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Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich
nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro
další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte přístroj tam, kde je používání
bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může
způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si
vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí
být vaše pozornost věnována především
bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na
rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO
Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v
letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv,
chemických látek nebo v místech, kde se provádí
odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento výrobek mohou
pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie.
Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST
Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

O vašem přístroji
Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro
použití v sítích (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 a UMTS 900, 1700,
2100 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové
zařízení lze provozovat v České republice v rámci
všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/
12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem
mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje..
Podrobnější informace o sítích získáte od svého
poskytovatele služeb.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky
a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám
mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají
vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje
ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud
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přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska
bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění:
Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje,
kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte
přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit
rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní
předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva
ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv
může omezit možnost kopírování, upravování nebo
přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace
uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte
bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného
zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji
vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v
uživatelské příručce.

Síťové služby
Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele
bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé
funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k

jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším
poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat.
Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve
vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš
poskytovatel služeb vám poskytne informace o
uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení,
které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje
vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o
podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP
2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na
použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem
přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány.
Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho
přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny
položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Sdílená paměť
Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou
paměť: záložky; soubory obrázků, zvuků a videa; poznámky,
návrhy a jiné soubory; kontakty; e-mailové zprávy a
aplikace. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může
zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce. Pokud
přístroj zobrazí informaci, že je paměť zaplněná, odstraňte
některé informace uložené ve sdílené paměti.
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Nastavení přístroje

Vložení karty SIM a baterie
Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte
nabíječku.

Důležité:  Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před
vyjmutím nebo vložením karty vyjměte baterii.

1 Abyste zabránili uvolnění baterie, otočte přístroj zadním
krytem nahoru.

2 Položte prst na úchyt a zvedněte zadní kryt nahoru. Pro
uvolnění zadního krytu není třeba stisknout tlačítko.

3 Chcete-li uvolnit držák karty SIM, posuňte jej doleva (1) a
zvedněte jeho pravý konec nahoru (2). Zkontrolujte, zda
zkosený roh karty směřuje nahoru a plocha kontaktů na
kartě směřuje ke kontaktům v přístroji (3). Zavřete držák
(4) a posunutím vpravo jej zajistěte na místě (5).

4 Vyrovnejte kontakty baterie s odpovídajícími konektory
v prostoru pro baterii a vložte baterii ve směru šipky.

5 Při vracení zadního krytu nejprve nasměrujte západku do
štěrbiny a poté zatlačte dolů, až kryt zapadne na místo.
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Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené
společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost
Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové
karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s
tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit
kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Paměťovou kartu lze bezpečně vložit a vyjmout i při
zapnutém přístroji.

Paměťová karta již může být do přístroje vložena. Pokud
není, postupujte takto:

1 Abyste zabránili uvolnění baterie, otočte přístroj zadním
krytem nahoru.

2 Položte prst na úchyt a zvedněte zadní kryt nahoru. Pro
uvolnění zadního krytu není třeba stisknout žádné
tlačítko.

3 Chcete-li uvolnit držák paměťové karty, posuňte jej
směrem k baterii (1) a zvedněte jeho konec nahoru (2).
Vložte do držáku kompatibilní paměťovou kartu (3).
Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje ke
kontaktům v přístroji. Zavřete držák (4) a posunutím zpět
jej zajistěte na místě (5).
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4 Znovu nasaďte zadní kryt. Při nasazování krytu umístěte
přístroj přední stranou dolů. Zkontrolujte, zda je kryt
řádně zavřen.

Nabíjení baterie
Baterie je dodávána částečně nabita. Pokud přístroj ukazuje
nízké nabití, použijte tento postup:

Nabíjení baterie pomocí nabíječky

1 Připojte nabíječku do zásuvky.

2 Připojte nabíječku ke konektoru micro USB přístroje.
3 Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od

přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Při nabíjení přístroje bliká indikátor. Jakmile je baterie plně
nabitá, indikátor zůstane svítit.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během
nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela
vybitá, může trvat několik minut, než indikátor nabíjení
začne blikat nebo než bude možné z přístroje telefonovat.
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Nabíjení baterie pomocí kabelu USB
Není-li k dispozici elektrická zásuvka, můžete přístroj nabíjet
pomocí kompatibilního zařízení USB, například počítače.
Během nabíjení přístroje můžete také přenášet data.

1 Připojte kompatibilní kabel USB mezi kompatibilní
zařízení USB a váš přístroj.
Podle typu zařízení používaného pro nabíjení může do
zahájení nabíjení uplynout určitá doba.

2 Pokud je přístroj zapnutý, jsou zobrazeny možnosti
režimu USB. Chcete-li zajistit, aby přístroj při nabíjení
přes USB dostával dostatek energie, zvolte Režim
velkokapacitní paměti nebo Režim PC Suite.

Při nabíjení přístroje bliká indikátor. Jakmile je baterie plně
nabitá, indikátor zůstane svítit.

Je-li baterie zcela vybitá, nechte ji před používáním přístroje
určitý čas nabíjet.

Pokud je přístroj zapnutý a máte spuštěn velký počet aplikací,
přístroj může spotřebovávat více energie, než dostává při
nabíjení přes USB. Ukončete některé aplikace a datová
připojení nebo použijte nabíječku dodávanou jako součást
prodejního balení.

Klávesy a části

Klávesy a části (zepředu)

1 Vypínač
2 Světelné čidlo
3 Objektiv druhého fotoaparátu
4 Snímač vzdálenosti
5 Sluchátko
6 Světelný indikátor
7 Dotyková obrazovka
8 Fyzická klávesnice

Pro zajištění správné funkce dotykové obrazovky odstraňte z
displeje přístroje ochrannou fólii.

Nezakrývejte oblast vlevo od dotykové obrazovky např.
ochrannou fólií nebo páskou.
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Klávesy a části (zadní strana)

1 Kryt objektivu
2 Blesk fotoaparátu
3 Objektiv fotoaparátu
4 Stojánek

Klávesy a části (horní strana)

1 Tlačítko zoomu a hlasitosti
2 Vypínač
3 Spoušť fotoaparátu
4 Infračervený port

Infračervený port nepoužívají žádné předinstalované
aplikace v přístroji, mohou jej však používat aplikace
vyvinuté jinými dodavateli. Infračervený port není
kompatibilní se standardem IrDA.

Klávesy a části (boky)

1 Stereoreproduktor
2 Konektor Micro USB
3 Očko na poutko
4 Stereoreproduktor

12 Klávesy a části



5 Přepínač zamykání
6 AV konektor Nokia (3,5 mm)
7 Mikrofon
8 Dotykové pero

První spuštění

Zapnutí přístroje
1 Stiskněte vypínač.

2 Pokud přístroj požádá o kód PIN nebo kód zámku, zadejte
jej a zvolte Hotovo. Výchozí kód zámku je 12345. Pokud
kód zapomenete a přístroj je zamknutý, přístroj vyžaduje
servisní zásah a mohou být účtovány další poplatky. Další
informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo
u prodejce.

Vypnutí přístroje

Stiskněte vypínač a zvolte Vypnout!.

Tip: Přístroj můžete vypnout také stisknutím a podržením
vypínače.

Úvodní průvodce
1 Zapněte přístroj. Přístroj krátce zobrazí uvítací zprávu a

poté se otevře úvodní průvodce.
2 Průvodce zobrazí nastavení jazyka, regionu, času a data.

Definujte následující položky:

Jazyk  — Pohybem prstu nahoru nebo dolů vyberte jazyk
v seznamu.
Region  — Pohybem prstu nahoru nebo dolů vyberte
region v seznamu.
Čas  — Pomocí posuvníku nastavte formát času na 24 h
nebo 12 h a prstem nastavte ručičky hodin na správný
čas. Pokud používáte 12hodinový formát hodin, nastavte
posuvník na údaj dop. nebo odp..
Datum  — Nastavte aktuální datum. Pohybem prstu
nahoru nebo dolů vyberte den, měsíc a rok v příslušných
sloupcích.

3 Chcete-li nastavení potvrdit a uložit, zvolte Uložit.
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Stojánek

Stojánek se nachází na zadní straně přístroje. Při umístění na
rovnou plochu jej můžete použít například při sledování
videoklipů nebo fotografií.

Otevření stojánku

Dotykové pero

Některé funkce dotykové obrazovky (například kreslení
návrhů) mohou být snadnější, když použijete místo prstu
dotykové pero.

Důležité:  Používejte pouze dotykové pero schválené
společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Použití
jiného dotykového pera může vést ke ztrátě jakýchkoli záruk
vztahujících se na přístroj a může i poškodit dotykovou
obrazovku. Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky.
Nikdy nepoužívejte skutečné pero nebo tužku či jiné ostré
předměty pro psaní na dotykové obrazovce.

Používání příslušenství

Headset
K přístroji můžete připojit kompatibilní headset nebo
kompatibilní sluchátka. Lze také použít headsety Nokia s
ovládacími prvky pro hudbu, přístroj však tyto ovládací prvky
nepodporuje.

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost
vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může
ohrozit vaši bezpečnost.
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Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože
by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový
zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo
libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené
společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte
zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Poutko
1 Sejměte zadní kryt.
2 Zahákněte poutko za trn a zavřete zadní kryt.

Úvod

Software Maemo
Přístroj používá software Maemo 5 v systému Linux. Tento
software nabízí podobné rozhraní jako počítač, umožňuje
současné spouštění více aplikací a používání různých funkcí
od prohlížení webu po nahrávání videa. Přístroj podporuje
funkci Maemo Update, která umožňuje aktualizaci
operačního systému a aplikací přes síť WLAN nebo přes
spojení paketovými daty.

Se softwarem Maemo můžete vyvíjet vlastní aplikace pro
přístroj. K tomu můžete použít sadu Maemo SDK (Maemo
Software Development Kit). Další informace o softwaru
Maemo a vývoji aplikací najdete na webu
maemo.nokia.com.

Plocha
Plocha je zobrazena po zapnutí přístroje. Nabízí rychlý
přístup k různým funkcím přístroje. Můžete mít definovány
až čtyři plochy. Plochy mohou obsahovat různé pomůcky,
záložky, obrázky na pozadí, zkratky aplikací a kontaktů.

Plocha se skládá z následujících částí:

1 Menu aplikací
2 Oblast stavu
3 Poskytovatel síťových služeb (je-li vložena karta SIM)
4 Pomůcky

Přepínání mezi plochami
Přejeďte vlevo nebo vpravo.
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Hledání kontaktů
Začněte zadávat jméno pomocí fyzické klávesnice.

Otevření virtuální klávesnice pro uskutečnění hovoru
Začněte zadat telefonní číslo na ploše pomocí fyzické
klávesnice. Chcete-li zadávat čísla, stiskněte a podržte  a
stiskněte požadovaná čísla.

Menu aplikací
Menu aplikací obsahuje dostupné aplikace. Zvolte .

Otevření aplikace
Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

Zavření aplikace
Zvolte . Všechny neuložené změny a výběry budou zrušeny.

Oblast stavu a menu stavu
Oblast stavu

Oblast stavu obsahuje informace o stavu důležitých položek
přístroje. Je zde zobrazen aktuální čas, stav baterie a síla
signálu. Oblast stavu může dále obsahovat informace o stavu
připojení k internetu, dostupných aktualizacích nebo
aktivním profilu.

Indikátory oblasti stavu
Obecné indikátory

Je aktivní budík.

Stav baterie přístroje a případný stav
nabíjení.
Aktuální síla signálu.

K dispozici jsou aktualizace softwaru nebo
další aplikace.
Je aktivní profil Tichý.
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Indikátory připojení

, , 
nebo 

Aktuální síť.

Probíhá synchronizace.

Je aktivní spojení USB.

Je aktivní spojení paketovými daty (síťová
služba).
Je aktivní připojení k bezdrátové síti LAN.

Je aktivní ad hoc připojení k bezdrátové síti
LAN.
Je aktivní připojení Bluetooth.

Je aktivní připojení Bluetooth k jednomu
nebo více zařízením Bluetooth.
Karta SIM není k dispozici (není vložena
nebo nebyl zadán kód PIN).
Je aktivní režim Offline.

Indikátory GPS

Funkce GPS je aktivní.

Funkce GPS je neaktivní.

Indikátory sdílení obsahu

Sdílení probíhá.

Sdílení čeká na dokončení a vyžaduje vaši
pozornost.
Sdílení je blokováno.

Indikátor hovoru

Je aktivní telefonní hovor.

Indikátory stavu dostupnosti

Online

Zaneprázdněn

Je-li stav dostupnosti Offline, není v oblasti stavu zobrazen
žádná indikátor.
Indikátory zvuku

K přístroji jsou připojena sluchátka s
kabelem nebo sluchátka Bluetooth.
K přístroji je připojen headset s kabelem
nebo headset Bluetooth.
Je aktivní vysílač FM.

Když aplikace jiného dodavatele přidá ikonu do oblasti stavu,
je tato ikona umístěna za výchozí ikony.
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Otevření menu stavu
Klepněte na oblast stavu.

Menu stavu obsahuje například informace o zbývající
životnosti baterie, hlasitosti přístroje a stavu připojení
Bluetooth. Chcete-li změnit zobrazený stav, vyberte
příslušnou položku menu stavu.

Ovládací panel
V ovládacím panelu jsou zobrazeny právě spuštěné aplikace.
Ovládací panel také obsahuje přijatá a dosud neotevřená
oznámení, například textových zpráv, e-mailů a nepřijatých
hovorů.

Otevření ovládacího panelu
Když otevřete aplikaci, ikona  se změní na ikonu
ovládacího panelu . Možností  otevřete ovládací panel.
Aplikace zůstane otevřená a výběrem aplikace se do ní
můžete vrátit.

Přepínání mezi aplikacemi
Je-li otevřených několik aplikací, zvolte možnost  a vyberte
aplikaci, do které chcete přepnout.

Reakce na oznámení
1 Když přijmete například nový e-mail, zprávu chatu nebo

textovou zprávu, přístroj krátce zobrazí oznámení.
Zprávu můžete zobrazit výběrem oznámení. Nevyberete-
li oznámení v době, kdy je zobrazeno, zůstane na
ovládacím panelu. V takovém případě se rozbliká ikona

, která pak zůstane zobrazena.
2 Chcete-li zobrazit oznámení na ovládacím panelu,

vyberte oznámení.

Dotyková obrazovka
Akce s dotykovou obrazovkou

Klepnutí
Chcete-li vybrat nebo otevřít aplikaci či jiný prvek na dotykové
obrazovce, klepněte na něj prstem.

Zvolení
Otevírání aplikací nebo položek jedním klepnutím je v
uživatelské dokumentaci označováno jako „zvolení“. Je-li
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třeba postupně zvolit více položek, příslušné zobrazené texty
jsou odděleny šipkami.

Tažení
Tažením se můžete například posouvat nahoru či dolů v
seznamu. Tažením rozumíme položení prstu na obrazovku a
jeho následné posouvání.

Přejetí
Přejetí lze použít například k přechodu mezi snímky v aplikaci
Fotografie. Přejetím rozumíme rychlé posunutí prstu na
obrazovce vlevo nebo vpravo.

Podsvícení dotykové obrazovky

Zapnutí podsvícení dotykové obrazovky
Podsvícení dotykové obrazovky je po určité době nečinnosti
vypnuto. Chcete-li podsvícení obrazovky zapnout, klepněte
na ni. Jsou-li obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je
zamykacím přepínačem.

Akce s dotykovou obrazovkou v aplikacích

Otevření menu aplikace
Klepněte na panel názvu právě otevřené aplikace.

Zavření dialogového okna
Klepněte na prázdné místo na ploše. Všechny změny a výběry
budou zrušeny.
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Základní použití

Informace o přístroji
Umístění antén
Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte
se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá
signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové
komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz
potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

Anténa pro celulární síť

Anténa technologie Bluetooth a WLAN

Anténa přijímače GPS

Ovládání hlasitosti

Nastavení hlasitosti
Použijte tlačítka hlasitosti.

Tip: Aktuální nastavení hlasitosti můžete zobrazit a hlasitost
nastavit také pomocí menu stavu. Klepněte na oblast stavu a
otevřete menu. Posuvníkem hlasitosti  nastavte
hlasitost.

Vypnutí zvuků
Přetáhněte posuvník hlasitosti v menu stavu úplně doleva.

Nastavení hlasitosti tónů zpráv a hovorů
Zvolte možnost  > Nastavení a Profily.

Světelné upozornění
Světelné upozornění může signalizovat stav přístroje. Může
vás například informovat o stavu nabíjení baterie,
upozorňovat na nepřijaté hovory nebo přijaté e-mailové či
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textové zprávy. Světelné upozornění pro jednotlivé typy
událostí můžete zapnout nebo vypnout v nastaveních.

Barvy světelného upozornění mají následující význam:

Světelné upozornění aktivované aplikací (přijatá
textová zpráva, zpráva chatu nebo e-mail)
Nabíjení baterie
Baterie je nabitá

Související témata
• Viz „Nastavení světelného upozornění “, s. 101.

Ochrana přístroje
Zamknutí přístroje
Chcete-li zabránit neoprávněnému používání přístroje,
změňte kód zámku a nastavte automatické zamykání
přístroje po uplynutí určité doby.

Stiskněte krátce vypínač a zvolte Uzamknout přístroj.

Odemknutí přístroje

Zadejte kód zámku a zvolte Hotovo.

Nastavení délky prodlevy

Zvolte možnost  > Nastavení a Zámek přístroje >
Automatické uzamčení a vyberte čas.

Změna kódu zámku
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Zámek přístroje >

Změňte kód zámku.
2 Zadejte jednou aktuální kód a dvakrát nový kód. Výchozí

kód zámku je 12345.

Pokud kdykoli klepnete mimo dialogové okno, kód zámku
přístroje zůstane nezměněn.

Nový kód zámku uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od
přístroje.

Pokud kód zámku přístroje zapomenete, musíte přístroj
přinést do střediska Nokia Care. Odemknutí přístroje
vyžaduje nové načtení softwaru, které může způsobit ztrátu
všech dat uložených v přístroji.

Zamykání dotykové obrazovky a tlačítek
Zamknutí dotykové obrazovky a tlačítek zabraňuje
nechtěným stisknutím.

Chcete-li dotykovou obrazovku a tlačítka zamknout nebo
odemknout, posuňte zamykací přepínač.

Vkládání textu
Používání fyzické klávesnice
Chcete-li použít fyzickou klávesnici, přejeďte dotykovou
obrazovku nahoru. Když používáte fyzickou klávesnici,
virtuální klávesnice je vypnuta.
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Kromě znakových kláves obsahuje fyzická klávesnice
následující klávesy:

1 Klávesa Sym
2 Klávesa 
3 Tlačítko Shift
4 Mezerník
5 Klávesa Enter

6 Tlačítko krok zpět

Zadávání textu
Stiskněte klávesy na klávesnici.

Přepínání malých a velkých písmen
Stiskněte klávesu Shift. Chcete-li zadávat pouze velká nebo
malá písmena, stiskněte klávesu Shift dvakrát. Pro návrat do
normálního režimu stiskněte znovu klávesu Shift.

Zadávání čísel, dalších znaků a běžných symbolů
Chcete-li zadat číslo, znak nebo symbol, stiskněte klávesu

 a odpovídající klávesu. Chcete-li zadávat pouze znaky
vytištěné v horní části kláves, zamkněte režim dvojím
stisknutím klávesy . Pro návrat do normálního režimu
stiskněte opět klávesu .

Zadávání zvláštních znaků
Stiskněte klávesu  a klávesu Sym.

Zadávání znaků s diakritikou
Chcete-li k písmenu přidat diakritiku, stiskněte tlačítko  a
tlačítko Sym a vyberte v seznamu diakritické znaménko. Poté
stiskněte písmeno, ke kterému chcete znaménko přidat.

Používání dokončování slov
Přístroj nabízí také funkci dokončování slov. Možná slova jsou
zobrazena v oblasti vkládání textu. Požadované slovo
vyberete stisknutím šipky vpravo.
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Používání klávesových zkratek
Stiskněte klávesu Ctrl a požadovaný znak.

Související témata
• Viz „Dokončování slov a slovníky“, s. 24.
• Viz „Používání zkratek“, s. 24.

Používání virtuální klávesnice
Chcete-li používat virtuální klávesnici, zkontrolujte, zda je
fyzická klávesnice zavřená, a vyberte pole pro zadávání textu,
například pole webové adresy v prohlížeči. Virtuální
klávesnici musíte před použitím aktivovat.

Aktivace virtuální klávesnice
Zvolte možnost  > Nastavení a Vkládání textu.
Zaškrtněte políčko Použít virtuální klávesnici.

Virtuální klávesnice obsahuje následující klávesy:
  — Přepínání mezi velkými a malými písmeny.

  — Zadávání čísel, dalších znaků a běžných symbolů.
  — Zadávání často používaných zvláštních znaků,

symbolů a diakritických znamének.
  — Otevření menu vkládání textu, které obsahuje

možnosti úprav jako Vyjmout, Kopírovat a Vložit. Můžete
také přepínat mezi jazyky vkládání, pokud jste je definovali
v nastaveních vkládání textu.

  — Vložení konce řádku.

  — Odstranění znaku vlevo od kurzoru.
  — Zavření virtuální klávesnice.

Přepínání způsobů vkládání
Chcete-li přepnout mezi virtuální a fyzickou klávesnicí,
přejeďte dotykovou obrazovku nahoru nebo dolů.

Přepínání rozvržení klávesnice
Rozvržení fyzické klávesnice se může lišit podle regionu.
Klávesnice však nabízí dva různé jazyky vkládání textu
současně.

Přepínání jazyků vkládání

Stiskněte současně klávesu Ctrl a mezerník. Tím tak přepnete
jazyk virtuální klávesnice.

Nastavení vkládání textu 
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Vkládání textu.
2 Vyberte z následujících možností:

Rozvržení hardwarové klávesnice  — Nastavení znakové
sady používané u fyzické klávesnice. Změna tohoto nastavení
může způsobit, že fyzické klávesy nebudou odpovídat
hardwarovému rozvržení klávesnice.
Použít virtuální klávesnici  — Aktivace virtuální klávesnice.
Automatické dokončování slov  — Zapnutí dokončování
slov.
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Automaticky velká písmena  — Zapnutí automatického
přepínání na velká písmena, aby při zadávání textu každá
věta začínala velkým písmenem.
Vložit mezeru za slovo  — Vložení mezery po každém
potvrzeném dokončení slova.
1. jazyk  — Výběr prvního jazyka. Chcete-li vybrat slovník
používaný pro první jazyk, zvolte Slovník a vyberte jazyk
slovníku.
2. jazyk  — Výběr druhého jazyka. Chcete-li vybrat slovník
používaný pro druhý jazyk, zvolte Slovník a vyberte jazyk
slovníku. Když přepnete do druhého jazyka, přístroj rovněž
změní aktuální slovník funkce dokončování slov.
Použít duální slovníky  — Současné používání slovníků
obou jazyků.

Dokončování slov a slovníky
Je-li aktivováno dokončování slov, přístroj navrhuje vhodná
dokončení slov, která začnete psát. Funkce dokončování slov
využívá vestavěný slovník. Když zadáváte znaky, přístroj
hledá ve slovníku slova, která těmito znaky začínají.

Můžete také vybrat používání duálních slovníků. Pokud pak
přístroj nenajde vhodné slovo ve slovníku prvního jazyka,
zkusí jej vyhledat ve druhém.

Slovník se může automaticky učit nová slova ze zadávaného
textu. Texty zadávané do polí hesel nejsou do slovníku
ukládány.

Aktivace dokončování slov a používání duálních
slovníků
Zvolte možnost  > Nastavení a Vkládání textu.

Potvrzení navrženého slova
Vyberte navržené slovo. Když používáte fyzickou klávesnici,
stiskněte šipku vpravo.

Odmítnutí navrženého slova
Pokračujte v psaní slova. Přístroj po každém znaku
aktualizuje návrh, aby odpovídal zadaným znakům.

Související témata
• Viz „Nastavení vkládání textu “, s. 23.

Používání zkratek
Přístroj nabízí několik klávesových zkratek. Zkratky usnadňují
používání aplikací.

Obecné zkratky
Ctrl + C Kopírování textu.
Ctrl + V Vložení textu.
Ctrl + X Vyjmutí textu.
Ctrl + A Výběr všeho.
Ctrl + O Otevření (je-li k dispozici).
Ctrl + N Vytvoření nové položky (je-li k

dispozici).
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Ctrl + S Uložení (je-li k dispozici).
Ctrl + Z Vrácení akce (je-li k dispozici).
Ctrl + Y Opakování akce (je-li k dispozici).
Ctrl + F Otevření panelu hledání (je-li k

dispozici).
Ctrl + šipka
vpravo

Přesunutí bodu vkládání na konec slova.

Ctrl + šipka vlevo Přesunutí bodu vkládání na začátek
slova.

Zkratky webového prohlížeče

Ctrl + N Otevření nového okna.
Ctrl + R Nové načtení stránky.
Ctrl + B Otevření záložky.
Ctrl + D Přidání záložky.

Zkratky e-mailu

Ctrl + Enter Odeslání zprávy.
Ctrl + R Odpověď na zprávu.

Zkratky aplikace RSS Reader

Ctrl + R Aktualizace zdroje.

Přizpůsobení přístroje

Úpravy a přizpůsobení plochy

Otevření menu plochy
Klepněte na plochu a zvolte  > Nabídka plochy.

