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O tomto návodu 

Tento návod popisuje, jak používat platformu technologie operačního systému 
pro mobilní telefony Android™ verze 2.3, včetně aktualizací pro aplikace Android 
dostupných na webu Android Market™, která je službou pro stahování aplikací.

Tento návod nepopisuje fyzické funkce vašeho telefonu (jeho části a příslušenství, 
způsob výměny baterie, jak jej zapnout atd.) ani jeho technické specifi kace. Tyto 
informace hledejte v návodu k použití telefonu.

Kapitola Popisuje

„Základy Android“  
na str. 15

První spuštění OS Android, přihlášení se ke Google™ účtům, 
abyste mohli plně využívat aplikace Google Apps™ a provádět 
základní úkoly v OS Android.

„Připojení k sítím 
a zařízením“  na str. 57

Konfi gurace způsobu připojení telefonu k mobilním a Wi-Fi™ sítím, 
Bluetooth™ zařízením a PC. Způsob, jakým se sdílí mobilní datové 
připojení telefonu přes USB rozhraní nebo jako přenosný Wi-Fi 
hotspot. Tato kapitola také popisuje způsob zabezpečení vašich 
připojení do virtuálních privátních sítí (VPN) a jiných sítí.

„Volání a příjem hovorů“  
na str. 77

Používání telefonu k volání, příjmu a správě několika hovorů.

„Vyhledávání podle 
textu a hlasu“  na str. 93

Používání vyhledávače Hledat na vyhledávání v telefonu a na webu 
psaním nebo hlasem.

„Kontakty“  na str. 109 Organizace a vyhledávání kontaktních informací o lidech, které 
znáte.

„Účty“  na str. 127 Přidávání a synchronizace e-mailových a dalších účtů, včetně 
Google účtů a účtů Microsoft™ Exchange ActiveSync™.

„Gmail“  na str. 135 Odesílání a příjem zpráv pomocí webmailové služby Gmail™.

„Kalendář“  na str. 165 Zobrazení a tvorba událostí v kalendáři a jejich synchronizace 
v kalendářové službě Google kalendář™ na webu.

„Google Voice“  
na str. 181

Kontrola hlasové schránky a volání pomocí služby Google Voice.

O tomto návode
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Kapitola Popisuje

„Google Talk“  
na str. 195

Komunikace s přáteli pomocí služby chatu Google Talk™.

„E-mail“  na str. 207 Konfi gurace telefonu, aby bylo možné odesílat a přijímat e-maily 
přes běžnou e-mailovou službu.

„Zprávy“  na str. 227 Odesílání a přijímání textových a multimediálních (SMS a MMS) 
zpráv mezi telefony jiných účastníků.

„Prohlížeč“  na str. 237 Prohlížení webových stránek v telefonu.

„Mapy, Navigace, Místa 
a Latitude“ na str. 253

Prohlížení oblastí pomocí databáze ulic a satelitních dat z mapové 
služby Google Earth™, navigace, vyhledávání lokalit, sdílení 
vlastní polohy prostřednictvím služby uživatelské polohy Google 
Latitude™, podrobná hlasová navigace Google Maps Navigation 
a mnoho dalších funkcí dostupných v telefonu prostřednictvím 
mapové služby Google Mapy™.

„Fotoaparát“ na str. 271 Snímání a prohlížení fotografi ckých snímků a video záznamů.

„Galerie“  na str. 279 Prohlížení, sdílení a odesílání fotografi í a video záznamů na 
webovou službu Picasa™, určenou pro organizování fotografi í a 
na YouTube™, která je webovou stránkou s obsahy generovanými 
uživateli.

„YouTube“  na str. 293 Sledování YouTube video záznamů.

„Hudba“  na str. 305 Přehrávání hudby podle jednotlivých skladeb, alb nebo playlistů.

„Zprávy a počasí“ 
na str. 315

Sledování zpravodajství a předpovědi počasí přímo na Domovské 
obrazovce nebo v detailnějším zobrazení.

„Hodiny“  na str. 321 Zobrazování času a nastavení budíků.

„Na cestě“   na str. 327 Účinné využívání telefonu v automobilu.

„Kalkulačka“  na str. 335 Výpočty a řešení matematických úloh.

O tomto návode 



O tomto návode 13

Návod k použitíAUG-2.3-103

1313

AUG-2.3-103 Návod k použití

Kapitola Popisuje

„Štítky“  na str. 337 Skenování a práce se štítky technologie Near Field 
Communication (NFC).

„Market“  na str. 341 Vyhledávání nových aplikací na webu Android Market, nákup 
placených aplikací a jejich instalace.

„Nastavení“  na str. 353 Spuštění aplikace Nastavení a množství jejích nástrojů 
na konfi guraci a uživatelské nastavení telefonu.

O tomto návode 
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O tomto návode 
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Základy Android

Po prvním zapnutí telefonu máte k dispozici možnost přihlásit 
se ke svému Google účtu. Je proto dobré mít základní znalosti 
o telefonu a jeho používání - Domovská obrazovka, dotykový 
displej, nabídky Menu, aplikace, zadávání textu atd.

V této části
"První spuštění OS Android" na str. 16

"Informace o Domovské obrazovce" na str. 19

"Používání dotykového displeje" na str. 22

"Používání tlačítek na telefonu" na str. 23

"Používání trackballu" na str. 24

"Práce s nabídkami Menu" na str. 25

"Monitorování stavu telefonu" na str. 27

"Správa notifi kací" na str. 29

"Používání OSD klávesnice" na str. 31

"Zadávání textu hlasem" na str. 35

"Editování textu" na str. 37

"Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40

"Zablokování displeje" na str. 42

"Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43

"Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45

"Optimalizace životnosti baterie" na str. 46

"Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48

"Správa stahování" na str. 54

Základy Android
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Základy Android

První spuštění OS Android

Po prvním zapnutí telefonu (po jeho nastavení podle popisu návodu k použití) se 
zobrazí výzva na stisk loga Android, čímž začnete využívat váš telefon.

Pro spuštění stiskněte androida.

Následně se zobrazí výzva k vytvoření nebo přihlášení se k vlastnímu Google 
účtu a na provedení některých úvodních rozhodnutí ohledně způsobu využití OS 
Android a funkcí Google.

Pokud v GSM telefonu není vložena SIM karta
Pokud v GSM telefonu není vložena SIM karta, není možné připojení k mobilním 
sítím pro hlasové a datové služby, můžete se však připojit k Wi-Fi síti a přihlásit se 
do svého Google účtu a využívat všechny funkce telefonu kromě mobilních hovorů. 
(CDMA telefony na připojení k mobilním sítím nepotřebují SIM kartu.)

Pokud poprvé zapnete GSM telefon s OS Android bez vložené SIM karty, zobrazí 
se výzva Připojte k síti Wi-Fi pro připojení do Wi-Fi sítě (namísto do mobilní sítě), 
abyste mohli nastavit telefon. Podrobnosti viz "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.

Váš Google účet
Přihlášení k vlastnímu Google účtu je nutné, pokud chcete využívat služby Gmail, 
Google Talk, Kalendář Google a jiné Aplikace Google, stahovat aplikace z webu 
Android Market, zálohovat nastavení pro servery Google, získávat výhody jiných 
služeb Google na svém telefonu.
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Základy Android

Důležité Pokud chcete obnovit vlastní nastavení telefonu podle jiného telefonu s OS 
Android 2.0 nebo starší verzí, musíte se ke Google účtu přihlásit teď, během 
nastavování. Pokud čekáte až po dokončení nastavení, nastavení se neobnoví. (Viz 
"Služby Google" na str. 18.)

Pokud nemáte Google účet, zobrazí se výzva k jeho vytvoření. 

Pokud máte fi remní účet Gmail přes vaši společnost nebo jinou organizaci, vaše IT 
oddělení může poskytovat speciální pokyny, jak se k takovému účtu přihlásit.

Po přihlášení se vaše kontakty, Gmail zprávy, události v kalendáři a další informace 
z těchto aplikací a webových služeb synchronizují s vaším telefonem.

Pokud se ke Google účtu nepřihlásíte během nastavování, zobrazí se výzva 
k vytvoření nebo přihlášení se ke Google účtu při prvním spuštění aplikace, která 
přihlášení k účtu vyžaduje, např. Gmail nebo Android Market.

Po přihlášení se zobrazí výzva k zadání uživatelského jména a hesla pomocí 
OSD klávesnice. Informace o používání dotykového displeje a zadávání textu viz 
"Používání dotykového displeje" na str. 22 a "Použití OSD klávesnice" na str. 31.

Stiskněte, aby se zobrazila OSD klávesnice pro 
zadání uživatelského jména Google účtu.

Po dokončení stiskněte Hotovo na klávesnici 
(nebo tlačítko Zpět na telefonu), aby se vypnula 
OSD klávesnice a aby pak bylo možné stisknout 
tlačítko Přihlásit se ve spodní části displeje.

Stiskněte pro zadání hesla.

Změna hesla ke Google účtu
Pokud máte Google účet, ale zapomněli jste heslo, musíte před přihlášením 
heslo změnit. Vyhledejte http://www.google.com, klikněte na Přihlásit se, klikněte 
na "Nemáte přístup ke svému účtu?" v přihlašovacím poli a pak podle pokynů 
změňte své heslo.
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Další účty
Po nastavení můžete do telefonu doplňovat účty Google, Microsoft Exchange 
ActiveSync, běžné e-mailové a jiné druhy účtů a synchronizovat některá nebo 
všechna jejich data podle popisu v části "Účty" na str. 127. Na serverech Google 
se však bude synchronizovat jen první Google účet, ke kterému jste se přihlásili. 
Některé aplikace, které pracují pouze s jedním účtem, zobrazují jen data z prvního 
účtu, ke kterému jste se přihlásili.

Služby Google
Po přihlášení se zobrazí výzva, zda chcete využívat následující služby Google.

Použití polohy Google Můžete zvolit, zda chcete využívat lokalizační službu 
Google, která poskytuje aplikace pro určení vaší cílové polohy bez použití GPS 
a zda chcete využít vaši polohu pro výsledky vyhledávání Google a jiné služby 
Google. Informace o změně těchto nastavení později viz "Nastavení lokality 
a zabezpečení" na str. 365 a "Nastavení soukromí" na str. 370.

Zálohovat data Můžete zvolit, zda chcete zálohovat některé z vlastních dat, 
jakými jsou záložky, uživatelský slovník, Wi-Fi hesla a mnohá jiná nastavení, 
do svého Google účtu na serverech Google. Některé aplikace třetích stran mohou 
tuto funkci také využívat. Tímto způsobem můžete v případě, že potřebujete 
vyměnit telefon (při změně nebo ztrátě telefonu), nebo přeinstalovat nějakou 
aplikaci, obnovit vlastní nastavení a jiná data. Informace o změně těchto nastavení 
později viz "Nastavení soukromí" na str. 370.

Datum a čas Pokud nemáte připojení do mobilní sítě, zobrazí se výzva 
k nastavení data a času v telefonu. Viz "Nastavení data a času" na str. 378.
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Informace o Domovské obrazovce

Po přihlášení se zobrazí Domovská obrazovka.

Domovská obrazovka je východisko pro přístup ke všem funkcím telefonu. 
Zobrazuje ikony aplikací, widgety, odkazy a jiné funkce. Domovskou obrazovku 
můžete uživatelsky upravit odlišným pozadím a zobrazením požadovaných 
položek. Viz "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43.

Stiskem ikony Spouštěče otevřete plochu 
Spouštěče a zobrazíte všechny aplikace.

Klepnutím na položku na Domovské obrazovce 
ji otevřete. Přiložte a přidržte prst na prázdné 
místo, pokud chcete přidat odkaz pro aplikaci, 
widget atd.

Widgety jsou aplikace, které můžete používat 
přímo na Domovské obrazovce.

Stavová lišta zobrazuje čas, intenzitu signálu, 
stav baterie a další informace. Zobrazuje také 
ikony notifi kací.

V horní části zobrazení zobrazuje stavová lišta čas, informace o stavu telefonu 
a ikony pro přijatá oznámení. Podrobnější informace viz "Monitorování stavu 
telefonu" na str. 27 a "Správa notifi kací" na str. 29.

Stiskem ikony spouštěče ve spodní části displeje zobrazíte všechny nainstalované 
aplikace. Viz "Spuštění aplikací a přepínaní mezi nimi" na str. 40
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Aktivování telefonu

Pokud telefon určitou dobu nepoužijete, displej ztmavne a pak se vypne, aby se 
šetřila baterie.

1 Stiskněte tlačítko Napájení.

Pokud je displej zablokován, musíte jej odblokovat nakreslením gesta 
odblokování, nebo zadáním PIN kódu či hesla. Viz "Zablokování displeje" 
na str. 42

2 Posuňte ikonu zablokování doprava.

Objeví se zobrazení, které jste naposledy sledovali.

Návrat na Domovskou obrazovku

� Kdykoli, v jakékoliv aplikaci, stiskněte tlačítko Domů .
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Zobrazení dalších částí Domovské obrazovky

� Posuňte prst doleva nebo doprava přes zobrazení Domovské obrazovky.

Rozšíření Domovské obrazovky poskytne více místa pro widgety, odkazy 
a další položky. Podrobnosti o posouvání viz "Používání dotykového displeje" 
na str. 22

Malé tečky ve spodní levé a pravé části indikují, na kterou plochu menu se 
díváte.

� Stisknutím a přidržením malých teček ve spodní levé a pravé části displeje 
zobrazíte miniatury Domovské obrazovky a jeho rozšíření. Požadovanou 
položku můžete dotykem otevřít.



Základy Android22

Návod k použití AUG-2.3-103

2222

AUG-2.3-103 Návod k použití

Základy Android

Používání dotykového displeje

Hlavní způsob ovládání funkcí OS Android je manipulace s ikonami, tlačítky, 
položkami Menu, OSD klávesnicí a dalšími položkami na dotykovém displeji 
pomocí prstů. Můžete také změnit orientaci zobrazení.

Klepnutí Pro aktivování položek na displeji, jako jsou ikony aplikací a nastavení, 
pro psaní znaků a symbolů pomocí OSD klávesnice nebo pro tisknutí tlačítek 
na displeji jednoduše klepněte na příslušná tlačítka prstem.

Stisknutí a přidržení Položte prst na položku, přidržte a nezdvihejte jej, dokud 
nezačne akce. Například pro otevření Menu pro uživatelskou úpravu Domovské 
obrazovky přiložte prst na prázdné místo na Domovské obrazovce a držte prst 
na displeji, dokud se Menu neotevře.

Posun Přidržte prst na položce a bez nadzvednutí posuňte prstem po displeji, 
dokud nedosáhnete cílové pozice. Posouvejte položky na Domovské obrazovce, 
abyste změnili jejich polohu podle popisu "Uživatelské úpravy Domovské 
obrazovky" na str. 43 a posouváním otevřete panel notifi kací podle popisu "Správa 
notifi kací" na str. 29.

Rychlý posun Při rychlém posunu rychle posunete prst přes povrch displeje 
bez přerušení od prvního dotyku (takže neprovedete klasický posun). Například 
pokud rolujete nahoru nebo dolů v zobrazeném seznamu a v některém zobrazení 
Kalendáře provedete rychlý posun přes displej, změníte zobrazované časové 
období.

Dvojité klepnutí Dvakrát rychle klepněte na zobrazenou webovou stránku, 
mapu nebo na jiné zobrazení, aby se zvětšilo. Například poklepáním na část 
webové stránky v Prohlížeči se daná část zvětší tak, že se její šířka přesně 
přizpůsobí ploše displeje. U některých aplikací, např. v Prohlížeči, se poklepáním 
po předchozím zvětšení obrazu změní uspořádání sloupce textu tak, aby se jeho 
šířka přizpůsobila ploše displeje.

Přitažení/Roztažení V některých aplikacích (např. Mapy, Prohlížeč a Galerie) 
můžete provést zvětšení/zmenšení tak, že položíte dva prsty na displej současně 
a přitáhnete je k sobě (pro zmenšení) nebo roztáhnete od sebe (pro zvětšení).

Otočení zobrazení Při většině zobrazení se orientace otočí podle otočení 
telefonu na výšku nebo na šířku. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout podle 
popisu "Nastavení zobrazení" na str. 364.
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Používání tlačítek telefonu

Mechanická a dotyková tlačítka telefonu poskytují přístup k různým funkcím 
a odkazům. Podrobnosti o umístění tlačítek na telefonu viz jeho návod k použití.

Tlačítko Stisknutí Stisknutí a přidržení

Zpět Objeví se zobrazení, které jste naposledy 
sledovali. Pokud je zobrazena OSD 
klávesnice, vypne se.

Menu Zobrazení Menu s položkami, které mají 
vliv na aktuální zobrazení nebo aplikaci.

Domů Zobrazení Domovské obrazovky. Pokud 
je právě zobrazena levá nebo pravá 
strana rozšířené plochy Domovské 
obrazovky, zobrazí se centrální 
Domovská obrazovka.

Zobrazení naposledy použitých 
aplikací.

Hledat Na Domovské obrazovce se zobrazí 
vyhledávač Google pro vyhledávání 
v telefonu a na webu. V mnoha 
aplikacích se zobrazí vyhledávací políčko 
pro vyhledávání v rámci aplikace.

Otevření vyhledávače Google 
pro vyhledávání hlasem.

Napájení Vypnutí displeje. Zobrazení Menu s volbami pro 
režim V letadle, Tichý režim 
a vypnutí telefonu.

Zvýšení 
/ snížení 
hlasitosti

Během hovoru zvýšíte/snížíte hlasitost 
hovoru. Během vyzvánění zvýšíte / 
snížíte hlasitost vyzvánění. Na Domovské 
obrazovce, když není aktivní žádný 
hovor, zvýšíte / snížíte hlasitost 
vyzvánění, nebo nastavíte telefon 
do tichého režimu nebo do režimu 
vibrování namísto zvonění. V jiných 
aplikacích nastavujete hlasitost hudby, 
hlasu a jiných audio složek.

Rychlé nastavení hlasitosti 
vyzvánění na maximum nebo 
minimum.
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Používání trackballu

Pokud telefon disponuje trackballem (nebo podobným navigačním prvkem, který 
se používá k výběru položek na displeji), může být realizace některých úkonů 
pomocí takového prvku jednodušší než prstem. Například:

Otevření události v plném Kalendáři• 

Výběr odkazu nebo políčka formuláře na webové stránce• 

Výběr textu pro editování• 

Používání trackballu

� Rolováním trackballu vybírejte položky na displeji.

Zvolená položka se zvýrazní oranžově.

Položky zvolené trackballem jsou zvýrazněny 
oranžově.

� Stisknutí trackballu odpovídá stisku zvolené položky prstem.

� Stisknutí a přidržení trackballu odpovídá stisknutí a přidržení zvolené položky 
prstem pro otevření kontextových nabídek Menu, spuštění aplikací atd.
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Práce s nabídkami Menu

K dispozici jsou dva typy nabídek Menu OS Android: Menu voleb a kontextové 
nabídky Menu.

Menu voleb
Menu voleb obsahují nástroje aplikovatelné pro aktivity v aktuálním zobrazení nebo 
aplikaci, nikoliv pro jakoukoliv specifi ckou položku na displeji. Menu voleb otevíráte 
stiskem tlačítka Menu . Ne všechna zobrazení obsahují Menu voleb. Pokud 
stisknete Menu  v zobrazení, které nemá Menu voleb, nic se neděje.

Některá zobrazení obsahují více položek v Menu voleb, než se vejdou do zobrazení 
Menu. Stisknutím Více zobrazíte další položky Menu.

Menu voleb obsahují položky aplikovatelné 
v aktuálním zobrazení nebo aplikaci jako celku.

Stisknutím zobrazíte více položek Menu.



Základy Android26

Návod k použití AUG-2.3-103

2626

AUG-2.3-103 Návod k použití

Základy Android

Kontextové nabídky Menu
Kontextové nabídky Menu obsahují nástroje aplikovatelné na specifi ckou položku 
v zobrazení. Kontextovou nabídku Menu otevřete položením a přidržením prstu 
na položce v zobrazení. Ne všechny položky mají k dispozici kontextové nabídky 
Menu. Pokud položíte a přidržíte prst na položce, která nemá kontextovou nabídku 
Menu, nic se neděje.

…zobrazí se kontextová 
nabídka Menu.

Pokud položíte a přidržíte 
prst na některých položkách 
v zobrazení…
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Monitorování stavu telefonu

Ve vrchní části každého zobrazení se zobrazuje stavová lišta. Lišta zobrazuje ikony 
indikující přijatá oznámení (vlevo) a ikony indikující stavy telefonu (vpravo) spolu 
s aktuálním časem.

Ikony notifi kací Stavové ikony

Pokud máte více notifi kací, než se vejde na stavovou lištu, přidá se ikona  vyzývající 
k otevření panelu notifi kací, kde se zobrazí všechny položky. Viz "Správa notifi kací" 
na str. 29.

Stavové ikony
Následující ikony indikují stavy telefonu. Podrobnější informace o různých typech 
mobilních sítí viz "Připojení k sítím a zařízením" na str. 57.

Ikony stavu sítě se zobrazí zeleně, pokud máte v telefonu přidán Google účet 
a telefon je připojen ke službám Google za účelem synchronizace Gmailu, událostí 
v Kalendáři, kontaktů, zálohování nastavení atd. Pokud nemáte Google účet, nebo 
pokud jste např. připojený k Wi-Fi síti, která nemá připojení k Internetu, ikony sítě 
jsou bílé.

Připojení k mobilní síti GPRS Roaming

Používá se síť GPRS Žádný signál

Připojení k mobilní síti EDGE Není vložena žádná karta SIM

Používá se síť EDGE Režim vibrování

Připojení k mobilní síti 3G Vyzvánění je vypnuto

Používá se síť 3G Mikrofon telefonu je vypnutý

Intenzita signálu mobilní sítě Baterie je velmi slabá

Připojení k Wi-Fi síti Baterie je slabá

Bluetooth je zapnuto Baterie je částečně vybitá

Připojení k Bluetooth zařízení Baterie je plně nabitá
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Režim V letadle Baterie se nabíjí

Je nastaven budík GPS je zapnuto

Je zapnutý reproduktor Příjem lokalizačních dat z GPS

Ikony notifi kací
Následující ikony indikují příjem notifi kace. Informace o reakcích na tyto notifi kace 
viz "Správa notifi kací" na str. 29. Kromě těchto ikon mohou vlastní notifi kační ikony 
využívat aplikace, které jste si do telefonu nainstalovali.

Nová Gmail zpráva Další oznámení

Nová textová nebo multimediální 
zpráva

Probíhá hovor

Problém s doručením textové nebo 
multimediální

Probíhá hovor přes Bluetooth náhlavní 
sadu

Nová zpráva Google Talk Zmeškaný hovor

Nová hlasová pošta Hovor přidržen

Nadcházející událost Je aktivní přesměrování hovoru

Synchronizují se data Přehrává se skladba

Problém s přihlášením nebo 
synchronizací

Odesílání dat

Karta SD nebo USB jednotka jsou 
zaplněny

Stahování dat

K dispozici je nezakódovaná Wi-Fi síť Stahování dokončeno

Telefon je připojen přes USB kabel Připojení k nebo odpojení od virtuální 
privátní sítě (VPN)

Telefon sdílí své datové připojení přes 
USB (USB Tethering)

Přenosová data se přibližují prahové 
hodnotě, nebo ji překračují

Telefon sdílí své datové připojení Wi-Fi 
hotspot (Wi-Fi Tethering)

Dostupná je aktualizace aplikace

Telefon je připojen více způsoby Dostupná je aktualizace systému



Základy Android 29

Návod k použitíAUG-2.3-103

2929

AUG-2.3-103 Návod k použití

Základy Android

Správa notifi kací
Ikony notifi kací informují o příchodu nových zpráv, o událostech v Kalendáři 
a budících a také o pokračování událostí, například pokud je aktivní přesměrování 
hovoru nebo o stavu aktuálního hovoru.

Po přijetí oznámení se na stavové liště zobrazí její ikona spolu se sumářem, který 
se zobrazí jen na krátkou dobu. Přehled oznamovacích ikon viz "Ikony notifi kací" 
na str. 28.

Pokud telefon využívá pro notifi kaci události podsvícení trackballu, podsvícení zasvítí 
jednou nebo opakovaně bliká po přijetí nového oznámení. V závislosti na nastavení 
a modelu telefonu může také zaznít oznamovací zvuk, telefon může zavibrovat 
a může blikat LED dioda (y). Taková nastavení a nastavení hlasitosti či jiné obecné 
nastavení oznámení jsou popsány v části "Nastavení zvuku" na str. 362.

Můžete zobrazit panel notifi kací a zobrazit tak všechna oznámení.

Aplikace, jejichž aktivity jsou zdrojem notifi kací, jako je např. Gmail a Google 
Talk, mají vlastní nastavení, která můžete využít na konfi guraci, zda a jak budou 
odesílat oznámení, zda při nich zazní zvukový signál, vibrace atd. Podrobnosti viz 
v dokumentaci pro dané aplikace.

Otevření panelu notifi kací
� Z vrchní části displeje potáhněte stavovou lištu dolů.

V zobrazení Domovské obrazovky můžete také stisknout Menu  
a Oznámení.

Panel notifi kací zobrazuje poskytovatele bezdrátové sítě a aktuální oznámení. 
Oznámení o probíhajících aktivitách jsou uvedena na vrchu a za nimi následují 
oznámení o událostech, jakými jsou upozornění na nový mail nebo připomínky 
v Kalendáři.

Klepnutím na notifi kaci otevřete dané 
oznámení v příslušné aplikaci.
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Reakce na oznámení

1 Otevřete panel notifi kací.

Aktuální notifi kace jsou uvedena na panelu a každé má svůj stručný popis.

2 Pokud chcete na oznámení reagovat, klepněte na něj.

Panel notifi kací se zavře. Další aktivita závisí na daném oznámení. Například při 
notifi kacích o nové hlasové zprávě se vytočí hlasová schránka a při notifi kacích 
o odpojení sítě se otevře seznam nakonfi gurovaných sítí, abyste se mohli znovu 
připojit.

Zrušení všech notifi kací

1 Otevřete panel notifi kací.

2 Stiskněte Vymazat pravé horní části panelu.

Zruší se všechna oznámení ohledně událostí, oznámení ohledně probíhajících 
aktivit zůstanou v seznamu.

Zavření panelu notifi kací

� Záložku v dolní části panelu notifi kací přesuňte do horní části displeje. Případně 
jednoduše stiskněte tlačítko Zpět .

Panel se také zavře, když klepnete na notifi kaci, abyste na ni zareagovali.
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Používání OSD klávesnice

Text můžete zadávat pomocí OSD klávesnice. Některé aplikace otevřou klávesnici 
automaticky. V jiných otevřete klávesnici klepnutím na textové pole, kde chcete 
zadat text.

OSD klávesnice má mnoho nastavení popsaných v části "Nastavení jazyka 
a klávesnice" na str. 372. Nastavení klávesnice systému Android můžete aktivovat 
stiskem a přidržením tlačítka mikrofonu  a v malém okně, které se otevře, 
přesunutím na ikonu nastavení.

Text můžete namísto psaním zadávat hlasem. Viz "Zadávání textu hlasem" 
na str. 35.

Zadávání textu psaním

1 Klepněte na textové pole.

Zobrazí se OSD klávesnice.

Stiskem klávesy mezerníku nebo interpunkčního 
znaménka vložíte tučně zvýrazněný návrh.

Klepněte na návrh pro jeho zadání na místo 
podtrženého slova v textovém poli.

Jedním stisknutím změníte další psaný znak na velký. 
Po stisknutí a přidržení se budou velkým písmem 
vkládat všechny znaky.

Pokud klepnete na textové pole, kde je již vložený text, nastaví se tam, kde se 
dotknete, místo vkládání a zobrazí se tam značka kurzoru. Místo pro vložení 
textu můžete přesouvat posouváním značky kurzoru, a tak vybrat přesně místo, 
kde chcete doplnit text. Můžete také zvolit celé slovo nebo více slov najednou 
a zkopírovat, vystřihnout a vložit text. Viz "Editování textu" na str. 37.
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2 Tisknutím kláves na klávesnici zadávejte text.

Psaný text se zobrazuje v textovém poli a v pruhu nad klávesnicí, černý text 
na bílém pozadí. Pokud má klávesnice návrh pro vámi psaný text, je vámi 
psané slovo v textovém poli podtržené a návrhy se zobrazí zvýrazněné 
oranžově v pruhu nad klávesnicí. Tučným písmem zvýrazněný návrh v levé části 
pruhu je nejlepší poskytnutý návrh. Pruh můžete posunout doleva a zobrazit 
tak další návrhy.

3 Stisknutím mezerníku nebo interpunkčního znaménka vložíte tučně zvýrazněné 
navrhované slovo.

Pokud stisknete klávesu mezerníku, v pruhu návrhů se zobrazí série 
interpunkčních znamének, které můžete stisknout a nahradit jimi mezeru.

Případně klepnutím na další navrhované slovo toto slovo zadáte.

Pokud klepnete na slovo, které není v systémovém ani uživatelském slovníku, 
slovo se vloží a zobrazí se výzva, zda je chcete doplnit do uživatelského 
slovníku.

Slova přidaná do slovníku můžete zobrazit, editovat nebo odstranit. 
Viz "Nastavení jazyka a klávesnice" na str. 372.

4 Pomocí tlačítka mazání  odstraníte znaky nalevo od kurzoru.

5 Po dokončení psaní stisknutím Zpět  zavřete klávesnici.

Některé aplikace doplní speciální klávesy na klávesnici, které zjednoduší 
navigování z jednoho textového pole do druhého.

Zadávání číslic, symbolů a dalších znaků

� Stiskněte a přidržte jednu z kláves v nejvyšším řádku a bez pohnutí prstu 
prst zdvihněte, čímž vložíte číslici označenou černě na dané klávese. Klávesy 
s alternativními znaky zobrazí tři tečky (...) pod daný znak.

� Stiskněte a podržte klávesu samohlásky nebo C, N nebo S pro otevření malého 
okna, kam můžete přesunout samohlásku s diakritikou nebo jiný znak či číslo, 
které chcete vložit.
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� Stisknutím tlačítka symbolů  přepnete na klávesnici číslic a symbolů. 
Stiskem klávesy Alt na klávesnici číslic a symbolů zobrazíte další symboly. 
Dalším stisknutím přepnete zpět.

� Stisknutím a přidržením tlačítka tečky (.) otevřete malé okno se sadou hlavních 
symbolů.

� Stisknutím a přidržením tlačítka číslice nebo symbolu otevřete malé okno 
s dalšími symboly.

Po stisku klávesy se na klávesnici krátce zobrazí větší verze. Klávesy 
s alternativními znaky zobrazí tři tečky (...) pod daný znak.

��Na některých telefonech můžete stisknout a přidržet klávesu Shift nebo klávesu 
symbolů jedním prstem a tisknutím jednoho nebo více velkých písmen nebo 
symbolů provést jejich vložení. Pak oba prsty uvolníte a znovu tak aktivujete 
klávesnici malých abecedních znaků.

Změna orientace klávesnice

��Otočte telefon na šířku nebo na výšku.

Orientace klávesnice se změní tak, aby byla vzhledem k nové orientaci telefonu 
co nejvýhodnější. Množství uživatelů upřednostňuje větší, vodorovnou orientaci 
klávesnice, která se snadněji používá.

Automatickou změnu orientace podle otočení telefonu můžete nastavit. 
Viz "Nastavení zobrazení" na str. 364.
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Změna jazyka klávesnice

Pokud jste použili nastavení klávesnice Android pro zpřístupnění více než jednoho 
jazyka při používání OSD klávesnice (viz "Zobrazení nastavení klávesnice Android" 
na str. 372), aktuální jazyk klávesnice se zobrazuje na klávese mezerníku (Space) 
a můžete jazyky přepínat.

1 Stiskněte a přidržte klávesu mezerníku.

2 Bez nadzdvihnutí posuňte prst doleva nebo doprava, dokud se uprostřed 
malého okna nad klávesou mezerníku nezobrazí požadovaný jazyk.

3 Zdvihněte prst.

Pokud je k dispozici více jazyků, požadovaný jazyk vyhledejte opakováním 
těchto kroků.
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Zadávání textu hlasem

Text můžete zadávat pomocí svého hlasu. Zadávání hlasem je experimentální 
funkce využívající službu rozpoznávání řeči Google, takže na její používání je třeba 
datové připojení k mobilní nebo Wi-Fi síti.

Zapnutí zadávání hlasem

Pokud se na OSD klávesnici nezobrazuje klávesa mikrofonu , zadávání hlasem 
není zapnuto, nebo je nakonfi gurováno na zobrazování na symbolové klávesnici.

1 Stiskněte Domů , stiskněte Menu , pak Nastavení > Jazyk 
a klávesnice > Klávesnice Android.

2 Stiskněte Hlasový vstup.

3 Stiskněte volbu, kde chcete umístit klávesu mikrofonu (na hlavní nebo 
symbolové klávesnici). Případně stisknutím Vypnout vypněte hlasové zadávání.

Vkládání textu hlasem

Text můžete vkládat hlasem téměř všude, kde se běžně zadává pomocí OSD 
klávesnice.

1 Klepněte na textové pole nebo na místo v již zadaném textu v textovém poli.

2 Stiskněte klávesu mikrofonu  na klávesnici (pokud jste nastavili zobrazování 
klávesy mikrofonu na symbolové klávesnici, stiskněte nejdříve klávesu symbolů).
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3 Po výzvě "Mluvte" můžete začít diktovat, co chcete vložit.

Pro zadání interpunkčních znamének řekněte "čárka", "tečka", "otazník" nebo 
"vykřičník".

Stiskněte pro vkládání textu hlasem.

Text vložený hlasem je podtržený. Můžete 
jej odstranit, nebo uchovat, pokud 
pokračujete v zadávání dalšího textu.

Jakmile diktování ukončíte, namluvený text se přepíše službou rozpoznávání 
řeči a text se vloží do textového pole podtržený. Podtržený text můžete 
klávesou mazání  odstranit. Pokud začnete psát nebo diktovat další text, 
podtržení zmizí.

Vložený text můžete editovat psaním nebo hlasem. Viz "Editování textu" 
na str. 37.
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Editování textu

Text zadaný v textovém poli můžete editovat a pomocí Menu příkazů ho 
vystřihnout, kopírovat a vložit v rámci jedné aplikace nebo mezi více aplikacemi. 
Některé aplikace nepodporují editování některého nebo celého zobrazeného textu, 
jiné mohou nabízet vlastní způsob výběru textu, se kterým chcete pracovat.

Editování textu

1 Klepněte na text, který chcete upravit.

V místě dotyku se vloží kurzor.

Kurzor je blikající vertikální čárka, která indikuje, kam se vloží napsaný nebo 
vkládaný text. Při prvním zobrazení má kurzor oranžovou záložku, pomocí které 
jej můžete posouvat.

2 Posuňte kurzor pomocí jeho oranžové záložky na místo, kde chcete editovat 
text.

Po chvíli oranžová záložka zmizí, abyste získali místo. Chcete-li ji znovu zobrazit, 
znovu jednoduše klepněte na text.

3 Napište, vystřihněte, vložte nebo odstraňte text.

4 Po dokončení psaní stisknutím Zpět  zavřete klávesnici.

Výběr textu

Můžete zvolit text, který chcete vystřihnout, kopírovat, odstranit nebo nahradit.

1 Stiskněte a podržte text nebo slovo, které chcete vybrat.

2 V otevřeném Menu stiskněte Vybrat slovo nebo Vybrat vše.

Zvolený text se zvýrazní oranžově se záložkou na každém konci výběru.
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Posouváním záložky výběru rozšiřte nebo 
zredukujte rozsah zvoleného textu.

3 Posouváním záložky výběru rozšiřte nebo zredukujte rozsah zvoleného textu.

Pokud chcete, můžete výběr textu zrušit klepnutím na nevybraný text v tomtéž 
nebo jiném textovém poli, nebo stiskem tlačítka Zpět .

4 Klepnutím na zvolený text otevřete Menu, které můžete používat pro 
vyjmutí nebo kopírování výběru, nebo pokud již máte dříve vystřižený nebo 
nakopírovaný text, na nahrazení vybraného textu jeho vložením.

Text můžete také jednoduše vložit psaním nebo diktováním, aby se vybraný 
text nahradil nově zadávaným, nebo jej můžete odstranit klávesou Smazat.

Vystižení nebo kopírování textu

1 Zvolte text pro vyjmutí nebo kopírování. Viz "Výběr textu" na str. 37.

2 Klepněte na zvolený text.

Pokud chcete vystřihnout nebo zkopírovat text, musí být zobrazeny záložky 
výběru. Pokud záložky výběru nejsou zobrazeny, zobrazí se po klepnutí na text, 
takže pro otevření menu Edit Text musíte na text klepnout znovu.

3 V menu Edit Text stiskněte Vyjmout nebo Kopírovat.

Pokud stisknete Vyjmout, zvolený text se z textového pole vystřihne. Text 
se uloží do dočasné paměťové schránky v telefonu, takže jej můžete vložit 
do jiného textového pole.
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Vložení textu

1 Vystřihněte nebo zkopírujte text.

Viz "Vyjmutí nebo kopírování textu" na str. 38.

2 Umístěte kurzor do textového pole na místo, kde chcete vložit text, nebo zvolte 
text, který chcete nahradit vložením nového.

Text zkopírovaný z jedné aplikace můžete vložit do textového pole v jiné 
aplikaci.

3 V otevřeném menu stiskněte Vložit.

Text se vloží v místě kurzoru. Vložený text stále zůstává uložen v prozatímní 
schránce v telefonu, takže stejný text můžete vložit na jiné místo.
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Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi

Na ploše se zobrazují ikony pro všechny aplikace v telefonu, včetně aplikací 
stažených a nainstalovaných z webu Android Market nebo jiných zdrojů.

Po spuštění požadované aplikace se ostatní právě používané aplikace neukončí, 
zůstanou aktivní: přehrávání hudby, otevření webových stránek atd. Mezi 
aplikacemi můžete rychle přepínat a pracovat tak s více najednou. OS Android 
a aplikace spolupracují, aby se zajistilo, že aplikace, které právě nepoužíváte, 
nebudou zbytečně využívat prostředky, a proto se jejich aktivita zastavuje a spouští 
podle potřeby. Z tohoto důvodu není nutné aplikace zavírat, pokud však nejde 
o nějakou staženou aplikaci, která prokazatelně způsobuje problémy. Podrobnosti 
o způsobu využívání paměti aplikacemi a o možnostech jejich zprávy viz "Řízení 
využívání paměti aplikacemi" na str. 48.

Informace o zjišťování a instalaci dalších aplikací (včetně nástrojů produktivity, utilit, 
her, referencí a množství dalších druhů softwaru) do telefonu viz v části "Market" 
na str. 341.

Otevření a zavření Spouštěče

� Na Domovské obrazovce stiskněte ikonu spouštěče , čímž ji otevřete.

Pokud máte více aplikací, než je možné na ploše zobrazit, můžete plochu 
posunovat nahoru / dolů.

Stiskněte pro zavření spouštěče.

Posouváním plochy nahoru / dolů 
zobrazíte více aplikací.

Klepnutím na aplikaci ji otevřete

Na Domovskou obrazovku můžete přidat ikonu libovolné aplikace tak, že 
na ploše přidržíte na této aplikaci prst, dokud nezačne vibrovat a pak ji přesunete 
na požadované místo na Domovské obrazovky.
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� Stisknutím ikony Domovské obrazovky na ploše nebo stiskem tlačítka Domů 
 se spouštěč zavře.

Spouštěč se zavře automaticky, když stiskem ikony určité aplikace tuto aplikaci 
otevřete, nebo pokud přesunete ikonu ze spouštěče na Domovskou obrazovku.

Spuštění aplikace

� Stiskněte ikonu aplikace na ploše. 

 NEBO

� Stiskněte ikonu aplikace na Domovské obrazovce.

Přepnutí na naposledy používanou aplikaci

1 Stiskněte a podržte tlačítko Domů .

Zobrazí se malé okno s ikonami naposledy používaných aplikací.

2 Stisknutím ikony spustíte příslušnou aplikaci.

Případně stisknutím Zpět  obnovíte aktuální aplikaci.

Stiskem ikony spustíte naposledy použitou 
aplikaci.
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Zablokování displeje

Displej můžete zablokovat, takže ho bude nutné odblokovat, pokud budete chtít 
volat, zpřístupňovat data, nakupovat aplikace atd. Zablokování displeje může být 
také požadováno na základě nastavení soukromí v aplikaci e-mailu nebo jiným 
účtem, který jste přidali do telefonu.

Jiné způsoby ochrany telefonu a soukromí viz "Nastavení lokality a zabezpečení" 
na str. 365.

Zablokování displeje

1 Na Domovské obrazovce stiskněte Menu  a Nastavení > Poloha 
a zabezpečení.

2 Stiskněte Nastavit zámek obrazovky.

Pokud již je blokování displeje nakonfi gurováno, stiskněte Změnit zámek 
obrazovky, aby se změnil 

způsob blokování displeje nebo se provedlo vypnutí blokování displeje.

3 Stiskněte Gesto, PIN nebo Heslo.

Pokud stisknete Gesto, budete instruováni, abyste nakreslili gesto, které 
bude nutné nakreslit pro odblokování displeje. Při prvním použití se zobrazí 
stručný návod na vytvoření odblokovacího gesta. Pro obnovení návodu můžete 
kdykoli stisknout Menu  a Nápověda. Následně jste vyzváni k nakreslení 
a zopakování vlastního gesta.

Pokud stisknete PIN nebo Heslo, budete vyzván k vložení číselného PIN kódu 
nebo hesla, jehož zadání bude nezbytné pro odblokování displeje.

Při dalším zapnutí telefonu nebo displeje bude pro odblokování displeje nutné 
nakreslit gesto, nebo zadat vlastní PIN nebo heslo.



Základy Android 43

Návod k použitíAUG-2.3-103

4343

AUG-2.3-103 Návod k použití

Základy Android

Uživatelské úpravy Domovské obrazovky

Do jakékoliv prázdné části Domovské obrazovky můžete doplnit ikony aplikací, 
odkazy, widgety a jiné položky. Můžete také změnit pozadí.

Úvodní informace o Domovské obrazovce viz "Informace o Domovské obrazovce" 
na str. 19.

Přidání položky na Domovskou obrazovku

1 Otevřete Domovskou obrazovku, když chcete přidat nějakou položku.

Základní operace na Domovské obrazovce včetně informací o přepínání 
zobrazení Domovské obrazovky viz "Informace o Domovské obrazovce" 
na str. 19.

2 Stiskněte Menu  a Přidat.

Případně jednoduše podržte prst na prázdném místě na Domovské obrazovce.

Pokud na Domovské obrazovce není volné místo, tlačítko Přidat není 
zvýrazněno. Aby bylo možné přidat další položku, je třeba odstranit nebo 
přesunout nějakou položku, nebo přepnout na jiné zobrazení Domovské 
obrazovky.

3 V otevřeném Menu klepněte na typ položky, kterou chcete přidat. 

Do Domovské obrazovky můžete přidávat následující typy položek.

Zástupce Přidání odkazů na aplikace, záložky webových stránek, oblíbené 
kontakty, lokality na Mapě, jmenovku Gmail, hudební Playlist a mnoho dalších 
položek. Dostupné odkazy závisí na nainstalovaných aplikacích.

Widgety Přidání jakékoli z množství různých miniaplikací (widgety) do vlastní 
Domovské obrazovky, včetně widgetu hodin, audio přehrávače, fotorámečku, 
vyhledávací lišty Google, správce napájení, Kalendáře informujícího 
o nadcházejících schůzkách a widgetu zpráv a počasí. Widgety si také můžete 
stáhnout z webu Android Market.

Složky Přidání složky, kde můžete organizovat položky Domovské obrazovky, 
nebo složek obsahujících veškeré kontakty, kontakty s telefonními čísly, nebo 
kontakty označené hvězdičkou. Obsah složek se automaticky aktualizuje.

Přesunutí položky na Domovskou obrazovku

1 Přidržte prst na položce, kterou chcete přesunout, dokud nezačne vibrovat. 
Nezdvihejte prst.

2 Přesuňte položku na nové místo na obrazovce.
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Pokud zastavíte na okraji displeje, položka se přesune na další stranu 
Domovské obrazovky.

3 Když je položka na požadovaném místě, zdvihněte prst.

Odstranění položky z Domovské obrazovky

1 Přidržte prst na položce, kterou chcete odstranit, dokud nezačne vibrovat. 
Nezdvihejte prst.

Ikona spouštěče se změní na ikonu koše .

2 Přesuňte položku na ikonu koše.

3 Když ikona zčervená, zdvihněte prst.

Změna pozadí Domovské obrazovky.

1 Stiskněte Menu  a Tapety.

Případně můžete jednoduše přidržet prst na prázdném místě na Domovské 
obrazovce a v otevřeném Menu stiskněte Tapety.

2 Stiskněte Galerie, Živé tapety nebo Tapety.

Stiskněte Galerie, pokud chcete použít obrázek nasnímaný pomocí 
fotoaparátu nebo zkopírovaný do telefonu. Před nastavením obrázku jako 
tapety jej můžete oříznout. Práce s obrázky je popsána v části "Galerie" 
na str. 279.

Stisknutím Živé tapety otevřete rolovací seznam animovaných tapet pozadí 
instalovaných v telefonu. Některé aktivní tapety se mění podle denního času, 
reagují na dotek, informují o čase nebo poskytují jiné informace. Některé aktivní 
tapety mají tlačítko Nastavení.

Stisknutím Tapety otevřete zobrazení, kde jsou vzorky obrázků pozadí 
instalovaných v telefonu z výroby. Posouváním miniatur obrázků doleva / 
doprava zobrazujete náhledy. Pokud chcete vidět velké zobrazení, klepněte 
na konkrétní miniaturu.

3 Stiskněte Uložit nebo Nastavit tapetu.

Přejmenování složky

1 Klepněte na složku, aby se otevřela.

2 Přidržte prst na liště s názvem složky.

3 V zobrazeném dialogovém okně zadejte nový název.

4 Stiskněte OK.
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Rychlé propojení s vlastními kontakty

S postupným sestavováním seznamu kontaktů v telefonu můžete v mnoha 
aplikacích využívat Rychlý kontakt pro Android na rychlé spuštění rozhovoru, 
zaslání e-mailu nebo textové zprávy, uskutečnění hovoru nebo vyhledání kontaktů. 
Rychlý kontakt pro Android je speciální ikona, jejímž stisknutím otevřete bublinu 
s volbami pro rychlou inicializaci spojení s daným kontaktem.

� Identifi kujte ikonu Rychlý kontakt podle rámečku.

Kontakty, které lze zpřístupnit pomocí Rychlý kontakt, se zobrazují různě 
v různých aplikacích, obvykle však v rámečku, který vypadá podobně jako 
tento:

� Stisknutím ikony Rychlý kontakt otevřete bublinu s ikonami pro všechny 
způsoby komunikace s daným kontaktem.

Pokud je k dispozici více ikon, než se vejde do bubliny, přesouváním doleva / 
doprava je zobrazujete.

Stiskněte ikonu pro spuštění 
komunikace s kontaktem v dané 
aplikaci.

� Stisknutím ikony spusťte příslušnou aplikaci, ve které můžete hned začít 
komunikovat se svým kontaktem.

Ikonu také můžete stisknout, pokud chcete editovat kontaktní informace 
v Kontaktech, zobrazit adresu kontaktu v Mapy Google atd., podle aplikací 
a účtů nakonfi gurovaných v telefonu.

Na Domovskou obrazovku můžete přidat odkaz na kontakt, po jehož stisknutí se 
pro daný kontakt spustí Rychlý kontakt pro Android. Více informací o přidávání 
odkazů na Domovskou obrazovku viz "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" 
na str. 43.
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Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie mezi jednotlivými nabíjeními můžete prodloužit vypnutím funkcí, které 
nepoužíváte. Můžete také monitorovat, jak aplikace a systém spotřebovávají výkon 
baterii.

Prodloužení životnosti baterie

� Vypněte rádio, pokud jej nepoužíváte.

Pokud nepoužíváte Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS, vypněte tato rozhraní pomocí 
aplikace Nastavení. Viz "Bezdrátové rozhraní a sítě" na str. 355 a "Nastavení 
lokality a zabezpečení" na str. 365. (GPS přijímač je zapnutý, pouze pokud 
používáte aplikaci, která jej využívá.)

� Snižte jas displeje a nastavte kratší interval vypínání displeje.

Viz "Nastavení zobrazení" na str. 364.

� Vypněte automatickou synchronizaci pro Gmail, Kalendář, Kontakty a jiné 
aplikace, pokud ji nepotřebujete.

Viz "Konfi gurace synchronizace účtu a možností displeje" na str. 131.

� Pomocí widgetu Power Control zkontrolujte a nastavte stav rádia, jasu displeje 
a synchronizaci.

Přidávání widgetů je popsáno v části "Uživatelské úpravy Domovské 
obrazovky" na str. 43.

� Pokud víte, že určitou dobu nebudete v dosahu mobilní nebo Wi-Fi sítě, 
zapněte režim V letadle.

Telefon spotřebovává více energie při hledání mobilní sítě. Viz "Vypnutí funkce 
telefonu (režim V letadle)" na str. 79.

Ověření stavu nabití baterie

� Na Domovské obrazovce stiskněte Menu  a Nastavení > Info o telefonu > 
Stav

V horní části displeje se zobrazí stav baterie (nabíjení, vybíjení) a úroveň 
(procentuální vyjádření vůči maximálnímu nabití).
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Monitorování a kontrola zatěžování baterie

Zobrazení Využití baterie informuje, které aplikace nejvíce zatěžují baterii. Můžete 
je také využít k vypnutí stažených aplikací, pokud jsou příliš náročné na spotřebu 
energie.

� Na Domovské obrazovce stiskněte Menu  a Nastavení > Aplikace > 
Využití baterie

Klepnutím na graf vybíjení otevřete 
obrazovku s detaily o využívání baterie 
rádiem, displejem a dalšími funkcemi.

V zobrazení Využití baterie je uveden seznam aplikací zatěžujících baterii, 
od nejvyšší po nejnižší energetickou náročnost.

Graf vybíjení v horní části zobrazení zobrazuje krok vybití baterie od posledního 
nabíjení telefonu (krátké časové periody, kdy byl telefon připojen k nabíječce, 
jsou zobrazeny jako tenké zelené čárky ve spodní části přehledu) a délku 
provozu na baterii.

� Po klepnutí na aplikaci v zobrazení Využití baterie zjistíte detaily o její 
energetické náročnosti.

Různé aplikace poskytují různé druhy informací. Některé aplikace mají tlačítka 
umožňující otevřít zobrazení s nastaveními správy napájení.

� Klepnutím na graf vybíjení otevřete obrazovku s detaily o využívání baterie 
rádiem, displejem a dalšími funkcemi.
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Řízení využívání paměti aplikacemi

Podle popisu v části "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40 není běžně 
potřeba starat se o správu aplikací kromě jejich instalace, spouštění a používání. 
Operační systém řídí využívání paměti a dalších prostředků automaticky. Někdy 
však můžete chtít vědět více o tom, jak aplikace využívají paměť a jiné prostředky 
telefonu.

Aplikace využívají v telefonu dva druhy paměti: úložnou paměť a paměť RAM. 
Aplikace využívají úložnou paměť pro sebe a jakékoli soubory, nastavení či jiná 
data, která používají. Během své aktivity využívají také paměť RAM (paměť 
vyhrazenou pro dočasné ukládání a rychlý přístup).

Všechny telefony disponují interní úložnou pamětí. Je to paměť, kde je uložena 
většina aplikací a mnoho typů souborů a dat pro tyto aplikace. Operační systém 
řídí a pozorně střeží interní úložnou paměť, protože může obsahovat vaše 
soukromé informace. Její obsah nelze zobrazit po připojení telefonu k PC USB 
kabelem.

V závislosti na modelu telefonu má telefon interní USB paměť nebo vyjímatelnou 
SD kartu. Je to paměť, jejíž obsah je dostupný a po připojení telefonu k PC 
(dle popisu v části "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67) můžete na ni 
nebo z ní kopírovat soubory. Některé aplikace jsou rovněž vytvořeny tak, aby 
ve výchozím stavu nebo na základě zvoleného rozhodnutí ukládaly data na tuto 
paměť, nikoliv do interní paměti.

Operační systém také řídí, jak aplikace využívají paměť RAM telefonu. Aplikacím 
a jejich součástem umožní využívat paměť RAM, jen když ji potřebují. Může 
zálohovat proces, který jste naposledy použili v RAM, takže při jeho další aktivaci 
se restartuje rychleji. Pokud je místo v RAM však potřebné pro nové aktivity, dojde 
k vymazání dočasné paměti a uvolnění místa v RAM pro nové aktivity.
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Mnoha způsoby můžete přímo nebo nepřímo řídit, jak aplikace využívají úložnou 
paměť při používání telefonu, například:

Instalací nebo odinstalováním aplikací (viz "Market" na str. 341 a "Odinstalování • 
aplikace" na str. 52)

Stažením souborů v Prohlížeči, Gmailu a jiných aplikací• 

Vytvořením souborů (například pořízením záběrů)• 

Odstraněním stažených nebo vytvořených souborů (viz "Správa stahování" • 
na str. 54 a dokumentaci o používaných aplikacích)

Kopírováním souborů do, nebo jejich odstraněním z USB paměti nebo SD karty • 
pomocí PC (viz "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67)

Rozhodnutím, zda se aplikace nainstaluje do interní úložné paměti nebo • 
do USB paměti telefonu nebo na SD kartu, pokud to daná aplikace podporuje 
(viz "Změna lokality uložení aplikace" na str. 52)

Jen zřídka je třeba řídit, jak mají aplikace využívat RAM: operační systém to 
řeší za vás. Můžete však monitorovat, jak aplikace využívají RAM a ukončit je, 
pokud způsobují problémy, podle popisu v části "Ukončení problémové aplikace" 
na str. 52.

Otevření obrazovky pro správu aplikací

� Stiskněte Domů , stiskněte Menu  a potom Spravovat aplikace. 

NEBO

� Otevřete nastavení aplikace a stiskněte Aplikace > Správa aplikací.
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Klepnutím na aplikaci otevřete 
zobrazení s detaily o ní a o možnostech 
jejího řízení.

Zobrazení správy aplikací má čtyři záložky se seznamem aplikací a jejich 
součástí v každé z nich. Ve spodní části každé záložky je graf paměti, 
využívané položkami uvedenými v seznamu, a množství volné paměti.

� Klepnutím na aplikaci, proces nebo službu v seznamu otevřete zobrazení 
s detaily o dané položce a v závislosti na položce můžete změnit její nastavení, 
zastavit ji, odinstalovat ji atd.

Většina těchto úkolů je popsána v této části.

� Stisknutím záložky Stažené zobrazíte aplikace stažené z lokality Market nebo 
jiných zdrojů.

� Stisknutím záložky Vše zobrazíte všechny aplikace nainstalované v telefonu.

Seznam obsahuje aplikace, které jsou součástí verze Androidu a aplikace 
stažené z lokality Market nebo jiných zdrojů.

� Stisknutím záložky Úložiště USB nebo Karta SD (podle modelu telefonu) 
zobrazíte aplikace nainstalované v dané paměti.

Zaškrtnuté položky jsou nainstalovány v USB paměti nebo na SD kartě. 
Nezaškrtnuté položky jsou nainstalovány v interní úložné paměti telefonu, ale 
jsou vytvořeny tak, že je můžete odtud přesunout, pokud chcete. Viz "Změna 
lokality uložení aplikace" na str. 52.

� Stisknutím záložky Spuštěné zobrazíte aktivní nebo zálohované aplikace 
a jejich procesy a služby.

Viz "Ukončení problémové aplikace" na str. 52.
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� Po zobrazení záložky Stažené, Vše, Úložiště USB nebo Karta SD stiskněte 
Menu  a stiskem Řadit podle velikosti nebo Seřadit dle jména změníte 
pořadí v seznamu.

Zobrazení detailů o aplikaci

1 Otevřete obrazovku pro správu aplikací.

2 Klepněte na aplikaci, proces nebo službu.

Zobrazí se obrazovka s informacemi pro každou aplikaci, se seznamem 
obsahujícím její název a verzi spolu s detaily o dané aplikaci. V závislosti 
na aplikaci a její původu mohou být také k dispozici tlačítka pro správu dat 
aplikace, vynucené ukončení a její odinstalování. V seznamu jsou také detaily 
o druhu informací o telefonu a data, ke kterým má aplikace přístup.

Různé druhy aplikací obsahují různé druhy informací a ovládacích prvků, 
obecně však obsahují:

Tlačítko • Vynutit ukončení je určené k ukončení aplikace způsobující 
problémy (viz "Ukončení problémové aplikace" na str. 52).

Pokud jste nainstalovali aplikaci z lokality Android Market nebo jiného • 
zdroje, můžete použít tlačítko Odinstalovat k odstranění aplikace 
a všech jejích dat a nastavení z telefonu. Více informací o odinstalování 
a nové instalaci aplikací viz "Market" na str. 341 a "Odinstalování aplikace" 
na str. 52.

Úložiště•  Poskytnutí detailů o množství paměti telefonu, kterou aplikace 
využívá.

Nastavení a jiná data aplikace můžete odstranit tlačítkem • Mazání dat.

Pomocí tlačítka Přesunout do úlož. USB nebo Přesunout na kartu SD • 
(podle modelu telefonu) a Přesunout do telefonu můžete změnit lokality, kde 
jsou aplikace uloženy. Viz "Změna lokality uložení aplikace" na str. 52.

Mezipaměť•  Pokud aplikace ukládá data do dočasné schránky v paměti 
telefonu, zobrazí se seznam, jaké množství informací je uloženo a k dispozici 
je i tlačítko na jejich vymazání.

Spustit jako výchozí • Pokud je aplikace nakonfi gurována z výroby tak, aby 
se otvírala při spouštění určitých typů souborů, můžete zde toto nastavení 
zrušit.

Oprávnění • Seznam o druzích informací o telefonu a data, ke kterým má 
aplikace přístup.
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Ukončení problémové aplikace

Můžete sledovat, kolik paměti RAM obsadily spuštěné aplikace a zálohované 
procesy a případně je můžete ukončit.

1 Otevřete obrazovku pro správu aplikací.

2 Stiskněte záložku Spuštěné.

3 Stiskněte Menu  a stiskem Zobrazit mezipaměť nebo Zobrazit spuštěné 
služby přepínáte vzad a vpřed.

Záložka Spuštěné zobrazuje aplikace, procesy a služby, které jsou právě 
aktivní, nebo jejichž procesy jsou zálohovány, a kolik paměti RAM využívají. Graf 
ve spodní části obrazovky zobrazuje celkovou využitou paměť RAM a množství 
volné paměti.

Můžete klepnout na problémovou aplikaci, proces nebo službu a na otevřené 
obrazovce stisknout tlačítko Zastavit. Můžete také stisknout tlačítko Nahlásit 
a odeslat tak vývojáři informace o problémech, které aplikace v telefonu 
způsobuje.

Důležité Ukončení aplikace nebo procesů a služeb operačního systému vypne jednu nebo 
více závislých funkcí v telefonu. Pro obnovu plné funkčnosti telefonu může být 
nutný jeho restart.

Odinstalování aplikace

Můžete odinstalovat aplikace stažené z lokality Market a jiných zdrojů. (Můžete také 
použít lokalitu Market na odinstalování aplikací stažených z této lokality, viz "Správa 
stahování" na str. 348.)

1 Otevřete obrazovku pro správu aplikací.

2 Stiskněte záložku Stažené.

3 Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

4 Stiskněte tlačítko Odinstalovat.

5 Na obrazovce klepněte na OK, které vás vyzývá k potvrzení, že chcete 
odinstalovat danou aplikaci.

Změna lokality uložení aplikace

Některé aplikace jsou vytvořeny tak, aby se ukládaly do USB paměti telefonu nebo 
na SD kartu (podle modelu telefonu) a nikoli do interní paměti. Jiné jsou vytvořeny 
tak, že můžete zvolit, kde se uloží. Někdy může být užitečné přesunout náročné 
aplikace z interní paměti, aby se získalo místo pro aplikace, které takovou možnost 
přesunu nemají. Mnoho velkých aplikací takovou možnost má právě z tohoto 
důvodu.
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1 Otevřete obrazovku pro správu aplikací.

2 Stiskněte záložku Úložiště USB nebo Karta SD.

V záložce je seznam aplikací, které musí nebo mohou být uloženy v USB 
paměti telefonu nebo na SD kartě. Při každé aplikaci je uvedeno množství 
paměti, které využívá pro uložení v interní úložné paměti telefonu (i když tam 
nejsou uloženy, všechny aplikace využívají minimální malé množství interní 
úložné paměti).

Aplikace uložené v USB paměti telefonu nebo na SD kartě jsou zaškrtnuté.

Graf ve spodní části zobrazuje množství využité a volné paměti v USB paměti 
telefonu nebo na SD kartě: celkový údaj obsahuje soubory i další data, nejen 
aplikace v seznamu.

� Klepněte na aplikaci v seznamu.

Část Úložiště na obrazovce s detaily o aplikaci zobrazuje detaily o paměti 
využité aplikací. Pokud je možné aplikaci přesunout, je tlačítko Přesunout 
aktivní.

� Stiskněte Přesunout do úlož. USB nebo Přesunout na kartu SD pro 
přemístění celého objemu aplikace z interní úložné paměti telefonu.

� Stiskněte Přesunout do telefonu přemístění aplikace zpět do interní úložné 
paměti telefonu.
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Správa stahování

Soubory, aplikace a jiné položky stažené přes Prohlížeč, Gmail nebo E-mail jsou 
uloženy v USB paměti telefonu nebo na SD kartě (podle modelu telefonu). Aplikaci 
Stažené můžete využít na zobrazení, nové otevření nebo odstranění staženého 
obsahu.

