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1. Co je souþástí balení?
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2. Telefon s kapesním poþítaþem
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Položka
Hardwarová klávesnice
Tlaþítko Zprávy
Oznamovací kontrolka LED 1
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Oznamovací kontrolka LED 2
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Tlaþítko INTERNET
EXPLORER
Druhý fotoaparát
Krokovací koleþko
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Tlaþítko OK

9

HLASOVÝ PěÍKAZ
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Otvor na kartu Micro SD

11

Dotykový displej
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Tlaþítko VIDEO HOVOR

13

Levá FUNKýNÍ KLÁVESA

14

Pravá FUNKýNÍ KLÁVESA

Funkce
Podrobnosti viz uživatelskou pĜíruþku.
Po stisknutí se spustí program Zprávy.
Tato kontrolka LED bliká modĜe, když je zapnutý systém
Bluetooth a pĜipravený k vysílání rádiofrekvenþního
signálu; blikající zelená LED udává stav Wi-Fi. Když je
aktivován systém Bluetooth i Wi-Fi souþasnČ, blikají
jejich kontrolky stĜídavČ.
Tato dvojbarevná kontrolka LED svítí zelenČ a oranžovČ
pĜi oznamování pohotovostního režimu GSM, zpráv SMS,
stavu sítČ GSM a stavu nabití baterie.
Stisknutím se spustí Internet Explorer.
Tento fotoaparát se používá pro video-hovory.
Na obrazovce Today (Dnes) nebo pĜi používání aplikací
slouží toto koleþko k pĜetáþení nahoru nebo dolĤ pĜi
navigaci v nabídkách nebo programových instrukcích;
stisknutím koleþka bude proveden výbČr. BČhem hovoru
nebo pĜehrávání hudby slouží k seĜízení hlasitosti zvuku.
PĜi pĜíjmu pĜíchozího hovoru mĤžete pĜetoþením dolĤ
ztišit zvuková oznámení.
Stisknutím potvrdíte zadání nebo ukonþíte spuštČný
program.
Stisknutím se otevĜe program Hlasové vytáþení.
Stisknutím a pĜidržením se nahraje hlasová poznámka.
Tato zásuvka slouží k vložení pamČĢové karty Micro SD
pro ukládání dat nebo vstupní/výstupní karty SD, napĜ.
síĢové karty.
ġukáním stylusem na displej mĤžete psát, kreslit nebo
provádČt výbČr.
Po zadání telefonního þísla v programu Telefon stisknČte
toto tlaþítko pro zahájení video-hovoru.
Po stisknutí provede pĜíkaz uvedený v oznaþení nad
tlaþítkem.
Po stisknutí provede pĜíkaz uvedený v oznaþení nad
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Tlaþítko HOVOR
Tlaþítko START
Navigaþní ovládaþ/ENTER
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Tlaþítko OK
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Tlaþítko KONEC

ý.
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Položka
Konektor pro anténu
automobilu
Zrcátko na portréty
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Hlavní fotoaparát
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PĜepínaþ režimĤ snímání
Blesk
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Tlaþítko NAPÁJENÍ
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COMM MANAGER
Tlaþítko FOTOAPARÁT
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Stylus

29
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PĜíchytka Ĝemínku
Infraþervený port

tlaþítkem.
Stisknutím se pĜijme pĜíchozí hovor nebo vytoþí þíslo.
Stisknutím se otevĜe nabídka Start.
Stisknutím vícesmČrového ovládaþe nahoru, dolĤ, doleva
nebo doprava mĤžete procházet nabídky a programové
instrukce. StĜedovým tlaþítkem provedete výbČr.
Stisknutím potvrdíte vaše zadání nebo ukonþíte spuštČný
program.
Po stisknutí dojde k ukonþení hovoru nebo návratu na
obrazovku Today (Dnes).

