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Používání 5-cestného tlaèítka

Napájení: Zmáèknìte pro zapnutí nebo
vypnutí displeje. Zmáèknìte a pøidržte pro
vypnutí nebo zapnutí bezdrátových služeb
(telefon, Bluetooth® a Wi-Fi).
Svìtelná signalizace.
Hlasitost.
Postranní tlaèítko: Zmáèknìte a pøidržte
pro spuštìní Fotoaparátu.
Otvor pro závìsné poutko.
MicroUSB konektor: Pro synchronizaci s
poèítaèem a nabíjení smartphone.
3.5 mm stereo konektor pro pøipojení
stereo sluchátek s mikrofonem.
Reproduktor pro telefonování.
Pøepínaè zvonìní: Posuòte pøepínaè pro
vypnutí nebo zapnutí zvuku.
Dotykový displej: Použijte prst nebo
tužku pro výbìr prvkù na obrazovce.
Wi-Fi
Infraèervený port
Mikrofon
Tužka
5-cestné tlaèítko - popis na další stranì.
Start: Stisknìte pro pøístup k aplikacím.
Telefon/Odeslat Stisknìte pro
uskuteènìní volání.
Kalendáø
Volby: Stisknìte pro pøístup k èíslùm a
symbolùm, které se nacházejí nad
písmeny na tlaèítkách klávesnice.
Shift/Hledání
Mezerník
OK: Stisknìte pro zavøení aktuálního
okna na obrazovce
Zavìsit/Konec: Stisknìte pro ukonèení
hovoru nebo pøepnutí do obrazovky Dnes.
Zprávy
Zpìt: Stisknìte pro mazání znakù vlevo
Enter
Shift
Alt: Stisknìte pro pøístup k dalším
speciálním znakùm.

Stisknìte
nebo
po vybraných prvcích nebo
oznaèeného prvku.
Støed

pro pøesun
pro výbìr

Nahoru

Vlevo

Vpravo

Dolù
Støedové tlaèítko bliká, pokud jste obdrželi
novou hlasovou zprávu.
Používání softwarových tlaèítek
Softwarová tlaèítka jsou reprezentována
slovem v levém dolním a pravém dolním
rohu obrazovky. Stisknìte ukázáním na
toto slovo pro aktivaci pøíslušné funkce.
Zde jsou pøíklady:
Kontakty: Stisknìte levé softwarové tlaèítko
na obrazovce Dnes pro otevøení Kontaktù.
Nabídka: Stisknìte pravé dolní tlaèítko
na obrazovce Dnes pro zobrazení nabídky.

Levé
softwarové
tlaèítko
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Pravé
softwarové
tlaèítko
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1. VLOE SIM KARTU

2. DOKONÈENÍ NASTAVENÍ
Pro kompletní nastavení vašeho smartphone
musíte provést následující kroky:

1

1
2

3

3
4
5
6
zkosený roh

Otoète zaøízení zadním krytem nahoru.
Zatlaète palcem na pravý dolní roh zadního
krytu hned vedle konektoru, dokud se zadní kryt
nevysune.
Vyjmìte zadní kryt.
Potáhnìte k sobì za výstupek v levém horním
rohu baterie a vyjmìte ji.
Zasuòte SIM kartu do slotu zkoseným rohem
pøesnì dle vybrání v krytu a vložte zpìt baterii.
Po vložení baterie chvíli trvá, než se smartphone
spustí a bude pøipraven pro nastavení.

DÙLEŽITÉ: Pro nabití vašeho smartphonu zasuòte
MicroUSB konektor kabelu do
smartphonu a USB konec kabelu do
USB konektoru v nabíjeèce. Potom
zasuòte nabíjeèku do elektrické
zásuvky.
1, Vyèkejte cca 5-10 minut.
2, Nyní pouze vyjmìte baterii (nikoliv nabíjeèku).
3, Po chvíli vložte baterii zpìt.
4, Telefon se zapne.
5, Ponechejte nabíjeèku v telefonu dokud se plnì
nenabije.
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Spustí se proces kalibrace displeje. Postupnì
ukazujte do støedu nitkového køíže na
obrazovce.
Po kalibraci budete vyzváni k zadání èasové
zóny, data a èasu. Poté ukažte na tlaèítko Next.
Po vybrání èasové zóny budete vyzvání zda
chcete získávat nastavení èasu ze sítì. Poté
ukažte na tlaèítko Next.
Nyní vyberte jednu z verzí anglického jazyka.
Poté ukažte na tlaèítko Next.
Zadejte PIN. Po zadání dojde k naètení
nastavení smarphone ze SIM karty a budete
požádání o Restart.
Po restartu, pokud je smartphone lokalizován,
dojde k zobrazení výbìru jazyka pro lokalizaci
nabídek, ètení a vstupu znakù.
Po výbìru jazyka vyèkejte dokud se zaøízení
samoèinnì nerestartuje.
Nyní je telefon pøipraven pro používání.

