
Vítejte - 1

Vítejte
Vítejte ve světě zařízení Motorola MOTOPro. Vaše 
volba, telefon Motorola MPx220, vám poskytne 
zjednodušenou komunikaci, zvýšenou produktivitu 
a ovládání, které vám umožní mimořádný zážitek 
z používání mobilního telefonu v práci, doma, 
při cestování nebo odpočinku.

Sluchátko

Hlavní displej

Pravé funkční 
tlačítko

Navigační tlačítko 
pro pohyb 
ve 4 směrech

Tlačítko Zpět

Tlačítko Konec

Klávesnice

Mikrofon

Levé funkční
tlačítko

Tlačítko Akce

Tlačítko Domů

Tlačítko Odeslat

Port pro
synchronizaci a

nabíjení

Tlačítko hlasitosti

Konektor
handsfree

Vypínací tlačítko

Slot mini SD

Tlačítko Fotoaparát

Infračervený port
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2 - Vítejte

www.motorola.com 

Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou 
registrovány úřadem US Patent & Trademark Office.
Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými 
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti 
Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.
Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem 
příslušných vlastníků. 

© Motorola, Inc. 2003, 2004. 

Informace obsažené v uživatelských příručkách společnosti 
Motorola jsou v době tisku považovány za správné. Společnost 
Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace 
nebo specifikace bez upozornění. Obsah uživatelských příruček 
společnosti Motorola je poskytován "TAK, JAK JE". Není-li 
rozhodným právem požadováno jinak, nejsou ve spojení 
s přesností, spolehlivostí nebo obsahem této příručky poskytovány 
žádné záruky, at’ již výslovné nebo předpokládané, včetně, 
bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti 
pro určitý účel. 

Upozornění: 
Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně 
bez upozornění, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby byly 
uživatelské příručky pravidelně aktualizovány podle posledních 
změn funkčnosti produktu. Kontaktujte nás, pokud verze vaší 
příručky plně neodráží nejdůležitější funkce produktu, ačkoli je tato 
situace nepravděpodobná. Aktualizované verze příruček jsou 
k dispozici v zákaznické části našeho webového serveru Motorola 
na adrese http://www.motorola.com. 
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Struktura menu

Toto je výchozí menu telefonu Motorola MPx220. 
Menu zobrazíte stisknutím tlačítka Start na výchozí 
obrazovce telefonu.

Hlavní menu
Poznámka: Toto je standardní struktura hlavního menu. 
Uspořádání menu a názvy funkcí se mohou u vašeho 
telefonu lišit. Všechny funkce nemusejí být k dispozici.

* Volitelná funkce závislá na možnostech sítě, na SIM kartě nebo na předplacených 
službách.

Zprávy
• Zprávy SMS
• E-mail Outlook *
• Zprávy MMS *

Kontakty

Kalendář

Internet Explorer *

Fotoaparát

Historie volání

MSN Messenger *

Nastavení
• Telefon *
• Zvuky
• Profily
• Výchozí obrazovka
• O produktu
• Usnadnění
• Odeslat
• Bluetooth

• Certifikáty
• Datová připojení
• Datum a čas
• Inf. o vlastníkovi
• Řízení spotřeby
• Místní nastavení
• Odebrat programy
• Zabezpečení
• Nastavení telefonu

ActiveSync

Správce souborů

Hry a aplikace

Média

Nastavení MMS *

Fotoalbum

Pocket MSN *
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4 - Struktura menu

# Rozpoznávání řeči funguje pouze přímo prostřednictvím telefonu nebo pomocí sady 
handsfree pevně připojené k telefonu, nikoli pomocí sady handsfree Bluetooth.

Správce prostředků
• Správce úloh
• Správce volného místa

Rychlá volba

Úkoly

Rozpoznávání řeči #

Hlasové poznámky

Windows Media

Příslušenství
• Kalkulačka
• Videokamera
• Modemové připojení
• Videopřehrávač

Hry
• Jawbreaker
• Solitaire

Zkratky
Přejděte k seznamu 
volaných čísel:

Stiskněte  
(v pohotovostním režimu).

Použití Rozpoznávání řeči 
nebo Hlasových poznámek:

Stiskněte a 

posuňte nahoru nebo dolů 

(v pohotovostním režimu).

Fotografování:
Stiskněte Start > Dal�í > 
Fotoaparát, a potom 
stiskněte .

Otevření Rychlého 
seznamu:

Stiskněte a podržte  
(v pohotovostním režimu).

Opuštění systému menu:
Stiskněte .
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8 - Bezpečnostní a v�eobecné informace

Bezpečnostní a v�eobecné 
informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného 
provozu. Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj 
osobní komunikátor používat.

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují 
všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech 
k použití vydaných před 1. prosincem 2002.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí
Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem 
a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá 
energii v pásmu rádiových frekvencí. Když používáte svůj 
osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor 
ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor 
používá pro vysílání. Váš osobní komunikátor Motorola 
je konstruován tak, aby odpovídal národním předpisům 
týkajících se vystavení lidského organismu 
elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí.

Provozní opatření
K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že 
vystavení lidského organismu elektromagnetické energii 
v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s příslušnými 
předpisy, jednejte vždy podle následujících pokynů:
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Bezpečnostní a v�eobecné informace - 9

Péče o anténu
Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo 
schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich 
modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit osobní 
komunikátor. 

Je-li osobní komunikátor v režimu "Zapnuto"("IN USE") 
NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, 
bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, 
že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni 
výkonu, než je nutné. Kromě toho používání 
neschválených antén může být v rozporu s příslušnými 
právními předpisy.

Pou�ívání telefonu 
Pro uskutečnění a příjem hovoru držte svůj mobilní telefon 
stejným způsobem, jako byste drželi telefon drátový 
("s telefonní šňůrou").

Pou�ívání přístroje no�eného na těle
Abyste vyhověli předpisům pro vystavení lidského 
organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní 
komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) 
výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdrem, 
schránkou nebo úchytným popruhem schváleným 
společností Motorola. Používání příslušenství, které 
nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit 
překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým 
frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení 
přístroje na těle a při používání nedržíte osobní 
komunikátor v běžné poloze, dbejte, abyste měli 
při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 
2,5 cm od těla.
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10 - Bezpečnostní a v�eobecné informace

Pou�ívání dat z telefonu
Pokud využíváte určitá data prostřednictvím osobního 
komunikátoru, at’ už s využitím propojovacího kabelu 
nebo bez něj, dbejte, abyste měli při vysílání osobní 
komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Schválené příslu�enství
Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola 
schváleno, zejména baterií a antén, může způsobit 
překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým 
frekvencím. Seznam schváleného příslušenství 
společností Motorola naleznete na internetové stránce 
www.Motorola.com.

Elektromagnetické ru�ení/Kompatibilita
Pozn.: Téměř každé elektronické zařízení, které není 
náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno 
pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje 
elektromagnetické rušení. Za určitých okolností může 
osobní komunikátor způsobit takové rušení.

Budovy a zařízení
K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů 
kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každé 
budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají 
vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická 
zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá 
na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových 
frekvencí.
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Bezpečnostní a v�eobecné informace - 11

Letadla
Na vyzvání vypněte svůj osobní komunikátor na palubě 
letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být 
v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí 
posádka letadla.

Lékařské přístroje
Kardiostimulátory
Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním 
bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla 
zachovávána vzdálenost minimálně 15 centimetrů. 

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit 
následujícími pokyny:

• Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ON), 
měly by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 
15 centimetrů mezi komunikátorem a 
kardiostimulátorem.

• Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních 
kapsách.

• K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet 
osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné 
vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.

• Máte-li jakékoliv podezření, že dochází k rušení 
funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITE VYPNĚTE svůj 
osobní komunikátor.

Naslouchátka
Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít 
vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li 
k rušení, doporučujeme, abyste se obrátil(a) na výrobce 
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12 - Bezpečnostní a v�eobecné informace

vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti 
používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje
Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, 
porad’te se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny 
proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání 
těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnost a obecné u�ívání v motorových 
vozidlech
Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které 
se v oblasti, ve které používáte telefon v motorovém 
vozidle, týkají používání telefonů v motorových vozidlech. 
Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor: 

• Věnujte plnou pozornost řízení motorového vozidla 
a sledování provozu.

• Používejte zařízení umožňující provoz telefonu 
bez nutnosti použít rukou (tzv. "hands free"), zejména 
pak pokud to vyžadují dopravní předpisy.

• Před použitím komunikátoru nebo před přijetím 
telefonního hovoru na vhodném místě zastavte 
a zaparkujte své vozidlo, zejména pak pokud to 
vyžadují dopravní předpisy a/nebo dopravní situace.
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Upozornění týkající se provozu 
Ve vozidlech vybavených bezpečnostními 
vzduchovými vaky
Neodkládejte osobní komunikátor v blízkosti 
bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, 
do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. 
Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi 
značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru 
bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde 
k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn 
a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbu�né prostředí
Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním 
kvalifikačním označením "Zabezpečený " (Intrinsically 
Safe), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, 
jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. 
V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, 
nevkládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry 
mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi 
nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné 
poranění nebo smrt.

Pozn.: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou 
popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci 
s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí 
lodí, zařízení pro skladování a přepravu 
paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra 
obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je 
např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice. 
Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou 
bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými 
výstrahami.
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14 - Bezpečnostní a v�eobecné informace

Rozbu�ky a prostory, v nich� jsou pou�ívány 
výbu�niny
K zamezení možného přenosu rušivých signálů 
v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím 
výbušnin, vypněte svůj osobní komunikátor, pokud 
se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru 
trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem 
"Vypněte obousměrné rádiové spojení". Respektujte 
všechny výstražné  značky a pokyny.

Baterie
Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, 
klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů 
baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu a/nebo 
tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály 
mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké 
spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte 
proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou 
baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo 
jiné schránky, s kovovými předměty. Používejte pouze 
originální baterie a nabíječky baterií společnosti 
Motorola.
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Osobní komunikátor nebo baterie mohou obsahovat 
následující symboly definované takto:

Záchvat/ztráta vědomí
Někteří lidé mohou být náchylní k epileptickým záchvatům 
nebo ztrátě vědomí pokud jsou vystaveni blikajícímu 
světlu, které vzniká při sledování televize nebo hraní 
videoher.Takový záchvat nebo ztráta vědomí se mohou 
vyskytnout i u osob, které nikdy před tím neměly podobné 
problémy.
Pokud jste již takový záchvat nebo ztrátu prožil/a, nebo 
se vyskytly ve vaší rodině, prosím konzultujte celou 
záležitost se svým lékařem před tím, než budete hrát 
videohry na svém osobním komunikátoru nebo před tím 
než spustíte na svém osobním komunikátoru blikající 
funkce.
Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají videohru 
nebo jiné funkce osobního komunikátoru, které v sobě 

Symbol Definice
Důle�itá bezpečnostní informace.

Baterie nebo telefon nevhazujte do ohně.

Baterie nebo telefon vy�adují recyklaci 
v souladu s národními předpisy. Kontaktujte 
příslu�ný úřad pro získání dal�ích 
informací.
Baterie nebo telefon neodhazujte 
do odpadu.
Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou 
baterii.

LiIon BATT
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16 - Bezpečnostní a v�eobecné informace

inkorporují blikající světlo. Každý by měl přerušit používání 
osobního komunikátoru a kontaktovat lékaře, pokud 
se u něj vyskytnou následující příznaky: křeče, záškuby 
očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolovatelné pohyby 
nebo dezorientace.

Pro snížení pravděpodobnosti výskytu takových příznaků 
přijměte prosím následující opatření:

• nehrajte videohry a nespouštějte blikající funkce 
na svém osobním komunikátoru, pokud jste unavený 
nebo se vám chce spát;

• při používání dělejte každou hodinu přestávku 
alespoň 15 min.;

• hrajte v prosvětlené místnosti;

• bud’te co nejdále od obrazovky osobního 
komunikátoru.

Opakované poruchy hybnosti
Když hrajete na svém osobním komunikátoru videohry, 
můžete pocit’ovat potíže s rukama, rameny, zády, krkem 
nebo jinými částmi svého těla. Postupujte podle 
následujících instrukcí k zabránění výskytu zánětu šlach, 
syndromu carpálního tunelu nebo jiných svalových 
poškození:

• při hraní videoher dělejte každou hodinu přestávku 
alespoň 15 min.;

• pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, 
zápěstích nebo ramenech, přerušte hru a odpočívejte 
několik hodin před další hrou;

• pokud přetrvávají bolesti rukou nebo ramen během 
hry nebo po hře, přerušte hru a navštivte lékaře.
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Prohlá�ení o shodě se směrnicemi Evropské unie
Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, 
že tento produkt:

• Vyhovuje základním požadavkům
a dalším příslušným ustanovením směrnice 
1999/5/EC

• Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím 
EU

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického 
čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 
1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout 
na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, 
pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem 
výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že BQ3-4411A11 je 
ve shodě se základními požadavky a s dalšími 
příslušnými ustanoveními Nařízení vlády
č. 426/2000 Sb.

 

0168
Type: MC2-41H14

IMEI: 350034/40/394721/9

Číslo 
schválení 
výrobku 
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Začínáme

Obsah balení
Váš bezdrátový mobilní telefon je dodáván s baterií, 
cestovní nabíječkou, datovým kabelem USB, mono 
handsfree sadou, doprovodným diskem CD, 
uživatelskou příručkou, údaji o výrobku a údaji 
potřebnými pro servis*. K telefonu můžete zakoupit 
také další příslušenství a zvýšit jeho výkonnost a 
přenositelnost.

Chcete-li zakoupit příslušenství Motorola Original™, 
navštivte www.hellomoto.com.

Poznámka: Další příslušenství může být k dispozici 
v souvislosti s podporou výrobku.

* Obsah balení se může v jednotlivých zemích lišit.
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O této příručce
V této příručce je popsáno, jak lze maximálně využít 
potenciál telefonu Motorola MPx220.

Poznámka: V této příručce je vždy cesta k funkci 
z výchozí obrazovky vyznačena textem „Umístění 
funkce“.

Volitelné funkce

Toto označení je uvedeno u volitelných funkcí, 
které jsou závislé na možnostech sítě, na SIM 
kartě nebo na předplacených službách, 
a nemusí být poskytovány všemi operátory 
ve všech oblastech.

Volitelné příslušenství
Toto označení je uvedeno u funkcí, které 
vyžadují volitelné příslušenství Motorola 
Original™.

Instalace SIM karty
Vaše SIM (Subscriber Identity Module) karta obsahuje 
vaše telefonní číslo, podrobnosti o službě a informace 
o adresáři a zprávách. Karta je uložena ve výřezu 
v prostoru pro baterie.

Upozornění: SIM kartu neohýbejte a nepoškrábejte. 
Nevystavujte ji působení statické elektřiny, vody nebo 
nečistot.
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Postup
1 Pokud je kryt prostoru 

pro baterie na svém místě, 
stiskněte západku 
pro uvolnění krytu prostoru 
pro baterie a zdvihněte 
kryt z telefonu.

Poznámka: Při vyjímání či 
vkládání SIM karty vždy 
vypněte telefon.

2 Zdvihněte baterii 
za spodní konec a 
vyjměte ji z telefonu.

3 Držte SIM kartu tak, 
aby zlaté kontakty 
směřovaly dolů a 
zkosený roh byl vpravo 
dole. Úplně zasuňte 
SIM kartu do držáku 
SIM karty.

Západka

MPx220

Držák SIM karty

Zkosený roh
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Instalace baterie
Abyste mohli používat telefon, musíte nainstalovat 
a nabít baterii.

Telefon je určen k použití pouze s bateriemi 
a příslušenstvím Motorola Original™. 
Doporučujeme, abyste baterie v době, kdy je 
nepoužíváte, uchovávali v ochranných obalech.

Postup
1 Vložte baterii zezadu 

do telefonu tak, aby byly 
kontakty na horním okraji 
baterie zarovnány 
s kontakty v telefonu. 
Zatlačte dolní konec 
baterie do telefonu, 
dokud slyšitelně 
nezapadne do držáku.

2 Položte kryt prostoru 
pro baterie na telefon tak, 
aby byly výstupky 
na krytu zarovnány 
s drážkou v telefonu. 
Zatlačte kryt prostoru 
pro baterie směrem 
znázorněným 
na obrázku, dokud 
nezapadne na své místo.
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Nabíjení baterie
Nové baterie jsou nabity jen částečně. Před použitím 
telefonu nabijte baterie níže uvedeným postupem. 
Některé baterie fungují nejlépe až poté, co 
se několikrát úplně nabijí a vybijí.

Poznámky: 

• Při nabíjení baterie ukazuje indikátor úrovně nabití 
baterie na externím displeji průběh procesu 
nabíjení. Aby byl telefon během nabíjení plně 
funkční, musí být zobrazen alespoň jeden dílek 
indikátoru úrovně nabití baterie. Během nabíjení 
lze telefon používat. Pokud však budete telefon 
používat, bude nabíjení baterie trvat déle.

Postup
1 Zasuňte konektor 

nabíječky baterií do portu 
pro synchronizaci a 
nabíjení.

Poznámka: Konektor je 
asymetrický a lze ho 
zasunout jediným 
možným způsobem.

2 Zapojte druhý konec nabíječky do elektrické 
zásuvky.
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• Telefon bude ukazovat úplné nabití před uplynutím 
24 hodin, před prvním použitím ho však nechte 
nabíjet plných 24 hodin.

• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se zpráva 
oznamující, že je baterie vybitá. Bezodkladně 
baterii nabijte.

• Pokud dojde k úplnému vybití baterie, telefon se 
automaticky vypne.

• Může trvat několik minut, než se indikátor 
nabíjení zobrazí na externím displeji.

Použití baterie
Pokyny k používání baterie:

• Používejte výhradně baterie a nabíječky baterií 
Motorola Original™. Záruka na telefon 
se nevztahuje na poškození způsobená použitím 
jiných baterií a nabíječek baterií.

• Životnost baterie se zkracuje oproti normálu 
hraním her a používáním telefonu v oblastech 
se slabým signálem.

• Nabíjejte baterie přibližně při pokojové teplotě.