Funkce
ProstĜednictvím tohoto konektoru mĤžete pĜipojit telefon
k automobilové anténnČ pro lepší kvalitu pĜíjmu.
Když si chcete poĜídit vlastní portrét, dívejte se na zadní
stranu pĜístroje tak, aby se váš obliþej odrážel v zrcátku.
Tento fotoaparát poĜizuje statické fotografie a nahrává
video-klipy. Poskytuje dva režimy snímání: Normální režim
a režim Makro (detailní zábČr).
Horní poloha: Normální režim; dolní poloha: režim Makro.
Když je zapnutý, osvČtluje fotografovaný objekt a
umožĖuje zachytit jasné fotografie nebo video-klipy i
v tmavém prostĜedí. Rozsvítí se také pĜi poĜízení
fotografie.
Stisknutím zaĜízení doþasnČ vypnete. ZaĜízení se pĜepne
do spánkového režimu. Chcete-li zaĜízení vypnout úplnČ,
stisknČte a pĜidržte toto tlaþítko (cca na 5 sekund). Hovory
a zprávy mĤžete pĜijímat, i když je zaĜízení v režimu
spánku. Když vypnete zaĜízení úplnČ, nebudou dostupné
žádné funkce, ani telefon.
Stisknutím se spustí Comm Manager (Správce pĜíkazĤ).
Stisknutím spustíte fotoaparát. Dalším stisknutím poĜídíte
fotografii nebo video-klip, v závislosti na nastavení režimu
snímání.
Pomocí stylusu mĤžete psát, kreslit nebo provádČt výbČr
na dotykovém displeji.
Slouží k pĜipnutí Ĝemínku pro nošení na tČle.
UmožĖuje bezdrátovou výmČnu souborĤ nebo dat s jinými
zaĜízeními.
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Zámek krytu baterie
Synchronizaþní
konektor/Konektor na
sluchátka
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Tlaþítko RESET
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Mikrofon

PĜíslušenství
SíĢový adaptér
Synchronizaþní kabel USB
Stereo náhlavní souprava

Posunutím tohoto zámku uvolníte kryt baterie.
Tento konektor slouží k synchronizaci dat pĜi pĜipojení
pomocí dodaného synchronizaþního kabelu USB nebo
k dobití baterie pĜes dodaný síĢový adaptér. MĤžete také
pĜipojit dodanou náhlavní soupravu stereo pro konverzaci
hands-free nebo poslouchání audio médií.
Chcete-li provést mČkký reset zaĜízení, zatlaþte stylusem
na tlaþítko RESET.
HovoĜte do mikrofonu bČhem telefonního hovoru nebo
nahrávání hlasové zprávy.
Funkce
PĜevádí stĜídavý elektrický proud na stejnosmČrný pro
dobíjení baterie.
Slouží k propojení tohoto zaĜízení s osobním poþítaþem a
synchronizaci dat.
VþetnČ regulace hlasitosti a tlaþítka Odeslat/Konec.
StisknČte tlaþítko Odeslat/Konec, chcete-li pĜijmout nebo
odložit hovor; stisknČte a pĜidržte toto tlaþítko, chcete-li
ukonþit hovor.

3. PĜíprava
Než zaþnete toto zaĜízení používat, je tĜeba instalovat USIM/SIM-kartu a nabít baterii.
USIM/SIM-karta obsahuje vaše telefonní þíslo a servisní údaje a slouží k ukládání záznamĤ
telefonního seznamu a textových zpráv.

Instalace USIM/SIM-karty
1. UjistČte se, že je zaĜízení vypnuté.
2. PosuĖte zámek krytu a odklopte kryt baterie. VyjmČte baterii. NadzvednČte baterii prstem
vzhĤru na levé horní stranČ schránky na baterii.

Zámek krytu baterie

3. Vložte USIM/SIM-kartu do lĤžka SIM-karty zlatými kontakty dolĤ (zkosený roh karty by mČl
zapadnout do odpovídajícího tvaru v lĤžku).

ZasuĖte USIM/SIM-kartu do lĤžka SIM-karty.

Chcete-li USIM/SIM-kartu vyjmout, pĜidržte ji prstem na jejím levém okraji, zatlaþte stylusem do
otvoru v lĤžku SIM-karty, kartu jím jemnČ nadzvednČte a vysuĖte ji ven. PĜi vysouvání
USIM/SIM-karty ven jemnČ zatlaþte.

Mírným zatlaþením vysuĖte USIM/SIM-kartu ven.
Zatlaþte stylusem do otvoru v lĤžku SIM-karty.