Přizpůsobení plochy
Vyberte z následujících možností:
Přidat zástupce  — Přidání zkratky aplikace na plochu.
Přidat widget  — Přidání pomůcky (jako je Agenda nebo
Umístění) na plochu.
Přidat kontakt  — Přidání kontaktu na plochu.
Spravovat plochy  — Nastavení používaných ploch. Chcete-
li přepnout mezi plochami, přejeďte aktuální plochu vlevo
nebo vpravo.
Přidat záložku  — Přidání webové záložky na plochu.
Změnit pozadí  — Změna obrázku na pozadí. V přístroji jsou
předinstalované obrázky pozadí, můžete však použít
libovolný obrázek uložený v přístroji, na vložené paměťové
kartě nebo ve spárovaném či sdíleném zařízení.

Uspořádání položek na ploše
Přetáhněte pomůcky, záložky, kontakty nebo zkratky.

Přesunutí položky z jedné plochy na druhou
Přetáhněte položku vlevo nebo vpravo, až se dostanete na
požadovanou plochu.
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Odebírání položek z plochy
Zvolte možnost  u pomůcky, záložky, kontaktu nebo
zkratky.

Související témata
• Viz „Přidání pomůcky Agenda na plochu“, s. 91.
• Viz „Přidání pomůcky Média na plochu“, s. 74.
• Viz „Přidávání zkratek na plochu“, s. 44.
• Viz „Změna obrázku na pozadí“, s. 26.

Nastavení profilu 
Zvolte možnost  > Nastavení a Profily.

Nastavení vibrací přístroje v profilu Tichý nebo Normální
Zvolte Vibrace.

Nastavení vyzváněcího tónu a tónů upozornění na
zprávy
Zvolte Vyzváněcí tón, Upozornění na SMS, Tón zprávy IM
nebo Upozornění na e-mail a požadovaný tón.

Přidání nového vyzváněcího tónu nebo tónu upozornění
na zprávy
Vyberte typ tónu, zvolte Přidat, vyberte požadovaný tón a
zvolte Hotovo.

Výběr úrovně hlasitosti tónů
Zvolte Zvuky systému, Zvuky kláves nebo Zvuky
dotykového displeje a požadovanou úroveň hlasitosti.

Nastavení hlasitosti tónů
Táhněte vpravo nebo vlevo.

Změna obrázku na pozadí
Pro každou plochu přístroje můžete vybrat jiný obrázek na
pozadí.

1 Přejeďte vlevo nebo vpravo a vyberte požadovanou
plochu.

2 Klepněte na plochu a zvolte  > Nabídka plochy >
Změnit pozadí.

3 Zvolte Přidat.
4 Přejděte na obrázek a zvolte Hotovo.

Obrázek na pozadí aktuální plochy se změní. Chcete-li
změnit obrázek na pozadí jiné plochy, přejděte na
požadovanou plochu.
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Změna jazyka přístroje
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Jazyk a region.
2 Zvolte možnost Jazyk zařízení a vyberte požadovaný

jazyk.
3 Restartujte přístroj.

Změna motivů 
Motiv je sada sladěných obrázků pozadí pro jednotlivé plochy.

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Motivy.
2 Vyberte motiv v seznamu.

Připojení přístroje

Možnosti připojení
Přístroj nabízí několik možností pro připojení k internetu
nebo k jinému kompatibilnímu přístroji, počítači PC nebo
Mac. Mezi dostupné způsoby připojení patří připojení k
bezdrátové síti LAN (WLAN) a spojení paketovými daty.

Chcete-li, aby přístroj byl neustále online, můžete povolit
automatické přepínání mezi připojením k síti WLAN a
spojením paketovými daty. Přístroj můžete také nastavit, aby
se zeptal, jaké připojení má použít. Když se poprvé připojíte
k internetu pomocí spojení paketovými daty, přístroj se vás
zeptá, zda chcete povolit automatické přepínání bez dalšího
potvrzování.

K počítači nebo jinému kompatibilnímu přístroji se můžete
připojit také pomocí bezdrátové technologie Bluetooth nebo
datového kabelu USB.

Související témata
• Viz „O sítích WLAN“, s. 28.
• Viz „Paketová data“, s. 31.
• Viz „Odesílání dat prostřednictvím připojení

Bluetooth“, s. 35.
• Viz „USB“, s. 35.
• Viz „Nastavení připojení k internetu “, s. 33.

Nastavení sítě
Přístroj může automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a 3G.

Aktuální síť je v oblasti stavu označena následujícími
ikonami:

GSM
EDGE
3G
HSPA

Chcete-li změnit nastavení sítě, zvolte  > Nastavení a
Telefon > Síť.

Výběr sítě poskytovatele služeb
Ve výchozím nastavení přístroj vybírá síť automaticky.
Chcete-li síť vybrat ručně, zvolte Ručně a vyberte síť.

Výběr režimu sítě
Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost
Duální, přístroj použije automaticky síť GSM nebo 3G podle
dostupnosti sítě, parametrů a smluv o roamingu mezi
poskytovateli síťových služeb.
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Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Definování nastavení datového roamingu
Základem roamingu jsou smlouvy mezi vaším
poskytovatelem síťových služeb a jinými poskytovateli, které
vám umožňují používat síťové služby i mimo domácí síť,
například při cestování do zahraničí.
Výchozí nastavení je Vždy se zeptat. K pokusu o připojení
dojde až po potvrzení výzvy. Pokud zvolíte možnost Vždy
povolit, všechna spojení paketovými daty budou v zahraničí
zpracovávána stejně jako v domácí síti.
Další informace o roamingu včetně cen získáte od
poskytovatele síťových služeb.

Použití připojení k síti WLAN
Datové připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN) můžete použít
pro připojení k internetu. V každém okamžiku může být
aktivní pouze jedno připojení k jedné bezdrátové síti LAN, ale
stejný přístupový bod internetu může používat více aplikací.

O sítích WLAN
Chcete-li používat bezdrátovou síť WLAN, musí být
bezdrátová síť na daném místě k dispozici a přístroj musí být
k bezdrátové síti připojen. Některé sítě WLAN jsou chráněny
a k připojení potřebujete přístupový klíč, který vám může
dodat poskytovatel služeb.

Poznámka:  Ve Francii je povoleno používat WLAN pouze
uvnitř budov.

Funkce používající sítě WLAN nebo umožňující spuštění
podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných
funkcí zvyšují spotřebu energie baterie a zkracují její výdrž.

Tento přístroj podporuje následující funkce bezdrátových sítí
WLAN:

• Standard IEEE 802.11b/g
• Provoz na frekvenci 2,4 GHz
• Protokol WEP (Wired Equivalent Privacy) s klíči o délce až

128 bitů a chráněný přístup k síti Wi-Fi s ověřováním
WPA2-Enterprise. Tyto funkce je možné použít jen tehdy,
pokud jsou podporovány sítí.

Důležité:  Pro zvýšení bezpečnosti vašeho bezdrátového
připojení k síti LAN vždy použijte některou z dostupných
metod šifrování přenosu. Použití šifrování zmenšuje riziko
neoprávněného přístupu k vašim datům.

Související témata
• Viz „Vytvoření připojení k síti WLAN“, s. 29.
• Viz „Nastavení zabezpečení“, s. 29.

Provozní režimy
V bezdrátové síti LAN existují dva provozní režimy:
infrastruktura a ad hoc.

Provozní režim infrastruktura umožňuje dva druhy
komunikace: bezdrátové přístroje jsou vzájemně propojeny
přes přístroj tvořící přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo
jsou přes takový přístroj připojeny ke kabelové síti LAN.
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V provozním režimu ad hoc mohou přístroje posílat a přijímat
data přímo jeden do druhého.

Vytvoření připojení k síti WLAN
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Internetová

připojení > Připojení > Nové > Další.
2 Zadejte popisný název připojení a zvolte Další.
3 Přístroj se zeptá, zda chcete hledat dostupné sítě WLAN.

Možností Ano spusťte hledání a v dialogovém okně
Vybrat připojení vyberte síť WLAN. Je-li síť WLAN skrytá,
je tento údaj uveden v dialogovém okně. Skrytou síť
WLAN můžete vybrat stejně jako každé jiné připojení k
síti WLAN, pokud znáte název sítě (SSID) a zadáte ho
ručně.
Chcete-li zadat hodnoty ručně, zvolte Ne a některou z
následujících možností:

Název sítě (SSID)  — Zadejte název sítě WLAN. Pokud
vytváříte síť ad hoc, zkontrolujte, zda je název sítě
jedinečný. Když se připojujete k internetu přes síť WLAN,
připojení je vytvořeno na základě této informace. Pokud
je pole šedé a nelze je upravovat, nalezený název SSID
obsahuje znaky zadané v neznámé znakové sadě, nikoli
ve standardní sadě znaků UTF-8, jak přístroj očekává.
Skrytá síť  — Vyberte, zda je název sítě WLAN skrytý, tj.
zda je síť nastavena tak, aby nevysílala svůj název (SSID).
Vyberete-li tuto možnost, přístroj při vytváření připojení
k internetu aktivně hledá skryté sítě WLAN.
Síťový režim  — Zvolte možnost Ad hoc nebo
Infrastruktura. Režim Infrastruktura se používá u
připojení k internetu.

Zabezpečení  — Vyberte stejnou metodu zabezpečení,
jako používá vás přístupový bod sítě WLAN.

Pokud provozujete vlastní přístupový bod sítě WLAN,
vždy zapněte některou z dostupných metod šifrování,
abyste zvýšili zabezpečení bezdrátové sítě. Použití
šifrování zmenšuje riziko neoprávněného přístupu k
vašim datům.

Dostupné sítě WLAN
Po hledání sítí WLAN přístroj zobrazí všechny dostupné sítě
WLAN s následujícími informacemi:

• Typ připojení:  (obecný) nebo  (ad hoc)
• Název
• Pokud je síť WLAN již v přístroji uložena, přístroj zobrazí

ikonu 
• Síla signálu sítě WLAN označená ikonou 
• Používaná metoda šifrování:  (WPA),  (WEP) nebo

 (žádná)

Nastavení zabezpečení
Zvolte možnost  > Nastavení a Internetová
připojení > Připojení.

V dialogových oknech nastavení připojení zadejte šifrovací
klíče v závislosti na příslušném připojení WLAN. Pro lepší
zabezpečení doporučujeme použít metodu WPA, je-li k
dispozici.
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Klíč WEP
Zadejte klíč protokolu WEP (Wireless Equivalent Privacy).
Můžete definovat více klíčů WEP a vybrat výchozí klíč, pokud
to vaše síť WLAN vyžaduje.

Klíč WPA
Zadejte předem sdílený klíč protokolu WPA (Wi-Fi Protected
Access). Délka klíče musí být v rozmezí od 8 do 63 znaků.
Povoleny jsou pouze znaky ASCII.

WPA s protokolem EAP
Vyberte typ protokolu EAP (Extensible Authentication
Protocol) z následujících možností:

TLS (Transport Layer Security) – ověřování TLS  — Vyberte
klientský certifikát používaný pro ověřování.
PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) –
ověřování PEAP nebo TTLS (Tunnelled Transport Layer
Security) – ověřování TTLS — Vyberte metodu ověřování
používanou v rámci protokolů PEAP nebo TTLS a volitelný
klientský certifikát.

U protokolu MSCHAPv2 zadejte uživatelské jméno a heslo.
Chcete-li, aby při každém vytváření připojení bylo
vyžadováno heslo, zaškrtněte políčko Vyzvat k zadání hesla
při každém přihlášení. U protokolu GTC zadejte uživatelské
jméno. Při vytváření připojení budete vyzváni k odpovědi.
Klientské certifikáty jsou volitelné. Další informace získáte od
poskytovatele služeb internetu.

Definování pokročilých nastavení
Zvolte možnost  > Nastavení a Internetová
připojení > Připojení. Vyberte připojení a zvolte Upravit. V
posledním dialogovém okně zvolte Pokročilé.

Změna nastavení proxy pro síť WLAN
Zapnutí serverů proxy
1 Zvolte Použít proxy.
2 Zadejte adresu IP nebo název hostitele serveru proxy.

Doménový název může mít tvar proxy.company.com.
3 Zadejte číslo portu serveru proxy.

Nepoužívání serverů proxy
Máte-li domén, pro které nechcete servery proxy používat,
zvolte Nepoužívat proxy pro a zadejte názvy domén, pro
které nejsou servery proxy třeba.

Zapnutí automatických serverů proxy
Chcete-li získávat adresy IP automaticky od poskytovatele
služeb internetu, zaškrtněte políčko Automatická
konfigurace a zadejte webovou adresu serveru do pole
Webová adresa.

Nastavení adresy IP
Vyberte kartu Adresy IP.

Adresa IP
1 Chcete-li získávat adresu IP přístroje automaticky ze

serveru, zvolte Automatické načtení adresy IP.
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2 Chcete-li hodnoty zadat ručně, vyžádejte si správné údaje
a další informace od poskytovatele služeb internetu.

Adresa DNS
DNS (Domain Name Service) je internetová služba, která
překládá názvy domén, jako například www.nokia.com, na
adresy IP, jako například 192.100.124.195.

1 Chcete-li získávat adresu DNS automaticky ze serveru,
zvolte Automatické načtení DNS.

2 Chcete-li hodnoty zadat ručně, zadejte adresy IP
primárního a sekundárního serveru DNS, pokud je
poskytovatel služeb internetu vyžaduje.

Další nastavení sítí WLAN
Vyberte kartu Ostatní a zadejte následující údaje:

Přenosový výkon sítě WLAN  — Vyberte vysílací výkon
přístroje při připojení k síti WLAN. Výchozí hodnota je 100
mW.
Úspora energie  — Vyberte úroveň úspory energie u
připojení k síti WLAN.
Kanál Ad hoc  — Vyberte kanál pro připojení k síti WLAN v
režimu ad hoc.

Chcete-li u připojení k síti WLAN podporovat pouze ověřování
podle protokolu WPA2, zvolte Režim pouze WPA2.

Dostupné možnosti se liší podle vybraného typu připojení.

Změna nastavení EAP
Nastavení EAP jsou viditelná pouze u připojení k síti WLAN,
která používají ověřovací protokol EAP.

Ruční zadání uživatelského jména
Pokud se uživatelské jméno liší od uživatelského jména
poskytovaného certifikátem, zaškrtněte políčko Použijte
ruční vložení uživatelského jména a zadejte uživatelské
jméno do pole Ruční vložení uživatelského jména.

Vyžadování ověření klientem
Chcete-li, aby server EAP vyžadoval ověření od vašeho
přístroje, zaškrtněte políčko Vyžaduje ověření klientem.

Použití spojení paketovými daty
Paketová data
Přístroj podporuje spojení paketovými daty (síťová služba),
jako je například spojení GPRS v síti GSM. V sítích 3G zůstávají
datová spojení aktivní i v průběhu hlasových hovorů.

K navázání spojení je nutný přístupový bod. Chcete-li zjistit,
jaké typy přístupových bodů jsou požadovány pro určité
služby, jaká je dostupnost a možnosti objednání služeb
spojení paketovými daty, obraťte se na poskytovatele
síťových služeb.

Související témata
• Viz „Nastavení paketových dat“, s. 32.
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Rychlé stahování a odesílání
HSPA (High-Speed Packet Access, rovněž se používá zkratka
3.5G) je síťová služba používaná v sítích UMTS, která
umožňuje vysokorychlostní stahování a odesílání dat. Je-li v
přístroji aktivována podpora technologie HSPA a přístroj je
připojen k síti UMTS podporující technologii HSPA, může být
stahování a odesílání dat (například e-mailů a webových
stránek) pomocí spojení paketovými daty rychlejší.

Ikona  v oblasti stavu označuje aktivní připojení HSPA.

Informace o dostupnosti, možnostech objednání a cenách
služeb datového připojení získáte od poskytovatele síťových
služeb.

Nastavení paketových dat
Nastavení paketových dat jsou obvykle automaticky
definována přístrojem podle karty SIM. Chcete-li nastavení
změnit, vyžádejte si podrobnosti od poskytovatele služeb a
postupujte takto:

1 Zvolte  > Nastavení.
2 Zvolte Internetová připojení > Připojení.
3 Vyberte spojení paketovými daty nabízené vaším

poskytovatelem síťových služeb a zvolte Upravit. Zadejte
nové podrobnosti.
Chcete-li při každém navazování spojení zadávat heslo,
zaškrtněte políčko Vyzvat k zadání hesla při každém
přihlášení.

Pokročilá nastavení
Pokročilá nastavení paketových dat lze měnit stejným
způsobem jako nastavení sítě WLAN.

Související témata
• Viz „Změna nastavení proxy pro síť WLAN“, s. 30.

Aktivní datová spojení
Aktivní datová připojení jsou v oblasti stavu označena
následujícími ikonami:

Je aktivní spojení paketovými daty.
 neboJe aktivní připojení k bezdrátové síti LAN (WLAN).

Poznámka:  Skutečná částka za hovory a služby uvedená na
faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit
v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Ukončování připojení
Vyberte oblast stavu a připojení a ukončete je.

Vypnutí bezdrátových připojení

Vypnutí připojení
Stiskněte krátce vypínač a zvolte Režim off-line.

Zapnutí připojení
Stiskněte krátce vypínač a zvolte Normální režim.
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Důležité:  V režimu Offline nemůžete uskutečňovat ani
přijímat žádná volání ani používat jiné funkce, které vyžadují
pokrytí bezdrátové sítě nebo připojení Bluetooth. Měli byste
i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky
naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li používat
funkce přístroje, musíte jej nejprve vrátit zpět do normálního
režimu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte kód zámku.

Nastavení připojení k internetu 
Můžete vybrat, která připojení jsou používána automaticky,
jak často jsou připojení hledána na pozadí a nastavit přístroj,
aby přepnul na uložené připojení k síti WLAN, když je k
dispozici.

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Internetová
připojení > Připojit automaticky.

2 Vyberte, zda chcete používat připojení k síti WLAN,
spojení paketovými daty nebo libovolné připojení, které
je k dispozici.
Chcete-li vybírat připojení při každém připojování k síti,
zvolte Vždy se zeptat.

3 Chcete-li definovat interval automatických pokusů o
připojení, zvolte Interval hledání. Výchozí hodnota je 10
minut.

Přepnutí na síť WLAN, je-li k dispozici
Chcete-li používat uložení připojení k síti WLAN místo spojení
paketovými daty, když je tato síť WLAN k dispozici, zvolte
Přepnout na síť WLAN, je-li dostupná.

Připojení Bluetooth
Připojení Bluetooth
Pomocí bezdrátového spojení Bluetooth se můžete připojit
k jiným kompatibilním zařízením jako jsou mobilní telefony,
počítače, headsety a sady do auta.

Přes toto připojení můžete odesílat obrázky, videoklipy,
hudební a zvukové klipy a poznámky a přenášet soubory z
kompatibilního počítače.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu
komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být
umístěny v přímé viditelnosti. Přístroje pouze musí být ve
vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení
překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými
přístroji.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a
podporuje následující profily: General Access Profile, File
Transfer Profile, Object Push Profile, Generic Object Exchange
Profile, Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio
Distribution Profile a Audio/Video Remote Control Profile. Pro
zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji
podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství
schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se
u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s
tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu
elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Související témata
• Viz „Párování přístrojů“, s. 34.

Připojení přístroje 33



• Viz „Odesílání dat prostřednictvím připojení
Bluetooth“, s. 35.

Nastavení Bluetooth 
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Bluetooth.
2 Vyberte z následujících možností:

Bluetooth zapnuto  — Aktivace připojení Bluetooth.
Viditelné  — Povolení, aby přístroj mohl být nalezen
jinými zařízeními. Pokud je váš přístroj skrytý
(neviditelný), může se k němu připojit jen dříve
spárované zařízení.
Název mého zařízení  — Zadejte název svého přístroje.
Název je viditelný ostatním zařízením Bluetooth.

3 Zvolte Uložit.

Párování přístrojů
Přístroje vybavené technologií Bluetooth 2.1 a funkcí SSP
(Secure Simple Pairing) jsou párovány automaticky.
Zkontrolujte, zda oba přístroje zobrazují stejný kód.

Párování s přístroji s verzí Bluetooth 2.0 nebo starší
1 Přístroj automaticky navrhne heslo. Můžete také vytvořit

vlastní kód (1-16 číslic) a dohodnout se s uživatelem
druhého přístroje na jeho použití. Kód se používá pouze
jednou.

2 Zvolte možnost  > Nastavení a Bluetooth.
3 Zvolte Zařízení > Nové.

Přístroj zobrazí seznam zařízení Bluetooth, která jsou v
dosahu a nejsou skrytá. Zařízení jsou označena
následujícími ikonami:

počítač
mobilní přístroj
zařízení pro zvuk nebo video
jiné zařízení

4 Vyberte zařízení a zadejte heslo. Stejné heslo je třeba
zadat i u druhého přístroje.

5 Chcete-li druhému zařízení povolit automatické
připojování bez vašeho vědomí, zvolte Nastavit jako
důvěryhodné zařízení. Tento stav používejte jen pro
svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo
počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým
důvěřujete.

6 Zvolte Párovat.

Zrušení párování
Klepněte mimo dialogové okno.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte
připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání
nebezpečného obsahu.

Zařízení bez displeje, jako jsou headsety, jsou po spárování
připojena automaticky.
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Odesílání dat prostřednictvím připojení Bluetooth
Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth.
Pokud je například přístroj připojen k headsetu, můžete také
přenášet soubory do jiného kompatibilního zařízení.

1 Otevřete aplikaci, ve které je uložena odesílaná položka,
a vyberte ji.

2 V závislosti na aktuálním zobrazení zvolte možnost
Sdílet nebo .

3 Zvolte Sdílet přes Bluetooth.
4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
5 Pokud druhý přístroj vyžaduje před zahájením datového

přenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání
hesla. V obou zařízeních musíte zadat stejné heslo.

Příjem dat prostřednictvím připojení Bluetooth
Při přijímání dat prostřednictvím připojení Bluetooth zazní
tón a přístroj se zeptá, zda chcete data přijmout.

Příjem dat
1 Zvolte Uložit.
2 Zadejte název souboru pro data a jeho umístění a zvolte

Uložit.

Připojení USB
USB
1 Připojte přístroj ke kompatibilnímu zařízení datovým

kabelem USB.
2 Vyberte režim USB. Přístroj můžete nastavit pro

komunikaci se sadou Nokia PC Suite v kompatibilním

počítači nebo jako vysokokapacitní jednotku pro počítač
PC, Mac či jiné zařízení.

3 Chcete-li zobrazit či změnit režim USB nebo přístroj
odpojit, otevřete menu v oblasti stavu.

Ikona  v oblasti stavu označuje aktivní připojení.

Použití přístroje jako modemu
Přístroj můžete použít jako modem pro připojení počítače k
internetu.

1 Připojte přístroj k počítači pomocí datového kabelu USB.
2 Zvolte Režim PC Suite.
3 V sadě PC Suite zvolte možnost Připojit k internetu.

Připojení nemusí být na přístroji zobrazeno. V průběhu
připojení můžete množství odeslaných a přijatých dat
sledovat na počítači.

Připojení k internetu je možné pouze prostřednictvím
celulární sítě. Když přístroj používáte jako modem, nemusí
být některé další komunikační funkce k dispozici.

Prohlížení webu

Prohlížeč
Prohlížeč Maemo zobrazuje webové stránky na internetu ve
formátu HTML (Hypertext Markup Language). Můžete
zobrazovat i webové stránky navržené speciálně pro mobilní
přístroje. Tyto stránky využívají formát XHTML (Extensible
Hypertext Markup Language).
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Zvolte  > Web.

Chcete-li procházet web, musí být v přístroji nakonfigurován
přístupový bod internetu.

Důležité:  Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a
které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před
škodlivým softwarem.

Související témata
• Viz „Definování pokročilých nastavení“, s. 30.
• Viz „Nastavení webu“, s. 41.
• Viz „Zabezpečení připojení“, s. 38.
• Viz „Stahování souborů“, s. 39.
• Viz „Instalace přídavných modulů“, s. 40.

Otevření a uspořádání webových stránek
Zvolte možnost  > Web a zadejte adresu do panelu
adres nebo vyberte záložku.

Po webové stránce se můžete pohybovat tažením v
požadovaném směru. Mezerníkem se můžete posouvat dolů
a kombinací Shift + mezerník se můžete posouvat nahoru.

Aktivace režimu zastavení kurzoru
Chcete-li kurzorem po webové stránce pohybovat, jako byste
používali běžnou myš, aktivujte režim zastavení. Tento režim
můžete použít například na mapě, kdy zastavením kurzoru
nad konkrétním místem zobrazíte informace. Chcete-li tento
režim aktivovat, přetáhněte prst nebo dotykové pero od
levého okraje dotykové obrazovky směrem dovnitř. Přístroj

zobrazí zprávu . Chcete-li v tomto režimu vybrat položku,
použijte mezerník nebo tlačítko Shift.

Aktivace režimu manipulace
Chcete-li vybírat text a obrázky, jako byste používali běžnou
myš, aktivujte režim manipulace. Když je aktivní režim
zastavení kurzoru, zvolte možnost . Přístroj zobrazí zprávu

. Chcete-li režim manipulace vypnout, zvolte možnost .

Při výchozím nastavení jsou webové stránky otevírány v
režimu celé obrazovky. Chcete-li režim celé obrazovky
ukončit, zvolte možnost .

Tip: Pro snadnější otevírání odkazů použijte dotykové pero.