• Nevystavujte baterie teplotám nižším než -10 °C 
nebo vyšším než 45 °C. Neponechávejte telefon 
ve vozidle, pokud vozidlo opouštíte.

• Pokud nebudete baterii delší dobu používat, 
uskladněte ji vybitou na chladném, temném, 
suchém místě, například v chladničce.
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• Časem se baterie postupně opotřebovává a její 
nabíjení trvá déle. Tento stav je normální. Pokud 
baterii pravidelně nabíjíte a začne se zkracovat 
doba hovoru nebo prodlužovat doba nabíjení, 
pravděpodobně bude třeba zakoupit novou baterii.

Baterie do tohoto telefonu, které lze 
opakovaně nabíjet, je třeba likvidovat 
v souladu s předpisy (např. recyklovat). 

Informace o vhodných způsobech likvidace získáte 
u místního recyklačního střediska. Nevhazujte baterie 
do ohně, protože by mohlo dojít k výbuchu. Typ baterie 
zjistíte na štítku.
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Zapnutí a vypnutí telefonu

Nastavení hlasitosti

Tip: Stisknutím při vyzvánění nebo příchozím hovoru 

ztlumíte vyzvánění.

Stiskněte Činnost
Vypínací tlačítko (p) Zapnete nebo vypnete telefon.

Stiskněte Činnost

1

Tlačítko 
hlasitosti

Zvýšíte nebo snížíte hlasitost 
sluchátka během nečinnosti 
nebo během hovoru.

Poznámka: Hlasitost lze nastavit 
pouze tehdy, je-li kryt telefonu 
otevřen.

2 Akce (A) Uložíte nastavení.
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Telefonování
Telefonovat lze několika způsoby. Nejjednodušším 
způsobem je vytočit telefonní číslo z výchozí obrazovky.

Tip: Chcete-li zadat linku, vložte „P“ (znak pauzy) 
stisknutím a podržením tlačítka ; potom zadejte 
linku.

Tip: Pokud chcete volat do zahraničí, vložte „+“ 
stisknutím a podržením klávesy ; potom 
zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti 
(bez úvodní 0) a telefonní číslo. Některé mezinárodní 
hovory jsou úspěšně navázány pouze v případě, že 
v posloupnosti vytáčení je třísekundová pauza. 

Stiskněte Činnost
1 Klávesy Zadáte telefonní číslo.

Tip: Stisknutím tlačítka 
Zpět odstraníte poslední číslici; 
chcete-li odstranit všechny 
číslice, stiskněte a podržte 
tlačítko Zpět .

2 Odeslat Zavoláte.

3 Konec Ukončíte hovor.
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Postupujte následovně:

Písmeno „p“ se zobrazí na místě, kde je v posloupnosti 
vytáčení vložena třísekundová pauza. Písmeno „p“ 
můžete přidat také pomocí vkládání textu.

Umístění funkce Start > Kontakty

Stiskněte Činnost

1
Přejdete na požadovanou 
položku.

2 Akce (A) Vyberete položku.

3
Přejdete na požadované 
telefonní číslo.

4 Upravit Upravíte telefonní číslo.

5

Vlevo/Vpravo

Přesunete kurzor mezi čísly 
na místo, kam chcete vložit 
třísekundovou pauzu.

6 Menu Otevřete menu Možnosti.

7
Přejdete na položku Vlo�it pauzu.

8 Akce (A) Vložíte třísekundovou pauzu.

9 Hotovo Uložíte nastavení.
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Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru začne telefon zvonit nebo 
vibrovat a zobrazí se upozornění na příchozí hovor.

Tip: Když je aktivní funkce Vzít otevřením, můžete hovor 
přijmout otevřením krytu. (Popis aktivace funkce 
naleznete v části „Použití pokročilých nastavení 
telefonu“ na stránce 77.)

Tip: Když je aktivní funkce Libovolným tlačítkem, můžete 
přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka 
s výjimkou tlačítka Konec . (Popis aktivace 
funkce naleznete v části „Použití nastavení telefonu“ 
na stránce 73.)

Stiskněte Činnost

1 Odeslat

nebo

Přijmout

Přijmete hovor.

2 Konec Ukončíte hovor.

Přijmout Odmítnout

Linka 1

Příchozí hovor
Cooper, Scott
0920251825  wKontakt je

vybrán
na základě

identifikačních
údajů volajícího

Telefonní číslo je 
v Kontaktech 
rozpoznáno jako 
Telefon do práce
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Používání telefonu

Použití vnitřního displeje
Výchozí obrazovka (na obrázku) je standardní 
zobrazení na displeji, pokud nehovoříte nebo 

nepracujete s menu.

Výchozí obrazovka je rozdělena na tři části:

• V horní části displeje jsou zobrazeny stavové 
indikátory označující aktuální režim telefonu.

• Ve středu displeje je zobrazena výchozí obrazovka 
spolu s ikonami, schůzkami, dalšími druhy 
informací a zprávami.

• V dolní části displeje jsou znázorněny příkazy 
funkčních kláves.

Poznámka: Skutečně zobrazený displej na telefonu 
se může od obrázku lišit v závislosti na vybrané 
konfiguraci výchozí obrazovky.

Start Kontakty

Název poskytovatele
11:48 AM 2/24/04
Schůzka týmu
1:00 PM
Profil: Normální
Zprávy SMS (0)

Stavové indikátory

Poskytovatel služeb

Aktuální čas

Počet
nepřečtených

zpráv

Aktuální datum

Další schůzka

Typ vyzvánění 
nebo profil 
hlasitosti
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Stavové indikátory se zobrazují v horní části vnitřní 
obrazovky telefonu. Standardní stavové indikátory 
a jejich význam jsou uvedeny v tabulce.

Ikona Význam Ikona Význam
Nový e-mail nebo zpráva 
SMS

GPRS k dispozici

Nová hlasová zpráva GPRS se pou�ívá
Nová okam�itá zpráva Roaming
Aktivní hovor Chyba synchronizace
Aktivní datová komunikace Vypnuté rádio
Přesměrování volání Vypnuté vyzvánění
Přidr�ený hovor Reproduktor
Zme�kaný hovor Textový vstupní re�im 

s vícenásobným stisknutím, 
malá písmena

Stav baterie Textový vstupní re�im 
s vícenásobným stisknutím, 
velká písmena

Vybitá baterie Textový vstupní re�im 
s vícenásobným stisknutím, 
Caps Lock

Nabíjení baterie Textový vstupní re�im iTAP, 
malá písmena

Bez baterie Textový vstupní re�im iTAP, 
velká písmena

Intenzita signálu Textový vstupní re�im iTAP, 
Caps Lock

�ádný signál Číselný vstupní re�im
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Použití externího displeje

Ikony zobrazované na vnějším displeji a jejich význam 
jsou uvedeny v tabulce.

Pokud je funkce zapnuta, zobrazuje se na vnějším 
displeji ID volajícího příchozí fotografie 
(viz „Fotografování v normálním režimu“ 
na stránce 101).

Displej vašeho telefonu se může lišit podle zvoleného 
stylu specifického externího LCD displeje (viz „Použití 
pokročilých nastavení telefonu“ na stránce 77).

Ikona Význam Ikona Význam
Intenzita signálu Stav baterie
Probíhá hovor Vybitá baterie
Aktivní datová komunikace Bez baterie
�ádný signál Nabíjení
Vypnuté rádio Vypnuté vyzvánění
Nové nepřečtené zprávy Reproduktor
Zme�kané hovory GPRS se pou�ívá
Přesměrování volání Roaming
Nová okam�itá zpráva

Intenzita signáluStav baterie

Aktuální čas

Aktuální datum
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Použití tlačítka Domů ( )
Pomocí tlačítka Domů  můžete provádět následující 
činnosti:

• Pokud na výchozí obrazovce stisknete a podržíte 
tlačítko Domů , zobrazí se Rychlý seznam (zobrazíte 
ho také rychlým stisknutím vypínacího tlačítka (p)). 
V Rychlém seznamu jsou zobrazeny dostupné typy profilů 
a příkazy, například pro vypnutí telefonu, zapnutí/
vypnutí funkce Letového re�imu, zamknutí klávesnice 
telefonu a zamknutí telefonu.

Poznámka: Uvědomte si, že pokud je zapnuta funkce 
Letový re�im, nelze pomocí telefonu přijímat a 
uskutečňovat hovory včetně tísňových volání. 
Abyste mohli přijímat a uskutečňovat hovory, 
musíte vypnout funkci Letový re�im a znovu zapnout 
schopnost telefonu pracovat s vysokými 
frekvencemi. Vždy dodržujte pokyny posádky 
letadla.

• Zobrazit výchozí obrazovku a vytočit číslo.

• Výchozí obrazovka je výchozí bod pro většinu 
činností. Z této obrazovky můžete snadno přejít 
do libovolného programu nebo nastavení. V horní 
části výchozí obrazovky je zobrazeno posledních 
10 použitých ikon. Stačí program vybrat a 
stisknutím tlačítka Akce (A) jej spustíte. Můžete také 
stisknout tlačítko Start a vybírat programy 
ze seznamu Start. Výchozí obrazovka zobrazuje 
také aktuální čas a datum, další schůzku, aktuální 
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profil a počet nepřečtených zpráv ve složce Zprávy. 
Pokud vyberete další schůzku a stisknete tlačítko 
Akce (A), otevře se Kalendář, ve kterém jsou 
zobrazeny všechny schůzky pro daný den. Chcete-
li zobrazit složku Zprávy, vyberte položku zobrazující 
počet nepřečtených zpráv a stiskněte tlačítko Akce 
(A). Chcete-li zobrazit Kontakty, stiskněte Kontakty .

• Výchozí obrazovka se automaticky zobrazí 
při zapnutí telefonu nebo pokud ponecháte 
zapnutý telefon v nečinnosti. Na výchozí 
obrazovku lze kdykoli přejít stisknutím 
tlačítka Domů .

• Informace o změně nastavení výchozí obrazovky 
viz „Přizpůsobení výchozí obrazovky“ 
na stránce 75.

Použití navigačního tlačítka 
pro pohyb ve 4 směrech ( )
Pomocí navigačního tlačítka pro pohyb ve 4 směrech 
můžete procházet systémem menu, měnit nastavení 
funkcí a hrát hry.

Tip: Primární směry pro pohyb v menu a navigaci 
v kontaktech jsou dolů a nahoru. Pohybem vlevo a 
vpravo měníte nastavení funkcí a upravujete text.
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Po stisknutí tlačítka na výchozí obrazovce můžete 

provádět následující činnosti:

• Vybrat v horní části obrazovky program a potom 
ho spustit stisknutím tlačítka Akce (A).

• Vybrat položku ve středu výchozí obrazovky, 
například další schůzku, typ profilu nebo informace 
o zprávách, a pak stisknutím tlačítka Akce (A) spustit 
program nebo zobrazit nastavení přidružené 
k vybrané položce.

Použití tlačítka Akce (A)
Tlačítko Akce slouží k potvrzení výběru. Stisknutí 
tlačítka Akce (A) je podobné stisknutí klávesy „Enter“ 
na počítači. V některých případech spustíte potvrzením 
program nebo zobrazíte nastavení. Stisknutím tlačítka 
Akce (A) můžete také zaškrtnout položku nebo 
zaškrtnutí zrušit.

Použití funkčních tlačítek ( )
2 funkční tlačítka telefonu jsou umístěna přímo 
pod obrazovkou displeje. Každé funkční tlačítko 
provádí příkaz zobrazený bezprostředně nad ním 
na obrazovce. Obě funkční tlačítka jsou kontextově 
závislá - jejich funkce se mění podle stavu telefonu, 
například je-li spuštěna nějaká aplikace nebo pokud 
právě hovoříte.

SJJN6504A.book  Page 34  Thursday, December 2, 2004  5:24 PM



Pou�ívání telefonu - 35

Na výchozí obrazovce:

Rychlý přechod k programům a nastavení telefonu 
můžete také provést pomocí číslic. Stačí stisknout 
na klávesnici číslici, která odpovídá číslu 
požadovaného programu nebo nastavení. Například 
v seznamu Start otevřete stisknutím klávesy 

Kalendář.

Pomocí číslic lze také vybrat možnosti menu. Stačí 
stisknout číslici, která odpovídá možnosti menu 
(ve směru shora dolů). Pokud chcete například vybrat 
v seznamu možností menu Kontakty položku Filtr, 
stiskněte .

Stiskněte Činnost
1 Levé funkční 

tlačítko (Start)
Přístup k programům 
v seznamu Start.

2 Pravé funkční 
tlačítko

Přístup k následujícím 
položkám při normálním 
používání:

• Kontakty: Otevření seznamu 
kontaktů.

• Voicemail: Přehrání přijaté 
hlasové pošty.

• Zprávy: Umožňuje přečíst 
nové zprávy ve složce 
Zprávy.

SJJN6504A.book  Page 35  Thursday, December 2, 2004  5:24 PM



36 - Pou�ívání telefonu

Použití tlačítka Zpět ( )
Stisknutím tlačítka Zpět přejdete k předchozí 
obrazovce, nebo posunete kurzor zpět a odstraníte 
1 nebo více znaků v textovém poli.

Používání menu ( )
Na mnoha obrazovkách je pravým funkčním tlačítkem 
tlačítko Menu . Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte 
seznam možností, které odpovídají prohlížené 
obrazovce. Výběrem položky menu provedete příkaz, 
nebo přejdete do jiné části uživatelského rozhraní, 
kde můžete provést příkaz.

Tip: Stisknutím nahoru se posunete na spodní 
příkaz menu.

Stiskněte Činnost

1 Zpět Posunete kurzor zpět a 
odstraníte 1 znak v textovém poli.

2 Zpět a chvilku 
podržte

Posunutí kurzoru zpět o více 
znaků a jejich odebrání 
z textového pole

Odeslat Nabídka

Nová zpráva
Komu: nekdo@priklad.cz
Cc.:
Před.:

Stisknutím tlačítka 
Menu zobrazíte 
položky menu

Vlo�it kontakt
Vlo�it text
Vlo�it nahrávku
Mo�nosti zprávy
Odlo�it zprávu
Odeslat zprávu
Zru�it psaní
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Zadávání textu a čísel
Text a čísla lze v telefonu zadat pomocí klávesnice. 
Telefon podporuje 3 vstupní režimy pro zadávání textu 
a čísel: Multi-Tap, iTAP a Číselný. Režimy Multi-Tap a iTAP 
se používají k zadávání textu a režim Číselný se používá 
k zadávání čísel. Když vyberete pole, které vyžaduje 
zadání textové nebo číselné položky, telefon bude 
automaticky přepnut do příslušného vstupního režimu. 
Stavový indikátor v horní části displeje zobrazuje 
aktuálně používaný vstupní režim.

Změny vstupních režimů

Úplný seznam indikátorů stavu pro vstupní režim je 
uveden v tabulce.

Postup

Stiskněte a podržte , dokud se v horní části displeje 
nezobrazí indikátor požadovaného vstupního režimu.

Indikátor Režim
Textový vstupní režim Multi-Tap, malá 
písmena
Textový vstupní režim Multi-Tap, dočasně 
velká písmena
Textový vstupní režim Multi-Tap, Caps Lock
Textový vstupní režim iTAP, malá písmena
Textový vstupní režim iTAP, dočasně velká 
písmena
Textový vstupní režim iTAP, Caps Lock
Číselný vstupní režim
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Zadávání textu v režimu vícenásobného 
stisknutí
V režimu Multi-Tap můžete zadat písmeno stisknutím 
číselné klávesy, na které je písmeno zobrazeno. 
Chcete-li zadat písmeno, které je na číselné klávese 
uvedeno jako první, stiskněte klávesu jednou. 
V případě, že chcete zadat písmeno uvedené jako 
druhé v pořadí, stiskněte klávesu dvakrát atd. Zadané 
písmeno zůstane podtržené, dokud nedokončíte stisky 
klávesy a kurzor se neposune na další pozici. Příklad:

Když zadáváte písmena na stejné číselné klávese, 
počkejte před zadáním dalšího písmene, dokud 
podtržení nezmizí, aby mohl telefon zpracovat první 
písmeno. Tato pauza je označována jako prodleva Multi-
Tap při vícenásobném stisknutí a její délku mezi 
stisknutími lze přizpůsobit.

Stiskněte Činnost

1 Zadání písmene s.

2 Zadání slova hat.
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Změna prodlevy Multi-Tap při vícenásobném stisknutí:

Zadávání interpunkce v režimu 
vícenásobného stisknutí

Zadání čísel v číselném režimu
Je-li aktivován Číselný režim, stačí na klávesnici stisknout 
čísla, která chcete zadat. Pokud pole povoluje pouze 
zadání číselné položky (například pole Telefon do práce 
v Kontaktech), bude automaticky implicitně nastaven Číselný 
režim. Pokud chcete zadat hvězdičku (*) nebo křížek 
(#), stiskněte odpovídající klávesu na klávesnici.

Umístění funkce Start > Nastavení > Usnadnění

Stiskněte Činnost

1

Vlevo/Vpravo

Zvolení časového intervalu 
pauzy mezi stisky klávesy 
v položce Prodleva při vícenásobném 
stisknutí.

2 Hotovo Uložíte nastavení.

Stiskněte Činnost

opakovaně Procházíte běžná interpunkční 
znaménka:
. , ? ! - @ : 1
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Vložení symbolu

Tip: Symbol můžete také vybrat a zadat stisknutím 
tlačítka .

Použití režimu iTAP®
Software iTAP poskytuje prediktivní režim zadávání 
textu umožňující zadat slovo pomocí jednoho stisknutí 
klávesy na písmeno. Může to být rychlejší než režim 
s vícenásobným stisknutím, protože telefon kombinuje 
stisky kláves do běžných slov.

Jak píšete slovo, telefon se pokusí uhodnout, jaké 
slovo se pokoušíte napsat, a nabídne vám několik 
možností.  Možnosti můžete procházet stisknutím .  
Když jste s výběrem spokojeni, stiskněte .

Telefon je také vybaven režimem automatického 
dokončování.  Jak píšete slovo, pokusí se ho za vás 
dokončit. Pokud se zobrazí požadovaná možnost 
před dokončením slova, stiskněte na tlačítku  
vpravo. Slovo bude automaticky dokončeno a 
posunete se na další slovo.