4. VraĢte baterii na místo (viz pokyny v následující þásti).
5. Nasaćte zpČt kryt baterie.

Instalace a nabití baterie
Nové baterie se dodávají þásteþnČ nabité. Než zaþnete toto zaĜízení používat, doporuþujeme,
abyste instalovali a nabili baterii. Chcete-li instalovat baterii, sejmČte nejprve kryt baterie a poté
vložte baterii dovnitĜ tak, že vyrovnáte obnaženou mČdČnou þást bateriové jednotky
s vystupujícím mČdČným vodiþem nacházejícím se na pravé stranČ schránky baterie. Nejprve
vložte dovnitĜ pravou stranu baterie, pak jemnČ zatlaþte baterii na místo a nasaćte zpČt kryt.
NČkteré typy baterií lépe fungují po nČkolika cyklech plného nabití a vybití. Baterii mĤžete nabít
dvČma zpĤsoby:
x

ProstĜednictvím síĢového adaptéru zapojte zaĜízení pĜímo do elektrické zásuvky.

x

Pomocí synchronizaþního kabelu propojte port USB osobního poþítaþe a synchronizaþní
konektor vašeho zaĜízení.

Když je zaĜízení vypnuté, je nabíjení indikováno nepĜerušovaným oranžovým svČtlem na
kontrolce LED.
Když je zaĜízení zapnuté, je nabíjení indikováno stálým oranžovým svČtlem na kontrolce LED a
také ikonou nabíjení ( ) v pravé dolní þásti obrazovky Today (Dnes).
Jakmile je baterie plnČ nabitá, kontrolka LED zezelená a v pravé dolní þásti obrazovky Today
(Dnes) se objeví ikonka plnČ nabité baterie (
).

Kontrola stavu baterie
x

ġuknČte na ikonku stavu baterie ( ) na obrazovce Today (Dnes). OtevĜe se obrazovka
Nastavení napájení, kde mĤžete vidČt aktuální stav nabití baterie.

Indikátor stavu baterie

Když je baterie velmi slabá, objeví se varovná zpráva. V takovém pĜípadČ ihned uložte svá data
prostĜednictvím synchronizace s PC nebo uložte data na záložní pamČĢovou kartu a poté
vypnČte zaĜízení. ZaĜízení znovu nezapínejte, dokud jej nepĜipojíte k síĢové nabíjeþce.

Zapnutí telefonu s kapesním poþítaþem
StisknČte tlaþítko NAPÁJENÍ na zaĜízení. Když zapnete zaĜízení poprvé, budete požádáni o
absolvování procesu kalibrace.
Chcete-li zaĜízení vypnout, znovu stisknČte tlaþítko NAPÁJENÍ.

Tlaþítko NAPÁJENÍ

4. UskuteþnČní hovoru
StejnČ jako u standardního mobilu mĤžete toto zaĜízení používat k uskuteþĖování a pĜijímání
telefonických hovorĤ, vedení pĜehledu o hovorech a posílání SMS-zpráv. KromČ toho mĤžete
uskuteþĖovat a pĜijímat video-hovory.

Obrazovka Phone
Z obrazovky Phone (Telefon) máte pĜístup k historii hovorĤ, rychlému vytáþení a k nastavením
telefonu. Obrazovku Phone otevĜete jedním z následujících zpĤsobĤ:
x
x
x

ġuknČte stylusem na volbu Start > Phone (Start > Telefon).
StisknČte tlaþítko HOVOR na zaĜízení.
StisknČte tlaþítko VIDEO HOVOR na zaĜízení.

Tlaþítko HOVOR
Tlaþítko VIDEO HOVOR

UskuteþnČní hlasového hovoru
x

Na obrazovce Phone (Telefon) ĢuknČte na telefonní þíslo, které chcete vytoþit a dále ĢuknČte
nebo stisknČte tlaþítko HOVOR.
na tlaþítko

UskuteþnČní video-hovoru
x

Na obrazovce Phone (Telefon) ĢuknČte na telefonní þíslo, které chcete vytoþit a dále ĢuknČte
na tlaþítko
nebo stisknČte tlaþítko VIDEO HOVOR.

Obrazovka Phone (Telefon)

Obrazovka Video Call (Video-hovor)

Poznámka: Obraz druhé strany se objeví na obrazovce asi 3 až 5 sekund po navázání spojení,
v závislosti na síle signálu. Na kvalitu pĜenášeného obrazu mĤže mít vliv i síla signálu.