Zvětšení určitých částí webové stránky
Poklepejte na požadovanou část. Pro návrat poklepejte
znovu.
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Zvětšení nebo zmenšení celé webové stránky
Chcete-li stránku zvětšit, nakreslete kruh ve směru
hodinových ručiček. Chcete-li ji zmenšit, nakreslete kruh proti
směru hodinových ručiček.

Nové načtení stránky
Otevřete menu a zvolte Znovu načíst.

Ukončení načítání stránky
Zvolte .

Prohlížení nedávno navštívených stránek
Nedávnou historii prohlížení můžete zobrazit možností 
nebo přetažením prstu nebo dotykového pera z pravého
okraje dotykové obrazovky směrem dovnitř. Předchozí
webovou stránku můžete také zobrazit klávesou Backspace.

Hledání textu na webové stránce
1 Otevřete menu a zvolte Hledat na stránce.
2 Zadejte požadovaný text do pole hledání.

Chcete-li skrýt panel hledání, zvolte na panelu nástrojů
možnost .

Související témata
• Viz „Uspořádání záložek“, s. 37.

Panel nástrojů prohlížeče
Panel nástrojů prohlížeče pomáhá při výběru často
používaných funkcí prohlížeče. Panel nástrojů je zobrazen v
normálním režimu obrazovky, v režimu celé obrazovky je
skrytý.

Zvolte  > Web. Chcete-li přepnout z režimu celé
obrazovky do normálního režimu, klepněte na obrazovku a
zvolte .

Na panelu nástrojů zvolte některou z následujících možností:
  — Otevření a úpravy záložek.
  — Přidání záložky, přidání zkratky na plochu nebo

objednání webového zdroje RSS.
  — Zastavení načítání obsahu.
  — Zobrazení nedávné historie prohlížení.
  — Přepnutí z normálního režimu do režimu celé

obrazovky.

Uspořádání záložek
Přidání záložky
1 Zvolte  > Web.

Prohlížení webu 37



2 Přejděte na webovou stránku, pro kterou chcete přidat
záložku.

3 Na panelu nástrojů zvolte možnost  > Přidat do
záložek.

Můžete změnit název záložky a vybrat, kam ji chcete uložit.

Přidávání zkratek prohlížeče na plochu
Zkratky prohlížeče umožňují rychlý přístup k webovým
stránkám ze záložek.

1 Zvolte  > Web.
2 Přejděte na stránku, pro kterou chcete přidat zkratku.
3 Na panelu nástrojů zvolte možnost  > Přidat na

plochu.

Import záložek
Do přístroje můžete importovat záložky z jiných přístrojů a
počítačů.

1 Chcete-li exportovat soubor HTML obsahující záložky z
jiného prohlížeče do přístroje, použijte příslušnou funkci
daného prohlížeče.

2 Přeneste exportovaný soubor z jiného prohlížeče do
přístroje. Pro přenos souboru můžete použít e-mail nebo
datový kabel USB, případně jej můžete zkopírovat na
paměťovou kartu.

3 Zvolte možnost  > Web, otevřete menu, zvolte
Importovat záložky a vyberte soubor.

Importované záložky budou přidány do složky Moje
záložky > Importované záložky.

Vymazání soukromých dat
Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud
jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím
vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte
vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo
služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací
paměti.

1 Zvolte možnost  > Web a přejděte na webovou
stránku.

2 Otevřete menu a zvolte Možnosti > Vymazat osobní
údaje.

3 Vyberte z následujících možností:

Prohlížení historie  — Vymazání historie prohlížení
webových stránek, otevřených odkazů a webových adres
zadaných pomocí panelu nástrojů aplikace.
Mezipaměť  — Vymazání mezipaměti. Mezipaměť je
automaticky vymazána při ukončení aplikace prohlížeče.
Cookies  — Vymazání všech cookies.
Uložená hesla  — Vymazání všech hesel uložených pro
potřeby ověřování a webové formuláře.
Ověřené relace  — Vymazání všech ověřených relací.

Zabezpečení připojení
Je-li zobrazen pruh informací o zabezpečeném serveru, je
přenos dat mezi přístrojem a webovým serverem šifrován.
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Informace o zabezpečení obsahují adresu webu a jeho
ověření.

Zobrazení informací o zabezpečení webu
Otevřete menu a zvolte Podrobnosti.

Pro některé služby, například bankovnictví, mohou být
vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita
serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný
bezpečnostní certifikát, budete upozorněni.

Důležité:  I když použití certifikátů značně snižuje rizika
spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí
být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány.
Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou
ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné,
věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici
zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost.
Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě
neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v
přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte
ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že
certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Stahování souborů
Důležité:  Instalujte a používejte aplikace a další software
pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete. Aplikace z neověřených
zdrojů mohou obsahovat škodlivý software, který může
způsobit neoprávněný přístup k datům v přístroji, finanční
škodu nebo poškození přístroje.

1 Zvolte možnost  > Web a přejděte na webovou
stránku obsahující odkazy pro stažení.

2 Vyberte odkaz na soubor, který chcete stáhnout.
3 Vyberte z následujících možností:

Otevřít pomocí:  — Otevření souboru v odpovídající
aplikaci.
Uložit do paměti přístroje  — Uložení souboru do
přístroje.

Po zahájení přenosu souboru z internetového serveru
aplikace zobrazí název a velikost souboru a průběh jeho
stahování. Zavření dialogového okna nepřeruší aktivní
stahování.

V průběhu stahování máte k dispozici následující možnosti:
Pozastavit  — Pozastavení stahování.
Pokračovat  — Pokračování ve stahování. Pokračování
nemusí být k dispozici u všech souborů, jejichž stahování jste
pozastavili, protože všechny servery tuto možnost
nepodporují.
Odstranit  — Zrušení stahování a odstranění souboru.

Ukládání webových stránek
Webové stránky můžete ukládat do přístroje pro pozdější
zobrazení offline.

1 Přejděte na webovou stránku, kterou chcete uložit.
2 Otevřete menu a zvolte Možnosti > Uložit stránku

jako.
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3 Zadejte název a vyberte, kam chcete stránku uložit a zda
s ní mají být uloženy i obrázky.

4 Zvolte Uložit.

Zobrazení historie prohlížení
Nedávno navštívené stránky můžete zobrazit a navštívit
znovu. Historie prohlížení obsahuje webové stránky, které
jste navštívili v aktuálním okně prohlížeče. Úplná historie
prohlížení obsahuje všechny webové stránky, které jste
navštívili v posledních sedmi dnech.

1 Zvolte možnost  > Web a přejděte na webovou
stránku.

2 Na panelu nástrojů zvolte možnost .

Tip: Nedávnou historii prohlížení můžete zobrazit také
tažením prstu nebo dotykového pera z pravého okraje
dotykové obrazovky směrem dovnitř.

3 Vyberte webovou stránku z nedávné historie nebo zvolte
Celková historie prohlížení a vyberte požadované
datum a webovou stránku.

Instalace přídavných modulů
Prohlížeč umožňuje instalovat přídavné moduly používající
technologii XPI.

Důležité:  Instalujte a používejte aplikace a další software
pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete. Aplikace z neověřených
zdrojů mohou obsahovat škodlivý software, který může
způsobit neoprávněný přístup k datům v přístroji, finanční
škodu nebo poškození přístroje.

1 Zvolte možnost  > Web a přejděte na webovou
stránku.

2 Otevřete menu a zvolte Možnosti > Doplňkové
komponenty.

3 Vyberte požadovaný instalační soubor.

Přídavné moduly můžete vypnout nebo zapnout. Někdy může
být nutné restartovat prohlížeč.

Změna nastavení prohlížeče
Nastavení zobrazení
Prohlížeč umožňuje změnit způsob zobrazování webových
stránek.

1 Zvolte  > Web.
2 Otevřete menu a zvolte Možnosti > Nastavit

zobrazení.
3 Vyberte z následujících možností:

Ukázat obrázky  — Chcete-li načíst a zobrazit všechny
obrázky, zvolte Vždy. Chcete-li zobrazit pouze načtené
obrázky, zvolte Pouze načtené. Nechcete-li obrázky
načítat ani zobrazovat, zvolte Nikdy.
Velikost textu  — Nastavení velikosti textu. Chcete-li
text zobrazovat ve velikosti nastavené prohlížečem,
zvolte Normální. Chcete-li text zvětšit na 150 % nebo 200
%, zvolte Větší nebo Největší.
Kódování  — Na webových stránkách s různými jazyky
nemusí být textové znaky zobrazeny správně. Chcete-li
zajistit lepší čitelnost webové stránky, vyberte kódování,
které nejlépe odpovídá jejímu jazyku.
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Nastavení webu
1 Zvolte možnost  > Web a otevřete webovou

stránku.
2 Otevřete menu, zvolte Možnosti > Nastavení a

některou z následujících možností:

Velikost mezipaměti (MB)  — Nastavení velikosti
paměti RAM, kterou chcete používat jako mezipaměť.
Povolit JavaScript  — Funkci JavaScript používá mnoho
webů. Weby mohou obsahovat škodlivé skripty a je
bezpečnější je nespouštět. Některé weby nemusí bez
zapnuté funkce JavaScript fungovat vůbec.
Otevřít vyskakovací okna  — Chcete-li povolit všechna
automaticky otevíraná okna, zvolte Vždy. Chcete-li
povolit pouze ta automaticky otevíraná okna, která jsou
otevírána výběrem odkazu, zvolte Jen vyžádaná. Chcete-
li blokovat všechna automaticky otevíraná okna, zvolte
Nikdy.
Povolit ukládání hesla  — Ukládání hesel u webových
formulářů, například na přihlašovacích stránkách webů.
Není-li tato možnost vybrána, hesla nejsou vyplňována a
nelze je ukládat. Zrušení výběru této možnosti nemá za
následek odstranění dříve uložených hesel.
Přijmout cookies  — Cookie jsou data, která web ukládá
do mezipaměti vašeho přístroje. Cookies obsahují
informace o návštěvách různých webových stránek.
Pomáhají vás indentifikovat při dalších návštěvách a
uchovávají informace při pohybu mezi stránkami.
Chcete-li povolit používání cookies, zvolte Vždy. Chcete-
li být před uložením cookie vyzváni k potvrzení, zvolte

Zeptat se. Chcete-li zabránit ukládání cookies, zvolte
Nikdy.
Otevřít nejprve na celé obrazovce  — Při otevření
nového okna přepne na režim celé obrazovky.
Povolit pozastavení JavaScript  — Když je otevřené
okno prohlížeče v pozadí, pozastaví skripty Flash a
JavaScript.

Doporučujeme, abyste neukládali hesla ani nepoužívali jiné
podobné funkce u webových služeb nebo na webech, kde
máte uloženy osobní údaje nebo obsah. To je důležité
zejména v případech, kdy by vám neoprávněný přístup k
takovým webovým službám nebo webům mohl způsobit
finanční škodu.

Uspořádání kontaktů

Přidávání a úpravy kontaktů
Při prvním spuštění aplikace Kontakty přístroj otevře
dialogové okno Získat kontakty. Kontakty můžete importovat
z karty SIM, mobilního telefonu nebo jiného zařízení.

Zvolte  > Kontakty. Aplikace zobrazí seznam všech
uložených kontaktů a jejich případné stavy dostupnosti,
zprávy o stavu a ikony.

Přidání nového kontaktu
1 Otevřete menu a zvolte Nový kontakt.
2 Zadejte jméno a příjmení kontaktu. Povinné je pouze

jedno pole jména.
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3 Zadejte telefonní číslo. Vyberte, zda jde o číslo domů
nebo do zaměstnání, a zda jde o mobilní nebo pevnou
linku.

4 Zadejte e-mailovou adresu. Vyberte, zda jde o domácí
nebo pracovní e-mailovou adresu.

5 Chcete-li přidat obrázek ikony, vyberte místo pro
obrázek. Vyberte výchozí ikonu. Chcete-li použít jiný
obrázek, zvolte Procházet.

6 Chcete-li přidat další podrobnosti, zvolte Přidat pole.
Můžete přidat například adresy, narozeniny, podrobnosti
o zaměstnání, e-mailové adresy, přezdívky, poznámky,
telefonní čísla, uživatelská jména SIP, tituly a webové
adresy.

7 Zvolte Uložit.

Můžete také ručně přidat uživatelská jména kontaktu pro
různé internetové služby. Pokud máte nastaven vlastní účet,
kontakty budou automaticky importovány ze serveru.

Úpravy kontaktu
1 Vyberte kontakt, otevřete menu a zvolte Upravit.
2 Upravte podrobnosti kontaktu.

Chcete-li přidat další podrobnosti kontaktu, zvolte Přidat
pole.
Chcete-li odebrat podrobnosti, zvolte Odstranit pole.
Vyberte podrobnosti, které chcete odstranit, a zvolte
Odstranit. Pole jména, příjmení a pohlaví nelze odebrat.

3 Zvolte Uložit.

Sloučení kontaktu
Máte-li duplicitní kontakty, postupujte takto:

1 Vyberte kontakt, otevřete menu a zvolte Sloučit
kontakt.

2 Vyberte kontakt pro sloučení.
Pokud podrobnosti kontaktu obsahují rozporné
informace nebo pokud sloučení nebylo úspěšné, vyberte
požadované podrobnosti a zvolte Uložit.

Odstranění kontaktu
1 Otevřete menu a zvolte Odstranit kontakty.
2 Vyberte kontakty, které chcete odstranit, a zvolte

Odstranit.
3 Potvrďte odstranění.

Kontakty budou rovněž odstraněny ze všech možných služeb.

Související témata
• Viz „Import a export kontaktů“, s. 43.
• Viz „Synchronizace a přenos obsahu z jiného

přístroje“, s. 82.

Přidávání a úpravy vlastních informací
Moje informace je zobrazení obsahující vaše kontaktní
podrobnosti. Z tohoto zobrazení můžete rovněž přistupovat
ke svým účtům chatu nebo e-mailu.

Zvolte možnost  > Kontakty, otevřete menu a zvolte
Moje informace.
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Ruční přidávání vlastních informací
1 Zadejte své jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou

adresu. Povinné je pouze jedno pole jména.
Je-li na kartě SIM k dispozici vaše telefonní číslo, přístroj
jej automaticky importuje. Automaticky mohou být
importovány i další údaje, například účty služeb
internetového volání nebo chatu. Importované údaje
nelze upravovat.

2 Chcete-li ručně přidat ikonu nebo změnit automaticky
importovanou ikonu, vyberte místo pro obrázek. Vyberte
výchozí ikonu. Chcete-li použít jiný obrázek, zvolte
Procházet.
Obrázek je automaticky stažen ze služby chatu. Pokud
máte více nastavených služeb, ikona bude vybrána
náhodně.

3 Chcete-li přidat další podrobnosti o sobě, zvolte Přidat
pole.

4 Zvolte Uložit.

Zobrazení Moje informace obsahuje ikonu dostupnosti, která
označuje váš stav dostupnosti, ikonu stavu a zprávu o stavu.
Pro přístup k nastavením dostupnosti vyberte ikonu.

Úpravy vlastních informací
1 Otevřete menu Moje informace a zvolte Upravit.
2 Upravte pole podle potřeby a zvolte Uložit.

Řazení kontaktů
1 Zvolte možnost  > Kontakty a otevřete menu.
2 Vyberte z následujících možností:

ABC  — Řazení seznamu kontaktů podle abecedy.
Dostupnost  — Řazení seznamu podle stavu
dostupnosti. Kontakty jsou seřazeny nejprve podle
dostupnosti, pak podle abecedy.
Nedávné  — Řazení seznamu podle poslední aktivity.
Kontakty, se kterými jste naposledy komunikovali, jsou
uvedeny jako první.

Zobrazení skupin
Otevřete menu a zvolte Skupiny.

Zobrazení historie komunikace
Vyberte kontakt, otevřete menu a zvolte Historie
komunikace.

Import a export kontaktů
Kontaktní informace můžete importovat z jiného přístroje,
účtů chatu, karty SIM nebo z kompatibilního souboru.

Import kontaktů
1 Zvolte možnost  > Kontakty, otevřete menu a

zvolte Získat kontakty.
2 Vyberte z následujících možností:

Synchronizovat z jiného zařízení  — Synchronizace
existujících kontaktů z jiného přístroje.
Importovat kontakty z nového účtu  — Změna nebo
vytvoření účtu chatu. Při vytvoření účtu chatu jsou
importovány kontakty z tohoto účtu.
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Kopírovat ze SIM karty  — Automatické kopírování
všech kontaktů z karty SIM.
Importovat soubor kontaktů  — Import kontaktů ze
souboru uloženého v přístroji.

Můžete importovat kontakty ze souborů s příponou .vcf.

Export kontaktů
1 Zvolte možnost  > Kontakty, otevřete menu a

zvolte Exportovat. Zvolte Další.
2 Vyberte, zda chcete exportovat Všechny kontakty nebo

Vybrané kontakty, a zvolte Další.
Pokud jste zvolili Vybrané kontakty, vyberte kontakty
pro export a poté zvolte Hotovo.

3 Vyberte formát souboru pro export a zvolte Další.
4 Zadejte název složky pro exportované kontakty, vyberte

umístění složky a zvolte Další.
5 Zvolte Dokončit.

Odesílání karet kontaktů
Karty kontaktů můžete odesílat v textových zprávách, e-
mailech nebo přes připojení Bluetooth.

Odeslání karty kontaktu
1 Zvolte  > Kontakty.
2 Vyberte kontakt, jehož kartu chcete odeslat.

Chcete-li odeslat vlastní informace, otevřete menu a
zvolte Moje informace.

3 Otevřete menu a zvolte Poslat vizitku.
4 Vyberte způsob odeslání karty kontaktu.

5 Vyberte kontakt, kterému chcete kartu odeslat, a zvolte
Odeslat.

Odeslání podrobnosti kontaktu
1 Zvolte  > Kontakty.
2 Vyberte kontakt, jehož podrobnost chcete odeslat,

otevřete menu a zvolte Poslat detail kontaktu.
3 Vyberte podrobnost kontaktu, kterou chcete odeslat.
4 Vyberte způsob odeslání podrobnosti kontaktu.
5 Vyberte kontakt, kterému chcete podrobnost odeslat, a

zvolte Odeslat.

Přidávání zkratek na plochu
Přístroj umožňuje přidávat zkratky kontaktů na plochu.
Chcete-li otevřít seznam dostupných způsobů kontaktu,
vyberte kontakt.

Přidání zkratky
Zvolte možnost  > Kontakty, vyberte kontakt, pro který
chcete přidat zkratku, otevřete menu a zvolte Vytvořit
zástupce.

Pro kontakt můžete vytvořit jen jednu zkratku.

Synchronizace kontaktů
1 Zvolte  > Kontakty.
2 Otevřete menu a zvolte Získat kontakty >

Synchronizovat z jiného zařízení > Další.
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3 Vyberte, zda chcete přenášet data z jiných přístrojů
Bluetooth nebo nastavit synchronizaci pro udržování
aktuálních dat v obou přístrojích. Zvolte Další.

4 Zvolte možnost Vybrat zařízení a vyberte požadovaný
přístroj v seznamu.

5 Zadejte identifikační číslo přístroje, se kterých chcete
vyměňovat data, a zvolte Párovat.

Související témata
• Viz „Synchronizace obsahu“, s. 82.

Kontakty, nastavení
Zvolte možnost  > Kontakty, otevřete menu a zvolte
Nastavení.

Nastavení zobrazení jmen
Zvolte Zobrazení jmen. Výchozí pořadí je Jméno Příjmení.

Odstranění všech kontaktů v přístroji
Zvolte Odstranit všechny kontakty z přístroje. Kontakty
budou odebrány z přístroje, ale zůstanou zachovány na
serveru.

Telefonování

Hovory
Přístroj podporuje hlasové hovory a internetová volání.

Tip: Chcete-li zavolat osobě uložené v aplikaci Kontakty,
můžete použít fyzickou klávesnici. Na ploše začněte zadávat
jméno osoby. Přístroj otevře aplikaci Kontakty. Vyberte
kontakt v seznamu navrhovaných shod a zvolte .

Můžete také na ploše zadat telefonní číslo pomocí fyzické
klávesnice. Stiskněte a podržte  a zadejte číslo. V zobrazení
virtuální klávesnice zvolte .

Související témata
• Viz „Uskutečnění hovoru“, s. 46.
• Viz „Internetová volání“, s. 47.
• Viz „Možnosti v průběhu hovoru“, s. 48.

Snímač vzdálenosti
Přístroj je vybaven čidlem vzdálenosti. Pro ochranu před
náhodným zadáváním je dotyková obrazovka automaticky
vypnuta, jakmile při hovoru přiložíte přístroj k uchu.

Čidlo vzdálenosti nezakrývejte, např. ochranným filmem
nebo páskou.
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Uskutečňování hlasových hovorů
Uskutečnění hovoru
Zvolte  > Telefon.

V průběhu hovoru držte přístroj správně.

Výběr příjemce v seznamu kontaktů
Zvolte možnost Zvolte kontakt a vyberte kontakt. Chcete-li
hledat kontakt, zadejte pomocí fyzické klávesnice několik
prvních znaků jména a vyberte v seznamu navržených shod.
Pokud jste pro kontakt uložili několik telefonních čísel,
vyberte požadované číslo v seznamu.
Pokud držíte přístroj v orientaci na výšku, můžete při hledání
kontaktu použít ikony s iniciálami na pravé straně displeje.

Výběr příjemce v seznamu nedávných hovorů
Hlavní zobrazení telefonu obsahuje seznam nedávných
hovorů. Chcete-li uskutečnit hovor, vyberte kontakt v
seznamu.

Ruční zadání telefonního čísla
Zvolte  a vyberte celulární typ hovoru. Zadejte telefonní
číslo včetně předčíslí.

Zadání mezinárodního telefonního čísla
Dvojím zvolením * zadejte znak + (nahrazuje mezinárodní
přístupový kód), zadejte předčíslí země, předčíslí oblasti
(podle potřeby vynechejte úvodní nulu) a telefonní číslo.

Uskutečnění hovoru
Zvolte .

Ukončení hovoru
Zvolte .

Zrušení pokusu o hovor
Zvolte .

Tip: Chcete-li přidat kartu kontaktu na plochu, zvolte
Kontakty a vyberte kontakt. Vyberte jméno kontaktu z menu
a zvolte Vytvořit zástupce.

Příjem hovoru

Příjem hovoru
Zvolte . Pokud byl příchozí hovor přesměrován z jiného
telefonního čísla, přístroj zobrazí ikonu .

Odmítnutí hovoru
Zvolte .
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Ukončení aktivního hovoru
Zvolte .

Vypnutí vyzváněcího tónu
Zvolte .

Příjem jiného hovoru v průběhu hovoru
Je-li aktivováno čekání hovorů (síťová služba), můžete
přijmout nový příchozí hovor volbou ikony . První hovor
bude přidržen v pořadí.

Uskutečnění konferenčního hovoru
Zvolte  > Telefon.

Konferenční hovory (síťová služba) jsou možné pouze v
celulárních sítích a mohou mít maximálně tři účastníky
(včetně vás).

Volání prvnímu účastníkovi
Zadejte telefonní číslo účastníka nebo vyberte kontakt v
seznamu kontaktů.

Přidání dalšího účastníka
Zvolte možnost Volat další kontakt nebo Volat další číslo.

Zahájení konference
Zvolte Zahájit konferenční hovor.

Soukromý rozhovor s účastníkem
Vyberte účastníka a zvolte Osobní. Konferenční hovor bude
rozdělen na dva samostatné hovory. Chcete-li jeden z hovorů
ukončit, vyberte jej a zvolte Ukončit.

Ukončení konferenčního hovoru
Zvolte Ukončit.

Odesílání tónů DTMF
Chcete-li během aktivního hovoru zkontrolovat svou
hlasovou schránku nebo využít jinou automatickou telefonní
službu, můžete odeslat tóny DTMF (Dual Tone Multi-
Frequency).

1 V průběhu hovoru zvolte .
2 Zadejte sekvenci tónů DTMF.

Sekvenci tónů můžete také zadat pomocí klávesnice.

Uskutečňování internetových volání
Internetová volání
Internetová volání využívají protokol VoIP (Voice over
Internet Protocol), který umožňuje uskutečňovat a přijímat
hovory prostřednictvím internetu. Chcete-li tuto funkci
používat, musíte mít aktivní připojení k síti (WLAN nebo
paketová data) a registrovaný účet u poskytovatele služeb
internetového volání. Pro příjem hovorů je také třeba, aby
váš stav dostupnosti byl nastaven na Zapnuto.

Služby internetového volání nemusí podporovat tísňové
hovory. Další podrobnosti vám sdělí poskytovatel služeb
internetového volání.
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Související témata
• Viz „Uskutečnění internetového volání“, s. 48.

Vytváření a úpravy účtů pro volání
Účty pro volání umožňují používat internetové volání nebo
služby chatu.

Zvolte  > Telefon.

Vytvoření účtu pro volání
1 Otevřete menu Telefon a zvolte Účty > Nový.
2 Vyberte službu a zvolte možnost Zaregistrovat nový

účet.
3 Zadejte podrobnosti uživatele.

Účty můžete také vytvářet v aplikaci Konverzace.

Přihlášení k existujícímu účtu pro volání
1 Otevřete menu Telefon, zvolte možnost Účty a účet.
2 Zadejte podrobnosti uživatele a zvolte Přihlásit se.

Při aktivaci existujícího účtu přístroj automaticky načte
kontakty ze serveru účtů a přidá je do aplikace Kontakty.