Stiskněte Činnost

1  a chvilku 
podržte

Otevřete seznam Vybrat symbol.

2
Přejděte na symbol.

3 Hotovo Vyberte a zadejte symbol.
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Nastavení telefonu

Nastavení času a data
Pomocí nastavení Datum a čas lze změnit lokální časové 
pásmo a aktuální datum a čas a dále nastavit budík.

Zadání informací o vlastníkovi
Pomocí nastavení Inf. o vlastníkovi můžete zadat a zobrazit 
osobní informace, jako je jméno, telefonní číslo a 
e-mailová adresa. V případě, kdy ztratíte telefon a 
někdo ho najde, vás nálezce může kontaktovat.

Umístění funkce Start > Nastavení > Dal�í

Stiskněte Činnost

1
Přejdete na Datum a čas.

2 Akce (A) Nastavíte nastavení Datum a čas.

Umístění funkce Start > Nastavení > Dal�í

Stiskněte Činnost

1
Přejdete na položku Inf. o vlastníkovi.

2 Akce (A) Nastavíte nastavení Inf. o vlastníkovi.
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Konfigurace řízení spotřeby
Pomocí nastavení Řízení spotřeby můžete měnit podsvícení 
a prodlevy displeje a zkontrolovat stav baterie.

Umístění funkce Start > Nastavení > Dal�í

Stiskněte Činnost

1
Přejdete na položku Řízení spotřeby.

2 Akce (A) Nastavíte nastavení Řízení spotřeby.
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Funkce telefonování

Opakované volání čísla
Opakované volání naposledy volaného čísla z výchozí 
obrazovky:

Volání záznamu z Kontaktů
Při zadávání jména kontaktu telefon vyhledává 
v seznamech Kontakty, Historie volání, Rychlá volba a na SIM 

kartě odpovídající jméno a číslo.

Stiskněte Činnost

Odeslat dvakrát Volání naposledy volaného čísla.

Ulo�it Nabídka

5555016
Cooper, Scott  w
Cooper, Scott

Číslo odpovídá kontaktu

Číslo odpovídá záznamu
v Historii volání
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Volání z výchozí obrazovky

Telefonování z kontaktů
Jméno volané osoby můžete vybrat ze seznamu 
kontaktů a zavoláte stisknutím tlačítka Odeslat . 
Pokud je u kontaktu více než 1 telefonní číslo, například 
Práce, Domů a Fax, je jako výchozí telefonní číslo nastaveno 
číslo Práce.

Tip: Pokud je seznam kontaktů dlouhý, zadejte několik 
prvních písmen jména kontaktu. Telefon prohledá celý 
seznam kontaktů a zobrazí jméno.

Stiskněte Činnost
1 Klávesy Zadejte jméno kontaktu (Pokud 

chcete například zavolat Scottovi, 
stiskněte 

.)

2
Vyberte jméno ze seznamu 
kontaktů.

3 Odeslat Zavoláte.

Umístění funkce Start > Kontakty

Stiskněte Činnost

1
Přejděte na jméno volaného 
kontaktu

2 Odeslat Zavoláte.
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Změna výchozího čísla pro kontakt

Volání požadovaného telefonního čísla

Umístění funkce Start > Kontakty

Stiskněte Činnost

1
Přejdete na požadovaný kontakt.

2

Vlevo/Vpravo

Změňte výchozí číslo (Pokud 
například změníte w na m, výchozí 
číslo se změní z Telefonu do práce 
na Mobil.).

Umístění funkce Start > Kontakty

Stiskněte Činnost

1
Přejděte na kontakt, který chcete 
volat.

2 Akce (A) Otevřete kontakt.

3
Přejděte na číslo, které chcete 
volat.

4 Odeslat Zavolejte.
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Volání pomocí vytáčení hlasem
Telefonní číslo můžete vytočit tím, že vyslovíte slovo. 
(Tato aplikace je pouze v anglickém jazyce.)
Poznámka: Rozpoznávání řeči funguje pouze přímo 
prostřednictvím telefonu nebo pomocí sady handsfree 
pevně připojené k telefonu, nikoli pomocí sady 
handsfree Bluetooth.

Vytočení telefonního čísla přesným 
vyslovením jména tak, jak je uloženo 
v Kontaktech
Na výchozí obrazovce:

Postup

1 Stisknutím a podržením tlačítka otevřete Speech 

Recognition.
2 Počkejte na zvukový a obrazový signál a pak 

řekněte Voice Dial.
3 Počkejte na zvukový a obrazový signál a pak 

vyslovte jméno přesně tak, jak je uloženo 
v seznamu kontaktů.

4 Pokud je u tohoto kontaktu pouze 1 číslo, telefon 
ho automaticky vytočí. Pokud je čísel více, telefon 
zobrazí různá čísla a zeptá se, které číslo chcete 
volat. Vyslovte umístění čísla, které chcete volat, 
například Work. Telefon zopakuje položku a potom 
vytočí číslo.
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Změna způsobu, jakým vytáčení hlasem 
pracuje se jmény

Pokud chcete kontrolovat a potvrzovat jména předtím, 
než budou vytočena přidružená čísla, musíte zapnout 
funkci Choice Lists. Po vyslovení jména se telefon zeptá: Did 
you say a řekne jméno, které se nejvíce blíží tomu, které 
jste vyslovili. Jméno můžete potvrdit tím, že řeknete Yes, 
nebo stisknete tlačítko Yes , anebo vyberete správné 
jméno ze seznamu až tří jmen zobrazených 
na obrazovce. Choice Lists jsou ve výchozím nastavení 
vypnuty. Pokud je chcete zapnout, proveďte z výchozí 
obrazovky následující kroky:

Postup

Stisknutím a podržením tlačítka otevřete Speech 

Recognition.

Stiskněte Činnost

1 Settings Otevřete menu nastavení.

2
Přejděte na Choice Lists.

3 Action (A) Vyberte položku Choice Lists.
4 Action (A) Vyberte položku Name dialing.

5
Přejděte na položku Always On.

6 OK Uložíte nastavení.
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Úprava nastavení citlivosti jmen

Pokud telefon jen zřídkakdy rozpozná vyslovovaná 
jména, proveďte z výchozí obrazovky následující kroky:

Změna způsobu, jakým Rozpoznávání řeči 
aktualizuje kontakty

Když spustíte Speech Recognition, funkce zkontroluje, zda jste 
do seznamu kontaktů přidali jména (nebo jste nějaká 
změnili). Jestliže se seznam kontaktů změnil, Speech 
Recognition automaticky znovu načte celý seznam jmen. 

Postup

Stisknutím a podržením tlačítka otevřete Speech 

Recognition.

Stiskněte Činnost

1 Settings Otevřete menu nastavení.

2
Přejděte na položku Sensitivity.

3 Action (A) Vyberte položku Sensitivity.

4
Přejděte na položku Names.

5 Action (A) Vyberte položku Names.

6 Dolů
Upravte nastavení položky Names 
směrem k Reject Less.

7 OK Uložíte nastavení.
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Automatickou aktualizaci můžete také vypnout a 
seznam posléze aktualizovat sami. Vypnutí 
automatické aktualizace: 

Postup

Stisknutím a podržením tlačítka otevřete Speech 

Recognition.

Stiskněte Činnost

1 Settings Otevřete menu nastavení.

2
Přejděte na položku Contacts Update.

3 Action (A) Vyberte položku Contacts Update.
4 Action (A) Vyberte položku Configure.

5
Přejděte na položku Manual.

6 OK Uložíte nastavení.
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Vytáčení telefonního čísla postupným 
vyslovením číslic
Platná telefonní čísla můžete jednoduše vytočit tak, že 
vyslovíte za sebou všechny číslice bez mezer.

Poznámka: Telefon rozpoznává číslice „one“, „two“, 
„three“, „four“, „five“, „six“, „seven“, „eight“, „nine“, 
„zero“ a „oh“. Telefon nedokáže rozpoznat čísla jako je 
„1 800“ vyslovená způsobem „one eight hundred“. 
Místo toho řekněte „one eight zero zero“.

Na výchozí obrazovce:

Postup

1 Stisknutím a podržením tlačítka otevřete Speech 

Recognition.
2 Počkejte na zvukový a obrazový signál a pak 

řekněte Voice Dial.
3 Pečlivě vyslovte platné číslo a nedělejte mezi 

číslicemi mezery. Nebo můžete vyslovit první číslici 
čísla a telefon zobrazí seznam až tří čísel a zeptá 
se: Did you say první číslo v seznamu?

4 Pokud je toto číslo správné, řekněte Yes a telefon 
začne číslo vytáčet. Jestliže číslo správné není, 
řekněte No a uslyšíte další vyhovující číslo nebo 
můžete vybrat správné číslo ze seznamu.
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Změna způsobu, jakým vytáčení hlasem 
pracuje s telefonními čísly

Ve výchozím nastavení jsou Choice Lists pro Digit Dialing 
zapnuty, což umožňuje čísla před vytočením 
kontrolovat a potvrzovat. Pokud Choice Lists vypnete, 
telefon automaticky vytočí rozpoznané číslo aniž byste 
ho museli potvrzovat. Vypnutí Choice Lists z výchozí 
obrazovky:

Postup

Stisknutím a podržením tlačítka otevřete Speech 

Recognition.

Stiskněte Činnost

1 Settings Otevřete menu nastavení.

2
Přejděte na Choice Lists.

3 Action (A) Vyberte položku Choice Lists.

4
Přejděte na položku Digit Dialing.

5 Action (A) Vyberte položku Digit Dialing.

6
Přejděte na položku Always On.

7 OK Uložíte nastavení.
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Přizpůsobení vytáčení čísel vašemu hlasu

Ačkoli byste to neměli potřebovat, můžete v případě 
nutnosti přizpůsobit funkci Digit Dialing svému osobnímu 
přízvuku. Přizpůsobení zahrnuje nahrání 12 
posloupností sestávajících ze 4 číslic, abyste systém 
naučili rozpoznávat váš hlas.

Na výchozí obrazovce:

Postup

Stisknutím a podržením tlačítka otevřete Speech 

Recognition.

Stiskněte Činnost

1 Settings Otevřete menu nastavení.

2 Action (A) Vyberte položku Digit Dialing.

3
Přejděte na položku Adapt Digits.

4 Action (A) Vyberte položku Adapt Digits.

5 OK Začněte nahrávat.

Tip: Počkejte na pípnutí a potom 
opakujte číslice první 
posloupnosti zobrazené 
na obrazovce. Potom dokončete 
přizpůsobení podle pokynů 
na obrazovce.
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Telefonování pomocí seznamu 
Historie volání
V seznamu Historie volání je uvedeno posledních 
25 hovorů, které jste uskutečnili, přijali nebo zmeškali. 
Chcete-li volat pomocí seznamu, vyberte v něm jméno 
nebo číslo.

Volání čísla obsaženého 
ve zprávě
Pokud je ve zprávě zobrazeno podtržené telefonní 
číslo jako hypertextový odkaz, můžete na toto telefonní 
číslo zavolat. Po otevření zprávy:

Umístění funkce Start > Historie volání

Stiskněte Činnost

1
Přejděte na číslo nebo položku, 
které chcete volat.

2 Odeslat Zavolejte.

Stiskněte Činnost

1
Přejděte na telefonní číslo 
zobrazené jako hypertextový 
odkaz.

2 Akce (A) Zavolejte.
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Tísňová volání
Volání na tísňová telefonní čísla lze provést 
v kterémkoli okamžiku. To platí i v případě, kdy jste 
uzamkli SIM kartu nebo celý telefon.
Poznámka: Uvědomte si, že pokud je zapnuta funkce 
Letový re�im, nelze pomocí telefonu přijímat a 
uskutečňovat hovory včetně tísňových volání. Abyste 
mohli přijímat a uskutečňovat hovory, musíte vypnout 
funkci Letový re�im a znovu zapnout schopnost telefonu 
pracovat s vysokými frekvencemi. Vždy dodržujte 
pokyny posádky letadla.

Na výchozí obrazovce:

Správa historie volání
V Historii volání je zobrazeno posledních 25 hovorů, které 
jste uskutečnili, přijali nebo zmeškali. Každá položka 
v Historii volání obsahuje počáteční čas hovoru, jeho délku, 
jméno volajícího (je-li k dispozici) a číslo volajícího. 
Nejstarší hovory jsou ze seznamu automaticky 
odstraňovány, aby uvolnily místo pro nové hovory.

Tip: Zme�kané hovory, Příchozí hovory a Odchozí hovory můžete 
filtrovat stisknutím Nabídka , výběrem možnosti Filtr 
a výběrem požadovaného filtru.

Stiskněte Činnost
1 Klávesy Vytočte číslo místního tísňového volání.

2 Odeslat Zavolejte.

Umístění funkce Start > Historie volání
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Odeslání e-mailu pomocí historie volání

Vytvoření nového kontaktu pomocí čísla 
v historii volání

Stiskněte Činnost

1
Přejdete na požadovanou 
položku.

2 Nabídka Otevřete menu Možnosti.

3
Přejděte na položku E-mail.

4 Akce (A) Upravte a odešlete e-mail 
příjemci z dané položky.

Stiskněte Činnost

1
Přejdete na požadovanou 
položku.

2 Nabídka Otevřete menu Možnosti.

3
Přejděte na položku Přidat do kontaktů.

4 Akce (A) Vyberte položku Přidat do kontaktů.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je 
zvýrazněna položka <Nová polo�ka>.

5 Akce (A) Zadejte informace o kontaktu.
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Volání pomocí rychlé volby
Telefonní čísla můžete rychle vytáčet, když je přiřadíte 
číslům rychlé volby. Rychlou volbu vyvoláte stisknutím 
klávesy 1 nebo 2 a stisknutím klávesy  na výchozí 
obrazovce. Položky rychlé volby volte z čísel 2 až 99. 
Položka rychlé volby 1 bývá často vyhrazena 
pro nastavení hlasové schránky, respektive pro její 
volání po počátečním nastavení.

Poznámka: Nastavení Rychlé volby je k dispozici pouze 
pro telefonní čísla uložená v paměti telefonu.

Vytvoření zástupce rychlé volby:

Umístění funkce Start > Kontakty

Stiskněte Činnost

1 Přejdete na požadovaný kontakt.

2 Akce (A) Otevřete kontakt.

3
Přejdete na požadované telefonní 
číslo.

4 Nabídka Otevřete menu Možnosti.

5 Akce (A) Vyberte možnost Přidat rychlou volbu.
6 Klávesy Zadejte do pole Přiřazení kláves číslo 

rychlé volby.

7 Hotovo Uložíte nastavení.
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Tip: Čísla rychlé volby můžete přiřazovat také webovým 
adresám a e-mailovým adresám uloženým ve složce 
Kontakty vašeho telefonu.

Volání pomocí rychlé volby z výchozí obrazovky:

Použití hlasové schránky
Na výchozí obrazovce:

Postup
Stiskněte klávesu s číslem přiřazeným číslu rychlé 
volby a potom stiskněte . Pokud je číslu přiřazeno 
dvojčíslí, stiskněte první číslici, potom stiskněte 
druhou číslici a potom stiskněte .

Postup
Po počátečním nastavení zavoláte hlasovou schránku 

automaticky stisknutím a podržením klávesy .

SJJN6504A.book  Page 57  Thursday, December 2, 2004  5:24 PM



58 - Funkce telefonování

Použití funkce Čekání hovorů
Přijetí příchozího hovoru během jiného hovoru:

Ukončení 1. hovoru před přijetím příchozího hovoru: 

Tip: Pokud 2. hovor přijmete, ale volající zavěsí, můžete 
opět připojit původní hovor stisknutím Nabídka a 
výběrem položky Uvolnit. Stisknutím tlačítka 
Odeslat můžete přepínat mezi aktivním a přidrženým 
hovorem.

Odmítnutí příchozího hovoru během jiného hovoru:

Můžete tak dále pokračovat v aktuálním hovoru, 
zatímco čekající hovor (Čekání hovorů) bude odmítnut.

Stiskněte Činnost

Přijmout
nebo

Odeslat

1. hovor přidržíte a 
přijmete 2. hovor.

Stiskněte Činnost

1 Konec Ukončíte 1. hovor.

2 Přijmout
nebo

Odeslat

Přijmete 2. hovor.

Stiskněte Činnost

Odmítnout Odmítnete 2. hovor.
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Přidržení hovoru
Aktuální hovor můžete přidržet a potom ho znovu 
připojit.

Ztlumení hovoru
Během hovoru můžete ztlumit mikrofon. Druhý 
účastník neuslyší nic z toho, co říkáte, ale vy ho 
stále budete slyšet.

Stiskněte Činnost

1 Nabídka Otevřete menu Možnosti.

2
Přejděte na položku Přidr�et.

3 Akce (A) Přidrží aktivní hovor.

Tip: Přidržený hovor znovu 
aktivujete výběrem Uvolnit.

Stiskněte Činnost

1 Nabídka Otevřete menu Možnosti.

2
Přejděte na položku Ztlumit.

3 Akce (A) Ztlumíte aktivní hovor.

Tip: Pomocí Zru�it ztlumení opět 
zapnete mikrofon během 
aktivního hovoru.
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Zapnutí a vypnutí reproduktoru
Během hovoru můžete zapnout nebo vypnout 
reproduktor.

Tip: Během příchozího nebo odchozího hovoru můžete 
přepínat mezi sluchátkem a reproduktorem podržením 
tlačítka Odeslat .

Stiskněte Činnost

1 Nabídka Otevřete menu Možnosti.

2
Přejděte na položku Hlasitý poslech/
Vypnout hlas. poslech.

3 Akce (A) Zapnete či vypnete reproduktor.
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Funkce telefonu

Tato část vám pomůže rychle vyhledat funkce telefonu.

Zprávy
Funkce Popis
Vytvoření 
zprávy MMS

Vytvoření zprávy MMS:
Start > Zprávy > Zprávy MMS > 
Nová

Tip: Zprávy MMS se vytvářejí 
kombinací různých snímků. Každý 
snímek může obsahovat fotografii 
nebo videoklip, zvuk (pouze pokud 
jsou použity fotografie) a text.