Telefon nabíjejte pravidelnì, nenechávejte
baterii zcela vybít.
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Nejprve uvidíte základní obrazovku
smartphonu s indikátorem instalace systému a
ihned po ní se zobrazí na displeji logo Palm, po
nìm úvodní obrazovka Windows Mobile.
Vyèkejte dokud nebudete vyzváni ke kalibraci
displeje, nyní se dotknìte tužkou kdekoliv na
obrazovce.

10 Pro návrat odkudkoliv do základní obrazovky
stisknìte tlaèítko Zavìsit/Konec
.
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3. USKUTEÈNÌNÍ HOVORU

4. NASTAVENÍ EMAILU

TELEFON

1

Pomocí následujících krokù dokážete nastavit pro
vìtšinu poskytovatelù váš emailový úèet. Pokud v
prùbìhu nastavování nenajdete pøednastavené
hodnoty pro vašeho poskytovatele emailových
služeb, mùžete všechny potøebné parametry
samozøejmì zadat ruènì. Pro správné nastavení si
pøeètìte uživatelskou pøíruèku.

Zapnutí a vypnutí telefonní èásti smatphonu

2

Pokud nemáte zobrazenu základní obrazovku
Dnes, stisknìte tlaèítko Zavìsit/Konec
.
(Pøípadnì stisknìte Støedové tlaèítko
pro
vypnutí zámku klávesnice).
Pomocí klávesnice zadejte telefonní èíslo, jste-li
v zahranièí, pak nezapomeòte uvést i pøedèíslí
státu, do kterého voláte.

POZNÁMKA: Pokud potøebujete synchronizovat
emaily s vaším firemním serverem
nebo s vaším Outlookem, pøeskoète
tyto kroky a podívejte se na konec
tohoto návodu.
1
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3
4
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3
4

Stisknìte tlaèítko Telefon/Odeslat pro vytoèení
telefonního èísla.
Pro ukonèení hovoru stisknìte tlaèítko
Zavìsit/Konec.
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9
TIP: Pro nalezení vašeho vlastního telefonního èísla
stisknìte Start>Programy> Správce SIM.
Pokud tuto funkci podporuje váš operátor,
naleznete vaše telefonní èíslo hned pod
záhlavím za popiskou Moje èísla.
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Stisknìte tlaèítko Zprávy
.
Vyberte Nastavení e-mailu.
Zadejte vaši emailovou adresu a heslo pro
pøístup k vaší emailové schránce.
Pokud chcete, zaškrtnìte volbu Uložit heslo.
Pokraèujte tlaèítkem Další (pravé softwarové
tlaèítko). Pokud znáte detaily pro nastavení
pokraèujte dále ukázáním na tlaèítko Další
(vyžaduje pøipojení k internetu).
Vyberte Poskytovatele e-mailu.
Pokraèujtet laèítkem Další.
Zadejte Vaše jméno (identifikaci), které chcete
aby se zobrazilo v poli Od: pokud pøíjemci pøijde
váš email.
Zadejte Zobrazovaný název úètu a pokraèujte
tlaèítkem Další.
Zadejte další zbývající parametry pro pøipojení k
vaší emailové schránce.
Na konci celého procesu nastavení ukažte na
tlaèítko Dokonèit (pravé softwarové tlaèítko).

Vypnutí: Stisknìte a pøidržte tlaèítko
Napájení
Pøi vypnutém telefonu budou pøíchozí hovory
pøesmìrovány do hlasové schránky (je-li
aktivována u operátora).
Vypnutý telefon

Zapnutí: Stisknìte a pøidržte tlaèítko
Napájení
Zapnutý telefon

Pøijmutí hovoru
Stisknìte tlaèítko Pøijmout/Odeslat
Nastavení hlasitosti reproduktoru
Pøi hovoru stisknìte tlaèítko Hlasitost
nahoru nebo dolù.
Nastavení hlasové schránky
V základní obrazovce Dnes stisknìte
a pøidržte tlaèítko 1

.

Vyslechnìte si a následujte instrukce.
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TELEFON

IKONY

Vytoèení èísla vyhledáním kontaktu podle jména
Obrazovka Dnes> zadejte poèáteèní písmena
ze jména nebo pøíjmení> Zvýraznìte vybrané
jméno> Vyberte jméno støedovým tlaèítkem >
Vyberte potøebné èíslo (m=mobil, w=pracovní,
h=domácí) pomocí 5-cetného tlaèítka
a
následnì vytoète telefonní èíslo pomocí tlaèítka
Telefon/ Odeslat
.