Některé mobilní sítě uplatňují omezení na velikost stahovaných souborů, aby řídily 
poptávku po svých sítích, nebo aby vám pomohly předejít neočekávaným platbám. 
Pokud se pokusíte stáhnout soubor přesahující limitovanou velikost při připojení 
do těchto sítí, zobrazí se výzva nebo požadavek na odložení stahování souboru, 
dokud se znovu nepřihlásíte do Wi-Fi sítě, kdy se stahování obnoví automaticky. 
Takové soubory ve frontě můžete zobrazit a spravovat také v aplikaci Stažené.

Stažené soubory se ukládají do složky Stahování v USB paměti nebo na SD 
kartě. Z této složky můžete soubory zobrazovat nebo kopírovat, pokud připojíte 
telefon k PC podle popisu v části "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67.

Otevření aplikace Stažené a správa stažených souborů

� Na Domovské obrazovce nebo na ploše stiskněte ikonu stahování .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40

Klepnutím na staženou položku ji znovu 
otevřete.

Zaškrtněte položky, které chcete 
odstranit.

� Klepnutím na položku ji znovu otevřete.

� Pokud chcete zobrazit starší stažené položky, klepněte na jejich hlavičku.
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� Zaškrtněte položky, které chcete odstranit, pak stiskněte Smazat.

Položka se odstraní z USB paměti nebo SD karty.

� Stiskněte Menu  a stiskem Řadit podle velikosti nebo Seřadit podle 
času přepínáte vzad a vpřed.
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Připojení k sítím a zařízením

Telefon se dokáže připojit k různým sítím a zařízením, včetně 
mobilních sítí pro hlasové a datové přenosy, datových Wi-Fi sítí 
a Bluetooth zařízení, jako je např. náhlavní sada. Telefon také 
můžete připojit k PC za účelem přenosu souborů z telefonu 
a sdílení mobilního datového připojení přes USB rozhraní nebo 
použít jako přenosný Wi-Fi hotspot.

Tato kapitola obsahuje
"Připojení do mobilních sítí" na str. 58

"Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61

"Připojení k Bluetooth zařízením" na str. 64

"Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67

"Sdílení mobilního datového připojení telefonu" na str. 69

"Připojení do virtuálních privátních sítí" na str. 72

"Práce s bezpečnostními certifi káty" na str. 74

"Konfi gurace internetového volání (SIP)" na str. 75

Připojení k sítím a zařízením
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Připojení do mobilních sítí

Po vložení SIM karty od operátora do telefonu (v případě potřeby - CDMA telefony 
nepoužívají SIM kartu) je telefon nakonfi gurován na používání mobilních síti 
operátora při realizaci hlasových hovorů a přenosu dat. (Bližší informace získáte 
u operátora nebo v návodu na použití telefonu.)

Telefon je nakonfi gurován pro práci se sítěmi mnoha operátorů. Pokud se telefon 
nepřipojí k síti po vložení SIM karty a zapnutí, kontaktujte operátora ohledně 
detailů o názvu jeho přístupového bodu. Viz "Editování nebo vytvoření nového 
přístupového bodu" na str. 59.

V různých lokalitách mohou být dostupné různé mobilní sítě. Telefon je z výroby 
nakonfi gurován na využívání nejrychlejší dostupné sítě pro přenos dat. Můžete 
ho však nakonfi gurovat tak, aby pro data využíval jen pomalejší 2G síť, čímž se 
prodlouží výdrž baterie. Můžete jej také konfi gurovat na přístup k úplně jiným 
skupinám sítí nebo nastavit jeho zvláštní chování při roamingu.

Ikony na stavové liště indikují, k jakému druhu datové sítě jste připojeni a také 
intenzitu signálu hlasové a datové sítě.

Ikony stavu sítě se zobrazí zeleně, pokud máte v telefonu přidán Google účet 
a telefon je připojen ke službám Google za účelem synchronizace Gmailu, událostí 
v Kalendáři, kontaktů, zálohování nastavení atd. Pokud nemáte Google účet, nebo 
pokud jste např. připojený k Wi-Fi síti, která nemá připojení k Internetu, ikony sítě 
jsou bílé.

Připojení k nejrychlejším 3G sítím (UMTS nebo HSDPA)

Připojení k druhé nejrychlejší síti (EDGE)

Připojení k 2G síti (GPRS)

Čím více políček svítí, tím silnější je bezdrátový signál

Připojení k síti jiného poskytovatele bezdrátových služeb (roaming)

Pokud jste připojeni k pomalejším sítím, můžete chtít odložit používání telefonu 
na datově náročné úkoly, dokud se opět nepřipojíte k rychlejší síti, nebo dokud se 
nevyhledá vhodná Wi-Fi síť pro připojení. Viz "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.
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Určení používané sítě

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě > Názvy 
přístupových bodů.

V seznamu je zvolen název poskytovatele bezdrátových služeb, v jehož síti jste 
právě registrováni.

Zakázání datových přenosů při roamingu

Můžete zabránit, aby telefon přenášel data při připojení v mobilní síti jiného 
operátora, pokud opustíte oblast s pokrytím sítí vašeho operátora. Je to vhodné 
pro kontrolu nákladů, pokud nemáte předplacené datové přenosy v roamingu.

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě a zrušte zatržení 
Datové služby při roamingu.

I při zrušení zaškrtnutí Datové služby při roamingu je stále možný přenos dat 
přes Wi-Fi připojení. Viz "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.

Limit datového připojení do 2G sítí

Pokud stanovíte limit datových připojení do 2G sítí (GPRS nebo EDGE), můžete 
prodloužit výdrž baterie. Pokud jste připojen do 2G sítě, můžete chtít odložit 
používání aktivit, při kterých se přenáší množství dat, např. odesílání zpráv 
a souborů nebo stahování obrazových nebo video souborů, dokud se opět 
nepřipojíte k rychlejší mobilní síti nebo jiné bezdrátové síti.

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě a zaškrtněte 
Používat pouze sítě 2G.

Editování nebo vytvoření nového přístupového bodu

Pokud se vy nebo váš poskytovatel bezdrátových služeb rozhodne, že potřebujete 
změnit nastavení názvu aktuálního přístupového bodu (APN), nebo vytvořit nový, 
musíte získat APN a detailní nastavení od poskytovatele.
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1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě > 
Názvy přístupových bodů.

3 Klepněte na existující APN, pokud jej chcete upravovat. Případně klepněte 
na Menu  a Nový název AP.

Zadejte nastavení APN získané od poskytovatele tak, že klepnete na každé 
nastavení, které potřebujete upravit.

4 Po dokončení klepněte na Menu  a potom na Uložit.

5 Pokud jste vytvořili nový APN, klepněte na něj na obrazovce Názvy AP, abyste 
jej začali používat.
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Připojení do Wi-Fi sítí

Wi-Fi je technologie bezdrátových sítí, která poskytuje přístup k Internetu 
na vzdálenost až 100 metrů, v závislosti na Wi-Fi routeru a okolních podmínkách.

Pokud chcete používat Wi-Fi na svém telefonu, zpřístupněte si bezdrátový 
přístupový bod nebo "hotspot". Některé hotspoty jsou volně dostupné a můžete se 
k nim jednoduše připojit. Jiné jsou chráněny nebo mají jiné zabezpečovací funkce, 
takže aby bylo možné se k nim připojit, musíte si telefon nakonfi gurovat.

Na zajištění Wi-Fi připojení existuje mnoho systémů, včetně takových, které se 
spoléhají na bezpečnostní certifi káty nebo jiné režimy, které zaručí možnost 
připojení pouze autorizovaným uživatelům. Informace o instalaci bezpečnostních 
certifi kátů viz "Práce s bezpečnostními certifi káty" na str. 74.

Vypněte Wi-Fi, pokud rozhraní nepoužíváte, čímž prodloužíte výdrž baterie.

Stavová lišta zobrazuje ikony indikující stav Wi-Fi připojení.

Ikony stavu sítě se zobrazí zeleně, pokud máte v telefonu přidán Google účet 
a telefon je připojen ke službám Google za účelem synchronizace Gmailu, událostí 
v Kalendáři, kontaktů, zálohování nastavení atd. Pokud nemáte Google účet, nebo 
pokud jste např. připojený k Wi-Fi síti, která nemá připojení k Internetu, ikony sítě 
jsou bílé.

Připojení do Wi-Fi sítě (vlnky indikují intenzitu připojení)

Notifi kace o dosahu nezakódované Wi-Fi sítě

Pokud je možnost připojit se do Wi-Fi sítě, telefon dostane síťovou adresu a další 
potřebné informace ze sítě pomocí DHCP protokolu. Pro konfi guraci telefonu 
pomocí pevné IP adresy a jiných složitějších nastavení klepněte na Menu  
a potom na Pokročilé. Viz "Obrazovka pokročilejších nastavení Wi-Fi" na str. 357.
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Zapnutí Wi-Fi a připojení do Wi-Fi sítě

Pokud přidáváte Wi-Fi síť při prvním nastavování telefonu, Wi-Fi se zapne 
automaticky, takže můžete pokračovat až krokem 4.

1 Klepněte na Domů , klepněte na Menu  a potom na Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení WiFi.

3 Zaškrtnutím WiFi zapněte Wi-Fi.

Telefon vyhledá dostupné Wi-Fi sítě a zobrazí názvy dostupných sítí. 
Zabezpečené sítě jsou indikovány ikonou blokování.

Pokud telefon najde síť, ke které již byl připojen, připojí se k ní.

4 Klepněte na síť, abyste se k ní připojili.

Pokud síť není kódována, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se chcete k této síti 
připojit. Klepněte na Připojit.

Pokud je síť zabezpečena, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných ověření. 
(Informace žádejte od správce sítě.)

Po připojení k síti můžete klepnutím na její název na obrazovce Wi-Fi nastavení 
zobrazit detaily o rychlosti, zabezpečení, adrese a příslušných nastaveních.

Příjem notifi kací, pokud jsou v dosahu nezakódované sítě

Pokud je Wi-Fi zapnuté, přijmou se na stavovou lištu notifi kace v předvoleném 
režimu, jakmile telefon zjistí nezakódovanou Wi-Fi síť.

1 Zapněte Wi-Fi, pokud je vypnuto.

2 Na obrazovce Wi-Fi nastavení zaškrtněte Oznamování sítě.

Zrušením zatržení této volby můžete zrušit příjem oznámení.
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Přidání Wi-Fi sítě

Můžete přidat Wi-Fi síť, takže si ji telefon zapamatuje spolu s případnými 
zabezpečovacími povoleními a připojí se k ní automaticky, když je v dosahu. Také 
musíte Wi-Fi síť pro připojení přidat, pokud síť nevysílá údaje o svém názvu (SSID), 
nebo musíte přidat Wi-Fi síť, pokud jste mimo dosah.

Pokud se chcete přihlásit k zabezpečené síti, je třeba kontaktovat správce sítě 
a zjistit používaný typ zabezpečení a získat heslo nebo jiné zabezpečovací 
povolení. Více informací o instalaci bezpečnostních certifi kátech viz "Práce 
s bezpečnostními certifi káty" na str. 74.

1 Zapněte Wi-Fi, pokud je vypnuto.

Pokud přidáváte Wi-Fi síť při prvním nastavování telefonu, Wi-Fi se zapne 
automaticky.

2 V obrazovce Wi-Fi nastavení klepněte na Přidat síť WiFi (v dolní části 
seznamu zjištěných sítí).

3 Zadejte SSID (název) sítě. Pokud je síť zabezpečena, klepněte na menu 
Zabezpečení a potom na typ zabezpečení používaného v síti.

4 Zadejte potřebné zabezpečovací povolení.

5 Klepněte na Uložit.

Telefon se připojí do bezdrátové sítě. Jakékoli zadané povolení se uloží, takže 
se v budoucnu v dosahu dané sítě připojíte do ní automaticky.

Zrušení zapamatování Wi-Fi sítě

Telefon může zrušit uložené detaily o přidané Wi-Fi síti, například pokud nechcete, 
aby se k ní telefon připojoval automaticky, nebo pokud jde o síť, kterou již více 
nepoužíváte.

1 Zapněte Wi-Fi, pokud je vypnuto.

2 V obrazovce Wi-Fi nastavení se dotkněte a podržte název sítě.

3 V otevřeném dialogovém okně klepněte na Odstranit záznam sítě.
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Připojení k Bluetooth zařízením

Bluetooth je technologie bezdrátových komunikací na krátkou vzdálenost, kterou 
zařízení mohou využívat pro výměnu informací ve vzdálenostech cca 8 metrů. 
Bluetooth zařízeními jsou sluchátka určena pro hovory nebo poslech hudby, 
Hands-free sady pro automobily a jiná přenosná zařízení, včetně notebooků 
a telefonů.

Je několik Bluetooth profi lů, které defi nují funkční a komunikační standardy pro 
Bluetooth zařízení. Přehled profi lů podporovaných telefonem viz informace v jeho 
návodu k použití.

Pro připojení k Bluetooth zařízení je nutno zapnout Bluetooth rozhraní telefonu. Při 
prvním použití nového Bluetooth zařízení spolu s telefonem musíte tato zařízení 
"spárovat", aby se mohly vzájemně bezpečně spojit. Pak už se spárovaná zařízení 
jednoduše propojí.

Vypněte Bluetooth, pokud rozhraní nepoužíváte, čímž prodloužíte výdrž baterie. 
Na některých místech může být výzva k vypnutí Bluetooth. Bluetooth je v režimu 
V letadle vypnuto.

Ikony na stavové liště indikují stav Bluetooth rozhraní.

Bluetooth je zapnuto

Připojení k Bluetooth zařízení

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě.

3 Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí zapnete či vypnete Bluetooth.
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Změna Bluetooth názvu telefonu

Telefon má předvolený nechráněný Bluetooth název, který se zobrazí na jiném 
zařízení po jeho připojení. Název můžete změnit, aby byl lépe rozeznatelný.

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth.

Zobrazí se obrazovka Nastavení Bluetooth.

3 Pokud je Bluetooth vypnuto, zaškrtnutím Bluetooth ho zapněte.

4 Klepněte na Název zařízení, zadejte název a klepněte na OK.

Spárování telefonu s Bluetooth zařízením

Telefon musíte spárovat s daným zařízením, aby spolu mohly propojit. Po spárování 
s daným zařízením zůstanou zařízení spárována, dokud spárování nezrušíte.

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth.

3 Pokud je Bluetooth vypnuto, zaškrtnutím Bluetooth ho zapněte.

Telefon vyhledá a zobrazí ID všech dostupných Bluetooth zařízení v dosahu.

4 Pokud zařízení, které chcete spárovat, není v seznamu, nastavte jeho odkrytí.

Informace o viditelnosti zařízení pro váš telefon viz návod k použití daného 
zařízení a ostatní pokyny pro párování.

5 Pokud telefon ukončí hledání před zapnutím viditelnosti jiného zařízení, klepněte 
na Vyhledat zařízení.

6 Pro spárování klepněte na ID jiného zařízení v seznamu v menu Nastavení.

Zařízení se spárují. Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu, zkuste zadat 0000 
nebo 1234 (nejčastější kódy) nebo se o kódu zařízení informujte v návodu 
k použití pro dané zařízení.

Pokud je párování úspěšné, telefon se propojí se zařízením.
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Připojení k Bluetooth zařízení

Po spárování můžete připojit Bluetooth zařízení, přepínat zařízení nebo je znovu 
propojit, pokud budou telefon a dané zařízení znovu v dosahu.

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth.

3 Pokud je Bluetooth vypnuto, zaškrtnutím Bluetooth ho zapněte.

4 V seznamu zařízení klepněte na spárované, ale nepřipojené zařízení.

Pokud požadované zařízení není zobrazeno, klepněte na Vyhledat zařízení.

Pokud jsou telefon a zařízení propojené, zařízení se v seznamu zobrazuje jako 
připojené.

Konfi gurace Bluetooth funkcí, které chcete používat

Některá Bluetooth zařízení mají řadu profi lů. Profi ly mohou obsahovat možnost 
vysílání telefonické konverzace, stereo signálu přehrávané hudby nebo přenosu 
souborů či jiných dat. Můžete si zvolit, jaký profi l chcete s telefonem využívat.

1 Dotkněte se a podržte zařízení na obrazovce Nastavení Bluetooth.

2 V otevřeném menu klepněte na Možnosti.

Zobrazí se seznam profi lů zařízení.

3 Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí vyberte, zda chcete daný profi l používat 
nebo ne.

4 Po dokončení klepněte na Zpět .

Odpojení od Bluetooth zařízení

1 Klepněte na zařízení na obrazovce Nastavení Bluetooth.

2 Klepnutím na OK potvrďte odpojení.

Zrušení spárování Bluetooth zařízení

Můžete zrušit spárování Bluetooth zařízení, aby se o něm odstranily všechny 
párovací informace.

1 Dotkněte se a podržte zařízení na obrazovce Nastavení Bluetooth.

2 V otevřeném menu klepněte na Odpojit a zrušit párování.
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Připojení k PC pomocí USB kabelu

Telefon můžete připojit k PC pomocí USB kabelu a přenášet audio, obrazové 
a jiné soubory mezi telefonem a PC. Telefon ukládá tyto soubory na interní USB 
paměť nebo vyměnitelnou SD kartu, podle modelu telefonu (podrobnosti o těchto 
funkcích viz návod k použití telefonu).

Výstraha! Pokud připojujete telefon k PC a instalujete jeho USB paměť nebo SD kartu, 
musíte postupovat podle pokynů PC pro připojování a odpojování USB zařízení, 
aby nedošlo k poškození souborů.

Pokud používáte USB Tethering, musíte před použitím USB kabelu pro přenos 
souborů mezi telefonem a PC telefon vypnout. Viz "Sdílení mobilního datového 
připojení telefonu" na str. 69.

Připojení telefonu k PC pomocí USB kabelu

1 Připojte telefon k USB konektoru na PC pomocí USB kabelu dodávaného 
s telefonem.

Zobrazí se oznámení o USB propojení.

2 Otevřete panel notifi kací a klepněte na USB připojeno.

Podrobnosti o práci s panelem notifi kací viz "Správa notifi kací" na str. 29.

3 Na otevřené obrazovce klepnutím na Zapnout úložiště USB potvrďte, že 
chcete přenášet soubory.

Pokud je telefon připojen jako USB paměť, bude obrazovka indikovat, že se 
používá USB paměť a přijme se notifi kace. 

USB paměť nebo SD karta telefonu je v PC instalována jako paměťová 
jednotka. Nyní je možné kopírování souborů oběma směry. Bližší informace viz 
dokumentace k PC. 

Během takového připojení není povolen přístup k USB paměti nebo SD kartě 
v telefonu, takže nemůžete použít aplikace, které je využívají (např. Fotoaparát, 
Galerie a Hudba). Není také možné sdílet s PC datové připojení telefonu přes 
USB rozhraní. 

Odpojení telefonu od PC 

Výstraha! Výstraha! Aby nedošlo ke ztrátě informací a USB zařízení se správně odpojilo, 
postupujte při odpojování USB paměti nebo SD karty přesně podle pokynů v PC. 
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1 Odpojte USB paměť nebo SD kartu od PC. 

2 Otevřete panel notifi kací a klepněte na Vypnout úložiště USB.

3 Na otevřené obrazovce klepněte na Vypnout úložiště USB.

Bezpečné vyjmutí SD karty z telefonu 

Pokud má telefon SD kartu (a nikoli interní USB paměť), můžete SD kartu kdykoliv 
bezpečně vyjmout z telefonu podle popisu v jeho návodu, když je telefon vypnutý. 
Pokud potřebujete SD kartu vybrat z telefonu, když je zapnutý, nejdříve je třeba SD 
kartu od telefonu odpojit, aby se SD karta nepoškodila. 

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Úložiště.

3 Klepněte na Odpojit kartu SD.

Nyní je možné bezpečně vyjmout SD kartu z telefonu. 

Odstranění dat z USB paměti nebo SD karty telefonu 

Pokud telefon používá SD kartu, může být před jejím použitím potřeba data 
odstranit. Odstranění dat z USB paměti nebo SD karty telefonu může být také 
nutné, pokud například poskytnete telefon nebo kartu někomu jinému, a chcete 
odstranit soukromé informace. (Informace o odstranění všech dat z telefonu viz 
"Obnovení továrního nastavení" na str. 370.) 

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Úložiště.

3 Klepněte na Smazat úložiště USB (Smazat kartu SD). Na obrazovce 
upozorňující, že se formátováním odstraní veškerý obsah, klepněte 
na Smazat úložiště USB (Smazat kartu SD).
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Sdílení mobilního datového připojení telefonu 

Na jednom PC můžete sdílet mobilní datové připojení telefonu přes USB kabel: 
USB Tethering. Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet také až na 8 
zařízeních najednou, pokud změníte telefon na Wi-Fi hotspot. (Ne všichni operátoři 
a všechny telefony podporují tuto funkci.) 

Když telefon umožňuje sdílet mobilní datové připojení, zobrazí se na stavové liště 
ikona a aktivní notifi kace na panelu notifi kací (viz "Správa notifi kací" na str. 29). 

Je aktivní USB Tethering 

Je aktivní přenosný Wi-Fi hotspot 

Je aktivní USB Tethering i přenosný hotspot 

Nejnovější informace o funkcích Tethering a o přenosných hotspotech, včetně 
podporovaných operačních systémů a dalších detailů, viz webové stránky 
android.com/tether. 

Sdílení mobilního datového připojení telefonu přes USB 

Pokud je v PC nainstalován OS Windows 7 nebo současná distribuce některých 
verzí Linux (např. Ubuntu), není obvykle nutné připravovat PC na Tethering. 
Pokud však máte starší verze OS Windows a jiných operačních systémů, může 
být nezbytné připravit PC pro zavedení síťového připojení přes USB. Nejnovější 
informace o tom, které operační systémy podporují USB Tethering, a jak je 
nakonfi gurovat, naleznete na webových stránkách android.com/tether. 
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Není možné současně sdílet mobilní datové připojení i USB paměť nebo SD 
kartu (závisí na telefonu) přes USB rozhraní. Pokud používáte USB propojení pro 
kopírování souborů do nebo z telefonu, musíte jej nejprve odpojit. Viz "Připojení 
k PC pomocí USB kabelu" na str. 67. 

1 Připojte telefon k PC pomocí USB kabelu dodávaného s telefonem. 

2 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

3 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot.

4 Zaškrtněte Sdílené datové připojení prostřednictvím portu.

Telefon aktivuje sdílení svého mobilního datového připojení s PC přes USB 
propojení. Na stavovou lištu a panel notifi kací se přidá aktivní notifi kace .

5 Zrušením zaškrtnutí Sdílené datové připojení prostřednictvím portu 
ukončíte sdílení mobilního datového připojení. Případně jednoduše odpojte 
USB kabel. 

Sdílení mobilního datového připojení jako Wi-Fi hotspot 

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot.

3 Zaškrtněte Přenosný hotspot Wi-Fi.

Po chvíli telefon začne vysílat název své Wi-Fi sítě (SSID), takže k němu můžete 
připojit až 8 PC nebo jiných zařízení. Na stavovou lištu a panel notifi kací se 
přidá aktivní notifi kace .

Když je zatrženo Přenosný hotspot Wi-Fi, můžete změnit název sítě nebo 
ji zabezpečit. Viz "Přejmenování nebo zabezpečení přenosného hotspotu" 
na str. 71. 

4 Zrušením zaškrtnutí Přenosný hotspot Wi-Fi ukončíte sdílení mobilního 
datového připojení přes Wi-Fi. 
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Přejmenování nebo zabezpečení přenosného hotspotu 

Můžete změnit název Wi-Fi sítě (SSID) telefonu a zabezpečit jeho Wi-Fi síť. 

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot.

3 Ověřte, zda je zaškrtnuté Přenosný hotspot Wi-Fi.

4 Klepněte na Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.

5 Klepněte na Konfi gurace hotspotu Wi-Fi.

Zobrazí se dialogové okno Konfi gurace hotspotu Wi-Fi. 

Můžete změnit SSID (název) sítě, který se zobrazuje na jiných PC, když hledají 
Wi-Fi sítě. 

Můžete také klepnout na menu Zabezpečení a nakonfi gurovat síť pro 
zabezpečení Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) se sdíleným klíčem (PSK). 

Pokud zvolíte možnost zabezpečení WPA2 PSK, doplní se do dialogového 
okna Konfi gurace hotspotu Wi-Fi pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, 
bude nutné zadat toto heslo při připojení k hotspotu telefonu z PC nebo 
jiného zařízení. Případně klepnutím na Open v menu Zabezpečení zrušíte 
zabezpečení pro Wi-Fi síť. 

6 Klepněte na Uložit.
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Připojení do virtuálních privátních sítí 

Virtuální privátní sítě (VPN) vám umožní připojit se k prostředkům v zabezpečené 
lokální síti z vnějšku takové sítě. VPN značně využívají společnosti, školy a jiné 
instituce, aby jejich uživatelé měli přístup k prostředkům v lokální síti, když jsou 
mimo sídla, nebo jsou připojený do bezdrátové sítě. 

Na zajištění VPN připojení existuje mnoho systémů, včetně takových, které se 
spoléhají na bezpečnostní certifi káty nebo jiné režimy, které zaručí možnost 
připojení pouze autorizovaným uživatelům. Informace o instalaci bezpečnostních 
certifi kátů viz "Práce s bezpečnostními certifi káty" na str. 74.

Na konfi guraci VPN přístupu z telefonu je nutné získat detaily od správce sítě. 

Přidání VPN 

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení sítě VPN.

3 Klepněte na Přidat síť VPN.

4 Klepněte na typ VPN, kterou chcete přidat. 

5 Na zobrazené obrazovce nakonfi gurujte jednotlivé položky VPN nastavení podle 
pokynů správce sítě.

6 Klepněte na Menu  a klepněte na Uložit. 

VPN se přidá do seznamu na obrazovce VPN nastavení. 

Připojení do VPN 

1 spusťte aplikaci Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení sítě VPN.

Přidaná VPN se zobrazí na seznamu na obrazovce VPN nastavení. 

3 Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit. 

4 V otevřeném dialogovém okně zadejte vyžadované povolení a klepněte 
na Připojit.

Po připojení do VPN dostanete notifi kaci na stavovou lištu. Pokud jste odpojeni, 
dostanete notifi kaci, že pro návrat můžete použít obrazovku VPN nastavení, aby 
bylo možné se opět připojit. Viz "Správa notifi kací" na str. 29.
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Odpojení od VPN 

� Otevřete panel notifi kací a klepněte na aktivní notifi kaci pro VPN připojení. 

Editování VPN 

1 spusťte aplikaci Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení sítě VPN.

Přidaná VPN se zobrazí na seznamu na obrazovce VPN nastavení.

3 Dotkněte se a podržte VPN, jejíž nastavení chcete upravit. 

4 V otevřeném dialogovém okně klepněte na Upravit síť.

5 Upravte požadované VPN nastavení. 

6 Klepněte na Menu  a klepněte na Uložit.

Odstranění VPN 

1 spusťte aplikaci Nastavení.

2 Klepněte na Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení sítě VPN.

Přidaná VPN se zobrazí na seznamu na obrazovce VPN nastavení.

3 Dotkněte se a podržte VPN, kterou chcete odstranit. 

4 V otevřeném dialogovém okně klepněte na Smazat síť.

5 V dialogovém okně s výzvou k potvrzení odstranění VPN klepněte na OK.
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Práce s bezpečnostními certifi káty 

Pokud je VPN nebo Wi-Fi síť vaší společnosti zabezpečená bezpečnostními 
certifi káty, musíte tyto certifi káty získat (v souborech v souladu se standardem 
PKCS # 12) a uložit je do zabezpečeného úložiště předtím, než začnete 
konfi gurovat přístup k takovým VPN nebo Wi-Fi sítím v telefonu. 

Pokud vám dá správce sítě pokyny pro stažení certifi kátů z webové stránky, 
budete při stahování certifi kátů vyzváni k zadání hesla pro zabezpečené úložiště. 

Informace o práci se zabezpečeným úložištěm viz "Nastavení lokality 
a zabezpečení" na str. 365. 

Instalace bezpečnostního certifi kátu z USB paměti nebo SD karty 

1 Zkopírujte certifi kát z PC do hlavního adresáře (Root) v USB paměti nebo 
na SD kartě (nesmí být v žádné složce). 

Připojení telefonu k PC a kopírování souborů viz "Připojení k PC pomocí 
USB kabelu" na str. 67. 

2 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

3 Klepněte na Poloha a zabezpečení.

4 Klepněte na Instalovat z úložiště USB nebo Instalovat z karty SD 
(dle modelu telefonu).

5 Klepněte na název souboru certifi kátu, aby se nainstaloval. 

Zobrazí se pouze názvy certifi kátů, které ještě nejsou nainstalovány v telefonu. 

6 Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo certifi kátu a klepněte na OK.

7 Zadejte název certifi kátu a klepněte na OK.

Pokud ještě není nastaveno heslo pro zabezpečené úložiště, budete dvakrát 
vyzván k zadání hesla, pak klepněte na OK. Informace o zabezpečeném 
úložišti viz "Nastavení lokality a zabezpečení" na str. 365. 

Nyní lze používat nainstalovaný certifi kát, když se připojujete k zabezpečené 
síti. Z důvodu bezpečnosti se certifi kát odstraní z USB paměti nebo SD karty. 
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Konfi gurace internetového volání (SIP) 

Pokud máte účet u služby internetového volání, která podporuje protokol Session 
Initiation Protocol (SIP) pro hlasové hovory v sítích Internet Protocol (IP), můžete 
si tento účet přidat do telefonu, takže můžete volat i přijímat internetová volání, 
kdykoliv se připojíte do Wi-Fi sítě. 

Po nakonfi gurování telefonu pro internetové volání můžete využívat účet služby 
internetového volání na všechny hovory, nebo jen na volání na internetové telefonní 
adresy. Telefon můžete také nakonfi gurovat na přijímání internetových hovorů. 

Jak volat kontakty pomocí internetového volání viz "Internetové volání (SIP)" 
na str. 85. 

Přidání účtu internetového volání 

1 Klepněte na Domů , Menu  a klepnutím na Nastavení spusťte aplikaci 
Nastavení.

2 Klepněte na Nastavení hovorů > Účty (v nastaveních internetového volání).

3 Klepněte na Přidat účet.

4 Na zobrazené obrazovce nakonfi gurujte nastavení účtu podle pokynů 
poskytovatele služby internetového volání. 

5 Klepněte na Menu  a klepněte na Uložit. Případně jednoduše klepněte 
na tlačítko Zpět .

Účet se přidá a můžete využívat volání i příjem internetového volání. 

Editování nebo odstranění účtu internetového volání 

1 Otevřete menu Nastavení hovorů a klepněte na Účty.

2 Klepněte na účet, který chcete upravit.

Na zobrazené obrazovce proveďte požadované úpravy. 

3 Klepněte na Menu  a klepněte na Uložit. Případně klepněte 
na Odebrat účet.

Konfi gurace hovorů, které využívají internetové volání 

Telefon můžete nakonfi gurovat tak, aby hovory realizoval přes internetové volání 
(když je připojen do Wi-Fi sítě), nebo volal jen na internetové telefonní adresy, 
případně se před každým hovorem zeptal. 
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1 Otevřete Nastavení volání. 

2 Klepněte na Použít internetový hovor (v nastaveních internetového volání).

3 V otevřeném dialogovém okně klepněte na požadovanou možnost 
internetového volání. 

Změna primárního účtu internetového volání 

Pokud do telefonu přidáte více než jeden účet internetových hovorů, můžete 
nastavit, který účet se bude při hovorech používat jako výchozí (primární účet). 

1 Otevřete menu Nastavení hovorů a klepněte na Účty.

2 Klepněte na účet, který chcete nastavit jako primární. 

3 Na zobrazené obrazovce zaškrtněte Nastavit jako primární účet.

Konfi gurace telefonu na příjem internetového volání 

Z výroby je telefon nakonfi gurován na internetové hovory, není však jisté, zda se 
hovory budou dát i přijímat. Můžete ho však nakonfi gurovat na jejich příjem přes 
přidaný účet internetového volání. Pokud je nutné, aby byl telefon připojen do Wi-Fi 
sítě, zkracuje se výdrž baterie. 

1 Otevřete Nastavení hovorů a klepněte na Účty (v nastaveních 
internetového volání).

2 Zaškrtněte Přijímat příchozí hovory.

Zrušení zaškrtnutí této volby nezabrání příjmu hovorů. Výsledkem je jen nižší 
pravděpodobnost, že telefon dokáže přijmout hovor v okamžiku, když se někdo 
pokouší volat vaši internetovou volací adresu.
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Hovor můžete uskutečnit vytočením telefonního čísla. Můžete 
také klepnout na číslo v kontaktech, na webových stránkách či 
jiných místech. Během hovoru můžete přijmout jiný hovor nebo 
jej odeslat do hlasové schránky. Můžete také sestavit konferenční 
hovory s více účastníky. 

Pomocí služby Google Voice můžete spravovat svou hlasovou 
schránku a realizovat hovory z telefonu podle části "Google Voice" 
na str. 181. 

Tato kapitola obsahuje
"Volání a ukončení hovorů" na str. 78 

"Přijetí nebo odmítnutí hovorů" na str. 80

"Práce se seznamem hovorů" na str. 82 

"Volání vlastních kontaktů" na str. 84 

"Internetové volání (SIP)" na str. 85 

"Poslech hlasové zprávy" na str. 86 

"Hlasové vytáčení" na str. 87 

"Možnosti během hovoru" na str. 88 

"Správa více hovorů" na str. 90 

Volání a příjem hovorů
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Volání a ukončení hovorů 

Aplikace Telefon umožňuje uskutečňovat hovory. Hovory můžete uskutečnit 
i během práce se seznamem hovorů Hovory (viz "Práce se seznamem hovorů" 
na str. 82) nebo v Kontaktech (viz "Komunikace s vlastními kontakty" na str. 120). 

Spuštění aplikace Telefon 

� Klepněte na ikonu telefonu  v dolní části Domovské obrazovky nebo 
na ikonu aplikace telefonu  ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce. 

NEBO

� Pokud již pracujete s kontakty nebo seznamem hovorů Hovory, klepněte 
na kartu Telefon. 

Uskutečnění hovoru vytočením 

1 Spusťte aplikaci Telefon

Dotknutím a podržením zadejte +. 

Klepnutím odstraníte číslo. Dotknutím 
a podržením odstraníte celé číslo. 

2 Klepnutím na klávesy na kartě Telefon zadejte telefonní číslo. 

Pokud zadáte nesprávné číslo, klepnutím na  odstraňujete jednotlivá čísla.

Pokud chcete odstranit celé číslo, dotkněte se a podržte .

Pro vytočení mezinárodního čísla se dotkněte a podržte klávesu 0 zadání 
symbolu plus (+). Pak zadejte mezinárodní předvolbu a následně celé telefonní 
číslo. 
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3 Zadané číslo vytočíte klepnutím na zelenou ikonu telefonu .

Trvání hovoru. 

Informace z Kontaktů o volané osobě. 

Klepněte pro zadání dalších čísel během 
hovoru. 

Během hovoru můžete přepínat aplikace, například zobrazit informace pomocí 
prohlížeče Prohlížeč. Dokud je hovor aktivní, na stavové liště se zobrazí zelená 
ikona telefonu. 

Stisknutím tlačítka hlasitosti nahoru / dolů nastavíte hlasitost hovoru.

Pomocí zobrazených tlačítek můžete aktuální hovor podržet, přidat volajícího 
a provést další možnosti podle popisu v části "Možnosti během hovoru" 
na str. 88. 

Ukončení hovoru 

� Klepněte na Ukončit .

Blokování hovorů (Režim V letadle) 

Na některých místech může být nutné vypnout telefon, Wi-Fi i Bluetooth rozhraní. 
Všechny tyto bezdrátové funkce můžete vypnout najednou přepnutím telefonu 
do režimu V letadle. 

1 Stiskněte a podržte tlačítko Napájení.

2 Klepněte na Režim V letadle.

Režim V letadle můžete také zapnout a vypnout pomocí aplikace Nastavení 
a nakonfi gurovat také jiné nastavení telefonu a sítě. Viz "Bezdrátové připojení 
a sítě" na str. 355. 
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Přijetí nebo odmítnutí hovorů 

Když přijmete hovor, zobrazí se obrazovka příchozího hovoru s ID volajícího 
a dalšími informacemi o volajícím, které máte uloženy v Kontaktech. Viz "Kontakty" 
na str. 109. 

Všechny příchozí hovory se uloží do seznamu hovorů (Hovory). Viz "Práce se 
seznamem hovorů" na str. 82. Pokud zmeškáte hovor, zobrazí se notifi kace. Viz 
"Správa notifi kací" na str. 29.

Přijetí hovoru 

� Posuňte zelenou ikonu telefonu doprava. 

Pokud již máte přijatý jiný hovor, tak se tento původní hovor podrží po dobu, 
kdy odpovídáte na nový hovor. 

Pokud chcete před přijetím hovoru ztlumit zvonění, stiskněte 
tlačítko hlasitosti dolů.

Posunutím zelené ikony telefonu doprava 
přijmete hovor. 
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Odmítnutí hovoru a jeho přesměrování do hlasové schránky 

� Posuňte červenou ikonu telefonu doleva. 

Hovor se přesměruje přímo do hlasové schránky, aby se zanechal odkaz. 

Posunutím červené ikony telefonu doleva 
přesměrujete hovor přímo do hlasové 
schránky. 
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Práce se seznamem hovorů 

Seznam hovorů (Hovory) je seznam všech volaných, přijatých nebo zmeškaných 
hovorů. Poskytuje praktický způsob opakovaného volání čísla, obnovení hovoru 
nebo přidání čísla do Kontaktů. 

Otevření seznamu hovorů (Hovory) 

� Klepněte na ikonu telefonu.

Pokud je otevřena karta Telefon nebo Kontakty, klepněte na kartu Hovory.

Hovory jsou řazeny tak, že nejnovější je nahoře. Hovory se stejným číslem jsou 
seskupeny. Pro zobrazení starších položek rolujte v seznamu. 

Klepněte pro opětovné volání 

Zmeškaný hovor

Odchozí hovor 

Příchozí hovor 

Dotkněte se a podržte tlačítko pro další volby 

Klepněte pro otevření skupiny hovorů se stejným 
číslem popořadě, jak proběhly. 

Vytočení čísla ze seznamu hovorů (Hovory) 

� Klepněte na zelenou ikonu telefonu  napravo od položky. 

Dotknutím se a podržením položky můžete také otevřít menu s volbami pro 
komunikaci s daným kontaktem jiným způsobem. 
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Přidání zadaného čísla do Kontaktů 

1 Dotkněte se a podržte položku. 

2 V otevřeném menu klepněte na Přidat do kontaktů.

3 V otevřeném seznamu kontaktů klepněte na Vytvořit nový kontakt v horní 
části, nebo rolováním vyhledejte a klepněte na existující kontakt, ke kterému 
chcete přidat číslo. 

Podrobnější informace o vytváření a editování kontaktů viz "Kontakty" 
na str. 109. 

Provedení jiných akcí v položce seznamu hovorů (Hovory) 

� Klepnutím na položku v seznamu hovorů otevřete obrazovku, ze které můžete 
kontakt znovu volat, odeslat mu zprávu, přidat číslo do Kontaktů a zjistit více 
o původním hovoru. 

� Dotknutím a podržením položky v seznamu hovorů otevřete menu, ze kterého 
můžete volat kontakt, zobrazit o něm informace, editovat číslo před jeho dalším 
voláním a vykonat další akce.

Vymazání seznamu hovorů (Hovory) 

� Během zobrazení seznamu hovorů (Hovory) klepněte na Menu  a klepněte 
na Vymazat hovory.

Můžete se také dotknout a podržet položku v seznamu. V otevřeném menu 
klepněte na Odstranit z hovorů pro odstranění dané položky ze seznamu. 
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Volání vlastních kontaktů 

Namísto zadání čísla na kartě Telefon můžete klepnout na čísla kontaktu a tak jej 
vytočit. 

Kontakt můžete také rychle zavolat pomocí režimu rychlého kontaktu. Viz "Rychlé 
propojení s vlastními kontakty" na str. 45 

Přidání, editování a provedení dalších úkolů s kontakty je popsáno v části 
"Kontakty" na str. 109. Pokud máte kontakty na webových stránkách, synchronizují 
se s telefonem při prvním připojení ke Google účtu. 

Volání kontaktu 

1 Otevřete své kontakty. 

Například klepněte na ikonu Kontakty  ve Spouštěči. Případně klepněte 
na ikonu Telefon  na Domovské obrazovce a potom klepněte na kartu 
Kontakty.

2 Klepněte na kontakt, kterému chcete volat. 

Kontakt můžete vyhledat nebo v kontaktech rolovat. 

3 Klepnutím na požadované telefonní číslo vytočíte kontakt. 

Více možností viz "Komunikace s vlastními kontakty" na str. 120. 

Volání oblíbeného kontaktu 

1 Otevřete seznam oblíbených kontaktů. 

Například klepněte na ikonu Telefon  na Domovské obrazovce a potom 
klepněte na kartu Oblíbené.

Za seznamem oblíbených kontaktů je uveden seznam nejčastěji volaných čísel. 

Oblíbené kontakty můžete přidávat a odebírat poklepem na hvězdičku 
vedle jejich názvů, přičemž jsou zobrazeny informace o Kontaktu. 
Viz "Přidání kontaktu do oblíbených" na str. 115. 

2 Klepněte na oblíbený kontakt, kterému chcete volat. 

3 Klepnutím na požadované telefonní číslo vytočíte kontakt.
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Internetové volání (SIP) 

Po připojení do Wi-Fi sítě můžete volat přes Internet a nikoli přes mobilní síť, pokud 
je telefon nakonfi gurován na používání účtu internetového volání. Internetové volání 
je založeno na protokolu Session Initiation Protocol (SIP) pro hlasové hovory v sítích 
Internet Protocol (IP). 

Přidání účtu internetového volání a konfi gurace telefonu pro jeho používání je 
popsána v části "Konfi gurace internetového volání (SIP)" na str. 75. 

Volání internetové telefonní adresy kontaktu 

Abyste mohli uskutečnit internetový hovor s kontaktem, musíte jeho internetovou 
telefonní adresu přidat (nebo synchronizovat) do Kontaktů. 

� * Klepněte na ikonu pro rychlý kontakt s daným kontaktem 
a pak na ikonu SIP .

NEBO

� Klepněte na kontakt v Kontaktech nebo oblíbených kontaktech a na otevřené 
obrazovce klepněte na Internetový hovor.

NEBO

� Klepněte na Internetový hovor v seznamu hovorů (Hovory). 

Telefon provede hovor, zobrazí internetovou telefonní adresu a Internetový hovor 
na obrazovce vytáčení. 

Během hovoru můžete ukončit hovor, přidat jiné internetové volání a využívat 
funkce aplikace Telefon stejně, jako při volání přes mobilní síť. 

Volání čísla pomocí internetového hovoru 

Pokud jste nakonfi gurovali telefon na provádění všech hovorů pomocí 
internetového volání, nebo aby se před každým hovorem dotazoval na způsob 
volání, můžete kontaktům na jejich čísla volat podle popisu v této části vždy, 
když je telefon připojen do Wi-Fi sítě: Hovor se provede přes Internet a nikoli přes 
mobilní síť a na telefonu se zobrazí Internetový hovor.

Důležité Volání čísla přes Internet vyžaduje, aby váš poskytovatel sítě tuto funkci 
podporoval. Mohou být aplikovány další poplatky. Podrobnosti získáte 
u poskytovatele sítě.
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Poslech hlasové zprávy 

Pokud máte novou hlasovou zprávu, zobrazí se na stavové liště ikona hlasové 
zprávy .

Pokud nemáte nastaveno číslo hlasové schránky, nebo pokud je potřebujete 
změnit, můžete tak provést přes Nastavení volání. Viz "Nastavení hovoru" 
na str. 360. 

Poslech hlasové zprávy

� Otevřete panel notifi kací a klepněte na Nová hlasová zpráva.

Reakce na oznámení je popsána v části "Správa notifi kací" na str. 29. 

NEBO

� Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na ikonu hlasové zprávy  na kartě 
Telefon.

Spuštění aplikace Telefon je popsáno v části "Volání a ukončení hovorů" 
na str. 78. 

Systém hlasových zpráv vašeho operátora vás obvykle provede procesem 
poslechu a správy hlasové schránky. Při prvním volání hlasové schránky také 
projdete procesem nahrání pozdravu, nastavení hesla atd. 
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Hlasové vytáčení 

Pomocí aplikace Hlasové vytáčení můžete provést hovor vyslovením jména 
kontaktu nebo telefonního čísla. 

Aplikaci Voice Search můžete použít k vytočení čísla, vyhledání webové stránky 
hlasem, odeslání zprávy a její hlasové příkazy můžete používat k provedení 
množství jiných základních úkolů podle popisu v části "Vyhledávání podle textu 
a hlasu" na str. 93. 

Uskutečnění hovoru hlasem 

1 Ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce klepněte na ikonu Hlasové vytáčení .

Bližší informace o spouštění a přepínání aplikací viz "Spuštění aplikací 
a přepínání mezi nimi" na str. 40. 

Pokud vlastníte náhlavní sadu Bluetooth s podporou "rozpoznávání hlasu" 
nebo "hlasového vytáčení", můžete aplikaci Hlasové vytáčení spustit stisknutím 
hlavního tlačítka na náhlavní sadě nebo jiným způsobem provést hlasové 
vytáčení pomocí náhlavní sady. Bližší informace viz návod k použití náhlavní 
sady. 

Spustí se aplikace Hlasové vytáčení, která čeká na váš hlasový pokyn, 
a zobrazují se přitom různé rady o používání aplikace. 

2 Vyslovte "Call" a následně jméno volaného kontaktu. 

Nebo proveďte některý z návrhů pro volání čísel nebo ovládání telefonu jiným 
způsobem. 
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Možnosti během hovoru 
Během hovoru můžete hovor podržet, vytvořit telefonickou konferenci, vypnout 
mikrofon a jiné aktivity. Viz "Správa více hovorů" na str. 90. 

Podržení hovoru 

� Klepněte na ikonu Přidržet .

Obrazovka aktuálního hovoru indikuje, že je hovor podržen. 

Ikona Přidržet  se zobrazí na stavové liště a připomíná podržený hovor. Z jiné 
aplikace můžete otevřít panel notifi kací, klepnout na položku pro podržený 
hovor a vrátit se tak k obrazovce pro aktuální hovor 

Přidržení hovoru zrušíte klepnutím na tlačítko Pokračovat. 

Vypnutí mikrofonu během hovoru 

� Klepněte na Ztlumit.

Tlačítko Ztlumit se rozsvítí zeleně a indikuje tak, že je mikrofon vypnutý. 

Ikona Ztlumit se zobrazí na stavové liště a připomíná, že je mikrofon vypnutý. 

Na obrazovce aktuálního hovoru můžete zrušit vypnutí mikrofonu opětovným 
klepnutím na ikonu Ztlumit. 

Vypnutí mikrofonu se zruší automaticky po skončení aktuálního hovoru. 
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Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

� Klepněte na Hlasitě.

Tlačítko Hlasitě se rozsvítí zeleně a indikuje tak, že je reproduktor zapnut. 

Ikona Hlasitě se zobrazí na stavové liště a zvuk hovoru se reprodukuje 
z reproduktoru telefonu. 

Na obrazovce aktuálního hovoru můžete vypnout reproduktor opětovným 
klepnutím na ikonu Hlasitě. 

Reproduktor se vypne automaticky po skončení aktuálního hovoru. 

Výstraha! Aby nedošlo k poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, když je zapnutý 
reproduktor. 

Přepínání mezi Bluetooth náhlavní sadou a telefonem 

Když je s telefonem spárovaná a propojená náhlavní sada Bluetooth, můžete 
všechny hovory přesměrovat do náhlavní sady a realizovat tak telefonování 
s volnýma rukama (Hands-free). 

Podrobnosti o konfi guraci telefonu pro použití s náhlavní sadou Bluetooth viz 
"Připojení k Bluetooth zařízením" na str. 64. 

Pokud během hovoru používáte náhlavní sadu Bluetooth, má obrazovka aktuálního 
hovoru modrý rámeček a ikona aktivního hovoru na stavové liště je modrá. 

� Klepnutím na ikonu Bluetooth přepnete z náhlavní sady na telefon a naopak. 
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Správa více hovorů 

Pokud během aktivního hovoru přijmete další hovor, můžete mezi účastníky 
přepínat nebo je spojit do jednoho konferenčního hovoru. Konferenční hovor také 
můžete sestavit s více účastníky. 

Přepínání mezi aktuálními hovory 

� Klepněte na ikonu Zaměnit .

Aktuální hovor se podrží a přepojí se druhý hovor. 

Klepněte pro přepnutí hovorů. 

Hovor je podržen. 

Klepněte pro spojení hovorů 
do konferenčního hovoru. 

Sestavení konferenčního hovoru 

Kontaktujte poskytovatele vaší bezdrátové sítě a zjistěte, zda podporuje 
konferenční hovory a pokud ano, s kolika účastníky. 

1 Proveďte hovor s prvním účastníkem. 

2 Po spojení klepněte na Spojit hovor.

První účastník se podrží a zobrazí se výzva k volání druhému účastníkovi. 
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3 Uskutečněte další hovor pomocí karty Telefon, seznamu hovorů (Hovory) nebo 
z Kontaktů. 

4 Po spojení klepněte na Spojit hovory.

Účastník se přidá do konferenčního hovoru. 

Přidávat můžete tolik účastníků, kolik poskytovatel sítě umožňuje. 

Pro odpojení účastníka konferenčního hovoru nebo pro soukromý hovor jen 
s jedním z účastníků klepněte během konferenčního hovoru na Spravovat. 

Ukončení konferenčního hovoru a odpojení všech účastníků 

� Klepněte na Ukončit.
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Vyhledávání podle textu 
a hlasu

Pomocí vyhledávače Hledat můžete vyhledávat informace 
v telefonu a na webu. Web můžete prohledávat hlasovými pokyny 
pomocí aplikace Voice Search. A hlasové příkazy (Voice Action) 
v aplikaci Voice Search můžete použít k provedení mnoha 
základních úkolů, jako je odesílání zpráv. Dostupnost některých 
služeb může záviset na zvoleném jazykovém prostředí vašeho 
telefonu.

Tato kapitola obsahuje
"Vyhledávání v telefonu a na webu" na str. 94 

"Používání tipů a triků vyhledávače Hledat" na str. 100 

"Změna nastavení vyhledávače Hledat" na str. 101 

"Používání hlasových povelů (Voice Action)" na str. 102 

"Příkazy hlasových povelů (Voice Action)" na str. 105 

Vyhledávání podle textu a hlasu
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Vyhledávání v telefonu a na webu 

Pomocí vyhledávače Hledat můžete vyhledávat informace na webu a také položky 
a informace v telefonu. Na procházení webu také můžete použít aplikaci Voice 
Search, která reaguje na povely hlasem, takže není třeba psát. 

Vyhledávání v telefonu a na webu psaním 

1 Klepnutím na tlačítko Domů  obnovte Domovskou obrazovku.

2 Klepněte na tlačítko Vyhledávání .

Nad odkazy na dříve zvolené výsledky vyhledávání a příkazy hlasových povelů 
se otevře vyhledávací pole Google, kde můžete zadat, co hledáte. 

Klepněte pro vyhledávání hlasem. 

Klepnutím změňte cíl vyhledávání. 

Odkazy na dříve zvolené návrhy 
vyhledávání. 

V aplikacích jako Gmail a Kontakty se po klepnutí na tlačítko Vyhledávání  
otevře vlastní vyhledávací pole. Tato vyhledávací pole jsou identifi kována vlastní 
ikonou aplikace ve vyhledávacím poli. Informace o vyhledávání pomocí takových 
aplikací naleznete v dokumentaci k těmto aplikacím. 

Vyhledávač Google také můžete spustit klepnutím na widget Hledat 
na Domovské obrazovce, pokud jste ho tam přidali. Viz "Přidání příslušných 
widgetů Hledat do Domovské obrazovky" na str. 98. 

3 Zadejte, co chcete hledat, nebo klepněte na dříve zvolené výsledky 
vyhledávání. 
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Klepněte pro vyhledávání na webu. 

Klepněte na ikonu tužky pro zadání textu 
návrhu do vyhledávacího pole, čímž rychle 
upřesníte hledání. 

S postupným psaním se zobrazí výsledky 
vyhledávání z telefonu, dříve zvolené 
výsledky vyhledávání a hlasové příkazy 
(Voice Action) a návrhy z vyhledávání 
na webu. Klepnutím na některou položku 
ji znovu vyhledáte, nebo otevřete výsledek 
nebo spustíte hlasový příkaz. 

Postupným psaním se do seznamu dříve zvolených výsledků vyhledávání 
přidávají vyhovující čísla z telefonu a návrhy z vyhledávače Google. 

Můžete klepnout na ikonu tužky  pro zadání textu návrhu a zadat jej tak 
do vyhledávacího pole. Pokud to provedete, zobrazí se nový návrh a můžete 
zadat více textu nebo klepnout na ikonu tužky pro další včlenění návrhů, čímž 
se rychle zpřesní požadavky na vyhledávání. 

Obchodní (pracovní) položky seznamu jsou indikovány ikonou mapové značky . 
Klepnutím na některou z nich otevřete panel obchodního seznamu s ikonami. Když 
na ně klepnete, můžete volat, prohlížet mapy, získávat další podrobnosti nebo 
přidávat obchodní čísla do svých kontaktů. 

Pomocí nastavení vyhledávání můžete konfi gurovat některé aspekty webového 
vyhledávače Google (např. zda má doplňovat návrhy pod vyhledávací pole 
během postupného psaní hledané položky) a zvolit, které funkce telefonu 
chcete zapojit do vyhledávání. Můžete také vymazat seznam naposledy 
zvolených vyhledávání. Viz "Změna nastavení vyhledávače Hledat" na str. 101. 
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4 Pokud je to, co hledáte, v seznamu návrhů, ve výsledcích vyhledávání 
v telefonu nebo dříve zvolených výsledcích vyhledávání, klepněte na danou 
položku v seznamu. 

Položka se otevře v příslušné aplikaci, např. v Kontaktech nebo prohlížeči 
Prohlížeč. 

5 Pokud to, co chcete hledat, není v seznamu, klepněte na ikonu šipky  ve 
vyhledávacím poli, nebo klepněte na klávesu Přejít na OSD klávesnici, abyste 
mohli hledat na webu. 

Otevře se Prohlížeč a zobrazí se výsledky z vyhledávače Google na webu. Viz 
"Prohlížeč" na str. 237. 
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Stanovení oblasti, kde chcete vyhledávat 

Původně se ve vyhledávacím poli vyhledávače Google zobrazuje ikona Vše 
, která indikuje, že je telefon nakonfi gurován na vyhledávání a poskytování návrhů 
pro web i telefon. Můžete však specifi kovat, že se bude vyhledávat pouze na webu 
nebo jen z informací v jedné aplikaci v telefonu. 

Můžete nakonfi gurovat, jaké aplikace a jiné skupiny informací chcete vyhledávat 
v telefonu. Viz "Změna cíle při vyhledávání v telefonu" na str. 98. 

1 Spusťte vyhledávač Google. 

2 Klepněte na ikonu nalevo od vyhledávacího pole Google. 

Otevře se panel cílů vyhledávání s ikonami Vše, Web, a jiných aplikací, které jste 
zaškrtli v nastavení vyhledávajících se položek (viz "Změna cíle při vyhledávání 
v telefonu" na str. 98). 

Klepnutím otevřete nastavení 
vyhledávatelných položek, kde můžete 
na panelu položky měnit. 

Klepněte na Web pro vyhledávání pouze 
na webu. Případně klepněte na aplikaci, 
aby se vyhledávalo pouze v informacích 
dané aplikace. 

Pokud se panel s ikonami neotevře, klepli jste na tlačítko Vyhledávání  
během práce v aplikaci, která má vlastní vyhledávací funkci (viz návod pro 
danou aplikaci a informace o vyhledávání v ní). Pokud chcete hledat jinde, 
obnovte Domovskou obrazovku a znovu klepněte na tlačítko Vyhledávání .

3 Klepněte na ikonu, která představuje místo, kde chcete vyhledávat. 

Nyní můžete vyhledávání zaměřit pouze na aplikaci zadáním textu. Během 
psaní se pod vyhledávacím polem zobrazují návrhy pouze z dané aplikace. 
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Změna cíle při vyhledávání v telefonu 

Mnoho aplikací může vytvářet určité nebo všechny vlastní informace, které se 
dají vyhledat z vyhledávacího pole Google. Aplikace, jejichž informace se dají 
vyhledávat, se zahrnou do vyhledávání ve všech informacích jako návrhy pod 
vyhledávacím polem, když budete postupně psát. Stejně budou dostupné 
jejich ikony, takže můžete zaměřit své vyhledávání pouze na jejich informace (viz 
"Stanovení oblasti, kde chcete vyhledávat" na str. 97).

Můžete změnit, které aplikace budou zahrnuty do vyhledávání přes Google. 

1 Otevřete panel cílů vyhledávání a klepněte na ikonu nastavení .

Na obrazovce Vyhledávatelné položky je seznam aplikací, na které se můžete 
zaměřit při vyhledávání, spolu s popisem informací, které můžete vyhledávat. .

2 Zaškrtněte nebo zrušte zatržení aplikací, jejichž informace chcete vyhledávat. 

Přidání příslušných widgetů Hledat na Domovskou obrazovku 

Na Domovskou obrazovku můžete přidat jeden nebo více widgetů Hledat, 
určených k vyhledávání pouze na určitém místě: pouze na webu nebo 
v informacích určité aplikace v telefonu. Když klepnete na speciální widget Hledat 
na Domovské obrazovce, otevře se vyhledávač Google s předvolenou lokalitou. 

1 Dotkněte se a podržte prázdné místo na Domovské obrazovce. 

Více informací o Domovských obrazovkách a o přidávání widgetů viz 
"Informace o Domovské obrazovce" na str. 19 a "Uživatelské úpravy Domovské 
obrazovky" na str. 43. 

2 Klepněte na Widgety v menu Přidat na plochu.

3 Klepněte na Hledat v menu Zvolte widget.

4 Klepněte na ikonu Web nebo ikonu aplikace, podle toho, na co se má widget 
zaměřit při vyhledávání. 

Více informací o cílech vyhledávání a o zahrnutí informací z telefonu 
do vyhledávání viz "Stanovení oblasti, kde chcete vyhledávat" na str. 97 
a "Změna cíle při vyhledávání v telefonu" na str. 98. 

Widget se přidá na Domovskou obrazovku. 

Správa soukromí při vyhledávání 

Různými způsoby můžete řídit, jak se ukládá historie vyhledávání a využívá 
v telefonu a na webu. 
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1 Spusťte vyhledávač Hledat.

2 Klepněte na Menu  a Nastavení vyhledávání.

3 Klepněte na Vymazat zástupce, pokud chcete z telefonu odstranit seznam 
dříve zvolených výsledků vyhledávání, který se zobrazuje ve formě návrhů pod 
vyhledávacím polem Google. 

4 Klepněte na Hledat a zrušte zaškrnutí Sdílet se společností Google, 
aby se ukončilo informování vyhledávače Google o vaší lokalitě při používání 
vyhledávače Hledat a tím se více nezahrnovaly lokální výsledky. 

5 Klepněte na Hledat a Spravovat historii vyhledávání pro otevření Prohlížeče 
s rozhraním na bázi webu určeným pro prohlížení a správu historie vyhledávání 
na webu asociované s vaším Google účtem. 
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Používání tipů a triků vyhledávače Hledat 

Následující postupy jsou příkladem odkazů, které umožní maximalizovat výkon 
vyhledávače Hledat a aplikace Voice Search. Nejnovější přehled tipů a triků najdete 
na stránce Google Help Center. 

Dostupnost některých služeb může záviset na zvoleném jazykovém prostředí 
vašeho telefonu.

Co potřebujete Co napsat nebo vyslovit Příklady 

Sportovní informace [Název týmu] San Francisco Giants

Obrázky Obrázky [téma] 
obrázky [téma]

Obrázky San Francisco
Obrázky koček 

Konverze měrných jednotek [Původní měrná jednotka] 
v [nová měrná jednotka] 

30°C v °Fahrenheita

Přehled představení v kinech Film 
Film [lokalita] 
[název fi lmu]

Film 
Film Chicago 
The Horse‘s Mouth

Defi nice slova Defi novat [slovo] Defi novat kampanila 

Předpověď počasí Počasí 
Počasí [lokalita] 

Počasí 
Počasí Detroit

Identifi kace regionálního 
kódu 

Regionální kód [###] Regionální kód 215

Identifi kace PSČ PSČ [#####] PSČ 46202

Čas Čas
Čas [lokalita]

Čas
Čas v Londýně

Letové informace [Let] [číslo letu] Let American airlines 390

Překlad Přeložit do [jazyk] 
[fráze] 

Přeložit do španělštiny, Kde 
je hotel Palace?

Kalkulačka [Matematický příklad] 75 dělené 6 

Jídlo [Typ jídla] 
[Typ jídla] v [lokalita] 

Mexická kuchyně 
Mexická kuchyně v Urbana, 
Illinois 



Vyhledávání podle textu a hlasu 101

Návod k použitíAUG-2.3-103

101101

AUG-2.3-103 Návod k použití

Vyhledávání podle textu a hlasu

Změna nastavení vyhledávače Hledat 

Nastavení vyhledávání můžete používat ke konfi guraci vyhledávače Google, včetně 
nastavení, jaká data z telefonu se budou dát vyhledávat. 

� Pro změnu nastavení vyhledávače Hledat klepněte na Menu  a potom 
na Nastavení vyhledávání, když používáte vyhledávací pole vyhledávače 
Hledat. 

Obrazovka nastavení vyhledávání 
Hledat  Viz "Obrazovka nastavení vyhledávače Hledat" na str. 101.

Vyhledávatelné položky  Otevření obrazovky, kde je možné zaškrtnout nebo 
zrušit zaškrtnutí dat, která lze vyhledávat v telefonu. Viz "Změna cíle při vyhledávání 
v telefonu" na str. 98.

Vymazat zástupce  Vymazání seznamu dříve zvolených výsledků vyhledávání, 
které se zobrazují jako návrhy pod vyhledávacím polem Google. 