Přidání 
fotografie/ 

videa 
do zprávy 
MMS

Přidání statického 
obrázku/videoklipu do zprávy 
MMS: Zvýrazněte oblast 
Obrázek/video > stiskněte tlačítko Akce (A), 
přejděte na požadovanou 
fotografii/videoklip > stiskněte tlačítko 
Vybrat .
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Přidání 
textové 
šablony 
do zprávy 
MMS

Přidání předvolených 
slov/frází do zprávy MMS:
Zvýrazněte oblast Text > 
stiskněte tlačítko Akce (A) > Nabídka > 
Akce (A), přejděte na požadovanou 
textovou šablonu > stiskněte tlačítko 
Vybrat > Hotovo .

Tip: Pokud chcete upravovat textové 
šablony, vyberte šablonu a stiskněte 
Nabídka > Upravit.

Přidání 
předvoleného 
zvuku 
do zprávy 
MMS

Přidání předvolených 
zvukových klipů do zprávy 
MMS: 
Zvýrazněte oblast Zvuk > stiskněte 
tlačítko Akce (A), přejděte 
na požadovaný zvukový klip > 
stiskněte tlačítko Vybrat .

Přidání 
nahraného 
zvuku 
do zprávy 
MMS

Přidání nahraných zvukových 
klipů do zprávy MMS: 
Zvýrazněte oblast Zvuk > 
stiskněte tlačítko Akce (A) > Nabídka > 
Nahrávat zvuk > Nahrát > Přehrát > 
Zastavit  > Hotovo .

Správa 
snímků 
ve zprávě 
MMS

Přidání, odstranění nebo 
přechod na další snímky 
ve zprávě MMS: Nabídka > 
Snímky

Funkce Popis
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Náhled 
zprávy MMS

Můžete provést náhled 
zprávy MMS před jejím 
odesláním: Nabídka > Zobrazit 
náhled zprávy

Odeslání 
zprávy MMS

Začněte odeslání zprávy 
MMS od pole Komu: Nabídka > 
Adresáti > Vybrat, zvolte příjemce 
ze seznamu kontaktů (nebo zadejte 
pomocí kláves klávesnice telefonní 
číslo nebo e-mailovou adresu 
příjemce), zvýrazněte pole Předmět, 
zadejte předmět zprávy > stiskněte 
tlačítko Odeslat .

Tip: Můžete přidat další příjemce a 
oddělit je středníky.

Konfigurace 
odesílání

Přizpůsobení odesílání 
zprávy MMS: 
Nabídka > Mo�nosti odeslání

Čtení zprávy 
MMS

Zprávy MMS můžete zobrazit 
v různých oknech:
Start > Zprávy > Zprávy MMS > 
Nabídka > Slo�ky

Tip: Chcete-li zobrazit objekty, 
přejděte na požadovaný objekt > Akce 
(A).

Funkce Popis
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Konfigurace 
nastavení 
zpráv MMS

Můžete ukládat odeslané 
zprávy, automaticky stahovat 
nové zprávy, můžete zprávy 
různě třídit, definovat maximální 
velikost odesílaných a přijímaných 
zpráv, nastavit počet opakovaných 
pokusů o odeslání zprávy a vybrat typ 
připojení k Internetu: Start > Dal�í > 
Nastavení MMS

Konfigurace 
e-mailového 
účtu

Před odesíláním a příjmem 
e-mailů dokončete nastavení 
e-mailového účtu: 
Start > Zprávy > E-mail Outlook > 
Nabídka > Mo�nosti > Nastavení účtu > 
Nabídka > Nový

Tip: Váš poskytovatel služeb mohl 
nakonfigurovat nastavení e-mailu 
v telefonu již předem; pokud tomu tak 
není, obraťte se na svého 
poskytovatele služeb, aby nastavil 
váš e-mailový účet.

Funkce Popis
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Příjem 
e-mailu 
z Internetu

Příjem e-mailových 
zpráv připojením 
k e-mailovému serveru:
Start > Zprávy > E-mail Outlook > 
Nabídka > Odeslat a přijmout

Tip: Chcete-li přijímat e-maily 
synchronizací složky Doručená pošta, 
přečtěte si odstavec „Synchronizace 
pomocí programu ActiveSync®“ 
na stránce 84.

Příjem 
kompletního 
e-mailu

Pokud chcete přijímat celé 
e-maily místo pouze prvních 
5 kB, jak je tomu ve výchozím 
nastavení, postupujte takto: Start > 
Zprávy > E-mail Outlook > přejděte 
na požadovaný e-mail > stiskněte 
Nabídka > Označit ke sta�ení.

Funkce Popis
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Příjem přílohy 
e-mailu

Stažení příloh e-mailů 
(zobrazených jako seznam 
hypertextových odkazů 
v dolní části e-mailové zprávy) 
do telefonu: Start > Zprávy > E-mail 
Outlook > přejděte na požadovaný 
e-mail obsahující přílohy > stiskněte 
tlačítko Akce (A) > přejděte 
na požadovanou přílohu > stiskněte 
tlačítko Akce (A).

Tip: Chcete-li zobrazit stažené 
přílohy, přejděte na požadovanou 
přílohu > stiskněte tlačítko Akce (A).

Vytvoření a 
odeslání 
e-mailu nebo  

zprávy SMS 
ze složky 
Zprávy

Vytvoření a odeslání e-mailu nebo 
zprávy SMS ze složky Zprávy: 
Start > Zprávy > Textové zprávy/E-mail Outlook 
> Nová > zadejte telefonní číslo 
příjemce nebo jeho e-mailovou 
adresu do pole Komu (nebo vyberte 
příjemce ze seznamu kontaktů 
stisknutím tlačítka Nabídka > Vlo�it 
kontakt) > napište zprávu > stiskněte 
tlačítko Odeslat .

Tip: Chcete-li přidat více příjemců, 
oddělte je středníkem stisknutím 
klávesy v režimu Multi-Tap. 
Stisknutím vložíte @.

Funkce Popis
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Vytvoření a 
odeslání 
e-mailu nebo 
zprávy SMS 
z Kontaktů

Vytvoření a odeslání e-mailu nebo 
zprávy SMS z Kontaktů: 
Start > Kontakty > vyberte kontakt > 
vyberte e-mailovou adresu nebo 
telefonní číslo > vyberte Textové zprávy 
nebo E-mail Outlook v případě e-mailu > 
zadejte zprávu > stiskněte tlačítko 
Odeslat .

Vložení 
předdefino-
vaného textu 
do e-mailu/ 

zprávy SMS

V těle zprávy nebo v textovém poli 
předmětu zprávy proveďte 
následující:
Nabídka > Vlo�it text > přejděte 
na požadovanou textovou šablonu > 
stiskněte tlačítko Vlo�it .

Úpravy 
předdefino-
vaného textu

Úpravy předdefinovaného textu:
Start > Zprávy > Textové zprávy/E-mail 
Outlook/Zprávy MMS > Nabídka > Mo�nosti > 
Upravit text

Vložení 
hlasové 
nahrávky 
do e-mailu

V těle e-mailu proveďte 
následující:
Nabídka > Vlo�it nahrávku > 
Nahrát > Hotovo

Tip: Můžete vytvořit vždy jen jednu 
hlasovou poznámku. Nový hlasový 
záznam nahradí předchozí nahrávku.

Funkce Popis
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Import zprávy 
SMS ze SIM 
karty 
do telefonu

Import zpráv SMS ze SIM karty 
do složky Zprávy ve vašem telefonu. 
Start > Zprávy > Textové zprávy > 
Nabídka > Mo�nosti > Importovat zprávy SIM

Poznámka: Po importu nejsou zprávy 
SMS ze SIM karty odebrány. Zprávy SMS 
nelze exportovat z telefonu na SIM kartu.

Čtení e-mailu 
nebo zprávy 
SMS

Čtení e-mailu nebo zpráv SMS 
doprovázených ikonou : 
Start > Zprávy > Textové zprávy/E-mail Outlook

Tip: Pokud chcete pro odesílatele 
vytvořit kartu kontaktu, stiskněte 
Nabídka > Přidat do kontaktů.

Poznámka: Zprávy SMS nelze 
synchronizovat.

Použití menu 
Možnosti 
u e-mailu 
nebo zprávy 
SMS

E-maily nebo zprávy SMS můžete 
odstraňovat, můžete na ně odpovídat 
nebo je předávat dále: 
Start > Zprávy > Textové zprávy/E-mail Outlook 
> Nabídka

Optimalizace 
zpráv

Můžete měnit způsob zobrazení a 
posílání e-mailů a zpráv SMS, zadat, 
jak se budou zprávy třídit, vytvářet 
vlastní textové fráze a podpis a ještě 
mnohem více: Start > Zprávy > Textové 
zprávy/E-Mail Outlook > Nabídka > Mo�nosti

Funkce Popis
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Přijetí žádosti 
o schůzku

Přijetí žádosti o schůzku:
Start > Zprávy > Textové zprávy/E-mail Outlook 
> vyberte žádost o schůzku > 
stiskněte tlačítko Přijmout .

Tip: Když přijmete žádost o schůzku, 
schůzka se okamžitě zobrazí v Kalendáři 
a organizátorovi schůzky bude při 
příští synchronizaci Kalendáře zaslána 
zpráva. Informace o synchronizaci 
Kalendáře naleznete v odstavci 
„Synchronizace pomocí programu 
ActiveSync®” na stránce 84.

Zobrazení 
složky 
e-mailů nebo 

zpráv SMS

Zobrazení odstraněných zpráv, 
konceptů, přijatých a odeslaných 
zpráv v různých složkách:
Start > Zprávy > Textové zprávy/E-mail Outlook 
> Nabídka > Slo�ky

Poslech 
zprávy 
v hlasové 
schránce

Pokud si chcete poslechnout nové 
zprávy v hlasové schránce , 
stiskněte na výchozí obrazovce 
tlačítko Voicemail , nebo stiskněte a 
podržte klávesu , čímž vytočíte 
číslo hlasové schránky.

Funkce Popis
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Konverzace pomocí programu 
MSN® Messenger
Chcete-li používat program MSN Messenger a nemáte dosud 
účet služby Hotmail, potřebujete účet služby 
Microsoft.NET® Passport. Chcete-li nastavit účet 
služby Microsoft.NET® Passport, přejděte na stránku: 
http://www.passport.net.

Jestliže používáte program MSN Messenger, relace 
nevyprší, nebo nebude ukončena, dokud neukončíte 
program MSN Messenger, nepřijmete příchozí hovor, 
neuskutečníte hovor, nevypnete zařízení, anebo 
se zařízení přemístí mimo dosah.

Úprava 
zvukového 
upozornění 
na e-mail, 

zprávu SMS 
nebo zprávu 
v hlasové 
schránce

Zvolte zvukové upozornění na e-mail, 
zprávu SMS, nebo na zprávu 
v hlasové schránce: 
Start > Nastavení > Zvuky

Funkce Popis
Přihlášení 
k programu 
MSN® 
Messenger

Chcete-li používat program 
MSN Messenger:
Start > MSN Messenger > 
Přihlásit

Funkce Popis
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Odhlášení 
z programu 
MSN® 
Messenger

Ukončení programu MSN 
Messenger: Konec

Poznámka: Pokud se 
neodhlásíte z programu MSN Messenger, 
zůstane navázáno datové připojení, 
což může mít za následek další poplatky 
poskytovateli služby.

Odeslání 
okamžité 
zprávy

Odeslání okamžité zprávy 
po přihlášení k programu MSN 
Messenger:
Vyberte osobu, které chcete zaslat 
okamžitou zprávu > stiskněte tlačítko 
Odeslat > napište zprávu > stiskněte 
tlačítko Odeslat .

Tip: Pomocí menu Možnosti můžete 
přidat textové šablony, pozvat kontakt 
k probíhající konverzaci, zobrazit 
účastníky konverzace, nebo 
přecházet mezi konverzacemi.

Funkce Popis
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Správa 
seznamu 
kontaktů 
programu 
MSN® 
Messenger

Poté, co se přihlásíte 
k programu, můžete přidat, 
odstranit, nebo blokovat či 
odblokovat kontakt v seznamu 
kontaktů: MSN Messenger: Nabídka

Tip: Můžete zablokovat či odblokovat 
vybraný kontakt pro zobrazení 
vašeho stavu a možnost odesílání 
zpráv.

Změna stavu Po přihlášení k programu 
můžete změnit svůj stav 
v seznamu kontaktů:
MSN Messenger: Vyberte své jméno > 
vyberte popis stavu.

Změna 
zobrazeného 
jména

Po přihlášení k programu 
můžete změnit zobrazení 
svého jména: MSN Messenger:
Mo�nosti > Akce (A) > zadejte jméno, 
které se zobrazí ostatním, když jim 
zašlete okamžitou zprávu.

Funkce Popis
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Přizpůsobení telefonu
Funkce Popis
Použití 
nastavení 
telefonu

Můžete nastavit možnosti 
jako je Blokování hovorů (blokování 
příchozích nebo odchozích 
hovorů), Přesměrování hovorů 
(přesměrování všech nebo vybraných 
hovorů na jiné číslo), Mo�nosti hovorů 
(změna telefonních čísel, například 
hlasové schránky nebo střediska 
služeb SMS, přijetí příchozích hovorů 
stisknutím libovolného tlačítka), Čekání 
hovorů, ID volajícího (umožňuje sdělit vaši 
identifikaci všem volajícím, pouze 
vašim kontaktům nebo ji volajícím 
nezobrazit), Kanály (konfigurace 
informací sítě), Fixní volba (omezení 
oblasti volání na 1 nebo více 
telefonních čísel nebo směrových 
čísel oblasti) a Sítě (identifikace 
aktuální sítě a změna volby sítě):
Start > Nastavení > Telefon

Použití 
nastavení 
zvuku

Můžete přizpůsobit zvuky 
vyzváněcích tónů, oznámení a 
připomenutí: Start > Nastavení > Zvuky
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Použití 
vlastního 
zvuku

Použití vlastního zvuku pro vyzváněcí 
tóny, oznámení, připomenutí:
Zkopírujte zvukový soubor 
do počítače > připojte telefon 
k počítači > spusťte v počítači 
program ActiveSync®, klepněte 
na tlačítko Explore, poklepejte 
na ikonu My Smartphone, poklepejte 
na ikonu IPSM, poklepejte 
na Application Data, poklepejte 
na Sounds, vložte zvukový soubor 
do složky Zvuky (v případě potřeby 
složku Zvuky vytvořte) > na výchozí 
obrazovce telefonu stiskněte 
Start > Nastavení > Zvuky, přejděte 
na požadovanou možnost, kterou 
chcete přizpůsobit, stiskněte  
vlevo/vpravo a vyberte zvukový 
soubor, stiskněte tlačítko Hotovo .

Funkce Popis
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Použití profilu Můžete nakonfigurovat, jak vás 
telefon upozorní na příchozí hovor, 
blížící se schůzku, příchozí zprávu:
Start > Nastavení > Profily > přejděte 
na požadovaný profil > stiskněte 
tlačítko Nabídka > Akce (A).

Je-li k telefonu připojena handsfree 
sada/sada do auta, automaticky 
se použije profil Headset/Automobil. Jestliže 
během hovoru aktivujete reproduktor, 
automaticky se vybere profil Hlasitý 
poslech.

Přizpůsobení 
výchozí 
obrazovky

Změna rozvržení, barevného 
schématu, obrázku na pozadí a 
časového zpoždění výchozí 
obrazovky na pohotovostní 
obrazovce: 
Start > Nastavení > Výchozí obrazovka

Funkce Popis
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Použití 
vlastního 
obrázku

Použití vlastního obrázku pro výchozí 
obrazovku:
Zkopírujte soubor obrázku (nejlepšího 
výsledku dosáhnete s rozlišením 
obrazovky 176x200) do počítače > 
připojte telefon k počítači > spusťte 
v počítači program ActiveSync®, 
klepněte na tlačítko Explore, 
poklepejte na ikonu My Smartphone, 
poklepejte na ikonu IPSM, poklepejte 
na Application Data, poklepejte 
na složku Výchozí, vložte soubor 
obrázku do složky Výchozí 
(v případě potřeby složku Výchozí 
vytvořte) > na výchozí obrazovce 
telefonu stiskněte tlačítko Start > 
Nastavení > Výchozí obrazovka, pod Obrázek 
na pozadí vyberte stisknutím 

Vlevo/vpravo soubor obrázku a 
stiskněte tlačítko Hotovo .

Změna 
místního 
nastavení

Změna jazyka, data, stylu času 
v telefonu a možností formátu čísel a 
měny: Start > Nastavení > Dal�í > Místní 
nastavení

Funkce Popis
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Nastavení 
velikosti 
písma/ 

prodlevy/ 

hlasitosti 
výstrahy

Konfigurace velikosti systémového 
písma, prodlevy režimu Multi-Tap a 
potvrzování a hlasitosti výstrah 
během hovoru:
Start >Nastavení > Usnadnění

Použití 
pokročilých 
nastavení 
telefonu

Můžete přizpůsobit způsob přijetí 
hovoru pomocí manipulace s krytem, 
styl displeje a kontrast obrazovky:
Start > Nastavení > Dal�í > Dal�í > Nastavení 
telefonu

Odebrání 
programu

Odebrání programů nainstalovaných 
v telefonu s výjimkou základních 
programů, se kterými je telefon 
dodáván: Start > Nastavení > Dal�í > 
Odebrat programy

Funkce Popis
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Pokročilé funkce
Funkce Popis
Konferenční 
hovor

Na výchozí obrazovce 
můžete spojit všechny 
stávající hovory dohromady a 
vytvořit konferenční hovor: Zadejte 
telefonní číslo prvního hovoru > 
stiskněte tlačítko Odeslat > zadejte 
telefonní číslo druhého hovoru > 
stiskněte tlačítko Odeslat > 
Nabídka > Konference.

Při aktivaci druhého hovoru je první 
hovor automaticky přidržen.

Když chcete některý hovor vyloučit 
z konference a učinit ho aktivním (a 
ostatní hovory přidržet), stiskněte 
Nabídka > Soukromé > přejděte 
na požadovaný hovor > Akce (A). 
Aktivní hovor ukončíte stisknutím 
tlačítka Konec .