Úpravy účtu
Vyberte účet a upravte své uživatelské jméno, heslo nebo
zobrazované jméno.

Zapnutí nebo vypnutí účtu
Vyberte účet a zaškrtněte nebo odškrtněte políčko
Zapnuto.

Uložení nastavení účtu
Zvolte Uložit.

Související témata
• Viz „Změna stavu dostupnosti“, s. 52.

Uskutečnění internetového volání
1 Zvolte  > Telefon.
2 Připojte přístroj k internetu a vyberte účet služby VoIP.

Váš stav dostupnosti se změní na On-line.
3 Zvolte možnost Zvolte kontakt a vyberte kontakt.
4 Chcete-li hovor ukončit, zvolte možnost .

Internetové volání můžete také uskutečnit z aplikace
Kontakty.

Příjem internetového volání
Zvolte .

Možnosti v průběhu hovoru
Možnosti v průběhu aktivního hovoru
Otevřete menu a vyberte z následujících možností:
Přidržet hovor  — Přidržení hovoru.
Volat další číslo  — Volání na jiné číslo a zahájení
konferenčního hovoru.
Volat další kontakt  — Volání kontaktu a zahájení
konferenčního hovoru.
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Možnosti v průběhu přidrženého hovoru
Chcete-li přidržet hovor, otevřete menu a zvolte možnost
Přidržet hovor.

Otevřete menu a vyberte z následujících možností:
Aktivovat hovor  — Aktivování hovoru.
Volat další číslo  — Volání na jiné číslo a zahájení
konferenčního hovoru.
Volat další kontakt  — Volání kontaktu a zahájení
konferenčního hovoru.

Vypnutí mikrofonu
Zvolte .

Zapnutí reproduktoru
Zvolte Reproduktor.

Odesílání tónů DTMF
Zvolte .

Ukončení hovoru
Zvolte Ukončit.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu
hovoru.

Časovače hovorů
Přístroj umožňuje zobrazit trvání přijatých a uskutečněných
hovorů. Trvání hlasových hovorů a internetových volání je
zobrazeno samostatně.

Zvolte  > Telefon. Otevřete menu a zvolte Délka
hovorů.

Vymazání časovačů hovorů
Zvolte Vymazat časovače. Časovače hlasových hovorů i
internetových volání budou vymazány.

Tísňová volání
Před uskutečněním tísňového volání přístroj zapněte a
zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Pokud
jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je
posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.

Důležité:  Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů,
bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných
funkcí. Tísňová volání lze uskutečňovat s použitím
celulárního telefonu.Tísňové volání nelze uskutečnit
prostřednictvím hlasového hovoru přes internet
(internetového volání). Připojení není možné zajistit za všech
podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například
v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat
pouze na bezdrátový přístroj.

Uskutečnění tísňového volání
1 Zvolte  > Telefon.
2 Zvolte  a vyberte celulární typ hovoru.
3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální

polohy.
4 Hovor zahájíte možností .
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Uskutečnění tísňového volání bez zadání kódu PIN, PUK
nebo kódu zámku
1 Když vás přístroj vyzve k zadání kódu, zadejte číslo

tísňové linky dle své aktuální polohy. Přístroj zobrazí
ikonu Tísňový hovor.

2 Hovor zahájíte možností Tísňový hovor. Chcete-li po
tísňovém volání začít používat jiné funkce přístroje,
musíte zadat požadovaný kód PIN, PUK nebo kód zámku.

Při tísňovém volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité
informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným
komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor
neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Odesílání textových zpráv a zpráv chatu

Konverzace
Zvolte  > Konverzace.

Aplikace Konverzace umožňuje odesílat textové zprávy a
zprávy chatu.

Služby mají společné hlavní zobrazení, ve kterém jsou
uvedeny konverzace s textovými zprávami a zprávami chatu.
Chcete-li zobrazit zprávy konverzace, vyberte konverzaci.

Tip: Chcete-li v hlavním zobrazení konverzací zavolat
kontaktu, vyberte a podržte konverzaci. Aplikace zobrazí
místní nabídku. Zvolte Otevřít kartu kontaktu a vyberte typ
hovoru. Informace uvedené na kartě kontaktu závisí na
podrobnostech, které jste přidali.

Související témata
• Viz „Nastavení textových zpráv a zpráv chatu“, s. 53.

Odesílání textových zpráv
Odeslání textové zprávy
1 Zvolte  > Konverzace.
2 Zvolte Nová zpráva SMS.
3 Chcete-li přidat příjemce, zvolte Komu a vyberte kontakt

nebo zadejte telefonní číslo.
4 Napište zprávu v poli obsahu. Pro přesun na další řádek

nepoužívejte klávesu Enter (stisknete-li klávesu Enter,
zpráva bude odeslána).
Chcete-li přidat smajlík, vyberte jej.

5 Zvolte Odeslat.

Textové zprávy jsou zobrazeny v hlavním zobrazení jako
seznam konverzací.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka
překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou
odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může
takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky,
které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky
některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet
znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Předání textové zprávy
1 Zvolte  > Konverzace.
2 Vyberte konverzaci a textovou zprávu.
3 Zvolte Přeposlat.
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Odeslání karty kontaktu
1 Zvolte možnost  > Kontakty a vyberte kontakt.
2 Otevřete menu a vyberte z následujících možností:

Poslat vizitku  — Odeslání všech podrobností kontaktu.
Poslat detail kontaktu  — Odeslání pouze určité
podrobnosti kontaktu.

3 Výběr, zda má být karta odeslána jako textová zpráva,
prostřednictvím připojení Bluetooth nebo jako e-mailová
zpráva.

4 Vyberte příjemce zprávy nebo zadejte telefonní číslo.
5 Zvolte Odeslat.

Uložení přijaté karty kontaktu
1 Zvolte  > Konverzace.
2 Otevřete konverzaci s přijatou textovou zprávou a

vyberte odkaz na kartu kontaktu.
3 Vyberte, zda chcete kartu kontaktu uložit jako nový

kontakt nebo aktualizovat informace existující karty
kontaktu.

Odesílání zpráv chatu
Vytvoření a přihlášení k účtu chatu
Chcete-li odesílat zprávy chatu, musíte vytvořit účet chatu.

Zvolte možnost  > Konverzace, otevřete menu a zvolte
Účty VoIP a IM.

Vytvoření účtu chatu
1 Zvolte Nový.

2 Vyberte službu a zvolte možnost Zaregistrovat nový
účet.

3 Zadejte své podrobnosti uživatele. V závislosti na službě
může být k dispozici možnost nastavení účtu pomocí
webového prohlížeče. Postupujte podle pokynů.

Přihlášení k existujícímu účtu chatu
Zadejte své podrobnosti uživatele a zvolte Přihlásit se.

Při aktivaci existujícího účtu přístroj automaticky načte
kontakty ze serveru účtů a přidá je do vašeho seznamu
kontaktů.

Odeslání zprávy chatu
1 Zvolte  > Konverzace.
2 Zvolte možnost Nová zpráva IM a kontakt nebo otevřete

menu, zvolte Chatovat s a zadejte adresu chatu.
3 Napište zprávu v editoru zpráv.

Chcete-li přidat smajlík, vyberte jej.
4 Zvolte .

Ukládání a zobrazování historie chatu
Historie chatu je automaticky ukládána.

Chcete-li zobrazit historii chatu, zvolte možnost  >
Konverzace a konverzaci.

Změna ikon
1 Zvolte  > Konverzace.
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2 Otevřete menu, zvolte možnost Účty a účet, pro který
chcete změnit ikonu.

3 Zvolte možnost Ikona a požadovanou ikonu nebo zvolte
možnost Procházet a vyhledejte obrázek v paměti
přístroje.

4 Chcete-li ikonu uložit, zvolte Uložit.

Ikonu můžete také změnit v nastaveních účtu.

Související témata
• Viz „Nastavení účtu“, s. 52.

Změna stavu dostupnosti
Vyberte panel stavu, zvolte Dostupnost a některou z
následujících možností:

On-line, Nerušit, nebo Off-line — Nastavte svůj stav
dostupnosti.
Napište zprávu o svém stavu  — Zadejte zprávu o stavu
dostupnosti.
Moje poloha  — Definujte svou aktuální polohu.
Nový stav  — Přidání nového profilu dostupnosti. Pomocí
profilů dostupnosti můžete měnit svou dostupnost
samostatně pro každý účet.

Nastavení účtu
1 Zvolte  > Konverzace.
2 Otevřete menu Konverzace a zvolte Účty.
3 Vyberte účet a zadejte následující údaje:

Uživatelské jméno a Heslo — Zadejte své uživatelské
jméno a heslo.
Přezdívka  — Zadejte své zobrazované jméno.
Ikona  — Vyberte ikonu.
Upravit osobní informace  — Úpravy osobních
informací.
Zapnuto  — Zapnutí nebo vypnutí účtu.

4 Zvolte Uložit.

Odstraňování zpráv a konverzací
Zvolte  > Konverzace.

Odstranění textové zprávy
1 Vyberte konverzaci a textovou zprávu.
2 Zvolte Odstranit.

Odstranění všech textových zpráv v jedné konverzaci
1 Otevřete konverzaci.
2 Otevřete menu a zvolte Vymazat konverzaci.

Odstraňování konverzací
1 Otevřete menu a zvolte Odstranit konverzace.
2 Vyberte požadovanou konverzaci nebo konverzace a

zvolte Odstranit.

Filtrování konverzací
Chcete-li otevřít panel filtru a vyhledat určitou konverzaci,
začněte zadávat podmínky hledání pomocí klávesnice.
Aplikace zobrazí konverzace odpovídající zadaným
podmínkám hledání v seznamu konverzací.
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Nastavení textových zpráv a zpráv chatu
1 Zvolte  > Konverzace.
2 Otevřete menu Konverzace, zvolte Nastavení a

některou z následujících možností:

Přijímat zprávy o doručení zpráv SMS  — Vyberte, zda
chcete přijímat zprávy o doručení textových zpráv.
Číslo střediska zpráv SMS  — Použijte číslo střediska
textových zpráv uložené na SIM kartě nebo zadejte jiné
číslo.

3 Zvolte Uložit.

E-mail

E-mail
Pomocí aplikace Nokia Messaging můžete z přístroje
přistupovat ke svým osobním e-mailovým účtům. E-mail
můžete synchronizovat z jedné (výchozí) schránky nebo z více
schránek. Aplikace Nokia Messaging umožňuje synchronizaci
v režimu push s běžnými e-mailovými servery používajícími
protokol IMAP, jako je Yahoo nebo Gmail.

Pomocí aplikace Mail for Exchange můžete také přistupovat
ke svému pracovnímu e-mailu. Můžete číst e-maily a
odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat kompatibilní
přílohy, spravovat kalendář a kontaktní informace.

Související témata
• Viz „Nastavení jiného e-mailu“, s. 54.
• Viz „Čtení a odesílání e-mailu“, s. 56.
• Viz „Uspořádání e-mailu“, s. 58.

• Viz „Změna nastavení e-mailu“, s. 59.

Čtení pracovních e-mailů s aplikací Mail for Exchange
Aplikace Mail for Exchange umožňuje přijímat pracovní e-
maily do přístroje. Můžete číst e-maily a odpovídat na ně,
zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy
kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně,
plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat
kontakty.

Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v případě,
že ve firmě používáte server Microsoft Exchange. Podnikový
správce IT také musí pro váš účet aktivovat funkci Microsoft
Exchange ActiveSync.

ActiveSync
Použití Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou
synchronizaci PIM informací mezi přístrojem Nokia a
autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat,
zkontrolujte, zda máte následující informace:

• Firemní e-mailovou adresu
• Název serveru Exchange (obraťte se na podnikové

oddělení IT)
• Název síťové domény (obraťte se na podnikové oddělení

IT)
• Heslo pro kancelářskou síť
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V závislosti na konfiguraci serveru Exchange ve vaší firmě
může být nutné zadat i další informace. Pokud neznáte
správné informace, obraťte se na podnikové oddělení IT.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být povinné
používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale
správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.

Nastavení e-mailu
Nastavení účtu aplikace Nokia Messaging
V přístroji můžete mít nastaven pouze jeden účet aplikace
Nokia Messaging.

1 Zvolte  > E-mail.
2 Otevřete menu a zvolte možnost Nový účet.
3 Definujte následující položky:

Region  — Vyberte zemi nebo region.
Poskytovatel služeb  — Zvolte Nokia Messaging.

4 Zadejte následující povinné informace:

E-mailová adresa a Heslo — Zadejte e-mailovou adresu
a heslo.

5 Zvolte Dokončit.

Nastavení jiného e-mailu
Chcete-li odesílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte mít
aktivní připojení k síti a e-mailový účet u poskytovatele
služeb e-mailu. Správná nastavení získáte od poskytovatele
služeb e-mailu.

Používání služeb e-mailu (například automatické načítání
zpráv) může mít za následek přenos velkého množství dat.
Informujte se u svého poskytovatele služeb sítě o poplatcích
za datové přenosy.

1 Zvolte  > E-mail.
2 Otevřete menu a zvolte Nový účet.
3 V podrobnostech účtu zadejte následující údaje:

Region  — Vyberte zemi nebo region.
Poskytovatel služeb  — Vyberte poskytovatele služeb
e-mailu. Pokud váš poskytovatel služeb e-mailu není
uveden v seznamu, zvolte Ostatní.
Název účtu  — Zadejte název účtu.

4 V podrobnostech uživatele zadejte následující údaje:

Jméno  — Zadejte své jméno. Toto jméno bude
zobrazeno v poli odesílatele u odeslaných zpráv.
Uživatelské jméno a Heslo — Zadejte své uživatelské
jméno a heslo pro e-mailovou službu. Tyto údaje jsou
potřebné pro přihlášení ke schránce. Ponecháte-li pole
hesla prázdné, přístroj vás vyzve k zadání hesla při
pokusu o připojení ke schránce na e-mailovém serveru.
E-mailová adresa  — Zadejte svou e-mailovou adresu.
Adresa musí obsahovat znak @. Na tuto zprávu budou
odesílány odpovědi na vaše zprávy.

5 Pokud jste jako poskytovatele služeb e-mailu vybrali
možnost Ostatní, zadejte následující nastavení pro
příchozí e-maily:
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Typ účtu  — Vyberte e-mailový protokol (POP3 nebo
IMAP4) doporučený vaším poskytovatelem služeb e-
mailu. Protokol IMAP4 je modernější a obvykle nabízí více
funkcí. U protokolu POP3 mohou být některé funkce
omezeny.

Po uložení nastavení účtu nebo ukončení průvodce již
toto nastavení nelze změnit.
Server příchozí pošty  — Zadejte adresu IP nebo název
hostitele serveru POP3 nebo IMAP4, přes který přijímáte
e-maily.
Zabezpečené ověřování  — Nastavení systému, aby
používal zabezpečené ověřování.

Pokud nepoužíváte zabezpečená připojení, důrazně
doporučujeme, abyste zabezpečené ověřování zapnuli.
Informace o podporovaných metodách získáte od
poskytovatele služeb e-mailu.
Bezpečné připojení  — Nastavení zabezpečení
příchozích zpráv.

Pokud přistupujete k e-mailu prostřednictvím
bezdrátové sítě LAN (WLAN), důrazně doporučujeme,
abyste používali zabezpečená připojení. Informace o
podporovaných zabezpečených připojeních získáte od
poskytovatele služeb e-mailu.

Tip: Servery pro schránky příchozích e-mailů (POP3 nebo
IMAP4) obvykle zajišťuje poskytovatel služeb e-mailu a
server pro odchozí e-maily (SMTP) zajišťuje poskytovatel
služeb internetu. Pokud se jedná o různé poskytovatele

služeb, hesla a nastavení zabezpečení pro příchozí a
odchozí zprávy mohou být různá.

6 Servery SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) se používají
při odesílání e-mailů. Chcete-li odesílat e-mail, musíte
zadat název hostitele nebo adresu IP serveru SMTP. Tyto
údaje získáte od poskytovatele služeb e-mailu, jehož
připojení používáte.
Pokud jste jako poskytovatele služeb e-mailu vybrali
možnost Ostatní, zadejte následující nastavení pro
odchozí e-maily:

Server odchozí pošty  — Zadejte název hostitele nebo
adresu IP serveru, přes který odesíláte e-mailové zprávy.
Zabezpečené ověřování  — Nastavení systému, aby
používal zabezpečené ověřování.
Bezpečné připojení  — Nastavení zabezpečení
odchozích zpráv.
Servery SMTP specifické pro připojení  — Použití
různých serverů SMTP pro odesílání e-mailů u
jednotlivých připojení. Chcete-li upravit nastavení
serverů SMTP pro jednotlivá připojení, zvolte Nastavit
servery SMTP.

Tip: Nastavení pro odchozí e-maily (SMTP) obvykle
používají uživatelské jméno a heslo nebo závisí na
konkrétním připojení. Bez uživatelského jména a hesla
protokolu SMTP vám poskytovatel služeb internetu může
z bezpečnostních důvodů zabránit v odesílání e-mailů.

7 Chcete-li dokončit nastavení e-mailového účtu, zvolte
Dokončit.
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Nastavení účtu Mail for Exchange
Chcete-li používat aplikaci Mail for Exchange, potřebujete
účet služby Mail for Exchange.

Nastavení účtu:

1 Zvolte možnost  > E-mail, otevřete menu a zvolte
Nový účet.

2 Definujte následující položky:

Region — Vyberte správný region.
Poskytovatel služeb — Zvolte Mail for Exchange.

3 Definujte následující položky:

E-mailová adresa — Zadejte svou e-mailovou adresu.
Uživatelské jméno — Zadejte své uživatelské jméno.
Heslo — Zadejte své heslo.
Doména — Zadejte název domény. Toto pole není
povinné.

4 Definujte následující položky:

Server — Zadejte adresu serveru.
Port — Zadejte číslo portu pro připojení k serveru Mail for
Exchange. Pole je předem vyplněno standardním číslem
portu protokolu HTTPS pro službu Mail for Exchange.
Bezpečné připojení — Použití bezpečného připojení.

5 Na stránce průvodce s názvem Obsah synchronizace
definujte následující nastavení:

E-mail  — Povolení synchronizace e-mailu.

Kalendář a úkoly  — Povolení synchronizace kalendáře
a úkolů.
Kontakty  — Povolení synchronizace kontaktů.
První synchronizace  — Pokud jste povolili
synchronizaci kontaktů, musíte vybrat, zda chcete při
první synchronizaci odebrat všechny místní kontakty z
přístroje. Jako výchozí je vybrána možnost Uchovat
položky v přístroji.

6 Chcete-li změnit pokročilá nastavení, zvolte Pokročilé
nastavení.

7 Zvolte Dokončit.

Čtení a odesílání e-mailu
Načítání a čtení e-mailových zpráv
Zvolte  > E-mail.

Přistroj může automaticky načítat e-mailové zprávy, které
vám byly odeslány.

Ruční načtení e-mailových zpráv
1 Otevřete menu a zvolte Odeslat a přijmout. Budou

načteny zprávy pro všechny účty.
Chcete-li přijmout zprávy pouze z určitého účtu, vyberte
požadovaný účet, otevřete menu a zvolte Odeslat a
přijmout.
Při načítání e-mailu jsou odeslány všechny zprávy ve
složce K odeslání.

2 Chcete-li načíst obsah vybrané zprávy, vyberte její
záhlaví.
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Čtení e-mailové zprávy
Chcete-li otevřít zprávu, vyberte její záhlaví.

Pokud po ukončení e-mailové aplikace přístroj přijme nové
e-mailové zprávy, zobrazí oznámení. Chcete-li otevřít novou
zprávu, vyberte oznámení.

Odpověď na přijatou e-mailovou zprávu
Chcete-li odpovědět odesílateli, zvolte možnost . Chcete-
li odpovědět odesílateli a ostatním příjemcům e-mailové
zprávy, zvolte možnost .

Předání přijaté e-mailové zprávy
Otevřete menu a zvolte Přeposlat.

Označení e-mailové zprávy za přečtenou nebo
nepřečtenou
Otevřete menu a zvolte Označit jako přečtené nebo Označit
jako nepřečtené.

Přechod na předchozí nebo následující e-mailovou
zprávu
Zvolte možnost  nebo .

Odstranění e-mailové zprávy
Zvolte .

Vytváření a odesílání e-mailových zpráv
1 Zvolte  > E-mail.
2 Zvolte Nová zpráva.

3 Zadejte e-mailovou adresu nebo vyberte příjemce v
seznamu kontaktů.
Chcete-li zadat více příjemců, oddělte je středníkem (;)
nebo čárkou (,). Pole Kopie slouží k odeslání kopie, pole
Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li
pole Kopie nebo Skrytá viditelné, otevřete menu a zvolte
Zobrazit kopie nebo Zobrazit skryté kopie.

Tip: Můžete také zobrazit e-mailové adresy příjemců.
Zadejte jejich jména, otevřete menu a zvolte
Zkontrolovat jména.

4 Zadejte předmět a napište zprávu. Chcete-li změnit typ
písma, velikost a barvu textu zprávy, zvolte příslušnou
ikonu na panelu nástrojů.

5 Zvolte .

Nastavení zpráv
Můžete nastavit úroveň priority e-mailové zprávy a tvar, ve
kterému bude zpráva odeslána: jako formátovaný text
(HTML) nebo jako prostý text.

Při psaní zprávy otevřete menu a zvolte Nastavení zpráv.

Nastavení úrovně priority
Zvolte možnost Nízká, Normální (výchozí) nebo Vysoká.

Nastavení formátu textu
Zvolte možnost Formátovaný text (výchozí) nebo Prostý
text.
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Přidávání, ukládání a odstraňování příloh
Chcete-li otevřít přílohu e-mailové zprávy, vyberte zprávu a
poté vyberte přílohu.

Přidání přílohy k e-mailové zprávě
Otevřete menu a zvolte Připojit přílohu.

Uložení přílohy
Vyberte přílohu a zvolte Uložit přílohy. Zadejte název přílohy
a zvolte Uložit.

Odstranění přílohy
Otevřete menu a zvolte Odstranit přílohy.

Vytvoření e-mailového podpisu
1 Zvolte  > E-mail.
2 Zvolte možnost Upravit účet a vyberte požadovaný účet.
3 Zvolte Podpis.
4 Zaškrtněte políčko Použít podpis.
5 Zadejte podpis a zvolte Uložit.

Podpis bude přidáván na konec textu všech zpráv odesílaných
s použitím tohoto účtu. Před odesláním e-mailové zprávy
můžete podpis upravit nebo odstranit.

Tipy pro vytváření e-mailových zpráv

Vložení obrázku do e-mailové zprávy
Zvolte Vložit obrázek.

Kopírování textu z e-mailové zprávy
1 Klepněte na zprávu v místě, odkud chcete začít kopírovat.
2 Stiskněte a podržte klávesu Shift a klepněte na místo, kde

chcete kopírování ukončit.
3 Chcete-li text zkopírovat, stiskněte Ctrl + C. Chcete-li text

vložit na jiném místě, stiskněte Ctrl + V.

Uspořádání e-mailu
Uspořádání e-mailových zpráv a příloh
Zvolte  > E-mail.

Chcete-li uspořádat zprávy ve složkách e-mailu, vyberte
složku, zvolte možnost Třídit a vyberte požadovaný způsob
a pořadí řazení.

Hledání v e-mailové zprávě
1 Zvolte  > E-mail.
2 Otevřete e-mailovou zprávu.
3 Otevřete menu a zvolte Hledat ve zprávě. Přístroj

zobrazí panel hledání.
4 Zadejte podmínky hledání v panelu hledání a zvolte

Enter. Nalezené shody budou zvýrazněny.

Odstraňování e-mailových zpráv
Chcete-li odstranit e-mailovou zprávu, vyberte ji a zvolte
možnost .

Pokud jste v případě účtů POP3 aktivovali možnost Ponechat
zprávy na serveru v nastavení příchozích e-mailů, zpráva
bude odstraněna pouze z přístroje. Pokud jste tuto možnost
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deaktivovali a chcete zprávu odstranit ze serveru, vyberte
zprávu a zvolte Odstranit.

V případě účtů IMAP4 jsou odstraňované zprávy vždy
odstraněny i ze serveru.

Synchronizace s aplikací Mail for Exchange
Synchronizace probíhá automaticky v intervalech
definovaných v nastaveních účtu Mail for Exchange.
Synchronizaci můžete také kdykoli spustit ručně.

Synchronizován bude pouze obsah definovaný v nastaveních
účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení
aplikace Mail for Exchange.

Ruční spuštění synchronizace
Zvolte Synchronizovat ručně.

Související témata
• Viz „Nastavení aplikace Mail for Exchange“, s. 61.

Změna nastavení e-mailu
Nastavení e-mailového účtu
Zvolte  > E-mail.

Otevřete menu E-mail, zvolte možnost Upravit účet a
vyberte účet. Zkontrolujte, zda nejste připojeni ke schránce.

Správná nastavení získáte od poskytovatele služeb e-mailu.

Podrobnosti účtu
Zvolte možnost Podrobnosti účtu a některou z následujících
možností:
Název účtu  — Zadejte název účtu.
Ponechat zprávy na serveru  — Pouze pro účty POP3.
Nastavení, aby přístroj ponechával kopie načtených zpráv na
serveru.

Podrobnosti uživatele
Zvolte možnost Podrobnosti uživatele a některou z
následujících možností:
Jméno  — Zadejte jméno, které bude zobrazováno jako
jméno odesílatele zpráv.
Uživatelské jméno a Heslo — Zadejte své uživatelské jméno
a heslo pro e-mailovou službu.
E-mailová adresa  — Zadejte svou e-mailovou adresu.
Podpis  — Úpravy podpisu.