Obrazovka nastavení vyhledávače Hledat
Zobrazovat návrhy webů  Po zaškrtnutí se při psaní postupně zobrazují návrhy 
pro webové vyhledávání Google, a to pod vyhledávacím polem Google. 

Sdílet se společností Google  Po zaškrtnutí se do vyhledávání Google 
a dalších služeb Google zahrne vaše lokalita. Po zaškrtnutí této volby se 
zobrazí výzva, zda povolíte vyhledávači Google využívat údaje o vaší lokalitě při 
poskytování těchto služeb. 

Historie vyhledávání   Po zatržení se využívají návrhy z historie vyhledávání 
na webu vyhledávačem Google z vašeho Google účtu. 

Spravovat historii vyhledávání  Otevření prohlížeče Prohlížeč s rozhraním 
na bázi webu pro prohlížení a správu historie vyhledávání na webu asociované 
s vaším Google účtem. 
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Používání hlasových povelů (Voice Action) 

Můžete používat hlasové příkazy (Voice Action) v aplikaci Voice Search pro 
volání kontaktům, získání navigace, odesílání zpráv a provádění množství jiných 
základních úkolů, spolu s možností vyhledávání na webu. Dostupnost některých 
služeb může záviset na zvoleném jazykovém prostředí vašeho telefonu.

Služba Voice Action se neustále zdokonaluje a vyvíjí. Bližší informace o jejím stavu 
a lokalizaci najdete na http://www.google.com/support/mobile 

Používání hlasových povelů (Voice Action) pro vyhledávání na webu 
nebo provedení jiných úkolů 

1 Dotkněte se a podržte tlačítko Vyhledávání . Případně klepněte na ikonu 

mikrofonu  ve vyhledávacím poli Google nebo v poli pro zadání URL adresy 
v prohlížeči Prohlížeč.

Při prvním spuštění aplikace Voice Search se nabídnou rady o tom, jak ji 
používat a možnost přehrát úvodní video. Můžete klepnout na Mluvte, čímž 
kdykoli použijete aplikaci Voice Search. 

Následně se otevře dialogové okno vyzývající k vyslovení hlasových povelů 
(Voice Action) nebo vyhledávání na webu. Klepnutím na Help můžete znovu 
zobrazit rady. 
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2 Vyslovte požadovaný povel, nebo slova, které chcete vyhledávat. 

Kompletní přehled hlasových příkazů (Voice Action) je podrobně uveden v části 
"Příkazy hlasových povelů (Voice Action)" na str. 105. 

Po vyslovení povelu aplikace Voice Search analyzuje povel a spustí akci. 

Pokud jste zaškrtli nastavení Sdílet se společností Google v nastaveních 
Hledat, budou ve výsledcích vyhledávání zahrnuty lokální výsledky (viz "Změna 
nastavení vyhledávače Hledat" na str. 101). 

Pokud vyhledávač Hledat nerozuměl vyslovenému povelu, nabídne seznam 
podobně znějících termínů a akcí, na které když klepnete, bude akce 
pokračovat. 

Některé hlasové příkazy (Voice Action) otevřou panel, kde je výzva 
na dokončení akce buď vyslovením nebo napsáním, podle popisu v části 
"Dokončení hlasového povelu (Voice Action)" na str. 103. 

Dokončení hlasového povelu (Voice Action) 

Některé hlasové povely (Voice Action), jako je například "send email" a "note 
to self", otevřou panel, kde je výzva na dokončení akce buď vyslovením, nebo 
napsáním více informací. 

Klepněte pro úpravu zadané položky. 

Klepnutím na modrá slova nebo tažením 
prstu přes více slov zobrazíte seznam 
alternativních přepisů. Klepněte kdekoli 
pro doplnění textu jeho napsáním nebo 
vyslovením. 

Klepněte na tlačítko pro přidání volitelného 
pole. 

Po dokončení klepněte na Odeslat.
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� Klepněte na jakýkoliv již zadaný text na panelu pro přidání nebo úpravu textu 
jeho vyslovením nebo napsáním. 

� Klepnutím na modrá slova nebo fráze nebo tažením prstu přes více slov 
zobrazíte seznam alternativních přepisů nebo umožníte editování hlasem či 
psaním. 

Aplikace Voice Search zobrazuje správně rozpoznaná slova černě. Slova nebo 
fráze s dostupnými alternativními přepisy jsou zobrazeny modře. 

� Klepnutím na tlačítko v dolní části okna přidáte jakékoli volitelné pole (můžete 
také vyslovit název a obsah jakéhokoliv z těchto polí ve vašem původním 
hlasovém povelu). 

� Po dokončení klepněte na příslušné tlačítko pro dokončení akce, jakou je např. 
Odeslat nebo Nastavit.
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Příkazy hlasových povelů (Voice Action) 

Telefon můžete ovládat nebo v něm vyhledávat pomocí následujících příkazů 
hlasových povelů (Voice Action). 

Vyslovte
Následně vyslovte 
jedno nebo více 
volitelných slov 

Výsledky Příklady

Slova, která chcete 
vyhledávat 

Otevře se Prohlížeč 
s výsledky 
vyhledávání. 

"bike shoes" 

"Call" a následně 
jméno z Kontaktů 

"home", "mobile" 
nebo "work" 

Pokud je jen jedna 
shoda, spustí se 
aplikace Telefon 
a volá se kontakt. 
Pokud je více shod, 
zobrazí se výzva 
k vybrání čísla, které 
chcete volat. 

"Call Mike LeBeau at 
home". 

"Map of" a následně 
adresu, jméno, 
obchodní název, typ 
podnikání nebo jinou 
lokalitu 

Otevřou se Mapy 
s výsledkem 
vyhledání 
pronesených slov 
na mapách. 

"Map of Golden Gate 
Park, San Francisco". 

"Directions to" 
a následně adresu, 
jméno, obchodní 
název, typ podnikání 
nebo jinou lokalitu 

Otevřou se Mapy 
s trasami do určené 
destinace nebo 
seznam možných 
vhodných destinací. 

"Directions to 1299 
Colusa Avenue, 
Berkeley, California". 

"Navigate to" 
a následně adresu, 
jméno, obchodní 
název, typ podnikání 
nebo jinou lokalitu 

Otevřou se Mapy 
s podrobnými 
hlasovými 
navigacemi 
do určené destinace 
nebo seznam 
možných vhodných 
destinací. 

"Navigate to Union 
Square, San 
Francisco". 
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Vyhledávání podle textu a hlasu

Vyslovte
Následně vyslovte 
jedno nebo více 
volitelných slov

Výsledky Příklady

Jméno jednoho 
z vašich kontaktů. 

Pokud je jen jedna 
shoda, otevřou se 
Kontakty s detaily 
o kontaktu. Případně 
pokud je více shod, 
zobrazí se výzva 
k vybrání kontaktu. 

"Mike LeBeau" 

"Call" a následně 
číslice telefonního 
čísla 

Telefon zavolá 
na vyslovené číslo. 

"Call 650 555 1234" 

"Call" a následně 
obchodní název 

Aplikace Voice 
Search vyhledá 
na mapách 
vyhovující společnost 
a zavolá tam. 

"Call Native Here 
Nursery" 

"Go to" a následně 
vyhledávaný řetězec 
nebo URL 

Aplikace Voice 
Search vyhledá 
vyhovující webovou 
stránku a pokud 
ji najde, otevře 
tuto URL adresu 
v prohlížeči 
Prohlížeč. Jinak 
otevře v prohlížeči 
Prohlížeč výsledek 
z vyhledávače 
Google. 

"Go to Google.com" 

"Send SMS" 
NEBO 
"Send text" 

"To" jeden nebo více 
kontaktů "Message" 
a následně 
zprávu, kterou 
chcete odeslat 
(vyslovujte i případné 
interpunkce) 

Aplikace Voice 
Search otevře panel, 
kde můžete zprávu 
před jejím odesláním 
aplikací Messenger 
dokončit. 

"Send text to Hugh 
Brissy, message, 
I can't wait to show 
you my new shoes, 
period" 
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Vyhledávání podle textu a hlasu

Vyslovte
Následně jedno 
vyslovte nebo více 
volitelných slov 

Výsledky Příklady

"Send email" "To" jeden nebo více 
kontaktů 
"Cc" jeden nebo více 
kontaktů 
"Bcc" jeden nebo více 
kontaktů 
"Subject" a následně 
předmět 
"Message" a následně 
zprávu, kterou chcete 
odeslat (vyslovujte 
i případné interpunkce) 

Aplikace Voice 
Search otevře panel, 
kde můžete zprávu 
před jejím odesláním 
aplikací Gmail 
dokončit. 

"Send email to Hugh 
Brissy, subject, new 
shoes, message, 
I can't wait to show 
you my new shoes, 
period". 

"Note to self" 
a následně zprávu, 
kterou chcete 
adresovat sobě 

Aplikace Voice 
Search otevře panel, 
kde můžete zprávu 
před jejím odesláním 
sami sobě aplikací 
Gmail dokončit. 

"Note to self: 
remember the milk" 

"Set alarm" "Time" nebo "for" 
a následně čas, jako 
je například "10:45 
am" nebo "20 minutes 
from now" "Label" 
a následně jmenovku 
pro budík 

Aplikace Voice 
Search otevře 
panel, kde můžete 
pro budík před 
aktivací aplikací 
Hodiny nastavit čas 
a jmenovku. 

"Set alarm for 7:45 
pm, label, switch the 
laundry" 

"Listen to" 
a následně slova 
pro hudbu, kterou 
chcete vyhledat, 
například název 
skladby, interpreta 
nebo alba 

Pokud máte 
nainstalovanou 
aplikaci, která rozumí 
hlasovému povelu 
"listen to", taková 
aplikace se spustí 
s výsledky vašeho 
vyhledávání hudby. 

"Listen to: smells like 
teen spirit" 
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Vyhledávání podle textu a hlasu
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Kontakty

Kontakty vám poskytnou snadný a rychlý přístup k lidem, které 
chcete kontaktovat. Po prvním zapnutí telefonu a přihlášení se 
k vašemu Google účtu se všechny stávající kontakty Google 
stáhnou do vašeho telefonu. Po tomto procesu jsou vaše kontakty 
synchronizovány: jakákoliv změna v kontaktech v telefonu nebo 
na webu se při další synchronizaci provede na obou místech. 
Kontakty z účtů Exchange ActiveSync se synchronizují stejným 
způsobem. 

Informace o vašich kontaktech jsou sdíleny s ostatními 
aplikacemi, např. Gmail, Google Talk, SMS a MMS, Galerie 
(pro sdílení fotografi í a video souborů) atd. 

Pokud máte více než jeden účet s informacemi o kontaktech, 
kontakty se sloučí do jedné položky. Tento proces můžete 
spravovat i ručně. 

Tato kapitola obsahuje 
"Otevření kontaktů" na str. 110 

"Přidávání kontaktů" na str. 112 

"Import, export a sdílení kontaktů" na str. 113 

"Přidání kontaktu mezi oblíbené" na str. 115 

"Hledání kontaktu" na str. 116 

"Editování kontaktních údajů" na str. 117 

"Komunikace s kontakty" na str. 120 

"Změna zobrazení kontaktů" na str. 122 

"Spojování kontaktů" na str. 124 

"Rozdělení kontaktních informací" na str. 126 

Kontakty
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Kontakty

Otevření kontaktů 

Otevřete Kontakty pro přidání kontaktů, prohlížení a komunikaci s vašimi přáteli 
a známými. 

Otevření kontaktů

� Klepněte na ikonu Kontakty  na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči. 

Kontakty také můžete otevřít pomocí rychlého kontaktu. Viz "Rychlé propojení 
s vlastními kontakty" na str. 45. 

Všechny vaše kontakty se zobrazují v abecedním pořadí v rolovacím seznamu. 
Při každém kontaktu se zobrazuje výchozí telefonní číslo. 

Pokud máte nový telefon a ještě jste nepřidali žádné kontakty, v Kontaktech se 
zobrazuje zpráva s radami pro zahájení přidávání kontaktů do vašeho telefonu. 

Klepněte pro prohlížení pouze svých 
oblíbených kontaktů. 

Klepněte na kontakt pro prohlížení 
podrobností. 

Klepněte na ikonu pro otevření rychlého 
kontaktu. 

V seznamu můžete rolovat tahem nahoru nebo dolů nebo pro rychlé rolování 
posouvejte prstem nahoru nebo dolů. V obou případech se na pravé straně 
seznamu krátce zobrazí jezdec, který můžete táhnout nahoru nebo dolů pro 
velmi rychlé rolování, přičemž se zobrazuje první písmeno kontaktů, které 
prohlížíte.

Otevření seznamu oblíbených kontaktů 

� Otevřete Kontakty a klepněte na kartu Oblíbené.

V kartě Oblíbené se zobrazují kontakty, které jste přidali do tohoto seznamu 
(viz "Přidání kontaktu mezi oblíbené" na str. 115), za nimiž následují nejčastěji 
volané kontakty. 
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Kontakty

Prohlížení podrobností o kontaktu 

1 Otevřete Kontakty. 

2 Klepněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete prohlížet. 

Položky pro komunikaci s kontaktem jsou doprovázeny podrobnostmi. 

Stav připojení kontaktu a aplikace, z níž 
tento stav pochází. 

Klepněte na způsob kontaktování pro 
spuštění komunikace s kontaktem. 

Klepněte na ikonu pro volání, posílání 
e-mailů, posílání zpráv, rozhovor, 
mapování atd. 

Klepněte na adresu pro její zobrazení 
v aplikaci Google mapy.

Klepněte pro otevření rychlého kontaktu. 

Klepněte na metodu komunikace pro spuštění vytáčení, psaní zpráv nebo 
odeslání e-mailu na příslušné číslo, adresu atd. 

Klepněte na adresu pro její zobrazení v aplikaci Google mapy. Viz "Mapy, 
navigace, místa a Latitude" na str. 253. 

Můžete také postupně klepnout na tlačítko Menu  a na položku 
Upravit kontakt pro editování kontaktních informací (viz "Editování kontaktních 
údajů" na str. 117), nebo klepněte na Smazat kontakt pro odstranění všech 
informací o kontaktu. 
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Kontakty

Přidávání kontaktů 

Můžete přidávat kontakty do telefonu a synchronizovat je s kontakty ve vašem 
Google účtu, účtu Microsoft Exchange ActiveSync nebo jiných účtech, které 
podporují synchronizaci kontaktů. 

Pokud odpovídáte nebo předáváte dál e-mailovou zprávu na adresu, která není 
v kontaktech, přidá se tato e-mailová adresa do kontaktů. Kontakty se pokusí 
přidat novou adresu ke stávajícímu kontaktu jako novou položku. Tento proces 
můžete spravovat i ručně. Viz "Spojování kontaktů" na str. 124 a "Rozdělení 
kontaktních informací" na str. 126. 

Přidání nového kontaktu 

1 Otevřete Kontakty.

2 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Nový kontakt.

3 Pokud máte více než jeden účet s kontakty, klepněte na účet, do kterého 
chcete kontakt přidat. 

4 Zadejte jméno kontaktu. 

5 Klepněte na kategorii kontaktní informace, např. telefonní číslo a e-mailová 
adresa pro zadání příslušné informace o kontaktu. 

Rolujte stránkou pro zobrazení všech kategorií. 

6 Klepněte na tlačítko plus  příslušné kategorie pro přidání více než jednoho 
záznamu pro tuto kategorii — například pro přidání pracovního i soukromého 
čísla. 

Klepněte na tlačítko na levé straně položky kontaktní informace s předvolenými 
štítky, např. Mobil a Práce pro telefonní číslo, nebo klepněte na položku 
Vlastní v menu pro vytvoření vlastního štítku. 

7 Klepněte na ikonu rámečku obrázku pro výběr obrázku, který se bude 
zobrazovat u jména v seznamu kontaktů a v jiných aplikacích. 

8 Po dokončení klepněte na Hotovo.
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Kontakty

Importování, export a sdílení kontaktů 

Pokud máte na SD kartě, USB jednotce nebo na SIM kartě (v závislosti na modelu 
vašeho telefonu) uložené kontakty ve formátu vCard, můžete je importovat 
do kontaktů vašeho telefonu. Kontakty můžete exportovat ve formátu vCard na SD 
kartu nebo USB jednotku pro jejich zkopírování do počítače nebo jiného zařízení. 
Kontakty také můžete odesílat pomocí e-mailu. 

Importování kontaktů ze SIM karty 

Váš poskytovatel služeb může uložit na SIM kartu některé kontakty, např. číslo 
na péči o zákazníka nebo hlasovou schránku. Kontakty můžete mít uložené na SIM 
kartě i v případě, že ji přesouváte z jiného telefonu. Můžete uložit některé nebo 
všechny tyto kontakty do aplikace Kontakty. 

1 Otevřete Kontakty.

2 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Importovat/
Exportovat.

3 Klepněte na Importovat z karty SIM.

4 Pokud máte v telefonu více než jeden účet, klepněte na účet, do kterého 
chcete kontakty importovat. 

Zobrazí se seznam kontaktů na SIM kartě. 

5 Dotkněte se kontaktu a podržte jej a v menu, které se otevře, klepněte 
na možnost Importovat. Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku 
Importovat vše.

Importování kontaktů z SD karty nebo USB jednotky 

Můžete zkopírovat samostatný kontakt nebo skupinu kontaktů ve formátu vCard 
na SD kartu nebo USB jednotku a pak je importovat do jednoho z vašich účtů 
v telefonu. Podrobnosti o kopírování souborů z počítače viz "Připojení k počítači 
pomocí USB kabelu" na str. 67. 

Kontakty můžete mít také uložené na SD kartě z jiného zařízení. Podrobné 
informace o používání SD karty naleznete v návodu k použití telefonu. 
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Kontakty

1 Otevřete Kontakty.

2 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Importovat/
Exportovat.

3 Klepněte na Importovat z karty SD nebo Importovat z úložiště USB 
(v závislosti na modelu telefonu).

4 Pokud máte v telefonu více než jeden účet, klepněte na účet, do kterého 
chcete kontakty importovat.

5 Pokud máte na SD kartě nebo USB jednotce více než jeden soubor vCard, 
klepněte na možnost pro import samostatného souboru s kontaktem, více 
souborů s kontakty nebo všech souborů s kontakty. 

Kontakty se importují. 

Exportování kontaktů na SD kartu nebo USB jednotku 

Všechny kontakty v telefonu můžete exportovat na vaši SD kartu nebo USB 
jednotku jako skupinový soubor vCard. Tento soubor pak můžete zkopírovat 
do počítače nebo jiného zařízení, které dokáže pracovat se soubory v tomto 
formátu, např. aplikace adresáře. Viz "Připojení k počítači pomocí USB kabelu" 
na str. 67. 

1 Otevřete Kontakty.

2 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Importovat/
Exportovat.

3 Klepněte na Exportovat na kartu SD nebo Export do úložiště USB 
(v závislosti na modelu telefonu). 

4 Pro potvrzení klepněte na OK.

Aplikace Kontakty vytvoří na vaší SD kartě nebo USB jednotce soubor 
s příponou .vcf. Tento soubor obsahuje všechny vaše kontakty. 

Sdílení kontaktu 

Kontakt můžete sdílet s jinou osobou odesláním přes e-mail ve formátu vCard. 

1 Spusťte Kontakty.

2 Otevřete kontakt, který chcete sdílet. 

3 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Sdílet.

Otevře se obrazovka pro vytvoření nové zprávy Gmail se souborem vCard (.vcf) 
v příloze. 

Napište adresu a text a odešlete e-mail tak, jak je to popsáno v části "Vytvoření 
a odeslání zprávy" na str. 145. 
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Kontakty

Přidání kontaktu mezi oblíbené 

Karta Oblíbené obsahuje kontakty, které jste označili hvězdičkou jako oblíbené, 
s krátkým seznamem kontaktů, se kterými komunikujete nejčastěji. Kontakty, které 
přidáte mezi oblíbené, se také označí štítkem Označené hvězdičkou v Kontaktech 
na webu. 

Přidání kontaktu mezi oblíbené

1 Otevřete Kontakty.

2 Klepněte na kontakt pro prohlížení podrobností.

3 Klepněte na hvězdičku na pravé straně jména kontaktu. 

Hvězdička se zbarví dozlatova .

Odstranění kontaktu ze seznamu oblíbených 

1 Otevřete Kontakty a klepněte na kartu Oblíbené.

2 Klepněte na kontakt pro prohlížení podrobností.

3 Klepněte na zlatou hvězdičku na pravé straně jména kontaktu. 

Hvězdička se zbarví šedě a kontakt se odstraní z oblíbených. 
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Hledání kontaktu 

Kontakt můžete vyhledat podle jména. 

Hledání kontaktu

1 Otevřete Kontakty.

2 Klepněte na tlačítko Vyhledávání .

3 Začněte zadávat jméno kontaktu, který chcete najít. 

Když píšete, pod vyhledávacím polem se zobrazují kontakty, které se shodují 
se zadanými znaky jména. 

4 Klepněte na hledaný kontakt v seznamu pro otevření obrazovky 
s podrobnostmi. Nebo klepněte na ikonu lupy  pro otevření obrazovky se 
seznamem nalezených kontaktů. 
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Kontakty

Editace kontaktních údajů 

Můžete změnit nebo přidat podrobnosti o kontaktech. Můžete také nastavit 
vyzváněcí tón, který se ozve, když volá specifi cký kontakt, nebo můžete 
přesměrovat všechny hovory od kontaktů do své hlasové schránky. 

Některé položky kontaktů obsahují informace z několika zdrojů: informace, které 
přidáte manuálně, informace, které byly připojeny ke kontaktům z různých účtů pro 
odstranění duplicitních kontaktů atd. Když upravujete položku kontaktu, informace 
z jednotlivých zdrojů jsou sloučeny do samostatné barevně odlišené a označené 
sekce. Pokud v kontaktech najdete duplicitní položky, můžete je spojit do jedné 
položky, tak jak je to popsáno části "Sloučení kontaktů" na str. 124. Pokud omylem 
spojíte nesprávné informace o kontaktech, můžete je rozdělit podle popisu v části 
"Rozdělení kontaktních informací" na str. 126. 

Změny, které provedete v informacích z jednoho zdroje, neovlivní informace 
z jiných zdrojů. Například pokud máte informace o kontaktu z účtu Google a účtu 
Exchange ActiveSync a obě jsou nastaveny na synchronizaci kontaktů, úprava 
informace z účtu Google se synchronizuje s tímto účtem na webu, ale informace 
na účtu Exchange ActiveSync zůstanou bez změny. 

Další informace o práci s více účty viz "Účty" na str. 127. 

Editace kontaktních údajů

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty. 

2 Dotkněte se a podržte kontakt, který chcete upravit. V menu, které se otevře, 
klepněte na Upravit kontakt.

Během procházení podrobností o kontaktu můžete také postupně klepnout 
na tlačítko Menu  a na položku Upravit kontakt.

3 Upravte kontaktní informace pomocí stejných ovládacích prvků jako při 
vytváření kontaktu.

Viz "Přidávání kontaktů" na str. 112. 

4 Klepněte na Hotovo.
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Změna výchozího telefonního čísla kontaktu 

Výchozí telefonní číslo se zobrazí pod jménem kontaktu v seznamu kontaktů. 
Výchozí telefonní číslo se používá, když uskutečňujete hovor nebo odesíláte 
textovou zprávu ze seznamu dotknutím se a podržením kontaktu. 

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.

2 Klepněte na jméno kontaktu v seznamu pro prohlížení podrobností. 

3 Dotkněte se a podržte telefonní číslo, které chcete používat jako výchozí 
telefonní číslo kontaktu. 

4 V menu, které se otevře, klepněte na Nastavit jako výchozí číslo.

Výchozí telefonní číslo je označeno zaškrtnutým políčkem .

Přesměrování všech volání vybraného kontaktu do hlasové schránky 

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.

2 Klepněte na jméno kontaktu v seznamu pro prohlížení podrobností.

3 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Možnosti.

4 Zaškrtněte Příchozí volání.

5 Klepněte na tlačítko Zpět .

Když vám tento kontakt bude volat, telefon nebude zvonit a volající bude 
automaticky přesměrován do vaší hlasové schránky. 

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt 

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.

2 Klepněte na jméno kontaktu v seznamu pro prohlížení podrobností.

3 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Možnosti.

4 V rolovacím seznamu vyzváněcích tónů, který se otevře, klepněte na jeden, 
který se má přehrávat, když vám kontakt zavolá. 

Přehraje se ukázka vyzváněcího tónu. 

5 Klepněte na OK.
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Odstranění kontaktu 

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.

2 Klepněte na jméno kontaktu v seznamu pro prohlížení podrobností.

3 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Smazat kontakt.

Když odstraníte kontakt z Google kontaktů (nebo jiného účtu s upravitelnými 
kontakty), kontakt se po další synchronizaci telefonu odstraní i z kontaktů 
na webu. 

Není možné odstranit kontakty z účtu určeného pouze pro čtení, např. 
na Facebooku. V takovém případě vás dialogové okno informuje o tom, že 
kontakt bude skrytý. Pro obnovení skrytých kontaktů z účtu učeného pouze 
pro čtení musíte odstranit účet z telefonu a znovu jej přidat. 

Pokud kontakt obsahuje informace z upravitelného účtu (například Kontakty) 
a účtu určeného pouze pro čtení (např. Facebook), dialogové okno vás 
informuje, že informace z účtu pouze na čtení budou skryté a nebudou 
odstraněny. 

4 Klepněte na OK pro potvrzení odstranění kontaktu. 



Kontakty120

Návod k použití AUG-2.3-103

120120

AUG-2.3-103 Návod k použití

Kontakty

Komunikace s kontakty 

Z kontaktů nebo karty Oblíbené můžete rychle volat nebo odesílat textové (SMS) 
nebo multimediální zprávy (MMS) na výchozí telefonní číslo kontaktu. Můžete 
také otevřít podrobnosti pro prohlížení seznamu všech způsobů komunikace 
s příslušným kontaktem. 

Tato část popisuje způsoby, jak vytvořit komunikaci při procházení seznamu 
kontaktů. Aplikace Kontakty sdílí vaše kontakty s mnoha jinými aplikacemi, jako je 
např. Gmail (viz "Gmail" na str. 135) a SMS a MMS (viz "SMS a MMS" na str. 227). 

Připojení pomocí funkce rychlého kontaktu pro Android 

1 Klepněte na obrázek kontaktu pro otevření rychlého kontaktu pro Android. 

Klepněte na obrázek kontaktu. 

Klepněte na ikonu pro výběr způsobu 
připojení.

2 Klepněte na ikonu pro výběr způsobu připojení. 

Dostupné ikony závisí na informacích, které obsahuje kontakt, a na aplikacích 
a účtech v telefonu. 

Další informace viz "Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45. 
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Komunikace s kontaktem 

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.

2 Klepněte na kontakt, se kterým chcete komunikovat. 

Můžete také jednoduše klepnout na ikonu zeleného telefonu v seznamu 
oblíbených kontaktů nebo v Hovory pro volání zobrazeného čísla. 

3 Na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu klepněte na způsob zahájení 
komunikace s kontaktem. 

V případě telefonních čísel se automaticky otevře aplikace Telefon pro vytočení 
příslušného čísla. Pro jiné typy komunikace se automaticky otevře příslušná 
aplikace podle zadané adresy kontaktu. 

Volání výchozího čísla kontaktu 

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.

2 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty. 

3 V menu, které se otevře, klepněte na Volat kontakt.

Zobrazená položka menu závisí na nastaveném výchozím čísle kontaktu, např. 
Volat mobil, Volat domů atd.

Automaticky se otevře aplikace Telefon pro vytočení zvoleného čísla. Další 
informace o uskutečňování telefonních hovorů viz "Uskutečňování a příjem 
hovorů" na str. 77. 

Odeslání textové nebo multimediální zprávy na výchozí číslo kontak-
tu 

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.

2 Dotkněte se a podržte kontakt, kterému chcete volat. 

3 V menu, které se otevře, klepněte na Odeslat správu kontaktu.

Automaticky se otevře aplikace SMS a MMS se zadaným telefonním číslem 
kontaktu vloženým v nové zprávě. Další informace o odesílání textových 
a multimediálních zpráv viz "Zprávy" na str. 227. 

Pro odesílání textových nebo multimediálních zpráv můžete také použít funkci 
rychlého kontaktu. Viz "Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45.
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Změna zobrazení kontaktů 

Můžete skrýt kontakty, které neobsahují telefonní číslo. Můžete také nastavit, které 
skupiny kontaktů se mají pro jednotlivé účty zobrazovat v seznamu kontaktů. 

Nastavení zobrazování kontaktů bez telefonního čísla 

Pokud používáte seznam kontaktů pouze pro telefonování, můžete skrýt všechny 
kontakty, které neobsahují telefonní čísla. 

1 Otevřete seznam kontaktů. 

2 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Možnosti zobrazení.

3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí Zobrazení jmen kontaktů.

Změna zobrazení skupin 

1 Otevřete seznam kontaktů.

2 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Možnosti zobrazení.

3 Klepněte na účet pro otevření seznamu skupin. 

Skupiny v účtu závisí na typu účtu. 
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4 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí skupiny, jejíž kontakty se mají zobrazovat 
v Kontaktech. 

Tato akce se týká pouze zobrazení skupin kontaktů s touto obrazovkou. 
Nastavení synchronizace nebudou ovlivněna. 

5 Klepněte na Hotovo.

Během provádění změn se zobrazuje zpráva. Pokud se změna týká velkého 
množství kontaktů, může to chvíli trvat. 

Změna způsobu zobrazení kontaktů 

1 Otevřete seznam kontaktů.

2 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Možnosti zobrazení.

3 Klepněte na Seřadit seznam podle, abyste mohli zvolit, zda se mají kontakty 
řadit podle příjmení nebo podle křestního jména. 

4 Klepněte na Zobrazení jmen kontaktů podle pro nastavení zobrazování 
kontaktů nejprve podle příjmení nebo podle křestního jména. 
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Spojování kontaktů 

Pokud přidáte nový účet nebo přidáte kontakty různými způsoby, například při 
odesílání a přijímání e-mailů, aplikace Kontakty se pokusí vyhnout vytvoření 
duplicitních položek tak, že novou kontaktní informaci spojí s existujícím kontaktem 
pod stejným jménem. Kontaktní údaje můžete spojovat i ručně. 

Pro eliminování vytvoření duplicitních záznamů můžete použít také Kontakty 
na webu a příkaz Najít a sloučit duplikáty v menu Více akcí (pro další 
informace viz Kontakty na webu).

Spojování kontaktních údajů 

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.

2 Klepněte na položku kontaktu, ke které chcete přidat informaci. Toto je kontakt, 
který uvidíte v Kontaktech po jejich sloučení. 

3 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Upravit kontakt.

4 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Spojit.

Pravděpodobné kontakty jsou zobrazeny v horní části obrazovky. Můžete 
klepnout na Zobrazit všechny kontakty pro výběr kontaktu z celého seznamu 
kontaktů. 

Klepněte na kontakt, jehož informace 
chcete spojit. 

5 Klepněte na kontakt, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. 

Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se 
již nebude zobrazovat v seznamu kontaktů. 
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Podrobné informace o zobrazení původu kontaktních informací včetně 
automaticky a manuálně spojených informací viz v části "Editování kontaktních 
údajů" na str. 117. Informace o rozdělení nesprávně spojených kontaktních 
informací viz část "Rozdělení kontaktních informací" na str. 126. 
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Rozdělení kontaktních informací 

Každý kontakt v telefonu může obsahovat informace z různých zdrojů — nebo 
ty, které jste sami vložili. Kontakty mohou obsahovat informace, které se spojily 
automaticky po přidání účtu, kontakty, které jste spojili manuálně atd. 

Pokud byly kontaktní informace z různých zdrojů spojeny nesprávně, můžete tyto 
informace rozdělit zpět na samostatné kontakty v telefonu. 

Rozdělení kontaktních informací

1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.

2 Klepněte na kontakt, jehož informace chcete rozdělit. 

3 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Upravit kontakt.

4 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Oddělit.

Kontaktní informace se rozdělí do samostatných kontaktů v seznamu kontaktů. 
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S telefonem můžete synchronizovat kontakty, e-maily, události 
v kalendáři a další informace z více účtů Google, účtů Microsoft 
Exchange ActiveSync nebo jiných typů účtů, podle aplikací 
nainstalovaných v telefonu. 

Můžete například začít přidáním vašeho osobního Google 
účtu, abyste měli své osobní e-maily, kontakty a kalendář vždy 
přístupné. Pak můžete přidat pracovní účet Exchange ActiveSync, 
takže si budete moci přečíst vaše pracovní e-maily a budete mít 
s sebou své pracovní kontakty. 

Pomocí Nastavení účtů a synchronizace a nastavení v aplikaci 
Gmail, Kalendář, E-mail a jiných aplikacích můžete nakonfi gurovat, 
jak bude váš účet spolupracovat s aplikacemi ve vašem telefonu. 
Pro změnu hesla a dalších obecných nastavení účtu použijte 
webový prohlížeč. 

Tato kapitola obsahuje
"Přidávání a odebírání účtů" na str. 128 

"Konfi gurace synchronizace účtu a možností zobrazení" na str. 131 

Účty
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Přidávání a odebírání účtů 

Můžete přidat několik Google účtů a účtů Microsoft Exchange ActiveSync. Máte 
také možnost přidávání dalších typů účtů v závislosti na vašich aplikacích. Některé 
můžete přidat v nastaveních Nastavení účtů a synchronizace podle popisu v této 
části. Ostatní můžete přidávat pomocí aplikace, která pracuje s příslušnými typy 
účtů. Pomocí aplikace E-mail můžete například přidat IMAP a POP3 e-mailové účty 
(viz "Přidávání a odebírání účtů" na str. 218). 

Přidání účtu 

Pro přidání některých účtů bude možná nutné, abyste získali od svého 
poskytovatele IT služeb podrobnější informace o službách, ke kterým se účet 
připojuje. Možná budete potřebovat například informace o doméně nebo adrese 
serveru vašeho účtu. 

1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace. 

Můžete tak učinit v kontaktech postupným klepnutím na Menu  
a na položku Účty nebo přímo v aplikaci Nastavení. 

Obrazovka Nastavení účtů a synchronizace zobrazí vaše aktuální nastavení 
synchronizace a seznam vašich aktuálních účtů. 

Viz "Konfi gurace synchronizace účtu a možností zobrazení" na str. 131 

Klepněte na Přidat účet.

2 Klepněte na Přidat účet.
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3 Klepněte na typ účtu, který chcete přidat. 

Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.

4 Pro zadání povinných a nepovinných informací o účtu postupujte podle pokynů 
na obrazovce. 

Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, ale podrobnosti závisí na typu 
účtu a konfi guraci služby, ke které se připojujete. 

Podrobnosti o přidávání účtů založených na Microsoft Exchange ActiveSync viz 
část "Přidávání a odebírání účtů" na str. 218 a podrobné tabulky v části "Změna 
nastavení e-mailového účtu" na str. 221. Tyto části také popisují, jak přidat 
e-mailový účet založený na IMAP, POP3 nebo SMTP pomocí aplikace E-mail. 

5 Konfi gurace účtu. 

V závislosti na typu účtu bude možná nutné nastavit, jaké údaje chcete 
synchronizovat s telefonem, název účtu a jiné podrobnosti. 

Po dokončení je účet přidán do seznamu na obrazovce Nastavení účtů 
a synchronizace. V závislosti na konfi guraci účtu se začnou s telefonem 
synchronizovat e-maily, kontakty a další informace. 

Podrobnosti o změně způsobu konfi gurace účtu viz část "Konfi gurace 
synchronizace účtu a možností zobrazení" na str. 131. 
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Odebrání účtu 

Můžete odebrat účet a odstranit tak veškeré informace, které s ním souvisejí, 
včetně e-mailů, kontaktů, nastavení atd. 

Nemůžete odebrat první Google účet, pomocí kterého jste se přihlásili do telefonu, 
ale můžete odstranit všechny osobní informace z telefonu. Informace o provedení 
této akce viz část "Ochrana osobních údajů" na str. 370. 

1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace.

Můžete to provést v Kontaktech postupným klepnutím na Menu  
a na Účty nebo přímo v aplikaci Nastavení. 

Obrazovka Nastavení účtů a synchronizace zobrazí vaše aktuální nastavení 
synchronizace a seznam vašich aktuálních účtů.

2 Klepněte na účet, který chcete odebrat

3 Klepněte na Odebrat účet.

4 Potvrďte, že chcete odebrat účet. 
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Konfi gurace synchronizace účtu a možností 
zobrazení 

Můžete nastavit používání údajů na pozadí a možnosti synchronizace pro 
všechny aplikace v telefonu. Můžete také pro každý účet nastavit, které typy dat 
chcete synchronizovat. Některé aplikace, např. Gmail a Kalendář, mají své vlastní 
nastavení synchronizace. 

Některé aplikace, např. Kontakty, Gmail a Kalendář dokážou synchronizovat data 
z více aplikací. Ostatní aplikace synchronizují údaje, které jsou pouze z prvního 
Google účtu, pomocí kterého jste se přihlásili do telefonu, nebo z účtů přiřazených 
speciálně k této aplikaci. 

V případě některých účtů je synchronizace obousměrná. Změny informací, které 
provedete v telefonu, se aplikují i na informace, které se nacházejí na webu. Váš 
Google účet pracuje tímto způsobem. Ostatní účty podporují pouze jednosměrnou 
synchronizaci. Informace v telefonu jsou určeny pouze pro čtení. 

Konfi gurace obecných nastavení synchronizace 

1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace.

Můžete to provést v Kontaktech postupným klepnutím na Menu  a na Účty 
nebo přímo v aplikaci Nastavení (klepněte postupně na Domů , na Menu  
a nakonec na Nastavení).

Na obrazovce se zobrazí vaše aktuální nastavení synchronizace a seznam 
vašich aktuálních účtů. 

Klepněte na účet pro jeho konfi guraci. 

Některé nebo všechny informace 
z tohoto účtu se nastaví na automatickou 
synchronizaci s vaším telefonem. 

Žádné informace z tohoto účtu se 
nebudou automaticky synchronizovat 
s vaším telefonem. 
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 označuje, že některé nebo všechny informace účtu jsou konfi gurovány pro 
automatickou synchronizaci s telefonem. 

 označuje, že žádné informace účtu nejsou konfi gurovány pro automatickou 
synchronizaci s telefonem.

2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Data na pozadí pro nastavení, 
zda aplikace a služby mohou přenášet data, když s nimi přímo nepracujete 
(to znamená, když běží na pozadí). 

Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, Gmail přestane přijímat nové e-maily, 
Kalendář přestane synchronizovat události atd., dokud neklepnete na položku 
menu Obnovit nebo neodešlete e-mail.

3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Automatická synchronizace 
, abyste zvolili, zda se změny informací, které provedete v telefonu nebo 
na webu, mají automaticky vzájemně synchronizovat. 

Například, když je tato možnost zaškrtnuta, změny, které provedete 
v Kontaktech v telefonu, se automaticky provedou v Google kontaktech 
na webu. 

Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, údaje budete moci synchronizovat 
manuálně pomocí nástrojů aplikace. Viz "Manuální synchronizace informací" 
na str. 132. 

Manuální synchronizace informací 

1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace.

2 Klepněte na účet, jehož data chcete synchronizovat. 

3 Postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Synchronizovat nyní.
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Změna nastavení synchronizace účtu 

1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace.

2 Klepněte na účet, jehož nastavení synchronizace chcete změnit. 

Otevře se obrazovka Data a synchronizace, v níž je zobrazen seznam typů 
informací, které lze synchronizovat. 

Zaškrtnuté položky jsou nastaveny na synchronizaci s telefonem. 

3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí typů informací, které chcete synchronizovat 
s telefonem. 

Zrušení zaškrtnutí této možnosti neodstraní informace z vašeho telefonu. 
Prostě se zastaví synchronizace s webovou verzí. Pro odstranění informací 
z předešlé synchronizace účtu musíte odebrat účet. 
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Gmail

Gmail je emailová služba založená na webu od společnosti 
Google. Při prvním nastavení nakonfi gurujete telefon pro použití 
s existujícím účtem Gmail, nebo můžete vytvořit nový účet. 
Při prvním spuštění aplikace Gmail na vašem telefonu obsahuje 
složka Doručená pošta zprávy z vašeho účtu Gmail na webu. 

Tato kapitola obsahuje
"Gmail je jiný" na str. 137 

"Verze a dostupnost aplikace Gmail" na str. 136 

"Spuštění aplikace Gmail a doručené pošty" na str. 138 

"Čtení zpráv" na str. 141 

"Vytváření a odesílání zpráv" na str. 145 

"Odpověď na zprávu nebo poslání zprávy dále" na str. 147 

"Práce s prioritní poštou" na str. 149 

"Dávkové zpracování konverzací" na str. 152 

"Označení zprávy hvězdičkou" na str. 153 

"Označení konverzace štítkem" na str. 154 

"Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155 

"Synchronizace konverzací podle štítků" na str. 156 

"Nahlášení spamu" na str. 158 

"Vyhledávání zpráv" na str. 159 

"Archivace konverzací" na str. 160 

"Připojení podpisu ke zprávě" na str. 161 

"Používání klávesových zkratek" na str. 162 

"Změna nastavení aplikace Gmail" na str. 163 

Gmail
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Verze a dostupnost aplikace Gmail 

Tato část popisuje aplikaci Gmail verze 2.3.2 pro Android verze 2.2 (Froyo) nebo 
2.3 (Gingerbread). Verzi aplikace Gmail zjistíte postupným klepnutím na Menu  
a na O aplikaci nebo Více > O aplikaci na většině obrazovek aplikace Gmail. 

Gmail verze 2.3.2 je aktuálně dostupná z Android Market v následujících zemích: 
Argentina, Rakousko, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Brazílie, Kanada, Švýcarsko, 
Česká republika, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Velká Británie, 
Řecko, Hongkong SAR (Čína), Chorvatsko, Maďarsko, Irsko, Izrael, Indie, Itálie, 
Japonsko, Jižní Korea, Kazachstán, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Mexiko, 
Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, 
Rusko, Švédsko, Singapur, Slovinsko, Slovensko, Thajsko, Taiwan, USA, Jižní 
Afrika. 

Pokud vaše země není na seznamu, můžete získat tuto verzi aplikace Gmail jako 
přímou aktualizaci (OTA), podle síťového operátora. 
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Aplikace Gmail je jiná 

Aplikace Gmail je založena na webu  Vaše zprávy jsou uloženy na serverech 
společnosti Google, ale číst, vytvářet a organizovat je můžete pomocí aplikace 
Gmail ve vašem telefonu nebo ve webovém prohlížeči. Protože jsou vaše e-maily 
uložené na serverech Google, celou historii zpráv můžete prohledávat pomocí 
rychlé a výkonné služby Google vyhledávání. 

Akce, které provedete na jednom místě, se projeví všude. Například pokud si 
přečtete zprávu v aplikaci Gmail na telefonu, označí se jako přečtena i ve webovém 
prohlížeči. Zprávy, které odešlete pomocí prohlížeče a dokonce i koncepty zpráv, 
budou viditelné v aplikaci Gmail v telefonu. 

Aplikace Gmail je založena na konverzaci  Každá zpráva a všechny 
odpovědi na ni jsou seskupeny ve vaší Doručené poště jako jediná konverzace. 
V jiných e-mailových aplikacích se odpovědi na zprávy rozmístí ve vaší Doručené 
poště, obvykle podle data přijetí, takže zpráva a odpovědi na ni jsou rozptýleny 
mezi ostatními zprávami. Gmail umožňuje jednoduše sledovat celé vlákno 
s konverzacemi. 

Aplikace Gmail je organizována podle štítků a ne podle složek  Označením 
zpráv pomocí štítků můžete organizovat své konverzace různými způsoby. V jiných 
e-mailových aplikacích může být každá zpráva pouze v jedné složce. Například 
s aplikací Gmail můžete konverzaci se svou matkou o narozeninovém dárku 
pro svého bratra označit jako "Máma" i jako "Bratr." Později se můžete podívat 
na zprávy v rámci obou štítků. Při použití složek byste mohli uložit zprávu do složky 
"Máma" nebo do složky "Bratr" ale ne do obou najednou. 

Aplikace Gmail pro telefon je optimalizována pro mobilní telefony: pro 
pokročilé úkoly použijte webový prohlížeč  Web je nejlepším místem pro 
uspořádání a získání informací o službě Gmail a účtu Google. Například nemůžete 
použít aplikaci Gmail v telefonu pro vytvoření štítků a fi ltrů, které používáte pro 
třídění zpráv, ale na telefonu můžete označit zprávu. Služba Gmail na webu 
poskytuje úplné informace o službě, takže je nejlepším místem pro získání 
informací o všech funkcích služby Gmail. 

Aplikace Gmail je určena pro službu Gmail  Gmail můžete samozřejmě 
použít na odesílání e-mailů na jakékoli e-mailové adresy a kdokoliv může poslat 
e-mail vám na vaši Gmail adresu. Chcete-li si ale přečíst zprávy od jiných 
poskytovatelů e-mailových služeb (pomocí AOL, Yahoo! nebo jiného e-mailového 
účtu), použijte aplikaci E-mail. Viz "E-mail" na str. 207. 
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Spuštění aplikace Gmail a doručené pošty 

Když otevřete Gmail, ve složce Doručená pošta se zobrazí vaše poslední 
konverzace. Při návratu do služby Gmail po používání jiných aplikací se zobrazí 
poslední obrazovka, se kterou jste pracovali. 

Spusťte aplikace Gmail 

� Klepněte na ikonu Gmail  na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči. 

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40. 

Ve složce Doručená pošta se zobrazují konverzace s nejnovější zprávou v horní 
části. Všechny vaše konverzace jsou zobrazeny ve složce Doručená pošta, 
dokud je neodstraníte, nepřesunete do archivu nebo neodfi ltrujete. 

Pokud změníte preferovanou doručenou poštu na štítek Prioritní pošta v Gmailu 
na webu, tak ji můžete prohlížet a nastavit jako výchozí doručenou poštu 
v aplikaci Gmail v telefonu. Viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149 

Aktuální Google účet se zobrazí v horní pravé části v Doručené poště. Pokud 
máte více než jeden účet, přepínat účty můžete klepnutím na aktuální účet 
podle popisu v části "Přepínání účtů" na str. 140. Přidávání a práce s účty jsou 
popsány v části "Účty" na str. 127. 

Konverzace s novými zprávami mají předmět uveden tučně. Pro přečtení 
zprávy v konverzaci, klepněte na její předmět. Viz "Čtení zpráv" na str. 141. 
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Váš účet. Klepněte pro 
přepínání účtů.

Předmět zobrazený tučným 
písmem indikuje konverzace 
s novými (nepřečtenými) 
zprávami. 

V této konverzaci jsou 2 
zprávy. 

Klepněte na konverzaci pro 
její otevření a přečtení těchto 
zpráv. 

Počet nepřečtených zpráv 
ve složce Doručená pošta. 
Klepněte pro otevření seznamu 
konverzací s různými štítky. 

 označuje zprávy odeslané přímo vám. 

 označuje zprávy, ve kterých byla vaše adresa uvedena jako kopie. 

Ostatní zprávy, které vám byly odeslány, jsou součástí skupiny. 

Pokud používáte štítek Prioritní pošta, zprávy v seznamu konverzací mohou 
také indikovat, zda jste je vy nebo služba Gmail označili jako důležité (viz "Práce 
s prioritní poštou" na str. 149): 

Důležité zprávy jsou označeny žlutou ikonou:

 označuje důležité zprávy, které byly odeslány přímo vám. 

 označuje důležité zprávy, ve kterých byla vaše adresa uvedena jako kopie. 

 označuje důležité zprávy, které jste přijali jako část ze skupiny. 

Otevření doručené pošty při spuštění aplikace Gmail 

� Klepněte na tlačítko Zpět , abyste se vrátili do doručené pošty. 

NEBO

� Během čtení zprávy postupně klepněte na Menu  a na Doruč. Pošta.

NEBO

� Při procházení seznamu konverzací se štítky postupně klepněte na Menu  
a na Více > Doruč. Pošta.

Pokud máte štítek Prioritní pošta nastaven jako výchozí doručenou poštu, 
namísto Doručená pošta se zobrazí Prioritní pošta (viz "Práce s prioritní poštou" 
na str. 149). 
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Přepínání účtů 

Gmail zobrazuje konverzace, zprávy a nastavení najednou pouze z jednoho 
Google účtu. Pokud máte více než jeden účet, můžete otevřít obrazovku Účty pro 
zobrazení počtu nepřečtených zpráv v jednotlivých účtech a pro přepínání účtů. 

Přidávání a konfi gurace účtů jsou popsány v části "Účty" na str. 127. 

1 Ve složce Doručená pošta klepněte na aktuální účet v horní pravé části 
obrazovky. Nebo postupně klepněte na tlačítko Menu  a na položku Účty.

Ve složce Doručená pošta nebo Prioritní pošta je u každého účtu uveden 
i počet nepřečtených zpráv v závislosti na výchozí složce doručené pošty. 
U každého konta se zobrazuje i výchozí složka doručené pošty (viz "Práce 
s prioritní poštou" na str. 149). 

Počet nepřečtených zpráv. 

2 Klepněte na účet, který obsahuje e-mail, který chcete přečíst. 

V závislosti na zvolené výchozí složce doručené pošty se zobrazuje Doručená 
pošta nebo Prioritní pošta účtu. 

Používání aplikace Gmail offl ine 
Pokud nejste připojeni k mobilní datové nebo Wi-Fi síti (například pokud je zapnut 
režim V letadle), můžete použít Gmail pro čtení nebo opětovné přečtení zpráv, které 
jsou synchronizovány s telefonem (viz "Synchronizace konverzací podle štítků" 
na str. 156), a pro vytváření zpráv. 

Zprávy, které odešlete, se uloží v telefonu do složky Pošta k odeslání 
a po obnovení připojení se tyto zprávy automaticky odešlou. Zprávy, které jsou 
uloženy ve složce Pošta k odeslání, můžete prohlížet; viz "Prohlížení konverzací 
podle štítků" na str. 155. 
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Čtení zpráv 

Při prohlížení seznamu konverzací ve složce Doručená pošta nebo v seznamu 
označených konverzací otevřete konverzaci pro čtení zpráv. 

Služba Gmail "přesouvá" nové zprávy do telefonu automaticky: není nutné ručně 
aktualizovat složku doručené pošty (viz "Synchronizace konverzací podle štítků" 
na str. 156). 

Po přijetí nové zprávy se zobrazí i notifi kace ve stavovém řádku, pokud jste 
nevypnuli notifi kace Gmail v nastavení aplikace Gmail, kde můžete také nastavit, 
zda při přijetí nového e-mailu má telefon vibrovat a změnit další nastavení 
(viz "Změna nastavení aplikace Gmail" na str. 163). Pokud používáte štítek Prioritní 
pošta jako výchozí, budete přijímat pouze notifi kace o důležitých zprávách 
(viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149). Když klepnete na notifi kace Gmail, otevře 
se složka Doručená pošta, která obsahuje nové zprávy, nebo pokud máte nový 
e-mail na více než jednom účtu, otevře se obrazovka Účty. 

Čtení zprávy 

� Klepněte na konverzaci, která obsahuje zprávu, kterou chcete přečíst. 

Konverzace se otevře na první nové (nepřečtené) zprávě nebo na první 
zprávě označené hvězdičkou, pokud jste předtím označili zprávu v konverzaci 
hvězdičkou. Viz "Označení zprávy hvězdičkou" na str. 153 
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Tato konverzace má jeden štítek. 

Klepněte pro zobrazení odesílatele a prvního řádku 
zprávy, kterou jste již přečetli. 

Klepněte na rychlé kontaktování odesílatele přes 
Google Talk, prostřednictvím telefonu nebo jinými 
způsoby. 

Můžete archivovat nebo odstranit celou 
konverzaci nebo otevřít další nebo předchozí 
konverzaci. 

V hlavičce zprávy se zobrazí, kdo odeslal zprávu, kdy a komu byla odeslána a další 
informace. Ikony označují, zda má zpráva přílohu a stav připojení odesílatele v Google 
Talk. Pro další informace klepněte na Zobrazit podrobnosti.

Můžete klepnout na ikonu rychlého kontaktu odesílatele zprávy pro otevření 
seznamu způsobů rychlého kontaktování odesílatele. Viz "Rychlé propojení 
s vlastními kontakty" na str. 45.

Při čtení zpráv v konverzaci můžete použít tlačítka v dolní části obrazovky pro 
archivaci celé konverzace (viz "Archivace konverzací" na str. 160) nebo pro její 
odstranění. Po odstranění konverzace můžete klepnout na Obnovit na panelu 
v horní části obrazovky pro zrušení odstranění.(Konverzace, které odstraníte ze 
složky Koš, nejsou odstraněny ve službě Gmail na webu.) 

Pomocí levého a pravého směrového tlačítka v dolní části zprávy otevřete další 
nebo předchozí konverzaci v složce Doručená pošta. 

Práce s přílohami 

Gmail dokáže ve zprávě zobrazit některé typy přiložených obrázků (.png, jpeg, 
v závislosti na telefonu). U ostatních příloh můžete použít tlačítko Náhled 
nebo Stáhnout. V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete 
stáhnout a číst různé typy souborů, včetně tabulek (.xls), textových dokumentů 
(.doc) nebo PDF souborů (.pdf). Další aplikace mohou podporovat otevírání 
jiných typů souborů. 
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Přílohy, které stáhnete, jsou uloženy v USB jednotce telefonu nebo na SD 
kartě. Obrázkové soubory jsou přidány do alb ve složce Galerie. Prohlížení, 
znovuotevření a odstranění stažených souborů je popsáno v části "Správa 
stahování" na str. 54.

Kopírování textu ze zprávy 

Můžete zkopírovat text z přijaté zprávy, takže jej můžete vložit do zprávy, kterou 
vytvoříte, nebo do textového pole v jiné aplikaci. 

1 Otevřete zprávu a posuňte se na místo textu, který chcete zkopírovat. 

Viz "Čtení zpráv" na str. 141.

2 Postupně klepněte na Menu  potom na Více > Vybrat text.

3 Táhněte prst přes text, který chcete zkopírovat. 

Text, který označíte, se zkopíruje do schránky. 

Nyní můžete použít techniku popsanou v části "Editování textu" na str. 37 pro 
přidání zkopírovaného textu do zprávy, kterou vytváříte, nebo do textového 
pole jiné aplikace. 

Opětovné přečtení zprávy 

Když otevřete konverzaci, je zpráva, kterou jste již přečetli, skryta v kartě, která 
zobrazuje počet skrytých zpráv. 

1 Klepněte na kartu, která zobrazuje počet předtím přečtených zpráv. 

Karta se rozbalí do záložek, které zobrazují odesílatele a první řádek každé 
přečtené zprávy. 

2 Pro opětovné přečtení zprávy klepněte na rozbalenou kartu. 
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Pro zobrazení karty s přehledem 
klepněte na kartu, která označuje počet 
nepřečtených zpráv. 

Klepněte na kartu zprávy, kterou 
jste již přečetli, aby se otevřela 
a abyste si ji mohli přečíst 
znovu. 

Když čtete zprávu nebo když je zvolená karta, můžete postupně klepnout 
na Menu  a na Označit jako nepřečtené pro opětovné označení zprávy jako 
nepřečtené — abyste například věděli, že si ji máte přečíst později. 
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Vytváření a odesílání zpráv 

Můžete vytvořit a odeslat zprávu jednomu nebo několika kontaktům nebo 
skupinám s Gmailem nebo jinými e-mailovými adresami. 

Vytvoření a odeslání zprávy 

1 Při procházení doručených zpráv nebo jiného seznamu konverzací klepněte 
postupně na Menu  a na Nová.

Odešlete zprávu, uložte ji do konceptů 
nebo ji odstraňte. 

Zadejte zprávu. 

Klepněte pro odstranění přílohy. 

Zadejte předmět. 

Zadejte adresu příjemce zprávy.

Klepněte pro změnu odesílatele. 

Klepněte pro odeslání nebo uložení 
konceptu. 

2 Nastavte adresu, ze které chcete e-mail odeslat. 

Gmail, ze kterého odesíláte e-mail, je zobrazen v horní části obrazovky. 
Pokud máte více než jeden účet Gmail, můžete klepnout na příslušný účet pro 
zvolení účtu, ze kterého se má zpráva odeslat. Pokud máte nastavenu vlastní 
adresu odesílatele pro váš Gmail účet na webu, můžete použít tuto adresu 
(podrobnější informace o nastavení adresy odesílatele viz Gmail na webu). 

3 Zadejte adresu příjemce zprávy. 

4 Zadejte předmět zprávy. 

5 Zadejte text zprávy. 

Viz "Používání OSD klávesnice" na str. 31 a "Editování textu" na str. 37. 
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6 Klepněte na ikonu Odeslat .

Pokud nejste připraveni na odeslání zprávy, klepněte na ikonu Uložit jako 
koncept . Koncepty si můžete přečíst otevřením zprávy se štítkem 
Koncepty. Viz část "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155. 

Můžete také postupně klepnout na Menu  a na Zrušit pro odstranění zprávy 
včetně všech uložených konceptů. 

Pokud nejste připojen k síti — například když pracujete v režimu V letadle — 
zpráva, kterou dáte odeslat, se uloží do telefonu do složky Pošta k odeslání, 
dokud se opět nepřipojíte k síti. 

Odeslání kopie nebo skryté kopie zprávy 

Můžete odeslat kopii nebo skrytou kopii zprávy na jednu nebo několik adres. 

� Při psaní zprávy postupně klepněte na Menu  a na Přidat příjemce kopie/
skryté pro přidání polí Kopie a Skrytá kopie, do kterých můžete zadat adresy. 

Během psaní textu vám zařízení nabízí shodné možnosti ze seznamu kontaktů. 
Viz "Kontakty" na str. 109. Můžete klepnout na navrhovanou položku nebo 
vytvořit novou. 

Přidání fotografi e do zprávy

� Při psaní zprávy postupně klepněte na Menu  a na Připojit pro odeslání 
zprávy s fotografi í.

Viz "Galerie" na str. 279 pro informace o pracování s fotografi emi.

Důležité Neodstraňujte originální soubor přílohy před úplným odesláním zprávy (tj. dokud se 
nezmění štítek Pošta k odeslání na štítek Odeslána pošta). V opačném případě se 
příloha neodesílá.

� Pokud si to rozmyslíte, stiskněte malé políčko v pravé části přílohy pro její 
odstranění ze zprávy. 
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Odpověď na zprávu nebo poslání zprávy dále 

Můžete pokračovat v konverzaci odpovídáním na zprávu nebo jejím odesláním dál. 

Odpovídání na zprávu nebo její odeslání dále 

1 Klepněte na tlačítko Odpovědět  v záhlaví zprávy. Nebo postupně 

klepněte na šipku  a na Odp. Všem nebo Přeposlat.

Můžete změnit předvolené tlačítko z Odpovědět na Odp. Všem. 
Viz "Změna nastavení aplikace Gmail" na str. 163.

Klepněte na tlačítko Odpovědět.

Nebo postupně klepněte na šipku 
a na Odp. Všem nebo Přeposlat.

Odpovědí nebo odesláním zprávy dále bez změny předmětu zprávy se přidá 
do aktuální konverzace odpověď. Změna předmětu otevře novou konverzaci. 

Zpráva se otevře na nové obrazovce, kde můžete přidávat nebo odebírat 
adresy, upravovat předmět a přidávat nebo odebírat text nebo přílohy podle 
popisu ve "Vytváření a odesílání zpráv" na str. 145. Můžete také klepnout 
na tlačítko v horní levé části pro nastavení, zda chcete odpovědět, odpovědět 
všem, nebo odeslat zprávu dál. 

Přílohy jsou zahrnuty automaticky ve zprávě, kterou posíláte dál, ale ne ve 
zprávě, na kterou odpovídáte. 
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Pokud chcete vybrat svou zprávu s textem ze staré zprávy, můžete klepnout 
na Vložená odpověď. V takovém případě se odstraní všechny přílohy 
a formátování původní zprávy.

Můžete přidat jednoho nebo více lidí do další konverzace tím, že odpovíte 
všem, a přidáním nových adres lidí pro odpověď.

Všechny zprávy v konverzaci kromě té, na kterou odpovídáte nebo odesíláte 
dále, jsou zahrnuty v nové zprávě. Všechny zprávy, které následují za zprávou, 
kterou posíláte dále, jsou vynechány. 

Klepněte pro odeslání odpovědi nebo ji uložte mezi 
koncepty. 

Klepněte pro nastavení, zda chcete odpovědět, 
odpovědět všem, nebo poslat dál. 

Zadejte odpověď. 

Klepněte pro převod citovaného textu na text určený 
pouze pro čtení a zahrňte vaši odpověď do původní 
zprávy. 

Zrušte zaškrtnutí pro odeslání vaší odpovědi bez 
zahrnutí původní zprávy. 

2 Klepněte na ikonu Odeslat .
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Práce s prioritní poštou 

Pokud máte nastavenu službu Gmail na webu na zobrazování štítku Prioritní pošta, 
můžete nakonfi gurovat aplikaci Gmail na telefonu na stejné zobrazení. Můžete také 
nastavit štítek Prioritní pošta jako výchozí doručenou poštu. 

Pokud přijmete velké množství e-mailů, štítek Prioritní pošta vám pomůže jimi 
procházet rychleji, a to díky oddělení důležitých e-mailů od těch méně důležitých. 
Gmail analyzuje vaše nové zprávy a snaží se předpovědět, co je důležitější, tím 
že sbírá informace o tom, jak jste reagovali na podobné zprávy v minulosti, zda 
jsou zprávy adresovány přímo vám a na základě mnoha dalších faktorů. Během 
používání se Gmail učí, které typy zpráv jsou pro vás důležité, podle toho, jak je 
používáte. 

Pro další informace o prioritní poště včetně informací o jejím zobrazení 
prostřednictvím služby Gmail na webu a o používání v telefonu navštivte Gmail 
na webu. 