Sledování 
použití 
telefonu

Můžete sledovat strukturu svých 
hovorů, což vám pomůže při volbě 
tarifního programu nebo při odhadu 
měsíčního účtu.
Start > Historie volání > Nabídka > 
Zobrazit časovače
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Otevření 
aplikace 
pomocí 
rychlé volby

Aplikaci můžete přiřadit položku 
rychlé volby a potom ji můžete rychle 
spustit stisknutím a podržením jedné 
nebo dvou kláves (položky 
od 2 do 99): Start > přejděte 
na požadovanou aplikaci > stiskněte 
Nabídka > Přidat rychlou volbu > vyberte 
položku rychlé volby v poli Přiřazení kláves 
> stiskněte Hotovo .

Pokud chcete spustit aplikaci pomocí 
rychlé volby složené ze dvou číslic, 
stiskněte první číslici a potom 
stiskněte a podržte druhou číslici.

Funkce Popis
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Otevření 
aplikace 
hlasem

Aplikaci můžete z výchozí obrazovky 
spustit vyslovením slova:
Stisknutím a posunutím 

tlačítka nahoru otevřete funkci Speech 

Recognition > vyslovte název aplikace, 
kterou chcete otevřít, a předtím 
vyslovte slovo Open (řekněte například 
„Open Calendar“).

Poznámka: Rozpoznávání řeči funguje 
pouze přímo prostřednictvím telefonu 
nebo pomocí sady handsfree pevně 
připojené k telefonu, nikoli pomocí sady 
handsfree Bluetooth. (Tato aplikace je 
pouze v anglickém jazyce.)

Zobrazení 
karty 
kontaktu 
hlasem

Zobrazení karty kontaktu uložené 
v Kontaktech hlasem (z výchozí 
obrazovky):

Stisknutím a posunutím tlačítka  

nahoru otevřete funkci Speech Recognition > 
řekněte Name Lookup > vyslovte jméno 
přesně tak, jak je uložené v seznamu 
kontaktů.

Funkce Popis
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Použití menu 
Settings 
funkce 
Speech 
Recognition

Z výchozí obrazovky můžete nastavit 
možnosti jako je Application Launcher (vlastní 
nastavení seznamu aplikací, které lze 
otevřít hlasem), Sensitivity > Commands 
(umožňuje telefonu snadno, nebo jen 
zřídkakdy, rozpoznat vaše příkazy), 
Sound > Name Settings > Speed (spouští vaše 
příkazy rychleji nebo pomaleji) a Choice 
Lists > Name Lookup > Always On (kontrola a 
potvrzení jmen předtím, než telefon 
načte informace o kontaktu):

Stisknutím a podržením tlačítka  

otevřete  Speech Recognition > Settings.
Použití 
Správce 
souborů

Správa souborů a složek v telefonu:
Start > Dal�í > Správce souborů

Tip: Správce pracuje ve dvou 
hlavních zobrazeních, Zobrazení stromu 
(zobrazí celou souborovou strukturu 
v paměti telefonu a soustředí 
se na správu složek) a Zobrazení seznamu 
(zobrazí podrobnosti o vybrané 
složce, jejích podsložkách a 
souborech, a je v zásadě souborově 
orientované). Vyberte soubor nebo 
složku, se kterými chcete pracovat a 
vyberte příkaz stisknutím tlačítka 
Nabídka . Stisknutím tlačítka Akce (A) 
zpracujete vybraný soubor.

Funkce Popis
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Datová 
komunikace

Nastavte připojení ke službě 
GPRS (General Packet Radio 
Service), telefonické 
připojení, připojení k VPN (Virtual 
Private Network) a k serveru proxy, 
abyste se mohli připojit k Internetu 
nebo k vaší podnikové síti. Pomocí 
datového připojení lze procházet 
web, stahovat e-maily, konverzovat 
pomocí programu MSN Messenger a 
provádět bezdrátovou synchronizaci 
se serverem: 
Start > Nastavení > Dal�í > Datová připojení > 
Nabídka > Upravit připojení > Telefonická 
připojení/Připojení k síti VPN/Připojení proxy/Připojení 
pomocí GPRS > Nabídka > Vybrat

Tip: Váš telefon byl již 
nakonfigurován tak, aby umožnil 
procházení webu a konverzaci. Další 
informace získáte u svého vedoucího 
oddělení IT (informačních 
technologií). Připojení pomocí GPRS 
navíc přistupuje k Internetu, k síti 
MMS, k (zabezpečené) síti WAP, 
nebo k podnikové síti pomocí 
přístupového bodu poskytnutého 
vaším poskytovatelem služby.

Funkce Popis
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Použití 
Správce 
prostředků

Můžete spravovat systémové 
prostředky telefonu:

Start > Dal�í > Dal�í > Správce prostředků > 
Nabídka

Tip: Správce obsahuje dvě funkce: 
Správce úloh (zobrazuje všechny aktuálně 
spuštěné aplikace, takže můžete 
snadno aktivovat libovolnou 
spuštěnou aplikaci, ukončovat 
aplikace a aktualizovat seznam 
aktuálně spuštěných aplikací) a Správce 
volného místa (zobrazuje všechny e-maily, 
zprávy SMS, hlasové poznámky, 
rychlé volby a historii hovorů uložené 
v paměti flash telefonu, takže můžete 
snadno odstranit libovolný soubor a 
aktualizovat volnou paměť flash).

Funkce Popis
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Synchronizace pomocí programu 
ActiveSync®

Pomocí programu Microsoft® ActiveSync můžete 
synchronizovat informace ve stolním počítači nebo 
na serveru Microsoft Exchange Server® s informacemi 
v telefonu. Program ActiveSync porovná informace 
v telefonu s údaji v počítači nebo na serveru a 
na všechna místa uloží poslední verze údajů. Další 
informace o synchronizaci naleznete v Nápovědě 
k programu ActiveSync® v počítači.

V telefonu Motorola MPx220 je již program ActiveSync 
nainstalován. Musíte ovšem nainstalovat program 
ActiveSync (3.7.1 nebo novější) do počítače pomocí 
doprovodného disku CD, nebo ho můžete stáhnout 
z webu společnosti Microsoft® (http://www.microsoft.com). Po 
nainstalování začne průvodce vytvářet partnerský 
vztah mezi telefonem a počítačem. Připojení 
k podnikovému serveru vyžaduje pomoc odborníka 
z oddělení IT.

Funkce Popis
Použití 
programu 
ActiveSync®

Před provedením synchronizace 
připojte telefon k počítači pomocí 
infračerveného portu nebo datového 
kabelu USB: 
Start > ActiveSync > Sync
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Vzdálená 
synchroni-
zace 
se serverem

Provedení vzdálené synchronizace 
se serverem:
Start > ActiveSync > Nabídka > Akce (A) 
> Nastavení serveru

Vytvoření 
plánu 
synchroni-
zace 
se serverem 
při připojení 
telefonu 
k počítači

Vytvořte plán synchronizace 
se serverem, takže informace 
v telefonu budou automaticky 
synchronizovány se serverem 
ve stanovených časových intervalech: 
Start > ActiveSync > Nabídka > Akce (A) 
> Nastavení serveru > Připojení > Nabídka > 
Pravidla

Vytvoření 
plánu 
synchroni-
zace 
se serverem, 
pokud telefon 
není připojen 
k počítači 
(bezdrátová 
synchroni-
zace)

Vytvořte plán synchronizace 
se serverem, takže informace 
v telefonu budou automaticky 
synchronizovány se serverem 
ve stanovených časových intervalech: 
Start > ActiveSync > Nabídka > Akce (A) 
> Plánování telefonu

Funkce Popis
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Synchroni-
zace pomocí 
infračerve-
ného připojení

Pomocí infračerveného připojení lze 
rychle vytvořit přímé propojení mezi 
telefonem a jiným mobilním zařízením 
nebo počítačem: 
Start > ActiveSync > Sync

Tip: Při použití infračerveného 
připojení vyrovnejte telefon 
s počítačem nebo mobilním zařízením.

Výměna 
souborů mezi 
telefonem a 
počítačem

Pomocí programu ActiveSync 
můžete vyměňovat soubory 
mezi telefonem a stolním 
počítačem:
Připojte telefon k počítači > v počítači 
spusťte program ActiveSync®, 
v Průzkumníkovi Windows® 
klepněte na příkaz Najít, přejděte 
na soubor, který chcete zkopírovat 
do telefonu nebo do počítače, 
klepněte na soubor pravým tlačítkem 
myši, vyberte příkaz Kopírovat, 
umístěte kurzor do požadované 
složky, klepněte pravým tlačítkem 
myši, vyberte příkaz Vložit.

Funkce Popis
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Odeslání karty 
kontaktu nebo 
události

Pomocí infračerveného portu telefonu 
můžete odesílat a přijímat karty 
kontaktů nebo události mezi 
zařízeními:
Start > Kontakty/Kalendář > přejděte 
na požadovanou kartu kontaktu nebo 
vyberte událost > stiskněte Nabídka > 
Odeslat kontakt/Odeslat událost > vyberte 
infračervené zařízení, které telefon 
vyhledá ve svém dosahu > stiskněte 
tlačítko Odeslat .

Tip: Pokud chcete odesílat informace 
pomocí infračerveného portu, 
vyrovnejte infračervené porty tak, aby 
mezi nimi nebyly žádné překážky a 
aby byly blízko sebe.

Příjem 
odeslaných 
informací

Pomocí infračerveného portu telefonu 
můžete odesílat a přijímat karty 
kontaktů nebo  události mezi 
zařízeními:

Start > Nastavení > Odeslat > stisknutím 

tlačítka zaškrtněte položku Příjem 

příchozích dat > stiskněte tlačítko Hotovo .

Funkce Popis
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88 - Funkce telefonu

Připojení pomocí BluetoothTM

Funkce Popis
Vytvoření 
partnerského 
vztahu mezi 
telefonem a 
zařízením 
Bluetooth 
pomocí 
telefonu

Pomocí telefonu můžete vytvořit 
partnerský vztah se zařízením 
Bluetooth:
Start > Nastavení > Bluetooth > Nabídka > 
Zařízení > Nabídka > Nové > přejděte 
na zařízení Bluetooth, se kterým 
chcete telefon spárovat > stiskněte 
tlačítko Vybrat > zadejte stejný PIN 
v telefonu i v zařízení Bluetooth > 
stiskněte tlačítko Hotovo .

Tip: Pokud váš telefon vytváří vazbu 
se zařízením, které je vybaveno 
funkcemi náhlavní soupravy nebo 
sady handsfree, budete pomocí 
dialogových oken vyzváni k tomu, 
abyste toto zařízení nastavili jako 
náhlavní soupravu nebo sadu 
handsfree Bluetooth stisknutím 
tlačítka Ano . Pokud hovoříte 
prostřednictvím náhlavní soupravy 
Bluetooth, můžete přenést zvuk 
do sluchátka telefonu pomocí 
možností menu. Pokud chcete opět 
přenést zvuk do náhlavní soupravy, 
stiskněte tlačítko náhlavní soupravy.
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Funkce telefonu - 89

Přijetí 
partnerského 
vztahu 
navázaného 
telefonem

V zařízení Buetooth můžete 
nakonfigurovat partnerský vztah 
s telefonem:
Start > Nastavení > Bluetooth > pod Bluetooth 
stiskněte Vlevo/vpravo a vyberte 
položku Zjistitelný (rádio funkce 
Bluetooth se zapne a telefon bude 
na 3 minuty zjistitelný) > v zařízení 
Bluetooth vyberte svůj telefon a 
pokuste se s ním zařízení spárovat > 
zadejte stejný PIN v zařízení 
Bluetooth i v telefonu a vytvořte 
partnerský vztah.

Tip: Byl vytvořen partnerský vztah. 
Telefon nyní můžete používat jako 
datový modem. Pokud se k telefonu 
pokusí připojit spárované zařízení, 
telefon se automaticky stane datovým 
modemem s rozhraním Bluetooth.

Funkce Popis

SJJN6504A.book  Page 89  Thursday, December 2, 2004  5:24 PM



90 - Funkce telefonu

Modem
Telefon můžete pomocí infračerveného nebo USB 
připojení použít jako externí modem pro jiné zařízení. 
Z doprovodného disku CD k telefonu Motorola MPx220 
si stáhněte ovladač USB na jednotku C: . Počítač by 
měl automaticky přidat telefon Motorola MPx220 jako 
nový modem. V okně Správce zařízení by měl být nyní 
uveden modem Smartphone 2003 Wireless USB 
Modem.

Funkce Popis
Aktivace 
modemového 
připojení

Vyberte USB připojení nebo 
infračervené připojení pro propojení 
telefonu s jiným zařízením:
Odpojte telefon od druhého zařízení 
(pokud používáte USB připojení) > 
na výchozí obrazovce stiskněte 
Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Příslu�enství > 
Modemové připojení > pod Připojení 
stiskněte Vlevo/vpravo a vyberte 
USB/IrCOMM > stiskněte Nabídka > Aktivovat 
> připojte telefon k počítači pomocí 
datového kabelu USB nebo pomocí 
infračerveného portu.
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Funkce telefonu - 91

Deaktivace 
modemového 
připojení

Ukončení připojení modemem pomocí 
USB nebo infračerveného portu:
Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Příslu�enství > 
Modemové připojení > Nabídka > Deaktivovat

Poznámka: Po ukončení používání 
modemu ukončete modemové připojení, 
abyste předešli možným problémům při 
používání programu ActiveSync ve stejné 
relaci.

Informace 
z modemu

Informace z modemu jsou nezbytné 
pro navázání modemového připojení 
počítače:
V počítači klepněte na tlačítko Start > 
Nastavení > Ovládací panely > 
Systém > Hardware > Správce 
zařízení > Modemy > v okně 
Správce zařízení poklepejte 
na položku Smartphone 2003 
Wireless USB Modem > vyberte 
kartu Diagnostika a klepněte 
na tlačítko Informace z modemu.

Poznámka: Pokud nebude připojení 
pomocí modemu navázáno přibližně 
během 30 sekund, převezme port 
USB program ActiveSync.

Funkce Popis
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92 - Funkce telefonu

Přidání 
inicializační-
ho řetězce

Po získání informací z modemu 
přidejte ve vlastnostech modemu 
inicializační řetězec (změňte APN dle 
potřeby). Inicializační řetězec je 
v telefonu zapotřebí pro nastavení 
konfigurace serveru služby GPRS. 
V počítači klepněte v dialogovém 
okně vlastností modemu na kartu 
Upřesnit  > napište inicializační 
řetězec a změňte podle potřeby 
název APN (jako inicializační řetězec 
sítě použijte: 
+CGDCONT=1,“IP”,“apnname”,“”,
0,0).

Funkce Popis
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Funkce telefonu - 93

Přidání 
telefonického 
připojení

Přidání nového telefonického 
připojení:
V Ovládacích panelech vyberte 
Síťová připojení > poklepejte 
na ikonu Vytvořit nové připojení, 
klepněte na tlačítko Další > vyberte 
položku Připojit k Internetu, 
klepněte na tlačítko Další > 
v Průvodci připojením k Internetu 
vyberte možnost Nastavit připojení 
ručně, klepněte na tlačítko Další > 
vyberte možnost Připojit použitím 
modemu > ve výběru modemu 
vyberte položku Smartphone 2003 
Wireless USB Modem, klepněte 
na tlačítko Další > v poli Telefonní 
číslo zadejte čísla poskytnutá 
správcem sítě, zrušte zaškrtnutí 
políček směrového čísla oblasti a 
pravidel vytáčení, klepněte na tlačítko 
Další > vyplňte Uživatelské jméno a 
Heslo, klepněte na tlačítko Další > 
zadejte název připojení (například 
Smartphone USB Cable GPRS), 
klepněte na tlačítko Další > vyberte 
možnost Ne, vyberte tlačítko Další, 
klepněte na tlačítko Dokončit.

Funkce Popis
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94 - Funkce telefonu

Připojení 
k síti GPRS

Připojení k síti GPRS:
Otevřete nově vytvořené telefonické 
připojení > klepněte na tlačítko 
Vlastnosti, zkontrolujte, zda je 
vybrán modem Smartphone 2003 
Wireless USB Modem > klepněte 
na tlačítko Konfigurovat, 
zkontrolujte, zda jsou všechny funkce 
hardwaru vybrány tak, jak je uvedeno 
výše > klepněte na tlačítko OK, 
klepněte na tlačítko OK > klepněte 
na tlačítko Vytočit. Po připojení k síti 
GPRS se dialogové okno 
telefonického připojení změní v ikonu 
v oznamovací oblasti.

Funkce Popis
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Funkce telefonu - 95

Osobní organizátor
Telefon umožňuje spravovat a sledovat kontakty a 
události, udržovat seznam úkolů a používat kalkulačku.

Funkce Popis
Vytvoření 
nové karty 
kontaktu

Vytvoření nové karty kontaktu 
v seznamu kontaktů:

Start > Kontakty > Nový

Tip: Je-li na kartě kontaktu vyplněn 
telefon do práce (w), je automaticky 
nastaven jako výchozí komunikační 
metoda. Karty kontaktů s ikonou  
jsou položky uložené na SIM kartě. 
Chcete-li zobrazit kartu kontaktu, 
stiskněte Start > Kontakty > přejděte 
na požadovaný kontakt > stiskněte 
tlačítko Akce (A).
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96 - Funkce telefonu

Vytvoření 
nové události

Vytvoření nové události v kalendáři:

Start > Kalendář > Nabídka > Akce (A)

Tip: Chcete-li zobrazit událost, 
stiskněte Start > Kalendář > přejděte 
na požadovanou událost > stiskněte 
tlačítko Akce (A). Pomocí možností 
menu můžete zobrazit svůj plán 
ve třech různých zobrazeních: Zobrazit 
program (výchozí zobrazení, ve kterém 
jsou zobrazeny události naplánované 
na aktuální den), Zobrazení týdne 
(zobrazuje týdenní plán pro zadaný 
týden a umožňuje rychle zjistit, kdy 
máte něco naplánováno a kdy máte 
volno, a snadno vytvořit událost 
ve vybraném čase) a Zobrazení měsíce 
(poskytuje přehled měsíčního plánu. 
Šipky směřující nahoru představují 
dopolední události; šipky směřující 
dolů představují odpolední události; 
prázdný čtvereček označuje celodenní 
událost; plný čtvereček označuje, že 
máte naplánované události odpoledne 
i odpoledne; a plný čtvereček 
v prázdném rámečku označuje, že 
máte naplánovány události dopoledne 
i odpoledne plus celodenní akci).