Nastavení příchozího e-mailu
Zvolte možnost Podrobnosti příchozí pošty a některou z
následujících možností:
Server příchozí pošty  — Zadejte název hostitele nebo
adresu IP serveru POP3 nebo IMAP4, přes který přijímáte e-
maily.
Bezpečné připojení  — Nastavení zabezpečení příchozích
zpráv. Postupujte podle pokynů od poskytovatele služeb e-
mailu.
Port  — Zadání čísla portu serveru. Postupujte podle pokynů
od poskytovatele služeb e-mailu.
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Zabezpečené ověřování  — Nastavení systému, aby
používal zabezpečené ověřování.

Nastavení odchozího e-mailu
Zvolte možnost Podrobnosti odchozí pošty a některou z
následujících možností:
Server odchozí pošty  — Zadejte název hostitele nebo
adresu IP serveru SMTP, přes který odesíláte e-mailové
zprávy.
Zabezpečené ověřování  — Nastavení systému, aby
používal zabezpečené ověřování.
Uživatelské jméno a Heslo — Zadejte své uživatelského
jméno a heslo pro server SMTP.
Bezpečné připojení  — Nastavení zabezpečení odchozích
zpráv.
Port  — Zadání čísla portu serveru. Postupujte podle pokynů
od poskytovatele služeb e-mailu.
Servery SMTP specifické pro připojení  — Použití různých
serverů SMTP pro odesílání e-mailových zpráv u jednotlivých
připojení. Chcete-li upravit nastavení serverů SMTP, zvolte
Nastavit servery SMTP.

Nastavení e-mailu
1 Zvolte  > E-mail.
2 Otevřete menu E-mail a zvolte Nastavení.
3 Vyberte účet a zadejte následující údaje:

Výchozí účet  — Nastavení výchozího účtu. První
vytvořený účet je nastaven jako výchozí.

Nový formát zprávy  — Výběr formátu nových e-
mailových zpráv. Výchozí nastavení je Formátovaný text
(HTML).
Aktualizovat automaticky  — Nastavení
automatického načítání zpráv do přístroje.
Při připojení aktualizovat přes  — Výběr typu připojení
pro automatické načítání e-mailu.
Interval aktualizace  — Nastavení intervalu načítání
zpráv. Výchozí hodnota je 15 minut.

Nastavení aplikace Nokia Messaging
Zvolte možnost  > E-mail a Upravit účet > Nokia
Messaging.

Zobrazení podrobností uživatele

Zvolte Informace o službě. Tato pole nelze upravovat.

Změna nastavení aplikace Nokia Messaging
Zvolte Synchronizace. Definujte následující položky:
Dny  — Výběr dnů, ve kterých chcete provádět synchronizaci.
Čas  — Výběr období, ve kterém chcete ve vybraných dnech
provádět synchronizaci.
Synchronizovat při roamingu  — Tuto možnost vyberte,
chcete-li provádět synchronizaci v roamingu mimo domácí
síť.
Vypnout synchronizaci  — Nastavení úrovně nabití baterie,
při které má být synchronizace zastavena.
Odeslat a přijmout  — Nastavení intervalu synchronizace.
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Synchronizovat Přijaté  — Tuto možnost vyberte, chcete-li
synchronizovat složku přijatých zpráv.
Velikost pro stažení  — Vyberte, zda chcete stahovat pouze
záhlaví e-mailové zprávy, část zprávy nebo celou zprávu.
Odstranit položky starší než  — Výběr období, po kterém
budou e-mailové zprávy z přístroje odstraněny.
Synchronizovat Koncepty  — Tuto možnost vyberte, chcete-
li synchronizovat e-mailové zprávy ve složce konceptů.
Synchronizovat Odeslané  — Tuto možnost vyberte, chcete-
li synchronizovat e-mailové zprávy ve složce odeslaných
položek.

Přidávání a změny schránek
1 Zvolte Nokia Messaging: Schránky.
2 Chcete-li přidat novou schránku, zvolte Přidat novou

schránku. Název každé schránky je načten ze serveru
služby Nokia Messaging. Vyberte schránku.

3 Chcete-li schránku změnit, vyberte ji. Upravte informace
podle potřeby.

Název schránky  — Změna názvu schránky.
Synchronizace serveru pro čtení  — Tuto možnost
vyberte, chcete-li synchronizovat stav přečtení e-mailů se
serverem.
Moje jméno  — Změna jména.
Heslo  — Změna hesla.
E-mailová adresa  — Vaše e-mailová adresa. Tato pole
nelze změnit.

Použít podpis  — Chcete-li používat podpis, zaškrtněte
políčko a zvolte Podpis. Upravte podpis a zvolte
Hotovo.

Nastavení aplikace Mail for Exchange
Zvolte  > E-mail. Otevřete menu a zvolte Upravit
účet > Mail for Exchange.

Zobrazení podrobností synchronizace
Zvolte Podrobnosti. Aplikace zobrazí počet položek
přidaných, aktualizovaných nebo odstraněných při poslední
synchronizaci.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Mail for Exchange, zvolte
možnost Nastavení a vyberte některou z následujících
možností:

Plán synchronizace
Začátek špičky a Konec špičky — Vyberte počáteční a
koncový čas období špičky.
Dny ve špičce  — Vyberte dny v týdnu, ve kterých platí období
špičky. Musíte vybrat alespoň jeden den.
Synchronizace ve špičce  — Vyberte interval synchronizace
pro období špičky. Pokud zvolíte Vždy zapnuto, nové přijaté
zprávy a jiné změny na serveru budou do přístroje přenášeny
okamžitě.
Synchronizace mimo špičku  — Vyberte interval
synchronizace pro období mimo špičku.
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Připojení
Server — Úpravy adresy serveru Exchange.
Port — Úpravy čísla portu pro připojení k serveru Exchange.
Bezpečné připojení  — Použití bezpečného připojení.
Rozhodnutí konfliktu  — Určete, která verze položek
upravených od poslední synchronizace v přístroji i na serveru
má být zachována.

Ověřovací údaje
Uživatelské jméno — Úpravy uživatelského jména serveru
Exchange.
Heslo — Úpravy hesla k serveru Exchange.
Doména — Úpravy domény serveru Exchange.

E-mail
Synchronizovat e-mail  — Povolení synchronizace e-mailu.
El. adresa — Úpravy e-mailové adresy.
Název účtu — Úpravy názvu účtu.
Podpis  — Podpis používaný ve zprávách odeslaných z účtu
Mail for Exchange.
Zpětná synchronizace zpráv  — Určete, jak často mají být
se serverem synchronizovány staré zprávy.
Odesílání e-mailu  — Určete, zda mají být odchozí zprávy
odesílány okamžitě nebo až při příští synchronizaci.
Kopírovat odchozí e-maily  — Kopírování odeslané pošty
do složky Odesláno na serveru.

Kalendář a úkoly
Synchronizovat kalendář a úkoly  — Povolení
synchronizace kalendáře a úkolů.
Kalendář  — Určete, který kalendář má služba Mail for
Exchange používat.
Zpětná synchronizace položek kalendáře  — Určete, jak
často mají být se serverem synchronizovány staré události
kalendáře a úkoly.
Synchronizace dokončených úkolů  — Určete, zda mají být
do synchronizace zahrnuty i dokončené úkoly.

Kontakty
Synchronizovat kontakty  — Povolení synchronizace
kontaktů.
První synchronizace  — Určete, zda mají být při první
synchronizaci přístroje s počítačem odebrány všechny místní
kontakty.

Nová synchronizace
Úplné obnovení synchronizace  — Zahájení úplné nové
synchronizace.

Dostupné volby se mohou lišit.

Související témata
• Viz „Nastavení účtu Mail for Exchange“, s. 56.

Konfigurace serverů SMTP pro jednotlivá připojení
Konfigurace serverů SMTP pro jednotlivá připojení umožňuje
e-mailové aplikaci připojit se k serveru SMTP a odesílat e-
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maily, když cestujete mezi různými připojeními od různých
poskytovatelů e-mailových služeb.

1 Chcete-li pro jednotlivá připojení používat různé servery
SMTP, zvolte možnost  > E-mail, otevřete menu a
zvolte možnost Upravit účet.

2 Vyberte požadovaný účet.
3 Zvolte Servery SMTP specifické pro připojení.
4 Chcete-li upravit servery SMTP, zvolte Nastavit servery

SMTP. Proveďte změny a zvolte Uložit.

Pořizování snímků a nahrávání videoklipů

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení
2576x1921 pixelů (5 megapixelů). Rozlišení obrázků v této
příručce může vypadat jinak.

Fotoaparát
Zapnutí fotoaparátu

Otevřete kryt objektivu. Když je hlavní fotoaparát zapnut na
pozadí a je otevřen kryt objektivu, zapněte fotoaparát
stisknutím spouště.

Fotografování
Indikátory snímku
Indikátory v hledáčku fotoaparátu ukazují jeho aktuální
nastavení. Indikátory v režimu fotografií jsou následující:

1 Zavřít
2 Používaný režim scény (například Automaticky)
3 Nastavení snímání (  )
4 Používaný režim blesku (například Automaticky)
5 Fotografie (  )
6 Úroveň zoomu (při výchozí úrovni skryto)
7 Záměrný kříž automatického zaostřování ( , není

zobrazen ve všech režimech snímání)
8 Počitadlo snímků (odhadovaný počet snímků, které

můžete pořídit při aktuálních nastaveních a dostupné
paměti)

9 Používaná paměť (například Interní paměť)
10 Rozlišení snímku (například )
11 Vyvážení bílé (například  ). Zobrazeno pouze při jiném

nastavení než Automaticky.
12 Expozice (například  ). Zobrazeno pouze při jiném

nastavení než 0.
13 Citlivost ISO (například  ). Zobrazeno pouze při jiném

nastavení než Automaticky.
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14 Zeměpisné souřadnice ( , je-li zapnuto přiřazování
zeměpisných souřadnic). Při načítání souřadnic místa
ikona bliká.

Související témata
• Viz „Režimy scény“, s. 67.
• Viz „Nastavení obrázků“, s. 67.
• Viz „Nastavení blesku“, s. 68.
• Viz „Obecná nastavení“, s. 68.

Fotografování
Při fotografování se řiďte těmito pokyny:

• Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
• Kvalita digitálně zvětšeného snímku je nižší než

u nezvětšeného snímku.
• Pokud do minuty neprovedete žádnou akci, přejde

fotoaparát do úsporného režimu. Chcete-li pokračovat ve
fotografování, aktivujte dotykovou obrazovku.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost.
Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při
fotografování nezakrývejte blesk.

Fotografování
1 Fotoaparát zapnete otevřením krytu objektivu.
2 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu videa do režimu

fotografií, zvolte .
3 Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte spoušť do

poloviny (namáčkněte). Fotoaparát zobrazí zelený

indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je
indikátor zaostření červený. Uvolněte spoušť a znovu ji
stiskněte o polovinu. Snímek můžete vyfotografovat i bez
zaostření.

4 Chcete-li pořídit snímek, zcela stiskněte spoušť.
Nepohybujte přístrojem, dokud snímek není uložen.

Zvětšení nebo zmenšení
Použijte tlačítka hlasitosti.

Přepnutí mezi normálním režimem a režimem celé
obrazovky
Klepněte na oblast hledáčku.

Související témata
• Viz „Akce s dotykovou obrazovkou“, s. 18.

Přiřazování zeměpisných souřadnic obrázkům a
videoklipům
Pokud zapnete přiřazování zeměpisných souřadnic, přístroj
uloží pro každý pořízený obrázek nebo nahraný videoklip
informace o poloze, jako je například země, město a městská
část.

Přiřazování zeměpisných souřadnic k souborům vyžaduje
připojení k internetu.

Získání informací o zeměpisných souřadnicích může trvat
několik minut. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS
může být ovlivněna vašim umístěním, budovami, přírodními
překážkami a povětrnostními podmínkami. Informace o
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zeměpisných souřadnicích nejsou ukládány nikam jinam než
do vašeho přístroje. Při sdílení souboru s informacemi o
zeměpisných souřadnicích jsou sdíleny i tyto informace a
osoby, které soubor prohlížejí, mohou zjistit vaši polohu.

Zapnutí přiřazování zeměpisných souřadnic
Při prvním aktivování fotoaparátu se vás přístroj zeptá, zda
chcete zapnout přiřazování zeměpisných souřadnic. Chcete-
li přiřazování zeměpisných souřadnic zapnout později,
postupujte takto:

1 Zvolte  > Fotoaparát.
2 Otevřete menu Fotoaparát a zvolte Přiřazení GPS

souřadnic.
3 Zaškrtněte políčko Zapnout přiřazení zeměpisných

souřadnic a zvolte Hotovo.

Související témata
• „Zobrazování fotografií s aplikací Fotografie “

Po pořízení snímku
Po pořízení snímku je k dispozici následné zobrazení. V tomto
zobrazení můžete snímek například odstranit nebo upravit
jeho značky.

Pokud jste v obecných nastaveních fotoaparátu nastavili
možnost Zobrazit pořízený snímek na Ne, fotoaparát se
vrátí do zobrazení před pořízením snímku a následné
zobrazení se neobjeví. V takovém případě můžete snímek
upravit v aplikaci Fotografie.

Pokud byly pořízenému snímku úspěšně přiřazeny
zeměpisné souřadnice, následné zobrazení obsahuje údaje o
zemi, městě a městské části. Pokud v okamžiku pořízení
snímku nebyly zeměpisné souřadnice k dispozici, přístroj se
je pokusí načíst a zobrazí text Získávání zeměpisných
souřadnic.

Po pořízení snímku vyberte některou z následujících
možností:

  — Návrat do zobrazení před pořízením snímku.
  — Úpravy značek obrázku a zeměpisných souřadnic.
  — Sdílení snímku s ostatními.
  — Odstranění snímku.
  — Spusťte aplikaci Fotografie.

V následném zobrazení po pořízení nelze snímky zvětšovat a
zmenšovat.

Související témata
• Viz „Změny obrázků“, s. 70.
• Viz „Prohlížení obrázků“, s. 69.
• Viz „Sdílení obrázků a videoklipů “, s. 71.
• Viz „Obecná nastavení“, s. 68.

Nahrávání videoklipů
Indikátory videa
Indikátory v hledáčku fotoaparátu ukazují jeho aktuální
nastavení. Indikátory v režimu videa jsou následující:
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1 Zavřít
2 Používaný režim scény (například Automatické

video)
3 Nastavení snímání (  )
4 Přehrávač médií (  )
5 Úroveň zoomu (při výchozí úrovni skryto)
6 Záměrný kříž automatického zaostřování (  )
7 Zbývající čas. Celkový odhadovaný čas nahrávání videa při

použití aktuálních nastavení a dostupné paměti.
8 Používaná paměť (například  )
9 Vyvážení bílé (například  ). Zobrazeno pouze při jiném

nastavení než Automaticky.
10 Expozice (například  ). Zobrazeno pouze při jiném

nastavení než 0.
11 Zeměpisné souřadnice ( , zobrazeno při zapnutém

přiřazování zeměpisných souřadnic). Při načítání
souřadnic místa ikona bliká.

Související témata
• Viz „Režimy scény“, s. 67.
• Viz „Obecná nastavení“, s. 68.
• Viz „Nastavení videa“, s. 68.

Nahrávání videoklipů
Spuštění nahrávání
1 Fotoaparát zapnete otevřením krytu objektivu.
2 Chcete-li fotoaparát přepnout z režimu fotografií do

režimu videa, zvolte .
3 Chcete-li fotoaparát zaostřit, stiskněte spoušť do

poloviny (namáčkněte). Fotoaparát zobrazí zelený
indikátor zaostření. Pokud fotoaparát není zaostřen, je
indikátor zaostření červený. Uvolněte spoušť a znovu ji
stiskněte o polovinu. Videoklip můžete nahrát i bez
zaostření.

4 Chcete-li spustit nahrávání, zcela stiskněte spoušť.

Uplynulý čas nahrávání je zobrazen červeně.

Ukončení nahrávání
Stiskněte spoušť.

Přepnutí mezi normálním režimem a režimem celé
obrazovky
Klepněte na oblast hledáčku.
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Po nahrání videoklipu
Po nahrání videoklipu je k dispozici následné zobrazení. V
tomto zobrazení můžete videoklip například odstranit nebo
upravit značky.

Pokud jste v obecných nastaveních fotoaparátu nastavili
možnost Zobrazit pořízené video > Ne, fotoaparát se vrátí
do zobrazení před nahráváním a následné zobrazení se
neobjeví.

V následném zobrazení po nahrávání vyberte některou
z následujících možností:

  — Návrat do zobrazení před nahráním videa.
  — Úpravy značek a zeměpisných souřadnic videoklipu.
  — Sdílení videoklipu s ostatními.
  — Odstranění videoklipu.
  — Otevření aplikace Přehrávač médií a přehrání

videoklipu.

Související témata
• Viz „Přehrávání hudby a videoklipů“, s. 73.
• Viz „Sdílení obrázků a videoklipů “, s. 71.
• Viz „Obecná nastavení“, s. 68.

Změna nastavení fotoaparátu
Režimy scény
Při zapnutí fotoaparátu přístroj aktivuje naposledy použitý
režim scény.

Zvolte možnost  > Fotoaparát a .

Vyberte z následujících možností:
 Automaticky  — Výchozí režim scény pro snímky. Vhodný

pro pořizování snímků v nejrůznějších situacích.
 Automatické video  — Výchozí režim scény pro video.

Vhodný pro nahrávání videoklipů v nejrůznějších situacích.
 Makro  — Zaostření na blízké objekty. Snímky mohou být

citlivé na otřesy fotoaparátu.
 Krajina  — Pořizování snímků krajiny s jasnými obrysy,

barvami a kontrastem.
 Akce  — Pořizování snímků rychle se pohybujících objektů

s krátkou dobou expozice. Můžete pořizovat snímky rychle po
sobě. Záměrný kříž automatického zaostřování není
zobrazen.

 Portrét  — Pořizování portrétů osob v dobrých světelných
podmínkách.

Nastavení obrázků
Pokud změníte režim scény, nastavení vyvážení bílé, expozice
a citlivosti ISO budou obnovena na výchozí hodnoty. Rozlišení
snímku zůstane zachováno.

1 Zvolte možnost  > Fotoaparát a .
2 Vyberte z následujících možností:

Vyvážení bílé  — Vyberte aktuální světelné podmínky.
Barvy budou zachyceny přesněji.
Expozice  — Nastavení kompenzace expozice. Pokud
snímáte tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je
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sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1
nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím
použijte hodnotu -1 nebo -2.
Citlivost ISO  — Nastavení světelné citlivosti. Při slabém
osvětlení zvětšete citlivost, abyste se vyhnuli pořízení
podexponovaných a neostrých snímků. Zvýšení citlivosti
na světlo může rovněž zvýšit zrnitost fotografií.
Rozlišení  — Vyberte rozlišení snímku.

Nastavení videa
1 Zvolte  > Fotoaparát.
2 V případě potřeby zvolte  pro přepnutí z režimu

fotografií do režimu videa.
3 Zvolte možnost  a některou z následujících možností:

Vyvážení bílé  — Vyberte aktuální světelné podmínky.
Barvy budou zachyceny přesněji.
Expozice  — Nastavení kompenzace expozice. Pokud
filmujete tmavý objekt na velmi světlém pozadí, jako je
sníh, kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1
nebo +2. U světlých objektů před tmavým pozadím
použijte hodnotu -1 nebo -2.

Nastavení blesku
Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost.
Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při
fotografování nezakrývejte blesk.

Pokud změníte režim scény, nastavení blesku budou
obnovena na výchozí hodnoty.

1 Zvolte možnost  > Fotoaparát a .
2 Vyberte z následujících možností:

 Automaticky  — Blesk bude použit automaticky,
pokud to světelné podmínky vyžadují.

 Vždy zapnuto  — Blesk bude použit vždy. Pořízené
snímky mohou být přeexponované.

 Redukce červených očí  — Bude použit předběžný
blesk pro redukci červených očí.

 Vždy vypnuto  — Blesk nebude použit. Pořízené
snímky mohou být podexponované a neostré.

Obecná nastavení
1 Zvolte možnost  > Fotoaparát a .
2 Vyberte z následujících možností:

Použitá paměť  — Zvolte Interní paměť nebo
paměťovou kartu, je-li vložena. Soubory budou ukládány
do složky Fotoaparát. Pokud složka neexistuje,
fotoaparát ji vytvoří.
Jméno autora  — Zadejte jméno, které bude
automaticky vkládáno do metadat pořízených snímků a
nahraných videoklipů.
Zobrazit pořízený snímek  — Nastavte, jak dlouho mají
být snímky po pořízení zobrazeny. Nechcete-li snímky
zobrazovat vůbec, zvolte Ne. Toto nastavení je k
dispozici, pokud používáte režim fotografií.
Zobrazit pořízené video  — Nastavte, jak dlouho mají
být videoklipy po nahrání zobrazeny. Nechcete-li videa
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zobrazovat vůbec, zvolte Ne. Toto nastavení je k
dispozici, pokud používáte režim videa.

Zobrazování fotografií s aplikací Fotografie
Prohlížení obrázků
Aplikace Fotografie umožňuje zobrazit obrázky jako
miniatury v mřížce nebo jednotlivě v plné velikosti. Obrázky
můžete zvětšovat, pohybovat se v nich a upravovat je včetně
značek. Můžete také zobrazovat prezentace, zobrazovat
obrázky na televizi pomocí kabelu TV výstupu a sdílet je s
přáteli.

Zobrazení obrázků v mřížce
Vyberte a podržte obrázek, který chcete sdílet, odstranit,
označit jako oblíbený, zrušit jeho označení nebo zobrazit
jeho podrobnosti.
V zobrazení mřížky můžete zobrazit a procházet obrázky v
jedné složce nebo podle nastaveného filtru. Obrázky jsou
zobrazeny v podobě miniatur. Malé ikony u miniatur označují
metadata, jako například značky.

Zobrazení obrázku v režimu celé obrazovky
Vyberte obrázek v mřížce.

Zobrazení obrázků v prezentaci
V režimu celé obrazovky zvolte . Chcete-li prezentaci
ukončit, zvolte libovolné místo na displeji. 

Chcete-li zobrazit obrázky na televizní obrazovce, připojte k
přístroji kompatibilní kabel TV výstupu.

Související témata
• Viz „Úpravy značek“, s. 71.
• Viz „Řazení obrázků“, s. 69.
• Viz „Změna nastavení aplikace Fotografie“, s. 71.
• Viz „Sdílení obrázků a videoklipů “, s. 71.

Nastavení TV výstupu 
1 Zvolte možnost  > Nastavení a TV výstup.
2 Zvolte možnost PAL (výchozí systém používaný například

v Evropě) nebo NTSC (systém používaný například v
Severní Americe).

3 Zvolte Uložit.

Řazení obrázků
Zvolte možnost  > Fotografie a otevřete menu.
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Řazení obrázků podle data
Zvolte možnost Filtrovat podle data a vyberte, zda chcete
zobrazit obrázky z určitého dne nebo časového období.

Řazení obrázků podle značek
Zvolte možnost Filtrovat podle značek a vyberte podmínky
pro metadata obrázků, které chcete zobrazit.

Řazení obrázků podle složek
1 Zvolte Filtrovat podle složky.
2 Vyberte z následujících možností:

Výchozí složka fotoaparátu  — Zobrazení složky, do
které aplikace Fotoaparát ukládá pořízené snímky.
Vlastní složka  — Vyberte složku, kterou chcete zobrazit.
Všechny obrázky  — Zobrazení všech obrázků
nalezených v přístroji nebo na paměťové kartě, je-li k
dispozici.

Změny obrázků
Zvolte  > Fotografie.

Otevření obrázku pro úpravy
1 Vyberte v mřížce obrázek, který chcete změnit. Aplikace

zobrazí obrázek v režimu celé obrazovky.
2 Klepněte na obrázek.

Otočení obrázku
Zvolte .

Oříznutí obrázku
Zvolte .

Odstranění obrázku
Zvolte .

Sdílení obrázku
Zvolte .

Vrácení nebo opakování akce
Zvolte možnost  nebo .

Použití dalších možností úprav
Otevřete menu a zvolte Upravit obrázek. Můžete například
změnit velikost obrázku, převrátit jej vodorovně či svisle
nebo nastavit jeho jas a kontrast.

70 Pořizování snímků a nahrávání videoklipů



Úpravy značek
Můžete vytvářet nové značky, upravovat dříve vytvořené
značky, přidávat a upravovat informace o poloze nebo
odebírat značky z obrázků.

Zvolte  > Fotografie.

1 Vyberte obrázek, který chcete upravit.
2 V režimu normální obrazovky zvolte .

Můžete také upravit značky více obrázků v režimu
zobrazení mřížky. Otevřete menu, zvolte Upravit značky
obrázků a vyberte obrázky, které chcete upravit.

3 Vyberte požadované značky ze skupiny a zvolte Hotovo.

Úpravy informací o poloze
Zvolte Zeměpisné souřadnice. Položky zeměpisných
souřadnic je třeba vybrat jednotlivě.

Vytvoření nové značky
Zvolte možnost Nová, zadejte název značky a zvolte
Hotovo.

Změna nastavení aplikace Fotografie
1 Zvolte  > Fotografie.
2 Otevřete menu a zvolte Nastavení.
3 Definujte následující položky:

Třídit  — Miniatury jsou ve výchozím nastavení seřazeny
chronologicky od nejstaršího obrázku. Obrázky můžete
také řadit podle názvu.