Otevření prioritní pošty 

Prioritní pošta je seznam konverzací, které byly službou Gmail nebo vámi 
označené jako důležité a které jsou i ve vaší Doručené poště: jsou nové nebo jste je 
nearchivovali nebo nepřesunuli pod jiný štítek manuálně nebo pomocí fi ltru. 

� Klepněte na štítek v horní části seznamu konverzací a pak klepněte 
na Prioritní pošta.

NEBO

� * Klepněte na Prioritní pošta na obrazovce Štítky. 

Viz "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155 

NEBO

� Postupně klepněte na Menu  a na položku menu Doruč. Pošta dostupnou 
na mnoha obrazovkách aplikace Gmail, v případě, že je štítek Prioritní pošta 
vaší výchozí doručenou poštou. 
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Důležité zprávy jsou označeny žlutou ikonou:

 označuje důležité zprávy, které byly odeslány přímo vám.

 označuje důležité zprávy, ve kterých byla vaše adresa uvedena jako kopie.

 označuje důležité zprávy, které jste přijali jako část ze skupiny.

Nastavení prioritní pošty jako výchozí doručené pošty 

Můžete nastavit, aby se po přijetí nového e-mailu namísto doručené pošty otevřel 
seznam konverzací v prioritní poště. Toto nastavení je v aplikaci Gmail v telefonu 
dostupné pouze pokud máte službu Gmail na webu nastavenou pro zobrazování 
štítku Prioritní pošta. 

1 Otevřete Doručenou poštu a postupně klepněte na Menu  
a na Více > Nastavení.

2 Zaškrtněte Prioritní pošta. 

Označení konverzace jako důležité 

1 V Doručené poště nebo jiném seznamu konverzací zaškrtněte jednu nebo 
několik konverzací, které nejsou označeny jako důležité. Nebo otevřete 
konverzaci, která není označena jako důležitá. 

Viz "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152. 

2 Postupně klepněte na Menu  a na Označit jako důležité.

Zprávy se přidají do prioritní pošty a Gmail se učí, které konverzace považujete 
za důležité. 
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Označení, že konverzace není důležitá 

1 V jakémkoli seznamu konverzací vyberte jednu nebo více zpráv, které jsou 
označeny jako důležité. Nebo otevřete konverzaci, která je označena jako 
důležitá. 

2 Postupně klepněte na Menu  a na Nedůležité.

Zprávy se odeberou z prioritní pošty a Gmail se učí, které konverzace 
považujete za méně důležité.

Pokud otevřete konverzaci z prioritní pošty, aplikace se okamžitě vrátí 
na zobrazení prioritní pošty. 
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Dávkové zpracování konverzací 

V Doručené poště nebo jinak označeném seznamu konverzací můžete najednou 
archivovat, označit, odstranit nebo provést jiné akce se skupinou konverzací. 

1 V Doručené poště nebo jiném seznamu konverzací zaškrtněte konverzace, 
s nimiž chcete pracovat hromadně. 

Když označíte konverzaci, zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítka Archív, 
Smazat a Štítky.

Zaškrtněte konverzace pro jejich přidání 
do skupiny. 

Klepněte na tlačítko pro provedení 
nabízené hromadné operace nebo 
klepněte na Menu pro provedení jiné 
hromadné operace. 

2 Klepněte na Archív, Smazat nebo Štítky. Nebo postupně klepněte 
na Menu  a na Přidat hvězdičku, Oznámit spam, Ignorovat, 
Označit jako přečtené/nepřečtené nebo Zrušit výběr všech.

Pokud používáte štítek Prioritní pošta, můžete také v menu označit, zda 
konverzace jsou či nejsou důležité (viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149). 

Vaše akce se provede pro celou skupinu zpráv. 

Po odstranění skupiny konverzací můžete klepnout na Zpět ve žlutém panelu 
v horní části obrazovky, chcete-li zrušení odstranit. Funkci Zpět můžete použít 
i po ztlumení, archivaci a oznámení spamu. 

Pokud nikdy nepracujete se skupinou zpráv, můžete skrýt zaškrtávací políčka, 
aby zůstalo více prostoru na předměty konverzací. Viz "Změna nastavení aplikace 
Gmail" na str. 163. 
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Označení zprávy hvězdičkou 

Důležitou zprávu můžete označit hvězdičkou, abyste ji v budoucnu mohli snadněji 
najít. Konverzace se zprávami označenými hvězdičkou se zobrazují s hvězdičkou 
ve vaší Doručené poště a při jiných seznamech konverzací. Pro zobrazení pouze 
konverzací se zprávami s hvězdičkou viz "Prohlížení konverzací podle štítků" 
na str. 155. 

Označení zprávy hvězdičkou

� Při čtení zprávy klepněte na hvězdičku v její hlavičce. 

NEBO

� Při procházení seznamu zpráv v seznamu konverzací klepněte na hvězdičku 
u zprávy. 

Hvězdička se zabarví žlutě .

Zrušení označení zprávy hvězdičkou 

� Klepněte znovu na hvězdičku u zprávy. 

Zrušení označení všech zpráv hvězdičkou 

� Klepněte na hvězdičku konverzace v seznamu konverzací. 
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Označení konverzace štítkem 

Konverzace spravujete označováním konverzací štítkem. Gmail má několik 
přednastavených štítků. Můžete přidat vlastní štítky a přiřadit jim barvy pomocí 
služby Gmail na webu (vlastní barvy štítků, které vytvoříte na webu, nejsou 
podporovány v aplikaci Gmail v telefonu). 

Prohlížení konverzací s přiřazenými štítky je popsáno v části "Prohlížení konverzací 
podle štítků" na str. 155. 

Označení konverzace štítkem

1 Při čtení zpráv v konverzaci klepněte postupně na Menu  
a na Změnit štítky.

2 V dialogovém okně, které se otevře, označte štítky, které chcete přiřadit ke 
konverzaci. 

3 Klepněte na OK.

Označení štítkem více konverzací najednou 

Můžete přiřadit nebo změnit štítky jedné nebo více konverzace najednou. 

1 V Doručené poště nebo jiném seznamu konverzací označte konverzace, 
kterým chcete přidělit štítky. 

Viz "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152.

2 Klepněte na tlačítko Štítky v dolní části obrazovky.

3 V dialogovém okně, které se otevře, označte štítky, které chcete přiřadit ke 
konverzaci.

4 Klepněte na OK.

Změna štítků konverzací 

1 Při čtení zpráv v konverzaci klepněte postupně na Menu  
a na Změnit štítky.

Štítky konverzací můžete změnit i hromadně stejným způsobem, jako jste 
označili skupinu štítky, klepnutím na tlačítko Štítky.

2 V dialogovém okně, které se otevře, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí štítků. 

3 Klepněte na OK.
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Prohlížení konverzací podle štítků 

Můžete prohlížet seznam konverzací, které mají stejný štítek, včetně konverzací 
s hvězdičkou. 

Můžete nastavit, kolik konverzací zůstane v telefonu podle štítku a času, jak je to 
popsáno v části "Synchronizace konverzací podle štítků" na str. 156. 

Informace o přidělování štítků a hvězdiček viz část "Označení konverzace štítkem" 
na str. 154 nebo "Označení zprávy hvězdičkou" na str. 153. 

1 Při procházení doručené pošty nebo jiného seznamu konverzací klepněte 
na název aktuálního štítku v horní levé části seznamu. Nebo postupně klepněte 
na Menu  a na Přejít na štítky.

Vaše štítky se nacházejí v rolovacím seznamu. Barvy štítků jsou takové, jaké 
byly původně označeny pomocí aplikace Gmail, nebo takové, jaké jste přiřadili 
štítkem ve službě Gmail na webu.

Počet konverzací s tímto štítkem, které 
obsahují nepřečtené zprávy. 

Počet konverzací s koncepty. 

2 Pro zobrazení seznamu konverzací se štítkem klepněte na štítek. 

Seznam konverzací se podobá Doručené poště, ale namísto "Doručená pošta" 
v horní levé části seznamu se nachází název štítku. Se seznamem konverzací 
označenými štítkem pracujete stejně jako s doručenou poštou. 
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Synchronizace konverzací podle štítků 
Služba Gmail webmail disponuje možnostmi pro uložení všech zpráv, které jste kdy 
odeslali nebo přijali, což váš telefon nedokáže. Aby se šetřilo místo, Gmail stahuje 
do vašeho telefonu pouze některé z vašich zpráv. Můžete nastavit, které zprávy 
z konverzací jsou aktuálně uloženy v telefonu podle štítku a které části konverzací 
podle času. 

Pro nastavení způsobu a času synchronizace těchto údajů můžete použít aplikaci 
Nastavení. Viz "Účty a nastavení synchronizace" na str. 369. 

Výběr štítků pro synchronizaci 
1 Otevřete Doručenou poštu. 

2 Postupně klepněte na Menu  a na Více > Nastavení > Štítky.

Otevře se obrazovka Synchronizace se seznamem vašich štítků Gmail pro účet 
zobrazený v horní části obrazovky. Pod každým štítkem jsou aktuální nastavení 
synchronizace: Synchronizovat vše, Synchronizovat dnů: 4 nebo žádný 
štítek (nesynchronizuje se).

3 Klepněte na štítek konverzace, jejíž nastavení synchronizace chcete změnit. 

Otevře se dialogové okno příslušné konverzace se třemi možnostmi:

Žádná synchronizace  Nestahovat žádné konverzace, které mají pouze 
tento štítek. 

Synchronizovat dnů: 4  Stáhnout poslední 4 (nebo počet dnů, který 
nastavíte) konverzace. 

Synchronizovat vše  Stáhnout všechny konverzace s tímto štítkem. 
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Nastavení počtu dnů pro synchronizaci 

1 Otevřete Doručenou poštu.

2 Postupně klepněte na Menu  a na Více > Nastavení > Štítky.

3 Klepněte na Počet synchronizovaných dnů.

4 Zadejte počet dnů a klepněte na OK.
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Nahlášení spamu 

Služba Gmail webmail velmi účinně zabraňuje tomu, aby se do vaší doručené 
pošty dostal spam (nevyžádaná pošta). Ale v případě, že se spam do doručené 
pošty dostane, můžete pomoci vylepšit Gmail nahlášením konverzace jako spamu. 

Nahlášení konverzace jako spamu 

� Při čtení zpráv konverzace klepněte postupně na Menu  
a na Více > Oznámit spam.

NEBO

� Zaškrtněte jednu nebo více konverzací v Doručené poště nebo jiném seznamu 
konverzací a klepněte postupně na Menu  a na Oznámit spam.

Viz "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152.

Když nahlásíte, že konverzace je spam, konverzace a všechny její zprávy 
se odstraní z doručené pošty. Zprávy, které jste označili jako spam, můžete 
prohlížet zobrazením zpráv pod štítkem Spam. Viz "Prohlížení konverzací podle 
štítků" na str. 155.
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Vyhledávání zpráv 

Můžete vyhledávat zprávy, které obsahují jedno nebo více slov ve svém obsahu 
nebo ve svých adresách, předmětech, etiketách atd. 

Při vyhledávání zpráv jsou zahrnuty všechny zprávy v účtu Gmail na webu (kromě 
těch, které jsou označeny jako Koš nebo Spam), nikoli pouze ty, které jsou 
synchronizovány s telefonem. Z tohoto důvodu musíte mít datové připojení pro 
vyhledávání zpráv ve službě Gmail. 

Můžete také použít rozšířené možnosti vyhledávání, které jsou popsány 
na webových stránkách služby Gmail. 

1 V Doručené poště klepněte postupně na Menu  a na Hledat. 

Nebo klepněte na tlačítko Vyhledávání .

2 Zadejte slovo nebo slova, která chcete najít, a klepněte na tlačítko Přejít 

na OSD klávesnici nebo na ikonu lupy  v pravé části vyhledávacího políčka. 
Nebo klepněte na slova hledaná předtím, které se nacházejí pod vyhledávacím 
políčkem.

Otevře se seznam konverzací, ve kterém budou zobrazeny všechny konverzace 
se zprávami, které obsahují slova, která jste hledali. Slova, která jste hledali, se 
zobrazují v záhlaví. 

S konverzacemi v tomto seznamu můžete pracovat stejně jako s konverzacemi 
v Doručené poště nebo v jiném seznamu konverzací. 

Když otevřete konverzaci ze seznamu s výsledky vyhledávání, bude slovo, které 
jste hledali, zvýrazněné všude, kde se ve zprávách v konverzacích nachází. 

Slova, která vyhledáváte, jsou uložena v telefonu a jsou navrhována při dalších 
hledáních v aplikaci Gmail. V nastaveních aplikace Gmail můžete tato uložená 
slova odstranit. Viz část "Změna nastavení aplikace Gmail" na str. 163. 
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Archivování konverzací 

Konverzace můžete archivovat pro jejich přesun z doručené pošty, aniž byste je 
odstranili. Archivované konverzace mají přidělen štítek Všechny zprávy a zachovají 
si všechny ostatní štítky, které jste jim přiřadili. Viz "Prohlížení konverzací podle 
štítků" na str. 155. Tyto konverzace jsou také součástí vyhledávání. Pokud někdo 
odpoví na zprávu, která je archivována, konverzace se přesune zpět do vaší 
doručené pošty. 

� * Při procházení seznamu konverzací se dotkněte konverzace a podržte ji 
a v menu, které se otevře, klepněte na Archiv.

NEBO

� Zaškrtněte jednu nebo více konverzací ve vaší Doručené poště nebo jiném 
seznamu konverzací a klepněte na Archiv.

Viz "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152.

NEBO

� Během čtení zprávy klepněte na Archiv ve spodní části obrazovky. 
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Připojení podpisu ke zprávě 

Ke každé zprávě odeslané z vašeho telefonu můžete připojit jednu nebo několik 
řádků jednoduchého textu, např. vaše jméno, kontaktní informace nebo text 
"Odeslané Androidem." Tento podpis je nezávislý na jakémkoli podpisu, který se 
připojuje ke zprávám odesílaným prostřednictvím služby Gmail na webu. 

1 Otevřete Doručenou poštu nebo jinak označený seznam konverzací. 

2 Postupně klepněte na Menu  a na Více > Nastavení > Podpis.

Zadejte podpis, který se připojí k vaší 
zprávě. Klepněte na OK.

3 Zadejte podpis. 

4 Klepněte na OK.
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Používání klávesových zkratek 

Pokud má váš telefon fyzickou klávesnici, můžete použít následující klávesové 
zkratky pro ovládání vašich konverzací a zpráv. Pokud váš telefon obsahuje 
Trackball nebo jiné polohovací zařízení, jsou dostupné další zkratky. 

Zkratky pro seznam konverzací 
Při procházení seznamu konverzací, např. Doručená pošta, můžete použít 
následující klávesové zkratky. 

u Obnovení seznamu 

c Napsat zprávu 

Enter Otevření konverzace

y Archivování konverzace 

Alt + posun Trackballu nahoru Přechod na začátek seznamu 

Alt + posun Trackballu dolů Přechod na konec seznamu 

Shift + Mezerník O stránku nahoru 

Mezerník O stránku dolů 

Zkratky pro zprávy 
Během čtení zpráv můžete použít následující klávesové zkratky. 

r Odpovědět na poslední zprávu v konverzaci 

a Odpovědět všem na poslední zprávu 
v konverzaci 

f Přeposlat dál poslední zprávu v konverzaci 

y Archivovat konverzaci 
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Změna nastavení aplikace Gmail 

Můžete změnit množství nastavení týkajících se aplikace Gmail. Každý Gmail 
účet má svá vlastní nastavení, takže změny se projeví pouze pro aktuální účet. 
Viz "Přepínání účtů" na str. 140. 

V aplikaci Nastavení se mění hlasitost notifi kace a některá synchronizační 
nastavení. Viz "Nastavení" na str. 353. 

� Pro změnu nastavení aplikace Gmail otevřete Doručené zprávy a klepněte 
postupně na Menu  a na Více > Nastavení.

Obecná nastavení 
Prioritní pošta  Zaškrtněte, pokud chcete, aby byl štítek Prioritní pošta vaší 
výchozí doručenou poštou, takže se otevře po spuštění aplikace Gmail s novými 
zprávami (namísto Doručené pošty) a vy budete přijímat pouze notifi kace pro 
nové zprávy, které jsou součástí důležitých konverzací. Toto nastavení není 
viditelné, pokud nemáte nastaven Gmail na webu pro zobrazování prioritní pošty. 
Viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149. 

Podpis   Otevře se dialogové okno, do kterého můžete zadat text, který se připojí 
ke každé odesílané zprávě. Viz "Připojení podpisu ke zprávě" na str. 161. 

Potvrdit akce  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zaškrtnout, které 
akce otevřou dialogové okno pro potvrzení této akce: archivace, odstranění 
a odesílání zpráv. 

Odp. Všem  Po zaškrtnutí se nahradí tlačítko Odpovědět v záhlaví zprávy 
za tlačítko Odp. Všem, takže pro přístup k této možnosti nebude nutné klepnout 
na šipku. 

Automaticky pokračovat  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete 
nastavit, která obrazovka se otevře, když odstraníte nebo archivujete konverzaci, 
jejíž zprávy prohlížíte: zprávy v textové konverzaci, předchozí konverzace nebo 
Doručená pošta nebo jiný seznam konverzací, se kterým pracujete. 

Velikost textu zprávy  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zvolit 
velikost textu ve zprávách, které čtete. 

Dávkové operace  Po zaškrtnutí se přidá na levou stranu každé konverzace 
zaškrtávací políčko, takže ji můžete přidat do skupiny. Viz "Dávkové zpracování 
konverzací" na str. 152.

Vymazat historii vyhledávání  Klepněte pro odstranění historie slov, která jste 
v minulosti hledali v účtu Gmail. Viz "Vyhledávání zpráv" na str. 159. 
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Štítky  Otevře se obrazovka Štítky, v níž můžete nastavit, které konverzace se 
budou synchronizovat. Viz "Synchronizace konverzací podle štítků" na str. 156. 

Nastavení notifi kací 
Upozornění na e-maily  Po zaškrtnutí přijmete notifi kace, jakmile dostanete 
nový e-mail. Viz "Správa notifi kací" na str. 29.

Zvolit vyzváněcí tón  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zvolit 
tón vyzvánění při upozornění na nový e-mail, včetně možnosti výchozího tónu 
vyzvánění a režimu Tichý režim. 

Vibrace  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit, zda má či nemá 
telefon vibrovat při doručení Gmail notifi kace (pouze v případě, že je telefon 
v režimu Tichý režim). Viz "Nastavení zvuku" na str. 362. 

Upozornit jednou  Zaškrtněte pro přijímání notifi kací z aplikace Gmail pouze 
poprvé, když máte nový e-mail od posledního čtení zpráv a nikoli při každém přijetí 
nové zprávy. 
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Aplikace Kalendář v telefonu vytváří a spravuje události, schůzky 
a setkání pomocí služby Google kalendář. Rovněž také pracuje se 
službou kalendáře Microsoft Exchange ActiveSync.

Aplikace Kalendář v telefonu je optimalizována pro telefon. 
Některé funkce kalendáře, jako například vytváření kalendářů, jsou 
dostupné v Google kalendáři na webu. Bližší informace o webové 
verzi kalendáře najdete na stránce http://calendar.google.com.

Tato kapitola obsahuje
"Prohlížení kalendáře a událostí" na str. 166

"Práce v zobrazení Agenda" na str. 168

"Práce v zobrazení Den" na str. 169

"Práce v zobrazení Týden" na str. 171

"Práce v zobrazení Měsíc" na str. 172

"Prohlížení podrobností o události" na str. 173

"Vytvoření události" na str. 174

"Editování události" na str. 175

"Nastavení připomínky události" na str. 177

"Reakce na připomínku události" na str. 178

"Synchronizace a zobrazování kalendářů" na str. 179

"Změna nastavení aplikace Kalendář" na str. 180

Kalendář
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Prohlížení kalendáře a událostí

Otevřete aplikaci Kalendář pro prohlížení událostí, které jste vytvořili, nebo na které 
vás pozvali jiní.

Při prvním nastavování telefonu jej nakonfi gurujte na používání svého stávajícího 
Google účtu nebo si vytvořte nový účet. Při prvním otevření aplikace Kalendář 
se ve vašem telefonu zobrazí stávající události kalendáře z vašeho Google účtu 
na webu.

Do telefonu si můžete přidat další účty Google kalendáře nebo kalendáře Microsoft 
Exchange a nakonfi gurovat je tak, aby se zobrazovaly v aplikaci Kalendář. Viz část 
"Účty" na str. 127.

Při prvním nastavení aplikace Kalendář pro synchronizaci událostí ve vašem 
telefonu se nastaví události z předchozího měsíce až na jeden rok dopředu. 
Následně Kalendář synchronizuje údaje o významných budoucích událostech 
během roku mezi telefonem a webem a přidává další události, které přidáte 
do kalendáře pomocí aplikace Kalendář v telefonu.

Spuštění aplikace Kalendář

� Klepněte na ikonu Kalendář  na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči.

O spouštění a přepínání aplikací se dozvíte více v části "Spuštění aplikací 
a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Události z každého účtu, který jste přidali do telefonu a nakonfi gurovali 
na synchronizaci kalendářů, se zobrazí v aplikaci Kalendář. Bližší informace 
o přidávání účtů naleznete v části "Účty" na straně 127.

Události z každého kalendáře se zobrazí jinou barvou. Bližší informace 
o zobrazování kalendářů ve vašem telefonu najdete v části "Synchronizace 
a zobrazování kalendářů" na str. 179.

Kalendář zobrazuje aktuální čas (červená značka a horizontální čára 
v některých zobrazeních) a čas událostí, a to pomocí výchozího místního 
časového pásma podle nastavení v mobilní síti, kterou používáte. Pokud často 
cestujete, můžete si nastavit domácí časové pásmo a v aplikaci Kalendář pak 
používat toto pásmo. Viz část "Změna nastavení aplikace Kalendář" na str. 180.
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Zobrazení Agenda

Zobrazení Den

Zobrazení Týden

Zobrazení Měsíc

Pro zobrazení bližších informací 
o události v zobrazení Agenda, Den 
nebo Týden klepněte na událost. 

Pro otevření událostí pro daný den v zobrazení Měsíc klepněte na den.

Změna zobrazení kalendáře

� Klepněte na Menu  a na Agenda, Den, Týden nebo Měsíc.

V každém zobrazení se zobrazují události ve vašem kalendáři pro období, které 
specifi kujete. Bližší podrobnosti viz v části:

"Práce v zobrazení Agenda" na str. 168

"Práce v zobrazení Den" na str. 169

"Práce v zobrazení Týden" na str. 171

"Práce v zobrazení Měsíc" na str. 172

� Pro zobrazení bližších informací o události v zobrazení Agenda klepněte 
na událost. 

� Pro zobrazení událostí pro daný den v zobrazení Měsíc klepněte na den.
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Práce v zobrazení Agenda 

Zobrazení Agenda je seznam vašich událostí v chronologickém pořadí. Celodenní 
a vícedenní události jsou uvedeny na začátku každého dne. Dny bez událostí se 
nezobrazují.

Přepnutí do zobrazení Agenda

� Klepněte na Menu  a Agenda.

Klepnutím na událost zobrazíte bližší 
podrobnosti o dané události.

Tahem nahoru nebo dolů prohlížejte 
předchozí nebo následující události.

Tato událost se opakuje.

Podrobnosti o událostech v zobrazení Agenda

� Klepněte na událost.

Zobrazí se obrazovka s podrobnostmi o události. 
Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.
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Práce v zobrazení Den

V zobrazení Den se zobrazuje přehled událostí pro daný den v podobě tabulky, 
kde jedna hodina představuje jeden řádek. Červená čára ukazuje na aktuální čas. 
Celodenní a vícedenní události jsou zobrazeny v horní části. Část názvu každé 
akce se zobrazuje v řádcích, čímž indikuje, kdy daná událost nastane.

Přepnutí do zobrazení Den

� Klepněte na Menu  a na Den.

Posunutím doleva nebo doprava 
zobrazíte předchozí nebo následující 
dny.

Dotkněte se časového úseku nebo 
události a podržte, čímž vytvoříte novou 
událost v daném čase.

Klepnutím na událost zobrazíte bližší 
podrobnosti o dané události.

� Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další dny.

Podrobnosti o událostech v zobrazení Den

� Klepnutím na událost zobrazíte bližší podrobnosti o dané události.

Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.

� Dotkněte se události a podržte, čímž otevřete menu s možnostmi zobrazení, 
editování nebo vymazání události a možností vytvoření nové události v daném 
čase.
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Přidání události v zobrazení Den

� Dotkněte se prázdného místa nebo události v daném dni a podržte, čímž 
otevřete menu s možností vytvoření nové události v daném čase.

Viz část "Vytvoření události" na str. 174.
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Práce v zobrazení Týden

V zobrazení Týden se zobrazuje přehled událostí pro daný týden. Celodenní 
a vícedenní události jsou zobrazeny v horní části. 

Přepnutí do zobrazení Týden

� Klepněte na Menu  a na Týden.

Celodenní událost.

Dotkněte se časového úseku nebo 
události a podržte, čímž vytvoříte novou 
událost v daném čase.

Klepnutím na událost zobrazíte bližší 
podrobnosti o dané události.

Posunutím doleva nebo doprava 
zobrazíte předchozí nebo následující 
dny.

Podrobnosti o událostech v zobrazení Týden

� Klepnutím na událost zobrazíte bližší podrobnosti o dané události.

Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.

� Dotkněte se události a podržte, čímž otevřete menu s možnostmi zobrazení, 
editování nebo vymazání události a možností vytvoření nové události v daném 
čase.

Přidání události v zobrazení Týden 

� Dotkněte se prázdného místa nebo události v daném týdnu a podržte, čímž 
otevřete menu s možností vytvoření nové události v daném čase.

Viz část "Vytvoření události" na str. 174.
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Práce v zobrazení Měsíc

V zobrazení Měsíc se zobrazuje přehled událostí pro daný měsíc. Segmenty 
každého dne s naplánovanými událostmi se zobrazují s modrým vertikálním 
pruhem.

Přepnutí do zobrazení Měsíc

� Klepněte na Menu  a na Měsíc.

Tahem nahoru nebo dolů prohlížejte 
předchozí nebo následující měsíce.

Pro zobrazení událostí pro daný den 
klepněte na den. 

Zobrazení informací o událostech v zobrazení Měsíc 

� Pro zobrazení událostí pro daný den v zobrazení Den klepněte na den.

Viz část "Práce v zobrazení Den" na str. 169.
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Prohlížení podrobností o události 

V závislosti na aktuálním zobrazení můžete několika způsoby zobrazit bližší 
informace o události. 

Prohlížení informací o události 

� Pro zobrazení bližších informací o události v zobrazení Agenda, Den nebo 
Týden klepněte na událost. 

� Pro přepnutí do zobrazení Den klepněte v zobrazení Měsíc na den. 
Pak klepnutím na událost zobrazte bližší podrobnosti o dané události. 

Klepnutím nastavíte, zda se zúčastníte 
této události. 

Pod vaším označením účasti 
na události se zobrazí oznámení dalších 
účastníků. 

Klepnutím změníte nastavení, zda 
chcete být upozorněn na tuto událost. 

Klepnutím vymažete tuto připomínku. 

Klepnutím přidáte další připomínku pro 
tuto událost. 

Pomocí menu Zúčastníte se? můžete nastavit nebo změnit, zda se zúčastníte 
události. 

Pod vaším označením účasti na události se zobrazují oznámení dalších účastníků. 

Časy událostí jsou uvedeny v časovém pásmu, které je nastaveno podle místního 
mobilního operátora, pokud nenakonfi gurujete Kalendář na domácí časové pásmo. 
Viz část "Změna nastavení aplikace Kalendář" na str. 180.

Všechny připomínky událostí můžete měnit nebo můžete událost přidat klepnutím 
na tlačítko . Viz část "Nastavení připomínky události" na str. 177.

Pokud máte oprávnění na změnu událostí, můžete po klepnutí na Menu  
editovat nebo vymazat událost podle postupu v části "Editování události" 
na str. 175.
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Vytvoření události 

Aplikaci Kalendář v telefonu můžete použít k vytvoření událostí, které se zobrazí 
na telefonu a v Google kalendáři na webu. 

Vytvoření události

1 V zobrazení Kalendář klepněte na Menu  a klepnutím na Nová událost 
zobrazte obrazovku s podrobnostmi o nové události.

Můžete se také dotknout časového místa v zobrazení Den, Týden nebo Měsíc 
a podržet ho. V zobrazeném menu klepnutím na Nová událost zobrazíte 
obrazovku s podrobnostmi o nové události, kde je již zadaný den a čas.

2 Zadejte podrobnosti o události.

Zadejte název, čas a další volitelné podrobnosti o této události.

Při nastavování data nebo času můžete použít tlačítka plus a minus 
v dialogovém okně nebo po klepnutí na datum nebo čas jej zadat pomocí 
OSD klávesnice.

Můžete použít výchozí časové pásmo nebo nastavit jiné pro tuto událost. 
Výchozí časové pásmo pro vaše události je nastaveno dle místního mobilního 
operátora, pokud nenakonfi gurujete aplikaci Kalendář na domácí časové 
pásmo. Viz část "Změna nastavení aplikace Kalendář" na str. 180.

Pokud používáte více než jeden kalendář, můžete si vybrat kalendář, do kterého 
chcete přidat událost.

Klepnutím na tlačítko plus  můžete přidat více připomínek. 
Viz část "Nastavení připomínky události" na str. 177.

3 Pozvěte hosty na událost.

V poli Hosté zadejte e-mailové adresy všech, které chcete pozvat na událost. 
Při několika adresách oddělte každou adresu čárkou (,). Pokud lidé, kterým 
jste poslali pozvánky, používají Google kalendář, dostanou pozvánky v aplikaci 
Kalendář a e-mailem. 

4 Klepněte na Menu  a klepnutím na Zobrazit další možnosti přidejte 
podrobnosti o události.

5 Přejděte do dolní části obrazovky s podrobnostmi o události a klepněte 
na Hotovo. 

Událost se přidá do vašeho kalendáře.
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Editování události

Můžete editovat událost, kterou jste vytvořili na telefonu nebo na webu. Můžete 
také editovat události, které vytvořili jiní, pokud vám k tomu dali povolení.

Editování události

1 Zobrazte přehled událostí. 

Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.

2 Klepněte na Menu  a na Upravit událost.

Zobrazí se obrazovka s podrobnostmi o události. Tato obrazovka je popsána 
v části "Vytvoření události" na str. 174.

Klepněte na Menu  a klepnutím na Zobrazit další možnosti přidejte nebo 
editujte podrobnosti o události.

3 Upravte událost.

4 Přejděte do dolní části obrazovky a klepněte na Hotovo.
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Vymazání události

Můžete vymazat událost, kterou jste vytvořili na telefonu nebo na webu. Můžete 
také vymazat události, které vytvořili jiní, pokud vám k tomu dali povolení.

Vymazání události

1 Zobrazte přehled událostí. 

Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.

2 Klepněte na Menu  a na Smazat událost.

3 V zobrazeném dialogovém okně klepněte na OK.
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Nastavení připomínky události

Můžete nastavit jednu nebo více upozornění na událost, bez ohledu na to, zda jste 
vytvořili událost, nebo máte oprávnění k editování jejich dalších podrobností. 

Nastavení připomínky události

1 Zobrazte přehled událostí. 

Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.

2 Pokud jste již nastavili připomínku, klepnutím na tlačítko plus  můžete přidat 
více připomínek. Přidá se připomínka 10 minut před událostí.

3 Klepněte na čas připomínky a v dialogovém okně, které se zobrazí, zvolte 
klepnutím dobu, kdy chcete být před událostí upozorněn.

Když nastane čas připomínky, dostanete oznámení o události. Viz část "Reakce 
na připomínku události" na str. 178.

Na konfi guraci dalších nastavení můžete použít Google kalendář na webu.

Vymazání připomínky události 

1 Zobrazte přehled událostí. 

2 Klepněte na tlačítko minus  na připomínce. 
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Reakce na připomínku události 

Pokud jste nastavili připomenutí události, objeví se v době, kdy nastane čas 
připomínky, v oznamovací oblasti stavového řádku ikona pro očekávané události. 
Viz část "Správa notifi kací" na str. 29. 

Reakce na připomínku události

� Pokud ve stavovém řádku přijmete oznámení, přesuňte stavový řádek dolů 
a otevřete panel notifi kací. Pak klepnutím na oznámení události otevřete 
seznam notifi kací kalendáře. 

� Pokud přijmete oznámení s upozorněními, otevře se seznam notifi kací 
kalendáře, ve kterém jsou uvedeny všechny notifi kace čekající na vaši reakci. 

� Pro zobrazení bližších informací o této události klepněte na událost v seznamu 
notifi kací kalendáře. 

� Pro vypnutí všech připomínek na události po dobu 5 minut klepněte v seznamu 
notifi kací kalendáře na Odložit vše.

� Pro vymazání všech připomínek v seznamu klepněte v seznamu notifi kací 
kalendáře na Zavřít vše.

� Při zobrazeném seznamu notifi kací kalendáře klepněte na Zpět , pokud 
chcete připomínky ponechat nevyřízené. Ikona zůstane zobrazena ve stavovém 
řádku a připomínky zůstanou zobrazeny na panelu notifi kací. 
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Synchronizace a zobrazování kalendářů 

Pokud přidáte Google účet nebo účet Microsoft Exchange ActiveSync do telefonu, 
který obsahuje službu kalendáře, a nakonfi gurujete tento účet na synchronizaci 
událostí v kalendáři do telefonu, události z tohoto kalendáře se přidají a aktualizují 
v aplikaci Kalendář v telefonu. 

Můžete si určit, zda má účet synchronizovat změny do kalendáře událostí 
mezi Google kalendářem nebo jinou službou kalendáře v nastavení aplikace 
na obrazovce nastavení účtů a synchronizace (viz bod "Nastavení účtů 
a synchronizace" na str. 369). Můžete nakonfi gurovat, které kalendáře se uloží 
do telefonu (pro rychlejší přístup) a které z nich se zobrazí nebo skryjí v aplikaci 
Kalendář telefonu.

Nastavení uložení nebo zobrazení kalendářů v telefonu 

1 Klepněte na Menu  a postupně klepněte na Více > Kalendáře.

V obrazovce Kalendář se zobrazují všechny kalendáře (uspořádané podle 
účtů), které jste přidali nebo připojili pro každý účet, který je konfi gurován pro 
synchronizaci událostí do telefonu. (Kalendáře účtů, které jste nakonfi gurovali 
tak, aby se nesynchronizovaly s událostmi aplikace Kalendář, nejsou zahrnuty 
do seznamu.) 

Klepnutím na název účtu zobrazte nebo skryjte jeho kalendáře ve vašem 
telefonu. 

Ikona na pravé straně každého kalendáře indikuje, zda jsou jeho události 
synchronizovány (v tomto kontextu uloženy) s telefonem a zda jsou viditelné 
v aplikaci Kalendář. 

Události kalendáře jsou uloženy v telefonu a zobrazeny v aplikaci 
Kalendář 

Události kalendáře jsou uloženy v telefonu, ale nejsou zobrazeny 
v aplikaci Kalendář 

Události kalendáře nejsou synchronizovány s telefonem 

2 Klepnutím na ikonu vedle kalendáře nastavte, zda má být uložen v telefonu 
a zobrazen v aplikaci Kalendář. 

Ke kalendářům nakonfi gurovaným tak, aby se neukládaly do telefonu, 
zůstanete přihlášen a stále s nimi můžete pracovat pomocí Google kalendáře 
na webu nebo prostřednictvím jiných služeb kalendáře. 

3 Klepněte na OK.
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Změna nastavení aplikace Kalendář 

Můžete změnit následující nastavení způsobu zobrazování událostí aplikace 
Kalendář a způsobu upozornění na blížící se události. 

� Pro provedení změny nastavení aplikace Kalendář otevřete zobrazení Kalendář 
a klepněte na Menu  a postupně klepněte na Více > Nastavení.

Použít domácí čas  Zaškrtněte pro používání vašeho domácího časového 
pásma při zobrazení kalendářů a informací o událostech v aplikaci Kalendář, když 
jste na cestách, namísto místního časového pásma nastaveného v mobilní síti, ve 
které jste připojen. 

Domovské č. pásmo  Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit 
časové pásmo pro Kalendář, když jste na cestách při zaškrtnutí nastavení 
Použít domácí čas.

Skrýt odmítnuté události  Zaškrtněte, pokud nechcete vidět události, na které 
jste odmítli pozvání. 

Nastavit upozornění a oznámení  Otevření dialogového okna, kde můžete 
nastavit připomínky událostí s upozorněním, poslat oznámení nebo vypnout 
oznámení na události v telefonu. Viz část "Nastavení připomínky události" 
na str. 177 a "Reakce na připomínku události" na str. 178. 

Vybrat vyzvánění  Otevření dialogového okna, kde si můžete zvolit vyzváněcí 
tón po přijetí připomínky události. 

Vibrace  Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, aby telefon vibroval 
nebo nevibroval po přijetí připomínky události (jen když je telefon v režimu Silent 
mode). Viz část "Nastavení zvuků" na str. 362. 

Výchozí čas připomenutí  Otevření dialogového okna, kde si můžete zvolit 
výchozí čas, kdy mají být připomínky události před událostí. 

Verze sestavení  Verze kalendáře, který používáte. 
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Google Voice

Aplikaci Google Voice můžete používat na správu hlasových 
zpráv prostřednictvím vašeho mobilního operátora, poskytujícího 
hlasovou schránku. Google Voice poskytuje vizuální rozhraní pro 
všechny vaše zprávy hlasové schránky — můžete si zpřístupnit 
zprávy v požadovaném pořadí, číst přepisy svých zpráv 
a poslouchat zprávy pomocí rozhraní ve stylu karaoke, které 
umožňuje jednodušší přehrávání jakékoli části. 

Aplikaci Google Voice také můžete používat na mezinárodní hovory 
v místě vašeho poskytovatele dálkových telefonních služeb, díky 
čemuž Google Voice využívá nízké tarify mezinárodních hovorů. 

Pokud již máte vytvořený účet Google Voice s telefonním číslem 
Google, můžete nastavit telefon, aby vykonával některé nebo 
všechny hovory přes Google Voice. Lidé, kterým budete volat, 
budou namísto vašeho čísla mobilního telefonu jako identifi kátoru 
volajícího vidět telefonní číslo Google.

Pokud se chcete dozvědět více o Google Voice, včetně toho, jak 
získat telefonní číslo Google Voice, navštivte webovou stránku 
http://www.google.com/voice.

Služby Google Voice jsou v současné době dostupné pouze v USA 

Tato kapitola obsahuje
"Spuštění Google Voice a otevření složky Inbox" na str. 182 

"Čtení nebo přehrávání hlasové zprávy" na str. 184 

"Odesílání a příjem textových zpráv" na str. 186 

"Označování zpráv hvězdami" na str. 187 

"Prohlížení zpráv podle štítku" na str. 188

"Konfi gurace Google Voice" na str. 189 

"Telefonování pomocí Google Voice" na str. 191 

"Změna nastavení Google Voice" na str. 192 

Google Voice
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Spuštění Google Voice a otevření složky Inbox 
S aplikací Google Voice můžete kontrolovat složku doručené pošty Google Voice, 
posílat a přijímat zprávy a provádět další úkoly. 

Na telefonování nepoužíváte aplikaci Voice — telefonujete pomocí aplikace Telefon. 
Viz část "Telefonování pomocí Google Voice" na str. 191 

Při prvním spuštění aplikace Google Voice budete vyzváni k jejímu nakonfi gurování 
dle postupu v části "Konfi gurace Google Voice" na str. 189. 

Spuštění Google Voice 

� Klepněte na ikonu Google Voice  ve Spouštěči nebo na Domovské 
obrazovce.

O spouštění a přepínání aplikací se dozvíte více v části "Spuštění aplikací 
a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Při prvním spuštění aplikace Google Voice se zobrazí průvodce, který 
vám pomůže nastavit funkce Google Voice vhodné pro váš telefon a poté 
nakonfi gurovat funkce, které požadujete. 

Po počátečním nastavení se Google Voice spustí s naposledy používanou 
obrazovkou, nebo pokud jste v nedávné době Google Voice nepoužívali, otevře 
se složka Inbox. 

Ve složce Inbox se zobrazí všechny hlasové zprávy (označené ikonou ) a textové 
zprávy (označené ikonou ), které jste obdrželi spolu s údaji o odesílateli, datem 
odeslání zprávy a několik prvních slov zprávy. 

Klepnutím hlasovou nebo textovou 
zprávu otevřete. 
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Otevření složky Inbox 

Z kterékoliv obrazovky Google Voice se můžete vrátit do své složky Inbox. 

� Klepejte na Zpět , dokud se nezobrazí složka Inbox. 

Kontrola zůstatku na účtu 

Při prvním vytvoření účtu Google Voice máte na meziměstské hovory k dispozici 
0,10 USD. Pokud chcete přidat na svůj účet kredit, musíte se na účet přihlásit 
pomocí prohlížeče. Aktuální zůstatek si můžete zkontrolovat pomocí telefonu. 

� Ve vaší složce doručené pošty Google Voice klepněte na Menu  
a na Balance.

Zobrazí se dialogové okno s aktuálním zůstatkem na vašem účtu.
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Čtení nebo přehrávání hlasové zprávy 

Schránka Google Voice obsahuje seznam přijatých zpráv hlasové schránky. 
Hlasovou zprávu si také můžete přehrát pomocí aplikace Telefon, stejným 
způsobem jako si můžete poslechnout hlasový odkaz v hlasové schránce vašeho 
mobilního operátora. Viz část "Přehrávání hlasové schránky" na str. 86. 

Přepisy zpráv v hlasové schránce se rovněž zašlou na váš e-mail. 

Čtení přepisu zprávy hlasové schránky 

1 Spusťte Google Voice a otevřete složku Inbox. 

Viz část "Spuštění Google Voice a otevření složky Inbox" na str. 182. 

Ve složce Inbox se zobrazí vaše zprávy. Při každé zprávě můžete vidět, kdo ji 
poslal, kdy jste ji dostali a přepis začátku zprávy. 

2 Klepněte na zprávu, kterou chcete přečíst. 

Přepis zprávy se zobrazí v okně, které rovněž obsahuje informace o zprávě, 
včetně jména a čísla na osobu, která ji zanechala. 
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Přehrání zprávy hlasové schránky 

1 Spusťte Google Voice a otevřete složku Inbox.

2 Klepněte na zprávu, kterou chcete přehrát. 

V dolní části obrazovky se zobrazí ovládací prvky pro přehrávání hlasové 
zprávy. 

3 Klepnutím na ikonu přehrávání  přehrajte zprávu. 

V závislosti na výchozím nastavení se tato zpráva přehraje přes sluchátka nebo 
reproduktor. Viz část "Změna nastavení Google Voice" na str. 192. 

Klepnutím na ikonu reproduktoru  přehrajete zprávu ne přes sluchátka, ale 
pomocí reproduktoru telefonu. 

Přehrávání také můžete pozastavit a obnovit, a pokud chcete přehrávat jiné 
části zprávy, můžete posunout ukazatel průběhu přehrávání dopředu a dozadu. 

Odpovídání na zprávu 

1 Otevřete zprávu, kterou chcete přečíst nebo přehrát. 

2 Klepněte na Menu  a na Call nebo Text.

Pokud klepnete na Call, spustí se aplikace Telefon a vytočí se telefonní číslo 
osoby, která zanechala zprávu. 

Pokud klepnete na Text, otevře se okno Google Voice, ve kterém můžete 
napsat textovou zprávu podle postupu v části "Odesílání a příjem textových 
zpráv" na str. 186. 

Vymazání zprávy 

� Otevřete zprávu, kterou chcete přečíst nebo přehrát, a klepněte na Menu , 
pak klepněte na More a Delete.

NEBO

� Dotkněte se zprávy ve složce Inbox nebo v jiné složce označených zpráv ve 
štítku a podržte ji. V zobrazeném menu klepněte na Delete.

Vymazané zprávy můžete zobrazit ve štítku (složce) s označením Koš. Viz část 
"Prohlížení zpráv podle štítku" na str. 188. 
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Posílání a příjem textových zpráv 

Google Voice můžete používat na posílání a příjem textových (SMS) zpráv. 

Posílání textové zprávy 

1 Otevřete složku doručené pošty. 

2 Klepněte na Menu  a na Compose.

3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete poslat zprávu. Můžete také zadat jméno 
kontaktu s číslem mobilního telefonu. 

4 Napište krátkou textovou zprávu. 

5 Klepněte na Send.

Přečtení a odpovídání na textovou zprávu 

Když někdo pošle textovou zprávu na číslo Google Voice, dostanete oznámení, že 
zpráva byla doručena do vaší složky doručené pošty Google Voice. 

1 Otevřete panel notifi kací a klepněte na oznámení o zprávě. 

(Viz část "Správa notifi kací" na str. 29.) 

V složce Inbox také můžete klepnout na kteroukoli zprávu. 

Zobrazí se zpráva a všechny předchozí zprávy v konverzaci. 

2 Pokud chcete odpovědět na zprávu, napište krátkou zprávu a klepněte Send.
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Označování zpráv hvězdičkami

Abyste hlasové a textové zprávy mohli jednoduše sledovat, můžete je označit 
hvězdičkou. 

Označení zprávy hvězdičkou 

� V zobrazeném seznamu zpráv ve složce Inbox nebo v jiné složce klepněte 
na hvězdičku zprávy. 

Hvězdička se zbarví dozlatova .

Zrušení označení zprávy hvězdičkou 

� Znovu klepněte na hvězdičku. 

Zobrazení zpráv označených hvězdičkou 

Můžete otevřít složku obsahující jen zprávy označené hvězdičkou. 

1 Při procházení zpráv ve složce Inbox nebo v jiné složce klepněte na Menu  
a potom na Labels.

Viz část "Prohlížení zpráv podle štítku" na str. 188.

2 Klepněte na Starred. 

Otevře se složka, ve které jsou zprávy označené hvězdičkou. 
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Prohlížení zpráv podle štítku

Můžete si zobrazit zprávy, které mají stejné označení ve štítku, jako například 
Voicemail, Text, Placed, Received atd. 

1 Při procházení zpráv ve složce Inbox nebo v jiné složce klepněte na Menu  
a potom na Labels.

V rolovacím seznamu se zobrazí štítky Google Voice. 

Označení počtu nepřečtených zpráv 
v tomto štítku. 

Klepnutím na štítek otevřete složku 
obsahující zprávy s tímto označením. 

2 Klepnutím na štítek zobrazíte složku obsahující zprávy s tímto označením. 

Je to složka podobná složce Inbox, v záhlaví složky se však nezobrazí "Inbox", 
ale název štítku. S konverzacemi ve štítku pracujete stejným způsobem jako ve 
štítku (složce) Inbox.
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Konfi gurace Google Voice 

Při prvním spuštění aplikace Google Voice se zobrazí průvodce, který vám pomůže 
nakonfi gurovat služby Google Voice na vašem telefonu. Pokud se odhlásíte, 
průvodce se zobrazí při příštím spuštění Google Voice. Kdykoliv také můžete měnit 
používané služby změnou nastavení Google Voice. Viz část "Změna nastavení 
Google Voice" na str. 192.

Konfi gurace Google Voice

1 Spusťte Google Voice. 

Otevře se úvodní obrazovka, kde můžete začít proces konfi gurace Google 
Voice ve vašem telefonu. Možnosti, které nabízí průvodce, závisí na tom, zda 
už máte otevřený účet Google Voice a na funkcích, které podporuje váš mobilní 
operátor. 

2 Přihlaste se do aplikace Google Voice. 

Účet, pod kterým se přihlásíte je Google účet, jehož složka Inbox se zpřístupní 
pro čtení zpráv. Google účet také můžete používat i na další služby Google 
Voice, které se rozhodnete používat s vaším telefonem. 

Klepnutím na Sign in se přihlásíte do primárního Google účtu ve vašem 
telefonu. Nebo klepnutím na Use a different account se můžete přihlásit 
na jiný Google účet. 
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3 V případě potřeby můžete klepnutím na Next verifi kovat své telefonní číslo 
prostřednictvím textové zprávy. 

Google Voice využívá tento krok, aby se zajistilo, že můžete komunikovat se 
svým telefonem. 

4 Zadejte PIN hlasové schránky. 

Toto je kód, pomocí kterého můžete ověřit svoji hlasovou schránku v aplikaci 
Telefon. 

5 Zvolte si hovory, které chcete provádět pomocí Google Voice. 

Můžete si zvolit, aby všechny mezinárodní hovory probíhaly přes Google Voice 
a mohli jste tak využívat nízké tarify mezinárodních hovorů Google Voice. 
Případně při uskutečňování hovorů můžete být vyzváni k výběru, nebo zda se 
Google Voice nebude používat na telefonování vůbec. 

Pokud se přihlásíte na Google účet, který má číslo Google Voice, můžete 
si také zvolit, aby všechny hovory byly realizovány Google Voice. Pokud 
provedete takové nastavení, lidé, kterým budete volat, budou namísto vašeho 
čísla mobilního telefonu jako identifi kace volajícího vidět číslo Google Voice. 

6 Nakonfi gurujte službu hlasové schránky. 

Aplikace Google Voice otevře aplikaci pro nastavení, která vás vyzve, abyste 
si pro služby hlasové schránky zvolili Google Voice nebo vašeho mobilního 
operátora. 

7 Po dokončení konfi gurace hlasové schránky klepněte na Zpět .

8 Na obrazovce, která charakterizuje synchronizaci složky Inbox, klepněte 
na Finish.

Bližší informace naleznete v části "Nastavení synchronizace a notifi kací" 
na straně 193. 

Otevře se vaše složka Doručená pošta Google Voice. Bližší informace 
o spuštění aplikace Google Voice naleznete v části "Spuštění Google Voice 
a otevření složky Inbox" na str. 182. 
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Telefonování pomocí Google Voice 

Uskutečňování hovorů s Google Voice je téměř stejné jako telefonování 
prostřednictvím vašeho mobilního operátora, v závislosti na tom, zda máte Google 
číslo a jak máte nastavenou aplikaci Google Voice v telefonu. 

1 Vytočte telefonní číslo kontaktu stejným způsobem jako bez Google Voice. 

2 Pokud máte aplikaci Google Voice nakonfi gurovanou na výzvu, zda ji 
chcete použít pokaždé, když provádíte hovor, klepněte v dialogovém okně 
na Call with Google Voice.

Pokud máte aplikaci Google Voice nakonfi gurovanou pro použití při všech 
hovorech, toto dialogové okno se nezobrazí. 

Google Voice zobrazí hlášení, které vás upozorní, že uskutečňujete hovor přes 
Google Voice. 

Při meziměstských hovorech aplikace Google Voice přehraje zprávu, v níž se 
dozvíte cenu za minutový tarif a počet minut, které při takové tarifi kaci zůstávají 
na vašem účtu Google Voice. 

Ve volání pokračujte stejně, jako bez použití aplikace Google Voice postupem 
v části "Uskutečňování a příjem hovorů" na str. 77. 
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Změna nastavení Google Voice 

Můžete změnit různá nastavení Google Voice, včetně nastavení služeb, které 
chcete používat v telefonu a způsobu upozorňování na nové zprávy. 

� Pokud chcete změnit všechna nastavení Google Voice kromě těch, které 
používají hlasovou schránku, otevřete složku doručené pošty Google Voice, 
klepněte na Menu  a potom na Settings.

� Pokud chcete změnit používanou službu hlasové schránky, použijte aplikaci pro 
nastavení. 

Bližší informace naleznete v části "Nastavení hovoru" na straně 360. 

Obecné nastavení 
Making calls  Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, zda chcete 
Google Voice použít k provádění některých nebo všech telefonních hovorů dle 
postupu v části "Konfi gurace Google Voice" na str. 189. 

This phone‘s number  Otevření dialogového okna, kde můžete změnit nebo 
přidat vaše telefonní číslo, se kterým bude Google Voice pracovat. 

VoicE-mail playback  Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, že se 
zpráva hlasové schránky standardně přehraje prostřednictvím sluchátek nebo 
reproduktoru telefonu. 

Sync and notifi cations  Viz část "Nastavení synchronizace a notifi kací" 
na str. 193. 

Sign out  Klepnutím zrušíte užívání jakékoli služby Google Voice ve vašem 
telefonu a obnovíte používání vašeho mobilního operátora na služby hlasové 
schránky a vaše telefonní číslo jako identifi kátoru volajícího. Při příštím spuštění 
aplikace Google Voice vás průvodce vyzve, abyste ji znovu nastavili. Viz část 
"Konfi gurace Google Voice" na str. 189 

Legal information  Klepnutím otevřete obrazovku, kde si můžete přečíst 
o podmínkách používání služeb Google Voice, ochraně soukromí a další důležité 
právní informace. 

My Google Voice number  Zobrazení čísla Google Voice, které jste 
nakonfi gurovali pro uskutečňování a přijímání hovorů na tomto telefonu. 

Build number  Verze aplikace Google Voice instalované ve vašem telefonu. 
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Nastavení synchronizace a notifi kací 
Synchronize inbox  Zaškrtněte pro nastavení přijímání notifi kací z Google Voice 
po obdržení nových zpráv do složky Inbox. Pokud chcete používat tuto funkci, 
musíte mít zaškrtnuta podkladová data v nastavení účtů a synchronizaci (viz bod 
"Nastavení účtů a synchronizace" na str. 369). 

Background data  Klepnutím otevřete nastavení účtů a synchronizace. Viz část 
"Nastavení účtů a synchronizace" na str. 369. 

Notifi cations via text message  Zaškrtněte pro nastavení přijímání notifi kací ve 
stavovém řádku, když dostanete novou zprávu do složky doručené pošty Google 
Voice. (Nezaškrtávejte současně tuto funkci a funkci Synchronize Inbox, jinak 
dostanete při doručení každé nové zprávy dvě oznámení.) 

Inbox notifi cations  Zaškrtněte pro nastavení přijímání oznámení při nových 
zprávách. 

Select ringtone  Výběr vyzváněcího tónu po přijetí oznámení z Google Voice. 

Vibrate  Telefon bude po přijetí oznámení z Google Voice vibrovat. 

Light  Po přijetí oznámení z Google Voice začne blikat Trackball.
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Google Talk je aplikace od společnosti Google určená na Instant 
Messaging (Poslání rychlých zpráv). Můžete ji používat ke 
komunikaci v reálném čase s ostatními lidmi, kteří také používají 
aplikaci Google Talk prostřednictvím telefonu, webu nebo PC. 

Tato kapitola obsahuje
"Přihlášení a otevření seznamu Seznam přátel" na str. 196 

"Rozhovor s přáteli (Chat)" na str. 198 

"Změna a sledování stavu připojení" na str. 201 

"Zpráva vašeho seznamu Seznam přátel" na str. 203 

"Změna nastavení Google Talk" na str. 205 

Google Talk
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Přihlášení a otevření seznamu Seznam přátel 

Po přihlášení do aplikace Google Talk můžete se svými přáteli vést rozhovory. 

Zůstanete přihlášen, i když používáte jiné aplikace, dokud se neodhlásíte. 

Spuštění Google Talk a přihlášení 

� Klepněte na ikonu Google Talk  ve Spouštěči nebo na Domovské 
obrazovce. 

O spouštění a přepínání aplikací se dozvíte více v části "Spuštění aplikací 
a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Při prvním spuštění Google Talk se zobrazí Seznam přátel. Tento seznam 
zahrnuje seznam všech přátel, které jste si přidali pomocí Google Talk 
prostřednictvím webu, telefonu nebo PC. Přidáním přátel do tohoto seznamu 
je můžete pozvat na rozhovor podle popisu v části "Správa vašeho seznamu 
Seznam přátel" na str. 203. 

Váš stav připojení. 

Klepnutím otevřete váš osobní rozhovor, 
jehož se účastníte. 
Klepnutím otevřete skupinový rozhovor, 
jehož se účastníte. 

Klepnutím na přítele jej pozvete 
na rozhovor.

Zvaní přátel na rozhovor a akceptování pozvání na rozhovor je popsáno v části 
"Rozhovor s přáteli (Chat)" na str. 198. 

Návrat do seznamu Seznam přátel 

Při rozhovoru s přáteli se můžete vrátit do vašeho seznamu Seznam přátel, a tak 
můžete pozvat dalšího přítele na rozhovor, přidat přítele atd. 

� Klepněte na Menu  a na Seznam přátel.
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Odhlášení z Google Talk 

Z Google Talk se můžete odhlásit — například, pokud chcete přesměrovat 
všechny rozhovory a pozvánky na aplikaci Google Talk v PC. Po odhlášení také 
můžete prodloužit životnost baterie. 

� V seznamu Seznam přátel klepněte na Menu  a na Odhlásit.

Nebudete přijímat oznámení z rozhovorů nebo nebudete vidět stav připojení 
účastníků v Google Talk v ostatních aplikacích, jako například Gmail. 
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Rozhovor s přáteli (Chat) 

Rozhovor s přítelem 

1 Klepněte na přítele v seznamu Seznam přátel.

Pokud již s někým vedete rozhovor, můžete klepnout na Menu  a klepnutím 
na Seznam přátel pozvat dalšího přítele na rozhovor. 

Otevře se obrazovka rozhovoru. 

2 Napište zprávu a klepněte na Poslat.

Jména přátel, se kterými vedete 
rozhovor, a jejich stav připojení. 

Zprávy, které posíláte a přijímáte, se 
postupně překrývají a zobrazují se 
s informací o rozhovoru, například zda 
se zpráva ukládá. 

Napište zprávu a klepněte na Poslat.

Zprávy, které posíláte a přijímáte, se postupně překrývají na displeji a zobrazují 
se s informací o rozhovoru, jako například zda se zpráva ukládá, čas, kdy byla 
zpráva odeslána, pokud na ni ihned neodpovíte atd. 

Můžete také vložit ikonu smajlíka (emotikonu) pomocí OSD klávesnice 
stisknutím a podržením klávesy smajlíka a pak klepnutím na smajlíka. 
Klepnutím na Menu  a postupně klepnutím na Více > Vložit emotikon 
také můžete otevřít rolovací seznam smajlíků. 

Váš rozhovor zůstane otevřený, dokud jej neukončíte. 

Přátelé, se kterými vedete rozhovor, se zobrazí v horní části seznamu Seznam 
přátel. 
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Přijetí pozvánky na rozhovor 

Když vám přítel pošle zprávu z Google Talk, dostanete oznámení o zprávě. Jméno 
přítele se zobrazí v horní části seznamu Seznam přátel spolu s jeho zprávou. 

� Klepněte na přítele v seznamu Seznam přátel.

NEBO

� Otevřete panel notifi kací a klepněte na oznámení rozhovoru. 

Viz část "Správa notifi kací" na str. 29.

Otevře se okno rozhovoru, ve kterém můžete posílat a přijímat zprávy od vašich 
přátel. 

Přepínání mezi aktivními rozhovory 

Pokud vedete více než jeden rozhovor, můžete mezi těmito rozhovory přepínat. 

� V seznamu přátel klepněte na jméno osoby, se kterou chcete vést rozhovor. 

NEBO

� Na obrazovce rozhovoru nebo v seznamu Seznam přátel klepněte na Menu  
a na Přepnout chaty, pak klepněte na přítele, se kterým chcete vést rozhovor. 

NEBO

� Během chatu s přítelem rychle posuňte prstem po displeji doleva nebo 
doprava. 

Pozvání přítele do skupinového rozhovoru 

Během rozhovoru můžete pozvat i další přátele, aby se přidali do skupinového 
rozhovoru. 

1 Na obrazovce rozhovoru klepněte na Menu  a potom na Přidat do chatu.

2 Klepnutím na jméno přítele ho pozvete. 

Pozvaný přítel a aktuální účastníci dostanou pozvánku na skupinový rozhovor. 
Každý, kdo přijme pozvání, se připojí ke skupinovému rozhovoru. 

V skupinovém rozhovoru mohou všichni navzájem vidět všechny zprávy. 

Skupinové rozhovory se zobrazí v horní části vašeho seznamu Seznam přátel 
s ikonou skupinového rozhovoru. 
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Rozhovor s ukládáním nebo bez ukládání záznamu 

Zprávy Google Talk jsou ukládány, takže si je můžete přečíst později a dokonce 
je také můžete vyhledávat ve složce pro rozhovory služby Gmail. Pokud si však 
nepřejete, aby se zprávy z rozhovoru ukládaly, můžete ukládání vypnout. 

� Na obrazovce rozhovoru klepněte Menu  a potom na Důvěrný chat.

Pro obnovení ukládání zpráv z rozhovoru klepněte na Menu  a potom 
na Chat není důvěrný.

Ukončení rozhovoru 

Po ukončení rozhovoru se již přítel nezobrazuje v horní části seznamu Seznam 
přátel a rozhovor se nezobrazuje na obrazovce přepínání rozhovorů Přepnout 
chaty. Text rozhovoru se nevymaže — pokud rozhovor restartujete, zobrazí se 
v novém okně rozhovoru konverzace v takovém stavu, jak jste ji přerušili. 

� V seznamu Seznam přátel se dotkněte a přidržte prst na příteli, se kterým 
chcete ukončit rozhovor. V zobrazeném menu klepněte na Ukončit chat.

NEBO

� Na obrazovce rozhovoru klepněte na Menu  a potom na Ukončit chat.
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Změna a sledování stavu připojení 

Ikony v Google Talk, Gmail, Google Maps a dalších aplikacích indikují stav připojení 
vás a vašich přátel v Google Talk. 

Dostupný: Přihlášený v Google Talk a dostupný na rozhovor 

Nepřítomný: Přihlášený v Google Talk, ale neaktivní 

Zaneprázdněný: Přihlášený v Google Talk, ale příliš zaneprázdněn 
na rozhovor 

Odhlášen z Google Talk 

Neviditelný: Přihlášený v Google Talk, ale pro ostatní se zobrazuje jako 
odhlášen

Váš stav připojení můžete měnit. Můžete také měnit stav zprávy, kterou sdílíte 
s dalšími uživateli Google Talk a obrázek, který vidí ostatní. 

Změna stavu připojení 

1 Klepněte na vaše jméno v horní části seznamu Seznam přátel. 

2 Na obrazovce, která se otevře, klepněte v horní části na menu pro nastavení 
stavu. 

Klepněte pro změnu vašeho obrázku. 