Funkce Popis
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Funkce telefonu - 97

Vytvoření 
nového úkolu

Vytvoření nového úkolu v seznamu 
úkolů umožňujícího sledovat projekt 
od začátku do konce:
Start > Dal�í > Dal�í > Úkoly > 
stisknutím nahoru vyberte pole 
Zadejte nový úkol.

Tip: Stisknutím tlačítek 
Dokončeno nebo Aktivovat  označíte 
úkol jako dokončený nebo 
nedokončený. Úkol se může 
vyskytnout ojediněle nebo opakovaně. 
Opakovaný úkol se může vyskytovat 
v pravidelných intervalech nebo 
se může opakovat na základě data, 
kdy je označen za dokončený. Úkol 
následovaný vykřičníkem má vysokou 
prioritu a úkol označený šipkou dolů 
má nízkou prioritu. Zpožděné úkoly 
jsou označeny tučně a červeně. 
U dokončených úkolů je zaškrtnuto 
příslušné políčko.

Funkce Popis
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98 - Funkce telefonu

Vytvoření 
nové hlasové 
poznámky

Vytvoření krátkého hlasového 
záznamu:
Start > Dal�í > Dal�í > Hlasové poznámky > 
držte mikrofon telefonu blízko úst > 
stiskněte tlačítko Nahrát .

Tip: Na výchozí obrazovce stiskněte 

tlačítko a posuňte dolů. Tím rychle 

otevřete aplikaci Hlasové poznámky. Doba 
pro zaznamenání hlasové poznámky 
závisí na zbývající kapacitě telefonu. 
Chcete-li přehrát hlasovou poznámku, 
stiskněte tlačítko Start > Dal�í > Dal�í > 
Hlasové poznámky > přejděte 
na požadovanou poznámku > 
stiskněte tlačítko Akce (A).

Funkce Popis

SJJN6504A.book  Page 98  Thursday, December 2, 2004  5:24 PM



Funkce telefonu - 99

Zabezpečení

Použití 
kalkulačky

Pomocí telefonu můžete provádět 
standardní operace, k jakým normálně 
používáte přenosnou kalkulačku:
Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Příslu�enství > 
Kalkulačka

Tip: Stisknutím klávesy vyberete 
matematický symbol; stisknutím 
klávesy vložíte desetinnou tečku; 
a stisknutím tlačítka Akce (A) provedete 
výpočet. Stisknutím tlačítka  
Nahoru zadáte znaménko plus (+), 
tlačítkem Dolů zadáte znaménko 
mínus (-), tlačítkem Vlevo zadáte 
symbol dělení (/) a tlačítkem Vpravo 
symbol násobení (x).

Funkce Popis
Zamknutí 
klávesnice

Zamknutím klávesnice zabráníte 
náhodným stisknutím klávesy a 
přitom můžete stále přijímat hovory a 
volat na tísňová čísla:
Na výchozí obrazovce stiskněte a 
podržte tlačítko Konec .

Odemknutí 
klávesnice

Na výchozí obrazovce:
Odemknout >

Funkce Popis
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100 - Funkce telefonu

Zamknutí 
telefonu

Zamknutím telefonu zabráníte 
přístupu k osobním údajům a přitom 
můžete stále přijímat hovory a volat 
na tísňová čísla:
Na výchozí obrazovce stiskněte a 
podržte tlačítko Domů  > vyberte 
položku Zámek zařízení.

Odemknutí 
telefonu

Na výchozí obrazovce:
Odemknout > zadejte heslo > 
stiskněte tlačítko Odemknout .

Vypnutí 
zámku 
telefonu

Vypnutí funkce zámku telefonu:
Start > Nastavení > Dal�í > Zabezpečení > 
Zakázat zámek tel.

Zamknutí SIM 
karty

Zamknutím SIM karty zabráníte cizím 
osobám v použití vašeho telefonu. 
Telefon nelze použít bez zadání 
správného hesla, ale lze volat 
na čísla tísňového volání:
Start > Nastavení > Dal�í > Zabezpečení > 
Povolit zámek karty SIM

Odemknutí 
SIM karty

Odemknutí SIM karty:
Start > Nastavení > Dal�í > Zabezpečení > 
Zakázat zámek karty SIM

Funkce Popis
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Funkce telefonu - 101

Novinky a zábava
Funkce Popis
Fotografování 
v normálním 
režimu

Můžete pořizovat obrázky a ukládat je 
do telefonu nebo na paměťovou kartu:
Start > Dal�í > Fotoaparát > 
stisknutím  nahoru/dolů obrázek 
zvětšíte nebo zmenšíte > stisknutím 

vlevo/vpravo snížíte nebo zvýšíte 
jas > stisknutím Sejmout /Akce 
(A)/ vyfotografujete obrázky > 
stisknutím Nabídka > Akce (A) uložíte 
obrázky do Start > Dal�í > Fotoalbum.

Tip: Při spuštění Fotoaparátu je jako 
výchozí vybrán režim Normální. Pokud 
je kryt zavřený a používá se externí 
hledáček, můžete fotografovat 
stisknutím tlačítka .
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102 - Funkce telefonu

Fotografování 
pomocí 
samospouště

Můžete pořizovat obrázky a ukládat je 
do telefonu nebo na paměťovou kartu:
Start > Dal�í > Fotoaparát > Nabídka > 
Re�im > Časovač > Start > Nabídka > Akce 
(A) uložíte obrázky do Start > Dal�í > 
Fotoalbum

Tip: Fotografie jsou pořízeny 
se zpožděním. Telefon každou 
sekundu během odpočítávání pípne 
(dobu lze nastavit v Nabídka > Nastavení 
> Samospou�ť).

Fotografování 
sérií snímků

Můžete pořizovat obrázky a ukládat je 
do telefonu nebo na paměťovou kartu:
Start > Dal�í > Fotoaparát > Nabídka > 
Re�im > Série snímků > Start > 
Zastavit uložíte obrázky do Start > 
Dal�í > Fotoalbum

Pořízení 
autoportrétu

Můžete pořídit vlastní fotografii a uložit 
ji do telefonu nebo na paměťovou 
kartu:
Start > Dal�í > Fotoaparát > zavřete kryt 
telefonu a použijte k fotografování 
externí hledáček > vyfotografujte 
obrázek stisknutím tlačítka  > 
otevřete kryt telefonu > stisknutím 
Nabídka > Akce (A) uložíte obrázek 
do Start > Dal�í > Fotoalbum.

Funkce Popis
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Funkce telefonu - 103

Použití menu 
Možnosti před 
pořízením 
obrázku

Před zahájením fotografování můžete 
pomocí možností menu přepínat mezi 
třemi režimy, upravit menu Nastavení, 
zobrazit pořízené fotografie a vytvářet 
videoklipy:
Start > Dal�í > Fotoaparát > Nabídka

Použití menu 
Nastavení 
před fotogra-
fováním

Před vlastním fotografováním můžete 
pomocí menu Nastavení zvolit 
podmínky fotografování, definovat 
rozlišení, vybrat složku pro uložení 
fotografií, udržet velikost souborů 
pod 100KB (nebo zrušit omezení), šetřit 
energii, zadat předponu ukládaných 
názvů souborů, zahrnout do fotografií 
zobrazení data, vybrat 
kontrast/odstín/sytost hledáčku, 
nastavit časové zpoždění 
pro fotografování v režimu Časovač a 
nastavit maximální počet obrázků, 
které lze najednou pořídit v režimu 
Série snímků:
Start > Dal�í > Fotoaparát > Nabídka > 
Nastavení

Funkce Popis

SJJN6504A.book  Page 103  Thursday, December 2, 2004  5:24 PM



104 - Funkce telefonu

Použití menu 
Možnosti 
po pořízení 
obrázku

Po pořízení obrázků můžete pomocí 
možností menu uložit fotografii, poslat 
zprávu MMS s připojenou fotografií, 
nastavit fotografii jako tapetu a 
nastavit fotografii jako ID volajícího 
ke kontaktu (fotografie se zobrazí 
při příjmu hovoru):
Start > Dal�í > Fotoaparát > Sejmout  > 
Nabídka

Tip: Pro možnost Pou�ít jako tapetu zvolte 
buď Přizpůsobit nebo Zcela přizpůsobit. První 
zobrazí celou fotografii, což může 
v závislosti na poměru stran vytvořit 
prázdné oblasti.. Druhá volba 
fotografii ořízne a zcela zaplní 
obrazovku.

Funkce Popis
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Funkce telefonu - 105

Správa 
obrázků 
pomocí 
fotoalba

Fotografie můžete zobrazovat a 
upravovat, můžete přehrávat 
sekvence snímků, připojovat 
fotografie ke kontaktům (ID 
volajícího), oddělovat fotografie 
od kontaktů a posílat je.
Start > Dal�í > Fotoalbum > zvýrazněte 
fotografii > stiskněte Nabídka .

Tip: V režimu Album se zobrazují 
miniatury fotografií. Chcete-li zobrazit 
fotografii, stiskněte odpovídající číslo. 
Nebo zvýrazněte požadovanou 
miniaturu > stiskněte tlačítko 
Otevřít .

Funkce Popis
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106 - Funkce telefonu

Správa 
obrázků 
pomocí 
režimu Jedna 
fotografie

Fotografie můžete otáčet a ořezávat a 
můžete do nich přidávat text, 
humorné obrázky nebo komické 
rámečky:
Start > Dal�í > Fotoalbum > zvýrazněte 
požadovanou miniaturu > stiskněte 
tlačítko Otevřít > Nabídka .

Tip: V režimu Jedna fotografie se zobrazí 
na obrazovce vždy jedna fotografie. 
Stisknutím zobrazíte předchozí 
nebo další fotografii v aktuální složce. 
Pokud se fotografie při zvětšení 
nevejde celá na displej, posouvejte ji 
stisknutím . Pro funkci Oříznout 
stiskněte tlačítko Akce (A), kterým 
můžete pro usnadnění přepínat mezi 
Přesunout a Změnit velikost (pomocí  
můžete přesunout a změnit velikost 
rámečku oříznutí). Pro funkci Přidat klipart 
stiskněte a můžete otáčet 
obrázky.

Funkce Popis
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Vytvoření 
videoklipu

Tip: Nahrávání videoklipů se zvukem 
nebo bez zvuku:
Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Příslu�enství > 
Videokamera > stisknutím  
vlevo/vpravo snížíte nebo zvýšíte 
úroveň jasu > stisknutím Nahrát > 
Pozastavit (v případě potřeby) > 
Zastavit > Ulo�it uložíte nahrávku 
do Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Příslu�enství 
> Videopřehrávač.

Tip: Stisknutím tlačítka Akce (A) 
můžete přepínat mezi Nahrát a Pozastavit.

Vlastní 
nastavení 
videokamery

V nastavení videokamery můžete 
zapnout nebo vypnout záznam zvuku, 
vybrat místo uložení, upravit hodnotu 
kontrastu, jasu a kvality nahrávky, 
zadat maximální velikost souboru, 
vybrat výchozí název souboru a zadat 
nezbytné informace. 
Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Příslu�enství > 
Videokamera > Nabídka > (Nastavení)
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Přehrání 
videoklipu 
uloženého 
v telefonu 
nebo 
na paměťové 
kartě

Nahrané klipy lze přehrávat přímo 
z telefonu nebo paměťové karty: 
Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Videopřehrávač

Tip: Nejlepších výsledků a výkonu 
dosáhnete, pokud budete ukládat 
klipy na paměťovou kartu a ne 
do paměti telefonu. Během přehrávání 
klipu můžete klip posouvat dopředu a 
dozadu stisknutím a podržením  
vlevo/vpravo. Jediný pohyb vlevo 
nebo vpravo posune klip na konec 
nebo na začátek.

Přehrávání 
klipu 
průběžně 
stahovaného 
z webového 
serveru

Klipy průběžně stahované 
z webu lze současně stahovat 
a přehrávat:
Start > Internet Explorer > Nabídka > Panel 
Adresa > zadejte webovou adresu > 
stiskněte tlačítko Přejít > přejděte 
na požadovaný klip > stiskněte 
tlačítko Akce (A).

Tip: Klip můžete přehrát přímo 
z odkazu v e-mailu, když přejdete 
na požadovaný odkaz > a stisknete 
tlačítko Akce (A).
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Správa klipu 
nebo 
průběžně 
stahovaného 
klipu

Můžete přehrát a pozastavit klip nebo 
zastavit průběžně stahovaný klip, 
upravit adresu URL odkazu, 
přejmenovat, odstranit nebo 
přesunout klip, poslat zprávu MMS 
s připojeným klipem a řídit množství 
dat uložených v telefonu před 
zahájením přehrávání (zvětšení 
vyrovnávací paměti médií může 
zlepšit zážitek z prohlížení, ale 
prodlouží se tím doba před zahájením 
přehrávání).
Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Videopřehrávač > 
Nabídka

Tip: Pokud chcete z vyrovnávací 
paměti telefonu vymazat naposledy 
stažený klip, stiskněte Start > Dal�í > 
Dal�í > Dal�í > Videopřehrávač > Nabídka > 
Mo�nosti > Nabídka > Vymazat vyrovnávací 
paměť.
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Procházení 
webu pomocí 
prohlížeče 
Internet 
Explorer®

Připojení k oblíbené webové 
stránce:
Start > Internet Explorer > 
přejděte na požadovanou oblíbenou 
stránku > stiskněte tlačítko Přejít .

Tip: Během připojení k Internetu 
můžete přejít k ostatním programům 
v telefonu stisknutím tlačítka Domů . 
Tím neukončíte připojení k Internetu. 
Chcete-li přejít na předchozí webovou 
stránku, stiskněte tlačítko Zpět . 
Pokud se chcete odpojit od Internetu, 
stiskněte tlačítko Konec .

Úprava adresy 
URL odkazu

Pokud chcete upravit 
webovou adresu a odkaz na 
ni, postupujte takto:
Start > Internet Explorer > Nabídka > Panel 
Adresa > upravte adresu URL > 
stiskněte tlačítko Přejít .

Tip: Zobrazení webových stránek 
můžete specifikovat stisknutím 
Nabídka > Rozvr�ení.

Zobrazení 
historie

Zobrazení seznamu naposledy 
navštívených webových stránek:
Start > Internet Explorer > Nabídka > Panel 
Adresa > Zobrazit historii > Přejít
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Aktualizace 
webové 
stránky

Aktualizace navštívených 
webových stránek:
Start > Internet Explorer > 
Nabídka > Aktualizovat

Přidání 
do oblíbených 
položek

Přidejte aktuální webovou 
stránku do seznamu 
Oblíbené, abyste k ní měli 
rychlý přístup:
Start > Internet Explorer > Nabídka > 
Přidat oblíbenou polo�ku

Tip: Během prohlížení webové 
stránky můžete otevřít seznam 
oblíbených položek stisknutím 
Nabídka > Oblíbené pol.. Jesltiže chcete 
v seznamu oblíbených položek 
vytvořit novou složku, stiskněte 
Nabídka > Přidat slo�ku.

Vlastní 
nastavení 
způsobu 
stahování a 
zobrazování 
webových 
stránek

Změna způsobu stahování a 
zobrazování webových stránek: 
Start > Internet Explorer > Nabídka > 
Mo�nosti > Obecné

Změna 
připojení k síti

Změna připojení k síti: Start > Internet 
Explorer > Nabídka > Mo�nosti > Připojení
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Vymazání 
vyrovnávací 
paměti

Můžete vymazat dočasné soubory 
Internetu, soubory cookie a historii 
procházení webu:
Start > Internet Explorer > Nabídka > 
Mo�nosti > Paměť

Přehrání 
mediálního 
souboru 
uloženého 
v telefonu 
nebo 
na paměťové 
kartě

Přehrání mediálních audio nebo video 
souborů a souborů MP3 uložených 
v telefonu nebo na paměťové kartě:
Start > Dal�í > Dal�í > Windows Media

Tip: Stisknutím vlevo přeskočíte 

na začátek aktuálního souboru a 
stisknutím vlevo nebo vpravo dvakrát 
přejdete k předchozímu, resp. 
k dalšímu souboru. Posunutím 

tlačítka nahoru nebo dolů zvýšíte 

nebo snížíte hlasitost.

Přehrávání 
mediálního 
souboru 
průběžně 
stahovaného 
z webového 
serveru

Přehrávání mediálních 
souborů průběžně 
stahovaných z webového 
serveru:
Start > Dal�í > Dal�í > Windows Media > 
Nabídka > Otevřít adresu URL > zadejte 
webovou adresu > Přehrát .
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Použití menu 
Možnosti 
funkce 
Windows® 
Media

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit 
seznam souborů Místní obsah nebo Oblíbené 
pol., přidat aktuální soubor do seznamu 
Oblíbené pol., upravit hlasitost, přehrávat 
soubory náhodně (Shuffle) či opakovaně 
a zastavit přehrávání během 
používání jiného programu (Přehrávání 
na pozadí):
Start > Dal�í > Dal�í > Windows Media > 
Nabídka

Tip: Obrazovku Místní obsah rychle 
zobrazíte stisknutím tlačítka Seznam 
skladeb .
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Správa 
obsahu DRM 
(Digital Rights 
Management)

Pomocí funkce Média lze provádět 
správu práv k digitálnímu obsahu 
(DRM) spojenou s mediálním 
obsahem zahrnujícím obrázky, 
videoklipy, zvukové soubory a 
vyzváněcí tóny. Vybraný digitální 
mediální obsah z Internetu, skladby 
na discích CD a videoklipy mají 
přiřazeny licence, které je chrání před 
neoprávněnou distribucí nebo 
sdílením. Licence jsou spravovány a 
vytvářeny pomocí standardu DRM 
(digital rights management), což je 
technologie určená pro zabezpečení 
obsahu a správu přístupových práv. 
Chcete-li zajistit, aby byla licence 
zkopírována s obsahem, kopírujte 
obsah do telefonu pomocí funkce 
Kopírovat do přenosného zařízení 
(nebo Kopírovat na disk CD nebo 
zařízení) v programu Windows Media 
Player® 9.0 nebo novějším ve vašem 
počítači. Další informace o kopírování 
obsahu do telefonu naleznete 
v nápovědě k přehrávači Windows 
Media Player® ve svém stolním 
počítači. Správa obsahu DRM 
pro specifický typ média:
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Start > Dal�í > Média > stisknutím 
přejděte na požadovaný typ 

média > stisknutím tlačítka Akce (A) 
vyberte typ média > 
stisknutím přejděte 
na požadovaný obsah chráněný 
technologií DRM > stisknutím tlačítka 
Nabídka otevřete menu možností.