KONTAKTY
Nový kontakt
Obrazovka Dnes> Kontakty (levé softwarové
tlaèítko) > Nový (levé softwarové tlaèítko).
Vyberte Kontakt Outlooku nebo Kontakt na
SIM kartì.

Plnì nabitá baterie.
Baterie v prùbìhu nabíjení.
Baterii je nutné nabít.

Zadání informací ke kontaktu
Zadejte jméno, telefonní èísla, adresu a podle
potøeby další údaje, které zobrazíte pomocí
posuvníku na pravé stranì obrazovky. Stisknìte
dvakrát klávesu Volby
a zadejte telefonní
èísla. Opìtovným krátkým stisknutím klávesy
Volby
mùžete opìt zadávat textové
informace.

Nová hlasová zpráva.

Nastavení hlavního èísla v seznamu
Obrazovka Dnes> Kontakty (levé softwarové
tlaèítko)> Zvýraznìte vybrané jméno>Vyberte
jméno > Vyberte potøebné èíslo (m=mobil,
w=pracovní, h=domácí) pomocí 5-cestného
tlaèítka
.

Nový email.
Nová textová zpráva.
Nová MMS zpráva.

Hlasité handsfree nebo pøidržení hovoru
Bìhem telefonního hovoru mùžete pro tyto, ale i
další funkce, využít tlaèítka, která jsou
zobrazena na displeji.

Vyhledání kontaktu
Zadejte na klávesnici prvních nìkolik písmen ze
jména nebo pøíjmení nebo poèáteèní písmena
jména a pøíjmení oddìlená mezerou.

Hovory jsou pøesmìrovány.
Roaming.
CAPS Lock je aktivní.

Pøipojení Bluetooth náhlavní sady
Stisknìte tlaèítko Start
> Nastavení >
Pøipojení > Bluetooth. Nyní ukažte na Pøidat
nové zaøízení.

Klávesa Volby je trvale aktivní.
Více pøíchozích zpráv
(ukažte na ikonu pro zobrazení).

Vytvoøení Rychlé volby èísel
Obrazovka Dnes > Kontakty (levé softwarové
tlaèítko) > vyberte kontakt > vyberte telefonní
èíslo > stisknìte Nabídka (pravé softwarové
tlaèítko) > Pøidat do rychlé volby.

Pøipojeno do sítì Wi-Fi.
Není vložena SIM karta.

Vytoèení èísla ze seznamu Rychlých voleb
Obrazovka Dnes > Stisknìte a pøidržte
odpovídající klávesu, kterou jste nastavili v
rychlé volbì.
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Telefon je zapnutý a datový pøenos.
je aktivní GPRS, EDGE, 3G, HSDPA.

14

SYNCHRONIZACE

EMAIL

Synchronizace je proces vzájemné výmìny dat
mezi vašim smarthonem, poèítaèem nebo firemním
serverem tak aby pøidané, smazané nebo zmìnìné
údaje v jednom zaøízení byly automaticky
aktualizovány v druhém. Výhodou synchronizace je
skuteènost, že údaje nemusíte zadávat dvakrát.

Smartphone si mùžete nastavit tak aby jste do nìj
podle potøeby pøijímali emaily, kalendáø, kontakty a
úkoly ze stolního poèítaèe.
Instalace programu, nutného pro synchronizaci,
na váš poèítaè.

Na následujících stránkách se mùžete nauèit
jak synchronizovat vaše emaily, kalendáø,
kontakty a úkoly.

Pøipojte USB kabel do vašeho smartphone a do
poèítaèe. Prùvodce nastavením se spustí
automaticky (tento proces nastavení formou
prùvodce je spouštìn automaticky).

Použijte následující postup pro správné nastavení
možností synchronizace obrázkù, videa, hudebních
souborù a souborù MS Office.

POZNÁMKA: Pokud se prùvodce nastavením
nespustí automaticky, kliknìte v poèítaèi na
ikonu Mùj poèítaè > Treo Setup > Setup.exe.

Definování typù souborù pro synchronizaci
Stisknìte tlaèítko Start
> Programy >
ActiveSync > Ukažte na Nabídka (pravé
softwarové tlaèítko). Dále pak na Možnosti.

Následujte instrukce, které se zobrazují na
obrazovce poèítaèe. V pøípadì, že pøipojujete
smartphone k Windows Vista, kliknìte myší na
Pokraèovat.
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Synchronizace s Outlookem na poèítaèi

Synchronizace s poèítaèem
Po instalaci synchronizaèního programu na
vašem poèítaèi jsou smartphone i poèítaè
pøipraveni pro synchronizaci (poèítaè i
smartphone jsou v režimu Sync).
Pro synchronizaci, vyberte z menu aplikace
Nastavení PC položku Synchronizovat.
Pro další synchronizaci už staèí pouze pøipojit
USB kabel do vašeho smartphone a poèítaèe.
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Pøepnutí mezi režimem Sync a Nastavení
Stisknìte tlaèítko Start
> Nastavení >
Systém > PC Setup.
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EMAIL

EMAIL

Synchronizace s firemním serverem

Posílání a pøijímání zpráv

Smartphone si mùžete nastavit tak aby jste do nìj
podle potøeby pøijímali emaily, kalendáø, kontakty a
úkoly z firemního Microsoft Exchange serveru.