Prezentace  — Nastavení rychlosti prezentace.

Seskupování obrázků podle měsíců
Chcete-li zobrazit obrázky oddělené názvy měsíců v mřížce,
zvolte Seskupit podle měsíce.

Zobrazení indikátorů metadat
Chcete-li u obrázků s přiloženými metadaty zobrazit malé
ikony metadat, zvolte Zobrazit indikátory metadat.

Volby dostupné pro úpravy se mohou lišit.

Sdílení obrázků a videoklipů

Sdílení obsahu
Svůj obsah (například obrázky nebo videoklipy) můžete
odeslat ke sdílení prostřednictvím internetových služeb, jako
jsou například služby Nokia Ovi nebo Flickr. Ke sdílení je třeba
funkční připojení k internetu a existující účet pro sdílení.

Vytvoření účtu pro sdílení
Chcete-li odesílat svůj obsah různým službám, potřebujete
účet pro sdílení. Nemáte-li účet, přístroj vás při pokusu o
sdílení vyzve, abyste jej nejprve vytvořili. Postupujte podle
pokynů na displeji.

Chcete-li předem vytvořit nový účet pro sdílení, postupujte
takto:

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Účty sdílení >
Nový.
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2 Vyberte službu.
3 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a zvolte Potvrdit.

V závislosti na službě může být k dispozici možnost
nastavení účtu pomocí webového prohlížeče. Postupujte
podle pokynů na displeji.

Související témata
• Viz „Úpravy účtu sdílení “, s. 73.

Sdílení položek
1 Vyberte položky, které chcete sdílet, a zvolte Sdílet přes

službu.
2 Zadejte název a popis a zvolte Sdílet.

Můžete upravit značky, vybrat účet použitý pro sdílení
nebo změnit možnosti sdílení.
Chcete-li při sdílení více položek upravit metadata
jednotlivého obrázku, klepněte na jeho miniaturu.
Změny provedené v souborech při sdílení neovlivní
metadata skutečného obsahu.

Související témata
• Viz „Změna nastavení sdílení“, s. 72.

Značky
Při sdílení obsahu mohou být u miniatur obrázků zobrazeny
indikátory metadat v podobě malých ikon.

  — K obrázku je přiřazen název, popis nebo značky.

  — Soubor obsahuje souřadnice GPS nebo informace tvůrce
souboru. Pokud metadata dosud nebyla vybrána pro
odebrání, je zobrazena ikona .

Úpravy značek
Zvolte Značky.

Související témata
• Viz „Úpravy značek“, s. 71.

Sdílení položek prostřednictvím připojení Bluetooth
1 Vyberte položky, které chcete odeslat, a zvolte Sdílet

přes Bluetooth.
2 Vyberte zařízení, do kterého chcete položky odeslat.

Někdy je třeba zařízení předem spárovat.

Související témata
• Viz „Odesílání dat prostřednictvím připojení

Bluetooth“, s. 35.

Odesílání položek pomocí e-mailu
Vyberte položky, které chcete odeslat, a zvolte Sdílet přes e-
mail.

Související témata
• Viz „Po pořízení snímku“, s. 65.

Změna nastavení sdílení
1 Při sdílení obsahu zvolte Možnosti a některou z

následujících možností:
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Velikost obrázku  — Nastavení velikosti obrázku.
Metadata  — Výběr podrobností obsahu, které s ním
budou odeslány.
Soukromí  — Výběr, kdo bude moci prohlížet obsah na
vašem účtu služby Flickr.
Album  — Výběr alba služby Ovi pro obsah.

2 Zvolte Hotovo.

Nastavení dostupná pro úpravy se mohou lišit.

Zobrazení stavu sdílení
Jakmile zvolíte Sdílet, aplikace přesune obsah do fronty na
odeslání. Stav aktuálního odesílání je v oblasti stavu označen
následujícími ikonami:

Sdílení probíhá.
Sdílení čeká na dokončení, protože není k dispozici
žádné připojení. Otevřete menu oblasti stavu a
volbou ikony zkuste vytvořit připojení nebo sdílení
zrušte.
Sdílení je blokováno, protože došlo k chybě. Otevřete
menu oblasti stavu a volbou ikony zobrazte
podrobnější informace o chybě. Poté můžete pokus
o sdílení opakovat nebo zrušit.

Po dokončení odesílání je ikona z oblasti stavu odebrána.

Úpravy účtu sdílení
Zvolte možnost  > Nastavení a Účty sdílení. Vyberte
účet a zvolte možnost Upravit.

Účet služby Ovi

Změna hesla
Zadejte nové heslo a zvolte Uložit.

Odebrání účtu
Zvolte Odstranit.

Když upravujete podrobnosti účtu pomocí přístroje,
nemůžete změnit vlastní uživatelské jméno.

Účet služby Flickr

Úpravy podrobností účtu
Zvolte Upravit. Postupujte podle pokynů. Vraťte se do
dialogového okna úprav účtu a zvolte Potvrdit.

Odebrání účtu
Zvolte Odstranit.

Podrobnosti účtu služby Flickr lze upravovat pouze pomocí
prohlížeče.

Přehrávání hudby a videoklipů

Přehrávač médií
Přehrávač médií umožňuje poslouchat hudbu a jiné zvukové
soubory uložené v přístroji nebo na kompatibilní paměťové
kartě (je-li vložena), stejně jako zvukové streamy z internetu.
Můžete také přehrávat videoklipy nebo streamované video z
internetu a streamovaný obsah z dostupných serverů médií.
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Zvolte  > Přehrávač médií.

Poslech hudby
Zvolte .

Přehrávání videoklipů
Zvolte .

Poslech internetového rádia
Zvolte .

Náhodný výběr ze všech skladeb
Zvolte .

Související témata
• Viz „Přehrávání hudby s aplikací Přehrávač médií

“, s. 75.
• Viz „Použití vysílače FM “, s. 77.

• Viz „Přehrávání videoklipů s aplikací Přehrávač médií
“, s. 77.

• Viz „Poslech internetového rádia s aplikací Přehrávač
médií “, s. 78.

Formáty souborů
Zvolte  > Přehrávač médií.

Podporované formáty souborů videa jsou následující: 3GP,
MOV, AVI, MP4, WMV a ASF. Výkon streamování závisí na
dostupné šířce pásma.

Podporované formáty souborů zvuku jsou následující: MP3,
AAC, WMA, M4A, AMR, AWB a WAV.

Aplikace Přehrávač médií podporuje seznamy skladeb ve
formátech M3U, PLS, ASX, WAX, WVX a WPL.

Hudební přehrávač nemusí podporovat všechny funkce
formátů souborů a všechny jejich varianty.

Přidání pomůcky Média na plochu
Na plochu přístroje můžete přidat pomůcku Média. S touto
pomůckou můžete ovládat přehrávání zvuku (hudby nebo
internetového rádia) a otevřít zobrazení Přehrává se
hudebního přehrávače.

Klepněte na plochu a zvolte  > Nabídka plochy > Přidat
widget > Přehrávač médií.

Hledání mediálních souborů
1 Zvolte  > Přehrávač médií.
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2 V zobrazení obsahujícím mediální soubory začněte
zadávat podmínky hledání pomocí klávesnice. Objeví se
panel hledání. Přístroj zobrazí odpovídající soubory.

Přehrávání hudby s aplikací Přehrávač médií
Přehrávání hudby
Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Hudba.

Přehrání skladby
Zvolte .

Pozastavení přehrávání
Zvolte .

Ukončení přehrávání
Zvolte .

Přehrání další nebo předchozí skladby
Zvolte možnost  nebo .

Opakování právě přehrávané skladby
Zvolte .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad
Zvolte a podržte  nebo .

Náhodné přehrávání
Zvolte .

Nastavení hlasitosti
Chcete-li otevřít nebo zavřít ovládací prvky hlasitosti, zvolte

. Posuvníkem nebo tlačítky hlasitosti nastavte hlasitost.

Procházení hudební knihovny
Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Hudba.

Zobrazení hudební knihovny

Procházení hudební knihovny
Zvolte možnost Všechna alba, Všechny skladby, Žánry,
Interpreti nebo Seznamy stop.

Zobrazení Přehrává se

Otevření zobrazení Přehrávání
Zvolte .

Přepínání mezi zobrazením Přehrává se a zobrazením
aktuální skladby
Vyberte zobrazení alba.

V zobrazení Přehrává se můžete spustit vysílač FM, uložit
seznam skladeb nebo vymazat aktuální seznam skladeb z
menu.

Pokud aplikaci Hudební přehrávač zavřete a znovu otevřete,
použije poslední vybrané zobrazení.
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Zobrazení seznamů skladeb
Knihovna aplikace Přehrávač médií obsahuje výchozí sadu
automatických seznamů skladeb. Obsah těchto seznamů
skladeb je aktualizován při každém jejich otevření.
Automatické seznamy skladeb nelze odstranit.

1 Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Hudba.
2 Otevřete menu, zvolte Seznamy stop a některou z

následujících možností:

Nedávno přidané  — Zobrazení nedávno přidaných skladeb.
Nedávno přehrávané  — Zobrazení nedávno přehrávaných
skladeb.
Nejčastěji přehrávané  — Zobrazení nejčastěji
přehrávaných skladeb.
Nikdy nepřehrané  — Zobrazení nikdy nepřehraných
skladeb.

Přidávání skladeb do aktuálních seznamů
Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Hudba.

Přidání skladby do aktuálního seznamu
Vyberte skladbu a zvolte Přidat do aktuálního seznamu
stop.
Vybraná skladba bude přidána do zobrazení Přehrává se.

Přidání všech skladeb v zobrazení knihovny do
aktuálního seznamu
V zobrazení knihovny (Interpreti, Album, Skladby) otevřete
menu a zvolte Přidat skladby do aktuálního seznamu
stop.

Všechny hudební položky v aktuálním zobrazení knihovny
budou přidány do seznamu Přehrává se.

Vymazání seznamu Přehrává se před přidáváním nových
skladeb
V seznamu Přehrává se otevřete menu a zvolte Smazat
aktuální seznam stop (k dispozici pouze v zobrazení
Přehrává se pro hudbu).
Přehrávání bude pozastaveno a aplikace otevře předchozí
zobrazení.

Ukládání seznamů skladeb
1 Zvolte možnost  > Přehrávač médií a .
2 Chcete-li uložit položky v zobrazení Přehrává se do

seznamu skladeb, zvolte Uložit seznam stop.
3 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte Uložit.

Náhodné přehrávání skladeb
Funkce náhodného přehrávání umožňuje poslech skladeb v
zobrazení Přehrává se nebo ze seznamů skladeb v náhodném
pořadí.

Zvolte  > Přehrávač médií.

Náhodné přehrávání skladeb
Zvolte .

Ukončení náhodného přehrávání
Zvolte .
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Použití vysílače FM
Vysílač FM
Vysílač FM umožňuje přehrávat skladby z přístroje přes
libovolný kompatibilní přijímač FM, například autorádio nebo
domácí stereo.

Dostupnost FM vysílače se může v jednotlivých zemích lišit. V
době psaní této příručky mohl být FM vysílač používán v
těchto evropských zemích: Belgie, Bulharsko, Česká
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island,
Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Německo,
Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko,
Švýcarsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie. Nejnovější
informace a seznam neevropských zemí najdete na
www.nokia.com/fmtransmitter.

Provozní dosah vysílače FM je maximálně 3 metry. Spojení
může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami,
jinými elektronickými přístroji nebo veřejnými rozhlasovými
stanicemi. Vysílač FM může rušit přijímače FM v okolí, pracující
na stejné frekvenci. Chcete-li rušení zabránit, vždy vyhledejte
na přijímači volnou frekvenci ještě před zapnutím vysílače FM.

Frekvenční rozsah vysílače je 88,1 až 107,9 MHz.

Pokud vysílač po dobu jedné minuty nic nepřenáší,
automaticky se vypne.

Vysílač FM nelze používat, když je připojen headset nebo
kabel televizního výstupu.

Přehrání hudby pomocí vysílače FM
Zvolte  > Přehrávač médií.

1 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, otevřete menu a
zvolte FM vysílač.

2 Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte FM vysílač zapnut.
3 Chcete-li vybrat frekvenci, zvolte Frekvence.

Při používání vysílače FM nelze zároveň telefonovat.
Přehrávání je v průběhu hovorů pozastaveno.

Nastavení vysílače FM 
1 Zvolte možnost  > Nastavení a FM vysílač.
2 Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte FM vysílač zapnut.
3 Chcete-li vybrat frekvenci, zvolte Frekvence.

Přehrávání videoklipů s aplikací Přehrávač médií
Přehrávání videoklipů
Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Video.

Přehrání videoklipu
Zvolte .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad
Zvolte a podržte  nebo .

Nastavení hlasitosti
Chcete-li otevřít nebo zavřít ovládací prvky hlasitosti, zvolte

. Posuvníkem nebo tlačítky hlasitosti nastavte hlasitost.
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Odstranění videoklipu
Zvolte .

Procházení knihovny videa
Knihovna videa obsahuje videoklipy nahrané fotoaparátem
přístroje, přenesené z počítače nebo stažené z webu a
záložky na streamy videa.

1 Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Video.
2 Otevřete menu a nastavte filtr zobrazení podle data nebo

kategorie.

Přidání záložek videa
1 Zvolte  > Přehrávač médií.
2 Zvolte Video > Záložky videa > Přidat záložku videa.
3 Zadejte název a webovou adresu záložky a zvolte

Uložit.

Můžete také vyhledávat streamy videa v prohlížeči. Chcete-li
při přehrávání streamu uložit záložku na něj, zvolte Přidat
záložku videa > Uložit.

Přehrávání videoklipů na televizi pomocí TV výstupu
Nastavení používaného televizního systému
1 Zvolte možnost  > Nastavení a TV výstup.
2 Zvolte možnost PAL (výchozí systém používaný například

v Evropě) nebo NTSC (systém používaný například v
Severní Americe).

3 Zvolte Uložit.

Přehrávání videoklipů na televizi
1 Připojte k přístroji kompatibilní kabel TV výstupu.
2 Zvolte možnost Přehrávač médií > Video a vyberte

videoklip.

Když je přístroj připojen k televizi, můžete uskutečňovat a
přijímat hovory.

Přehrávání videoklipů z internetu
1 Zvolte  > Přehrávač médií.
2 Chcete-li přehrávat videoklipy streamované z internetu,

zvolte možnost Video a vyberte záložku nebo při
prohlížení internetu vyberte videoklip.

Poslech internetového rádia s aplikací Přehrávač médií
Poslech internetového rádia
Aplikace Internetové rádio umožňuje poslouchat internetové
rozhlasové stanice a kompatibilní zvukové streamy. Aplikace
Internetové rádio podporuje soubory ve formátech MP3 a
WMA a seznamy skladeb ve formátech M3U, PLS a WPL.
Některé formáty seznamů skladeb, jako například ASX a WAX,
jsou podporovány pouze částečně.

Zvolte  > Přehrávač médií.

Poslech rozhlasové stanice
Zvolte možnost Internetové rádio a vyberte požadovanou
stanici v seznamu.

Pozastavení přehrávání
Zvolte .
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Ukončení poslechu
Zvolte .

Poslech další nebo předchozí rozhlasové stanice
Zvolte možnost  nebo .

Nastavení hlasitosti
Chcete-li otevřít nebo zavřít ovládací prvky hlasitosti, zvolte

. Posuvníkem nebo tlačítky hlasitosti nastavte hlasitost.

Přidávání internetových rozhlasových stanic
Internetové rádio může obsahovat jeden nebo více odkazů
na rádiové streamy.

1 Zvolte možnost  > Přehrávač médií a Internetové
rádio.

2 Otevřete menu, zvolte Přidat záložku rádia a zadejte
webovou adresu stanice. Pokud stanici již posloucháte,
aplikace automaticky poskytne podrobnosti.

3 Chcete-li stanici uložit, zvolte Uložit. Rozhlasová stanice
bude přidána do zobrazení Internetové rozhlasové
stanice.

Procházení serverů médií
Zvolte  > Přehrávač médií.

Po prohledání bezdrátové sítě přístroj zobrazí zjištěné
servery médií ve spodní části hlavního zobrazení aplikace
Hudební přehrávač.

Když vyberete server, přístroj načte a zobrazí jeho kořenový
adresář. Servery a jejich obsah můžete procházet.

Hledání a zobrazování míst

Zjišťování polohy (GPS)
Systém GPS
Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního
souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se
může lišit podle regionu.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou
USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu.
Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů
systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn
podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního
radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna
odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů
systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním,
budovami, přírodními překážkami a povětrnostními
podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov
nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály,
jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování
polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o
poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních
telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může
docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být
rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.
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V nastavení přístroje je možné povolit nebo zakázat různé
metody určování polohy.

A-GPS (Assisted GPS)
Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS vyžaduje podporu sítě.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání
pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data
pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když
přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o
satelitech z asistenčního datového serveru přes celulární síť.
S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS
rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou
Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení A-
GPS od poskytovatele služeb). Data jsou ze serveru služby
Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes spojení paketovými
daty musíte mít v přístroji definován přístupový bod
internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete definovat
v nastaveních síťového určování polohy. Pro tuto službu nelze
využít přístupový bod bezdrátové sítě LAN (WLAN).Můžete
použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním
použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání
přístupového bodu internetu.

Související témata
• Viz „Nastavení určování polohy “, s. 81.

Držte přístroj správně
Při práci s přijímačem GPS nezakrývejte anténu rukou.

Navázání spojení GPS může trvat několik sekund až minut.
Navázání spojení GPS z vozidla může trvat déle.

Přijímač GPS je napájen z baterie přístroje. Používání
přijímače GPS urychluje vybíjení baterie.

Požadavky na zjištění polohy
Síťová služba může vyslat požadavek na zjištění vaší polohy.
Poskytovatelé služeb vám podle polohy přístroje mohou
nabízet informace o místních událostech, počasí či dopravní
situaci.

Po přijetí požadavku na zjištění polohy zobrazí přístroj
zprávu s uvedením služby, která požadavek vyslala. Chcete-li
povolit odeslání informací o poloze, zvolte Přijmout. Chcete-
li požadavek odmítnout, zvolte Odmítnout.
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Nastavení určování polohy 
Zvolte možnost  > Nastavení a Umístění.

Nastavení GPS
Vyberte z následujících možností:
Zapnuto  — Aktivace interního přijímače GPS v přístroji.
Přijímač GPS je automaticky aktivován při otevření aplikace,
která používá data GPS.
Zařízení GPS  — Vyberte používaný přijímač GPS.
Spárovat nové zařízení  — Párování externího přijímače GPS
s přístrojem. Vyberte přijímač GPS v seznamu nalezených
zařízení.

Nastavení síťového určování polohy
Vyberte z následujících možností:
Zapnuto  — Aktivace služby síťového určování polohy
(včetně funkce A-GPS).
Server pro určení polohy  — Zadejte adresu serveru pro
určování polohy.

Mapy Ovi pro mobilní přístroj
O aplikaci Mapy
Aplikace Mapy umožňuje zobrazit aktuální místo na mapě,
prohlížet mapy různých měst a zemí, hledat místa a plánovat
trasy z jednoho místa do jiného.

Při otevření aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový
bod internetu pro streamování map.

Když přejdete na novou oblast mapy, mapa je stažena
prostřednictvím internetu. Některé mapy mohou být k
dispozici v přístroji nebo na paměťové kartě.

Tip: Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete
aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet
mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě.

Poznámka:  Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní
snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o
dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat
(síťová služba).

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu
nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespoléhejte na mapy,
které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Související témata
• Viz „Hledání místa“, s. 82.
• Viz „Plánování tras“, s. 82.
• Viz „Nastavení aplikace Mapy“, s. 82.

Pohyb po mapě

Zobrazení mapy
Vyberte svou polohu v hlavním zobrazení.

Pohyb po mapě
Přetáhněte mapu.
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Zvětšení nebo zmenšení mapy
Zvolte + nebo -, případně zvolte  a vyberte zobrazení
země, státu, města nebo ulice.

Otáčení mapy
Zvolte  a přetáhněte ikonu .

Změna typu mapy
Zvolte  a vyberte požadovanou možnost.

Vytvoření trasy do místa
Vyberte pole informací o poloze a zvolte Trasa. Aplikace
vytvoří trasu z aktuálního místa, je-li k dispozici.

Hledání místa
1 Zvolte Hledání míst.
2 Zadejte podmínku hledání do pole hledání.
3 Vyberte místo v seznamu navrhovaných shod.

Zobrazení místa na mapě
Vyberte místo.

Plánování tras
Aplikace umožňuje vytvářet trasy a zobrazovat je na mapě.

Vytvoření trasy
1 Zvolte Plánovač tras. Aplikace automaticky nastaví vaše

aktuální místo jako výchozí bod, je-li k dispozici. Chcete-
li výchozí bod změnit, zvolte Po stisknutí můžete

výchozí bod nastavit ručně. a vyhledejte výchozí bod
nebo jej vyberte na mapě.

2 Zvolte Přidat cíl a vyhledejte další místo na trase nebo
jej vyberte na mapě.

3 Chcete-li do trasy přidat další body, zvolte Přidat
zastávku.

Zobrazení pokynů k trase
Zvolte možnost  a Pokyny.

Změna vlastností trasy
Zvolte možnost  a Nastavení trasy.

Nastavení aplikace Mapy

Změna nastavení
V hlavním zobrazení zvolte Mapy.

Synchronizace a přenos obsahu z jiného přístroje

Synchronizace obsahu
První synchronizace s kompatibilním přístrojem
Když chcete synchronizovat obsah pomocí sady Nokia PC
Suite, je třeba synchronizaci spustit z počítače. Jinak
postupujte takto:

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Přenos a
synchronizace > Další > Synchronizovat data.

2 Vyberte zařízení, se kterým chcete synchronizovat data.
Někdy je třeba zařízení předem spárovat.

82 Synchronizace a přenos obsahu z jiného přístroje



3 Vyberte obsah, který chcete zahrnout do synchronizace.
Pokud synchronizujete záznamy kalendáře, vyberte
požadovaný kalendář.

4 Synchronizaci zahájíte možností Dokončit.

Doba potřebná k dokončení synchronizace závisí na množství
přenášených dat.

Opětovná synchronizace
Vyberte požadovaná nastavení synchronizace v seznamu a
zvolte Synchronizace.

Řešení konfliktů synchronizace
Pokud byla synchronizovaná položka upravena v obou
zařízeních, přístroj se automaticky pokusí o sloučení změn.
Pokud to není možné, znamená to, že vznikl konflikt
synchronizace. Vyberte verzi, kterou chcete uložit.

Související témata
• Viz „Správa podrobností přenosu“, s. 83.

Přenos dat
První přenos dat
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Přenos a

synchronizace > Další.
2 Zvolte možnost Načíst data nebo Odeslat data.
3 Vyberte zařízení, se kterým chcete vyměňovat data.

Někdy je třeba zařízení předem spárovat.
4 Vyberte obsah, který chcete zahrnout do přenosu dat.
5 Přenos dat zahájíte možností Dokončit.

Opětovný přenos obsahu
Po přenosu dat přístroj uloží jeho podrobnosti do hlavního
zobrazení aplikace Přenos a synchronizace. Později můžete
znovu přenášet data s použitím stejných nastavení.
Chcete-li obsah přenést znovu, vyberte požadované
podrobnosti přenosu dat v seznamu a spusťte přenos.

Související témata
• Viz „Správa podrobností přenosu“, s. 83.

Správa podrobností přenosu
V hlavním zobrazení aplikace Přenos a synchronizace jsou
uvedeny podrobnosti předchozích přenosů dat. Můžete je
měnit, odstraňovat nebo vytvářet nová nastavení přenosu.

Změna podrobností přenosu
1 Vyberte podrobnosti přenosu v seznamu.
2 Zvolte Obsah.
3 Vyberte obsah, který chcete do přenosu dat zahrnout, a

zvolte Hotovo.

Vytvoření nových podrobností přenosu
Zvolte Nový. Aplikace otevře průvodce přenosem dat a
můžete začít vytvářet nový přenos. Podrobnosti budou
následně zobrazeny v seznamu v hlavním zobrazení.

Odstranění podrobností přenosu
Vyberte podrobnosti přenosu v seznamu a možností
Odstranit je odstraňte.
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Odstranění podrobností přenosu nemá za následek
odstranění obsahu z přístroje.

Zálohování a obnova dat

Zálohování
Data můžete zálohovat do velkokapacitní paměti přístroje
nebo na paměťovou kartu a v případě potřeby je do přístroje
obnovit. Záloha má tvar složky ve velkokapacitní paměti
přístroje nebo na paměťové kartě. Zálohu můžete rovněž
zabezpečit heslem.

Zálohovat můžete následující obsah:

Komunikace a kalendář — Zprávy a účty e-mailu a chatu,
textové zprávy, kontakty v aplikaci Kontakty, události v
kalendáři, buzení a nastavení upozornění
Záložky  — Záložky z webových prohlížečů
Nastavení  — Konfigurace všech aplikací
Seznam aplikací  — Seznam aplikací instalovaných v přístroji

Vytvoření nové zálohy
1 Zvolte možnost  > Více... > Záloha a Nová

záloha.
2 Zadejte popisný název a požadované umístění zálohy a

zvolte Pokračovat.
3 Vyberte typy dat, které chcete zálohovat.
4 Chcete-li zálohu chránit heslem, zaškrtněte políčko

Ochrana heslem, zadejte dvakrát heslo a zvolte
Hotovo.