Poznámka: Každý soubor je označen 
ikonou, která vám poskytne rychlý přehled 
o stavu práv spojených s daným 
mediálním objektem. Existuje 6 různých 
označení stavu:

• Nejedná se o objekt DRM

• Platná práva

• Platnost 
práv vypršela/obnovitelná práva

• Čeká na aktivaci práv

• Platnost práv vyprší

• Platnost práv 
vypršela/neobnovitelná práva
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Použití menu 
Možnosti 
funkce Média

Jakmile naleznete hledaný obsah, 
zobrazí se místní menu, které vám 
nabídne několik možností správy:

• Poslat jako...: Přenese soubor 
do jiného vzdáleného zařízení 
buď pomocí bezdrátového 
protokolu Bluetooth nebo 
infračerveného portu.

• Obnovit práva: Spustí prohlížeč Internet 
Explorer a nasměruje vás na adresu 
URL, kde můžete obnovit práva 
k mediálnímu objektu.

• Zobrazit práva: Poskytne více 
podrobností týkajících se práv 
k mediálnímu objektu.

• Odstranit soubor: Odstraní soubor 
chráněný technologií DRM a 
všechny licence s ním spojené 
(pokud je k odstranění vybrán 
soubor, který není chráněn 
pomocí DRM, bude odstraněn jen 
samotný soubor).

• Nastavit jako zvonění: Specifikuje 
vybraný mediální soubor jako 
výchozí vyzváněcí tón telefonu 
(tato možnost je k dispozici pouze 
pro Zvonění).
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Hraní hry 
Jawbreaker

Pokoušíte se odstranit míčky (více 
než 1) stejné barvy z obrazovky 
(čím méně míčků zůstane, tím více 
máte bodů):
Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Hry > Jawbreaker 
> zvýrazněte míček, který má stejnou 
barvu jako míček (nebo míčky) vedle 
něho > stiskněte dvakrát tlačítko 
Akce (A).

Upozornění: Velmi malé procento 
osob může při sledování určitých 
světelných obrazců nebo blikajícího 
světla dostat epileptický záchvat. 
Pokud pocítíte při hraní videohry 
závrať, poruchu vidění, škubání v oku 
nebo svalech oka, ztrátu vědomí, 
dezorientaci, libovolný nedobrovolný 
pohyb nebo křeče, NEPRODLENĚ 
přestaňte hrát a dříve, než budete 
ve hře pokračovat, se poraďte 
s lékařem.
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Hraní hry 
Solitaire

Všechny karty v balíčku musíte 
uspořádat do čtyř vzestupně 
uspořádaných hromádek, začínajících 
esy (hru vyhrajete, když jsou všechny 
karty v hromádkách).
Start > Dal�í > Dal�í > Dal�í > Hry > Solitaire > 
stiskněte číslo nebo znak nad 
hromádkou, kde je zobrazena karta, 
kterou chcete přesunout > stiskněte 
číslo nebo znak nad hromádkou, 
do které chcete kartu přesunout > 
přesuňte všechna esa ze 7 hromádek 
do 4 míst pro karty v horní části 
obrazovky (a proveďte všechny další 
možné tahy) > po provedení všech 
možných tahů otočte karty stisknutím 
tlačítka Vzít .

Tip: Stisknutím nahoru přesunete 
kartu do jedné ze čtyř hromádek karet 
v pravém horním rohu obrazovky 
(pokud tam patří). Je-li například 
v některé ze sedmi hromádek 
zobrazeno eso, stiskněte číslici nad 
esem a pak stiskněte nahoru. 
Karty, které jsou v balíčku otočeny 
lícem nahoru, jsou vždy k dispozici a 
lze s nimi hrát.
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Hraní Java her Hraní Java her v telefonu:

Start > Dal�í > Hry a aplikace
Stahování 
Java her 
z Internetu

Java hry můžete stáhnout a 
nainstalovat do telefonu:

Start > Dal�í > Hry a aplikace > 
Stáhnout > přejděte na požadovanou 
oblíbenou položku (nebo upravte 
webovou adresu stisknutím tlačítka 

Nabídka > Panel Adresa) > stiskněte 

tlačítko Přejít > přejděte 
na požadovanou Java hru > stiskněte 

tlačítko Instalovat > Akce (A).

Tip: Spuštěnou Java hru ukončíte 

stisknutím tlačítka Konec .

Odstranění 
Java hry

Odstranění Java her s výjimkou 
předinstalovaných:

Start > Dal�í > Hry a aplikace > přejděte 
na požadovanou Java hru > stiskněte 

tlačítko Nabídka > Odebrat.
Přejmenování 
Java hry

Přejmenování Java hry:

Start > Dal�í > Hry a aplikace > přejděte 
na požadovanou Java hru > stiskněte 

tlačítko Nabídka > Přejmenovat.
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Aktualizace 
Java hry

Java hry můžete aktualizovat 
pomocí uložených informací, 
například adresy URL:

Start > Dal�í > Hry a aplikace > přejděte 
na požadovanou Java hru > stiskněte 

tlačítko Nabídka > Aktualizovat.
Změna 
nastavení 
aplikace 
MIDlet 
pro Java hru

Vyberte požadované nastavení 
aplikací MIDlet (Mobile Information 
Device application) pro Java hry:

Start > Dal�í > Hry a aplikace > přejděte 
na požadovanou Java hru > stiskněte 

tlačítko Nabídka > Mo�nosti > zvýrazněte 
funkci > stiskněte tlačítko Akce (A) > 
přejděte na požadovanou možnost > 
stiskněte tlačítko Akce (A) > stiskněte 

tlačítko Ulo�it .

Tip: Změna nastavení oprávnění 
k aplikaci MIDlet v sadě několika 
aplikací MIDlet ovlivní nastavení 
pro celou sadu.

Zobrazení 
informací 
o Java hrách

Zobrazení velikosti Java her, čísel 
verzí, prodejců, domén a adres URL, 
ze kterých byly hry staženy:

Start > Dal�í > Hry a aplikace > přejděte 
na požadovanou Java hru > 
Nabídka > Informace.
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Zobrazení 
informací 
Java

Na obrazovce Informace Java jsou 
zobrazeny následující položky:

• Connected Limited Device Configuration (CLDC) 
version number

• Mobile Information Device Profile (MIDP) version 
number

• Heapsize
• SD Card free space
• Phone storage free space
• JSRs

Start > Dal�í > Hry a aplikace > Nabídka  > 
Informace Java
Poznámka: Položka Heapsize neodráží 
velikost instalované paměti, ale skutečné 
nastavení Jbed FastDAC heapsize.

Řazení Java 
her

Java hry uložené v telefonu můžete 
seřadit:

Start > Dal�í > Hry a aplikace > Nabídka  > 
Nastavení Java

Zapnutí a 
vypnutí 
podsvícení 
displeje

Zapnutí nebo vypnutí podsvícení 
displeje:

Start > Dal�í > Hry a aplikace > Nabídka  > 
Nastavení Java

Opuštění 
složky Hry a 
aplikace

Opuštění složky Hry a aplikace: Start > 
Dal�í > Hry a aplikace > Nabídka  > Konec
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Poznámka: V závislosti na vašem poskytovateli služeb 
může váš telefon MPx220 obsahovat další funkce, které 
nejsou v této uživatelské příručce popsány.  Další nápovědu 
k těmto funkcím získáte pomocí informací na obrazovce.

Další hry a aplikace
Na serveru www.hellomoto.com je k dispozici velké 
množství her a aplikací, které lze stáhnout do telefonu.

Úplné obnovení výchozích nastavení
Při úplném obnovení výchozích nastavení jsou 
obnovena veškerá výchozí nastavení produktu a jsou 
vymazány všechny datové soubory, uživatelská 
nastavení a předinstalované aplikace. Úplné obnovení 
výchozích nastavení by mělo být provedeno pouze 
společností Motorola nebo jejím autorizovaným 
servisním střediskem. Před obnovením výchozích 
nastavení je třeba zazálohovat data z telefonu, aby je 
bylo možné po úplném obnovení výchozích nastavení 
znovu nainstalovat. Společnost Motorola nenese 
odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat způsobenou 
neautorizovaným obnovením výchozích nastavení.
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Řešení problémů

Otázka Odpověď
Telefon nelze 
zapnout?

• Je baterie vybitá?

• Je baterie správně 
nainstalována?

• Jsou kontakty na baterii a 
v telefonu čisté? Pokud 
se kontakty zdají být znečištěné, 
požádejte svého dodavatele, 
aby je vyčistil.

Váš hlas není 
slyšet.

Nezapnuli jste během hovoru funkci 
ztlumení hovoru Ztlumit? Pokud je to 
třeba, vypněte ji.

Nelze 
používat 
některé 
funkce 
volání?

Chcete-li používat určité pokročilé 
funkce volání (například Přesměrování 
hovorů nebo Blokování hovorů), bude možná 
zapotřebí tyto služby nejprve 
objednat u operátora.

Při 
telefonování 
je vysoká 
úroveň 
šumu.

Nepoužívejte telefon v blízkosti 
mikrovlnné trouby, reproduktorů a 
televizorů. Tato zařízení mohou 
nepříznivě ovlivňovat kvalitu hovoru.
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Nemůžete 
volat/přijímat 
hovory?

• Je příjem signálu sítě kvalitní? 
Vyjděte z budovy nebo přejděte 
blíže k oknu.

• Je síť správně nastavena? Je-li 
to zapotřebí, vyberte síť ručně.

• Aktivovali jste funkce Fixní volba, 
Přesměrování hovorů nebo Blokování 
hovorů? Pokud ano, dočasně tyto 
funkce deaktivujte.

• Používáte telefon s dalšími SIM 
kartami, když je aktivována 
funkce Povolit zámek karty SIM? Pokud 
je to třeba, deaktivujte ji.

• Zkontrolujte, zda je vypnut Letový 
re�im.

Nelze 
se připojit 
k Internetu?

• Přihlásili jste se ke službě 
Internet (WAP) u svého 
operátora?

• Zadali jste správné parametry 
(například adresy APN a IP) 
v nastavení profilu WAP?

Otázka Odpověď
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Baterii nelze 
nabít.

• Je nabíječka správně zapojena 
do zásuvky nabíječky baterie 
v telefonu?

• Není napájecí kabel nabíječky 
poškozený?

• Není baterie velmi stará? 
Vyměňte ji za novou baterii a 
zkuste nabíjení zopakovat.

• Pokud je baterie „totálně vybitá“ 
a připojíte nabíječku, telefon 
nezobrazí, že se baterie nabíjí. 
Zhruba po 15 minutách nabíjení 
nabíječku od telefonu odpojte a 
znovu zapojte. Potom 
se na telefonu správně zobrazí, 
že se baterie nabíjí.

Zařízení 
nelze 
synchro-
nizovat 
s počítačem?

Podívejte se na možná řešení 
na následující web:
http://
support.microsoft.com

Otázka Odpověď
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Při používání 
programu 
ActiveSync® 
se nelze 
připojit 
pomocí USB.

Proveďte upgrade na nejnovější 
verzi programu ActiveSync®. 
Použijte verzi 3.7.1 nebo vyšší 
ze softwaru pro stažení společnosti 
Microsoft® dostupného na adrese 
http://www.microsoft.com/
downloads.

Pohotovostní 
doba a doba 
hovoru je 
evidentně 
výrazně 
kratší.

• Je-li příjem signálu slabý, má 
telefon vyšší příkon (spotřebu 
energie). Při používání telefonu 
přejděte na místo s lepším 
signálem.

• Používáte novou baterii? Baterie 
získá svou původní kapacitu až 
po několika cyklech nabití a 
vybití.

• Není baterie velmi stará? 
Vyměňte ji za novou.

• Nepoužíváte telefon 
v extrémních teplotách? 
Na kapacitu baterie má 
vliv okolní teplota. 

Otázka Odpověď
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Telefon 
pracuje 
pomalu.

Zkontrolujte volnou paměť. Přejděte 
na Start > Nastavení > O produktu. 
Doporučujeme udržovat v telefonu 
Motorola MPx220 alespoň 1,5 až 
2 MB volné paměti. Nezapomínejte 
staré zprávy a obrázky odstraňovat 
nebo je přenášet (na mini SD nebo 
do počítače).

Zobrazí 
se chybová 
zpráva 
o rozvržení 
výchozí 
obrazovky.

Pokud je výchozí obrazovka bílá 
nebo má jinou barvu, možná není 
vybráno rozvržení výchozí 
obrazovky. Může se také zobrazit 
chybová zpráva Nebylo nalezeno rozvr�ení 
výchozí obrazovky. Abyste tuto chybu 
opravili, musíte znovu vybrat výchozí 
obrazovku. Přejděte na Start > 
Nastavení > Výchozí obrazovka a vyberte 
rozvržení výchozí obrazovky.

Otázka Odpověď
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Mám potíže 
s e-mailem 
nebo 
se nemohu 
připojit 
k serveru 
služby 
GPRS/WAP.

• Zkontrolujte nastavení datového 
připojení ke službě GPRS 
(viz “Datová komunikace“ na 
stránce 82).

• Zkuste se podívat na web nebo 
na web svého poskytovatele 
služeb.

• Zkontrolujte nastavení e-mailu: 
Uživatelské jméno, heslo, 
název a typ serveru 
(viz “Konfigurace e-mailového 
účtu“ na stránce 64).

• Zkuste se připojit ke svému 
e-mailovému serveru.

Otázka Odpověď
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Údaje o konkrétní míře 
absorpce (SAR index)

Tento model telefonního přístroje splňuje 
mezinárodní normy pro působení rádiových vln.

Váš mobilní telefon je přijímač a vysílač rádiových vln. 
Byl navržen a vyroben takovým způsobem, aby nebyly 
překročeny limitní hodnoty pro působení rádiové 
frekvenční (RF) energie. Tyto limitní hodnoty jsou součástí 
rozsáhlých norem a předpisů a představují povolenou 
úroveň energie RF pro populaci obecně. Normy a 
předpisy jsou založeny na standardech, které byly 
stanoveny nezávislými vědeckovýzkumnými 
organizacemi na základě pravidelného a důkladného 
vyhodnocení prováděných studií. Součástí norem 
a předpisů je i hranice podstatného bezpečí, určená kvůli 
zajištění bezpečí jakýchkoli osob bez ohledu na jejich věk 
a zdravotní stav.

Při stanovení hranice bezpečného používání mobilních 
telefonů byla použita jednotka měření nazývaná konkrétní 
míra absorpce (Specific Absorption Rate) - index SAR. 
Pro váš model telefonu je index SAR stanoven v souladu 
s výše uvedenými normami a předpisy na 2 W/kg.1 
Testování indexu SAR je prováděno v souladu 
s testovacími postupy CENELEC2 s pomocí standardních 
poloh při provozu, kdy telefonní přístroj vysílá na všech 
testovaných frekvenčních pásmech svou nejvyšší 
certifikovanou energetickou kapacitou. Ačkoli se index 
SAR určuje při nejvyšší certifikované energetické 
kapacitě, vlastní index SAR konkrétního telefonního 
přístroje v provozu může být do značné míry pod 
maximální naměřenou hodnotou. Je tomu tak proto, 
že telefon je navržen tak, aby fungoval při různých 
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hladinách energie tak, aby ke spojení se sítí vždy používal 
jen nezbytně nutné množství energie. Všeobecně platí, 
že čím blíže se nacházíte k základnové stanici, tím nižší je 
energetický výkon telefonního přístroje.

Ještě před tím, než je telefonní přístroj uveden do prodeje, 
jsou provedeny testy kontrolující, že přístroj vyhovuje 
předepsaným normám. Tyto testy jsou prováděny 
na takových místech, kde lze zaručit jednotnou metodiku 
testování podle norem stanovených expertním orgánem. 
Nejvyšší hodnota indexu SAR pro tento model telefonního 
přístroje testovaného při telefonování s přístrojem na uchu 
je: 0,58 W/kg.3 

Ačkoli mezi hodnotami SAR indexu u různých telefonních 
přístrojů nošených na různých místech mohou existovat 
rozdíly, všechny přístroje splňují požadavky regulačních 
orgánů na bezpečnost provozu. Povšimněte si prosím, 
že zlepšení tohoto výrobního modelu mohly zapříčinit i 
změny hodnot indexu SAR u novějších přístrojů; ale 
v každém případě jsou všechny přístroje navrženy 
a zkonstruovány tak, aby vyhovovaly normám 
a předpisům.

1 Mezní hodnota indexu SAR doporučená mezinárodními směrnicemi 
(ICNIRP) pro mobilní telefony používané širokou veřejností je 
2 watty/kilogram (W/kg) v přepočtu na průměr 10 g tkáně. Tato 
mezní hodnota obsahuje dostatečnou rezervu zajišt’ující dodatečnou 
bezpečnost používání přístroje pro širokou veřejnost i rezervu 
pro případné nepřesnosti v měření.

2 CENELEC je orgánem Evropské unie pro tvorbu norem.

3 Doplňující související informace zahrnují testovací protokol z testů 
provedených společností Motorola, vyhodnocovací postup a rozsah 
nepřesností měření pro tento výrobek.
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LICENČNÍ SMLOUVA 
KONEČNÉHO UŽIVATELE 
MICROSOFTU

• "Získali jste zařízení (dále jen "ZAŘÍZENÍ"), jež v sobě zahrnuje počítačový program (software), 
který má  společnost Motorola, Inc. (dále jen "Motorola") právo užít (licenci) a jehož  autorem je 
společnost Microsoft Licencing Inc. nebo jiná společnost tvořící se společností Microsoft Licencing 
Inc. koncern (dále jen "Microsoft"), určený k užívání společně s bezdrátovými síťovými službami, 
poskytovanými dle samostatné  smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem bezdrátové 
telekomunikace (dále jen "mobilní operátor"). Tyto instalované softwarové výrobky, jejichž 
autorem je Microsoft, stejně jako související média, tištěné materiály a "online" nebo elektronická 
dokumentace (dále jen "SOFTWARE") podléhají autorskoprávní ochraně podle autorského 
zákona a jsou chráněny mezinárodním právem duševního vlastnictví a příslušnými mezinárodními 
smlouvami. SOFTWARE zahrnuje software, který je již nainstalován v ZAŘÍZENÍ (dále jen 
"software ZAŘÍZENÍ") a software Microsoftu, obsažený na kterémkoliv CD-ROMu, jenž je přiložen 
k ZAŘÍZENÍ (dále jen "DESKTOP software").