5. Synchronizace informací programu Outlook
Pomocí aplikace Microsoft® ActiveSync® mĤžete synchronizovat informace z vašeho zaĜízení
s informacemi na osobním poþítaþi, napĜ. s aplikací Outlook. Aplikace ActiveSync je na vašem
zaĜízení již nainstalovaná, ale je tĜeba ji nainstalovat na osobní poþítaþ, pokud tam ještČ není.
Vložte CD Getting Started do CD-mechaniky osobního poþítaþe. Podle pokynĤ na obrazovce
prĤvodce instalací nainstalujte aplikaci ActiveSync. Po dokonþení instalace pĜipojte k zaĜízení
synchronizaþní kabel a druhý konec zapojte do portu USB poþítaþe.
ZapnČte zaĜízení a nastavte partnerství mezi zaĜízením a osobním poþítaþem. Jakmile poþítaþ
zjistí pĜipojení k portu USB, spustí ActiveSync Synchronization Setup Wizard (PrĤvodce
nastavením synchronizace pomocí ActiveSync). Podle pokynĤ na obrazovce zvolte položky
aplikace Outlook, které si pĜejete synchronizovat.

PrĤvodce nastavením synchronizace
(Volby synchronizace)

Požadavky PC na fungování programu ActiveSync 4.x
Chcete-li zaĜízení propojit s osobním poþítaþem, musí být na tomto poþítaþi nainstalován
program Microsoft® ActiveSync®. Program ActiveSync 4.x je souþástí CD Getting Started
(Zaþínáme), které je kompatibilní s následujícími operaþními systémy a aplikacemi:
x Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
x Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
x Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
x Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
x Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 a 2

x Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 a 2
x Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
x Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
x Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
x Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 a Microsoft® Outlook® XP a klienty pro
práci s textovými zprávami a spolupráci Microsoft® Outlook® 2003
x Microsoft® Office 97, kromČ aplikace Outlook
x Microsoft® Office 2000
x Microsoft® Office XP
x Microsoft® Office 2003
x Microsoft® Internet Explorer 4.01 nebo pozdČjší (nutné)
x Microsoft® Systems Management Server 2.0

6. Nastavení e-mailového úþtu
Váš úþet Outlook E-mail je pĜipravený k použití. Chcete-li však posílat a pĜijímat e-mailové
zprávy, je tĜeba nastavit e-mailový úþet, který máte zĜízený u vašeho poskytovatele
internetových služeb, nebo úþet, do kterého vstupujete pĜes pĜipojení pomocí serveru VPN
(obvykle pracovní úþet).

Nastavení e-mailového úþtu
1. ġuknČte na volbu Start > Messaging (Start > Zprávy).
2. ġuknČte na volbu Menu > Tools > New Account (Nabídka > Nástroje > Nový úþet).
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a ĢuknČte na tlaþítko Next (Další). Automatická
konfigurace (Auto configuration) vám pomĤže stáhnout potĜebná nastavení e-mailového
serveru.
4. Po dokonþení automatické konfigurace ĢuknČte na tlaþítko Next (Další).
5. Zadejte vaše jméno (jméno, které chcete, aby se zobrazovalo v odesílaných e-mailech) a
heslo.

Nastavení e-mailového úþtu
Tip: Chcete-li uložit svoje heslo, abyste je nemuseli zadávat vždy znovu, zaškrtnČte políþko Save
password (Uložit heslo).

7. Odeslání textové zprávy
Toto zaĜízení je schopno posílat a pĜijímat e-maily, SMS a MMS, pokud je pĜipojeno k síti. I když
textové zprávy (SMS) mĤžete posílat pouze na mobilní telefony, zprávy MMS mĤžete posílat jak
na þísla mobilních telefonĤ, tak i na e-mailové adresy.

Sestavení a odeslání textové zprávy
1. Na seznamu zpráv ĢuknČte na volbu Menu > Switch Accounts (Nabídka > PĜepnout
úþty a vyberte úþet.
2. ġuknČte na volbu New (Nová).
3. Zadejte e-mailovou adresu nebo adresu pro textové zprávy jednoho nebo více pĜíjemcĤ.
Adresy oddČlujte stĜedníkem. Chcete-li pĜevzít adresy a telefonní þísla z KontaktĤ,
ĢuknČte na volbu To (Komu).
4. Napište zprávu.
x Chcete-li rychle zadat bČžnou zprávu, ĢuknČte na volbu Menu > My Text (Nabídka >
MĤj text) a pak ĢuknČte na požadovanou zprávu.
x Chcete-li zkontrolovat pravopis, ĢuknČte na volbu Menu > Spell Check (Nabídka >
Kontrola pravopisu).
5. ġuknČte na volbu Send (Odeslat).