Obnovení zálohy
1 Zvolte  > Více... > Záloha.
2 Vyberte požadovanou zálohu a zvolte Obnovit.
3 Vyberte typy dat, které chcete obnovit.
4 Potvrďte, že chcete obnovit data.

Je-li záloha chráněná heslem, zadejte heslo a zvolte OK.
5 Pokud přístroj obsahuje novější verzi souborů než

obnovovaná záloha, přístroj vás vyzve k potvrzení, zde
chcete uložit zálohovanou verzi nebo obnovování dat
zrušit. Vyberte z následujících možností:

Ano  — Přístroj přepíše aktuální verzi zálohovaného
souboru.
Ano všem  — Přístroj přepíše všechny kolidující soubory
bez dalšího potvrzování.
Ne  — Verze v přístroji nebude nahrazena.

Aktualizace softwaru a instalace aplikací

O programu Správce aplikací
Zvolte  > Více... > Správce apl..

Správce aplikací umožňuje instalovat nové aplikace a další
rozšíření z katalogů (úložišť) aplikací. Můžete také zobrazit
seznam balíčků, aktualizovat je a odinstalovat.

Důležité:  Instalujte a používejte aplikace a další software
pouze ze zdrojů, kterým důvěřujete. Aplikace z neověřených
zdrojů mohou obsahovat škodlivý software, který může
způsobit neoprávněný přístup k datům v přístroji, finanční
škodu nebo poškození přístroje.
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Balíčky a katalogy aplikací
Správce aplikací pracuje s balíčky, které jsou obvykle součástí
katalogů aplikací. Katalogy jsou dostupné prostřednictvím
připojení k síti.

Balíček aplikace je tvořen sadou souborů. Může obsahovat
aplikaci spouštěnou ze složky Aplikace, zásuvný modul pro
plochu, nový motiv nebo jiný typ doplňku.

Katalog je sada balíčků. Může obsahovat různé druhy
softwaru uspořádaného do balíčků aplikací. Některé balíčky
může sdílet více aplikací. Pro úspěšnou instalaci softwaru je
potřebný celý katalog. Seznam dostupných balíčků je uložen
v přístroji.

Na některých webech můžete aplikaci nainstalovat přímo
tak, že vyberete odkaz na soubor s příponou .install. Přístroj
spustí Správce aplikací a nainstaluje aplikaci. Pokud aplikace
vyžaduje nový katalog, Správce aplikací nabídne možnost
jeho automatického přidání.

Zobrazení protokolu
Protokol umožňuje zobrazit události a diagnostikovat
neobvyklé chování Správce aplikací. Po ukončení aplikace je
obsah protokolu odstraněn.

Otevřete menu Správce aplikací a zvolte Logovací soubor.

Uložení protokolu
Zvolte Uložit jako, zadejte název protokolu a místo pro jeho
uložení. Protokol bude uložen jako textový soubor.

Instalování dalších aplikací
Prohlížení a hledání aplikací, které lze nainstalovat
Zvolte možnost  > Více... > Správce apl. a 
Stáhnout.

Prohlížení aplikací
Chcete-li zobrazit seznam balíčků aplikací, které lze
nainstalovat, vyberte kategorii. Pokud je k dispozici jen
několik balíčků, seznam kategorií není zobrazen.
Seznam obsahuje názvy, verze a velikosti jednotlivých
balíčků. Po výběru balíčku přístroj zobrazí krátký popis jeho
obsahu a můžete jej nainstalovat, prohledat nebo zobrazit
jeho podrobnosti.

Hledání aplikací
Otevřete menu, zvolte možnost Hledat, zadejte klíčová slova,
vyberte oblast hledání a zvolte možnost Hledat.

Zobrazení podrobností aplikace
Vyberte aplikaci a zvolte možnost Podrobnosti.

Zobrazení instalovaných aplikací
Zvolte možnost  > Více... > Správce apl. a 
Odinstalovat.

Aplikace lze prohledávat, řadit a zobrazovat jejich
podrobnosti, a to stejně jako při prohlížení aplikací, které lze
nainstalovat.
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Související témata
• Viz „Prohlížení a hledání aplikací, které lze

nainstalovat“, s. 85.

Odinstalování aplikací
1 Zvolte možnost  > Více... > Správce apl. a 

Odinstalovat.
2 Vyberte aplikaci a zvolte Odinstalovat.

Jakmile postup odinstalování potvrdíte a spustíte, již jej nelze
zrušit.

Přidávání katalogů
Zobrazení, instalace a úpravy katalogů
Katalogy můžete zobrazovat, instalovat, upravovat a
odstraňovat. Úpravy nebo odstranění předinstalovaných
katalogů nemusí být možné.

Zvolte  > Více... > Správce apl..

Zobrazení dostupných katalogů

Otevřete menu Správce aplikací a zvolte Katalogy
aplikací. Přístroj zobrazí seznam katalogů. Pokud se
aktualizace katalogu nezdaří, můžete si zobrazit podrobnosti
výběrem jeho názvu.

Instalace katalogů
Balíčky z katalogu můžete instalovat pouze tehdy, pokud je
katalog nainstalován v přístroji. Když vyberete soubor .install
(například na webu) a katalog potřebuje doplnit dosud

nenainstalované závislé položky, přístroj vás vyzve k instalaci
katalogu. Pokud instalaci zrušíte, nebudete moci
nainstalovat žádné z balíčků.

1 Otevřete menu Správce aplikací a zvolte Katalogy
aplikací > Nový.

2 Zadejte název katalogu.
3 Zadejte webovou adresu, distribuci a podrobnosti o

součástech poskytované vlastníkem katalogu.
4 Pomocí políčka Zakázán katalog zapněte nebo vypněte.

Pokud katalog vypnete, přístroj nebude hledat jeho
aktualizace ani softwarové balíčky.

5 Zvolte Uložit.

Úpravy katalogu
Informace v každém katalogu můžete upravovat. Katalog
můžete také vypnout a skrýt tak jeho balíčky ve Správci
aplikací.

Některé důležité katalogy můžete pouze vypnout nebo
zapnout, žádné další informace nelze upravovat.

1 Otevřete menu Správce aplikací, zvolte možnost
Katalogy aplikací a vyberte katalog.

2 Upravte podrobnosti.
3 Pomocí políčka Zakázán katalog zapněte nebo vypněte.

Obnovení balíčků aplikací
V případě potřeby můžete nahradit existující balíčky aplikací
dříve vytvořenými záložními soubory.
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1 Zvolte  > Více... > Správce apl..
2 Otevřete menu Správce aplikací a zvolte Obnovit

aplikace.
3 Vyberte aplikace, které chcete obnovit, a zvolte Ano.

Aplikace budou načteny z katalogů prostřednictvím připojení
k síti.

Kontrola aktualizací
Chcete-li zobrazit seznam nainstalovaných aplikací, které lze
aktualizovat, zvolte  > Více... > Správce apl. a 
Aktualizovat. Seznam obsahuje názvy, verze a velikosti
jednotlivých balíčků. Po výběru balíčku přístroj zobrazí krátký
popis jeho obsahu.

Můžete vybrat balíčky, které chcete aktualizovat, nebo
aktualizovat všechny dostupné balíčky. Můžete také seřadit
aktualizované balíčky stejným způsobem jako při prohlížení
aplikací, které lze nainstalovat, nebo zobrazit podrobnosti
aplikace.

Chcete-li zabránit možné ztrátě dat, před instalací aktualizací
operačního systému je zálohujte.

Související témata
• Viz „Prohlížení a hledání aplikací, které lze

nainstalovat“, s. 85.

Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru může obsahovat nové a rozšířené
funkce, které nebyly k dispozici v době zakoupení přístroje.
Aktualizace softwaru může zlepšit výkon přístroje. Software

v přístroji můžete aktualizovat pomocí programu Správce
aplikací nebo Nokia Software Updater.

Automatické aktualizace softwaru
Jsou-li k dispozici nové aktualizace softwaru operačního
systému, aplikací Nokia nebo aplikací jiných dodavatelů,
případně jsou-li k dispozici další aplikace pro váš přístroj, v
oblasti stavu se objeví ikona .

Doporučujeme, abyste aktualizace softwaru instalovali,
protože mohou obsahovat důležité opravy chyb a jiná
zdokonalení. Pokud doporučené aktualizace odmítnete,
můžete je nainstalovat později ve Správci aplikací.

Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos
velkého množství dat (síťová služba).

Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje
dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

Instalace aktualizací softwaru
1 Vyberte oblast stavu a zvolte Nové aktualizace.
2 Otevřete menu a zvolte možnost Aktualizovat vše nebo

vyberte balíčky, které chcete instalovat, a zvolte možnost
Pokračovat.

3 Potvrďte instalaci.

Instalování dalších aplikací
1 Vyberte oblast stavu a zvolte Nová vydání.
2 Chcete-li otevřít webovou stránku s podrobnostmi o další

aplikaci, zvolte Stáhnout.
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Kontrola čísla verze softwaru v přístroji
Zvolte možnost  > Nastavení a O produktu.

Většinu aktualizací softwaru lze nainstalovat pomocí Správce
aplikací. Někdy je však třeba použít aplikaci Nokia Software
Updater. V takovém případě obdržíte upozornění, že je k
dispozici aktualizace softwaru prostřednictvím aplikace
Nokia Software Updater.

Související témata
• Viz „Aktualizace softwaru přes počítač“, s. 88.

Aktualizace softwaru přes počítač
Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která
umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li
aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní
počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní
datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace, přečíst si poznámky k
nejnovější verzi softwaru a stáhnout aplikaci Nokia Software
Updater, navštivte stránky www.nokia.com/
softwareupdate nebo místní stránky společnosti Nokia.

Aktualizace softwaru přístroje pomocí aplikace Nokia
Software Updater
1 Stáhněte si a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia

Software Updater.
2 Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a

spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia

Software Updater vás provede zálohováním souborů,
aktualizací softwaru a obnovením souborů.

Správa času

Zobrazení času a nastavení budíků
Zvolte  > Hodiny.

Můžete zobrazit místní čas a informace o časovém pásmu,
nastavit a upravit budíky nebo změnit nastavení data, času a
oblasti.

Přidávání a úpravy budíků
Přidávání budíků
1 Zvolte možnost  > Hodiny a .
2 Zadejte čas budíku. Můžete nastavit opakovaný budík,

který vyzvání v určené dny. Můžete také přidat název.
3 Zvolte Uložit.

Úpravy budíků
1 Zvolte možnost  > Hodiny a .
2 Vyberte budík, který chcete upravit.
3 Upravte název a čas budíku, nastavte dny, ve které má

být opakován, a aktivujte nebo deaktivujte jej.
4 Zvolte Uložit.

Vypnutí vyzvánějícího budíku
Zvolte Zastavit.
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Vypnutí budíku na určitou dobu
Zvolte Dospat.

Nastane-li čas buzení v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj
se sám zapne a začne vyzvánět.

Související témata
• Viz „Nastavení hodin“, s. 89.

Zobrazení světových hodin
Přístroj umožňuje zobrazit aktuální čas v různých místech.
První hodiny představují místní čas a umožňují změnit
nastavení data a času.

Přidání nových světových hodin
1 Zvolte možnost  > Hodiny a .
2 Zvolte Nový světový čas.
3 Přetáhněte mapu na požadované časové pásmo nebo

pomocí možnosti  vyhledejte město.
4 Zvolte Hotovo.

Nastavení hodin
Nastavení budíku
1 Zvolte možnost  > Hodiny a otevřete menu.
2 Zvolte Nastavení budíku.
3 Vyberte tón budíku a nastavte čas, po kterém začne budík

opět vyzvánět v případě odložení.
4 Zvolte Uložit.

Související témata
• Viz „Nastavení jazyka a regionu“, s. 100.
• Viz „Nastavení data a času “, s. 100.

Zobrazení a správa kalendáře
Zobrazení kalendáře
Zvolte  > Kalendář. Otevřete menu a zvolte Měsíc,
Týden nebo Agenda.

Kalendář nabízí následující možnosti:

• Vytváření událostí, úkolů a poznámek pro různé účely,
například pro zaměstnání, domov nebo záliby. Položky
zadané do různých kalendářů jsou zobrazeny různými
barvami.

• Vytváření nových kalendářů a odstraňování
nepotřebných. Přístroj však obsahuje dva kalendáře,
které nelze odstranit. Soukromý kalendář existuje pouze
v přístroji a nelze jej synchronizovat. Hlavní kalendář
přístroje používá například sada PC Suite.

• Skrytí kalendářů bez odebrání událostí a úkolů. Během
dovolené můžete například skrýt svůj pracovní kalendář.
Když je kalendář skrytý, jeho upozornění jsou vypnuta.

Pokud přidáte narozeniny na kartu kontaktu, bude tato
událost vložena do kalendáře narozenin. Narozeniny mají ve
výchozím nastavení vypnuté upozornění. Chcete-li, aby vám
je přístroj připomněl, musíte je upravit.

Zobrazení poznámek
Zvolte Přejít na poznámky.
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Zobrazení všech úkolů
Zvolte Přejít na úkoly.

Související témata
• Viz „Nastavení kalendáře“, s. 92.

Přidávání a úpravy kalendářů
Zvolte možnost  > Kalendář, otevřete menu a zvolte
Nastavení > Upravit kalendáře.

Můžete vytvořit různé kalendáře, například pro domov,
zaměstnání a záliby.

Přidání kalendáře
1 Zvolte možnost Nový a postupujte podle pokynů

průvodce kalendářem.
2 Přidejte název a barvu kalendáře a vyberte, zda má být

kalendář zobrazen.
3 Zvolte Dokončit.

Úpravy kalendáře
1 Vyberte kalendář, který chcete upravit.
2 Upravte název a barvu kalendáře a vyberte, zda má být

kalendář zobrazen.
3 Zvolte Uložit.

Přidávání a úpravy poznámek kalendáře
Zvolte možnost  > Kalendář, otevřete menu a zvolte
Přejít na poznámky.

Přidání poznámky
1 Zvolte Nová poznámka.
2 Napište poznámku. Chcete-li změnit kalendář, zvolte

Kalendář.
3 Zvolte Uložit.

Úpravy poznámky
1 Vyberte poznámku.
2 Upravte poznámku. Chcete-li změnit kalendář, zvolte

Kalendář.
3 Zvolte Uložit.

Přidávání a úpravy úkolů
Zvolte možnost  > Kalendář, otevřete menu a zvolte
Přejít na úkoly.

Chcete-li si zachovat lepší přehled o svém plánu, můžete
vytvořit připomínky. Po dokončení úkolu jej můžete označit
jako hotový.

Přidání úkolu
1 Zvolte Nový úkol.
2 Přidejte název a datum, vyberte použitý kalendář a

nastavte upozornění.
3 Zvolte Uložit.

Úpravy úkolu
Vyberte úkol, upravte podrobnosti a zvolte Uložit.
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Označení úkolu za hotový
Zvolte Hotovo.

Přidávání a úpravy událostí
V kalendáři můžete rezervovat čas na události, jako jsou
schůzky a jednání. Můžete také přidat připomínky narozenin,
výročí a jiných událostí.

Pokud přidáte narozeniny na kartu kontaktu, bude tato
událost automaticky vložena do kalendáře narozenin.

Zvolte  > Kalendář.

Přidání události
1 Přejděte na požadované datum a zvolte možnost Nová

událost.
2 Přidejte podrobnosti události. Můžete nastavit

pravidelné opakování události, upozornění a použitý
kalendář.

3 Zvolte Uložit.

Tip: Chcete-li rychle přidat událost, zvolte možnost Měsíc,
Týden nebo Agenda a začněte zadávat text pomocí fyzické
klávesnice. Aplikace zobrazí dialogové okno Nová událost a
umožní vám upravit zbytek informací.

Úpravy nebo odebrání události
1 Přejděte na datum události.
2 Vyberte požadovanou událost, otevřete menu a zvolte

Upravit událost nebo Odstranit událost.

Import událostí do kalendáře
Do kalendáře můžete importovat stažené nebo místní
soubory s příponou .ics.

1 Klepněte na soubor s příponou .ics.
2 Vyberte kalendář v seznamu.

Chcete-li obsah importovat do nového kalendáře, zvolte
Vytvořit nový kalendář.

3 Zvolte Uložit.

Synchronizace obsahu
Kalendáře můžete synchronizovat s jinými kompatibilními
přístroji. Pro události, úkoly a poznámky můžete použít
existující kalendář nebo vytvořit kalendář nový.

Při synchronizaci událostí kalendáře se může stát, že
kalendář v druhém přístroji má složitější nastavení
opakovaných událostí. V takovém případě budou opakované
události v přístroji zobrazeny, možnosti jejich úprav však
mohou být omezené.

Související témata
• Viz „Synchronizace obsahu“, s. 82.

Přidání pomůcky Agenda na plochu
Na plochu přístroje můžete přidat pomůcku Agenda. S touto
pomůckou si můžete rychle zobrazit nadcházející události v
kalendáři.

Klepněte na plochu a zvolte  > Nabídka plochy > Přidat
widget > Kalendář.
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Nastavení kalendáře
Zvolte možnost  > Kalendář a otevřete menu. Zvolte
možnost Nastavení a některou z následujících možností:

Upravit kalendáře  — Přidávání a úpravy kalendářů.
Tón budíku  — Změna tónu upozornění. Chcete-li přidat
vlastní tón upozornění, zvolte Přidat.
Skrýt hotové úkoly  — Skrytí hotových úkolů.
Odstranit položky  — Nastavení období, po jehož uplynutí
jsou události a úkoly z kalendáře odebrány.
První den týdne  — Změna prvního dne v týdnu.

Používání nástrojů a správa dat

Správa souborů
Správce souborů
Zvolte  > Více... > Správce souborů.

Správce souborů umožňuje přesouvat, kopírovat,
přejmenovávat a otevírat soubory a složky.

Zobrazování souborů a složek
Zvolte  > Více... > Správce souborů.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o souboru nebo
složce, vyberte položku, otevřete menu Správce aplikací a
zvolte Podrobnosti.

Ukládané soubory jsou za účelem úspory paměti
komprimovány.

Soubory a složky určené pouze pro čtení nelze měnit.

Pokud zobrazíte soubory Správce souborů na počítači pomocí
datového kabelu USB a operačního systému Mac nebo Linux,
složky Správce souborů jsou ve výchozím nastavení skryty.
Chcete-li složky zobrazit, nastavte operační systém, aby
zobrazoval skryté složky. V operačním systému Windows jsou
složky uvedeny s příponami, jako
například .documents, .images, nebo .videos.

Úpravy souborů a složek
1 Zvolte  > Více... > Správce souborů.
2 Vyberte soubor nebo složku.
3 Otevřete menu Správce aplikací a vyberte některou z

následujících možností:

Nová složka  — Vytvoření nové složky.
Přesunout  — Přesunutí souboru nebo složky.
Kopírovat  — Kopírování souboru nebo složky.
Odstranit  — Odstranění souboru nebo složky.
Sdílet  — Sdílení souboru nebo složky.
Třídit  — Řazení souborů a složek.
Využití paměti  — Zobrazení využití paměti. Chcete-li
zobrazit podrobnosti paměti, zvolte Podrobnosti.

Paměť
Paměť
Přístroj má vestavěnou velkokapacitní paměť s kapacitou 32
GB. Její část je vyhrazena pro software přístroje a při připojení
k počítači není k dispozici.
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Kromě velkokapacitní paměti je přístroj vybaven slotem pro
externí paměťovou kartu microSD a podporuje paměťové
karty s kapacitou až 16 GB. Paměťovou kartu můžete vložit a
vyjmout při zapnutém přístroji, pokud ji nepoužívá žádná
aplikace.

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené
společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost
Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové
karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s
tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit
kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Dojde-li k poškození paměti přístroje, může být nutné její
přeformátování a přeinstalování operačního systému.

Správa paměťových karet
Pomocí aplikace Správce souborů můžete vytvářet nové
složky, zobrazovat využití paměti, přesouvat, kopírovat,
řadit, sdílet nebo odstraňovat soubory z paměťové karty.

1 Zvolte možnost  > Více... > Správce souborů a
vyberte požadovanou paměťovou kartu v seznamu.

2 Otevřete menu Správce aplikací a vyberte požadovanou
akci.

Paměť 
Můžete zobrazit množství paměti dostupné v přístroji, na
paměťové kartě a paměti dostupné pro instalaci aplikací.

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Paměť.

2 Chcete-li zobrazit využití paměti podrobněji, zvolte
Podrobnosti.

Chcete-li zvětšit množství dostupné paměti, odstraňte data
pomocí správce souborů nebo jiných aplikací.

Zvětšení dostupné paměti
Mnoho funkcí přístroje ukládá data do paměti. Je-li dostupné
paměti málo, přístroj vás na to upozorní.

Zobrazení velikosti dostupné paměti
Zvolte možnost  > Nastavení a Paměť.

Zvětšení dostupné paměti
Přesuňte data na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k
dispozici) nebo do kompatibilního počítače. Chcete-li odebrat
nepotřebná data, použijte aplikaci Správce souborů nebo
otevřete příslušnou aplikaci.

Můžete odstranit například:

• Obrázky a videoklipy. Soubory zálohujte do
kompatibilního počítače.

• Uložené webové stránky
• Zprávy ve složce Konverzace
• Načtené e-mailové zprávy ve schránkách
• Kontaktní informace
• Poznámky v kalendáři
• Nepotřebné aplikace zobrazené v aplikaci Správce

aplikací
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• Instalační soubory aplikací (.deb nebo .install), které jste
nainstalovali. Přeneste instalační soubory do
kompatibilního počítače.

Obnovení původních nastavení
Všechna nastavení přístroje můžete obnovit na výchozí
hodnoty. Obnovení nemá vliv na vytvořený obsah nebo
zkratky, zabezpečovací kódy, hesla, jazyk přístroje a výsledky
her. Obsah velkokapacitní paměti přístroje rovněž zůstane
beze změny.

1 Zvolte  > Nastavení.
2 Otevřete menu Nastavení, zvolte Obnovit původní

nastavení a Ano.
3 Zadejte kód zámku přístroje a zvolte Hotovo.

Použití nástrojů
Čtení webových zdrojů a blogů 
Pomocí čtečky zdrojů RSS můžete sledovat zprávy a blogy z
celého světa a obsah publikovaný na různých webech.

Zvolte  > Více... > RSS.

Otevření zdroje
Vyberte zdroj, který chcete otevřít.

Řazení obsahu zdrojů podle data nebo názvu
Otevřete menu RSS, zvolte Třídit a požadovanou možnost
řazení.

Uspořádání, vytváření, přejmenovávání a odstraňování
složek
Otevřete menu RSS a zvolte Spravovat složky.

Odstranění všech podrobností z mezipaměti obrázků
Otevřete menu RSS a zvolte Vymazat mezipaměť.

Změna nastavení čtečky zdrojů RSS
Otevřete menu RSS a zvolte Nastavení.

Otevření adresáře zdrojů a zobrazení uspořádaných
zdrojů zpráv
Otevřete menu RSS a zvolte Adresář informačního kanálu.

Vyberte z následujících možností:
  — Aktualizace zobrazení.
  — Přidání nového zdroje.
  — Zobrazení podrobností zdroje.
  — Odstranění.
  — Zobrazení nebo skrytí struktury složek.

Zobrazování souborů PDF 
Prohlížeč PDF umožňuje zobrazovat dokumenty ve formátu
PDF (Portable Document Format).

Zvolte  > Více... > Prohlížeč PDF.

Otevření dokumentu
Otevřete menu Prohlížeč PDF a zvolte Otevřít.
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Uložení dokumentu
Otevřete menu Prohlížeč PDF a zvolte Uložit jako.

Zobrazení podrobností dokumentu
Otevřete menu Prohlížeč PDF a zvolte Podrobnosti.

Vyberte z následujících možností:
  — Přechod na první stránku dokumentu.
  — Přechod na poslední stránku dokumentu.

  — Přechod na předchozí stránku dokumentu.
  — Přechod na další stránku dokumentu.
  — Zvětšení.
  — Zmenšení.
  — Přepnutí z normálního režimu do režimu celé

obrazovky.

Psaní poznámek 
S aplikací Poznámky můžete vytvářet, ukládat a odesílat
krátké poznámky. Jsou podporovány soubory s příponami .txt
(prostý text ASCII bez formátování) a .note.html
(formátovaný text). Úplný formát souborů HTML není
podporován.

Zvolte  > Více... > Poznámky.

Přidání nové poznámky
Otevřete menu Poznámky a zvolte Nová.

Otevření existující poznámky
Otevřete menu Poznámky a zvolte Otevřít.

Uložení poznámky
Otevřete menu Poznámky a zvolte Uložit.

Vrácení nebo opakování akce
Otevřete menu Poznámky a zvolte Zpět nebo Znovu.

Změna písma
Otevřete menu Poznámky a zvolte Písmo.

Provádění výpočtů
Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro
jednoduché výpočty.

1 Zvolte  > Kalkulačka.
2 Proveďte výpočty.
3 Chcete-li vymazat displeji, otevřete menu Kalkulačka a

zvolte Vymazat displej.

Správa certifikátů 
Certifikáty se používají při vytváření zabezpečených
připojení, například pro webový prohlížeč a e-mail.
Certifikáty můžete instalovat, zobrazovat a odstraňovat.