• "Konečný uživatel získává k SOFTWARE podlicenci (licenci), nikoli neomezenou licenci. Veškerá 
práva k SOFTWARE jsou vyhrazena.

• "POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY KONEČNÉHO 
UŽIVATELE (DÁLE JEN "LSKU"), NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ, ANI NEVYHOTOVUJTE KOPIE 
SOFTWARE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BEZODKLADNĚ KONTAKTUJTE MOTOROLU NEBO 
PRODEJCE A VYŽÁDEJTE SI POKYNY PRO NAVRÁCENÍ NEPOUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ A 
ZPĚTNOU ÚHRADU PENĚZ. JAKÉKOLI POUŽITÍ SOFTWARE, VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI 
POUZE, POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ, BUDE PŘEDSTAVOVAT VÁŠ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO 
LSKU (NEBO DODATEČNÉ SCHVÁLENÍ JAKÉHOKOLI DŘÍVE UDĚLENÉHO SOUHLASU).

1. UDĚLENÍ LICENCE K UŽÍVÁNÍ SOFTWARE. Na základě této LSKU získáváte oprávnění 
SOFTWARE užít v následujícím rozsahu: 

1.1 Software ZAŘÍZENÍ. Můžete užívat software ZAŘÍZENÍ, jenž je instalován v ZAŘÍZENÍ (včetně toho, 
jenž je instalován na vyjímatelných médiích, instalovaných na ZAŘÍZENÍ). Veškeré nebo určité 
části software ZAŘÍZENÍ mohou být nefunkční pokud není  založen a veden odpovídající účet 
u příslušného mobilního operátora, anebo pokud síťové příslušenství mobilního operátora 
nepodporuje funkčnost nebo nevytváří podmínky pro funkčnost software ZAŘÍZENÍ.

1.2 DESKTOP software. DESKTOP software tvoří nedílnou součást vašeho ZAŘÍZENÍ. Složku 
Microsoft® ActiveSync® můžete instalovat a užívat na jednom (1) nebo více počítačích 
pro výměnu informací s jedním (1) nebo více výpočetními zařízeními, která obsahují kompatibilní 
verzi se software Microsoft® Windows® for Smartphone 2002 Software. Co se týká ostatních 
složek software, obsažených v DESKTOP software, můžete takové složky instalovat a užívat pouze 
v souladu s podmínkami tištěné nebo online verze licenčních smluv konečného uživatele, 
poskytovanými společně s těmito složkami. Nebudete-li mít pro určité složky DESKTOP software 
licenční smlouvu konečného uživatele k dispozici, můžete instalovat a užívat pouze jednu (1) kopii 
takovýchto složek na ZAŘÍZENÍ nebo na jediný počítač, se kterým ZAŘÍZENÍ užíváte. 
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1.3 Záložní kopie. Pokud Motorola nepřiložila k ZAŘÍZENÍ zálohovanou kopii software ZAŘÍZENÍ, 
můžete si vytvořit jedinou zálohovanou kopii software ZAŘÍZENÍ. Tuto zálohovanou kopii můžete 
užívat výhradně pro účely archivace. 

1.4 Microsoft® Windows® 2000. Pokud ZAŘÍZENÍ obsahuje Microsoft Outlook 2000, vztahují 
se k užívání tohoto systému Microsoft Outlook 2000 následující podmínky: (i) bez ohledu 
na informace, obsažené v části "Instalace a užívání software" on-line verze LSKU platí, že můžete 
instalovat jednu (1) kopii Microsoft Outlooku 2000 na jeden (1) počítač za účelem vzájemného a 
společného užívání, výměny dat, sdílení dat a přístupu a se ZAŘÍZENÍM, a (ii) LSKU pro Microsoft 
Outlook 2000 je uzavřena mezi Motorolou a konečným uživatelem - nikoli mezi výrobcem PC a 
konečným uživatelem.

2. Rozeznávání hlasu/písma. Pokud software obsahuje složky umožňující rozeznávání hlasu a/nebo 
písma, je třeba vzít v úvahu, že rozeznávání hlasu a písma jsou ze své přirozené povahy statistické 
procesy. V takových procesech se přirozeně vyskytují chyby v rozeznávání  a dohled nad procesy 
rozeznávání a náprava chyb v rozeznávání je zcela ve Vaší kompetenci. Motorola ani její 
dodavatelé nenesou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s jakoukoli chybou v procesu 
rozeznávání hlasu a písma.

3. Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompilace a demontáže  . Nejste oprávněni provádět 
zpětnou analýzu, dekompilaci nebo demontáž SOFTWARE; ledaže je taková činnost výslovně 
povolena příslušnými předpisy a to navzdory existenci tohoto omezení..

4. Jediné ZAŘÍZENÍ. Software ZAŘÍZENÍ je součástí ZAŘÍZENÍ a tvoří tak jediný integrovaný produkt. 
Software ZAŘÍZENÍ je možné používat pouze jako součást ZAŘÍZENÍ, a to bez ohledu na jakoukoli 
instalaci software ZAŘÍZENÍ na vyjímatelná média.

5. Jediná LSKU. Balení ZAŘÍZENÍ může obsahovat několik verzí této LSKU, jako kupříkladu překlady 
LSKU a/nebo obsažení znění LSKU na více médiích (tj. v uživatelské dokumentaci a v software). 
Přestože obdržíte více verzí LSKU, jste oprávněni k užívání pouze jedné (1) kopie software 
ZAŘÍZENÍ.

6. Podlicence. Nemáte oprávnění udělit podlicenci SOFTWARE třetí osobě.
7. Převod oprávnění užít software. Nebudete-li k tomu mít výslovné povolení příslušného mobilního 

operátora, nesmíte s trvalou platností převést žádná ze svých práv dle této LSKU, týkající 
se software ZAŘÍZENÍ nebo DESKTOP software. V případě, že Vám mobilní operátor udělí 
takovéto povolení k převodu, můžete všechna svá práva dle této LSKU převést s trvalou platností 
pouze jako součást prodeje nebo převodu ZAŘÍZENÍ za předpokladu, že si neponecháte žádné 
kopie, že převedete veškerý SOFTWARE (včetně veškerých složek, médií, tištěných materiálů, 
jakýchkoli nových verzí (upgrades) nebo záložních kopií, této LSKU a, existují-li, také certifikátů 
pravosti), a že příjemce souhlasí s podmínkami této LSKU. Je-li software novou verzí (upgrade), 
musí jakýkoli převod zahrnovat také převod veškerých předchozích verzí SOFTWARE.

8. Ukončení. Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, Motorola nebo Microsoft mohou odstoupit od 
této LSKU, nebudete-li schopni dodržovat nebo porušíte-li kteroukoli z podmínek a ustanovení této 
LSKU. V takovém případě jste povinni zničit veškeré kopie SOFTWARE a všech jeho složek.

9. Bezpečnostní aktualizace (updates). SOFTWARE může zahrnovat technologii pro správu 
digitálních práv. Pokud SOFTWARE technologii pro správu digitálních práv obsahuje, 
poskytovatelé (vlastníci) určitého obsahu využívají technologii pro správu digitálních práv (digital 
rights management technology - dále jen "Microsoft DRM"), obsaženou v SOFTWARE za účelem 
ochrany integrity jejich obsahu ("zabezpečený obsah") tak, aby nemohlo dojít ke zneužití jejich 
autorských práv k obsahu. Vlastníci takovéhoto zabezpečeného obsahu (dále jen "vlastníci 
zabezpečeného obsahu") mohou požádat Microsoft, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné 
společnosti, aby jim poskytly aktualizované verze složek Microsoft DRM software, týkající 
se bezpečnosti (dále jen "bezpečnostní aktualizace"), které mohou mít vliv na Vaši schopnost 
kopírovat, prohlížet nebo přehrávat zabezpečený obsah prostřednictvím software Microsoftu nebo 
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aplikací třetích osob, které užívají Microsoft DRM. V této souvislosti poskytujete výslovný souhlas 
s tím, že pokud se rozhodnete nahrát z Internetu aplikaci, umožňující vaše užívání zabezpečeného 
obsahu, Microsoft nebo Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné společnosti mohou 
v souvislosti se stažením takové aplikace také nahrát na vaše ZAŘÍZENÍ veškeré takové 
bezpečnostní aktualizace, jaké má Microsoft, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné 
společnosti na základě žádosti vlastníků zabezpečeného obsahu distribuovat. Microsoft, Microsoft 
Corporation nebo jejich dceřinné společnosti si neponechají žádné informace umožňující osobní 
identifikaci, ani žádné jiné informace, které získají z vašeho ZAŔÍZENÍ při nahrávání takových 
bezpečnostních aktualizací.

10. Souhlas s užíváním údajů. Touto licenční smlouvou poskytujete souhlas s tím, že Microsoft, 
Microsoft Corporation a jejich dceřinné společnosti mohou shromažďovat a užívat technické 
informace, které získají jakýmkoli způsobem v rámci poskytování služeb produktové podpory 
SOFTWARE. Microsoft, Microsoft Corporation a jejich dceřinné společnosti mohou tyto informace 
využívat výhradně za účelem zlepšování svých výrobků nebo za účelem poskytování zvláštních 
služeb nebo technologií zákazníkům. Microsoft, Microsoft Corporation a jejich dceřinné 
společnosti mohou tyto informace poskytnout dalších osobám, avšak nikoli tak, aby jejich 
prostřednictvím byla umožněna Vaše osobní identifikace.

11. Internetové hry/aktualizační funkce. Rozhodnete-li se užívat v rámci SOFTWARE internetové hry 
nebo aktualizační funkce a SOFTWARE Vám to umožňuje, je pro zavedení těchto funkcí nezbytné 
použít určitých vlastností počítačového systému, hardware a software. Užíváním těchto funkcí 
výslovně opravňujete Microsoft, Microsoft Corporation a/nebo jimi určeného zprostředkovatele 
k užívání těchto informací výhradně za účelem zlepšování svých výrobků nebo za účelem 
poskytování zvláštních služeb nebo technologií zákazníkům. Microsoft nebo Microsoft Corporation 
může tyto informace poskytnout dalším osobám, avšak nikoli tak, aby jejich prostřednictvím byla 
umožněna vaše osobní identifikace.

12. Složky umožňující užívání na Internetu umístěných služeb. SOFTWARE může obsahovat složky, 
které umožňují a usnadňují užívání určitých služeb umístěných na Internetu. Berete na vědomí a 
souhlasíte s tím, že Microsoft Corporation nebo její dceřinné společnosti mohou automaticky 
kontrolovat verze SOFTWARE a/nebo jejich složky, které užíváte a mohou Vám poskytovat nové 
verze nebo doplnění SOFTWARE, které mohou být automaticky nahrávány na vaše ZAŘÍZENÍ.

13. Spojení se stanicí třetí strany. SOFTWARE vám může umožňovat spojení se jeho prostřednictvím 
se stanicí třetí strany. Stanice třetí strany nejsou pod kontrolou Motoroly, Microsoftu, Microsoft 
Corporation ani jejich dceřinnými společností. Motorola, Microsoft ani Microsoft Corporation, ani 
jejich dceřinné společnosti neodpovídají za (i) obsah jakýchkoli stanic třetí strany, jakákoli spojení 
obsažená na stanicích třetí strany, ani za jakékoli změny nebo aktualizace stanic třetí strany, ani 
(ii) síťový přenos (webcasting) nebo jakoukoli jinou formu přenosu, kterou obdržíte od jakékoli 
stanice třetí strany. Pokud SOFTWARE umožňuje napojení na stanice třetí strany, je toto napojení 
poskytováno pouze pro Vaše potřeby a zavedení takového spojení neznamená podporu stanice 
třetí strany poskytovanou Motorolou, Microsoftem, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinnými 
společnostmi. 

14. Další software/služby. SOFTWARE může umožnit Motorole, Microsoftu, Microsoft Corporation 
nebo jejich dceřinným společnostem poskytovat Vám nebo Vám umožnit přístup k aktualizacím, 
dodatkům, přídavnými složkám SOFTWARE nebo složkám umožňujícím využívání na internetu 
umístěných služeb SOFTWARE po dni, kdy obdržíte vaši úvodní kopii SOFTWARE (dále jen 
"dodatečné složky").

14.1 Pokud Vám Motorola poskytne nebo umožňí přístup k takovým dodatečným složkám, a nejsou-li 
s tímto poskytováním spojeny žádné jiné licenční podmínky, budou platit podmínky této LSKU.

SJJN6504A.book  Page 133  Thursday, December 2, 2004  5:24 PM



134 - LICENČNÍ SMLOUVA KONEČNÉHO U�IVATELE MICROSOFTU

14.2 Pokud Vám Microsoft, Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné společnosti poskytnou nebo 
umožní přístup k takovým dodatečným složkám, a nejsou-li s tímto poskytováním spojeny žádné 
jiné licenční podmínky, pak budou platit podmínky této LSKU, s výjimkou případu, kdy Microsoft, 
Microsoft Corporation nebo jejich dceřinné společnosti, poskytující dodatečné složky, budou 
poskytovateli licence pro tyto dodatečné složky.

14.3 Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation a jejich dceřinné společnosti si vyhrazují právo kdykoli 
ukončit poskytování jakýchkoli na Internetu umístěných služeb, které Vám poskytují, nebo k nimž 
vám umožňují přístup prostřednictvím užívání SOFTWARE.

15 NOVÉ VERZE A MEDIA PRO OBNOVENÍ.
15.1 Software ZAŘÍZENÍ. Je-li software ZAŘÍZENÍ poskytován Motorolou odděleně od ZAŘÍZENÍ 

na médiu jako je kupříkladu čip ROM, CD ROMu nebo prostřednictvím nahrání ze sítě Internet 
nebo jiným způsobem, a je-li označen nápisem "pouze pro účely instalace nové verze" nebo "pro 
účely obnovení", můžete si instalovat jednu kopii takovéhoto softwarE ZAŘÍZENÍ na ZAŘÍZENÍ jako 
náhradní kopii za existující software ZAŘÍZENÍ a užívat ji v souladu s článkem "Udělení licence 
k užívání software" této LSKU.

15.2 DESKTOP software. Je-li kterákoli složka DESKTOP software poskytována Motorolou odděleně od 
ZAŘÍZENÍ na CD ROMu nebo prostřednictvím nahrání ze sítě Internet nebo jiným způsobem a je-li 
označena nápisem "pouze pro účely instalace nové verze" nebo "pouze pro účely obnovení", 
můžete si (i) instalovat jednu kopii takovéto složky na počítače, které používáte k výměně dat 
se ZAŘÍZENÍM jako náhradní kopii za existující složky DESKTOP software. 

16 AUTORSKÉ PRÁVO. Veškeré vlastnické nároky a práva z duševního vlastnictví související 
se SOFTWARE (zejména, avšak nikoli pouze,  k různým obrazům, fotografiím, animacím, 
audiovizuálním dílům (video), audio záznamům, hudbě, textům a jiným aplikacím, začleněných 
do SOFTWARE), souvisejícím tištěným materiálům a jakýmkoliv kopiím SOFTWARE, jsou majetkem 
a majetková práva náleží Microsoftu nebo jeho dodavatelů (včetně Microsoft Corporation). Nejste 
oprávněni tištěné materiály, přiložené k SOFTWARE, kopírovat. Veškeré vlastnické nároky a práva 
k duševnímu vlastnictví související s obsahem, k němuž můžete získat přístup prostřednictvím 
SOFTWARE, jsou majetkem jednotlivých vlastníků obsahu a mohou být chráněny příslušným 
autorským právem nebo jinými předpisy nebo úmluvami o duševním vlastnictví. Tato LSKU vám 
neposkytuje žádná práva na užívání takového obsahu. Veškerá práva, která vám nebudou 
výslovně udělena dle této LSKU, jsou vyhrazena Microsoftu a jeho dodavatelům (včetně Microsoft 
Corporation).

17 VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Berete na vědomí, že SOFTWARE podléhá vývozním předpisům Spojených 
států amerických. Zavazujete se dodržovat veškeré příslušné mezinárodní a národní předpisy, 
které se vztahují na SOFTWARE, včetně Exportních administrativních směrnic Spojených států 
amerických, a dále veškerá omezení, týkající se konečného uživatele, konečného užívání a místa 
určení, vydaná vládou Spojených států a dalšími vládami. Více informací získáte na adrese 
http://www.microsoft.com/exporting/.

18 PRODUKTOVÁ PODPORA. Microsoft, jeho mateřská společnost, Microsoft Corporation ani jejich 
dceřinné společnosti nebo pobočky NEPOSKYTUJÍ produktovou podporu k SOFTWARE.

19 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NĚKTERÉ ŠKODY. NEVYPLÝVÁ-LI Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
JINAK, NEPONESE MICROSOFT ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ 
NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VZNIKLÉ Z PŘI UŽÍVÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM 
SOFTWARE. TOTO OMEZENÍ BUDE PLATNÉ I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÝKOLI NÁPRAVNÝ 
PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL. 

20 INFORMACE O PŘÍSLUŠNÝCH OMEZENÝCH ZÁRUKÁCH A ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍCH, 
TÝKAJÍCÍCH SE PRO VÁS ROZHODNÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU, NAJDETE V PŘÍRUČCE O 
ZÁRUKÁCH ZAHRNUTÉ DO TOHOTO BALENÍ NEBO POSKYTNUTÉ SPOLEČNĚ S TIŠTĚNÝMI 
SOFTWAROVÝMI MATERIÁLY.
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Ukončení  28
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W
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