Sestavení zprávy
Poznámka: Zprávy SMS a MMS lze odeslat pouze v pĜípadČ, že je zaĜízení pĜipojeno k síti GSM/WCDMA.
E-mailové zprávy lze odeslat, jestliže je zaĜízení pĜipojeno k internetu (napĜ. prostĜednictvím sítČ
GSM/WCDMA, pĜipojení pĜes USB/Bluetooth k poþítaþi atd.).

8. Procházení internetu
Na svém zaĜízení si mĤžete nastavit pĜipojení k internetu nebo firemní síti a získat tak pĜístup na
internet. PĜedem instalovaný prohlížeþ, Internet Explorer Mobile, je plnohodnotný
internetový prohlížeþ optimalizovaný pro použití na tomto zaĜízení.

Použití prohlížeþe Internet Explorer Mobile
1. ġuknČte na volbu Start > Internet Explorer (Start > Internetový prohlížeþ).
2. Chcete-li zobrazit nČjakou webovou stránku, zadejte požadovanou adresu URL do
adresového pruhu, který se objeví v horní þásti obrazovky. Zadáváte-li adresu, kterou jste již
nČkdy zadávali, mĤžete pomocí šipky ( ) vybrat webovou stránku ze seznamu adres.
3. Pro vstup na webovou stránku, kterou jste zadali, ĢuknČte na ikonu Go (Jdi) ( ).
4. Chcete-li se vrátit zpČt na pĜedchozí stránku, ĢuknČte na tlaþítko Back (ZpČt).
5. Chcete-li obnovit obsah zobrazené webové stránky, ĢuknČte na volbu Menu > Refresh
(Nabídka > Obnovit).
6. Chcete-li se vrátit na domovskou stránku, ĢuknČte na volbu Menu > Home (Nabídka >
DomĤ).
7. ġuknČte na volbu Menu > Favorites (Nabídka > Oblíbené) a vyberte oblíbenou webovou
stránku, kterou chcete navštívit. Chcete-li pĜidat oblíbený odkaz pĜi procházení internetu,
vstupte na stránku, kterou chcete pĜidat. Pak ĢuknČte na volbu Menu > Add to Favorites
(Nabídka > PĜidat k oblíbeným) nebo ĢuknČte na stránku a pĜidržte stylus a v zobrazené
místní nabídce zvolte položku Add to Favorites.

Internet Explorer Mobile

9. Použití fotoaparátu
Díky vestavČnému fotoaparátu mĤžete na tomto zaĜízení poĜizovat fotografie a nahrávat videoklipy i se zvukem. PĜed fotografováním nebo natáþením nastavte þoþku, která se nachází na
zadní stranČ zaĜízení, do jednoho z následujících režimĤ:
Normální režim – pro fotografování v normálním rozsahu

Režim makro – pro fotografování v detailním zábČru

Zapnutí fotoaparátu
ġuknČte na volbu Start > Programs > Camera (Start > Programy > Fotoaparát).
ġuknČte na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy > Foto a
video) a dále na ikonu Camera (Fotoaparát).
x StisknČte tlaþítko FOTOAPARÁT na zaĜízení.
Chcete-li ukonþit aplikaci fotoaparát, ĢuknČte na ikonu Exit (Konec –
) na obrazovce.
x
x

Obrazovka Camera (Fotoaparát)

Zachycení statického obrazu
1. Po spuštČní aplikace fotoaparát zvolte režim snímání Photo pomocí šipek nebo v levé
horní þásti obrazovky nebo pomocí tlaþítek navigaþního ovládaþe doleva nebo doprava.
2. Pro zachycení statického obrazu stisknČte tlaþítko FOTOAPARÁT nebo tlaþítko ENTER na
navigaþním ovládaþi.

Zachycení video-klipu
1. Po spuštČní aplikace fotoaparát zvolte režim snímání Video pomocí šipek nebo v levé
horní þásti obrazovky nebo pomocí tlaþítek navigaþního ovládaþe doleva nebo doprava.
2. Pro nahrání video-klipu stisknČte tlaþítko FOTOAPARÁT nebo tlaþítko ENTER na navigaþním
ovládaþi. Chcete-li nahrávání zastavit, znovu stisknČte tlaþítko ENTER nebo FOTOAPARÁT.