Certifikáty slouží k ověření serveru nebo uživatele.
Nepřidávejte nové certifikáty, pokud jste neověřili jejich
pravost. Přidávání nepotřebných certifikátů může snížit
zabezpečení šifrovaných připojení.
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Uživatelské certifikáty obvykle získáte od poskytovatele
služeb nebo od podnikového oddělení IT.

Zvolte možnost  > Nastavení a Správce certifikátů.

Kreslení návrhů 
Zvolte  > Více... > Náčrt.

Chcete-li kreslit jednoduché obrázky, začnete kreslit na
obrazovce prstem nebo dotykovým perem. Všechny návrhy
jsou ukládány do souborů ve formátu PNG.

Zahájení nového návrhu
Otevřete menu Návrh a zvolte Nový.

Otevření existujícího návrhu
Otevřete menu Návrh a zvolte Otevřít.

Uložení návrhu
Otevřete menu Návrh a zvolte Uložit.

Změna velikosti plátna
Otevřete menu Návrh a zvolte Velikost plátna.

Oříznutí návrhu
Otevřete menu Návrh a zvolte Oříznutí.

Zobrazení podrobností návrhu
Otevřete menu Návrh a zvolte Podrobnosti.

Kreslicí nástroje
Vyberte z následujících možností:

  — Kreslení od ruky.
  — Kreslení rovných čar.
  — Nakreslení obdélníku.
  — Nakreslení elipsy nebo kruhu.
  — Vymazání čáry nebo tvaru. Vyberte jednu ze čtyř

velikostí štětce na panelu nástrojů a přetáhněte jej přes
oblast, kterou chcete vymazat.

Chcete-li změnit velikost nebo barvu štětce, vyberte
příslušnou ikonu selektoru na panelu nástrojů.

Hraní her

Kostky 
Cílem hry je přesouvat a otáčet padající bloky, aby řady byly
úplné. Řada po dokončení zmizí a bloky nad ní se posunou o
jednu řadu dolů.

Hraní hry Kostky
1 Zvolte možnost  > Více... a Kostky.
2 Vyberte z následujících možností:

Rychlost kostek  — Nastavení rychlosti padání bloků.
Počáteční hustota  — Nastavení počtu bloků náhodně
rozmístěných po zahájení hry.
Počáteční výška  — Nastavení počtu řad ve spodní části
obrazovky po zahájení hry.
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3 Zvolte Hrát.

Otočení bloku
Klepněte na blok nebo stiskněte Enter na fyzické klávesnici.

Přesunutí bloku
Tažením přesuňte blok v požadovaném směru nebo použijte
šipky na fyzické klávesnici.

Pozastavení hry
Zvolte Odejít do nabídky.

Obnovení pozastavené hry
Zvolte Pokračovat.

Nové zahájení hry
Zvolte Restartovat.

Konec hry nastane, když je herní pole zaplněno bloky a další
padající blok se do něj nevejde.

Šachy 
Hraní hry Šachy
1 Zvolte možnost  > Více... a Šachy.
2 Vyberte z následujících možností:

Hráč 1  — Vyberte černé nebo bílé kameny pro prvního
hráče.
Soupeř  — Vyberte úroveň dovedností počítačového
soupeře nebo zvolte Hráč 2 pro hru ve dvou.

Zvukové efekty  — Zapnutí zvukových efektů.
Ukázat povolené pohyby  — Zobrazení všech možných
povolených tahů při tahu kamenem.

3 Zvolte Hrát.

Chcete-li táhnout kamenem, přetáhněte jej na požadované
místo.

Když úspěšně dovedete pěšce na soupeřovu stranu
šachovnice, můžete jej v souladu se standardními pravidly
šachu proměnit v dámu, věž, jezdce nebo střelce.

Když je šachová partie u konce, můžete se do hry vrátit o
několik tahů zpět.

Vrácení nebo opakování tahu
Zvolte možnost  nebo .

Pozastavení hry
Zvolte .

Obnovení pozastavené hry
Zvolte Pokračovat.

Nové zahájení hry
Zvolte Restartovat.

Uložení hry
Otevřete menu a zvolte Hra > Uložit nebo Uložit jako.
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Otevření uložené hry
Otevřete menu, zvolte Hra > Otevřít a požadovanou hru.

Mahjong 
Cílem hry je najít shodné dvojice herních kamenů a vyčistit
celou plochu co možná nejrychleji. Musíte najít dvojice
shodných kamenů, které se mohou volně pohybovat, tedy
takové shodné kameny, které žádný jiný kámen nezakrývá
ani neleží vpravo a vlevo od nich.

Hraní hry Mahjong
1 Zvolte možnost  > Více... a Mahjong.
2 Chcete-li definovat rozložení plochy, zvolte Hrací

plocha.
3 Chcete-li zapnout zvukové efekty, zvolte Zvukové

efekty.
4 Zvolte Hrát.

Když najdete shodnou dvojici, klepnutím perem na oba
kameny je odeberete z plochy. Jakmile plochu úspěšně
vyčistíte od herních kamenů, vyhráli jste.

Vrácení nebo opakování tahu
Zvolte možnost  nebo .

Získání nápovědy
Zvolte . Pokud použijete nápovědu, uplynulý čas hry se
zvýší o 30 sekund.

Zamíchání herních kamenů
Zvolte . Pokud zamícháte zbývající herní kameny, uplynulý
čas hry se zvýší o 60 sekund.

Pozastavení hry
Zvolte .

Obnovení pozastavené hry
Zvolte Pokračovat.

Nové zahájení hry
Zvolte Restartovat.

Zobrazení nejlepších časů
Zvolte Nejlepší časy. Pro každou úroveň hry si můžete
zobrazit nejlepší čas a datu, kdy jej bylo dosaženo.

Kuličky 
Cílem hry je uspořádat na herní ploše kuličky tak, aby jejich
barva a tvar odpovídaly vzoru na pravé straně obrazovky.

Hraní hry Kuličky
1 Zvolte možnost  > Více... a Kuličky.
2 Chcete-li nastavit počet tahů povolených pro každou

úroveň hry, zvolte Úroveň obtížnosti.
3 Chcete-li zapnout zvukové efekty, zvolte Zvukové

efekty.
4 Zvolte Hrát.

98 Hraní her



Chcete-li přesunout kuličku, vyberte ji a přetáhněte perem.
Kuličky můžete přesouvat vodorovně a svisle. Jakmile je
kulička v pohybu, zastaví se až nárazem do zdi nebo do jiné
kuličky.

Pravá spodní část herní desky obsahuje otevřené kapitoly a
úrovně. Můžete hrát libovolnou úroveň z aktuální kapitoly.
Jakmile dokončíte všechny úrovně kapitoly, můžete přejít na
další kapitolu.

Vrácení tahu
Zvolte .

Pozastavení hry
Zvolte .

Obnovení pozastavené hry
Zvolte Pokračovat.

Nové zahájení aktuální úrovně hry
Zvolte Restartovat.

Nové zahájení celé hry
Otevřete menu a zvolte Vynulovat > Vynulovat postup
hry.

Instalace jiných her
Kromě her předinstalovaných do přístroje jsou k dispozici
další hry, které můžete nainstalovat a hrát. Nové hry můžete
hledat a instalovat pomocí Správce aplikací.

Související témata
• Viz „Aktualizace softwaru a instalace aplikací “, s. 84.

Změna nastavení

Změna nastavení přizpůsobení
Změna motivů 
Motiv je sada sladěných obrázků pozadí pro jednotlivé plochy.

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Motivy.
2 Vyberte motiv v seznamu.

Nastavení profilu 
Zvolte možnost  > Nastavení a Profily.

Nastavení vibrací přístroje v profilu Tichý nebo Normální
Zvolte Vibrace.

Nastavení vyzváněcího tónu a tónů upozornění na
zprávy
Zvolte Vyzváněcí tón, Upozornění na SMS, Tón zprávy IM
nebo Upozornění na e-mail a požadovaný tón.

Přidání nového vyzváněcího tónu nebo tónu upozornění
na zprávy
Vyberte typ tónu, zvolte Přidat, vyberte požadovaný tón a
zvolte Hotovo.

Výběr úrovně hlasitosti tónů
Zvolte Zvuky systému, Zvuky kláves nebo Zvuky
dotykového displeje a požadovanou úroveň hlasitosti.
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Nastavení hlasitosti tónů
Táhněte vpravo nebo vlevo.

Nastavení data a času 
Definování nastavení data a času
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Datum a čas.
2 Definujte následující položky:

24 hodin  — Vyberte, zda chcete zobrazovat čas v
24hodinovém formátu.
Aktualizovat automaticky  — Vyberte, zda chcete
datum a čas automaticky aktualizovat.

Ruční nastavení data a času
1 Zkontrolujte, zda není zaškrtnuto políčko Aktualizovat

automaticky.
2 Zvolte Časové pásmo. Vyberte požadované časové

pásmo a zvolte Hotovo.
Chcete-li hledat města, zvolte .

3 Zvolte Datum. Nastavte aktuální den, měsíc a rok a zvolte
Hotovo.

4 Zvolte Čas. Nastavte aktuální hodinu a minuty a zvolte
Hotovo.

5 Zvolte Uložit.

Nastavení jazyka a regionu
Nastavení jazyka určuje, v jakém jazyce je zobrazeno
uživatelské rozhraní a jaký je formát data a času. Nastavení
regionu určuje, jak jsou zobrazena čísla a měny.

Definování nastavení jazyka a regionu
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Jazyk a region.
2 Zadejte nastavení jazyka a regionu pro přístroj.
3 Uložte nastavení. Přístroj bude restartován.

Nastavení displeje 
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Displej.
2 Definujte následující položky:

Jas  — Tažením vpravo nebo vlevo můžete změnit jas
displeje. Na jas displeje má také vliv osvětlení okolního
prostředí měřené světelným čidlem.
Časový limit podsvícení  — Vyberte dobu nečinnosti, po
jejímž uplynutí přístroj vypne displej z důvodu úspory
energie.
Automatický zámek displeje  — Nastavení přístroje,
aby automaticky zamykal dotykovou obrazovku a
tlačítka po nastavené době nečinnosti.
Displej zůstane při nabíjení rozsvícený  — Nastavení
displeje, aby zůstával zapnutý při nabíjení přístroje.
Vibrace dotykového displeje  — Nastavení displeje,
aby při dotknutí krátce zavibroval.

3 Zvolte Uložit.

Tip: Chcete-li šetřit baterii a zvýšit provozní dobu přístroje,
vyberte nízkou úroveň jasu a krátkou prodlevu.
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Nastavení světelného upozornění 
Změna nastavení světelného upozornění
Pomocí světelného upozornění může přístroj signalizovat
různé stavy a události aplikací. Přístroj můžete například
nastavit, aby světelně signalizoval zapnutý stav při vypnutém
displeji.

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Světelná
upozornění.

2 Vyberte, kdy chcete používat světelné upozornění, a
zvolte Uložit.

Tip: Chcete-li šetřit baterii a prodloužit provozní dobu
přístroje, můžete světelné upozornění vypnout.

Nastavení vkládání textu 
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Vkládání textu.
2 Vyberte z následujících možností:

Rozvržení hardwarové klávesnice  — Nastavení znakové
sady používané u fyzické klávesnice. Změna tohoto nastavení
může způsobit, že fyzické klávesy nebudou odpovídat
hardwarovému rozvržení klávesnice.
Použít virtuální klávesnici  — Aktivace virtuální klávesnice.
Automatické dokončování slov  — Zapnutí dokončování
slov.
Automaticky velká písmena  — Zapnutí automatického
přepínání na velká písmena, aby při zadávání textu každá
věta začínala velkým písmenem.
Vložit mezeru za slovo  — Vložení mezery po každém
potvrzeném dokončení slova.

1. jazyk  — Výběr prvního jazyka. Chcete-li vybrat slovník
používaný pro první jazyk, zvolte Slovník a vyberte jazyk
slovníku.
2. jazyk  — Výběr druhého jazyka. Chcete-li vybrat slovník
používaný pro druhý jazyk, zvolte Slovník a vyberte jazyk
slovníku. Když přepnete do druhého jazyka, přístroj rovněž
změní aktuální slovník funkce dokončování slov.
Použít duální slovníky  — Současné používání slovníků
obou jazyků.

Změna nastavení připojení
Nastavení Bluetooth 
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Bluetooth.
2 Vyberte z následujících možností:

Bluetooth zapnuto  — Aktivace připojení Bluetooth.
Viditelné  — Povolení, aby přístroj mohl být nalezen
jinými zařízeními. Pokud je váš přístroj skrytý
(neviditelný), může se k němu připojit jen dříve
spárované zařízení.
Název mého zařízení  — Zadejte název svého přístroje.
Název je viditelný ostatním zařízením Bluetooth.

3 Zvolte Uložit.

Nastavení určování polohy 
Zvolte možnost  > Nastavení a Umístění.

Nastavení GPS
Vyberte z následujících možností:
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Zapnuto  — Aktivace interního přijímače GPS v přístroji.
Přijímač GPS je automaticky aktivován při otevření aplikace,
která používá data GPS.
Zařízení GPS  — Vyberte používaný přijímač GPS.
Spárovat nové zařízení  — Párování externího přijímače GPS
s přístrojem. Vyberte přijímač GPS v seznamu nalezených
zařízení.

Nastavení síťového určování polohy
Vyberte z následujících možností:
Zapnuto  — Aktivace služby síťového určování polohy
(včetně funkce A-GPS).
Server pro určení polohy  — Zadejte adresu serveru pro
určování polohy.

Nastavení vysílače FM 
1 Zvolte možnost  > Nastavení a FM vysílač.
2 Chcete-li aktivovat vysílač FM, zvolte FM vysílač zapnut.
3 Chcete-li vybrat frekvenci, zvolte Frekvence.

Úpravy účtu sdílení
Zvolte možnost  > Nastavení a Účty sdílení. Vyberte
účet a zvolte možnost Upravit.

Účet služby Ovi

Změna hesla
Zadejte nové heslo a zvolte Uložit.

Odebrání účtu
Zvolte Odstranit.

Když upravujete podrobnosti účtu pomocí přístroje,
nemůžete změnit vlastní uživatelské jméno.

Účet služby Flickr

Úpravy podrobností účtu
Zvolte Upravit. Postupujte podle pokynů. Vraťte se do
dialogového okna úprav účtu a zvolte Potvrdit.

Odebrání účtu
Zvolte Odstranit.

Podrobnosti účtu služby Flickr lze upravovat pouze pomocí
prohlížeče.

Nastavení připojení k internetu 
Můžete vybrat, která připojení jsou používána automaticky,
jak často jsou připojení hledána na pozadí a nastavit přístroj,
aby přepnul na uložené připojení k síti WLAN, když je k
dispozici.

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Internetová
připojení > Připojit automaticky.

2 Vyberte, zda chcete používat připojení k síti WLAN,
spojení paketovými daty nebo libovolné připojení, které
je k dispozici.
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Chcete-li vybírat připojení při každém připojování k síti,
zvolte Vždy se zeptat.

3 Chcete-li definovat interval automatických pokusů o
připojení, zvolte Interval hledání. Výchozí hodnota je 10
minut.

Přepnutí na síť WLAN, je-li k dispozici
Chcete-li používat uložení připojení k síti WLAN místo spojení
paketovými daty, když je tato síť WLAN k dispozici, zvolte
Přepnout na síť WLAN, je-li dostupná.

Změna nastavení telefonu
Změna nastavení hovorů
1 Zvolte  > Nastavení.
2 Zvolte možnost Telefon > Hovor a některou z

následujících možností:

Odeslat moje ID  — Nastavení viditelnosti telefonního
čísla pro příjemce.
Čekající hovor  — Aktivace služby čekajícího hovoru.
Přesměrování hovoru  — Nastavení telefonního čísla,
na které jsou přesměrovány příchozí hovory, pokud je
nepřijmete. Chcete-li hovory přesměrovat na určité
telefonní číslo nebo na kontakt v seznamu kontaktů,
zvolte Přesměrovat nebo Zvolit kontakt.

3 Zvolte Uložit.

Nastavení sítě
Přístroj může automaticky přepínat mezi sítěmi GSM a 3G.

Aktuální síť je v oblasti stavu označena následujícími
ikonami:

GSM
EDGE
3G
HSPA

Chcete-li změnit nastavení sítě, zvolte  > Nastavení a
Telefon > Síť.

Výběr sítě poskytovatele služeb
Ve výchozím nastavení přístroj vybírá síť automaticky.
Chcete-li síť vybrat ručně, zvolte Ručně a vyberte síť.

Výběr režimu sítě
Vyberte síť, kterou chcete použít. Pokud zvolíte možnost
Duální, přístroj použije automaticky síť GSM nebo 3G podle
dostupnosti sítě, parametrů a smluv o roamingu mezi
poskytovateli síťových služeb.
Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Definování nastavení datového roamingu
Základem roamingu jsou smlouvy mezi vaším
poskytovatelem síťových služeb a jinými poskytovateli, které
vám umožňují používat síťové služby i mimo domácí síť,
například při cestování do zahraničí.
Výchozí nastavení je Vždy se zeptat. K pokusu o připojení
dojde až po potvrzení výzvy. Pokud zvolíte možnost Vždy
povolit, všechna spojení paketovými daty budou v zahraničí
zpracovávána stejně jako v domácí síti.
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Další informace o roamingu včetně cen získáte od
poskytovatele síťových služeb.

Změna nastavení karty SIM
1 Zvolte  > Nastavení.
2 Zvolte možnost Telefon > SIM karta a některou z

následujících možností:

Vyžádání kódu PIN  — Nastavení přístroje, aby při
zapnutí vyžadoval kód PIN.
Kód PIN  — Nastavení kódu PIN.

Změna obecných nastavení
Změna nastavení zámku přístroje
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Zámek přístroje.
2 Definujte následující položky:

Automatické uzamčení  — Vyberte časový interval, po
kterém se přístroj zamkne, když jej nepoužíváte.
Změňte kód zámku  — Zadejte aktuální kód zámku
(výchozí nastavení je 12345) a dvakrát nový kód.

Paměť 
Můžete zobrazit množství paměti dostupné v přístroji, na
paměťové kartě a paměti dostupné pro instalaci aplikací.

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Paměť.
2 Chcete-li zobrazit využití paměti podrobněji, zvolte

Podrobnosti.

Chcete-li zvětšit množství dostupné paměti, odstraňte data
pomocí správce souborů nebo jiných aplikací.

Nastavení TV výstupu 
1 Zvolte možnost  > Nastavení a TV výstup.
2 Zvolte možnost PAL (výchozí systém používaný například

v Evropě) nebo NTSC (systém používaný například v
Severní Americe).

3 Zvolte Uložit.

Kalibrace obrazovky 
Zvolte možnost  > Nastavení a Kalibrace displeje
a postupujte podle pokynů.

Zobrazení informací o přístroji
Zvolte možnost  > Nastavení a O produktu.

Mezi dostupné informace patří:

• Model přístroje
• Název a verze platformy
• Verze softwaru
• Adresa MAC sítě WLAN
• Adresa Bluetooth
• Adresa IMEI
• Platné licence
• Další důležité informace o přístroji
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Nastavení aplikací od jiných dodavatelů
Při instalaci dalších aplikací může přístroj automaticky přidat
ikony apletů do složky Nastavení. Ve výchozím nastavení jsou
ikony přidávány do skupiny Doplňky.

Zvolte možnost  > Nastavení, vyberte aplikaci a
definujte požadovaná nastavení.
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Open source software notice
This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided
to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open
source software at http://www.maemo.org/. Alternatively, Nokia offers to provide such
source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such
distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to
Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this
product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights
Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and
other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the
United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyrightholders:

• Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/
computing/)

• Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
• The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)
• Pedro Roque Marques

• Eric Rosenquist, Srata Software Limited
• The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86.org) and its contributors
• Paul macKerras (paulus@samba.org)
• Purdue Research Foundation
• OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (http://

www.openevidence.org/)
• Eric Young (eay@cryptsoft.com)
• Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign
countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE
FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY
KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE
OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Normy
Produkt splňuje požadavky následujících norem:

• EN 301 511, Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice v pásmech GSM 900/1800
• EN 300 328, Harmonizovaná norma pro zařízení pro přenos dat pracující v pásmu

2,4 GHz
• EN 301 357-2, Harmonizovaná norma pro analogová bezšňůrová širokopásmová

zařízení s integrovanými anténami pracující v harmonizovaném pásmu CEPT 863
MHz až 865 MHz

• EN 301 489-01, Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových
zařízení a služeb

• EN 301 489-07, Specifické podmínky pro pohyblivá rádiová zařízení v pásmech GSM
900/1800
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• EN 301 489-09, Specifické podmínky pro bezdrátové mikrofony a podobná zařízení
vysokofrekvenčního (RF) zvukového spoje, bezšňůrová zvuková a příposlechová
zařízení

• EN 301 489-17, Specifické podmínky pro širokopásmová datová zařízení a zařízení
HIPERLAN

• EN 301 489-24, Specifické podmínky pro mobilní telefony třetí generace
• EN 301 908-01, Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice WCDMA, společné

požadavky
• EN 301 908-02, Harmonizovaná norma pro pohyblivé stanice WCDMA (UTRA FDD)
• EN 60950-1, Bezpečnost zařízení informační technologie
• EN 62311, Hodnocení elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s

omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)
• EN 50360, Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními

omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli
• 1999/519/EC, Doporučení Rady o omezení expozice veřejnosti elektromagnetickým

polím

Splnění požadavků jiných norem je třeba zkontrolovat samostatně.

Příslušenství

Upozornění:
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro
použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení
osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo
baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného
nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže
odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za
zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie
Informace o baterii a nabíječce
Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití
s tímto přístrojem je BL-5J. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií.
Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-10. Přesné číslo

modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je
identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém
čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu
znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a
nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento
přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě
nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie
zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo
než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje.
Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné
nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde
po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25
°C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou
nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména
při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět,
například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-)
pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít,
když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit
baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie
likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je.
Neodhazujte je do směsného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte,
neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu
kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené
plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Příslušenství 107



Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí
předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při
poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné
používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud
přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k
poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska
na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii
mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia
Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li
mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním
středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram.
Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti
1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou

Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original
Enhancements).

2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1,
2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete
potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem
na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího
autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Pečujte o svůj přístroj
Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba
o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

• Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí.
Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.

• Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty
zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví
určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se
uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.

• Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
• Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste

přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a
jemnou mechaniku.

• Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí
prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý
hadřík.
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• Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit
správné funkci.

• Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu.
Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou
porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

• Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
• Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky

kalendáře.
• Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj

a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa,
která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a
podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí
související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na
www.nokia.com/werecycle nebo nokia.mobi/werecycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo
na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a
akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento
požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního
odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku
na adrese www.nokia.com/environment.

Doplňující bezpečnostní informace
Malé děti
Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti.
Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí
Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán
v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 cm (7/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu
u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový
materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní
připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové
připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos
dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do
blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací,
protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení
Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových
telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů.
Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením
energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického
přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice
nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího
rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a
implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo
implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost
15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického
přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

• Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od
zdravotnického přístroje.

• Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
• Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od

zdravotnického přístroje.
• Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že

způsobuje rušení.
• Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.
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Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným
zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka
Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky
Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně
stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování
paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti
a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní
pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení
záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze
správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé
kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj,
jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru,
do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné
příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v
letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí
Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny.
Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí
nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných
hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech
pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo
v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí
jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám
normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo
ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo
malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat
u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné
tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Tísňová volání
Před uskutečněním tísňového volání přístroj zapněte a zkontrolujte, zda je k dispozici
dostatečně silný signál. Pokud jsou obrazovka a tlačítka zamknuty, odemkněte je
posunutím zamykacího přepínače na boční straně přístroje.

Důležité:  Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních
sítí a uživatelem programovaných funkcí. Tísňová volání lze uskutečňovat s použitím
celulárního telefonu.Tísňové volání nelze uskutečnit prostřednictvím hlasového hovoru
přes internet (internetového volání). Připojení není možné zajistit za všech podmínek.
Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste
nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Uskutečnění tísňového volání
1 Zvolte  > Telefon.

2 Zvolte  a vyberte celulární typ hovoru.

3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy.

4 Hovor zahájíte možností .

Uskutečnění tísňového volání bez zadání kódu PIN, PUK nebo kódu zámku
1 Když vás přístroj vyzve k zadání kódu, zadejte číslo tísňové linky dle své aktuální

polohy. Přístroj zobrazí ikonu Tísňový hovor.

2 Hovor zahájíte možností Tísňový hovor. Chcete-li po tísňovém volání začít
používat jiné funkce přístroje, musíte zadat požadovaný kód PIN, PUK nebo kód
zámku.

Při tísňovém volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový
přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor
neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)
Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak,
aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními
pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují
takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na
věk nebo zdravotní stav.
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Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou
jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel
ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů
tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s
přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných
frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může
být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze
výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech,
například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,80 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se
mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v
síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na
www.nokia.com.
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RX-51 je ve shodě se
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii
Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N900 jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka
společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou
být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho
části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti
Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny
a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights
reserved.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro
osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu
s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti,
a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s
příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití.
Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské
účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA
ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA
JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ
ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE
VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ
ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH
ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO

KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO
PLATNOST.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz
umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje
prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost
společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na
náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence
společnosti Nokia.
Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí.
Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.
Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou
předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích.
Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA
Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání
telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste
přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc,
kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC.
Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat
škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho,
které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou
výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k
užívání tohoto zařízení.

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.
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