Klepněte pro změnu stavu vašeho 
připojení. 

Zadejte komentář vašeho stavu 
připojení. 

Klepněte pro zvolení komentáře 
vystihujícího váš stav připojení. 
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3 V dialogovém okně klepněte na stav. 

4 Klepněte na Hotovo.

Váš stav a libovolný komentář se zobrazí v seznamu Seznam přátel u vašeho 
kontaktu a také v dalších aplikacích, které zobrazují váš stav a komentář stavu. 

Změna komentáře vašeho stavu 

1 Klepněte na vaše jméno v horní části seznamu Seznam přátel.

2 Na obrazovce, která se otevře, zadejte komentář stavu připojení, nebo jej 
upravte, pokud jste již komentář zadali dříve. 

Kromě standardních nastavení stavu připojení si také můžete zvolit 
komentáře, které jste zadali dříve. Nebo klepněte na Menu  a klepnutím 
na Vymazat vlastní správy je vymažte a zadejte znovu. 

3 Klepněte na Hotovo.

Změna vašeho obrázku 

1 Klepněte na vaše jméno v horní části seznamu Seznam přátel.

2 Na obrazovce, která se otevře, klepněte v horní levé části na váš obrázek. 

3 V zobrazeném dialogovém okně klepněte na Změnit (nebo klepnutím 
na Odstranit vymažte váš obrázek, aniž byste jej nahradili jiným). 

Otevře se obrazovka Galerie se všemi obrázky ve vašem telefonu, roztříděnými 
do skupin. Způsob procházení obrázků na obrazovce Galerie je popsán v části 
"Práce s obrázky" na str. 286. 

4 Otevřete kolekci obrázků a pak klepněte na obrázek, který chcete použít. 

5 Ořízněte obrázek. 

Způsob ořezávání obrázků je popsán v části "Práce s obrázky" na str. 286. 

6 Klepněte na Uložit.



Google Talk 203

Návod k použitíAUG-2.3-103

203203

AUG-2.3-103 Návod k použití

Google Talk

Správa vašeho seznamu Seznam přátel 

Váš Seznam přátel pro aplikaci Google Talk obsahuje přátele, které jste požádali, 
aby se stali vašimi přáteli, nebo od kterých jste přijali žádost, abyste se vy stali 
jejich přáteli v aplikaci Google Talk. Přátelé se mohou navzájem zvát na rozhovory 
v aplikaci Google Talk a navzájem mohou vidět své stavy připojení v Google Talk 
a v dalších aplikacích, jako například v Gmail a Mapy. 

Seznam přátel v aplikaci Google Talk je tříděný podle stavu připojení vašich přátel: 
přístupný na rozhovory, online, zaneprázdněn a offl ine. V rámci každé skupiny 
rozdělené podle stavu jsou přátelé seřazeni podle abecedy. 

Přidání přítele do seznamu Seznam přátel 

Kohokoliv s účtem Google můžete požádat, aby se stal vaším přítelem v rámci 
Google Talk, díky čemuž budete moci mezi sebou vést rozhovory a vidět stav 
připojení. 

1 V seznamu Seznam přátel klepněte na Menu  a na Přidat přítele.

2 Zadejte adresu vašeho přítele a klepněte na Poslat pozvánku.

Adresa vašeho přítele v aplikaci Google Talk je Gmail nebo jiná e-mailová 
adresa, kterou jste zadali při připojování k Google Talk. 

Zobrazení a přijetí pozvánky k rozhovoru (chatu) 

Pokud vás kontakt požádá, abyste se stali jeho přítelem v Google Talk, ve 
stavovém řádku uvidíte oznámení a v seznamu Seznam přátel se zobrazí žádost. 

1 Klepněte na žádost v seznamu Seznam přátel. 

2 V zobrazeném menu klepněte na Přijmout.

Nebo klepněte na Zrušit, pokud se žadatelem nechcete vést rozhovor a sdílet 
stav připojení v Google Talk. 

Zobrazení seznamu kontaktů, od kterých čekáte odpověď na pozvání 
k rozhovoru (chatu) 

� V seznamu Seznam přátel klepněte na Menu  a postupně klepněte 
na Více > Pozvaní.

V tomto seznamu se budou zobrazovat všechny kontakty, kterým jste poslali 
žádost, aby se stali vašimi přáteli v Google Talk, dokud nepřijmou nebo nezruší 
vaše pozvání. 
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Zobrazení všech přátel nebo jen nejlepších přátel 

Standardně se v seznamu Seznam přátel zobrazují pouze přátelé, s nimiž často 
vedete rozhovor — vaši nejlepší přátelé. Zobrazit však můžete také všechny 
přátele. 

� V seznamu Seznam přátel klepněte na Menu  a klepněte 
na Všichni přátelé.

Pokud chcete přepnout na zobrazování pouze přátel, se kterými vedete 
rozhovor nejčastěji, klepněte v menu na Nejoblíbenější.

Označení oblíbeného přítele 

Přítele můžete nastavit tak, aby se vždy zobrazoval ve vašem seznamu Seznam 
přátel. 

1 V seznamu Seznam přátel se dotkněte jména přítele a podržte jej. 

Pokud nevidíte jméno vašeho přítele, klepněte na Menu  
a na Všichni přátelé.

2 V zobrazeném menu klepněte na Zobrazit přítele vždy.

Pokud chcete přítele z tohoto seznamu odstranit, dotkněte se jména přítele 
v seznamu Seznam přátel a podržte jej. V zobrazeném menu klepněte 
na Zobrazit přítele automaticky.

Blokování přítele 

Můžete zablokovat přítele, aby vám od něj nepřicházely zprávy. Po zablokování je 
váš přítel také odstraněn z vašeho seznamu Seznam přátel. 

1 V seznamu Seznam přátel se dotkněte jména přítele a podržte jej.

Pokud nevidíte jméno vašeho přítele, klepněte na Menu  
a na Všichni přátelé.

2 V zobrazeném menu klepněte na Blokovat přítele.

Můžete si zobrazit seznam svých blokovaných přátel otevřením vašeho 
seznamu Seznam přátel a klepnutím na Menu  a postupným klepnutím 
na Více > Blokovaní. Přítele můžete odblokovat klepnutím na jméno přítele 
v seznamu blokovaných přátel a klepnutím na OK v zobrazeném dialogovém okně. 
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Změna nastavení Google Talk

Můžete nakonfi gurovat aplikaci Google Talk, aby vám byla zasílána oznámení 
s obsahem každé zprávy, kterou dostanete během rozhovoru a nastavit také 
vyzváněcí tón nebo vibrování telefonu. 

Google Talk také můžete nakonfi gurovat na automatické přihlašování při zapnutí 
telefonu a můžete nastavit, zda se v seznamech Seznam přátel bude vedle vašeho 
jména zobrazovat indikátor mobility. 

Konfi gurace notifi kací pro nové zprávy v Google Talk 

1 V seznamu Seznam přátel klepněte na Menu  a na Nastavení.

2 Zaškrtnutím nebo odškrtnutím Oznámení o zprávách nastavte, zda chcete 
nebo nechcete ve stavovém řádku přijímat notifi kaci při doručení nové zprávy 
v rozhovoru. 

3 Klepnutím na Vybrat vyzváněcí tón vyzváněcí tón otevřete seznam 
vyzváněcích tónů, které si můžete zvolit, aby zazněly po doručení oznámení 
o novém rozhovoru. 

4 Klepnutím na Vibrace nastavíte, zda má nebo nemá telefon vibrovat po přijetí 
oznámení o nové zprávě (jen když je telefon v režimu Tichý režim). 

Konfi gurace notifi kací pro nové žádosti přátel 

1 V seznamu Seznam přátel klepněte na Menu  a na Nastavení.

2 Zaškrtnutím nebo odškrtnutím Oznámení o pozvánkách nastavte, zda 
chcete nebo nechcete ve stavovém řádku přijímat oznámení, když vás někdo 
v Google Talk požádá, abyste se stali jeho přítelem. 

Zobrazit nebo skrýt indikátor mobility 

1 V seznamu Seznam přátel klepněte na Menu  a potom na Nastavení.

2 Zaškrtněte nebo odškrtněte Indikátor mobility.

Pokud Indikátor mobility zaškrtnete, budou vaši přátelé po přihlášení 
do aplikace Google Talk v telefonu vedle vašeho jména v seznamu Seznam 
přátel vidět obrys loga android. 

Váš přítel je ve svém telefonu přihlášen 
do Google Talk. 
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Nastavení automatického přihlašování do Google Talk 

1 V seznamu Seznam přátel klepněte na Menu  a potom na Nastavení.

2 Zaškrtněte nebo odškrtněte Automaticky přihlásit.

Pokud Automaticky přihlásit zaškrtnete, po zapnutí telefonu se automaticky 
přihlásíte do aplikace Google Talk. 

Přihlašování a odhlašování je popsáno v části "Přihlášení a otevření seznamu 
Seznam přátel" na str. 196. 
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Pomocí aplikace E-mail můžete číst a odesílat e-maily z jiných 
služeb než Gmail. Aplikace E-mail obsahuje průvodce, 
který umožňuje její snadnou konfi guraci pro různé populární 
poskytovatele e-mailových služeb. 

Tato kapitola obsahuje
"Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208 

"Čtení zpráv" na str. 210 

"Odpověď na zprávu" na str. 212

"Označování zpráv hvězdičkami" na str. 213 

"Práce se zprávami v dávkách" na str. 214 

"Psaní a odesílání e-mailů" na str. 215 

"Práce se složkami účtu" na str. 216 

"Vkládání podpisu do vašich zpráv" na str. 217 

"Přidávání a editace e-mailových účtů" na str. 218 

"Změna nastavení e-mailového účtu" na str. 221 

E-mail
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Spuštění aplikace E-mail 
a otevření obrazovky Účty 

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily z jiných služeb než Gmail. 

Spuštění aplikace E-mail 

� Klepněte na ikonu E-mail  na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči.

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40

Při prvním spuštění aplikace E-mail se zobrazí průvodce, který vám pomůže 
přidat e-mailový účet dle postupu v části "Přidávání a editace e-mailových účtů" 
na str. 218. 

Po počátečním nastavení se aplikace E-mail spustí s naposledy používanou 
obrazovkou nebo pokud jste v nedávné době E-mail nepoužívali, zobrazí se obsah 
složky Doručená pošta (pokud máte jen jeden účet) nebo obrazovka Účty (pokud 
máte více účtů). 

Na Domovské obrazovce také můžete přidat odkaz na složku doručené pošty, takže 
ji můžete otevřít přímo z Domovské obrazovky. Bližší informace o přidávání odkazů 
najdete v části "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43. 

Otevření obrazovky Účty 
Obrazovka Účty obsahuje složku "Všechny složky Doručená pošta" a seznam vašich 
e-mailových účtů. Pokud v jakémkoli účtu máte zprávy označené hvězdičkou rozepsané 
nebo neodeslané, zobrazí se také složky s těmito položkami ze všech účtů. 

� Na obrazovce složky klepněte na Menu  a na Účty.

Klepnutím otevřete složku "Všechny 
složky Doručená pošta" se zprávami 
předanými na všechny vaše účty. 

Klepnutím otevřete seznam pouze těch 
zpráv, které jsou označeny hvězdičkou. 

Klepnutím na účet otevřete jeho složku 
Doručená pošta. 

Klepnutím otevřete obrazovku 
s přehledem složek účtu. 
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U každé složky a účtu na obrazovce Účty se zeleně zobrazuje počet 
nepřečtených zpráv nebo hnědou barvou celkový počet zpráv. 

Klepnutím na sloučenou složku, například na složku "Všechny složky Doručená 
pošta", zobrazíte zprávy, které obsahuje. 

Můžete také klepnout na účet a zobrazit obsah jeho složky Doručená pošta 
nebo na ikonu složky u účtu a zobrazit seznam složek účtu. 

Výchozí účet, ze kterého posíláte e-maily, je označen znakem zaškrtnutí. 

Otevření složky Všechny složky Doručená pošta 

Pokud máte aplikaci E-mail nakonfi gurovanou na odesílání a přijímání e-mailů 
z více než jednoho účtu, můžete zobrazit všechny zprávy zaslané na všechny účty 
ve vaší sloučené složce "Všechny složky Doručená pošta". 

1 Otevřete obrazovku Účty. 

2 Klepněte na Všechny složky Doručená pošta.

Zprávy ve složce "Všechny složky Doručená pošta" jsou barevně odlišeny 
na levé straně podle účtu stejnými barvami, které se používají na barevné 
rozlišení vašich účtů na obrazovce Účty. 

Nepřečtená zpráva. 

Přečtená zpráva. 

Zprávy jsou barevně odlišeny podle 
účtu, na který byly zaslány. 

Do vašeho telefonu se stahuje jen několik nejnovějších zpráv z vašeho e-mailového 
účtu. Pokud chcete pro POP3 nebo IMAP účty stáhnout několik starších zpráv 
současně (v dávce), klepněte v dolní části seznamu e-mailů na Načíst další 
zprávy. U Exchange ActiveSync účtů můžete změnit, kolik dnů nebo týdnů 
dozadu se mají e-maily ukládat do telefonu. Viz část "Přidávání a editace 
e-mailových účtů" na str. 218. 



E-mail210

Návod k použití AUG-2.3-103

210210

AUG-2.3-103 Návod k použití

E-mail

Čtení zpráv 

Můžete si přečíst zprávy ve vaší složce "Všechny složky Doručená pošta", ve 
složce Doručená pošta nebo v dalších složkách v jednotlivých účtech. 

Když dostanete novou zprávu, budete ve stavovém řádku dostávat notifi kace, 
dokud nevypnete notifi kace aplikace E-mail pomocí nastavení účtu aplikace E-mail, 
kde si můžete také nastavit notifi kace vibrováním telefonu a vyzváněcím tónem. 
Viz část "Změna nastavení účtu" na str. 220. Když klepněte na notifi kaci aplikace 
E-mail, otevře se sloučená složka doručené pošty. 

Přečtení zprávy 

1 Otevřete složku "Všechny složky Doručená pošta", složku Doručená pošta účtu 
nebo jinou složku obsahující zprávy. 

2 Klepněte na zprávu, kterou chcete přečíst.

Tato zpráva se otevře na obrazovce s informací o tom, kdo ji poslal, datem 
odeslání a souvisejícími informacemi v horní části, za kterými následuje obsah 
zprávy. 

Klepnutím na šipku přečtete další nebo 
předchozí zprávu ve složce. 

Stav připojení odesílatele v Google Talk. 

Otevřít nebo uložit přílohu. 

Klepnutím odpovíte nebo vymažete 
zprávu. 
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Některé přiložené obrázky se zobrazí ve zprávě. Ostatní se zobrazí s tlačítky, 
pomocí kterých je můžete otevřít. Přílohy, které stáhnete, se v závislosti 
na modelu telefonu uloží na paměťovou USB jednotku ve vašem telefonu 
nebo na paměťovou SD kartu. Prohlížení, opětovné otevírání a odstraňování 
stažených souborů je popsáno v části "Správa stahování" na str. 54. 

Stav připojení v Google Talk se v každé zprávě zobrazí vedle jména odesílatele. 
Klepnutím na indikátor stavu můžete otevřít rychlý kontakt. Viz část "Rychlé 
propojení s vlastními kontakty" na str. 45. 

Můžete odpovědět, přeposlat, smazat nebo provést jiné operace se zprávou 
dle postupu v části "Odpovídání na zprávu" na str. 212. 
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Odpovídání na zprávu

Na přijatou zprávu můžete odpovědět nebo ji přeposlat. Zprávy také můžete 
vymazat a spravovat je různými způsoby. 

Odpovědět na zprávu nebo přeposlat správu 

� Při čtení zprávy klepněte na Odpovědět nebo Odpovědět všem.

NEBO

� Klepněte na Menu  a potom na Odpovědět, Odpovědět všem 
nebo Předat dál.

Otevře se okno Napsat s adresami (při odpovídání), předmětem a kopií textu 
zprávy, na kterou odpovídáte. 

Tuto zprávu můžete poslat jako novou zprávu dle postupu v části "Psaní a odesílání 
e-mailů" na str. 215. 

Označení zprávy jako nepřečtená 

Zprávu můžete znovu označit jako nepřečtená — například abyste ji nezapomněli 
přečíst později. Jako nepřečtené můžete označit i více zpráv současně. Viz část 
"Práce se zprávami v dávkách" na str. 214. 

� Při čtení zprávy klepněte na Menu  a na Označit jako nepřečtené.

Vymazání zprávy

Zprávu můžete vymazat ze své složky. Vymazat můžete i více zpráv současně. Viz 
část "Práce se zprávami v dávkách" na str. 214.

� Při čtení zprávy klepněte na Smazat.

NEBO

� Klepněte na Menu  a na Smazat.

U většiny druhů účtů jsou odstraněné zprávy přesunuty do složky Koš, takže je 
můžete obnovit, pokud jste je odstranili omylem. 
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Označování zpráv hvězdičkami

Abyste důležité zprávy mohli snadno sledovat, můžete si je označit hvězdičkou. 
Po označení zprávy hvězdičkou se do obrazovky Účty přidá složka Označené 
hvězdičkou. Označit hvězdičkou můžete i více zpráv současně (viz část "Práce se 
zprávami v dávkách" na str. 214). 

Označení zprávy hvězdičkou

� Při čtení zprávy klepněte na hvězdičku v záhlaví zprávy. 

NEBO

� V zobrazeném seznamu zpráv ve složce klepněte na hvězdičku zprávy. 

Hvězdička se zbarví dozlatova .

Zrušení označení zprávy hvězdičkou

� Znovu klepněte na hvězdičku.

Zobrazení zpráv označených hvězdičkou

Můžete otevřít složku obsahující zprávy označené hvězdičkou ze všech vašich 
účtů. 

1 Otevřete obrazovku Účty.

Viz "Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208

2 Klepněte na Označené hvězdičkou. 

Otevře se složka, ve které jsou zprávy označené hvězdičkou.

Otevře se složka, ve které jsou zprávy označené hvězdičkou. Viz část "Práce se 
složkami účtu" na str. 216. 
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Práce se zprávami v dávkách 

Vymazat, označit hvězdičkou nebo označit jako nepřečtené můžete i více zpráv 
současně (v dávce). 

1 Ve složce Doručená pošta nebo e-mailové schránce zaškrtněte zprávy, s nimiž 
chcete pracovat jako s dávkou. 

Pokud zaškrtnete jednu nebo více zpráv, na spodní straně obrazovky se 
zobrazí tlačítka Označit jako nepřečtené, Přidat hvězdičku a Smazat.

2 Klepněte na Označit jako nepřečtené, Přidat hvězdičku nebo Smazat.

Můžete také klepnout na Menu  a na Zrušit výběr všech.

Zvolená akce se bude vztahovat na všechny zprávy v dávce. 
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Psaní a odesílání e-mailů 

Můžete posílat e-maily na své kontakty nebo jiným lidem nebo skupinám. 

Psaní a odesílání e-mailů

1 Klepněte na Menu  a na Napsat.

2 Zadejte adresáta zprávy. 

Po zadání textu zvolte adresy ze svého seznamu Kontakty. Můžete klepnout 
na navrhovanou adresu nebo zadat novou adresu. Při několika adresách 
oddělte každou adresu čárkou. 

Bližší informace naleznete v části "Kontakty" na str. 109. 

3 Stiskněte Menu  a klepněte na Přidat kopii/skrytou pro odeslání kopie 
nebo skryté kopie zprávy. 

4 Zadejte předmět zprávy. 

5 Zadejte text zprávy. 

Bližší informace o zadávání nebo editování textu najdete v části "Použití OSD 
klávesnice" na str. 31 a "Editování textu" na str. 37. 

6 Klepněte na Menu  a na Přidat přílohu, pokud chcete poslat zprávu 
s fotografi í. 

7 Klepněte na Poslat.

Pokud zprávu ještě nechcete odeslat, klepnutím na Uložit jako koncept ji 
uložte do složky Koncepty. Na obrazovce Účty můžete otevřít sloučenou složku 
Koncepty pro všechny účty nebo složku Koncepty pro samostatný účet. Viz 
část "Práce se složkami účtu" na str. 216. Pokud chcete pokračovat v práci, 
klepněte na rozepsanou zprávu ve složce Koncepty. Vaše zpráva se také uloží 
jako rozepsaná, pokud před jejím odesláním klepnete na Zpět .

Klepněte na Zrušit, pokud chcete zprávu zrušit i včetně uložené rozepsané 
zprávy. 

Pokud nejste připojeni k síti, například pokud pracujete v režimu práce 
v letadle, jsou odesílané zprávy uloženy do složky Pošta k odeslání, dokud se 
opět nepřipojíte k síti. Pokud složka Pošta k odeslání obsahuje nějaké zprávy, 
zobrazí se na obrazovce Účty. 
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Práce se složkami účtu 

Každý účet obsahuje složky Doručená pošta, Pošta k odeslání, Odeslaná pošta 
a Koncepty. V závislosti na funkcích podporovaných vaším poskytovatelem služeb 
účtu může účet obsahovat i další složky. 

Prohlížení složek účtu 

1 Otevřete obrazovku Účty.

2 Klepněte na ikonu složky ve vašem účtu. 

Složky účtu můžete také otevřít během prohlížení jeho složky Doručená pošta 
nebo jiné složky, a to klepnutím na Menu  a pak na Složky.

Otevře se obrazovka složek účtu s rolovacím seznamem složek v účtu. 
Klepnutím na složku zobrazíte seznam zpráv, které obsahuje. 

Název účtu. 

Číslo v zeleném kruhu indikuje počet 
nepřečtených zpráv ve složce. 

Klepnutím na složku otevřete zprávy, 
které obsahuje. 
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Vkládání podpisu do vašich zpráv 

Do každé zprávy odesílané z účtu můžete vložit jeden nebo několik řádků textu, 
jako např. vaše jméno, kontaktní informace nebo dokonce zprávu "Odeslané 
androidem". 

1 Otevřete obrazovku Účty.

2 Dotkněte se účtu, jehož nastavení chcete změnit, a podržte jej. V zobrazeném 
menu klepněte na Nastavení účtu.

Nastavení účtu můžete také otevřít při prohlížení jeho složky Doručená pošta 
klepnutím na Menu  a na Nastavení účtu.

3 Klepněte na Podpis.

Zadejte podpis, který se bude vkládat do vašich 
zpráv. Potom klepněte na OK.

4 Zadejte podpis. 

5 Klepněte na OK.

6 Po dokončení nastavení klepněte na Zpět .
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Přidávání a editování e-mailových účtů 

Při prvním spuštění aplikace E-mail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu. 
Pak můžete aplikaci E-mail nakonfi gurovat na posílání a přijímání e-mailů z dalších 
účtů. Účty, které nakonfi gurujete, se zobrazí na obrazovce Účty. Viz "Spuštění 
aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208

Průvodce v aplikaci E-mail vám pomůže nastavit váš účet pro více populárních 
e-mailových systémů, včetně těch, které jsou založeny na IMAP a POP3, takže 
můžete číst a pracovat s e-maily stejným způsobem jako na PC pomocí aplikací 
Thunderbird, Mac Mail , ve webovém prohlížeči nebo pomocí jiné e-mailové 
aplikace. Pokud váš poskytovatel služeb vyžaduje další nastavení, nebo pokud 
váš poskytovatel služeb není aplikaci E-mail známý, můžete zadat potřebné 
údaje ručně a pravděpodobně budete muset kontaktovat vašeho poskytovatele 
e-mailových služeb kvůli určení správného nastavení vašeho účtu. 

Můžete také nastavit účet Microsoft Exchange ActiveSync (Exchange 2003 
a 2007), takže budete moci číst a pracovat s e-maily stejným způsobem jako 
na PC pomocí aplikace Microsoft Outlook. Aplikace E-mail podporuje uživatelské 
jméno a heslo pro účty Exchange ActiveSync a váš IT správce může pro účet 
nastavit další bezpečnostní politiku (pro více informací kontaktujte svého IT 
správce). 



E-mail 219

Návod k použitíAUG-2.3-103

219219

AUG-2.3-103 Návod k použití

E-mail

Přidání e-mailového účtu 
1 Otevřete obrazovku Účty.

Viz "Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208

2 Klepněte na Menu  a na Přidat účet.

Pokud se zobrazí obrazovka Nastavit e-mail, zadejte svoji e-mailovou adresu 
a heslo. 

Pokud přidáváte druhou nebo další e-mailovou adresu, můžete také zaškrtnout 
možnost použít nový účet na posílání všech odchozích zpráv. 

3 Klepněte na Další. Nebo pokud chcete zadat e-mailový účet a průvodce jej 
nedokáže nakonfi gurovat, klepněte na Ruční nastavení.

Pokud klepnete na Další, aplikace E-mail se pokusí komunikovat s vaším 
poskytovatelem e-mailových služeb a ověřit účet pro odesílání a příjem pošty 
pouze pomocí vaší e-mailové adresy a hesla. Tento postup je dostatečný pro 
většinu e-mailových služeb. 

V závislosti na poskytovateli služby můžete být vyzván k zadání druhu 
e-mailového účtu. Pokud si nejste jisti, zkontrolujte nastavení v aplikaci, kterou 
používáte pro odesílání a přijímání e-mailů na vašem PC nebo se zeptejte svého 
poskytovatele e-mailových služeb. 

Pokud průvodce zjistí, že váš poskytovatel služeb vyžaduje dodatečné 
informace, nebo jste klepli na Ruční nastavení, budete vyzváni, abyste zadali 
bližší informace o e-mailovém účtu. 

V závislosti na typu e-mailové služby se tyto detaily mohou lišit. Tyto detaily jsou 
popsány v části "Změna nastavení e-mailového účtu" na str. 221. Pro získání 
nastavení potřebných pro váš účet kontaktujte poskytovatele e-mailových 
služeb. 

Pokud přidáváte účet Exchange ActiveSync, budete vyzváni k nastavení, jak 
často a jakým způsobem chcete kontrolovat nové e-maily, kolik dnů či týdnů 
z e-mailového účtu chcete uložit do vašeho telefonu a mnoho dalších možností 
(viz bod "Změna nastavení e-mailového účtu "na str. 221). Budete také vyzváni 
k zadání, zda chcete synchronizovat kontakty a kalendář ze serveru Exchange 
ActiveSync do telefonu. Tato nastavení můžete změnit i později v aplikacích 
Kontakty a Kalendář. Viz část "Konfi gurace synchronizace účtu a možnosti 
zobrazení" na str. 131 a "Synchronizace a zobrazování kalendářů" na str. 179. 

4 Zadejte veškeré další informace požadované podle typu účtu, který přidáváte, 
a klepněte na Hotovo.

5 Napište název účtu a klepněte na Hotovo.

Aplikace E-mail začne stahovat vaše e-mailové zprávy a můžete ji začít používat 
k odesílání a přijímání zpráv pomocí nového účtu.
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Změna nastavení účtu 

Můžete změnit řadu nastavení účtu, včetně toho, jak často se budou kontrolovat 
e-maily, jak budete upozorňováni na novou poštu a podrobností o serverech, které 
účet používá k odesílání a přijímání e-mailů. 

1 Otevřete obrazovku Účty.

2 Dotkněte se účtu, jehož nastavení chcete změnit, a podržte jej. V zobrazeném 
menu klepněte na Nastavení účtu.

Nastavení účtu můžete také otevřít při prohlížení jeho složky Doručená pošta 
klepnutím na Menu  a na Nastavení účtu.

Popis nastavení, která můžete měnit, je uveden v části "Změna nastavení 
e-mailového účtu" na str. 221. 

3 Po dokončení nastavení klepněte na Zpět .

Vymazání e-mailového účtu 

1 Otevřete obrazovku Účty.

Na některých obrazovkách aplikace E-mail můžete klepnout na Menu  
a na Účty.

2 Dotkněte se účtu, který chcete vymazat, a podržte jej. 

3 V zobrazeném menu klepněte na Odebrat účet.

4 Klepnutím na OK v dialogovém okně potvrďte, že chcete účet smazat. 
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Změna nastavení e-mailového účtu 

Pro každý e-mailový účet můžete během jeho vytváření nebo kdykoli později 
změnit následující nastavení. Viz část "Přidávání a editace e-mailových účtů" 
na str. 218.

Tato nastavení se vztahují pouze na účet, se kterým pracujete. Pokud chcete 
změnit nastavení pro jiný e-mailový účet, musíte tento účet přepnout. Viz "Spuštění 
aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208

Nastavení účtu 
Název účtu  Název účtu, který se bude zobrazovat na obrazovkách Účty 
a Složky. 

Vaše jméno  Vaše jméno, které se zobrazí, když od vás někdo dostane e-mail. 

Podpis  Otevření dialogového okna, kde můžete zadat podpis, který se bude 
vkládat do zpráv odeslaných z tohoto účtu. Viz část "Vkládání podpisu do vašich 
zpráv" na str. 217. 

Četnost kontroly doručené pošty  Otevření dialogového okna, kde můžete 
nastavit, jak často bude aplikace E-mail kontrolovat nové e-maily zaslaného 
na tento účet. 

Částka k synchronizaci  Při Exchange ActiveSync účtech se otevře dialogové 
okno, kde můžete nastavit, kolik dnů nebo týdnů dozadu se mají e-maily ukládat 
do telefonu. 

Výchozí účet  Použití serveru tohoto účtu pro odchozí poštu, pokud píšete 
nebo odesíláte e-mail, když si zrovna neprohlížíte nebo nepracujete s e-maily ze 
specifi ckého účtu. 

E-mailová upozornění  Nastavení, zda chcete dostávat notifi kace, když 
dostanete nový e-mail zaslaný na tento účet. 

Vybrat vyzváněcí tón  Výběr vyzváněcího tónu při přijetí notifi kace e-mailu 
z tohoto účtu. 

Vibrace  Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, zda má telefon 
vibrovat nebo nevibrovat při přijetí notifi kace e-mailu z tohoto účtu (jen když je 
telefon v režimu Tichý režim). 

Nastavení příchozí pošty  Otevření obrazovky, kde si můžete nakonfi gurovat 
nastavení pro přijímání e-mailů z tohoto účtu. Viz část "Nastavení serveru příchozí 
pošty" na str. 222. 
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Nastavení odchozí pošty  Otevření obrazovky, kde si můžete nakonfi gurovat 
nastavení pro posílání e-mailů z tohoto účtu. (Účty Microsoft Exchange ActiveSync 
nemají samostatné nastavení serveru odchozí pošty.) Viz část "Nastavení serveru 
odchozí pošty" na str. 224. 

Synchronizace služby Kontakty  U účtů, které mohou synchronizovat 
kontakty, toto zaškrtněte pro synchronizací kontaktů z těchto účtů s vaším 
telefonem. Viz část "Konfi gurace synchronizace účtu a možnosti zobrazení" 
na str. 131. 

Synchronizace služby Kalendář  U účtů, které mohou synchronizovat 
kalendáře, toto zaškrtněte pro synchronizaci kalendářů těchto účtů s vaším 
telefonem. Viz část "Konfi gurace synchronizace účtu a možnosti zobrazení" 
na str. 131.

Nastavení serveru příchozí pošty 
Nastavení příchozí pošty vašeho účtu se liší podle druhu e-mailové služby pro účet: 
Exchange ActiveSync, IMAP nebo POP3. 

Nastavení pro účty Microsoft Exchange ActiveSync: 

Doména \ 
Uživatelské jméno 

Pokud váš Exchange ActiveSync server vyžaduje 
specifi kaci domény, zadejte ji před zpětným lomítkem. 
V opačném případě stačí za zpětným lomítkem zadat 
své uživatelské jméno (část před @example.com ve 
vaší e-mailové adrese). (Opačné lomítko je volitelné, 
pokud zadáváte jen uživatelské jméno. Aplikace E-mail 
zadá při komunikaci se serverem správný syntax pro 
domény a uživatelská jména.) 

Heslo Heslo pro e-mailový účet. 

Server Celý název serveru Exchange ActiveSync, například 
owa.example.com. 

Použít zabezpečené 
připojení (SSL) 

Zaškrtněte tuto možnost, pokud váš server Exchange 
ActiveSync vyžaduje bezpečné připojení k serveru, 
nebo pokud se chcete bezpečně připojit. 

Přijímat všechny 
certifi káty protokolu 
SSL 

Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete přijmout 
certifi kát serveru z vašeho serveru Exchange 
ActiveSync, který je samopřihlašovací, neplatný nebo 
nějakým jiným způsobem nebyl akceptován aplikací 
E-mail. 
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Nastavení pro účty IMAP: 

Uživatelské jméno V závislosti na požadavcích vašeho poskytovatele 
e-mailové služby zadejte vaši úplnou e-mailovou 
adresu nebo jen vaše uživatelské jméno (tj. část před 
@example.com ve vaší e-mailové adrese).

Heslo Heslo pro e-mailový účet.

Server IMAP Celý název domény IMAP serveru vašeho 
poskytovatele e-mailových služeb, 
například imap.example.com. 

Port Pro automatické zadání typického čísla portu serveru 
v tomto poli nejdříve nastavte Typ zabezpečení. 
Nebo zadejte jiné číslo portu, pokud to váš 
poskytovatel e-mailových služeb vyžaduje. 

Typ zabezpečení Zvolte typ zabezpečení, požadovaný vaším 
poskytovatelem e-mailových služeb. Zvolte možnost 
(Přijímat všechny certifi káty) pro typ vašeho 
zabezpečení pro přijetí certifi kátu serveru z vašeho 
IMAP serveru, který je samopřihlašovací, neplatný 
nebo nějakým jiným způsobem nebyl akceptován 
aplikací E-mail. 

Předpona cesty 
IMAP

Ponechte prázdné, dokud nebudete muset zadat 
konkrétní předponu vašeho poskytovatele e-mailové 
služby. 

Nastavení pro účty POP3:

Uživatelské jméno V závislosti na požadavcích vašeho poskytovatele 
e-mailové služby zadejte vaši úplnou e-mailovou 
adresu nebo jen vaše uživatelské jméno (tj. část před 
@example.com ve vaší e-mailové adrese).

Heslo Heslo pro e-mailový účet.

Server POP3 Celý název domény POP3 serveru vašeho 
poskytovatele e-mailových služeb, 
například pop3.example.com. 
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Port Pro automatické zadání typického čísla portu serveru 
v tomto poli nejdříve nastavte Typ zabezpečení. 
Nebo zadejte jiné číslo portu, pokud to váš 
poskytovatel e-mailových služeb vyžaduje.

Typ zabezpečení Zvolte typ zabezpečení, požadovaný vaším 
poskytovatelem e-mailových služeb. Zvolte možnost 
(Přijímat všechny certifi káty) pro typ vašeho 
zabezpečení pro přijetí certifi kátu serveru z vašeho 
POP3 serveru, který je samopřihlašovací, neplatný 
nebo nějakým jiným způsobem nebyl akceptován 
aplikací E-mail.

Mazat e-maily ze 
serveru 

Použijte ke konfi guraci aplikace E-mail, zda chcete, 
aby se při výmazu každého e-mailu v této aplikaci 
E-mail vymazal e-mail také ze serveru poskytovatele 
e-mailových služeb, nebo aby se e-mail nikdy ze 
serveru nesmazal. 

Nastavení serveru pošty
Pokud používáte IMAP nebo POP3 účet pro příjem e-mailů, můžete obvykle pro 
odesílání e-mailu z takového účtu používat server SMTP. Účty Microsoft Exchange 
ActiveSync nemají samostatné nastavení serveru odchozí pošty. 

Server SMTP Celý název domény SMTP serveru vašeho 
poskytovatele e-mailových služeb, 
například smtp.example.com. 

Port Pro automatické zadání typického čísla portu serveru 
v tomto poli nejdříve nastavte Typ zabezpečení. 
Nebo zadejte jiné číslo portu, pokud to váš 
poskytovatel e-mailových služeb vyžaduje.

Typ zabezpečení Zvolte typ zabezpečení, požadovaný vaším 
poskytovatelem e-mailových služeb. Zvolte možnost 
(Přijímat všechny certifi káty) pro typ vašeho 
zabezpečení pro přijetí certifi kátu serveru z vašeho 
SMTP serveru, který je samopřihlašovací, neplatný 
nebo nějakým jiným způsobem nebyl akceptován 
aplikací E-mail.
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Požadovat přihlášení Zaškrtněte tuto volbu pro zadání uživatelského 
jména a hesla pro váš server SMTP, pokud je váš 
poskytovatel e-mailových služeb vyžaduje zadat při 
posílání e-mailu. 

Uživatelské jméno Vaše uživatelské jméno na SMTP serveru (nemůže 
být stejné jako vaše uživatelské jméno na POP3 nebo 
IMAP serveru pro příchozí poštu). Viditelné pouze 
pokud je zaškrtnuta volba Požadovat přihlášení.

Heslo Vaše heslo na SMTP serveru (nemůže být stejné 
jako vaše uživatelské jméno na POP3 nebo IMAP 
serveru pro příchozí poštu). Viditelné pouze pokud je 
zaškrtnuta volba Požadovat přihlášení.
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Zprávy

Aplikaci SMS a MMS můžete použít pro zasílání textových zpráv 
(SMS) a multimediálních zpráv (MMS) na mobilní telefony vašich 
přátel. 

Tato kapitola obsahuje
"Spuštění aplikace SMS a MMS" na str. 228 

"Zasílání zpráv" na str. 229 

"Změna nastavení aplikace SMS a MMS" na str. 234 

Zprávy
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Zprávy

Spuštění aplikace SMS a MMS 

Spuštění aplikace SMS a MMS

� Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte ikonu SMS a MMS .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40, kde se dozvíte více 
o spouštění a přepínání mezi aplikacemi. 

Otevře se okno SMS a MMS, kde můžete vytvořit novou zprávu nebo otevřít 
probíhající konverzaci. 

Klepnutím začnete psaní nové textové 
nebo multimediální zprávy. 

Klepnutím otevřete probíhající 
konverzaci. 

� Pokud chcete napsat novou textovou nebo multimediální zprávu, klepněte 
na Nová zpráva.

� Pokud chcete otevřít existující konverzaci, klepněte na ni. 

Postup vytváření a odpovídání na zprávy je popsán v části "Zasílání zpráv" 
na str. 229. 

Vymazání konverzace z okna SMS a MMS 

1 Dotkněte se konverzace a podržte. 

2 V nabídce, která se následně zobrazí, klepněte na Smazat konverzaci.

Pro vymazání všech konverzací v okně můžete také klepnout na Menu  
a následně na volbu Smazat konverzace.
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Zasílání zpráv 

Na jiné mobilní telefony můžete zasílat krátké textové zprávy (SMS) o celkové 
délce až 160 znaků. Pokud překročíte limit znaků, vaše zpráva se rozdělí a bude 
doručena v několika samostatných zprávách. 

Multimediální zprávy (MMS) mohou obsahovat obrázky, text, nahraný zvuk, 
zvukový soubor, video, nebo prezentaci snímků. 

Pokud zprávu zašlete na e-mail a nikoli na telefonní číslo, přidáte předmět nebo 
jakýkoliv soubor, aplikace SMS a MMS ji automaticky převede na multimediální 
zprávu. 

Odeslání textové zprávy 

1 V okně SMS a MMS klepněte na Nová zpráva.

2 Do pole Do zadejte telefonní číslo adresáta. 

Během vkládání čísla se zobrazí odpovídající kontakty. Můžete si vybrat 
z navrhovaných kontaktů nebo pokračovat v zadávání telefonního čísla. 

Můžete zadat i jméno kontaktu s mobilním telefonním číslem. 

3 Pro zadávání textu vaší zprávy klepněte na pole s obsahem zprávy. 
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Zprávy

Zadejte číslo mobilního telefonu nebo 
jméno kontaktu s mobilním číslem. 

Prostřednictvím OSD klávesnice můžete vložit ikonu úsměvu (emotikon). 
Stačí, když stisknete a přidržíte tlačítko úsměvu (smajlíka), a pak klepnete 
na požadovanou ikonu. Pro otevření rolovacího seznamu ikon úsměvu můžete 
klepnout na Menu  a klepnout na Vložit smajlík.

Po přiblížení k limitu 160 znaků se v pravém horním rohu zobrazí textové pole, 
které vám ukáže, kolik znaků ještě máte k dispozici. Pokud limit překročíte, 
vytvoří se nová zpráva, která se po přijetí adresátem spojí s předchozími 
zprávami. 

Pokud během psaní zprávy klepnete na Zpět , zpráva se uloží jako koncept 
do okna SMS a MMS. Pokud chcete obnovit psaní zprávy, klepněte na ni. 

4 Klepněte na Odeslat.

Otevře se okno zprávy, kde se za vaším jménem zobrazí vaše zpráva. Odpovědi 
se zobrazují v okně. Po přečtení a zaslání další zprávy se vytvoří konverzace. 
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Vytvoření a odeslání multimediální zprávy 

1 V okně SMS a MMS klepněte na Nová zpráva.

2 Do pole Do zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu. 

Během psaní se zobrazí odpovídající kontakty. Můžete klepnout na navrhovaný 
kontakt nebo pokračovat v psaní. 

Můžete zadat i jméno kontaktu s mobilním telefonním číslem.

3 Pro zadávání textu vaší zprávy klepněte na pole s obsahem zprávy.

4 Pro přidání předmětu zprávy klepněte na Menu , a potom na Přidat 
předmět.

5 Klepněte na Menu  a klepněte na Přidat přílohu, kde můžete zvolit soubor, 
který chcete vložit do zprávy. 

Pokud klepnete na Fotografi e, systém vás vyzve ke klepnutí na požadovaný 
obrázek. 

Pokud klepnete na Fotografovat, spustí se Fotoaparát, pomocí kterého 
můžete zhotovit snímek a vložit jej do zprávy. 

Pokud klepnete na Videa, systém vás vyzve ke klepnutí na požadované video.

Pokud klepnete na Natočit video, spustí se videokamera, pomocí které 
můžete nasnímat video a vložit je do zprávy. 

Pokud klepnete na Zvuk, systém vás vyzve ke klepnutí na požadovaný 
vyzváněcí tón. 

Pokud klepnete na Nahrát zvuk, spustí se okno, kde můžete nahrát mluvené 
slovo a vložit je do zprávy. 

Pokud klepnete na Prezentace, spustí se okno, kde můžete poskládat 
až 10 snímků do prezentace a vložit ji do zprávy. 

Tlačítka v okně Napsat použijte na náhled nebo odstranění multimediální 
přílohy. 

6 Klepněte na Odeslat MMS. 

Odpovídání na přijaté zprávy

Pokud pracujete v okně zpráv, přijatá zpráva se zobrazí v něm. 

V opačném případě obdržíte upozornění na novou zprávu a ve stavové liště se 
zobrazí ikona nové zprávy. Viz "Správa notifi kací" na str. 29.

Když klepnete na upozornění na novou zprávu, otevře se okno zprávy, kde můžete 
na zprávu odpovědět. 

Pokud není zatrženo pole Automatické načítání, musíte pro přečtení zprávy 
klepnout na Stahování. Viz "Změna nastavení aplikace SMS a MMS" na str. 234. 
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Pokud zpráva obsahuje multimediální soubor, klepnutím na ikonu přehrávání si 
jej prohlédnete nebo vyslechnete. Dotkněte se multimediálního souboru a podržte, 
dokud se nezobrazí nabídka s možností uložit zprávu na vaši SD kartu nebo USB 
úložiště (v závislosti na modelu vašeho telefonu). 

� Dotkněte se zprávy a podržte, dokud se neotevře nabídka s několika funkcemi 
pro práci se zprávou a informacemi o odesílateli. 

Většina těchto možností je popsána v této části. 

Přeposlání správy 

1 V okně zpráv se dotkněte zprávy a podržte. 

2 V otevřené nabídce klepněte na Předat dál.

3 Zadejte příjemce zprávy a případně upravte obsah zprávy. 

4 Klepněte na Odeslat.

Uzamknout zprávu 

Zprávu lze uzamknout, takže v případě dosažení maximální kapacity úložiště 
nebude vymazána (viz "Nastavení ukládání" na str. 234). Pokud se pokusíte 
vymazat konverzaci, která obsahuje uzamčenou zprávu, systém vás vyzve 
k potvrzení vymazání. 

1 V okně zpráv se dotkněte zprávy a podržte.

2 V nabídce, která se následně zobrazí, klepněte na Uzamknout zprávu. 

Napravo od zprávy se zobrazí příslušná ikona. 

Zprávu můžete odemknout tak, že se jí dotknete, podržíte a poté klepnete 
na Odemknout zprávu. 

Zobrazit podrobnosti o zprávě 

1 V okně zpráv se dotkněte zprávy a podržte.

2 V nabídce, která se následně zobrazí, klepněte na Zobrazit podrobnosti 
zprávy.
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Změna nastavení aplikace SMS a MMS 

Pomocí nastavení aplikace SMS a MMS můžete změnit různá nastavení. 

� Za účelem změny nastavení aplikace SMS a MMS otevřete okno SMS a MMS, 
klepněte na Menu  a klepněte na Nastavení.

Nastavení ukládání
Smazat staré zprávy  Zaškrtnutím povolíte odstranit staré zprávy v konverzaci 
v případě, že se naplní Limit textových zpráv nebo Limit multimediálních 
zpráv. Pro zachování všech zpráv zrušte zaškrtnutí této volby. 

Limit textových zpráv  Po klepnutí nastavíte počet zpráv, které se mají ukládat 
v rámci konverzace prostřednictvím textových zpráv. Pokud je zaškrtnuto Smazat 
staré zprávy, starší textové zprávy se po dosažení limitu vymažou. 

Limit multimediálních zpráv  Po klepnutí nastavíte počet zpráv, které se 
mají ukládat v rámci konverzace prostřednictvím multimediálních zpráv. Pokud 
je zaškrtnuto Smazat staré zprávy, starší textové zprávy se po dosažení limitu 
vymažou.

Nastavení SMS 
Potvrzení o doručení  Po zaškrtnutí budete dostávat oznámení o doručení 
zprávy, kterou jste odeslali. 

Správa zpráv na kartě SIM  Klepnutím otevřete okno, kde můžete pracovat se 
zprávami uloženými na vaší SIM kartě — například pokud jste používali SIM kartu 
v jiném typu telefonu a pracovali s textovými zprávami. 

Nastavení MMS 
Potvrzení o doručení  Po zaškrtnutí budete dostávat oznámení o doručení 
zprávy, kterou jste odeslali. 

Potvrzení o přečtení  Po zaškrtnutí budete dostávat oznámení o přečtení nebo 
smazání zprávy, kterou jste odeslali. 

Automatické načítaní  Po zrušení zaškrtnutí se budou stahovat pouze hlavičky 
multimediálních zpráv. Klepnutím na ně otevřete nabídku, ve které můžete zvolit 
stažení celé zprávy. Tato funkce je užitečná pro přehled o množství stažených dat 
při připojení v pomalé datové síti. 

Automatické načítaní při roamingu  Po zrušení zaškrtnutí se budou v cizích 
datových sítích stahovat pouze hlavičky multimediálních zpráv. Je užitečná, pokud 
chcete předcházet vysokým poplatkům za datové přenosy nebo v případě limitu 
pro datový přenos v roamingu. 
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Nastavení notifi kace 
Oznámení  Zaškrtnutím aktivujete notifi kaci pro každou novou zprávu. 
Viz "Správa notifi kací" na str. 29.

Vybrat vyzváněcí tón  Po zvolení se objeví dialogové okno, kde můžete zvolit 
tón upozornění na novou zprávu. 

Vibrace  Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit, zda při přijetí nové 
zprávy má váš telefon vibrovat nebo ne (pouze v režimu Tichý režim). 
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Prohlížeč

Aplikaci Prohlížeč můžete použít k prohlížení webových stránek 
a na vyhledávání informací na internetu. 

Tato kapitola obsahuje
"Otevření aplikace Prohlížeč" na str. 238 

"Navigace na webové stránce" na str. 241 

"Navigace mezi webovými stránkami" na str. 243 

"Práce s více okny aplikace Prohlížeč" na str. 245 

"Stahování souborů" na str. 246 

"Práce se záložkami" na str. 248

"Změna nastavení aplikace Prohlížeč" na str. 250 

Prohlížeč
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Prohlížeč

Otevření aplikace Prohlížeč 

Aplikaci Prohlížeč můžete použít k prohlížení webových stránek. 

Některé webové stránky nabízejí dvě verze: plnou verzi pro prohlížeče v klasických 
počítačích a další verzi pro mobilní zařízení. Stránky vám mohou umožnit přepínat 
tyto verze. Klasické stránky se na mobilním zařízení většinou obtížněji čtou než 
stránky určené přímo pro mobilní zařízení. 

Otevření aplikace Prohlížeč

� Klepněte na ikonu telefonu  v dolní části Domovské obrazovky nebo 
na ikonu aplikace Telefon ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce. 

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40. 

Aplikace Prohlížeč se automaticky otevře po klepnutí na webový odkaz — 
například v e-mailu nebo textové zprávě. 

Když otevřete aplikaci Prohlížeč, zobrazí naposledy prohlížená webová stránka. 
Pokud jste aplikaci Prohlížeč déle nepoužívali, zobrazí se vaše domovská 
stránka. 

V horní části okna je zobrazena adresa (URL) aktuální stránky, pokud mobilní 
stránka neschovala lištu s URL adresou (pokud se tak stalo, stačí popotáhnout 
stránku směrem dolů a lišta s URL adresou se zobrazí). 

Adresa (URL) aktuální stránky. 

Některé stránky schovají lištu s URL 
adresou, ale pro její zobrazení stačí 
popotáhnout stránku dolů nebo klepnout 
na Menu.
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Otevření webové stránky nebo vyhledávání na webu 

1 Klepněte na pole s URL adresou v horní části okna Prohlížeč. 

Pokud lišta s URL adresou není zobrazena, klepněte na Menu  nebo 
popotáhněte stránku směrem dolů. 

2 Zadejte adresu (URL) webové stránky. Nebo zadejte klíčová slova, která chcete 
vyhledávat. 

Během zadávání textu vám vyhledávač navrhne vhodné stránky a výrazy. 

Pokud chcete zadat vyhledávání hlasem, klepněte na ikonu mikrofonu 
(viz "Používání hlasových povelů (Voice Action)" na str. 102). 

Můžete si vybrat, který vyhledávač budete používat. Viz "Změna nastavení 
aplikace Prohlížeč" na str. 250. Ikona mikrofonu je dostupná pouze pokud 
používáte vyhledávač Google. Ostatní vyhledávače nemusí nabízet návrhy 
stránek během vyhledávání. 

3 Klepněte na navrženou stránku nebo zadejte adresu a klepněte 
na ikonu šipky .

Po klepnutí na navrženou stránku nebo zadání adresy a klepnutí 
na ikonu šipky  se zvolená webová stránka otevře.

Pokud klepnete na navrhovaný výraz, otevře se vyhledávač a zobrazí výsledky. 

Obnovení aktuální stránky 
� Klepněte na Menu  a klepněte na Aktualizovat.

Webová stránka se znovu načte a aktualizuje jakýkoliv obsah, který se změnil. 

Zastavení otevírání stránky 
Pokud se webová stránka načítá příliš dlouho, nebo jste si její otevírání rozmysleli, 
můžete akci zastavit. 

� Vpravo od URL adresy klepněte na ikonu . 

NEBO

� Klepněte na Menu  a klepněte na Zastavit.

Získání více informací o aktuální stránce 
� Klepněte na Menu  a klepněte na Více > Informace o stránce.

Otevře se dialogové okno obsahující název stránky a celou adresu (URL). 
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Nastavení domovské stránky 

Vaše domovská stránka se zobrazí po otevření nového okna aplikace Prohlížeč, 
po spuštění prohlížeče po restartu telefonu, nebo pokud jste delší dobu aplikaci 
Prohlížeč nepoužívali. 

1 Přejděte na stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou. 

2 Klepněte na Menu  a klepněte na Více > Nastavení > Nastavit 
domovskou stránku.

3 Klepněte na Použít aktuální stránku. Nebo zadejte adresu (URL) jiné stránky. 

4 Klepněte na OK.

Pokud chcete otevírat nová okna aplikace Prohlížeč, aniž by se otvírala webová 
stránka, ponechte pole prázdné. Toto nastavení umožní rychlejší otevírání 
aplikace Prohlížeč. 
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Navigace na webové stránce 

Webové stránky, které jsou optimalizovány pro mobilní zařízení, se většinou otevřou 
v takové velikosti, která je pro váš telefon vhodná. Často není možné zobrazení 
zvětšit nebo rolovat jejich obsahem. 

Webové stránky, které nejsou vytvořeny speciálně pro mobilní zařízení, se většinou 
zobrazí v režimu náhledu — stránka je zobrazena celá, takže máte přehled o tom, 
co se kde na stránce nachází. Způsob, jakým se stránky otevírají, můžete změnit 
podle postupu v části "Změna nastavení aplikace Prohlížeč" na str. 250. 

Rolování webové stránky 

� Posuňte prst po displeji.

Zvětšování nebo zmenšování stránky 

Na webových stránkách určených pro mobilní zařízení nemusí být možné zvětšit 
nebo zmenšit stránky. 

1 Jemně posunujte prst po displeji, dokud se nezobrazí ovládací prvek přiblížení 
.

2 Klepnutím na kladnou nebo minusovou stranu ovládacího prvku přiblížení 
obraz zvětšíte nebo zmenšíte. 

Rychlé přiblížení vybrané části stránky 

Na webových stránkách určených pro mobilní zařízení nemusí být možné zvětšit 
nebo zmenšit stránky.

� Poklepejte na část webové stránky, kterou si chcete prohlédnout blíže. 

Zobrazení webové stránky se zvětší, abyste si pohodlně mohli přečíst text 
postupným rolováním nahoru a dolů. 

Pokud v tomto zobrazení upravíte úroveň zvětšení nebo zmenšení, aplikace 
Prohlížeč si toto nastavení pro danou stránku zapamatuje. 

� Pro obnovení výchozí velikosti zobrazení opět poklepejte na stránku. 

� Dotkněte se požadované oblasti dvěma prsty současně a pro zmenšení měřítka 
je přitáhněte k sobě. Pro zvětšení měřítka zobrazení prsty oddalte od sebe. 
Po takovém přiblížení poklepejte na obrazovku a text se upraví tak, aby se 
vešel na obrazovku (pokud máte zaškrtnuté nastavení Automaticky přizpůsobit, 
popsané v části "Nastavení obsahu stránky" na str. 250). 
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Vyhledání textu na webové stránce 

1 Klepněte na Menu  a klepněte na Více > Vyhledat na stránce.

2 Zadejte hledaný text. 

Během psaní se první slovo, které vyhovuje hledání, zvýrazní na obrazovce 
a další nalezené shody se zobrazí v rámečku. 

Klepnutím přejdete na předchozí nebo 
následující slovo.

3 Klepnutím na levou a pravou šipku přesunete zvýraznění na předchozí nebo 
následující vyhovující slovo. 
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Navigace mezi webovými stránkami 

Na webové stránce můžete používat odkazy, procházet dopředu a zpět a prohlížet 
si historii procházení jako v jakémkoliv prohlížeči. Také můžete využívat některé 
zkratky pro práci s odkazy a jinými typy informací. 

Otevření odkazu 

� Na adresu odkazu přejdete klepnutím. 

Během otevírání stránky z odkazu v novém okně se zvolený odkaz zvýrazní 
oranžovou barvou. 

Přepínání mezi otevřenými stránkami dopředu nebo dozadu 

� Klepněte na Zpět . 

NEBO

� Klepněte na Menu  a klepněte na Předat dál.

Zobrazení historie aplikace Prohlížeč 

Aplikace Prohlížeč si pamatuje stránky, které jste navštívili, aby vám pomohl vrátit 
se k nim později. Popis v části "Změna nastavení aplikace Prohlížeč" na str. 250 
popisuje nastavení, které vymaže historii. 

1 V pravé horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky .

2 Klepněte na kartu Historie.

Pro otevření karty Historie můžete během prohlížení stránky stisknout a podržet 
Zpět .

Navštívené stránky jsou uspořádány chronologicky. Stránky se záložkou jsou 
označeny hvězdičkou. Pro přidání nebo odstranění stránky ze záložek klepněte 
na hvězdičku.

3 Pro zobrazení navštívených stránek klepněte na časové období. 

4 Dotkněte se stránky v seznamu a podržte, čímž se zobrazí nabídka s položkami 
pro otevření stránky, její přidání nebo odebrání ze záložek, sdílení, odstranění 
z historie atd. 

5 Pokud chcete otevřít stránku z historie, klepněte na ni. 
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Zobrazení vašich nejčastěji navštěvovaných stránek 

1 V pravé horní části obrazovky klepněte na ikonu záložek .

2 Klepněte na kartu Nejnavštěvovanější.

Zobrazí se nejčastěji navštěvované stránky. Stránky se záložkou jsou označeny 
hvězdičkou. Pro přidání nebo odstranění stránky ze záložek klepněte 
na hvězdičku.

3 Dotkněte se stránky v seznamu a podržte, čímž se zobrazí nabídka s položkami 
pro otevření stránky, její přidání nebo odebrání ze záložek, sdílení, odstranění 
z historie atd.

4 Klepněte na stránku, která se následně otevře. 

Použití odkazů, telefonních čísel a adres 

Prohlížeč rozpoznává odkazy i některá telefonní čísla, adresy a podobné informace 
jako informace, se kterými byste chtěli potenciálně pracovat dál. 

� Dotkněte se odkazu a podržte, čímž se otevře nabídka s položkami na otevření, 
označení, uložení a odeslání odkazu přes e-mail. 

� Když klepnete na telefonní číslo, otevře se aplikace Telefon se zadaným číslem. 

Viz "Volání a ukončení hovorů" na str. 78. 

� Klepnutím na adresu ulice aktivujete aplikaci Mapy. 

Více informací viz v "Mapy, Navigace, Místa a Latitude" na str. 253. 
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Práce s více okny aplikace Prohlížeč 

Můžete otevřít až osm oken aplikace Prohlížeč a přepínat mezi nimi. 

Otevření nového okna aplikace Prohlížeč 

� Klepněte na Menu  a klepněte na Nové okno.

� Klepněte na Menu  a klepněte na Okna. V otevřeném okně klepněte 
na Nové okno.

Otevře se nové okno a v něm vaše domovská stránka. 

Přepínání oken aplikace Prohlížeč 

1 Klepněte na Menu  a klepněte na Okna. 

Zobrazí se otevřená okna. 

Klepnutím otevřete nové okno.

Klepnutím otevřete existující okno. 

Klepnutím zavřete okno. 

2 Klepněte na okno, a to se následně otevře. 

Zavření okna aplikace Prohlížeč 

1 Klepněte na Menu  a klepněte na Okna.

Všechna otevřená okna se zobrazí v rozbalovacím seznamu náhledů. 

2 Pro zavření okna klepněte na .
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Stahování souborů 

Z webových stránek můžete stahovat soubory a dokonce i aplikace. Stažené 
soubory jsou uloženy v USB paměti vašeho telefonu nebo na paměťové SD kartě, 
což závisí na modelu vašeho telefonu. Prohlížení, otevírání a vymazání vašich 
stažených souborů je popsáno v části "Správa stahování" na str. 54.

Povolení instalace aplikací z webu nebo e-mailu 

Výchozí nastavení vašeho telefonu zabraňuje instalaci aplikací stažených z webu 
nebo přijatých v e-mailových zprávách. 

Výstraha! Aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Na ochranu 
vašeho telefonu a vašich osobních údajů stahujte aplikace jen z důvěryhodných 
zdrojů, jakým je Android Market. 

1 Klepněte na Domů , potom klepněte na Menu  a klepněte na Nastavení 
> Aplikace.

2 Zaškrtněte položku Neznámé zdroje.

3 V dialogovém okně pro potvrzení povolení stahování aplikací z jiných zdrojů, 
než je Market, klepněte na OK.

Stahování souboru 

Různé stránky nabízejí různé mechanismy na stahování obrázků, dokumentů, 
aplikací a dalších souborů. 

� Dotkněte se obrázku, odkazu na soubor nebo jiné webové stránky a podržte. 
V otevřené nabídce klepněte na Uložit.

Pokud je soubor v takovém formátu, který je podporován aplikací v telefonu, 
zkopíruje se na vaši paměťovou SD kartu nebo do USB úložiště. 

Zrušení stahování 

Pokud si stahování souboru rozmyslíte, nebo stahování spustíte omylem, můžete 
probíhající stahování zrušit. 

1 Klepněte na Menu  a klepněte na Více > Stažené.

2 Dotkněte se položky v seznamu a podržte a v otevřené nabídce klepněte 
na Zrušit. Nebo znovu klepněte na Menu  a klepněte na Zrušit výběr 
všech.
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Zobrazení stažených souborů 

� Klepněte na Menu  a klepněte na Více > Stažené.

Otevře se aplikace Stažené, která zobrazí seznam souborů stažených v aplikaci 
Prohlížeč a v jiných aplikacích. 

Viz "Správa stahování" na str. 54. 
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Práce se záložkami 

K webovým stránkám můžete vytvořit záložku a později se k nim rychle vrátit. 

Vytvoření záložky webové stránky 

1 Otevřete webovou stránku, ke které chcete vytvořit záložku. 

2 Klepněte na ikonu záložky  v horní části obrazovky (nebo klepněte 
na Menu  a klepněte na Záložky) a v horní části okna Záložky klepněte 
na Přidat.

Také můžete klepnout na Menu  a klepnout na Více > Přidat záložku.

3 V případě potřeby upravte název a adresu, a klepněte na OK. 

Záložka je přidána do seznamu záložek. 

Otevření záložky 

1 V horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky . 

Nebo klepněte na Menu  a klepněte na Záložky.

Zobrazí se okno obsahující seznam vašich záložek, který je uspořádán podle 
četnosti procházení jednotlivých stránek. 

Podle předvoleného nastavení se záložky zobrazují v náhledech. Pokud je 
chcete zobrazit jako seznam, klepněte na Menu  a klepněte na Zobrazit 
jako seznam.

2 Klepněte na záložku, která se následně otevře. 

Příslušná stránka se otevře v aktuálním okně. Chcete-li ji otevřít v novém okně, 
dotkněte se v nabídce položky Otevřít v novém okně a podržte.