10. Použití programu Pictures & Videos
Aplikace Pictures & Videos (Foto a video) slouží ke shromažćování, organizování a tĜídČní všech
poĜízených fotografií a video-klipĤ na vašem zaĜízení.
Tento program mĤžete použít k prohlížení, resp. pĜehrávání snímkĤ, animací GIF a video-klipĤ.
Fotografie mĤžete dokonce prohlížet jako prezentaci, pĜenášet je pĜes infra-port, posílat je emailem, upravovat je nebo je nastavit jako pozadí na obrazovce Today (Dnes).

Šipka dolĤ
Ikona Média
Pro zobrazení zvoleného snímku ĢuknČte sem

Prohlížení fotografií
1. ġuknČte na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy > Foto a
video). PĜi výchozím nastavení se soubory ve složce My Pictures objevují jako náhledy.
2. Zvolte snímek a ĢuknČte na volbu View (Zobrazit).

PĜehrávání souborĤ s animacemi GIF
1. ġuknČte na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy > Foto a
video).
2. Zvolte soubor s animací GIF a ĢuknČte na pĜíkaz View (Zobrazit). V programu pro animace
GIF se pak otevĜe a pĜehraje animace.

PĜehrávání videa
1. ġuknČte na volbu Start > Programs > Pictures & Videos (Start > Programy > Foto a
video). PĜi výchozím nastavení se zobrazí obsah složky My Pictures.

2. Chcete-li vyhledat zaznamenané video-klipy, ĢuknČte na šipku dolĤ ( ) vedle složky My
Pictures a ĢuknČte na složku My Documents. Dále ĢuknČte na složku My Videos. PĜi výchozím
).
nastavení se video-klipy zobrazí jako náhledy oznaþené ikonou médií (
3. ġuknČte na požadovaný náhled. PĜíslušný video-klip se spustí ve vestavČném pĜehrávaþi
Windows Media Player.

11. Zadávání informací
Když spustíte aplikaci nebo zvolíte pole, které vyžaduje zadání textu nebo þísel, automaticky se
zpĜístupní Vstupní panel. Vstupní panel poskytuje pĜístup k rĤzným zpĤsobĤm zadání, jako jsou
Block Recognizer (Rozpoznávaþ blokĤ), Keyboard (Klávesnice), Letter Recognizer
(Rozpoznávaþ písma), Symbol Pad (Klávesnice pro symboly) a Transcriber (PĜepisovaþ). PĜi
výchozím nastavení se na panelu nabídek objeví ikona Input Panel (Vstupní panel), která
oznaþuje, který zpĤsob zadání je právČ zvolený. Pomocí šipky Input Selector (Voliþ zadání)
(napravo od ikony vstupního panelu) otevĜete seznam dostupných zpĤsobĤ zadání.

Vstupní panel (klávesnice)
Šipka voliþe zadání
Ikona vstupního panelu

Ikona

Nabídka ZpĤsoby zadání

ZpĤsob zadání
Obrazovková klávesnice
rozpoznávaþ dopisĤ nebo Rozpoznávaþ blokĤ
Klávesnice pro symboly
PĜepisovaþ

Zobrazení nebo skrytí Vstupního panelu
Chcete-li zobrazit nebo skrýt Vstupní panel, ĢuknČte na ikonu Input Panel na panelu nabídek.

12. Indikátory stavu
Na obrazovce Today (Dnes) se zobrazují dĤležité informace, napĜ. nadcházející schĤzky a
indikátory stavu. Zde je pĜehled nČkterých stavových ikon, které se mohou objevit na obrazovce
zaĜízení:

Ikona Popis
Nové e-mailové nebo textové zprávy;
upozornČní SMS na hlasovou poštu
Další oznámení ġuknutím na tuto
ikonu zobrazíte všechny.
Reproduktor zapnutý

Ikona Popis
Roaming
Spojení je aktivní
Spojení není aktivní

Vytáþení, když není vložená žádná
USIM/SIM-karta
Probíhá hlasový hovor

Probíhá synchronizace

Hovory jsou pĜesmČrovány

Funkce Wi-Fi aktivována, ale zaĜízení
ještČ není pĜipojeno k bezdrátové síti
ZjištČna bezdrátová síĢ (sítČ)