Poslání emailové zprávy

Pøed nastavením si vyžádejte od vašeho
systémového administrátora následující
informace:

C
Jméno emailového serveru a doménové
jméno

C
Vaše pøihlašovací

jméno a heslo pro
pøístup na tento emailový server

C
Zda váš server

používá šifrované

pøipojení (SSL)

C
Zda je možné uložit pøístupové heslo do
vašeho smarphone pro další použití.
Stisknìte tlaèítko Start
> Programy >
ActiveSync.
Ukažte na Nabídka (pravé softwarové tlaèítko).
Dále pak na Pøidat zdroj serveru.

SMS/MMS
Nová textová nebo multimediální zpráva

Stisknìte tlaèítko Zprávy
> vyberte úèet.
Ukažte na Nabídka (pravé softwarové tlaèítko).
Dále pak na Nový. Jamile máte zprávu
napsanou, ukažte na tlaèítko Odeslat (levé
softwarové tlaèítko).
TIP: potøebujte vložit do emailové adresy
podtržítko? Stisknìte klávesu Alt
a ze
zobrazeného seznamu vyberte druhý
znak.
Vyhledání emailové adresy v Kontaktech
Nabídka > Nový > Komu: > zadejte poèáteèní
písmena jména nebo pøíjmení kontaktu. Nalezli
jste potøebný kontakt? Vyberte ho Støedovým
tlaèítkem
.
Pøipojení pøílohy

Následujte instrukce na displeji.

Pøipojení pøeddefinovaných textových zpráv

Nabídka > Nový > Nabídka > Vložit.

Umístìte kurzor do tìla zprávy a vyberte
Nabídka > Moje texty.

Otevøení pøílohy

Nastavení èasového plánu synchronizace
Stisknìte tlaèítko Start
> Programy >
ActiveSync.
Ukažte na Nabídka (pravé softwarové tlaèítko).
Dále pak na Plán.

Použijte
pro vybrání pøílohy > nyní pøílohu
vyberte pomocí Støedového tlaèítka
.
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KALENDÁØ

Wi-Fi

Nová událost

Zapnutí Wi-Fi

Stisknìte tlaèítko Kalendáø
> Ukažte na
Nabídka (pravé softwarové tlaèítko) a vyberte
Nová událost.

Stisknìte tlaèítko Wi-Fi
stranì vašeho smartphonu.

V oknì nové události ukažte na Ne za popiskou
Celý den: > a vyberte Ano.
Vytvoøení opakované události
V oknì nové události ukažte na Jen jednou za
popiskou Opakování: > a vyberte Požadovaný
interval.

Vložení emotikonù (smajlíkù) do MMS
Ukažte v tìle MMS zprávy na sekci Zde vložte
text > pak ukažte na ikonku
.
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WEB

na pravé boèní

Prohlížení www stránek
Tlaèítko Start
> Internet Explorer >
Zvýraznìte adresní øádek > zadejte adresu
www stránky > stisknìte støedové tlaèítko .
Pøedání adresy aktuální stránky

Pøipojení do otevøené nebo chránìné sítì

Vytvoøení události bez èasové závislosti

Stisknìte tlaèítko Zprávy
> SMS \ MMS.
Ukažte na Nabídka (pravé softwarové tlaèítko).
Dále pak na Nový > MMS nebo SMS.

Stisknìte tlaèítko Wi-Fi > vyberte ze seznamu
jméno sítì > Pøipojit (levé softwarové tlaèítko)
a následujte instrukce na displeji.
Pøipojení k síti se skrytým jménem
Stisknìte tlaèítko Wi-Fi > Pøidat nové > a
následujte instrukce na displeji.

Stisknìte tlaèítko Nabídka (pravé softwarové
tlaèítko) > vyberte ze seznamu Pøedat dál.
Vytvoøení oblíbené stránky
Otevøete stránku a vyberte tlaèítko Nabídka
(pravé softwarové tlaèítko) > pokraèujte ze
seznamu Pøidat k oblíbeným položkám

NÁPOVÌDA
Online podpora
Navštivte stránky

Pøipomenutí události
V oknì nové události ukažte na Pøipomenout
za popiskou Pøipomenutí:
Pozvání na událost
V oknì nové události ukažte na Žádní
úèastníci za popiskou Úèastníci:
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www.palm.com/support
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