Úprava záložky 

1 V horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky . 

Nebo klepněte na Menu  a klepněte na Záložky.

2 Stiskněte a podržte záložku, kterou chcete upravit. 

3 V nabídce klepněte na Upravit záložku.

4 V otevřeném dialogovém okně upravte název a adresu. 

5 Klepněte na OK.
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Sdílení záložky 

1 V horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky . 

Nebo klepněte na Menu  a klepněte na Záložky.

2 Stiskněte a podržte záložku, kterou chcete sdílet.

3 V nabídce klepněte na Sdílet odkaz.

4 Klepněte na aplikaci, prostřednictvím které chcete záložku odeslat. Aplikace se 
otevře se zadanou adresou záložky. 

Přidání odkazu na záložku na Domovskou obrazovku 

Na Domovskou obrazovku vašeho telefonu můžete přidat odkaz, který po klepnutí 
otevře aplikaci Prohlížeč a v ní zvolenou záložku. 

1 Dotkněte se prázdného místa na Domovské obrazovce vašeho telefonu 
a podržte. 

2 Klepněte na Zástupce.

3 Klepněte na Záložky.

4 Klepněte na záložku, kterou chcete přidat. 

Ikona záložky se přidá na Domovskou obrazovku. 

Vymazání záložky 

1 V horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky . 

Nebo klepněte na Menu  a klepněte na Záložky.

2 Stiskněte a podržte záložku, kterou chcete vymazat. 

3 V nabídce klepněte na Smazat záložku.

4 Klepněte na OK.
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Změna nastavení aplikace Prohlížeč 

Můžete nakonfi gurovat mnoho nastavení aplikace Prohlížeč, včetně takových, která 
řídí přístup k vašemu soukromí. 

� Pro otevření okna s nastavením aplikace Prohlížeč klepněte na Menu  
a klepněte na Více > Nastavení.

Nastavení obsahu stránky 
Velikost textu  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zmenšit nebo zvětšit 
velikost písma, které aplikace Prohlížeč používá při zobrazování webových stránek. 

Výchozí přiblížení  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zmenšit nebo 
zvětšit úroveň přiblížení, kterou aplikace Prohlížeč použije při prvním otevření 
webových stránek. 

Otevírat stránky v náhledu  Pokud zrušíte zaškrtnutí, webové stránky se 
po otevření nastaví do levého horního rohu v 100% velikosti. Po zaškrtnutí se 
budou webové stránky otevírat v náhledu tak, aby se celé vešly na displej. 

Kódování textu  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete změnit 
standard kódování znaků, které aplikace Prohlížeč používá při zobrazování textu 
na webových stránkách. 

Blokovat vyskakovací okna  Po zaškrtnutí zabráníte stránkám otevírat okna, 
pokud si to sami nevyžádáte. 

Načíst obrázky  Zrušením zaškrtnutí zakážete na stránkách v aplikaci Prohlížeč 
zobrazovat obrázky. Zrychlí to zobrazování stránek, což může být užitečné při 
nízkých rychlostech připojení, ale mnohé stránky bez obrázků nedávají dostatečný 
smysl. 

Automaticky přizpůsobit  Po zaškrtnutí bude aplikace Prohlížeč optimalizovat 
zobrazování textu a dalších elementů webových stránek tak, aby se vešly na displej 
vašeho telefonu. Zaškrtnutím této volby také aktivujete funkci, která po zvětšení 
zobrazení pomocí prstů a následném poklepání zařídí uspořádání sloupců textu 
tak, aby se vešly na displej vašeho telefonu. Pokud zrušíte zaškrtnutí, stránky se 
budou zobrazovat tak, jak byly navrženy pro obrazovku počítače a poklepáním se 
budou přepínat mezi zvětšeným a výchozím zobrazením. 

Zobrazení pouze na šířku  Po zaškrtnutí se budou stránky zobrazovat pouze 
na šířku (horizontálně) bez ohledu na to, v jaké poloze telefon držíte. 

Povolit JavaScript  Zrušením zaškrtnutí zakážete spouštění aplikace JavaScript 
na webových stránkách. Mnoho stránek bude fungovat korektně pouze tehdy, 
pokud ve vašem telefonu spustí aplikaci JavaScript. 

Povolit pluginy  Zrušením zaškrtnutí zablokujete zásuvné moduly webových 
stránek. 
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Otevřít na pozadí  Zaškrtnutím aktivujete funkci, která po dotknutí a podržení 
odkazu a klepnutí na Otevřít v novém okně zajistí otevření nového okna 
na pozadí. Je užitečná, pokud pracujete s okny, jejichž načítání a zobrazení trvá 
déle. Klepněte na Menu , klepněte na Okna, a potom klepněte na nové okno, 
které chcete zobrazit. Pokud chcete, aby se nová okna otevírala a překrývala 
nad aktuálním oknem, zrušte zaškrtnutí tohoto pole. Viz "Přepínání oken aplikace 
Prohlížeč" na str. 245. 

Nastavit domovskou stránku  Otevře se dialogové okno, kde můžete zadat 
URL adresu stránky, která se má načíst při otevření každého nového okna aplikace 
Prohlížeč. Pokud chcete, aby se nová okna aplikace Prohlížeč otvírala rychleji 
a nenačítávala žádné stránky, ponechte pole prázdné. 

Nastavení soukromí 
Vymazat mezipaměť Aplikace Prohlížeč ukládá text a obrázky navštívených 
webových stránek do paměti, takže při každém dalším načtení se stránky 
zobrazují rychleji. Pro vymazání těchto dočasných souborů klepněte na Vymazat 
mezipaměť.

Vymazat historii  Aplikace Prohlížeč si pamatuje navštívené webové stránky, 
abyste je v budoucnu mohli rychleji najít a otevřít. (Viz "Zobrazení historie aplikace 
Prohlížeč" na straně 243.) Pro vymazání tohoto záznamu klepněte na Vymazat 
historii.

Přijímat soubory cookie  Pro větší pohodlí mnoho webových stránek ukládá, 
načítá a aktualizuje ve vašem telefonu soubory zvané "cookies". Například heslem 
chráněná stránka používá cookies, abyste se při každé návštěvě stránky nemuseli 
přihlašovat. Jiné stránky používají cookies pro zapamatování vašich nastavení. 
Pokud nechcete, aby webové stránky ukládaly cookies ve vašem telefonu, zrušte 
zaškrtnutí tohoto pole. 

Vymazat soubory cookie  Klepnutím vymažete všechny soubory cookies 
z vašeho telefonu. 

Zapamatovat data formulářů Aplikace Prohlížeč si pamatuje, co jste zadali 
do některých polí formulářů na stránkách a při dalším použití vám pomůže tím, že 
text do těchto polí vyplní sám. Pro vypnutí této funkce zaškrtnutí zrušte. 

Vymazat data formulářů  Klepnutím na tuto položku smažete všechny 
informace z polí formulářů, které si aplikace Prohlížeč pamatuje. 

Povolit polohu  Po zaškrtnutí se vás budou stránky, které poskytují obsah 
diferencovaný podle lokality uživatele, ptát, zda povolíte zjištění vaší polohy pomocí 
lokalizačních informací z vašeho telefonu. Pokud chcete stránce poskytnout svou 
polohu, musíte mít zapnuté sdílení vaší pozice v nastavení aplikace. Viz "Nastavení 
soukromí" na str. 370. 
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Zrušit přístup k poloze  Otevře se dialogové okno, kde můžete zrušit oprávnění 
pro přístup k vaší pozici, které jste dali webovým stránkám v minulosti. Pokud 
budou chtít webové stránky oprávnění pro přístup k vaší pozici, budete jim ho 
muset udělit znovu. 

Bezpečnostní nastavení 
Zapamatovat hesla Aplikace Prohlížeč si umí zapamatovat vaše hesla pro 
webové stránky, které vyžadují vaše přihlášení, čímž zrychluje celý proces 
při opakovaných návštěvách. Zrušením zaškrtnutí zakážete aplikaci Prohlížeč 
pamatovat si tato hesla. 

Vymazat hesla  Klepnutím vymažete všechna hesla, která si aplikace Prohlížeč 
pamatuje. 

Zobrazit upozornění zabezpečení  Zrušením zaškrtnutí zakážete aplikaci 
Prohlížeč varovat vás před běžnými bezpečnostními problémy webových stránek, 
jako jsou neplatné nebo nedůvěryhodné certifi káty. 

Pokročilá nastavení 
Nastavit vyhledávač  Otevře se dialogové okno, kde můžete zvolit webový 
vyhledávač používaný při zadávání webových adres (URL) nebo klíčových slov 
do URL pole. Dostupnost vyhledávačů závisí na vaší pozici. Ikona mikrofonu je 
dostupná v liště URL adresy pouze pokud používáte vyhledávač Google.

Nastavení webové stránky  Otevře se okno, kde si můžete prohlédnout 
pokročilé nastavení pro určité stránky. .

Obnovit výchozí  Klepnutím vymažete všechny údaje aplikace Prohlížeč, 
včetně historie procházení, souborů cookies, hesel a záložek a obnovíte nastavení 
aplikace Prohlížeč na původní hodnoty.
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Mapy, Navigace, Místa 
a Latitude

Aplikaci Mapy můžete použít ke zjištění vaší aktuální pozice. 
Dále ke zobrazení aktuálních dopravních podmínek pro získání 
detailních instrukcí při chůzi pěšky, při přepravě veřejnou 
dopravou, jízdě na kole nebo autem a pro navigaci prostřednictvím 
hlasových povelů a detailních instrukcí od služby Google Maps 
Navigation (Beta). 

Přímo na mapě ulic nebo na satelitních snímcích můžete najít 
body zájmu, jako jsou adresy ulic, pamětihodnosti a obchodní 
místa. V některých oblastech můžete vidět přímo obchody a domy 
v okolí, jako byste stáli na ulici. Se službou Google Latitude můžete 
na vaší mapě vidět pozici vašich přátel a podělit se s nimi o údaje 
o vaší pozici a jiné. 

Aplikace Mapy obsahuje i tři funkce, které umožňují rychlý přístup 
k aplikacím Google Místa, Navigation (Beta) a Latitude, které se 
zobrazují jako ikony aplikací ve Spouštěči. 

Mapy neobsahují informace o všech místech. 

Tato kapitola obsahuje
"Otevření aplikace Mapy" na str. 254 

"Zobrazení Mojí polohy a služeb založených na poloze" na str. 255 

"Hledání, zkoumání a označování míst hvězdičkami" na str. 257 

"Používání aplikace Místa ve Spouštěči" na str. 260 

"Změna vrstev mapy" na str. 261 

"Navigování" na str. 263 

"Navigování pomocí Google Maps Navigation (Beta)" na str. 264 

"Náhled a změna pohledu na vaši trasu" na str. 265 

"Hledání přátel se službou Google Latitude" na str. 268 

Mapy, Navigace, Místa a Latitude
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Otevření aplikace Mapy 

Balíček Google Mapy pro Android obsahuje kromě aplikace Mapy i komponenty 
Latitude, Navigation a Místa, přičemž každý prvek je dostupný v rámci aplikace 
Mapy a také jako samostatný odkaz ve Spouštěči. 

Otevření aplikace Mapy

� Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Mapy .

Podrobnější informace o používání funkcí jako samostatných aplikací jsou 
uvedeny v částech "Hledání přátel se službou Google Latitude" na str. 268, 
"Navigování pomocí Google Maps Navigation (Beta)" na str. 264, a "Používání 
aplikace Místa ve Spouštěči" na str. 260. 

Posunutí mapy 

� Táhněte po mapě prstem. 

Zvětšení mapy 

� Klepněte na kladnou nebo minusovou stranu ovládacího prvku přiblížení 
(Zoom). 

NEBO

� Pro přiblížení v určitém místě mapy poklepte na dané místo jedním prstem. 
Pro oddálení pohledu klepněte jednou dvěma prsty. 

NEBO

� Pro přiblížení pohledu klepněte na požadovanou oblast dvěma prsty současně 
a roztáhněte je od sebe. Pro oddálení pohledu prsty stáhněte k sobě.

Všechny úrovně přiblížení nejsou dostupné pro všechny oblasti. 
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Zobrazení Mojí polohy a služeb založených 
na poloze 

Funkce aplikace Google Mapy - Moje poloha vám umožní vystředit pohled 
na mapu podle vaší přibližné aktuální polohy, přičemž se na její stanovení používá 
několik postupů. 

Povolení lokalizační služby 

Abyste mohli zobrazit svou polohu na mapě a využili vyhledání místních zdrojů 
podle vaší polohy, musíte povolit využívání lokalizačních služeb. 

1 Klepněte na Domů , klepněte na Menu , a potom na Nastavení > 
Poloha a zabezpečení.

2 Zaškrtněte tu volbu funkce Moje poloha, kterou chcete použít. 

Pokud chcete povolit zjišťování vaší přibližné polohy prostřednictvím Wi-Fi 
a mobilních sítí, zaškrtněte Zaměření přes bezdrátové sítě.

Pokud chcete povolit zjišťování vaší polohy s přesností na ulice, zaškrtněte 
volbu Použít satelity GPS. (Systém GPS je nejefektivnější při pohybu venku 
a přímém výhledu na oblohu.) 

Zobrazení polohy 

� Klepněte na ikonu Moje poloha  v liště vyhledávání.

Mapa se vystředí na modrou šipku, která označuje vaši polohu. Modrý kruh 
kolem šipky označuje, že vaše aktuální poloha se nachází někde uvnitř kruhu.
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V závislosti na způsobu lokalizace funkce Moje poloha dokáže telefon určit vaši 
polohu s různou přesností, přičemž nejlepší výsledky zajišťují GPS satelity, pak 
bezdrátové sítě a následně mobilní sítě. 
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Vyhledávání, zkoumání a označování míst 
hvězdičkami 

Aplikace Google Mapy umožňuje prozkoumávat svět kolem vás. Pomocí aplikace 
Místa můžete hledat místo nebo prohledávat oblast kolem vás. 

Vyhledávání 

1 Do vyhledávacího pole zadejte název místa, které hledáte. Můžete zadat 
adresu, město, název podniku nebo typ obchodní aktivity — například "muzea 
v San Francisku." 

2 Pro spuštění vyhledávání klepněte na Přejít.

Během zadávání textu se v seznamu pod polem vyhledávání zobrazí návrhy 
vycházející z předchozích hledání a z nejvyhledávanějších klíčových slov. Pokud 
chcete vyhledat jedno z navrhovaných míst, klepněte na něj. 

Zobrazení všech výsledků 

Po vyhledání se na mapě zobrazí značky s písmeny, označujícími výsledky 
vyhledávání. 

� Klepnutím na značku otevřete balónek, který obsahuje popis se souhrnnou 
informací o daném místě. 

� Po klepnutí na balónek se otevře obrazovka s dalšími informacemi, spolu 
s možnostmi navigování atd. 
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Zobrazení podrobností o poloze 

O oblasti na mapě můžete zjistit různé informace, včetně adresy. Množství 
získaných informací závisí na oblasti. 

� Dotkněte se a podržte místo na mapě, hvězdičku nebo pojmenovaný prvek, 
nebo zvolte výsledek vyhledávání na mapě. 

Nad zvoleným místem se zobrazí balónek, obsahující adresu a v případě 
dostupnosti i zobrazení ulice prostřednictvím zobrazení ulic Street View. 

� Klepnutím na balónek otevřete obrazovku s nástroji, které vám pomohou zjistit 
více informací o dané lokalitě. 

Na této obrazovce můžete být navigován, uskutečnit hovor, prohlédnout si 
zobrazení ulic Street View a přečíst si hodnocení a recenze o daném místě. 

Označení a odznačení místa hvězdičkou 

Jakékoliv místo nebo pojmenovaný prvek na mapě můžete označit hvězdičkou, což 
usnadní lokalizaci po přihlášení do aplikace Google Mapy prostřednictvím vašeho 
telefonu nebo na webu.

1 Dotkněte se a podržte místo na mapě nebo pojmenovaný prvek. 

2 Klepněte na balónek, který se otevře. 

3 Klepněte na šedou hvězdičku  v horní části obrazovky, čímž označíte místo 
hvězdičkou (pro zrušení označení klepněte na zlatou hvězdu). 
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Zobrazení seznamu míst s hvězdičkou 

Hvězdičkou označená místa se dají zobrazit na seznamu, takže je můžete rychle 
najít na mapě. Seznam obsahuje místa, která jste označili hvězdičkou v aplikaci 
Mapy ve vašem telefonu nebo na webu. 

1 V zobrazení mapy klepněte na Menu , a potom na Více > Místa 
s hvězdičkou.

Zobrazí se seznam vašich míst s hvězdičkou a jejich adresy. Seznam můžete 
aktualizovat klepnutím na Menu , a potom na Aktualizovat.

Pokud chcete zobrazit vybrané místo na mapě, klepněte na něj. 

Vymazání historie vyhledávání 

Aplikace Google Mapy ukládá vyhledávané položky, aby vám usnadnila jejich 
pozdější vyhledání. Historii vyhledávání můžete vymazat v aplikaci Nastavení. 

1 Klepněte na Domů , Menu , a potom na Nastavení > Aplikace > 
Správa aplikací.

2 Klepněte na kartu Vše.

3 V rolovacím seznamu klepněte na Mapy. 

4 Klepněte na Mazání dat.



Mapy, Navigace, Místa a Latitude260

Návod k použití AUG-2.3-103

260260

AUG-2.3-103 Návod k použití

Mapy, Navigace, Místa a Latitude

Používání aplikace Místa ve Spouštěči 

Aplikace Místa využívá informace o vaší aktuální poloze na zjištění různých míst ve 
vaší blízkosti. 

1 Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Místa .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

2 Vyberte si ze sady předem vybraných kategorií míst (jako jsou restaurace 
a bankomaty), nebo si klepnutím na Přidat vytvořte vlastní. 

Po zvolení se zobrazí seznam nalezených míst ve vaší blízkosti spolu s indikační 
vzdáleností od vaší aktuální pozice a relativním umístěním označeným malou 
šipkou. 

Pokud chcete zobrazit výsledky na mapě, klepněte v pravém horním rohu 
obrazovky na ikonu Mapy  (spustí se aplikace Google Mapy). 

Pro zobrazení seznamu vašich map klepněte na Menu  a Moje mapy.

Pro zobrazení seznamu míst s hvězdičkou klepněte na Menu  a Místa 
s hvězdičkou.

3 Po klepnutí na výsledek hledání můžete získat další informace, napsat recenzi 
nebo získat instrukce pro navigování. 
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Změna vrstev mapy 

Aplikace Google Mapy prvotně zobrazuje klasickou mapu. Prostřednictvím Vrstev 
můžete zobrazit pohled z družice nebo terén, prohlédnout si aktuální dopravní 
situaci, projít se po ulicích a mnohem více. 

Změna vrstev mapy

1 V liště vyhledávání klepněte na ikonu Vrstvy .

Otevře se dialogové okno se seznamem vrstev i s odkazy na poslední 
vyhledávání. 

Pro přístup k funkci Moje mapy, k Wikipedii a dalším informacím klepněte 
na Další vrstvy.

Pro zrušení zobrazení všech vrstev klepněte na Vymazat mapu.

2 Klepněte na vrstvu, kterou chcete vidět. Nebo pokud chcete vrstvu skrýt, 
klepněte na zaškrtnutou vrstvu. 

V závislosti na zvolené vrstvě se informace zobrazí pouze na základní mapě 
nebo se změní kompletně celá mapa. 



Mapy, Navigace, Místa a Latitude262

Návod k použití AUG-2.3-103

262262

AUG-2.3-103 Návod k použití

Mapy, Navigace, Místa a Latitude

Spuštění Street View 

Náhled Street View nabízí statické snímky měst z pohledu z ulice, kde se můžete 
procházet, přibližovat zobrazení atd. Náhled Street View není dostupný pro 
všechny oblasti. 

1 Dotkněte se místa na mapě a podržte, dokud se neotevře balónek s adresou 
a náhledem Street View. 

2 Klepněte na balónek. 

3 V zobrazeném okně klepněte na ikonu Street View. 

Navigace ve Street View 

Na posouvání mapy použijte prst. 

� Za účelem rychlého přiblížení pohledu přetáhněte ikonu Panáček z levého 
dolního okraje obrazu přímo do požadovaného bodu. 

� Pro přiblížení v režimu zobrazení ulic Street View poklepejte jedním prstem 
na displej. Pro oddálení pohledu jednou klepněte na displej dvěma prsty 
současně. 

� Pokud chcete, aby sám telefon navigoval mapou v režimu zobrazení ulic 
Street View, klepněte na Menu  a Režim kompasu. Pohybem telefonu 
změníte pohled na mapu. Pro ukončení tohoto režimu klepněte znovu 
na Režim kompasu.

� Pokud si přejete otevřít webový formulář společnosti Google, který se používá 
k nahlášení nevhodného obsahu fotografi í nebo narušení soukromí, klepněte 
na Menu  a Nahlásit obrázek.

� Pro ukončení režimu Street View klepněte na Menu  a Přejít na mapu.
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Navigování 

Aplikace Mapy vás dokáže navigovat do místa určení při přesunu pěšky, veřejnou 
dopravou, na kole nebo automobilem. 

Na vaši Domovskou obrazovku můžete přidat odkaz na určité místo na mapě, 
takže stačí klepnout na odkaz a systém vás bude na toto místo navigovat, ať jste 
kdekoliv. 

Navigování

1 Při procházení mapy klepněte na Menu  a Trasa .

2 Zadejte počáteční a koncový bod cesty a vyberte způsob transportu 
(automobil, veřejná doprava, kolo nebo pěšky). 

Pokud jste aktivovali funkci Moje poloha, tato se automaticky zobrazí v poli 
Počáteční bod. 

3 Klepněte na ikonu pro navigování při dopravě automobilem, veřejnou dopravou, 
kolem nebo pěšky. 

4 Klepněte na Spustit.

V seznamu se zobrazí jednotlivé kroky pro navigování do cíle.

Pokud si chcete prohlédnout cestu na mapě, klepněte na Zobrazit mapu.

5 Relevantní možnosti k požadované navigaci najdete po klepnutí na Menu  . 
Mezi tyto možnosti patří výměna začátku a cíle, výpočet trasy mimo dálnice 
nebo placené silnice, nebo ohlášení problému s navigací společnosti Google.
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Navigování pomocí Google Maps Navigation 
(Beta) 

Aplikace Google Mapy v OS Android obsahuje funkci s názvem Navigation (Beta), 
která uživatelům poskytuje přesné instrukce a vede jej po vytyčené cestě do cíle. 

Dostupnost některých služeb může záviset na zvoleném jazykovém prostředí 
vašeho telefonu.

Použití Navigation (Beta) v aplikaci Mapy 

Po vyhledání trasy můžete spustit navigaci jediným klepnutím: 

1 Získejte trasu cesty z vašeho počátečního bodu až do vybraného cíle. 

2 Pro spuštění navigování klepněte na Navigate. 

Navigaci můžete aktivovat i přímo ze stránky s podrobnostmi: 

1 Přejděte na stránku s podrobnostmi o místě.

2 Klepněte na ikonu Trasa .

3 Pro spuštění navigace klepněte na Driving Navigation.

K dispozici je také možnost navigace během pohybu pěšky, která pracuje jako 
samostatný navigační režim. Pokud tento režim chcete použít, klepněte namísto 
Driving Navigation na Walking Navigation.

Přidání odkazu na navigaci na Domovskou obrazovku 

1 Na Domovské obrazovce klepněte na Menu  a Přidat.

2 Klepněte na Shortcuts, a potom na Directions & Navigation.

3 Do pole Destination zadejte cílovou adresu. 

4 Přesvědčte se, že v části Travel By je zvolen automobil a že je zaškrtnuta volba 
Turn-by-turn navigation.

5 Pojmenujte nový odkaz, zvolte jeho ikonu a klepněte na Uložit.

Váš odkaz je přidán na Domovskou obrazovku. 

Používání hlasových příkazů 

1 Na Domovské obrazovce klepněte na ikonu mikrofonu. 

2 Po výzvě řekněte "Navigate to" a cíl vaší cesty. 

3 Pokud se zobrazí seznam navrhovaných cílových míst, klepněte na požadované 
místo. Navigace se spustí automaticky. 
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Náhled a změna pohledu na vaši trasu 

Vaši cestu si můžete prohlédnout na různých informačních úrovních. Také si 
můžete pohled na mapu přiblížit, posunout ji a prohlédnout si přilehlé oblasti. Vaši 
cestu si můžete prohlédnout v satelitním náhledu nebo v režimu zobrazení ulic 
a zároveň si zkontrolovat dopravní situaci. 

Náhled vaší trasy

Každou odbočku na vaší trase si můžete prohlédnout v náhledu navigace, 
satelitním náhledu a dalších. 

1 Klepněte na titulek v horní části obrazovky. 

2 Pro náhled na další nebo předchozí segment vaší trasy klepněte na šipku vlevo, 
resp. vpravo. 

Při procházení trasy klepněte na ikonu Panáček, čímž se aktivuje zobrazení 
na úrovni ulic. Na úrovni ulic klepněte na ikonu Panáček znovu a pohled se 
přepne do režimu zobrazení ulic Street View, kde můžete posouváním prstu 
měnit pohled. Více o režimu zobrazování ulic se dozvíte v části "Změna vrstev 
mapy" na str. 261. 

3 Po dokončení procházení mapy klepněte na ikonu navigace a vrátíte se na svou 
aktuální polohu ve směru následující odbočky. 

Změna pohledů na vaši trasu 

� Klepnutím na Menu , a potom na Route Info získáte sumární přehled o vaší 
trase s možnostmi vybrat si novou trasu, prohlédnout si dopravní zprávy atd. 

� V zobrazené obrazovce Route Info klepněte na ikonu List View a zobrazí se 
přehledný rolovací seznam všech odboček na vaší trase jako seznam instrukcí. 

� Po klepnutí na Menu , a potom na Layers změníte náhled na mapu 
na satelitní, pohled s aktuální dopravní situací nebo aktivujete zobrazení 
parkovišť, restaurací a dalších bodů zájmu na trase. 

� Tahem posuňte mapu a zobrazte přilehlé oblasti, nebo klepněte na mapu 
a zobrazí se ovládací prvky pro zvětšení nebo zmenšení mapy. 

Filtrování vaší trasy 

Během aktivní navigace můžete trasu upravit tak, aby neprocházela přes placené 
úseky a dálnice. 

1 Klepněte na Menu  a na Route Info.

2 Klepněte na ikonu Nastavení.

3 Zvolte si nastavení trasy a pro aplikování změny klepněte na OK.
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Vyhledání alternativní trasy 

V aplikaci Google Maps Navigation (Beta) můžete požádat o vyhledání alternativní 
trasy. 

1 Klepněte na Menu  a na Route Info.

2 Klepněte na ikonu alternativní trasy Alternate Route. 

Na mapě se zobrazí alternativní trasy (pokud je to možné). 

3 Pro obnovení navigace zvolte vybranou alternativní trasu. 

Získání informací o vaší cestě 

Aplikace Google Maps Navigation (Beta) dokáže vypočítat odhadovaný čas 
cestování, který se zobrazuje v levé dolní části obrazovky. 

� Pro rychlé zobrazení dopravní situace kolem vaší trasy a odhadované doby 
příjezdu do cíle klepněte na barevnou tečku v levém dolním rohu obrazovky. 
Klepněte na ikonu navigace pro obnovení navigování po odbočkách. 

Používání aplikace Navigation ve Spouštěči 

Aplikace Navigation nabízí možnost upravit si vybranou trasu a přístup 
k předchozím vytyčeným trasám. Režim Navigation můžete aktivovat na této 
obrazovce i bez zadání cíle. 

� Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu navigace .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Pro spuštění navigace zvolte ze seznamu možných cílů požadovaný cíl nebo 
zvolte jeden z dříve vybraných cílů.

Chcete-li upravit trasu a vynechat placené silnice a dálnice, klepněte na ikonu 
Nastavení. 

Pro spuštění sledování vaší polohy na mapě klepněte na Map, přičemž vůbec 
nemusíte mít zadaný cíl. 
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Během cesty zvolte cíl. 

1 Klepněte na Menu , a potom na Set Destination.

2 Ze seznamu možných cílů vyberte požadovaný cíl. 

Ukončení aplikace Navigation (Beta) 

Režim navigace můžete ukončit kdykoliv. 

� Klepněte na Menu , a potom na Exit Navigation.

Obnoví se zobrazení aplikace Mapy. 
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Hledání přátel s aplikací Google Latitude 

Aplikace Google Latitude umožňuje vám a vašim přátelům navzájem vidět svoji 
polohu na mapě a sdílet zprávy o aktuálním stavu. V aplikaci Latitude můžete 
zasílat zprávy a e-maily, telefonovat a získat údaje pro navigaci na aktuální místa 
vašich přátel. 

Vaše poloha se nesdílí s ostatními automaticky. Musíte aktivovat aplikaci Latitude 
a pak pozvat přátele, kterým chcete svou aktuální polohu poskytnout nebo 
přijmout pozvání vašich přátel. 

Připojení k Latitude 

� Při procházení mapy klepněte na Menu  a Připojit se k Latitude.

Při prvním spuštění aplikace Latitude budete vyzváni k přijetí nebo odmítnutí 
politiky ochrany soukromí společností Google. 

Po zapsání se do aplikace Latitude se položka nabídky změní na Latitude.

Spuštění aplikace Latitude 

Po připojení se k aplikaci Latitude můžete vyhledat své přátele a sledovat jejich 
aktualizace. 

� Při procházení mapy klepněte na Menu  a Latitude.

Napište přátelům a požádejte je o poskytnutí jejich polohy 

Po připojení se k aplikaci Latitude můžete svým přátelům oznamovat svoji polohu. 
Vaši polohu mohou vidět pouze přátelé, kterým jste to výslovně povolili. 

1 Spusťte aplikaci Latitude, klepněte na Menu  a Přidání přátel.

2 V otevřené nabídce klepněte na Vybrat z kontaktů nebo Přidat pomocí 
e-mailové adresy.

Pokud jste klepli na Vybrat z kontaktů, zobrazí se rolovací seznam vašich 
kontaktů. Zaškrtněte všechny kontakty, kterým chcete povolit vidět vaši polohu. 

Pokud jste klepli na Přidat pomocí e-mailové adresy, můžete zadat jednu 
nebo více e-mailových adres vašich přátel oddělených čárkami. 

3 Ve spodní části obrazovky klepněte na Přidání přátel.

Pokud vaši přátelé již používají aplikaci Latitude, dostanou e-mailový požadavek 
a notifi kaci v aplikaci Latitude. Pokud ještě nepoužívají aplikaci Latitude, 
dostanou e-mail s pozváním do služby Latitude, do níž se mohou přihlásit 
prostřednictvím svého účtu Google. 
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Odpovídání na pozvání 

Když vám přítel povolí sdílení jeho polohy v aplikaci Latitude, můžete na to 
odpovědět následujícími způsoby. 

Přijmout a opětovat sdílení  Vy a váš přítel můžete vzájemně vidět svoji polohu. 

Přijmout, ale skrýt mou polohu  Můžete vidět polohu vašeho přítele, ale on 
nemůže vidět vaši. 

Nepřijímat.  Mezi vámi a vaším přítelem se nebudou sdílet žádné informace 
o poloze. 

Zobrazení polohy vašich přátel 

Polohu vašich přátel si můžete zobrazit na mapě nebo v seznamu. 

Polohy vašich přátel se zobrazí po otevření aplikace Mapy. Každého přítele 
reprezentuje obrázek z Kontaktů a šipka, která ukazuje na jeho přibližnou polohu. 
Pokud si váš přítel zvolil sdílení polohy na úrovni města, jejich obrázek nemá šipku 
a zobrazí se ve středu města. 

Pokud přítel používá aplikaci Google Talk, jeho aktuální stav (dostupný, 
zaneprázdněný atd.) označuje kruhová ikona pod fotografi í z profi lu. Více informací 
se dozvíte v části "Změna a sledování on-line stavu" na str. 201. 

� Pro zobrazení profi lu přítele a spojení s ním klepněte na jeho fotografi i. 

Jméno vašeho přítele se zobrazí v balónku. 

� Klepnutím na balónek se aktivuje obrazovka s podrobnostmi o vašem příteli 
a o možnostech kontaktu s ním. 

Po spuštění aplikace Latitude uvidíte seznam vašich přátel v aplikaci Latitude 
a souhrn jejich posledních známých poloh, stavů atd. Klepnutím na přítele 
v seznamu se aktivuje obrazovka s podrobnostmi o příteli a o možnostech 
kontaktu s ním.

Správa spojení s přáteli 

V zobrazení mapy klepněte na balónek s kontaktními detaily vašeho přítele nebo 
klepněte na přítele v seznamu a otevře se profi l přítele. V zobrazení profi lu můžete 
použít prvky pro komunikaci s přítelem a nastavit úroveň ochrany soukromí. 

Zobrazit na mapě  Zobrazí se poloha přítele na mapě. 

Použít Google Talk  Otevře se aplikace Google Talk, která umožní komunikovat 
s přítelem. 

Pošli email  Otevře se aplikace Gmail se zprávou adresovanou příteli. 

Trasa Vyhledá se trasa k přítelově poloze. 
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Skrýt tomuto příteli  Ukončení sdílení vaší polohy s tímto přítelem v aplikaci 
Latitude, v seznamu nebo na mapě. Pokud chcete znovu povolit tomuto příteli 
přístup k vaší poloze, znovu klepněte na Skrýt tomuto příteli.

Sdílet pouze polohu na úrovni měst  Sdílení jen aktuálního města, nikoliv 
přesné polohy na úrovni ulice. Váš přítel vidí vaši fotografi i ve středu města, 
ve kterém se právě nacházíte. Pro sdílení mnohem přesnější polohy klepněte 
na Sdílet nejlepší dostupnou polohu.

Odebrat tohoto přítele  Odstranění přítele ze seznamu a zastavení vzájemného 
sdílení poloh. 

Řízení sdíleného obsahu 

To, kdy a jak si vás přátelé mohou najít v službě Latitude, můžete nastavit. Ve 
vašem Google účtu se ukládá jen poslední známá poloha, odeslaná aplikaci 
Latitude. Pokud vypnete aplikaci Latitude nebo se skryjete, nebude se ukládat 
žádná poloha. 

� Spusťte aplikaci Latitude, klepněte na své jméno a pak na Upravit nastavení 
soukromí.

Nastavit můžete následující volby týkající se vašeho soukromí. 

Zjistit svou polohu  Ponecháte aplikaci Latitude zjišťovat a aktualizovat vaši 
polohu během pohybu. Frekvenci aktualizace ovlivňuje několik faktorů, jako je stav 
kapacity baterie a doba, kdy se naposledy změnila vaše poloha. 

Nastavit svou polohu  Zadejte adresu polohy, kterou chcete sdělit přátelům. 
Nebo ji vyberte z Kontaktů, zvolte bod na mapě, nebo povolte aplikaci Latitude 
zjistit a sdílet vaši aktuální polohu. 

Skrýt svou polohu  Skryjete svou aktuální polohu přede všemi přáteli. 

Odhlásit se ze služby Latitude  Vypnutí aplikace Latitude a zastavení sdílení 
vaší aktuální polohy nebo stavu. Aplikaci Latitude můžete v případě potřeby kdykoli 
znovu zapnout.

Více informací o ochraně soukromí naleznete na stránce http://www.google.com/
support/mobile/bin/ topic.py? Topic = 21223 



271

Návod k použitíAUG-2.3-103

271271

AUG-2.3-103 Návod k použití

Fotoaparát 

Fotoaparát je v podstatě kombinace fotoaparátu a videokamery 
a používá se na snímání a sdílení snímků a video záznamů. 

Snímky a video záznamy se ukládají na SD kartu telefonu nebo 
na USB úložiště (v závislosti na vašem telefonu). Snímky a video 
záznamy můžete zkopírovat do počítače dle postupu v části 
"Připojení k počítači pomocí USB kabelu" na str. 67. 

S aplikací Galerie můžete fotografi e a video záznamy prohlížet 
na displeji vašeho telefonu, upravovat je, sdílet je atd. Viz "Galerie" 
na str. 279. 

Tato kapitola obsahuje
"Spuštění aplikace Fotoaparát a snímání snímků nebo video záznamů" na str. 272 

"Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275 

Fotoaparát
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Spuštění aplikace Fotoaparát a snímání 
snímků nebo video záznamů 

S aplikací Fotoaparát můžete pořizovat fotografi e a video záznamy. 

Nastavení aplikace Fotoaparát jsou popsány v části "Změna nastavení aplikace 
Fotoaparát" na str. 275. 

Svoje snímky si můžete prohlížet v aplikaci Galerie, jejíž funkčnost je popsána 
v části "Galerie" na str. 279. 

Důležité Před snímáním nezapomeňte vyčistit kryt objektivu hadříkem z mikrovlákna. Kryt 
objektivu zašpiněný šmouhami od prstů může způsobit rozmazané snímky s "haló" 
efektem. 

Spuštění aplikace Fotoaparát 

� Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu 

Fotoaparát  .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40, kde se dozvíte více 
o spouštění a přepínání mezi aplikacemi.

Fotoaparát se spustí v režimu na šířku a je připraven na snímání snímků nebo 
video záznamů. 

Pokud si chcete prohlédnout 
snímky nebo video záznamy 
v galerii, klepněte sem. 

Potáhnutím nahoru aktivujete 
snímání video záznamů. 
Potáhnutím dolů snímání 
snímků. 

Klepnutím nasnímáte snímek 
nebo spustíte snímání videa. 

Pro změnu nastavení klepněte sem. 
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Snímání snímků 

1 Pokud je to nutné, přetáhněte ovladač do pozice Fotoaparát. 

2 Podle potřeby nastavte expozici, blesk a další nastavení. Nebo ponechte aktivní 
automatický režim. 

Viz "Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275. Po změně nastavení se 
změní i náhled na obrázek. 

3 Zamiřte fotoaparát na váš objekt. 

V závislosti na funkčním vybavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete použít 
přední nebo zadní fotoaparát. Klepněte na ikonu předního  nebo zadního 

 fotoaparátu a přibližte nebo oddalte obraz klepnutím na ikonu Zoom 1x 
a následně upravte klepnutím na úroveň přiblížení.

4 Klepněte na ikonu Spouště. 

Pokud je váš telefon vybaven Trackballem nebo vyhrazeným tlačítkem 
spouště pro Fotoaparát, můžete je stisknout pro zhotovení snímku 
(podrobnosti o těchto tlačítkách jsou uvedeny v návodu k použití telefonu). 

Fotoaparát zaostří na objekt. Kdy je obraz zaostřený, indikátory v každém rohu 
se změní na zelené a fotoaparát pořídí snímek. 

Před zhotovením snímku se můžete dotknout ikony spouště a podržet (nebo 
stisknout tlačítko na vašem telefonu) a fotoaparát nejprve zaostří, pak zvedněte 
prst a Fotoaparát zhotoví snímek.

Pro zrušení snímání posuňte prst pryč z ikony spouště a zvedněte jej. 

Zhotovený snímek se na moment objeví na obrazovce a poté se zobrazí jako 
náhled. 

5 Po klepnutí na náhled v galerii můžete snímky prohlížet, sdílet a pracovat s nimi. 
Viz "Galerie" na str. 279. 

Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem 

Pokud je váš telefon vybaven předním i zadním fotoaparátem (podívejte se 
do návodu k použití vašeho telefonu), můžete si vybrat, který z nich chcete 
ke snímání použít. 

� Klepněte na ikonu Přepnout fotoaparát a vyberte si zadní fotoaparát  nebo 
přední fotoaparát .
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Náhled se přepne na pohled ze zvoleného fotoaparátu. Přední fotoaparát 
nedisponuje všemi funkcemi jako zadní (např. blesk). 

Snímání snímků s digitálním přiblížením 

Pokud fotoaparát vašeho telefonu podporuje digitální přiblížení (podívejte se 
do návodu k použití vašeho telefonu), můžete scénu před samotným zhotovením 
snímku přiblížit nebo oddálit. 

� Klepněte na ikonu Zoom 1x a následně na požadovanou hodnotu přiblížení. 
NEBO

� Pro maximální přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku. 

Snímky pořízené s digitálním přiblížením mohou být s menším rozlišením, než je 
nastavená hodnota velikosti snímků v položce Velikost fotografi í. Viz "Nastavení 
režimu Fotoaparát" na str. 276. 

Snímání video záznamů 

1 Pokud je to nutné, přesuňte ovladač do pozice Video. 

2 Zvolte požadovaný fotoaparát a případně nastavte kvalitu, barevný efekt, blesk 
a další nastavení. Nebo ponechte aktivní automatický režim.
Viz "Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275. Po změně nastavení se 
změní i náhled na obrázek. Různé telefony podporují různá nastavení videa. 

3 Zamiřte objektiv na scénu, kterou chcete začít snímat. 

4 Klepněte na ikonu pro spuštění snímání videa .

Fotoaparát začne snímat video. Zbývající čas snímání se zobrazuje v levé 
dolní části. Pokud do konce zbývá méně než minuta, počítadlo změní barvu 
na červenou. 

5 Pro zastavení snímání klepněte na ikonu pro zastavení snímání videa .

V horní pravé části se zobrazí náhled naposled nasnímaného videa. 
Pokud je váš telefon vybaven Trackballem nebo vyhrazeným tlačítkem 
spouště pro Fotoaparát, můžete je stisknout, abyste spustili nebo ukončili 
snímání videa (podrobnosti o těchto tlačítkách jsou uvedeny v návodu k použití 
telefonu). 

6 Po klepnutí na náhled v aplikaci Galerie můžete video záznamy prohlížet, sdílet 
a pracovat s nimi.

Viz "Galerie" na str. 279. 
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Změna nastavení aplikace Fotoaparát 

Fotoaparát mě automatický režim, který můžete použít při rychlém 
a bezstarostném snímání snímků a video záznamů. Fotoaparát však nabízí také 
různé možnosti nastavení řízení expozice, zaostření, blesku a úpravy nastavení 
vyvážení bílé barvy. Dokonce můžete zhotovovat negativy a použít speciální efekty. 

V režimu video umožňuje aplikace Fotoaparát nastavení pro úpravu kvality obrazu 
a délky video záznamu, místo pro ukládání nahraného materiálu atd. 

Nastavení v aplikaci Fotoaparát závisí na funkcích, které podporuje váš telefon. 

Změna nastavení aplikace Fotoaparát

1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na ikonu nastavení, které chcete změnit.

Nabídka nastavení se otevře nad obrazovkou. 

2 Klepněte na kategorii nastavení a následně klepněte na samotné nastavení. 

Nastavení aplikace Fotoaparát jsou popsána v části "Nastavení režimu 
fotoaparát" na str. 276. Video nastavení jsou popsána v části "Nastavení režimu 
video" na str. 277. 

3 Pro zavření nabídky Nastavení klepněte na Zpět .

Ikony na obrazovce zobrazují aktuální nastavení. 

4 Zhotovte snímky s novými nastaveními. 
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Nastavení režimu fotoaparát 
V režimu fotoaparát se na obrazovce zobrazují nastavení aplikace Fotoaparát. 

 Nastavení  Klepnutím otevřete rolovací seznam nastavení: 

Režim zaostření•   Klepnutím aktivujte použití funkce automatického 
zaostřování (Automaticky), nebo zvolte režim rychlejšího snímání snímků 
při zaostření na nekonečno (Nekonečno) nebo na blízko (Makro). V návodu 
k použití vašeho telefonu se dozvíte, které z těchto funkcí váš telefon 
podporuje.

Expozice•   Klepnutím nastavte expozici. 

Scénický režim•   Po klepnutí můžete vybrat výchozí kombinace nastavení 
fotoaparátu určených pro speciální situace, jako například při snímání na pláži 
nebo během ohňostroje. V návodu k použití vašeho telefonu se dozvíte, zda váš 
telefon podporuje režimy nastavení scény. 

Velikost fotografi í•   Po stisku můžete nastavit velikost (v pixelech) 
nasnímaných snímků. U telefonů podporujících VGA platí, že režim VGA je 640 
x 480 pixelů. 

Kvalita fotografi í•   Po stisku můžete nastavit kvalitu snímaných snímků 
(musíte si vybrat vhodný kompromis mezi kvalitou obrazu a velikostí souborů, 
které aplikace Fotoaparát používá při komprimaci snímků do souborů). 

Barevný efekt•   Po stisku můžete nastavit speciální efekty, jako je černobílé 
snímání, odstín sépie nebo snímání negativu. 

Obnovit výchozí nastavení•   Po stisku se všechna nastavení aplikace 
Fotoaparát vrátí na hodnoty z výroby. 

Úložiště  Po zaškrtnutí se bude spolu s každým snímkem ukládat i informace 
o místě zhotovení. Využívá se na to GPS modul telefonu.

 Místo zhotovení se ukládá se snímkem 

 Místo zhotovení se neukládá se snímkem 

Vyvážení bílé  Po stisku můžete nastavit způsob úpravy barev aplikace 
Fotoaparát v různých podmínkách osvětlení tak, aby výsledek dosahoval co 
nejpřirozenější barvy. Nebo umožněte aplikaci Fotoaparát upravit nastavení 
vyvážení bílé barvy automaticky. 

 Automaticky

 Žárovka 

 Denní světlo 

 Zářivka 

 Oblačno
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Režim blesku  Klepnutím můžete nastavit, zda se bude fotoaparát spoléhat 
na svůj expozimetr a rozhodne se, kdy je nutné použít blesk, nebo jej použije při 
každém snímku nebo jej nepoužije vůbec. 

 Automaticky

 Zap.

 Vyp.

1x Zoom  Klepnutím změníte nastavení přiblížení z hodnoty 1x na 2x. Další 
způsoby nastavení zoomu jsou popsány v části "Snímání snímků s digitálním 
přiblížením" na str. 274. V návodu k použití vašeho telefonu se dozvíte, zda váš 
telefon podporuje digitální přiblížení. 

Vybrat fotoaparát  Klepnutím nastavíte fotoaparát, který chcete používat (pokud 
je váš telefon vybaven více než jedním fotoaparátem). 

 Zadní fotoaparát 

 Přední fotoaparát

Nastavení režimu video 
Stejně jako v režimu fotoaparát, se nastavení i v režimu video zobrazují 
na obrazovce. 

 Nastavení  Klepnutím otevřete rolovací seznam nastavení:

Barevný efekt • Klepněte na speciální efekt pro vaše video záznamy, jako je 
černobílý režim, odstín sépie nebo negativ.

Obnovit výchozí nastavení • Klepnutím obnovíte všechna nastavení aplikace 
Fotoaparát na hodnoty z výroby. 

Vyvážení bílé  Po stisku můžete nastavit způsob úpravy barev aplikace 
Fotoaparát v různých podmínkách osvětlení tak, aby výsledné video dosahovalo 
co nejpřirozenější barvy. Nebo umožněte aplikaci Fotoaparát upravit nastavení 
vyvážení bílé barvy automaticky.

 Automaticky

 Žárovka

 Denní světlo

 Zářivka

 Oblačno
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Režim blesku  Klepnutím zapnete světlo, které vám pomůže osvětlit snímané 
objekty. V návodu k použití vašeho telefonu se dozvíte, zda váš telefon podporuje 
blesk pro video záznamy.

 Zap.

 Vyp.

Kvalita videa  Klepnutím můžete nastavit kombinaci kvality videa a jeho 
maximální délky, která bude vhodná pro prohlížení v počítači nebo sdílení 
s ostatními prostřednictvím služeb SMS a MMS nebo YouTube: 

Vysoká (30m)

Nízká (30m)

MMS (Nízká, 30s)

YouTube (Vysoká, 10m)

Vybrat fotoaparát  Klepnutím nastavíte fotoaparát, který chcete používat (pokud 
je váš telefon vybaven více než jedním fotoaparátem).

 Zadní fotoaparát

 Přední fotoaparát
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Galerii můžete použít k prohlížení snímků a přehrávání video 
záznamů, které jste pořídili fotoaparátem, stáhli nebo zkopírovali 
na SD kartu nebo USB úložiště (v závislosti na modelu vašeho 
telefonu). Také si můžete prohlížet snímky z webového alba Picasa. 
U snímků můžete provádět základní editační úkony a nastavit 
je jako pozadí (tapeta) nebo fotografi i kontaktu. Snímky a video 
záznamy můžete sdílet s přáteli přes e-mail nebo zprávy, nebo je 
můžete nahrát na webové stránky služeb Picasa a YouTube. 

Tato kapitola obsahuje
"Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280 

"Práce s alby" na str. 282 

"Práce se snímky" na str. 286

"Práce s video soubory" na str. 290 

Galerie
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Spuštění aplikace Galerie a prohlížení 
vašich alb 

Spusťte aplikaci Galerie, kde si můžete prohlížet vaše alba snímků a video 
záznamy. 

Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb

� Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu galerie .

NEBO

� Galerii můžete spustit také z aplikace Fotoaparát. Stačí klepnout na náhled 
v pravém horním rohu obrazovky. 

NEBO

� Galerii můžete spustit z aplikace Fotoaparát klepnutím na Menu  následně 
na Galerie.

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40, kde se dozvíte více 
o spouštění a přepínání mezi aplikacemi. Podrobnosti o snímání snímků a video 
záznamů s vaším telefonem jsou popsány v části "Fotoaparát" na str. 271. 

Galerie zobrazuje snímky a video záznamy uložené na vaší SD kartě nebo USB 
úložišti (jednotce) (v závislosti na modelu vašeho telefonu), včetně těch, které 
jste pořídili fotoaparátem a těch, které jste stáhli z webu nebo jiných zdrojů. 

Pokud máte k vašemu Google účtu v telefonu aktivovánu službu Picasa 
a nakonfi gurovali jste synchronizaci s webovou službou Picasa, v aplikaci 
Galerie si můžete prohlédnout i vaše webová alba ze služby Picasa. 
Viz "Konfi gurace synchronizace účtu a možností zobrazení" na str. 131. 

Pokud máte velký počet snímků a video záznamů na vaší SD kartě nebo USB 
zařízení, nebo ve webových albech Picasa, může organizace a otevírání těchto 
prvků v aplikaci Galerie několik minut trvat.
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Klepnutím otevřete aplikaci Fotoaparát. 

Klepnutím na kteroukoli tuto ikonu obnovíte základní 
zobrazení plochy aplikace Galerie. 

Album se snímky a video soubory, které jste pořídili 
fotoaparátem. 

Nahlédnout do hromádky alba můžete tak, že se jí 
dotknete dvěma prsty a odtáhnete je od sebe. 

Pro zobrazení dalších alb posuňte prst doleva nebo 
doprava. 

Webové album Picasa. 

� Klepněte na požadované album a zobrazte jeho obsah. 

Snímky a video záznamy v albu se zobrazují chronologicky. Viz "Práce s alby" 
na str. 282. 

� Nahlížet do hromádky alba můžete tak, že se ho dotknete dvěma prsty 
a odtáhnete je od sebe.

� Pokud si chcete prohlédnout snímek nebo video v albu, klepněte na něj. 

Viz "Práce se snímky" na str. 286 a "Práce s video soubory" na str. 290. 

� Klepnutím na ikonu  v levém horním rohu obrazovky se kdykoli můžete vrátit 
na hlavní zobrazení aplikace Galerie.
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Práce s alby 

Alba jsou v podstatě skupiny snímků a video záznamů ve složce na vaší SD 
kartě nebo USB úložišti (v závislosti na modelu vašeho telefonu) nebo ve vašich 
webových albech Picasa. 

Otevření alba a prohlížení jeho obsahu 

� Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na album, jehož obsah chcete vidět. 

Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280. 

Otevře se album, ve kterém si můžete prohlédnout snímky a video záznamy 
v chronologickém pořadí. V horní části obrazovky je zobrazen název alba. 

Pokud si chcete prohlédnout snímek nebo video, stačí klepnout. Viz "Práce se 
snímky" na str. 286 a "Práce s video soubory" na str. 290.

Klepnutím přepnete zobrazení přehledu na zobrazení 
hromádky alba. 

Název alba. 

Pokud si chcete prohlédnout snímek nebo video, 
klepněte na něj. 

Klepnutím na šipku aktivujete přerolování celého 
zobrazení. Pro rychlé rolování popotáhněte prst 
vlevo nebo vpravo. 

� Pro rolování všech snímků zobrazených na obrazovce klepněte na šipku 
v nástroji na rolování. 

� Pro rychlejší nebo pomalejší rolování popotáhněte nástroj doleva, resp. 
doprava. V náhledu se zobrazí i datum zhotovení snímků, takže zobrazení 
můžete rolovat podle data. 

� V albu můžete snímky rolovat i posouváním prstu vpravo nebo vlevo. 
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Změna způsobu zobrazení obsahu alba 

Video záznamy a snímky ve vašich albech můžete uspořádat do chronologického 
přehledu nebo hromádek alb a rozdělit je podle data a místa, kde byly zhotoveny. 
Zobrazení alba můžete přepínat pomocí ovládacího prvku na přepínání 
zobrazování alba v pravém horním rohu obrazovky. 

� Pokud chcete obsah alba zobrazovat v hromádce, přetáhněte ovládací prvek 
na přepínání zobrazování alba  doprava.

Hromádky jsou uspořádány podle data 
a místa zhotovení. 

� Pokud chcete zobrazovat obsah alba znovu v chronologickém přehledu, 
přetáhněte ovládací prvek na přepínání zobrazování alba  doleva.
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Práce s větším množstvím snímků a video záznamů 

Kromě práce se samostatnými snímky a alby můžete zvolit jeden či více snímků 
a video záznamů v albu a pracovat s nimi současně (v dávce) - například pokud 
chcete poslat několik snímků z alba příteli. 

1 Otevřete album, ve kterém se nacházejí požadované snímky a video záznamy. 

2 Dvakrát klepněte na Menu .

3 Označte nebo zrušte označení položek, s nimiž chcete pracovat. 

Všechny označené položky můžete najednou odznačit klepnutím na příkaz 
Zrušit výběr všech, nacházející se v pravé horní části okna. 

4 Pomocí ovládacích prvků v dolní části obrazovky můžete pracovat 
s označenými položkami.

Dostupnost jednotlivých ovládacích prvků závisí na výběru vašich položek. 
Informace o sdílení a editování snímků a video záznamů najdete v části "Práce 
se snímky" na str. 286 a "Práce s video soubory" na str. 290. 

Sdílení alba 

Celý obsah jednoho nebo více alb můžete sdílet s přáteli. 

Také je možné sdílet jednotlivé snímky a video záznamy, což je popsáno v části 
"Práce se snímky" na str. 286 a "Práce s video soubory" na str. 290. 

1 Otevřete hlavní okno aplikace Galerie. 

Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280.

2 Dvakrát klepněte na Menu .

3 Označte nebo zrušte označení alb, která chcete sdílet. 

4 Ve spodní části obrazovky klepněte na Sdílet. V otevřené nabídce klepněte 
na aplikaci, jejímž prostřednictvím chcete zvolená alba sdílet. 

Vybraná aplikace se otevře se snímky ze zvolených alb nebo odkazy, 
připojenými k nové zprávě. Informace o adresování a zasílání zpráv jsou 
uvedeny v části o dané aplikaci. 

Důležité Pokud sdílíte album prostřednictvím služby Gmail, nemažte originál přílohy dříve, 
než bude zpráva kompletně odeslána (tzn. bude mít štítek Odeslaná pošta, nikoli 
štítek Pošta k odeslání), jinak se příloha neodešle. 
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Zobrazení detailů o albu 

1 Otevřete hlavní okno aplikace Galerie.

Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280 

2 Dvakrát klepněte na Menu .

3 Označte nebo zrušte označení těch alb, o kterých chcete zjistit podrobnosti. 

4 Ve spodní části obrazovky klepněte na Další. V otevřené nabídce klepněte 
na Podrobnosti.

Vymazání alba 

Album a celý jeho obsah lze z SD karty nebo USB úložiště vymazat. 

1 Otevřete hlavní okno aplikace Galerie.

Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280.

2 Dvakrát klepněte na Menu .

3 Označte nebo zrušte označení alb, která chcete vymazat. 

4 Ve spodní části obrazovky klepněte na Smazat. V otevřeném dialogovém okně 
klepněte na Potvrdit smazání.
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Práce se snímky 

V aplikaci Galerie si můžete prohlížet snímky pořízené fotoaparátem, stažené, 
zkopírované na vaši SD kartu nebo USB úložiště (v závislosti na modelu vašeho 
telefonu), nebo ty, které jsou uloženy ve webových albech Picasa. Snímky můžete 
v telefonu upravovat a sdílet s přáteli. 

Prohlížení snímků 

� Otevřete album v aplikaci Galerie a klepněte na snímek (obrázek). 

Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280 a "Práce 
s alby" na str. 282. 

Klepnutím na snímek zobrazíte 
ovladače. 

Pro zobrazení předchozího 
nebo následujícího snímku alba 
popotáhněte prst doleva nebo 
doprava. 

Klepnutím snímek zvětšíte nebo 
zmenšíte. 

� Otočte telefon tak, aby se obraz zobrazoval na výšku (portrét) nebo na šířku. 

Snímek se zobrazí (ale neuloží) podle nové polohy telefonu. Nástroje 
na ovládání zvětšení a další nástroje se zobrazí po klepnutí na snímek. 

� Klepněte na ikonu Zoom poklepáním po obrazovce, nebo přitáhněte k sobě 
dva prsty pro zvětšení a oddalte je od sebe pro zmenšení snímku. 

� Když je snímek zvětšený, popotáhněte prst po displeji, díky čemuž se zobrazí 
části, které nejsou vidět. 

� Když snímek vyplňuje celé zobrazení, táhněte prst doleva nebo doprava 
a zobrazí se předchozí, resp. následující snímek v albu. 

Sledování prezentace vašich snímků 

� Klepnutím na snímek zobrazte nástroje a klepněte na Prezentace.

� Prezentaci ukončíte klepnutím na snímek. 
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Otočení snímku 

1 Klepnutím na snímku zobrazte nástroje a klepněte na Menu.

2 Klepněte na Další.

Zobrazí se nabídka s nástroji pro práci se snímkem. 

3 Klepněte na Otočit doleva nebo Otočit doprava.

Snímek se uloží s novou orientací. 

Použití snímku jako obrázku kontaktu nebo jako tapety (pozadí) Do-
movské obrazovky 

1 Klepnutím na zvolený snímek zobrazte nástroje a klepněte na Menu.

2 Klepněte na Další.

3 Klepněte na Nastavit jako.

Pokud klepnete na Ikona kontaktu, systém vás vyzve k výběru kontaktu, ke 
kterému chcete snímek přiřadit a následně jej oříznout.

Pokud klepnete na Tapeta, systém vás vyzve k oříznutí snímku. 
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Oříznutí snímku 

Určitou část snímku je možné vyříznout a uložit jako samostatný obrázek. Ořezávat 
se dají pouze ty snímky, které jsou uloženy na vaší SD kartě nebo USB úložišti 
(např. snímky ve webových albech Picasa se ořezávat nedají). 

1 Klepnutím na snímku zobrazte nástroje a klepněte na Menu.

2 Klepněte na Více.

3 Klepněte na Oříznout.

Na snímku se zobrazí ořezávací obdélník. 

4 Pomocí nástroje na ořezávání zvolte tu část snímku, kterou chcete vyříznout. 

Pro posun ořezávacího obdélníku táhněte za jeho vnitřní plochu. 

Pro změnu rozměrů ořezávacího obdélníku táhněte za jeho hranu. 

Pro proporční změnu rozměrů ořezávacího obdélníku táhněte za jeho roh. 

Pro posun ořezávacího obdélníku 
táhněte za jeho vnitřní plochu.

Pro změnu rozměrů ořezávacího 
obdélníku táhněte za jeho roh a pro 
zvětšení nebo zmenšení za jeho okraj. 

Po dokončení klepněte na Uložit.

5 Pro uložení ořezané kopie klepněte na Uložit.

Původní neořezaná verze se zachová. 

Získání informací o snímcích 

1 Klepnutím na zvolený snímek zobrazte nástroje a klepněte na Menu.

2 Klepněte na Více.

3 Klepněte na Podrobnosti.
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Zobrazení místa zhotovení snímku v aplikaci Google Mapy 

Pokud jste nastavili aplikaci Fotoaparát tak, aby se při snímání snímků uložilo 
i místo jejich zhotovení (viz "Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275), 
můžete si v aplikaci Google Maps tyto údaje prohlédnout. 

1 Klepnutím na snímku zobrazte nástroje a klepněte na Menu.

2 Klepněte na Více.

3 Klepněte na Zobrazit na mapě.

Spustí se aplikace Google Maps s mapou, vystředěnou na místo zhotovení 
snímku. 

Sdílení snímku 

Snímek můžete poslat přátelům nebo jej zveřejnit ve webovém albu Picasa. 

Podle popisu v části "Práce s alby" na str. 282 můžete sdílet i alba snímků nebo 
video záznamů. 

1 Klepnutím na snímek zobrazte nástroje a klepněte na Další.

2 Klepněte na Sdílet.

3 V otevřené nabídce klepněte na aplikaci, prostřednictvím které chcete zvolený 
snímek sdílet. 

Otevře se vybraná aplikace se zvoleným snímkem (nebo odkazem) připojeným 
k nové zprávě. Informace o adresování a zasílání zpráv jsou uvedeny v části 
o dané aplikaci. 

Důležité Pokud sdílíte snímek prostřednictvím služby Gmail, nemažte originál přílohy dříve, 
než bude zpráva kompletně odeslána (tzn. bude mít štítek Odeslaná pošta, nikoli 
štítek Pošta k odeslání), jinak se příloha neodešle. 

Vymazání snímku 

Snímky uložené na vaší SD kartě nebo USB úložišti můžete vymazat. 

1 Klepnutím na snímku zobrazte nástroje a klepněte na Menu.

2 Klepněte na Smazat.

3 V otevřeném dialogovém okně klepněte na OK.



Galerie290

Návod k použití AUG-2.3-103

290290

AUG-2.3-103 Návod k použití

Galerie

Práce s video soubory 

Pro přehrávání a sdílení video záznamů pořízených aplikací Fotoaparát použijte 
aplikaci Galerie. 