Hovor odložen

Chyba synchronizace

Maximální síla signálu

Probíhá pĜipojování k bezdrátové síti
(šipka se pohybuje); PĜipojeno
k bezdrátové síti
Probíhá synchronizace pĜes Wi-Fi

Není signál

Vibraþní zvonČní

Funkce telefonu jsou vypnuté a je
aktivován režim Let
Žádná telefonní služba

Zvuk zapnutý
Zvuk vypnutý

Vyhledává telefonní službu

Alarm

Zmeškaný hovor

Ikona Popis
Dostupná síĢ 3G UMTS

Ikona Popis
Není vložena USIM/SIM-karta

Probíhá pĜipojování k síti UMTS

Comm Manager

Je používána síĢ UMTS

Baterie je plnČ nabitá

Dostupná síĢ GPRS (General Packet
Radio Services)
Probíhá pĜipojování k síti GPRS

Baterie je velmi slabá

Používá se GPRS

Baterie se dobíjí
ZaĜízení je zamknuté
odemknuté

ZaĜízení je

13. PĜizpĤsobení telefonu s kapesním poþítaþem
MĤžete si pĜizpĤsobit celkový dojem vašeho zaĜízení a nastavit datum a þas podle vaší aktuální
þasové zóny.

PĜizpĤsobení obrazovky Today
1. ġuknČte na volbu Start > Settings > Personal (Start > Nastavení > Osobní) a dále na
kartu > Today (Dnes).
2. Na kartČ Appearance (Vzhled) si vyberte požadovaný motiv pro pozadí obrazovky Today.
3. Na kartČ Items (Položky) si vyberte položky, které chcete mít na obrazovce Today.

PĜizpĤsobení nabídky Start
1. ġuknČte na volbu Start > Settings > Personal (Start > Nastavení > Osobní) a dále na
kartu > Menus (Nabídky).
2. ZaškrtnČte políþka u položek, které chcete, aby byly zobrazeny v nabídce Start. MĤžete zvolit
max. sedm položek.

Nastavení data a þasu

1. ġuknČte na volbu Start > Settings > System (Start >Nastavení > Systém) a dále na
kartu > Clock & Alarms (Hodiny a alarmy).
2. Zvolte aktuální þasovou zónu a zmČĖte datum nebo þas.

Nastavení obrazovky Today

Nastavení obrazovky Menu

14. Zabezpeþení telefonu s kapesním poþítaþem
Toto zaĜízení obsahuje dva druhy zabezpeþení. USIM/SIM-kartu mĤžete chránit pĜed
nepovolaným pĜístupem pomocí kódu PIN (osobní identifikaþní þíslo). KromČ toho mĤžete
zabránit nepovolanému pĜístupu do jakékoliv þásti zaĜízení pomocí ochrany heslem.

Ochrana USIM/SIM-karty pomocí kódu PIN
1. ġuknČte na volbu Start > Phone (Start > Telefon).
2. Na obrazovce Phone ĢuknČte na kartu Menu > Options > Phone (Nabídka > Možnosti >
Telefon).
3. ġuknČte na volbu Require PIN when phone is used (Použití telefonu vyžaduje PIN). PIN
mĤžete kdykoli zmČnit, když Ģuknete na volbu Change PIN (ZmČnit PIN).

Ochrana zaĜízení heslem
1. ġuknČte na volbu Start > Settings > Personal > Lock (Start > Nastavení > karta Osobní
> Zámek).
2. ZaškrtnČte políþko Prompt if device unused for (Výzva pĜi nepoužívání po dobu) a v poli
vpravo zvolte, jak dlouho musí být zaĜízení vypnuté, aby bylo vyžadováno heslo. V poli
Password type (Typ hesla) zvolte typ hesla, který chcete použít. Zadejte heslo a potvrćte
je.
3. Na kartČ Hint (Fráze) zadejte frázi, která vám pomĤže zapamatovat si heslo, ale neumožní
jiným osobám heslo uhádnout. Fráze se zobrazí po þtvrtém chybném zadání hesla.
4. ġuknČte na tlaþítko OK. PĜi pĜíštím zapnutí zaĜízení budete vyzváni k zadání hesla.

Nastavení kódu PIN

Nastavení hesla

15. Další informace
Další pokyny naleznete v Uživatelské pĜíruþce, popĜ. se obraĢte na místního prodejce tČchto
zaĜízení.