Přehrávání video záznamů 

� Otevřete album v aplikaci Galerie a klepněte na video. 

Video se přehrává orientované tak, (na výšku nebo na šířku), jak jste jej 
nasnímali.

Otevírání alb je popsáno v části "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich 
alb" na str. 280. 

Po klepnutí na video se zobrazí 
ovládací prvky pro pozastavení, 
obnovení a posun dopředu 
nebo dozadu. 

� Klepnutím na video zobrazíte ovládací prvky přehrávání videa. 

Sdílení videa 

Video můžete odeslat e-mailem nebo multimediální (MMS) zprávou. MMS zprávy 
jsou kapacitně omezeny - většinou na 3 MB, což je v podstatě 1 minuta kvalitního 
videa nebo 2 minuty videa s nižší kvalitou. Viz "Změna nastavení aplikace 
Fotoaparát" na str. 275. Video můžete sdílet i tak, že je nahrajete na webovou 
stránku YouTube. 

1 Při procházení alba poklepejte na Menu .

2 Zkontrolujte video záznamy nebo snímky, které chcete sdílet. 

3 Klepněte na Sdílet.

4 V otevřené nabídce klepněte na aplikaci, jejímž prostřednictvím chcete vybrané 
video záznamy sdílet. 

Vybraná aplikace se otevře spolu s novou zprávou, která má připojené zvolené 
video. Pokud jste zvolili YouTube, systém vás vyzve k zadání detailů o videu, 
které chcete na stránku nahrát. Více informací naleznete v části věnované této 
aplikaci. 



Galerie 291

Návod k použitíAUG-2.3-103

291291

AUG-2.3-103 Návod k použití

Galerie

Důležité Pokud sdílíte jedno nebo více video záznamů prostřednictvím služby Gmail, 
nemažte originály přílohy dříve, než bude zpráva kompletně odeslána (tzn. bude 
mít štítek Odeslaná pošta, nikoli štítek Pošta k odeslání), jinak se příloha neodešle. 

Vymazání videa 

1 Při procházení alba poklepejte na Menu .

2 Zaškrtněte video záznamy nebo snímky, které chcete vymazat. 

3 Klepněte na Smazat.

4 Klepněte na Potvrdit smazání.
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YouTube

YouTube je online video služba společnosti Google určená 
k přehrávání, vyhledávání a sdílení video záznamů. 

Tato kapitola obsahuje
"Spuštění aplikace YouTube a přehrávání video záznamů" na str. 294 

"Vyhledávání video záznamů" na str. 297 

"Hodnocení a komentování video záznamů" na str. 299 

"Odesílání a sdílení video záznamů" na str. 300 

"Práce s Playlisty" na str. 302 

"Práce s kanály" na str. 303 

"Změna nastavení YouTube" na str. 304 

YouTube
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Spuštění aplikace YouTube a přehrávání 
video záznamů 

Můžete si prohlížet, vyhledávat, přehrávat, odesílat a hodnotit video záznamy 
na webu YouTube prostřednictvím aplikace YouTube v telefonu. 

Spuštění YouTube a Domovské obrazovky YouTube 

� Ve Spouštěči nebo Domovské obrazovce Androidu klepněte na ikonu 

YouTube .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Zobrazí se domovská obrazovka YouTube. Pokud jste přihlášen (viz "Přihlášení 
na YouTube" na str. 296), zobrazí se nejnovější video záznamy z kanálů, 
na které jste přihlášeni a další doporučená videa. Jinak se zobrazí populární 
videa z YouTube. 

� Klepněte na Menu  a Domů kdekoli na obrazovce YouTube, aby se obnovila 
domovská obrazovka YouTube. 

Pokud chcete přehrát video, klepněte na něj na domovské obrazovce YouTube: 
Viz "Sledování video záznamů" na str. 295. 

Klepnutím na ikonu kamery  můžete spustit aplikaci Fotoaparát a nasnímat 
a následně sdílet video záznam: Viz "Snímání nového video záznamu a jeho 
odeslání na YouTube" na str. 300. 

Klepnutím na ikonu vyhledávání  vyhledávat videa: Viz "Vyhledání video 
záznamů" na str. 297. 

Klepněte pro vyhledání videa. 
Vyhledávat můžete i hlasem. 

Klepněte pro snímání a následné sdílení 
videa aplikací Fotoaparát. 

Klepněte na video pro jeho přehrání. 
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Sledování video záznamů 

� Na obrazovce YouTube klepněte na video pro spuštění jeho přehrávání. Spustí 
se přehrávání videa na obrazovce pro jeho sledování. 

Obrazovka pro sledování je obrazovka, kde máte kromě možnosti 
sledování k dispozici různé další možnosti interakce s videi. Viz "Hodnocení 
a komentování video záznamů" na str. 299, "Odesílání a sdílení video záznamů" 
na str. 300 a další části této kapitoly. 

� Na obrazovce pro sledování klepněte na video pro pozastavení nebo obnovení 
přehrávání. 

Klepnutím na video pozastavíte 
přehrávání, dalším klepnutím přehrávání 
obnovíte. 

Otočte telefon na šířku, abyste mohli 
sledovat obraz na celé ploše displeje. 

Klepnutím na kartu zobrazíte další 
informace o video záznamu (rychlým 
posunem zobrazíte více karet). 

Klepnutím na autora videa otevřete jeho 
kanál. 

� Klepnutím na kartu zobrazíte více informací o video záznamu. 

Kromě rolovacích informací na kartě informací obsahuje obrazovka pro 
sledování karty Podobná videa a Komentáře. Karty můžete zobrazit rychlým 
posunutím prstu doleva nebo doprava. Viz "Vyhledání video záznamů" 
na str. 297.

� Otočte telefon na šířku, abyste mohli sledovat video na celé ploše displeje. 

Poklepáním na video můžete také přepínat mezi zobrazením na celý displej 
a obrazovkou pro sledování. 
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Popotažením posuvníku 
zobrazíte jinou část video 
záznamu. 

Klepnutím na video zobrazíte 
ovládací prvky. Dalším klepnutím 
pozastavíte, resp. obnovíte 
přehrávání. 

� Při zobrazení na celý displej klepnutím na video zobrazíte ovládací prvky. 
Dalším klepnutím pozastavíte, resp. obnovíte přehrávání. 

� Po zobrazení ovládacích prvků můžete tažením posuvníku zobrazit jinou část 
videa. 

� Klepnutím na ikonu HQ přepínáte na sledování verze videa ve vysoké nebo 
běžné kvalitě. 

Můžete nastavit, zda se spustí přehrávání video záznamů ve vysoké nebo 
běžné kvalitě, když se připojíte k mobilním datovým sítím. Viz "Změna nastavení 
YouTube" na str. 304. 

� Klepnutím na ikonu CC zobrazíte skryté titulky v požadovaném jazyce, nebo je 
vypnete. 

Skryté titulky jsou dostupné, pouze pokud je autor videa poskytl. Můžete 
změnit velikost titulků. Viz "Změna nastavení YouTube" na str. 304. 

� Klepnutím na Zpět  zastavíte přehrávání a obnovíte obrazovku seznamu 
video záznamů. 

Přihlášení na YouTube 

Můžete vyhledat a sledovat video záznamy na webu YouTube bez YouTube účtu, 
pokud je však chcete komentovat, přidávat si je do složky Oblíbené, odesílat svá 
videa nebo získat výhody z mnoha dalších funkcí YouTube, musíte se přihlásit ke 
svému YouTube účtu. 

� Klepněte na Menu  a potom na Můj kanál pro přihlášení na YouTube. 

Pokud je některý z Google účtů v telefonu již YouTube účet, zobrazí se výzva 
k jeho použití při přihlášení. Jinak si můžete YouTube účet přidat. 

Pokud při prvním použití funkce YouTube, která vyžaduje účet, nejste přihlášeni, 
zobrazí se výzva k přihlášení. 

Z YouTube se můžete odhlásit (například pokud se chcete přihlásit s jiným účtem) 
klepnutím na Odhlásit se v menu Můj kanál (viz "Práce s kanály" na str. 303). 

Více informací o YouTube účtech naleznete na stránkách YouTube na webu. 
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Vyhledávání video záznamů 

Videa na YouTube můžete vyhledávat různými způsoby, včetně procházení 
podle kategorie, běžného vyhledávání či zjišťování informací o videu na jeho 
obrazovce pro sledování. 

Zobrazení kanálů osob, které dané video odeslaly, je také vhodný způsob 
vyhledávání video záznamů: Viz "Práce s kanály" na str. 303 

Vyhledávání video záznamů 

1 Klepněte na tlačítko Vyhledávání , když je aktivní aplikace YouTube. 

Můžete také klepnout na ikonu vyhledávání  na domovské obrazovce 
YouTube nebo klepnout na Menu  a Vyhledávání.

2 Zadejte text, který chcete vyhledávat, nebo klepnutím na ikonu mikrofonu 
spusťte vyhledávání hlasem. 

3 Klepnutím na návrh pod vyhledávacím polem nebo klepnutím na ikonu lupy  
vyhledáte zadanou položku.

4 Rolujte ve výsledcích vyhledávání a klepnutím na video je přehrajete. 

Zpočátku výsledky vyhledávání obsahují všechna vhodná nahraná videa. 
Výsledky vyhledávání však můžete zúžit stanovením jen posledního období 
klepnutím na Kdykoli (nebo nastavením fi ltru aktuálního času) v horní části 
obrazovky výsledků vyhledávání. 

Můžete nastavit, zda chcete odfi ltrovat potenciálně nevhodná videa pomocí 
fi ltru Bezpečné vyhledávání. Můžete také vymazat historii vyhledávání, takže 
při hledání na YouTube nebude obsahovat návrhy. Viz "Změna nastavení 
YouTube" na str. 304.

Prohlížení video záznamů dle kategorie 

1 Klepněte na Menu  a klepněte na Procházet.

2 Klepněte na kategorii v rozbalovacím seznamu YouTube kategorií (nebo 
klepněte na All).

Zobrazí se obrazovka kategorie, na kterou jste klepli, se seznamem video 
záznamů, ze kterého můžete klepnutím vybrat nějaké video a přehrát je. 

Videa na obrazovce kategorie můžete zúžit stanovením jen posledního nebo 
širšího období klepnutím na fi ltr aktuálního času v horní části obrazovky 
kategorie. 

Klepnutím na kartu zobrazíte nejčastěji přehrávaná, nejvíce klasifi kovaná, 
nejdiskutovanější nebo nejoblíbenější videa v dané kategorii. 
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Vyhledání podobných video záznamů 

Obrazovka pro sledování každého video záznamu obsahuje informace o daném 
videu, které můžete využít k vyhledání dalších podobných video záznamů. 

� Klepněte na kartu Podobná videa.

NEBO

� Klepněte na jméno odesílatele (uploader) na kartě Informace, čímž se otevře 
jeho kanál a zobrazí se seznam dalších video záznamů, které odeslal. 

NEBO

� Použijte jeden nebo více štítků na kartě Informace při vyhledávání na YouTube. 

Viz "Vyhledání video záznamů" na str. 297.
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Hodnocení a komentování video záznamů 

Videa můžete hodnotit přiřazením značky palce nahoru nebo palce dolů a také je 
můžete komentovat. Video také můžete přidat mezi oblíbené položky a případně jej 
nahlásit, pokud se vám zdá nevhodné. 

Použijte web verzi YouTube pro sdílení písemných komentářů k videím. 

Přiřazení značky palce nahoru nebo dolů k video záznamu 

� Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na ikonu palce nahoru  
nebo na ikonu palce dolů .

Vaše hlasování se na obrazovce pro sledování daného videa přidá do zápisu 
diváků, kterým se video líbí nebo nelíbí. 

Přidání nebo odstranění videa ze složky Oblíbené 

� Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na Další a klepněte 
na Přidat nebo Odebrat z.

Video se přidá (nebo odstraní) z oblíbených položek. 

Oblíbené položky budou dostupné na obrazovce Můj kanál. Viz "Práce 
s kanály" na str. 303. 

Komentování video záznamu 

Můžete zveřejnit svůj názor na video. 

1 Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na kartu Komentáře. 

2 Klepněte na textové pole v horní části karty. 

3 Zadejte komentář v dialogovém okně Post Comment. Viz "Používání OSD 
klávesnice" na str. 31 

4 Klepněte na Komentáře.

Označení video záznamu jako nevhodného 

� Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na Další a klepněte 
na Nahlásit.

Spustí se Prohlížeč a po přihlášení na YouTube na webu se zobrazí výzva 
k vybrání důvodu, proč je podle vás video nevhodné, ještě před zveřejněním 
vašich komentářů na webu Google. .
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Odesílání a sdílení video záznamů 

Na YouTube můžete odeslat vlastní videa, které jsou poté zveřejněna na vaší 
stránce Můj kanál. Videa také můžete sdílet jejich odesláním na web adresu (URL). 

Nasnímání nového video záznamu a jeho odeslání na YouTube 

1 V horní části domovské obrazovky YouTube klepněte na ikonu kamery .

Spustí se aplikace Fotoaparát v režimu video. 

2 Pořiďte video záznam. 

Viz "Snímání video záznamu" na str. 274. 

Po dokončení se zobrazí obrazovka nahraného videa. 

3 Pokud chcete, zadejte název videa a další detaily, např. zda má být video 
veřejné nebo soukromé. 

4 Klepněte na Nahrát.

Video se přidá do vašeho kanálu. 

Odeslání existujícího video záznamu na YouTube 

1 Klepněte na Menu  a klepněte na Nahrát.

Spustí se aplikace Galerie s alby vašich video záznamů. 

Více informací o aplikaci Galerie, včetně otevírání alb, výběru video záznamů 
a spuštění odesílání na YouTube viz v části "Galerie" na str. 279. 

2 Otevřete album a klepněte na video, které chcete odeslat. 

3 Pokud chcete, zadejte název videa a další detaily, např. zda má být video 
veřejné nebo soukromé.

4 Klepněte na Nahrát.

Video se přidá do vašeho kanálu.
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Odstranění odeslaného video záznamu 

Video odeslané do vašeho kanálu na YouTube, ať už původně odeslané z telefonu 
nebo přes web prohlížeč, můžete odstranit. 

1 Klepněte na Menu  a Můj kanál.

2 Klepněte na kartu Nahraná videa.

Aby se karta zobrazila, může být třeba ji popotáhnout. 

3 Stiskněte a podržte ikonu  vedle videa, které chcete odstranit. 

4 Klepněte na Smazat.

Sdílení video záznamu 

1 Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na Další a potom 
na Sdílet.

2 Klepněte na aplikaci, kterou chcete použít pro sdílení videa. 

Viz dokumentace k vybrané aplikaci, abyste zjistili, jak dokončit odesílání 
informací o videu těm, s nimiž je budete sdílet. 

Zkopírování webové adresy video záznamu 

Můžete zkopírovat webovou adresu (URL) video záznamu z YouTube a vložit ji 
do zprávy nebo jiného dokumentu. 

� Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na Další a potom 
na Kopírovat.

Nyní můžete vložit URL do textového pole v jakékoli aplikaci (viz "Editování 
textu" na str. 37). 
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Práce s Playlisty 
Playlist (Seznam stop) je kolekce video záznamů, které můžete sledovat na webu 
YouTube. Vaše Playlisty jsou dostupné na obrazovce Můj kanál (viz "Práce 
s kanály" na str. 303). Do Playlistu můžete přidávat videa. Můžete si také přehrát 
Playlisty jiných lidí.
Vytvoření a editování Playlistů je popsáno na stránkách YouTube na webu. 

Přidání video záznamu do Playlistu 
Playlisty můžete vytvářet, editovat i odstraňovat přímo na webu YouTube. Videa 
do stávajících Playlistů můžete však přidávat také pomocí aplikace YouTube 
v telefonu. 

1 Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na Další a klepněte 
na Uložit do.

2 V otevřeném dialogovém okně klepněte na název Playlistu, do kterého chcete 
video přidat. 

Zobrazení vlastních Playlistů 
1 Klepněte na Menu  a Můj kanál.

2 Klepněte na kartu Seznamy stop.

Aby se karta Playlistu zobrazila, může být třeba ji popotáhnout. 

3 Klepnutím na Playlist v rolovacím seznamu zobrazíte jeho videa. 

Můžete klepnout na jeden z video záznamů a přehrát jej. Případně klepnutím 
na Přehrát vše v horní části obrazovky přehrát souvisle všechna videa 
v Playlistu. 
Při zobrazení všech video záznamů v Playlistu můžete rychlým posunem 
doprava / doleva videa přepínat. 

Zobrazení Playlistů jiných lidí 
1 Otevřete kanál někoho jiného. 

Viz "Práce s kanály" na str. 303.

2 Klepněte na kartu Seznamy stop.

Aby se karta Playlistu zobrazila, může být třeba ji popotáhnout.

3 Klepnutím na Playlist v rolovacím seznamu zobrazíte jeho videa.

Můžete klepnout na jeden z video záznamů a přehrát jej. Případně klepnutím 
na Přehrát vše v horní části obrazovky přehrát souvisle všechna videa 
v Playlistu.
Při zobrazení všech video záznamů v Playlistu můžete rychlým posunem 
doprava / doleva videa přepínat.
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Práce s kanály 

Kanál je kolekce video záznamů, Playlistů a jiných YouTube informací nějaké 
konkrétní osoby. Můžete si vytvořit vlastní kanál a pozvat jiné lidi, aby se přihlásili 
ke sdílení celého kanálu nebo jeho části, takže budou moci sledovat vaše 
příspěvky na YouTube. Můžete sledovat kanály a přihlásit se do kanálů jiných osob. 

V telefonu najdete ve složce Můj kanál vlastní nahrané video záznamy, Playlisty, 
oblíbené položky a příspěvky. Více informací o konfi guraci vlastního kanálu najdete 
na stránkách YouTube na webu. 

Otevření menu Můj kanál 

� Klepněte na Menu  a Můj kanál.

Zobrazí se obrazovka Můj kanál s informacemi o kanálu a kartách, kde 
klepnutím zobrazíte seznam vámi odeslaných video záznamů, vašich oblíbených 
video záznamů, Playlistů a seznam kanálů, do kterých jste přihlášeni. 

Otevření kanálu někoho jiného 

� Na obrazovce pro sledování video záznamu odeslaného jinou osobou klepněte 
na kartě Informace na jméno dané osoby. 

NEBO

� Na kartě Přihlášení k odběru v menu Můj kanál klepněte na kanál v seznamu 
kanálů, do kterých jste přihlášeni. 

Zobrazí se obrazovka kanálu s informacemi o daném kanálu. 

Na obrazovce kanálu můžete klepnout na kartu a zobrazit tak odeslané 
příspěvky do kanálu, oblíbené položky, aktivity nebo Playlisty. 

Přihlášení do kanálu 

1 Otevřete kanál někoho jiného.

Viz "Otevření kanálu někoho jiného" na str. 303. 

2 Klepněte na Přihlásit k odběru v horní části obrazovky kanálu. 

3 Klepněte na Veškeré činnosti nebo Pouze nahraná videa v dialogovém 
okně. 
Volba, na kterou jste klepli, má vliv na to, jaká karta se otevře při zobrazení 
obrazovky kanálu. 
Na kartě Přihlášení k odběru v menu Můj kanál můžete zobrazit seznam kanálů, 
do kterých jste přihlášeni (a klepnutím na některý ho otevřít). 
Pokud již jste přihlášeni do kanálu, v horní části obrazovky kanálu se změní 
Přihlásit k odběru na Odhlásit odběr.
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Změna nastavení YouTube 

Pro aplikaci YouTube v telefonu můžete změnit následující nastavení. 

� Pro změnu nastavení YouTube klepněte na Menu  a Nastavení.

Vysoká kvalita v mobilu  Zaškrtněte, pokud chcete sledovat videa ve vysoké 
kvalitě jako předvolenou možnost, když se telefon připojí do mobilních sítí, čímž 
se zkrátí čas spouštění a používání dat. Nastavení nemá vliv, pokud jste připojen 
do Wi-Fi sítě, kdy se videa vždy otevírají ve vysoké kvalitě. 

Velikost písma titulků  Otevření dialogového okna, kde lze nastavit 
preferovanou velikost textu pro zobrazování titulků při video záznamech. 

Vymazat historii vyhledávání  Klepněte pro odstranění výsledků vyhledávání 
video záznamů zvolených v minulosti, které se zobrazují jako návrhy při dalších 
hledáních YouTube video záznamů. 

Filtr Bezpečné vyhledávání  Otevření dialogového okna, kde lze nastavit, 
zda chcete použít Google fi ltr Bezpečné vyhledávání na zablokování některých 
výsledků při vyhledávání video záznamů: Výsledky vyhledávání se neblokují 
(Nefi ltrovat), zablokují se jen explicitní nebo násilná videa (Střední) nebo se 
zablokují explicitní i násilné texty a videa (Přísné). 

Nápověda  Otevření nápovědy Help Center YouTube v Prohlížeči. 

Zpětná vazba  Otevření formuláře YouTube pro zpětnou vazbu v Prohlížeči. 

Smluvní podmínky služby Google Mobile a služby YouTube  Zobrazení 
zásad využívání služby a politiky soukromí YouTube a Google. 

Verze aplikace  Verze aplikace YouTube nainstalované ve vašem telefonu. 
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Aplikaci Hudba využívejte na správu a přehrávání hudebních 
a jiných audio souborů přenesených na SD kartu nebo do USB 
paměti (podle modelu telefonu) z PC. 

Tato kapitola obsahuje
"Přenos audio souborů do telefonu" na str. 306 

"Spuštění aplikace Hudba a práce s vlastní knihovnou" na str. 307 

"Přehrávání hudby" na str. 309 

"Práce s Playlisty" na str. 312 

Hudba
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Přenos audio souborů do telefonu 

Aplikace Hudba přehrává audio soubory uložené na SD kartě nebo v USB paměti 
telefonu (podle modelu telefonu), takže před spuštěním aplikace Hudba je třeba 
zkopírovat audio soubory z PC. .

Aplikace Hudba podporuje širokou škálu různých formátů audio souborů, takže 
můžete přehrávat skladby zakoupené z online lokalit, skladby zkopírované z CD 
disků atd. 

Aplikace Hudba podporuje audio soubory v různých formátech, včetně MP3, M4A 
(aplikace iTunes AAC, bez omezení DRM), AMR, MIDI a OGG Vorbis. 

Zkopírování audio souborů z PC 

1 Připojte telefon k PC pomocí USB kabelu a zpřístupněte jeho SD kartu nebo 
USB paměť v PC.

Viz "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67.

2 Pro správu audio souborů můžete využívat PC a vytvářet si hudební složky 
v nejvyšší úrovni struktury SD karty nebo USB paměti. 

3 Pomocí PC zkopírujte audio soubory do vytvořené složky. 

Pro lepší organizaci souborů můžete využívat podsložky. Případně můžete 
audio soubory zkopírovat do nejvyšší úrovně struktury SD karty nebo USB 
paměti. 

Pokud je součástí audio souboru i obal alba ve formátu JPEG, přejmenujte 
takový soubor jako albumart.jpg a zařaďte jej do stejné složky jako dané audio 
soubory. 

4 Pokud jste vytvořili Playlisty, vytvořte pro ně v hudební složce podsložku 
a zkopírujte Playlisty do ní. 

5 Odpojte SD kartu nebo USB paměť od PC a odpojte telefon. 

Výstraha! Aby nedošlo k poškození souborů, postupujte při odpojování podle pokynů PC 
pro odpojování USB zařízení a pokynů v části "Připojení k PC pomocí USB kabelu" 
na str. 67. 
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Spuštění aplikace Hudba a práce s vlastní 
knihovnou 

Po zkopírování audio souborů na SD kartu nebo do USB paměti podle části 
"Přenos audio souborů do telefonu" na str. 306 nebo po stažení souborů z jiných 
zdrojů můžete spustit aplikaci Hudba a zobrazit vlastní knihovnu audio souborů, 
uspořádanou jedním ze 4 způsobů. 

Spuštění aplikace Hudba a zobrazení vlastní knihovny 

� Ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce klepněte na ikonu Hudba .

Bližší informace o spouštění a přepínání aplikací viz "Spuštění aplikací 
a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Po zkopírování audio souborů na SD kartu nebo do USB paměti vyhledá 
aplikace Hudba audio soubory a sestaví katalog hudby podle informací 
o jednotlivých souborech, obsažených v samotných souborech. Může to trvat 
pár sekund, ale i minut, podle počtu souborů. 

Po dokončení katalogu se zobrazí hudební knihovna (Knihovna) s kartami, 
na kterých lze klepnutím zobrazit vlastní hudební knihovnu uspořádanou podle 
kritérií Interpreti, Alba, Skladby nebo Seznamy. 

Klepnutím na kartu zobrazte knihovnu 
jedním ze 4 způsobů. 

Klepnutím na sumář aktuální skladby 
zobrazíte obrazovku Přehrát. 

Na hlavní obrazovku knihovny se můžete vrátit z většiny obrazovek aplikace 
Hudba klepnutím na Menu  a Knihovna.
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Vyhledávání hudby v knihovně 

1 Otevřete hlavní obrazovku Knihovna a klepněte na tlačítko Vyhledávání .

2 Začněte psát jméno hledaného interpreta, alba nebo skladby.

V seznamu pod vyhledávacím polem se zobrazují vyhovující skladby. 

3 Klepněte na vyhovující skladbu pro její přehrání. Případně klepněte na vyhovující 
album nebo interpreta pro zobrazení seznamu přidružených skladeb. 

Odstranění skladby z SD karty nebo USB paměti 

� Dotkněte se a podržte prst na skladbě v seznamu knihovny. V zobrazeném 
menu klepněte na Smazat.

NEBO

� Na obrazovce Přehrát klepněte na Menu  a potom na Smazat.

Pokud je telefon připojen k PC, můžete také odstranit audio soubory podle popisu 
v části "Přenos audio souborů do telefonu" na str. 306. 
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Přehrávání hudby

Hudbu můžete reprodukovat přes vestavěný reproduktor telefonu, kabelová 
sluchátka nebo přes bezdrátovou Bluetooth stereo náhlavní sadu s podporou 
profi lu A2DP. Viz "Připojení Bluetooth zařízení" na str. 64 a návod k použití telefonu 
ohledně bližších informací o sluchátkách dodávaných s telefonem. 

Přehrávání hudby

� Klepněte na skladbu v knihovně pro její přehrání. 

NEBO

� Během zobrazení seznamu skladeb v albu klepněte na Menu  a Přehrát 
vše.

Zobrazí se obrazovka Přehrát a spustí se přehrávání skladby, na kterou jste 
klepli, nebo první skladby v albu nebo Playlistu. Skladby v aktuálním Playlistu 
se přehrávají až do konce Playlistu (po zvolení možnost opakování). Jinak se 
přehrávání zastaví, jen pokud je zastavíte: Nezastaví se ani při přepnutí aplikací 
ani při příjmu hovoru. 

Přepínání skladeb nebo pozastavení 
a obnovení přehrávání. Popotažením 
posuvníku přejdete přímo do určité 
části skladby. 

Klepněte pro otevření aktuálního 
Playlistu.

Klepněte pro promíchání pořadí 
aktuálního Playlistu. 

Klepněte pro opakování aktuálního 
Playlistu. Klepněte znovu pro opakování 
aktuální skladby. 

Dotkněte se a podržte pro vyhledání 
informací. 

Do obrazovky Přehrát se můžete vrátit z většiny obrazovek aplikace Hudba 
klepnutím na Menu  a Přehrát.

Do obrazovky Přehrát se můžete vrátit z jakékoli aplikace po otevření panelu 
notifi kací a klepnutí na notifi kaci o aktuální hudbě. Viz "Správa notifi kací" 
na str. 29.
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Ovládání přehrávání 

Obrazovka Přehrát obsahuje několik ikon, na které můžete klepnout a ovládat 
přehrávání skladeb, alb a Playlistů: 

Klepněte pro pozastavení přehrávání. 

Klepněte pro obnovení přehrávání. 

Klepněte pro přepnutí na další skladbu v albu, Playlistu nebo 
promíchaném pořadí. 

Klepněte pro přepnutí na předchozí skladbu v albu, Playlistu nebo 
promíchaném pořadí. 

Klepněte pro otevření aktuálního Playlistu.

Klepněte pro přehrání aktuálního Playlistu v režimu náhodného 
přehrávání (promíchané pořadí) (skladby se přehrávají v náhodném 
pořadí). 

Klepnutím přepínáte režim opakovaného přehrávání: Opakování 
je vypnuto, Opakování všech skladeb nebo Opakování aktuální 
skladby. 

Nastavení hlasitosti přehrávání 

Kromě technik pro nastavení hlasitosti média popsaných v části "Nastavení zvuku" 
na str. 362 můžete nastavovat hlasitost hudby v aplikaci Hudba. 

� Stiskněte tlačítko zvýšení / snížení hlasitosti na telefonu. 
Zobrazí se panel s aktuální hlasitostí média. Indikátor se pohybuje podle 
nastavené hlasitosti. 
Některá sluchátka / náhlavní sady mají vlastní ovladač nastavení hlasitosti nebo 
prvek na pozastavení a obnovení přehrávání či přepínání skladeb. 
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Přehrávání skladeb v náhodném pořadí v režimu Náhodně… 

Když zapnete režim Náhodně..., bude aplikace Hudba přehrávat skladby 
v náhodném pořadí, dokud režim Náhodně… nevypnete. 

� Na obrazovce Přehrát nebo Knihovna klepněte na Menu  a na Náhodně...,
Aplikace Hudba vytvoří aktuální Playlist dvanácti náhodně zvolených skladeb 
a spustí jejich přehrávání. Po skončení přehrávání prvních dvanácti skladeb se 
doplní dalších dvanáct a přehrávání pokračuje. 

� Aktuální Playlist přehrávaný v režimu Náhodně… zobrazíte klepnutím na ikonu 
Seznam  na obrazovce Přehrát. 

Bližší informace naleznete v části "Práce s Playlisty" na str. 312. 

� Můžete přidat skladbu na konec Playlistu v režimu Náhodně…, pokud stisknete 
a podržíte název skladby ve vaší knihovně. V zobrazeném menu pak klepněte 
na Přidat do seznamu stop a potom na Aktuální seznam stop.

Skladba se přidá na konec Playlistu Náhodně… 

� Režim Náhodně... ukončíte klepnutím na Menu  a Vypnout náhodné 
přehrávání všeho.

Použití skladby jako vyzváněcího tónu 

Skladbu můžete použít jako vyzvánění, jako jeden z předvolených vyzváněcích 
tónů telefonu. 

� Dotkněte se a podržte prst na skladbě v seznamu knihovny. V zobrazeném 
menu klepněte na Použít jako vyzváněcí tón telefonu.

NEBO

� Na obrazovce Přehrát klepněte na Menu  a potom na Použít jako 
vyzváněcí tón.

Podrobnosti o používání aplikace Nastavení na zobrazení a nastavení tónů 
vyzvánění viz "Nastavení zvuku" na str. 362. 



Hudba312

Návod k použití AUG-2.3-103

312312

AUG-2.3-103 Návod k použití

Hudba

Práce s Playlisty

Můžete vytvořit Playlisty na uspořádání audio souborů do kompilací, které můžete 
přehrávat v sestaveném nebo náhodném pořadí. 

Vytvoření Playlistu 

1 Když je zobrazen seznam skladeb v knihovně, dotkněte se a podržte prst 
na první skladbě, kterou chcete přidat do nového Playlistu. 

2 Klepněte na Přidat do seznamu stop.

3 Klepněte na Nové.

4 Zadejte název a klepněte na Uložit.

Nový Playlist se přidá do knihovny Playlistů. 

Jako první skladbu Playlistu můžete také přidat právě přehrávanou skladbu 
na obrazovce Přehrát, pokud klepnete na Menu  a následně na Přidat 
do seznamu stop. Případně klepnutím na Uložit jako seznam stop uložíte 
do Playlistu všechny skladby z právě přehrávaného alba. 

Přidání skladby do Playlistu 

1 Když je zobrazen seznam skladeb v knihovně, dotkněte se a podržte prst 
na skladbě, aby se přidala do Playlistu. 

2 Klepněte na Přidat do seznamu stop.

3 Klepněte na název Playlistu, do kterého chcete přidat skladbu. Skladba se 
přidá do Playlistu. 

Skladbu do Playlistu můžete také přidat, pokud při právě přehrávané 
skladbě na obrazovce Přehrát klepnete na Menu  a následně na Přidat 
do seznamu stop.

Změna pořadí skladeb v Playlistu 

1 Otevřete Playlist klepnutím na něj v knihovně Seznam. 

Právě přehrávaný Playlist také můžete otevřít klepnutím na ikonu Seznam 
na obrazovce Přehrát. 

2 Přetažením skladby nahoru nebo dolů změníte je pořadí v Playlistu. 
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Odstranění skladby z Playlistu 

1 Otevřete Playlist. 

2 Dotkněte se a podržte prst na skladbě a potom klepněte 
na Odstranit ze seznamu stop.

Skladba se neodstraní z telefonu ani z jiných Playlistů. Odstraní se pouze 
z aktivního Playlistu, ve kterém pracujete. 

Přejmenování nebo odstranění Playlistu 

1 Otevřete knihovnu Seznam. 

2 Dotkněte se a podržte Seznam. V zobrazeném menu klepněte 
na Přejmenovat nebo na Smazat.

Můžete odstranit nebo přejmenovat Playlist Nedávno přidané. 

Při odstranění Playlistu nedojde k odstranění skladeb. 

Vytvoření Playlistů v PC 

Playlisty, které použijete v aplikaci Hudba, můžete vytvářet na PC. Hudba dokáže 
pracovat s Playlisty ve formátech M3U, WPL a PLS. Playlisty zkopírujte na SD 
kartu nebo do USB paměti stejně jako kopírujete audio soubory, tedy podle popisu 
v části "Přenos audio souborů do telefonu" na str. 306. Nejpraktičtější je vytvořit si 
pro Playlisty podsložku v rámci složky s audio soubory. 

Pokud nemáte v PC speciální aplikaci určenou pro tvorbu Playlistů, můžete Playlist 
vytvořit v nějakém textovém editoru při dodržení následujících pravidel: 

Každý název audio souboru zahrnutého do Playlistu zadejte do samostatného • 
řádku. 

Používejte názvy audio souborů tak, jak se zobrazují v PC. Aplikace Hudba • 
ignoruje při zobrazení Playlistu vše kromě názvů skladeb. 

Soubor uložte s příponou .m3u. • 
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Zprávy a počasí 

Pomocí widgetu Zprávy a počasí určeného pro použití na ploše 
(na Domovské obrazovce), který představuje komplexně 
vybavenou aplikaci, můžete sledovat informace o počasí 
a nejnovější události. 

Tato kapitola obsahuje
"Zobrazení zpravodajství a předpovědi počasí" na str. 316 

"Změna nastavení aplikace Zprávy a počasí" na str. 319 

Zprávy a počasí
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Zobrazení zpravodajství a předpovědi počasí 

Aplikace Zprávy a počasí poskytuje předpovědi počasí a nejnovější zpravodajství 
s běžnou tématikou. Tématiku zobrazovaného zpravodajství můžete uživatelsky 
upravit. 

Tato informace se shrne ve widgetu Zprávy a počasí, který můžete umístit 
na Domovskou obrazovku a detailněji se prezentuje v aplikaci Zprávy a počasí. 

Otevření aplikace Zprávy a počasí 

� Klepněte na sekci zpráv nebo předpovědi počasí ve widgetu Zprávy a počasí 

na Domovské obrazovce, nebo klepněte na jeho ikonu  ve Spouštěči.

Informace o práci s widgety viz "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" 
na str. 43. Na Domovskou obrazovku můžete přidat několik widgetů Zprávy 
a počasí, každý nakonfi gurovaný na zobrazování pouze zpráv, nebo pouze 
počasí, nebo obou údajů. 

Bližší informace o spouštění a přepínání aplikací viz "Spuštění aplikací 
a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Klepnutím na sekci předpovědi počasí 
ve widgetu Zprávy a počasí spustíte 
aplikaci Zprávy a počasí s předpovědí 
počasí. Klepnutím na sekci zpráv ve 
widgetu otevřete seznam nejnovějších 
událostí. 
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Získání detailů o zprávách a počasí 

Po spuštění aplikace Zprávy a počasí se zobrazí přehled zpráv o počasí nebo 
hlavních zpráv zpravodajství. 

� Klepnutím na kartu v rolovacím seznamu karet v horní části obrazovky zobrazíte 
počasí nebo zpravodajství podle kategorie. Případně jen rychle posuňte prst 
doleva nebo doprava přes displej, abyste přepnuli na novou kategorii. 

Rolujte, nebo klepněte na kategorii 
zpráv, které vás zajímají. 

Pro podrobnosti klepněte 
na obrazovku. 

� Klepnutím na celkovou předpověď počasí zobrazíte podrobnější předpověď. 

Klepněte na graf pro zobrazení 
podrobné předpovědi počasí 
v konkrétní hodině dne. 

Klepnutím na čas v grafu počasí získáte detailní předpověď po jednotlivých 
hodinách. 
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� Klepnutím na titulek zobrazíte celou zprávu. 

Klepnutím na titulek zobrazíte celou 
zprávu.

Rychlým posunutím doleva nebo 
doprava změníte nové kategorie.

� Rychlým posunutím doleva nebo doprava změníte nové kategorie. 

� Během zobrazení předpovědi nebo titulků hlavních zpráv klepněte na Menu  
a Aktualizovat pro získání nejnovějších informací. 



Zprávy a počasí 319

Návod k použitíAUG-2.3-103

319319

AUG-2.3-103 Návod k použití

Zprávy a počasí

Změna nastavení aplikace Zprávy a počasí 

Můžete nakonfi gurovat mnoho nastavení aplikace Zprávy a počasí. 

Nastavení lokality a související nastavení také ovlivní zobrazení widgetu Zprávy 
a počasí a aplikace Hodiny. 

� Obrazovku nastavení aplikace Zprávy a počasí zobrazíte klepnutím na Menu  
a Nastavení.

Nastavení aplikace Zprávy a počasí 
Nastavení služby Weather  Viz "Nastavení služby Weather" na str. 319. 

Nastavení Zpráv  Viz "Nastavení Zpráv" na str. 319. 

Aktualizovat nastavení  Viz "Aktualizovat nastavení" na str. 320. 

Verze aplikace  Zobrazení verze aplikace Zprávy a počasí nainstalované ve 
vašem telefonu. 

Nastavení služby Weather 
Použít moji polohu  Zaškrtněte pro využívání lokalizační služby telefonu 
na určení vaší lokality, když se zobrazují informace o počasí. Zrušte zaškrtnutí pro 
nastavení lokality manuálně pomocí položky Nastavit místo.

Nastavit místo  Pokud Použít moji polohu není zaškrtnuto, klepnutím na tuto 
položku specifi kujete lokalitu pro informace o počasí manuálně zadáním PSČ. 

Použít metrické jednotky  Zaškrtněte pro použití stupnice ve stupních Celsia 
a nikoliv Fahrenheita. 

Nastavení Zpráv
Vyberte témata zpráv  Zobrazení obrazovky, kde lze zvolit kategorie zpráv, 
které se zahrnou do rolovacího seznamu na kartách aplikace Zprávy a počasí. 
Můžete také klepnout na Vlastní téma pro zadání specifi ckých témat, například 
"solární energie" nebo "Olympiáda". 

Smluvní podmínky služby Zprávy  Zobrazení obrazovky s detaily o zásadách 
využívání služby Google News. 
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Předběžně načítat články  Zaškrtněte pro stahování nových článků, aby se 
zobrazily rychleji a byly dostupné, pokud nebudete mít k dispozici datové připojení. 
Aktivní položka Předběžně načítat články zvyšuje výkonnost při nákladech 
na používání větších objemů dat a snižuje výdrž baterie. 

Předběžně načítat obrázky  Zaškrtněte pro ukládání obrázků zpráv spolu 
s textem zpráv při stahování hlavních titulků zpráv. Aktivní položka Předběžně 
načítat obrázky zvyšuje výkonnost při nákladech na používání větších objemů 
dat a snižuje výdrž baterie. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je 
zaškrtnuta položka Předběžně načítat články.

Aktualizovat nastavení
Tato nastavení řídí, jak často se aktualizují informace ve widgetu Zprávy a počasí. 
Kromě používání těchto nastavení také můžete zapínat a vypínat položku 
Automatická aktualizace a také přidat nebo odebrat widget Zprávy a počasí 
do/z Domovské obrazovky. Podrobnosti o práci s widgety viz "Uživatelské úpravy 
Domovské obrazovky" na str. 43. 

Automatická aktualizace  Položku zaškrtněte, pokud chcete aktualizovat 
informace pro Zprávy a počasí automaticky s frekvencí nastavenou v položce 
Interval aktualizace. Při zrušení zaškrtnutí se zprávy a předpovědi počasí 
aktualizují pouze po klepnutí na Menu  a Aktualizovat. Aby automatická 
aktualizace fungovala, musí být také zapnuto nastavení Data na pozadí v aplikaci 
Nastavení. Viz "Nastavení účtů a synchronizace" na str. 369. 

Interval aktualizace  Otevře se dialogové okno, ve kterém lze nastavit, jak často 
se bude automaticky aktualizovat zpravodajství a předpověď počasí, pokud je 
zaškrtnutá Automatická aktualizace. Častější aktualizace přinášejí aktuálnější 
informace, ale využívá se vyšší množství dat a zkracuje se životnost baterie. 

Stav aktualizace  Zobrazení data a času poslední aktualizace a další 
naplánované aktualizace zpravodajství a předpovědi počasí. 
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Hodiny

Kromě zobrazení data a času zobrazuje aplikace Hodiny 
i informace o počasí a telefonu. Aplikaci Hodiny také můžete 
používat jako budík. 

Aplikace Hodiny spolupracuje se stolním dokem, nicméně stolní 
dok není nutný, aby Hodiny fungovaly. 

Tato kapitola obsahuje
"Zobrazení data, času a dalších informací" na str. 322 

"Nastavení budíků" na str. 324 

"Změna nastavení budíku" na str. 326 

Hodiny
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Zobrazení data, času a dalších informací 

Aplikaci Hodiny používejte kromě zobrazování data a času i na sledování několika 
druhů informací najednou.

Spuštění aplikace Hodiny 

� Vložte telefon do stolního doku. 

NEBO

� Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Hodiny .

Bližší informace o spouštění a přepínání aplikací viz "Spuštění aplikací 
a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Spustí se aplikace Hodiny se zobrazením data a času na tapetě Domovské 
obrazovky společně s informacemi o místním počasí a dalšími užitečnými 
informacemi. 

Klepněte na ikonu pro nastavení 
budíku, zobrazení prezentace, 
přehrávání hudby nebo zobrazení 
Domovské obrazovky. 

Úroveň nabití baterie a informace, zda 
je telefon připojen k nabíječce. 

Klepněte pro ztmavnutí obrazovky. 

Čas, kdy je nastaven další budík. 

Když je aplikace Hodiny aktivní, přepne se po několika minutách do režimu 
spořiče displeje, ve kterém se zobrazení data a času pohybuje po displeji 
telefonu. Jednoduchým klepnutím na obrazovku nebo tlačítko telefonu telefon 
znovu zaktivujete. 

Pro obnovení Domovské obrazovky klepněte na ikonu Domů  v dolní části 
obrazovky Hodiny. 
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Zobrazení prezentace 

Můžete přehrát prezentaci obrázků z alb Galerie v místě data a času. 

� Klepněte na ikonu Prezentace  v dolní části obrazovky Hodiny. 

� Klepnutím na Zpět  ukončíte prezentaci.  

Přehrávání hudby

Můžete přehrávat hudbu, dokud jsou zobrazeny Hodiny. Pokud máte příslušenství 
- stolní dok, audio signál je vyveden na výstupní audio konektor doku, takže 
můžete reprodukovat hudbu přehrávanou z telefonu se stereo zvukem pomocí 
stereo audio kabelu dodávaného s dokem. 

� Klepněte na ikonu Hudba  v dolní části obrazovky Hodiny. 

Spustí se aplikace Hudba, kde lze zvolit hudbu pro přehrávání. Bližší informace 
naleznete v části "Hudba" na str. 305. Během přehrávání hudby se můžete 
vrátit k aplikaci Hodiny nebo používat jinou aplikaci. 

Ztmavnutí obrazovky Hodiny 

� Pokud chcete telefon používat jako hodiny u postele, můžete ztlumit jas 
displeje. Klepnutím na ikonu ztmavnutí  ztmavte obrazovku Hodiny. 

� Dalším klepnutím na ikonu ztmavnutí  obnovíte normální jas. 

Pokud nevidíte ikonu ztmavnutí, stiskněte a podržte tlačítko Domů  
a klepnutím na ikonu Hodiny znovu zobrazíte Hodiny s normálním jasem. 

Změna nastavení zvuku pro stolní dok 

Po prvním vložení telefonu do stolního doku se zobrazí dialogové okno 
s výzvou, zda chcete hudbu a jiné zvukové signály přehrávat přes výstupní 
linkový audio konektor doku. Nastavení se aplikují pouze na používaný dok. Pro 
jiné doky můžete provést další nastavení. 

� Klepněte na Menu  a Nastavení doku.

Zobrazí se obrazovka Nastavení doku podle popisu v části "Nastavení zvuku" 
na str. 362. 
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Nastavení budíků 

Budík můžete nastavit úpravou již existujícího budíku nebo doplněním nového. 

Nastavení budíku 

1 Klepněte na ikonu Budík  v dolní části obrazovky Hodiny. 

Klepněte pro přidání budíku. 

Klepnutím zapnete nebo vypnete budík. 

Klepněte pro otevření obrazovky, kde 
můžete nastavit čas a jiné atributy 
budíku. 

Klepněte pro obnovení zobrazení hlavní 
obrazovky Hodiny. 

2 Klepněte na ikonu  vedle budíku, aby se zapnul nebo vypnul. Nastavené 
budíky jsou podtrženy zeleně. 

3 Klepnutím na stávající budík můžete změnit jeho čas a jiné atributy. Případně 
klepnutím na Přidat upozornění přidáte nový budík. 

Na hlavní obrazovce Hodiny můžete také klepnout na Menu  a klepnutím 
na Přidat upozornění přidat nový budík. 
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4 Klepněte na Čas pro nastavení času budíku. 

V otevřeném dialogovém okně změníte čas klepáním na tlačítka + nebo - 
a tlačítka AM nebo PM. Případně klepněte na čas a napište požadovanou 
hodnotu času. 

5 Klepnutím na Vyzváněcí tón zvolte pro budík vyzváněcí tón. 

Můžete zvolit některý z předvolených vyzváněcích tónů nebo tón, který 
jste uložili jako vyzvánění pomocí aplikace Hudba. Viz "Použití skladby jako 
vyzváněcího tónu" na str. 311. 

Vyzváněcí tón se po jeho zvolení chvíli přehrává. 

6 Klepnutím na Vibrace aktivujete vibrování k přehrávání vyzváněcího tónu. 

7 Klepněte na Opakovat pro nastavení dnů, kdy má budík zaznít. 

Pokud nenastavíte opakování, budík zazní jen jednou. 

8 Klepnutím na Štítek zadáte název budíku. 

9 Po dokončení klepněte na Hotovo.

V nastaveném čase zazní budík. 

10 Klepnutím na Zpět  obnovíte zobrazení hlavní obrazovky Hodiny. 
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Změna nastavení budíku 

Můžete změnit počet nastavených aktivních budíků. 

Můžete také změnit, kolikrát jsou zobrazeny na obrazovce Hodiny v aplikacích 
Nastavení. Viz "Nastavení data a času" na str. 378.

� Pro změnu nastavení budíku klepněte na ikonu Budík  v dolní části 
obrazovky Hodiny. Na zobrazené obrazovce Budík klepněte na Nastavení.

Budík v tichém režimu  Zaškrtněte pro zaznění budíku, i když bude telefon 
v tichém režimu (Tichý režim). 

Hlasitost budíku  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit hlasitost 
budíků. 

Doba odložení   Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit, jak dlouho 
aplikace Hodiny čeká, než znovu zazní budík. 

Hlasitost  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit, jak budou 
fungovat tlačítka pro zvýšení/snížení hlasitosti, když je stisknete během znění 
budíku. Funkci tlačítek můžete nastavit tak, že nebudou vůbec funkční, dočasně 
přeruší budík (zdřímnutí), nebo jej úplně vypnou. 
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Na cestě

Aplikace Na cestě zpřístupňuje nejvhodnější aplikace pro jízdu 
autem jediným klepnutím na tlačítko. 

Aplikace Na cestě spolupracuje s dokem pro automobil, nicméně 
dok není nutný, aby aplikace fungovala. 

Tato kapitola obsahuje
"Spuštění aplikace Na cestě" na str. 328 

"Uživatelské nastavení aplikace Na cestě" na str. 330 

"Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth zařízením" na str. 332 

"Změna nastavení aplikace Na cestě" na str. 333 

Na cestě
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Spuštění aplikace Na cestě 

Aplikaci Na cestě můžete využívat bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte dok 
pro automobil. 

Spuštění aplikace Na cestě

� Vložte telefon do doku pro automobil. 

NEBO

� Umístěte telefon do blízkosti Bluetooth zařízení nakonfi gurovaného pro spuštění 
aplikace Na cestě. 

Viz "Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth zařízením" na str. 332 

NEBO

� Klepněte na ikonu Na cestě  ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce. 

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Spustí se aplikace Na cestě s velkými tlačítky, na které když ťuknete, 
zpřístupníte aplikace Navigace, Voice Search, Kontakty a další funkce užitečné 
při řízení. 

Aplikace Na cestě také přepne telefon do režimu V autě, což znamená, že 
po klepnutí na Domů se obnoví obrazovka aplikace Na cestě a ne Domovská 
obrazovka. Pomocí tlačítka Ukončit režim Na cestě zpřístupníte jiné aplikace. 

Tlačítko Navigace nahradí tlačítko Trasa, pokud ve vaší oblasti není dostupná 
služba Google navigace, nebo pokud telefon nedokáže zpřístupnit GPS satelity. 

� Klepněte na malou šipku (nebo rychle přesuňte prst) pro otevření dalších 
obrazovek aplikace Na cestě. 
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Klepněte na prázdné místo 
pro přidání tlačítka odkazu, 
nebo přetáhněte existující 
tlačítko na prázdné místo 
pro jeho přemístění na dané 
místo. 

Klepnutím na tlačítko 
zpřístupníte aplikaci nebo 
službu během řízení. 

Klepněte na šipku (nebo 
rychle přesuňte prst) pro 
přepnutí na jiné obrazovky 
aplikace Na cestě. 

Klepněte pro vypnutí režimu 
V autě. 

Na obrazovkách Na cestě můžete přidávat nebo přesouvat odkazy, 
měnit tapetu a konfi gurovat množství jiných nastavení aplikace Na cestě. 
Viz "Uživatelské nastavení aplikace Na cestě" na str. 330 a "Změna nastavení 
aplikace Na cestě" na str. 333. 

Informace o aplikaci Mapy, včetně navigace viz "Mapy, Navigace, Místa 
a Latitude" na str. 253. 

Podrobnější informace o vyhledávání hlasem viz "Vyhledávání podle textu 
a hlasu" na str. 93. 

Podrobnější informace o práci s kontakty viz "Kontakty" na str. 109. 

Podrobnější informace o přehrávání hudby viz "Hudba" na str. 305. 
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Uživatelské nastavení aplikace Na cestě 

Na prázdná místa obrazovek aplikace Na cestě můžete přidat vlastní odkazy, 
které můžete také přesouvat nebo je odstranit. Můžete také používat tlačítka Jas 
a Nastavení (standardně na druhé obrazovce aplikace Na cestě), abyste si jinými 
způsoby uživatelsky upravili aplikaci Na cestě, podle popisu v této části a v části 
"Změna nastavení aplikace Na cestě" na str. 333. 

Přidání odkazu 

1 Klepněte na tlačítko Přidat zástupce.

2 Klepněte na druh odkazu, který chcete přidat. 

Klepnutím na • Aplikace do auta zobrazíte seznam užitečných aplikací při 
jízdách. 

Klepnutím na • Jiné aplikace zobrazíte zbývající aplikace. 

Klepnutím na • Přímé vytáčení zobrazíte seznam vašich kontaktů. 

Klepněte na • Trasy a navigace pro zadání cílové adresy a preferovaného 
způsobu cestování. Více informací o aplikaci Mapy, včetně navigace viz 
"Mapy, Navigace, Místa a Latitude" na str. 253. 

Přesunutí odkazu 

� Přetáhněte odkaz na volné místo na stejné nebo na další obrazovce. 

Odstranění odkazu 

1 Dotkněte se a podržte odkaz. 

2 Přetáhněte odkaz na ikonu koše, která se zobrazí v dolní části obrazovky. 

3 Když ikona koše změní barvu na červenou, uvolněte prst z odkazu. 

Změna barvy tlačítek aplikace Na cestě 

1 Klepněte na tlačítko Nastavení .

Tlačítko Nastavení je standardně na druhé obrazovce aplikace Na cestě zleva. 

2 Klepněte na Barva ikon.

3 Klepněte na požadovanou barvu. Případně klepnutím na vzorek Vlastní barva 
otevřete dialogové okno, ve kterém můžete vybrat vlastní barvu a sytost. 

4 Klepněte na OK.
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Změna tapety aplikace Na cestě 

Jako výchozí stav používá aplikace Na cestě stejnou tapetu na pozadí, jakou 
používá i Domovská obrazovka, můžete však pro aplikaci Na cestě vybrat jinou 
tapetu. 

1 Klepněte na tlačítko Nastavení .

2 Klepněte na Tapeta.

3 Klepněte na Stejná jako na ploše nebo na Vybrat z galerie.

4 Klepněte na obrázek v aplikaci Galerie a klepněte na Nastavit tapetu.

Změna nastavení jasu obrazovky Na cestě 

� Klepnutím na tlačítko jasu Automaticky, Noc nebo Den  změníte 
nastavení jasu. 

Tlačítko jasu je standardně na druhé obrazovce aplikace Na cestě zleva. 

Mezi těmito třemi režimy můžete cyklicky přepínat podle toho, zda chcete 
režim podsvícení nastavit manuálně, nebo aby jej telefon přepínal automaticky 
pomocí senzoru okolního osvětlení. 

Změna nastavení doku pro automobil 

Po prvním vložení telefonu do doku pro automobil se zobrazí dialogové okno 
s výzvou, zda chcete využívat dok jako reproduktor a zda chcete přes reproduktor 
doku reprodukovat hudbu a jiné audio signály. Nastavení se aplikují pouze 
na používaný dok. Pro jiné doky můžete provést další nastavení.

Tato nastavení jsou dostupná, pouze pokud telefon podporuje dok pro automobil. 

1 Klepněte na tlačítko Nastavení .

2 Klepněte na Nastavení zařízení Android.

3 Klepněte na Dok.
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Na cestě

Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth 
zařízením 

Pokud máte v autě Bluetooth zařízení (např. reproduktor nebo integrovanou 
Hands-free sadu), můžete aplikaci Na cestě nastavit tak, aby se spustila při zjištění 
takového zařízení. 

Nejprve je nutné spárovat telefon a dané zařízení, aby jej bylo možné 
nakonfi gurovat pro spouštění aplikace Na cestě. Viz "Připojení k Bluetooth 
zařízením" na str. 64. 

Konfi gurace Bluetooth zařízení na spuštění aplikace Na cestě

1 Spusťte aplikaci Na cestě a klepněte na tlačítko Nastavení .

2 Klepněte na aplikaci Na cestě spouští rozhraní Bluetooth.

3 Zaškrtněte spárovaná Bluetooth zařízení, která mají spustit aplikaci Na cestě, 
když budou zjištěna. 

Konfi gurace, jak rychle se aplikace Na cestě vypne po odpojení tele-
fonu od zařízení 

Můžete nastavit, jak dlouho bude aplikace Na cestě ještě aktivní po ztrátě spojení 
s Bluetooth zařízením. Pokud mají používaná zařízení slabý signál, nastavení 
delšího času pomůže při prevenci před předčasným ukončováním aplikace 
Na cestě. Pokud mají používaná zařízení silný signál a aplikace Na cestě je 
zabezpečena proti předčasnému vypínání, nastavte kratší čas. 

1 Spusťte aplikaci Na cestě a klepněte na tlačítko Nastavení .

2 Klepněte na aplikaci Na cestě spouští rozhraní Bluetooth.

3 Klepněte na Časový limit.

4 Nastavte čas, jak dlouho bude aplikace Na cestě čekat po odpojení telefonu 
od daného zařízení, dokud se nevypne. 
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Na cestě

Změna nastavení aplikace Na cestě 

Můžete konfi gurovat množství nastavení aplikace Na cestě, včetně barvy tlačítek 
aplikace Na cestě, její tapety a také Bluetooth zařízení, které spustí aplikaci 
Na cestě automaticky. Tyto a další způsoby vlastních úprav aplikace Na cestě jsou 
popsány v této části a části "Uživatelské nastavení aplikace Na cestě" na str. 330 
a "Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth zařízením" na str. 332. 

� Pro otevření obrazovky nastavení aplikace Na cestě klepněte na tlačítko 

Nastavení .

Tlačítko Nastavení je standardně na druhé obrazovce aplikace Na cestě zleva.

Vždy zobrazovat odmítnutí odpovědnosti  Zaškrtněte pro zobrazení zprávy 
o bezpečnosti a zřeknutí se odpovědnosti při každém spuštění aplikace Na cestě. 

Skrýt stavový řádek  Zaškrtněte, aby se nezobrazovala stavová lišta při 
používání aplikace Na cestě. 

Barva ikon  Viz "Změna barvy tlačítek aplikace Na cestě" na str. 330. 

Tapeta  Viz "Změna tapety aplikace Na cestě" na str. 331. 

Aplikaci Na cestě spouští rozhraní Bluetooth  Viz "Spuštění aplikace 
Na cestě s Bluetooth zařízením" na str. 332. 

Obnovit výchozí  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete obnovit výrobní 
nastavení aplikace Na cestě. 

Nastavení zařízení Android  Spuštění aplikace Nastavení zařízení Android. 
Bližší informace naleznete v části "Nastavení" na str. 353. 
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Na cestě
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Kalkulačka

Aplikaci Kalkulačka použijete na řešení jednoduchých 
aritmetických příkladů, případně pomocí jejích složitějších funkcí 
vyřešíte složitější příklady. 

Tato kapitola obsahuje
"Používání aplikace Kalkulačka" na str. 336 

Kalkulačka
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Používání aplikace Kalkulačka 

Aplikaci Kalkulačka používejte k řešení matematických úloh. 

Spuštění a používání aplikace Kalkulačka 

� Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Kalkulačka .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Tahem přepínáte 
mezi základní 
obrazovkou 
a obrazovkou 
s dalšími funkcemi. 

� Na základní obrazovce zadejte číslice a aritmetické operátory. 

� Přetažením základní obrazovky doleva otevřete obrazovku s dalšími funkcemi. 

� Dotkněte se a podržte prst na obrazovce kalkulačky, aby se otevřelo menu, 
do kterého můžete zkopírovat zadané hodnoty a zpřístupnit jiné nástroje. 

� Klepnutím na VYMAZAT odstraníte naposledy zadané číslo nebo operátor. 
Dotkněte se a podržte VYMAZAT pro odstranění všech údajů na displeji. 

Zpřístupnění historie operací 

� Pokud má telefon trackball nebo podobný ovladač, rolujte trackballem 
nahoru nebo dolů, abyste zobrazili předešlé operace. 

Předešlé operace jsou zobrazeny na obrazovce, kde s nimi můžete pracovat. 

� Klepnutím na Menu  a následně na Vymazat historii vymažete historii. 

Kalkulačka
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Štítky 

Near Filed Communication (NFC) je technologie pro ukládání 
malého množství informací na nálepku nebo jiný malý objekt, který 
můžete zblízka naskenovat speciální NFC čtečkou. 

NFC štítky mohou obsahovat URL adresy, obrázky, lokality pro 
aplikaci Mapy, kontakty a mnoho jiných druhů informací. 

Pokud váš telefon umí skenovat (číst) NFC štítky, můžete pomocí 
aplikace Štítky otevírat, upravovat a spravovat naskenované štítky. 

Tato kapitola obsahuje
"Skenování štítků" na str. 338 

"Práce se štítky" na str. 339 

Štítky
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Skenování štítků 

Pokud váš telefon umí skenovat (číst) NFC štítky, můžete naskenovat štítek, 
když je telefon zapnutý a v aplikaci Nastavení máte zapnutou položku NFC (viz 
"Bezdrátové připojení a sítě" na str. 355). 

Skenování štítku 

1 Odblokujte displej telefonu a přiložte telefon hned vedle štítku. Telefon 
naskenuje štítek a zobrazí načtený obsah. 

Klepnutím na Hotovo Klepnutím 
na Hotovo štítek uložíte a obnovíte 
zobrazení předchozí obrazovky. 
Případně klepněte na Smazat.

Klepnutím na obsah štítku jej otevřete. 

2 Klepnutím na jeden z obsahů štítku jej otevřete (a uložíte štítek do telefonu). 
Případně klepnutím na Hotovo nebo Smazat uložíte nebo odstraníte štítek 
a obnovíte naposledy zobrazenou obrazovku, kde jste pracovali. 

Pokud klepnete na jeden z obsahů štítku, otevře se v aplikaci určené pro práci 
s ním, např. Galerie, Prohlížeč, Mapy, SMS a MMS atd. 

Štítky
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Práce se štítky 

Na práci s oskenovanými štítky používejte aplikaci Štítky. 

Spuštění aplikace Štítky a zobrazení oskenovaných štítků 

� Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Štítky .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Spustí se aplikace Štítky a zobrazí se seznam dříve naskenovaných štítků. 

Můžete klepnout na kartu Označené hvězdičkou a zobrazit tak seznam štítků 
označených hvězdičkami. Případně klepnutím na Štítky zobrazíte seznam 
všech štítků. 

Klepnutím na Označené hvězdičkou 
zobrazíte seznam štítků označených 
hvězdičkami. 

Klepnutím na štítek jej otevřete. 

Štítky
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Otevření a práce s oskenovaným štítkem 

1 Spusťte aplikaci Štítky a klepněte na štítek na obrazovce Štítky nebo 
v seznamu Označené hvězdičkou. 

Štítek se otevře na obrazovce s informacemi o štítku a seznamem jeho obsahu. 

Klepnutím na Hotovo obnovíte zobrazení 
seznamu štítků. Případně klepněte 
na Smazat.

Klepnutím na hvězdičku přidáte nebo 
odstraníte štítek do/ze seznamu štítků 
s přiřazenými hvězdičkami. 

Klepnutím na obsah štítku jej otevřete.

2 Klepnutím na hvězdičku štítku jej přidáte nebo odstraníte do/ze seznamu štítků 
s přiřazenými hvězdičkami. 

3 Klepnutím na obsah štítku jej otevřete.

4 Klepnutím na Hotovo obnovíte zobrazení seznamu štítků. 

Odstranění štítku 

1 Spusťte aplikaci Štítky a klepněte na štítek na obrazovce Štítky nebo 
v seznamu Označené hvězdičkou.

2 Klepněte na Smazat.

Štítky
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Market

Android Market poskytuje přímý přístup k aplikacím a hrám, které 
si můžete stáhnout a nainstalovat do telefonu. 

Tato kapitola obsahuje
"Spuštění aplikace Android Market a vyhledání aplikací" na str. 342 

"Stahování a instalace aplikací" na str. 345 

"Správa stahování" na str. 348

Market
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Market

Spuštění aplikace Android Market 
a vyhledání aplikací 

Spusťte aplikaci Android Market pro prohlížení a vyhledávání bezplatných 
a placených aplikací. 

Spuštění aplikace Android Market 

� Ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce klepněte na ikonu Market . 

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Aplikaci Market můžete spustit i klepnutím na widget Market, pokud jej máte 
na Domovské obrazovce (viz "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" 
na str. 43). 

Při prvním spuštění aplikace Android Market si musíte přečíst a odsouhlasit 
pravidla a podmínky využívání služby, aby bylo možné pokračovat. 

Klepněte pro vyhledávání v aplikaci 
Market. 
Posouvejte kolo ikon vpřed a vzad 
a zobrazujte tak aplikace. Pro více 
informací klepněte na požadovanou 
ikonu. 

Klepnutím na kategorii ji otevřete. 

Klepnutím na příslušnou aplikaci 
zobrazíte o ní detaily. 

Pomocník aplikace Android Market 

Webové stránky nápovědy aplikace Android Market jsou dostupné ze všech 
obrazovek aplikace Android Market. 

� Klepněte na Menu  a klepněte na Nápověda.

Spustí se Prohlížeč a otevře se stránka pomocníka Android Market s odkazy 
na množství témat. Viz "Prohlížeč" na str. 237.
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Market

Prohlížení aplikací 

Aplikace si můžete prohlížet podle kategorií a třídit je různými způsoby. 

1 Na domovské stránce aplikace Android Market klepněte na nejvyšší kategorii, 
např. Aplikace nebo Hry.

Klepnutím na podkategorii zobrazíte 
seznam aplikací. 

2 Rolováním zobrazte podkategorie a klepněte na tu, která vás zajímá. 

Klepnutím zobrazíte nejoblíbenější 
placené, neplacené nebo nejnovější 
aplikace. 

Klepnutím na aplikaci zobrazíte 
obrazovku s jejími detaily. 

3 Klepnutím na Nej zdarma nebo Nové dál třídíte podkategorii. 
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Zobrazení obrazovky s detaily o dané aplikaci 

� Kdykoliv během procházení webu Android Market klepnutím na aplikaci 
zobrazíte obrazovku s jejími detaily. 

Obrazovka s detaily o aplikaci obsahuje její popis, hodnocení a příslušné 
informace o dané aplikaci. Karta Komentáře obsahuje komentáře od uživatelů, 
kteří aplikaci vyzkoušeli. Z této obrazovky můžete aplikaci stáhnout 
a nainstalovat si ji. Viz "Stahování a instalace aplikací" na str. 345. 

Na této obrazovce můžete také aplikaci ohodnotit, odinstalovat a provést jiné 
akce. Viz "Správa stahování" na str. 348. 

Vyhledávání aplikací 

1 Klepněte na ikonu Vyhledávání  v horní části obrazovky nebo klepněte 
na Vyhledávání .

2 Zadejte, co chcete vyhledat, a znovu klepněte na ikonu Vyhledávání .

Můžete zadat celý nebo jen část názvu aplikace nebo její popis, případně název 
vývojáře, kterého chcete vyhledat. 

3 Klepnutím na výsledek vyhledávání zobrazíte obrazovku s detaily o aplikaci. 

Obrazovka s detaily popisuje aplikaci a obsahuje tlačítka pro stažení aplikace 
a pro plnění dalších úkolů. 

Viz "Stahování a instalace aplikací" na str. 345 a "Správa stahování" na str. 348. 

Návrat na domovskou obrazovku Android Market 

Do domovské obrazovky se můžete vrátit z většiny jiných obrazovek aplikace 
Android Market. 

� Klepněte na ikonu Market  v horní levé části obrazovky. 

NEBO

� Klepněte na Menu  a klepněte na Domů.
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Stahování a instalace aplikací 

Po nalezení požadované aplikace ji můžete nainstalovat do svého telefonu. 

Stahování a instalace aplikací

1 Vyhledejte požadovanou aplikaci a zobrazte obrazovku s detaily o ní. 

Viz "Spuštění aplikace Android Market a vyhledání aplikací" na str. 342.

Na obrazovce s detaily o dané aplikací zjistíte více informací o dané aplikací, 
včetně ceny, hodnocení a komentářů uživatelů a informací o autorovi. 

Klepněte pro stažení a nainstalování 
aplikace. (Pokud jde o placenou 
aplikaci, tlačítko je označeno cenou.) 

Rolováním na obrazovce s detaily 
o aplikaci zobrazíte více informací 
o aplikaci a jejím autorovi. 

Klepněte pro rozšíření sekce 
a zobrazení více informací. 

2 Klepněte na Menu  a klepnutím na Zabezpečení zobrazíte funkce a data, 
které aplikace dokáže v telefonu zpřístupnit, pokud ji nainstalujete. 

3 Klepněte na Zdarma (Free) nebo na cenu pod položkou Instalovat.

Placené aplikace nejsou v nabídce ve všech oblastech a u všech operátorů. 

Pokud aplikace vyžaduje přístup k vašim datům nebo k řízení jakýchkoliv funkcí 
telefonu, je téměř nahoře na obrazovce s detaily zobrazen sumář a pokud 
potřebujete více informací, můžete klepnout na Více.
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Výstraha! Informace na této obrazovce si pozorně přečtěte. Dávejte obzvláště pozor při 
aplikacích vyžadujících přístup k množství funkcí nebo ke značnému objemu 
dat. Po klepnutí na OK na této obrazovce zodpovídáte za důsledky použití dané 
aplikace v telefonu. 

4 Pokud souhlasíte s udělením povolení pro danou aplikaci, klepněte na OK pod 
položkou Přijmout oprávnění.

Pokud zvolíte placenou aplikaci, zobrazí se obrazovka s indikací způsobu 
platby. Můžete využít stávající způsob platby nebo přidat nový. Předem si také 
můžete nastavit účet podle popisu v části "Vytvoření platebního účtu Google" 
na str. 347. 

Klepněte pro změnu nebo přidání 
karty, kterou chcete použít k zakoupení 
aplikace. 

Klepněte pro zakoupení, stažení 
a nainstalování aplikace. 

Pokud zvolíte bezplatnou aplikaci (nebo po klepnutí na Koupit teď), dostanete 
sérii oznámení o průběhu stahování aplikace a její instalaci do telefonu. 

Po nainstalování aplikace můžete klepnutím na oznámení spustit aplikaci, nebo 
ji můžete spustit klepnutím na její ikonu ve Spouštěči. Viz "Spuštění aplikací 
a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Obvykle máte k dispozici určitý čas na vyzkoušení aplikace, a pokud se 
nerozhodnete pro její zakoupení, můžete ji odinstalovat a vrátí se vám peníze. 
Viz "Žádost o vrácení platby za aplikaci" na str. 350. 

Pokud máte i jiný telefon s OS Android, můžete si zaplacenou aplikaci stáhnout 
i do druhého telefonu se stejným účtem Android Market již bezplatně. 
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Vytvoření platebního účtu Google 

Za položky zakoupené z webu Android Market můžete platit pomocí platebního 
účtu Google. Účet si můžete vytvořit při prvním nákupu z webu Android Market, 
nebo ještě lépe přes webový prohlížeč. 

� Ve webovém prohlížeči navštivte stránku http://checkout.google.com, kde si 
vytvoříte platební účet Google. 

NEBO

� Při prvním nákupu z webu Android Market přes telefon můžete po výzvě 
k zadání informací o platebním účtu vytvořit platební účet Google. 

Výstraha! Jakmile poprvé použijete platební účet Google na zakoupení aplikace z webu 
Android Market, telefon si zapamatuje vaše heslo, takže ho nebude třeba dále 
zadávat. Z tohoto důvodu si zabezpečte telefon před zneužitím bez vašeho 
souhlasu. Viz "Zablokování displeje" na str. 42. 
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Správa stahování

Po stažení a nainstalování můžete aplikace ohodnotit, zobrazit ji v seznamu s jinými 
staženými aplikacemi, nakonfi gurovat její automatickou aktualizaci apod. 

Zobrazení stažených aplikací 

Můžete zobrazit seznam aplikací, které jste si stáhli z webu Android Market a využít 
tento seznam na mnoho účelů. 

� Na domovské obrazovce Android Market klepněte na Menu  a Stažené.

V otevřeném seznamu bezplatných a placených aplikací můžete na některou 
klepnout a ohodnotit ji, odinstalovat, požádat o vrácení peněz atd. 

Nastavení automatické aktualizace aplikace 

Výchozí nastavení pro aplikace stažené z webu Market je takové, že se 
automaticky neaktualizují. Aplikace nainstalované z výroby jsou nastaveny 
na automatickou aktualizaci. Toto nastavení můžete však pro každý druh aplikace 
změnit, pokud změníte činnost, která má být provedena po přijetí oznámení, že 
je dostupná aktualizace pro jednu nebo více aplikací (viz "Odpověď na oznámení 
o dostupnosti aktualizací pro aplikaci" na str. 348). 

1 Na domovské obrazovce Android Market klepněte na Menu  a Stažené.

2 Klepněte na aplikaci. 

3 Zaškrtněte nebo zrušte zatržení Povolit automatické aktualizace.

Odpověď na oznámení o dostupnosti aktualizací pro aplikaci 

Pokud je dostupná nová verze nějaké aplikace, vždy dostanete oznámení (pokud 
nebudou zakázány notifi kace o aktualizaci, viz "Nastavení oznámení o dostupnosti 
aktualizace aplikací" na str. 349). Reakce na oznámení je obecně popsána v části 
"Správa notifi kací" na str. 29. 

Pokud je aplikace nastavena na automatickou aktualizaci a nepotřebuje na to 
povolení, oznámení vás informuje o stažení a instalaci aktualizace (viz "Nastavení 
automatické aktualizace aplikace" na str. 348). 

Pokud aplikace není nastavena na automatickou aktualizaci, nebo potřebuje 
na aktualizaci povolení, oznámení vás informuje o dostupnosti aktualizace. 
Klepnutím na notifi kaci zobrazíte obrazovku Stažené aplikace z webu Market. 
Každá stažená aplikace, pro kterou je dostupná aktualizace, má štítek 
Aktualizace nebo Aktualizace (manuální).
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� Klepnutím na aplikaci se štítkem Aktualizace nebo Aktualizace (manuální) 
spustíte její aktualizaci, po ověření změn pro jejich povolení, pokud je to 
potřeba. 

� Klepněte na Aktualizace všech pro aktualizaci všech aplikací s dostupnými 
aktualizacemi, pro které jste nezměnili oprávnění.

Tlačítko Aktualizace všech je dostupné jen v případě, že je dostupná více než 
jedna aktualizace, která nepotřebuje změnu oprávnění. 

Nastavení oznámení o dostupnosti aktualizaci aplikací 

1 Na domovské obrazovce Android Market klepněte na Menu  a Nastavení.

2 Klepněte na menu Oznámení, abyste mohli nastavit, zda chcete být informováni 
o dostupnosti aktualizací pro stažené aplikace. 

3 Klepněte na OK.

Odinstalování aplikace

Můžete odinstalovat aplikace stažené z webu Market pomocí aplikace Market. 
Aplikace stažené z webu Market nebo jiných lokalit můžete také odinstalovat 
v aplikaci Nastavení na obrazovce Správa aplikací (viz "Odinstalování aplikace" 
na str. 349). 
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1 Na domovské obrazovce Android Market klepněte na Menu  a Stažené.

2 Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat. 

Zobrazí se obrazovka s detaily o dané aplikaci. 

3 Klepněte na Odinstalovat.

4 V dialogovém okně pro ověření klepněte na OK.

5 Klepněte na popis důvodu, který nejvíc vystihuje, proč jste se rozhodli pro 
odinstalování a klepněte na OK.

Aplikace se odinstaluje. Aplikaci můžete kdykoliv nainstalovat znovu bezplatně, 
pokud jste za ni zaplatili. 

Žádost o vrácení platby za aplikaci 

Pokud s nějakou aplikací nejste spokojeni, můžete obvykle požádat o vrácení 
platby v rámci omezené časové lhůty od jejího zakoupení. Lhůta vrácení platby 
je stanovena na nákupní obrazovce, při zakoupení aplikace a v potvrzení, které 
obdržíte e-mailem. Můžete také kontaktovat autora podle informací na obrazovce 
s detaily pro danou aplikaci (viz "Zobrazení obrazovky s detaily o dané aplikaci" 
na str. 344). Z kreditní karty se vám částka nestáhne a aplikace se odinstaluje 
z telefonu. 

Pokud změníte názor, můžete aplikaci nainstalovat znovu, žádost o vrácení platby 
však již podruhé není povolena. 

1 Na domovské obrazovce Android Market klepněte na Menu  a Stažené.

2 Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat a vrátit za ni platbu. 

Zobrazí se obrazovka s detaily o dané aplikaci.

3 Klepněte na Náhrady.

Aplikace se odinstaluje a platba se zruší. 

4 Klepněte na popis důvodu, který nejvíc vystihuje, proč jste se rozhodli pro 
odinstalování a klepněte na OK.
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Hodnocení nebo komentář aplikace 

Aplikaci můžete ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami a podělit se o váš názor 
na aplikaci s jinými kupujícími. 

1 Zobrazte obrazovku s detaily o dané aplikaci. 

Můžete tak učinit prohlížením nebo vyhledáním aplikace a klepnutím na ni, 
nebo pokud jste aplikaci stáhli, klepnutím na ni v seznamu stažených aplikací. 

2 Klepněte na hvězdičky pod položkou Moje recenze.

3 Klepněte na počet hvězdiček, které chcete udělit aplikaci a klepněte na OK.

4 Klepněte na Zveřejnit komentář.

5 Zadejte komentář a klepněte na OK.

Nahlášení nevhodných aplikací 

Pokud najdete aplikaci s násilným, sexuálním nebo jiným nevhodným obsahem, 
můžete ji nahlásit týmu webu Android Market. 

1 Zobrazte obrazovku s detaily o dané aplikaci.

Můžete tak učinit prohlížením nebo vyhledáním aplikace a klepnutím na ni, 
nebo pokud jste aplikaci stáhli, klepnutím na ni v seznamu stažených aplikací.

2 Rolováním přejděte do dolní části obrazovky s detaily a klepněte na Nahlásit 
jako nevhodné.

3 Rolováním přejděte do dolní části obrazovky s detaily a klepněte na Nahlásit 
jako nevhodné. 

4 Klepněte na Odeslat.

Vaše komentáře se odešlou týmu webu Android Market. 



Market352

Návod k použití AUG-2.3-103

352352

AUG-2.3-103 Návod k použití

Market



353

Návod k použitíAUG-2.3-103

353353

AUG-2.3-103 Návod k použití

Nastavení

Aplikaci Nastavení můžete použít na konfi guraci různých prvků 
vašeho telefonu jako je vzhled, zvuk, komunikace, ochrana vašeho 
soukromí a mnoho dalších. 

Mnoho aplikací má i své vlastní nastavení. Podrobnosti 
viz dokumentace pro dané aplikace.

Tato kapitola obsahuje
"Spuštění aplikace Nastavení" na str. 354 

"Bezdrátové připojení a sítě" na str. 355 

"Nastavení hovorů" na str. 360 

"Zvuk" na str. 362 

"Zobrazení" na str. 364 

"Poloha a zabezpečení" na str. 365 

"Aplikace" na str. 367 

"Účty a synchronizace" na str. 369 

"Ochrana osobních údajů" na str. 370 

"Úložiště" na str. 371 

"Jazyk a klávesnice" na str. 372 

"Hlasový vstup a výstup" na str. 374 

"Usnadnění" na str. 376 

"Nastavení doku" na str. 377 

"Datum a čas" na str. 378 

"Info o telefonu" na str. 379 

Nastavení
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Spuštění aplikace Nastavení 

Aplikace Nastavení obsahuje většinu nástrojů určených k přizpůsobení 
a konfi guraci vašeho telefonu. 

Spuštění aplikace Nastavení

� Klepněte na Domů , klepněte na Menu  a potom na Nastavení.

NEBO

� Ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce klepněte na ikonu Nastavení .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40. 

V této části jsou popsány všechna nastavení aplikace Nastavení. 
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Bezdrátové připojení a sítě 

Volbu Nastavení bezdrátového připojení a sítě použijte pro konfi guraci a správu 
připojení k sítím a zařízením prostřednictvím rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a mobilních 
sítí. Volbu Bezdrátové připojení a sítě můžete použít i ke konfi guraci spojení mezi 
vaším telefonem a virtuálními privátními sítěmi (VPN), k připojení vašeho počítače 
k Internetu prostřednictvím datového připojení vašeho telefonu a k vypnutí všech 
vysílačů a přijímačů v režimu V letadle. 

Obrazovka Nastavení bezdrátového připojení a sítě 
Režim V letadle  Zaškrtnutím vypnete všechny vysílače telefonu, které vysílají 
hlasová nebo jiná data. Po zaškrtnutí této volby budou zablokována také nastavení 
volby Nastavení hovoru (viz "Nastavení volání" na str. 360). 

WiFi   Zaškrtnutím zapnete rozhraní Wi-Fi, takže se budete moci připojit k Wi-Fi 
sítím. 

Nastavení WiFi  Viz "Obrazovka Nastavení Wi-Fi" na str. 355. 

Bluetooth   Zaškrtnutím aktivujete rozhraní Bluetooth, takže se budete moci 
připojit k Bluetooth zařízení. 

Nastavení Bluetooth   Viz "Obrazovka Nastavení Bluetooth" na str. 357. 

Tethering a přenosný hotspot  Viz "Obrazovka Tethering a přenosný hotspot" 
na str. 358 

Nastavení sítě VPN  Viz "Obrazovka Nastavení sítě VPN" na str. 358. 

NFC  Pokud váš telefon podporuje komunikační protokol Near-Field 
Communication, po zatržení umožníte aplikacím používat rozhraní NFC na čtení 
NFC štítků, a zpřístupníte tak i NFC kód vašeho telefonu, který bude viditelný pro 
ostatní NFC zařízení. Zrušením zaškrtnutí vypnete rozhraní NFC vašeho telefonu. 
S označeními NFC dokáže pracovat aplikace Štítky. Viz "Štítky" na str. 337. 

Mobilní sítě  Viz "Obrazovka Nastavení mobilní sítě" na str. 358. 

Obrazovka Nastavení WiFi
Podrobnosti o jednotlivých nastaveních jsou uvedeny v části "Připojení do Wi-Fi 
sítí" na str. 61. 

Kromě nastavení popsaných v této části můžete po klepnutí na Menu  
a následně na Pokročilé nakonfi gurovat nastavení popsané v části "Obrazovka 
Pokročilé nastavení WiFi" na str. 357.
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WiFi  Zaškrtnutím zapnete rozhraní Wi-Fi, takže se budete moci připojit k Wi-Fi 
sítím. Po připojení do sítě se zobrazí její název. 

Oznamovaní sítě  Zaškrtnutím aktivujete přijímání oznámení na zjištěnou 
přítomnost otevřené Wi-Fi sítě. 

Nastavení WiFi  Zobrazí se seznam těch Wi-Fi sítí, které jste již někdy 
nakonfi gurovali a které telefon našel při posledním vyhledávání Wi-Fi sítí. 
Viz "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.

Přidat síť WiFi  Otevře se obrazovka, na které můžete přidat Wi-Fi síť zadáním 
její SSID názvu (název, kterým se identifi kuje) a typem bezpečnosti. Viz "Připojení 
do Wi-Fi sítí" na str. 61.
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Obrazovka Pokročilé nastavení WiFi 
Zásady používání sítě Wi-Fi v režimu spánku  Otevře se dialogové okno, kde 
můžete nastavit, kdy a zda se vysílač Wi-Fi odpojí. Po deaktivaci režimu spánku 
spotřebovává zařízení více energie z baterie. 

Adresa MAC  Media Access Control (MAC) je adresa vašeho telefonu, kterou se 
prezentuje ve Wi-Fi sítích. 

Adresa IP  Adresa internetového protokolu (IP), kterou telefonu přiřadí připojená 
Wi-Fi síť (pokud není aktivováno manuální nastavení IP adresy). 

Nastavení adresy IP  Pokud zatrhnete Použít statickou adresu IP, můžete 
v nastavení telefonu ručně zadat IP adresu a hodnoty dalších síťových nastavení. 
Toto deaktivuje DHCP protokol, který se stará o získání nastavení ze samotné 
Wi-Fi sítě.

Obrazovka Nastavení Bluetooth 
Podrobnosti o jednotlivých nastaveních jsou uvedeny v části "Připojení k Bluetooth 
zařízením" na str. 64. 

Bluetooth  Zaškrtnutím aktivujete rozhraní Bluetooth, takže se budete moci 
připojit k Bluetooth zařízení.

Název zařízení  Otevře se dialogové okno, kde svému telefonu můžete přiřadit 
jméno, kterým se bude prezentovat při párování zařízení přes rozhraní Bluetooth. 
Zobrazen je aktuální název. 

Viditelné   Po zaškrtnutí se stane váš telefon na 120 vteřin viditelný pro ostatní 
zařízení Bluetooth. 

Vyhledat zařízení  Po klepnutí se spustí vyhledávání, po jehož skončení se 
zobrazí informace o nalezených okolních Bluetooth zařízeních. 

Zařízení Bluetooth  Zobrazí se seznam Bluetooth zařízení, které jste již 
nakonfi gurovali, a které telefon našel při posledním vyhledávání Bluetooth zařízení. 
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Obrazovka Tethering a přenosný hotspot 
Podrobnosti o těchto nastaveních jsou uvedeny v části "Sdílení mobilního datového 
připojení telefonu" na str. 69. 

Sdílené datové připojení prostřednictvím portu  Po zaškrtnutí se bude 
mobilní datové spojení vašeho telefonu sdílet s počítačem přes USB rozhraní. 

Přenosný hotspot Wi-Fi  Zaškrtnutím aktivujete sdílení mobilního datového 
připojení vašeho telefonu, kdy bude tento sloužit jako přenosný Wi-Fi hotspot. 

Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi  Otevře se obrazovka s nastavením 
pro zapnutí nebo vypnutí hotspotu, SSID názvu (vysílaný název sítě) a bezpečnosti. 

Nápověda  Otevře se dialogové okno s informací o USB tetheringu a přenosných 
Wi-Fi hotspotech, jakož i s informací, kde se můžete dozvědět víc. 

Obrazovka Nastavení sítě VPN 
Podrobnosti o jednotlivých nastaveních jsou uvedeny v části "Připojení 
do virtuálních privátních sítí" na str. 72. 

Přidat síť VPN  Otevře se obrazovka, která vás vyzve k zadání typu přidávané 
VPN. Následně vás systém vyzve k zadání detailů konfi gurace VPN. 

Sítě VPN  Seznam VPN sítí, které jste již nakonfi gurovali. 

Obrazovka Nastavení mobilní sítě
Datové přenosy aktivovány  Zrušením zaškrtnutí deaktivujete přenos dat 
v jakékoli mobilní síti. Tato funkce je užitečná při cestování do oblasti, kde nemáte 
předplacené datové přenosy a chcete se vyhnout vysokým poplatkům za přenos 
dat v lokálních mobilních sítích. Zrušení zaškrtnutí této volby nezabrání telefonu 
přenášet data prostřednictvím ostatních bezdrátových rozhraní, jako je Wi-Fi nebo 
Bluetooth. 

Datové služby při roamingu  Zrušením zaškrtnutí deaktivujete přenos dat 
v jakékoli mobilní síti v případě, že se nemůžete přihlásit do domovské mobilní sítě. 
Viz "Zakázání datových přenosů v roamingu" na str. 59. 

Přenesená data  Dostupné pouze tehdy, pokud váš operátor prosazuje politiku 
používání přenosu dat v mobilní síti. Zobrazuje množství dat, které jste přenesli 
v mobilní datové síti za aktuální období, datový limit (zbývající množství dat, které 
můžete přenést dříve, než se uplatní pravidla politiky) a datum a čas spuštění 
dalšího období. Pokud klepnete na toto nastavení, otevře se obrazovka Přenesená 
data, obsahující více informací o vaší spotřebě přenosu dat v mobilní síti, období, 
za které se dané množství měří a způsob, jakým operátor uplatní politiku v případě 
překročení nastaveného limitu přenesených dat. Podrobnější informace o politice 
přenosu dat v mobilní síti vám poskytne váš operátor. 
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Názvy přístupových bodů  Otevře se obrazovka přístupových bodů, kde můžete 
zvolit konfi guraci mobilního přístupového bodu nebo klepnout na Menu  a přidat 
nový APN. Podrobnosti o nastavení na této obrazovce vám poskytne váš operátor.

Používat pouze sítě 2G  Po zatržení této volby se nebude váš telefon připojovat 
k vysokorychlostním datovým sítím, což zlepší celkovou výdrž baterie. Viz "Limit 
datového připojení do 2G sítí" na str. 59. 

Síťoví operátoři  Otevře se obrazovka, na které se po vyhledávání zobrazí 
dostupné mobilní sítě, které jsou s vaším telefonem kompatibilní. Podrobnosti 
o možných poplatcích za využívání sítě jiného operátora vám poskytne váš 
operátor. 
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Nastavení hovorů 

Volbu Nastavení volání můžete použít ke konfi guraci nastavení hovorů, jako 
je přesměrování, čekání na hovor a další speciální služby poskytované vaším 
operátorem. V nabídce volby Nastavení hovoru můžete nastavit telefon 
do takového režimu, ve kterém bude možné volat pouze na předdefi novanou sadu 
telefonních čísel. 

Obrazovka Nastavení hovorů
Povolená telefonní čísla  Pouze pro GSM telefony. Viz "Obrazovka Povolená 
telefonní čísla" na str. 361. 

Služba hlasové schránky  Otevře se obrazovka, na které můžete nastavit číslo 
hlasové schránky vašeho operátora nebo jiné služby, jako je např. Google Voice. 
Viz část "Konfi gurace Google Voice" na str. 189 

Nastavení hlasové schránky   Pokud používáte službu hlasové schránky 
vašeho operátora, otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zadat telefonní 
číslo na přístup k vaší hlasové schránce. Pro vložení pauzy do čísla můžete použít 
čárku (,) — například pokud chcete za telefonní číslo přidat přístupové heslo. 
Pokud používáte službu Google Voice, tato volba aktivuje obrazovku, kde si 
můžete prohlédnout číslo služby Google Voice nebo zrušit využívání služby Google 
Voice. Viz část "Google Voice" na str. 181 

Přesměrování hovorů  Otevře se obrazovka, kde můžete nastavit způsob 
přesměrování příchozích hovorů, když telefonujete, neodpovídáte atd. 

Další nastavení  Viz "Další nastavení" na str. 361. 

Účty   Viz "Obrazovka Účty pro internetové hovory (SIP)" na str. 361. 

Použít internetový hovor  Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit 
telefon tak, aby využíval Internet pro všechny hovory, jen pro hovory na internetové 
telefonní adresy (výchozí nastavení), nebo se před každým hovorem zeptal 
na způsob spojení. Abyste mohli využívat internetové volání, musíte být připojeni 
k Wi-Fi síti a musíte mít v telefonu aktivován účet pro internetové volání. 
Viz "Konfi gurace internetového hovoru (SIP)" na str. 75 
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Obrazovka Povolená telefonní čísla 
Nastavení na této obrazovce můžete použít k aktivaci volání pouze na výchozí 
telefonní čísla (FDN), která jsou uložena v paměti SIM karty. 

Zapnout funkci Povolená telefonní čísla  Otevře se dialogové okno, ve 
kterém se zobrazí výzva k zadání kódu PIN2, a pak se aktivuje režim FDN. Když je 
režim FDN aktivní, změní toto nastavení hodnotu na Vypnout funkci Povolená 
telefonní čísla.

Změna kódu PIN2  Otevře se série dialogových oken, ve kterých se zobrazí 
výzva k zadání aktuálního kódu PIN2 a vložení a potvrzení nového kódu PIN2. 

Seznam povolených telefonních čísel  Otevře se obrazovka, která zobrazí 
všechna čísla pro režim FDN, která jsou uložena v paměti vaší SIM karty. Pokud 
chcete do paměti SIM karty přidat FDN číslo, klepněte na Menu , a pak 
na Přidat kontakt. Pokud chcete přenést číslo z kontaktů nebo vymazat číslo ze 
seznamu FDN, klepněte na této obrazovce na Menu .

Další nastavení
ID volajícího  Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit, zda bude vaše 
telefonní číslo viditelné pro ty lidi, kterým voláte. 

Další hovor na lince  Po zaškrtnutí budete informováni o dalším příchozím 
hovoru během aktivního hovoru, tak jak je popsáno v části "Volání a příjem hovorů" 
na str. 77. 

Obrazovka Účty pro internetové hovory (SIP)
Podrobnosti o těchto nastaveních viz část "Konfi gurace internetového hovoru (SIP)" 
na str. 75. 

Přijímat příchozí hovory  Po zaškrtnutí této volby si telefon zachová spojení 
s vaším poskytovatelem služeb internetového volání, takže pokud někdo vytočí 
číslo vaší internetové telefonní adresy, kterou jste si přidali do telefonu, bude váš 
telefon zvonit a signalizovat příchozí hovor. Zaškrtnutí této volby zkrátí výdrž baterie 
mezi jednotlivými nabíjeními. 

Účty SIP  Seznam účtů internetových volání, které jste již nakonfi gurovali. 
Pro zobrazení nebo změnu nastavení klepněte na vybraný účet tak, jak je to 
popsáno v části "Konfi gurace internetového hovoru (SIP)" na str. 75. 

Přidat účet  Otevře se obrazovka, kde můžete přidat účet pro internetové volání 
a nezbytné podrobnosti, které vám poskytne váš operátor internetového volání. 
Viz část "Konfi gurace internetového hovoru (SIP)" na str. 75. 
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Zvuk

Volbu Nastavení zvuku můžete použít pro konfi guraci tónu a hlasitosti vyzvánění, 
nastavení vibrací nebo nastavení upozornění na příchozí hovor, zprávu nebo zvuk 
budíku. Zde můžete nastavit i hlasitost přehrávané hudby nebo jiného média se 
zvukem a několik dalších prvků. 

Tichý režim  Zaškrtnutím vypnete všechny zvuky (včetně upozornění na hovor 
a notifi kací) kromě zvuku hudby, video souborů a dalších médií, a budíků, které 
jste nastavili. (Zvuk médií a budíku musíte vypnout v příslušných aplikacích.) 

Vibrace  Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit vibrování při příchozím 
hovoru nebo notifi kaci: Vždy, nikdy, jen když je telefon v pohotovostním režimu 
nebo když telefon není v režimu Tichý režim. 

Hlasitost   Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit hlasitost vyzváněcích 
tónů, které zazní při příchozím hovoru nebo notifi kaci, přehrávání mediálních 
souborů (hudba, videa atd.) a aktivovaných budících. Pokud zrušíte zaškrtnutí 
této volby a nastavíte tak stejnou úroveň hlasitosti pro hovory a oznámení, dá se 
hlasitost zvuku notifi kací nastavit samostatně. 

Vyzváněcí tón telefonu  Po zvolení se objeví dialogové okno, kde můžete 
zvolit tón upozornění na příchozí hovor. Klepněte na vyzváněcí tón, který si chcete 
poslechnout. Pro přidání dalších skladeb do tohoto seznamu můžete použít 
mediální aplikace. Postup pro použití aplikace Hudba na tento úkon viz část 
"Použití skladby jako vyzváněcího tónu" na str. 311. 

Vibrace  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit telefon, aby 
v případě upozornění na příchozí hovor vibroval nebo nevibroval (pouze v případě, 
že je telefon v režimu Tichý režim). 

Tón upozornění  Po zvolení se objeví dialogové okno, kde můžete zvolit tón 
upozornění na notifi kaci. Klepněte na vyzváněcí tón, který si chcete poslechnout.

Indikace notifi kace blikáním  Tato volba je použitelná u telefonů, kterým 
optický trackball světelně pulzuje, nebo jsou vybaveny jiným notifi kačním 
indikátorem. Po zaškrtnutí této volby telefon pravidelným blikání indikátoru upozorní 
na nové oznámení. Po zrušení zaškrtnutí indikátor při přijetí nové notifi kace zabliká 
jen jednou. 

Dotyky jsou provázeny zvuky  Po aktivaci telefon vydává tóny při každém 
stisknutí čísla během volby telefonního čísla v aplikaci Telefon. 

Výběr se zvuky  Po zaškrtnutí se vydá tón při klepnutí na tlačítka, ikony a další 
prvky na displeji, které reagují na váš dotek. 

Zvuky uzamčení obrazovky  Pokud je funkce zapnuta, při zamknutí nebo 
odemknutí obrazovky se vydá tón. 
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Hmatová odezva  Pokud je funkce zapnuta, při klepnutí na tlačítka a při 
provádění dalších akcí telefon krátce zavibruje. 

Nouzové volání  U některých telefonů se otevře dialogové okno, kde můžete 
nastavit způsob, jak bude telefon reagovat, když vytočíte nouzové číslo. 
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Zobrazení

Nastavení volby Nastavení zobrazení můžete použít pro konfi guraci jasu a dalších 
parametrů zobrazení. 

Jas   Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit jas displeje. Pokud chcete 
aktivovat automatické nastavení jasu prostřednictvím zabudovaného světelného 
senzoru, zaškrtněte Automatický jas. Pokud chcete ručně nastavit stálou úroveň 
jasu pomocí posuvného ovladače, zrušte zaškrtnutí této volby. Pro co nejdelší 
výdrž baterie mezi jednotlivými nabitími použijte co nejtmavší nastavení, které vám 
bude vyhovovat. 

Automatické otočení obrazovky  Pokud je tato volba aktivována, při otočení 
telefonu na šířku nebo na výšku se změní i orientace obrazu na displeji. 

Animace   Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit aktivaci animovaných 
přechodů při některých efektech (jako např. při otevírání nabídek), pro všechny 
podporované efekty (včetně přechodu z obrazovky na obrazovku), nebo můžete 
volitelné animované efekty vypnout (toto nastavení se nevztahuje na animace ve 
všech aplikacích). 

Interval vypnutí obrazovky  Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit 
délku intervalu mezi stiskem posledního tlačítka a ztmavnutím displeje. Pro co 
nejdelší výdrž baterie mezi jednotlivými nabitími použijte co nejkratší nastavení, 
které vám však bude vyhovovat. 
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Poloha a zabezpečení

Prostřednictvím nabídky Nastavení polohy a zabezpečení můžete nastavit 
předvolby pro sdílení a využívání informací o vaší poloze během vyhledávání 
různých informací a během používání aplikací, které jsou na zjištění vaší polohy 
závislé, jako např. aplikace Mapy. Také můžete upravit nastavení týkající se 
bezpečnosti vašeho telefonu a jeho dat. 

Zaměření přes bezdrátové sítě  Pokud zapnete tuto funkci, informace 
z mobilní sítě a sítí Wi-Fi budou použity na zjištění vaší přibližné polohy, která se 
následně využije v aplikaci Mapy, během vyhledávání atd. Pokud zaškrtnete tuto 
volbu, systém se vás zeptá, jestli souhlasíte s anonymním poskytováním informací 
o vaší poloze lokalizační službě společnosti Google. 

Použít satelity GPS  Aktivováním této funkce povolíte satelitnímu přijímači 
globálního pozičního systému (GPS) přesně určit vaši polohu s přesností na několik 
metrů ("úroveň ulice"). Aktuální přesnost systému GPS závisí na přímém výhledu 
na oblohu a na dalších faktorech. 

Nastavit zámek obrazovky  Po klepnutí můžete nastavit váš telefon tak, 
aby si na odemknutí obrazovky vyžádal nakreslení gesta, PIN kód nebo heslo. 
Po nastavení zámku obrazovky se toto nastavení nahradí jinými nastaveními, která 
jsou popsána v této části. 

Gesto  Otevře se obrazovka, která vás provede procesem vytvoření gesta, které 
je třeba nakreslit na displeji, aby se obrazovka odemkla. Viz "Zablokování displeje" 
na str. 42. 

Změnit zámek obrazovky  Když je nastaveno gesto pro odemknutí obrazovky, 
otevřou se po klepnutí na tuto volbu další obrazovky, prostřednictvím kterých 
můžete změnit nastavené gesto. 

Odblokujte pomocí gesta  Když je nastaveno gesto a aktivujete tuto volbu, 
na odemknutí obrazovky bude nutné toto gesto nakreslit prstem na displej. 

Vibrační zpětná vazba  Pokud jste nakonfi gurovali používání zámku obrazovky, 
telefon po zatržení této volby krátce zavibruje při dotyku každého bodu během 
kreslení gesta, během zadávání hesla nebo PIN kódu. 

PIN  Otevře se série obrazovek pro nastavení numerického PIN kódu, který je 
nutné zadat pro odemknutí obrazovky. Viz "Zablokování displeje" na str. 42.

Změnit zámek obrazovky  Když je nastaven zámek obrazovky na PIN kód, 
otevře se sada oken, prostřednictvím kterých můžete tento PIN kód změnit. 

Heslo  Otevře se série obrazovek pro nastavení hesla, které je nutné zadat pro 
odemknutí obrazovky. Viz "Zablokování displeje" na str. 42.

Změnit zámek obrazovky  Když je nastaven zámek obrazovky na heslo, otevře 
se sada oken, prostřednictvím kterých můžete toto heslo změnit. 
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Žádné  Klepnutím vypnete potřebu zadání PIN kódu, hesla nebo nakreslení vzoru 
pro odemknutí obrazovky. Toto nastavení není viditelné, pokud neaktivujete zámek 
obrazovky na PIN kód, heslo nebo gesto.

Nastavení zámku karty SIM  Otevře se obrazovka, kde můžete nakonfi gurovat 
telefon tak, aby na jeho používání bylo potřeba zadat PIN kód SIM karty. Zde 
můžete PIN kód SIM karty i změnit. 

Zobrazovaní hesel  Pokud je tato funkce aktivována, tak se během psaní hesla 
každý znak krátce zobrazí, abyste viděli, co zadáváte. 

Vyberte správce zařízení  Otevře se obrazovka se seznamem aplikací, kterým 
jste povolili správcovský status v rámci vašeho telefonu. Většinou je to e-mail, 
kalendář nebo jiná podniková aplikace. Toto právo se přiřazuje většinou po přidání 
účtu podnikové služby, která vyžaduje mít kontrolu nad prováděním bezpečnostní 
politiky v zařízení, které se k ní připojuje. Pokud chcete zablokovat správcovský 
stav tohoto telefonu jednotlivým aplikacím, stačí na ně klepnout. Pokud tak 
učiníte, přidaný účet většinou ztratí část své funkčnosti ve svých aplikacích, 
například schopnost synchronizovat nové e-maily nebo položky kalendáře s vaším 
telefonem, pokud neobnovíte správcovský stav dané aplikace. Pokud budete chtít 
použít aplikace, jejichž správcovský přístup k tomuto telefonu těmto postupem 
zablokujete, ale jejich účty si tento přístup vyžadují, tyto aplikace většinou uživatele 
informují o postupu obnovení přístupu. To však platí jen tehdy, pokud nevymažete 
i jejich účty. 

Použít zabezpečená pověření  Zaškrtnutím povolíte aplikacím přístup ke 
kódovanému úložišti bezpečnostních certifi kátů, hesel a dalších údajů ve vašem 
telefonu. Úložiště bezpečnostních údajů se používá na ochranu vašich údajů 
pro přístup k některým VPN sítím a Wi-Fi sítím. Viz "Připojení k sítím a zařízení" 
na str. 57. Pokud jste nezadali heslo pro přístup k bezpečnostnímu úložišti, je tato 
volba tmavá. 

Instalovat z karty SD  Pokud váš telefon disponuje vyjímatelnou SD kartou, 
na kterou ukládá uživatelské údaje, klepnutím nainstalujete bezpečnostní certifi kát 
z SD karty. Viz "Práce s bezpečnostními certifi káty" na str. 74. 

Instalovat z úložiště USB  Pokud váš telefon využívá interní USB paměť, 
do které ukládá uživatelské údaje, klepnutím nainstalujete bezpečnostní certifi kát 
z USB paměti. Viz "Práce s bezpečnostními certifi káty" na str. 74.

Nastavit heslo  Otevře se dialogové okno, kde můžete aktivovat nebo změnit 
heslo pro přístup k úložišti bezpečnostních údajů. Heslo musí skládat minimálně 
z 8 znaků. Viz "Práce s bezpečnostními certifi káty" na str. 74 

Vymazat úložiště  Po opětovném potvrzení provedení této akce telefon vymaže 
všechny bezpečnostní certifi káty, příslušné údaje a vymaže i heslo k úložišti 
bezpečnostních údajů. 
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Aplikace

Volbu Nastavení aplikací můžete použít k zobrazení podrobností o aplikacích 
nainstalovaných ve vašem telefonu, na správu jejich dat, na jejich zastavení 
v případě nestandardního chování a také můžete povolit instalaci aplikací 
získaných z webových stránek nebo e-mailů. 

Obrazovka Nastavení aplikací
Neznámé zdroje  Zaškrtnutím povolíte instalaci aplikací získaných z webových 
stránek e-mailu nebo jiných míst než Android Market.

Výstraha! Na ochranu vašeho telefonu a vašich osobních údajů stahujte aplikace jen 
z důvěryhodných zdrojů, jakým je Android Market.

Správa aplikací  Otevře se seznam všech aplikací a dalšího softwaru, 
instalovaného ve vašem telefonu. Obrazovka obsahuje i jejich velikost a nástroje 
na jejich správu. Viz "Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48. 

Spuštěné služby  Otevře se seznam aplikací, procesů a služeb, které 
momentálně běží nebo jsou načteny ve vyrovnávací paměti. Viz "Řízení využívání 
paměti aplikacemi" na str. 48.

Využití úložiště  Otevře se seznam aplikací ve vašem telefonu spolu 
s informacemi o kapacitě úložiště, kterou využívají. Viz "Řízení využívání paměti 
aplikacemi" na str. 48.

Využití baterie  Otevře se seznam aplikací, které využily baterii telefonu 
od posledního nabíjení. Viz "Optimalizace výdrže baterie" na str. 46. 

Vývoj   Viz "Obrazovka Vývoj" na str. 367. 

Obrazovka Vývoj
Obrazovka Vývoj obsahuje nastavení, která jsou užitečná při vývoji aplikací pro 
systém Android. Kompletní informace, včetně dokumentace programovacího 
rozhraní Android API a vývojových nástrojů najdete na stránce pro vývojáře pod 
systémem Android (http://developer.android.com).

Ladění USB  Zaškrtnutím povolíte komunikaci ladících nástrojů v počítači s vaším 
telefonem přes USB spojení. 

Nevypínat obrazovku  Zaškrtnutím zablokujete ztmavnutí a uzamčení 
obrazovky během dobíjení telefonu prostřednictvím USB nabíječky. Pokud máte 
na obrazovce déle zobrazen statický obrázek, nepoužívejte toto nastavení, protože 
obrazovka může být tímto obrázkem ovlivněna (paměťový efekt). 
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Povolit simulované polohy  Zaškrtnutím povolíte ladicímu programu v počítači 
řídit aktuální polohu telefonu, který tím pádem k tomuto účelu nevyužívá své interní 
nástroje. 
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Účty a synchronizace

Volbu Nastavení účtů a synchronizace můžete použít k přidání, odstranění a správu 
vašeho účtu Google a dalších účtů. V těchto nastaveních můžete upravit, zda a jak 
aplikace odesílají, přijímají a synchronizují údaje podle svých vlastních plánů a zda 
mohou aplikace synchronizovat uživatelská data automaticky. 

Aplikace Gmail, Kalendář a další mohou mít také svá nastavení, která řídí jejich 
synchronizaci dat. Podrobnosti viz v dokumentaci pro dané aplikace.

Obrazovka Nastavení účtů a synchronizace
Data na pozadí  Po zaškrtnutí umožníte aplikacím synchronizovat údaje 
na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení 
zaškrtnutí této volby může ušetřit energii baterie a snížit objem přenášených dat 
(ale ne úplně eliminovat). 

Automatická synchronizace  Po zaškrtnutí umožníte aplikacím synchronizovat 
data podle jejich vlastního nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí a chcete 
synchronizovat data z určitého účtu, musíte nejprve klepnout na účet v seznamu 
na této obrazovce, a pak klepnout na Menu  a Synchronizovat nyní. Pokud 
zrušíte zaškrtnutí volby Data na pozadí, automatická synchronizace údajů se 
vypne. V takovém případě je políčko Automatická synchronizace tmavé. 

Spravovat účty Zbytek této obrazovky zobrazuje účty Google a další účty, které 
jste do telefonu přidali. Přidávání účtů je popsáno v části "Účty" na str. 127. 

Pokud na této obrazovce klepnete na účet, otevře se obrazovka s jeho 
podrobnostmi. 

Obrazovka Účty
Obrazovka obsahuje různé volby, které závisí na typu zvoleného účtu. 

Pokud se jedná o účet Google, zobrazí se seznam údajů, které lze synchronizovat 
s telefonem. Zaškrtávací políčka umožňují vybrat, který typ dat chcete 
synchronizovat a který nikoliv. Pro synchronizování dat můžete klepnout na Menu 

 a Synchronizovat nyní. Pokud chcete účet spolu se všemi jeho údaji 
(kontakty, e-maily, nastavení atd.) odstranit, klepněte na Odebrat účet. Není 
možné odstranit ten účet Google, který jste jako první přidali do telefonu. Tento 
účet dokáže odstranit pouze kompletní resetování telefonu na výrobní nastavení 
a proces vymazání všech uživatelských dat. Viz "Ochrana osobních údajů" 
na str. 370. 
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Ochrana osobních údajů

Volbu Nastavení ochrany osobních údajů můžete použít pro správu osobních 
údajů. 

Zálohovat moje data  Po zaškrtnutí můžete prostřednictvím vašeho účtu 
Google zálohovat některé osobní údaje na serverech společnosti Google. 
Pokud vyměníte telefon, můžete obnovit zálohovaná data okamžitě po prvním 
přihlášení k vašemu účtu Google. Pokud tuto volbu zaškrtnete, bude se zálohovat 
množství osobních údajů, včetně vašich Wi-Fi hesel, záložek prohlížeče, seznamu 
nainstalovaných aplikací, slov, která jste přidali do slovníku pomocí OSD klávesnice 
a většiny nastavení, která jste udělali v aplikaci Nastavení. I některé aplikace 
třetích stran mohou využít tuto funkci, takže v případě reinstalace aplikace můžete 
pohodlně obnovit své údaje. Pokud tuto volbu zrušíte, přestanete zálohovat svá 
data na vašem účtu a všechny existující zálohy budou ze serverů společnosti 
Google vymazány. 

Automatické obnovení  Zaškrtnutím této volby obnovíte vaše nastavení 
a všechny ostatní údaje po instalaci aplikace za předpokladu, že jste ji předtím 
nainstalovali a používali v tomto nebo jiném telefonu, kde jste se přihlašovali 
stejným účtem Google a zálohovali jste si svá nastavení. 

Obnovení továrních dat  Otevře se obrazovka, ve které můžete smazat všechny 
vaše osobní údaje z interního úložiště telefonu, včetně informací o vašem účtu 
Google, jiných účtech, nastavení systému a aplikací a všech převzatých aplikacích. 
Resetování telefonu nevymaže žádné aktualizace systémového softwaru, které 
jste stáhli. Volba obsahuje zaškrtávací políčko určené k vymazání USB úložiště 
vašeho telefonu nebo SD karty (v závislosti na modelu vašeho telefonu), které 
mohou obsahovat převzaté nebo kopírované hudební soubory nebo fotografi e. 
Pokud tímto způsobem telefon resetujete, budete při příštím spuštění vyzváni 
k opětovnému zadání stejných informací, jaké jste zadávali při prvním spuštění 
systému Android. Viz "První spuštění OS Android" na str. 16. 
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Úložiště

Volbu Nastavení úložiště můžete využít k monitorování obsazeného a volného 
místa interní paměti vašeho telefonu a USB úložiště vašeho telefonu nebo SD karty 
(v závislosti na modelu vašeho telefonu). 

Také můžete prohlížet a spravovat úložiště používané aplikacemi a jejich místo 
uložení. Viz "Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48. Soubory, které 
jste stáhli prostřednictvím prohlížeče, aplikace Gmail nebo Email, si můžete 
prohlédnout, otevřít a vymazat prostřednictvím aplikace Stažené. Viz "Správa 
stahování" na str. 54.

Karta SD nebo Úložiště USB  Zobrazí se kapacita USB úložiště vašeho telefonu 
nebo SD karty a objem paměti, který zabírají fotografi e, videa, hudba, stažené 
soubory a další soubory. Podrobnosti viz část "Řízení využívání paměti aplikacemi" 
na str. 48, jakož i části pojednávající o aplikacích, které ukládají mediální soubory 
a jiné soubory do USB úložiště nebo na SD kartu. 

Odebrat kartu SD  SD karta se odpojí od telefonu, abyste ji mohli bezpečně 
vyjmout ze zapnutého telefonu. Pokud v telefonu není vložena žádná SD karta, 
již jste ji odpojili, nebo připojili SD kartu k počítači, volba je ztmavená. Neexistuje 
ekvivalentní volba pro telefony s USB úložištěm. Viz "Připojení k PC pomocí USB 
kabelu" na str. 67.

Smazat úložiště USB nebo Smazat kartu SD  Úplně se vymaže vše z USB 
úložiště vašeho telefonu nebo SD karty a připraví je na používání s telefonem. 

Interní úložiště  Objem interního úložiště telefonu, který využívá operační 
systém, jeho komponenty, aplikace (včetně vámi stažených) a objem jejich 
permanentních a dočasných dat. 
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Jazyk a klávesnice

Volbu Nastavení jazyka a klávesnice použijte pro zvolení jazyka psaného textu 
vašeho telefonu a na konfi guraci OSD klávesnice, včetně slov, která jste přidali 
do jeho slovníku. 

Obrazovka Nastavení jazyka a klávesnice
Vyberte jazyk  Otevře se obrazovka Jazyk, kde můžete vybrat jazyk psaného 
textu vašeho telefonu. 

Uživatelský slovník  Otevře se seznam slov, které jste přidali do slovníku podle 
popisu v části "Použití OSD klávesnice" na str. 31. Pokud chcete upravit nebo 
smazat slovo, klepněte na něj. Pokud chcete přidat slovo, klepněte na Menu  
a Přidat.

Klávesnice Android  Viz "Obrazovka Nastavení klávesnice Android" na str. 372. 

Volba klávesnice Android  Pokud máte telefon s fyzickou klávesnicí, můžete 
tímto nastavením zapnout nebo vypnout OSD klávesnici. Viz "Obrazovka Nastavení 
klávesnice Android" na str. 372.

Klávesnice přístroje  Viz "Obrazovka Nastavení klávesnice přístroje" na str. 373. 
Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je váš telefon vybaven fyzickou 
klávesnicí. 

Obrazovka Nastavení klávesnice Android
Volby obrazovky Nastavení klávesnice Android se vztahují pouze na OSD 
klávesnici, která je zabudována v telefonu. Funkce korekce a změny velikosti 
písmen fungují jen u anglické verze klávesnice. 

Při stisku klávesy vibrovat  Pokud zaškrtnete tuto volbu, telefon po klepnutí 
na klávesu OSD klávesnice krátce zavibruje. 

Zvuk při stisku klávesy  Pokud zaškrtnete tuto volbu, telefon po klepnutí 
na klávesu OSD klávesnice reprodukuje krátký zvuk. 

Zobrazit znaky při stisku klávesy  Zrušením zaškrtnutí zabráníte při klepnutí 
na klávesu zobrazování jeho většího obrázku (zpod vašeho prstu). 

Aktivovat opravy dotykem  Zrušením zaškrtnutí vypnete funkci, která podtrhuje 
slova v textových polích. Po klepnutí na takto podtržené slovo systém nabídne 
další slova, která jste možná chtěli napsat. 
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Velké písmena automaticky  Po zaškrtnutí se budou počáteční písmena 
prvních slov za tečkou, prvních slov v textovém poli a každého slova v polích jmen 
vždy psát velkým písmenem. 

Zobrazit klávesu Nastavení  Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete 
nastavit automatický režim zobrazování klávesy Nastavení na OSD klávesnici 
(funguje to jen tehdy, pokud máte k dispozici více než jednu klávesnici nebo 
používáte i jiný způsob zadávání textu), nebo zda bude klávesa Nastavení 
zobrazena vždy nebo nikdy. 

Hlasový vstup  Otevře se dialogové okno, kde můžete vypnout hlasový vstup 
nebo si zvolit, na které OSD klávesnici si přejete zobrazit klávesu Mikrofon . 
Viz "Zadávání textu hlasem" na str. 35.

Vstupní jazyky  Otevře se obrazovka Vstupní jazyky, kde můžete vidět 
všechny jazyky, které jsou dostupné při používání OSD klávesnice. Změna jazyka 
klávesnice je popsána v části "Použití OSD klávesnice" na str. 31. 

Rychlá oprava  Po zaškrtnutí se budou automaticky opravovat běžné chyby při 
psaní textu. 

Zobrazit návrhy  Po zaškrtnutí se během psaní budou nad OSD klávesnicí 
zobrazovat navrhovaná slova. Viz "Používání OSD klávesnice" na str. 31. 

Automatické dokončování  Pokud je tato funkce zapnuta, po zadání mezery 
nebo interpunkci se do textu automaticky vloží navrhované slovo, které je 
zvýrazněno v pruhu nad OSD klávesnicí. Viz "Používání OSD klávesnice" na str. 31 

Obrazovka Nastavení klávesnice přístroje
Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je váš telefon vybaven fyzickou 
klávesnicí.

Automatické opravy  Po zaškrtnutí se budou opravovat nesprávná slova hned 
během psaní. 

Automatická velká písmena  Po zaškrtnutí se budou první písmena prvních 
slov ve větách psát velkým písmenem. 

Automatická tečka   Po aktivaci této funkce se po dvojitém klepnutí 
na mezerník vloží do textu tečka (.). 
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Hlasový vstup a výstup

Volbu Nastavení hlasového vstupu a výstupu můžete použít ke konfi guraci funkce 
hlasového vstupu OS Android, která je popsána v části "Zadávání textu řečí" 
na str. 35, a nastavení konvertoru textu na řeč pro aplikace, které jej mohou využít, 
jako např. aplikace TalkBack, která je popsána v části "Nastavení usnadnění" 
na str. 376. 

Obrazovka Nastavení rozpoznávání hlasu Google
Jazyk  Otevře se obrazovka, kde můžete zadat jazyk, používaný k zadávání 
textu řečí. 

Bezpečné vyhledávání   Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit, zda 
si přejete, aby fi ltrovací aplikace Google SafeSearch blokovala některé výsledky 
po hlasovém vyhledávání v Google: Neblokovat nic (vyp.), jen neslušné a urážlivé 
obrázky (střední úroveň), nebo urážlivé a neslušné texty a obrázky (přísně 
nastavení). 

Blokovat nevhodná slova  Pokud je tato funkce vypnuta, rozpoznávání 
hlasu Google rozpozná během zadávání textu řečí slova, která mnozí považují 
za urážlivá. Pokud je funkce zapnuta, rozpoznávání hlasu Google nahradí tato 
slova v přepisech zástupnými znaky (#). 

Obrazovka Nastavení převodu textu na řeč
Pokud nemáte nainstalovanou databázi pro řečový syntetizátor, dostupná je pouze 
volba Nainstalovat hlasová data.

Poslechnout příklad  Přehraje se krátká ukázka syntetizátoru řeči pomocí 
aktuálních nastavení. 

Vždy používat moje nastavení  Po zaškrtnutí se budou i v jiných aplikacích 
používat nastavení řečového syntetizátoru z této obrazovky. 

Výchozí modul  Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit aplikaci 
na převod textu do řeči. Podmínkou je mít nainstalovanou více než jednu takovou 
aplikaci. 

Nainstalovat hlasová data  Pokud váš telefon nemá nainstalovanou databázi 
pro řečový syntetizátor, připojí se ke službě Android Market a provede vás 
procesem převzetí a instalace údajů. Pokud je databáze již nainstalována, tato 
volba není k dispozici. 

Rychlost řeči  Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit rychlost řeči 
syntetizátoru. 
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Jazyk  Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit jazyk textu, který má 
syntetizátor číst. Je to užitečné hlavně v kombinaci s nastavením Vždy používat 
moje nastavení, čímž se zajistí, že text se v různých aplikacích bude číst stejně 
a správně. 

Moduly  Zobrazí se seznam prostředků pro převod textu do řeči, které jsou 
nainstalovány ve vašem telefonu. Pokud chcete změnit jejich nastavení nebo si je 
prohlédnout, klepněte na vybranou položku. 
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Usnadnění

Volbu Nastavení usnadnění můžete použít na konfi guraci doplňků pro usnadnění 
ovládání, které máte nainstalované v telefonu. 

Usnadnění  Zaškrtnutím zapnete všechny nainstalované doplňky. 

KickBack  Pokud je tato funkce zaškrtnutá, při navigaci v nabídce telefonu a při 
každém klepnutí na displej telefon na potvrzení akce jemně zavibruje. 

TalkBack  Po zatržení bude nainstalovaný řečový syntetizátor číst názvy nebo 
jména položek, na které v uživatelském rozhraní telefonu narazíte. 

SoundBack  Po zatržení bude telefon během používání uživatelského rozhraní 
reprodukovat zvuk. 

Tlačítko Napájení ukončuje hovor  Po zaškrtnutí se tlačítko napájení během 
hovoru změní tak, že namísto vypnutí obrazovky ukončí aktivní telefonický hovor. 
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Nastavení doku

Pokud váš telefon podporuje dok pro automobil nebo stolní dok, v nabídce 
Nastavení doku můžete upravit způsob vzájemné interakce telefonu a doku. 

Podrobnosti o aplikacích, které se otevřou po umístění telefonu do doku, viz část 
"Na cestě" na str. 327, "Hodiny" na str. 321 a v dokumentaci k doku. 

Audio  Volba je dostupná pouze pokud je telefon vložen v doku pro automobil 
nebo ve stolním doku. V případě doku pro automobil, se otevře dialogové 
okno, kde můžete nastavit, zda se zvuk hudby a dalších zvukových souborů 
bude reprodukovat v reproduktoru doku a zda si přejete použít dok na hlasité 
telefonování. V případě stolního doku, se otevře dialogové okno, kde můžete 
nastavit, zda se zvuk hudby a dalších zvukových souborů bude reprodukovat 
na výstupu linkového zvukového konektoru. Nastavení se aplikují na ten dok, který 
právě používáte. Pro jednotlivá zařízení můžete mít samostatné nastavení. 

Zvuk při vložení do doku  Pokud je tato funkce zaškrtnuta, při vložení nebo 
vyjmutí telefonu z doku se ozve příslušný zvuk. 
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Datum a čas

Volba Nastavení data a času umožňuje nastavit výchozí zobrazení data. Tuto volbu 
můžete použít k nastavení aktuálního času a svého časového pásma a nemusíte 
se spoléhat na nastavení času podle mobilního operátora. 

Automaticky  Po zrušení zaškrtnutí můžete nastavit datum, čas a časovou zónu 
manuálně a nemusíte se spoléhat na nastavení aktuálního času podle mobilního 
operátora. 

Nastavení data  Pokud není volba Automaticky zaškrtnuta, otevře se 
dialogové okno, kde můžete ručně zadat datum. 

Volba časového pásma  Pokud není volba Automaticky zaškrtnuta, otevře se 
dialogové okno, kde můžete ručně zadat časové pásmo. 

Nastavení času  Pokud není volba Automaticky zaškrtnuta, otevře se 
dialogové okno, kde můžete ručně zadat čas. 

Použít 24hodinový formát  Po zaškrtnutí se bude čas zobrazovat 
v 24-hodinovém formátu — například 13:00 a ne 1:00 pm. 

Formát data  Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit formát zobrazování 
datumu. 
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Info o telefonu

Volba Info o telefonu obsahuje informace o vašem telefonu. 

Obrazovka Info o telefonu
Aktualizace systému  Otevře se obrazovka, která ohlásí dostupnost aktualizace 
systémového softwaru OS Android. 

Stav  Otevře se obrazovka Stav s dlouhým seznamem informací o stavu vaší 
baterie, připojení k mobilní síti a dalšími detaily. 

Využití baterie  Otevře se seznam aplikací a komponentů operačního systému, 
které jste použili od posledního nabíjení baterie. Seznam je uspořádán podle 
množství energie, kterou aplikace spotřebovaly. Viz "Optimalizace výdrže baterie" 
na str. 46.

Právní informace  Otevře se obrazovka obsahující právní informace o softwaru, 
který je dodáván s vaším telefonem. 

Verze...  Zobrazí se obrazovka s podrobnostmi o modelových číslech a verzích 
hardwaru vašeho telefonu a operačního systému. Tato informace je užitečná při 
komunikaci s oddělením zákaznické podpory vašeho operátora. 
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