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Dobrý den
Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81.

Pøístroj Nokia N81 je ztìlesnìním zábavy, kterou nosíte s sebou! 

U¾ívejte si kvalitní hudby a her v úhledném stylovém balení se skvìlým displejem o velikosti 6 cm, vyhrazenými tlaèítky 
pro média a hry a vynikající kvalitou zvuku.

Pøístroj Nokia N81 vám pøinese skvìlé zá¾itky s oblíbenou hudbou na cestách. Slu¾ba Nokia Music Store* nabízí více ne¾ 
milion skladeb, které si mù¾ete zakoupit a pøenést pøímo do pøístroje N81 nebo doma do kompatibilního poèítaèe. Kdy¾ 
u¾ vás nebaví zápasit s kabely, pøipojte kompatibilní stereosluchátka pøes spojení Bluetooth.

Vyzkou¹ejte si velmi kvalitní mobilní hry ovládané vyhrazenými herními tlaèítky a u¾ijte si dokonalé grafiky nabízející nový 
pohled na zábavu.

Menu multimédií nabízí pøímý pøístup k obsahu a pomáhá ho snadno a rychle prozkoumávat. Vyzkou¹ejte si inteligentní 
osvìtlování tlaèítek, která zùstanou skrytá, dokud je nebudete potøebovat.

Vzhùru za zábavou!

*Chcete-li zjistit dostupnost slu¾by Nokia Music Store ve va¹í zemi, nav¹tivte stránky www.nokia.com/music.
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LETADLE Dodr¾ujte v¹echna 
zdrátové pøístroje mohou v letadle 
ivé vlivy.

I DOPLÒOVÁNÍ 
ou¾ívejte pøístroj u èerpací stanice. 
e jej v blízkosti pohonných hmot 
álií.

BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU 
 TRHACÍ PRÁCE Dodr¾ujte 

ezení. Pøístroj nepou¾ívejte 
íst, kde jsou provádìny 
.

 ROZUMNÌ Pou¾ívejte pouze 
opsaných v dokumentaci 

byteènì se nedotýkejte 
n.

ANÝ SERVIS Instalovat 
 tento výrobek mù¾e pouze 
ý personál.

STVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze 
íslu¹enství a baterie. Nepøipojujte 

ilní výrobky.
Pro va¹i bezpeènost
Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich 
nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné. 
Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou 
pøíruèku.

ZAPÍNEJTE BEZPEÈNÌ Nezapínejte pøístroj 
tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù 
zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých 
vlivù a jiného nebezpeèí.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU 
PØEDEV©ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. 
Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce pro 
øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost 
vìnována pøedev¹ím bezpeènosti 
silnièního provozu.

RU©IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové pøístroje 
mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které 
mohou ovlivnit jejich funkci.

VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH 
ZAØÍZENÍCH Dodr¾ujte v¹echna omezení. 
V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení 
pøístroj v¾dy vypnìte.

VYPNÌTE V
omezení. Be
zpùsobit ru¹

VYPNÌTE PØ
PALIVA Nep
Nepou¾ívejt
nebo chemik

VYPNÌTE V
PROVÁDÌNY
v¹echna om
v blízkosti m
trhací práce

POU®ÍVEJTE
v polohách p
k výrobku. Z
oblastí anté

KVALIFIKOV
a opravovat
kvalifikovan

PØÍSLU©EN
schválené pø
nekompatib
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o pøístroje dodr¾ujte v¹echny 
jte místní zvyklosti, soukromí 

h, vèetnì autorských práv. 

mù¾e znemo¾nit kopírování, 
o pøedávání dál nìkterých 
zvánìcích tónù) 

ojení k internetu a dal¹í metody 
oèítaèe mù¾e být i vá¹ pøístroj 
odlivých zpráv a aplikací nebo 

. Buïte opatrní a otevírejte 
vky k pøipojení, stahujte obsah 
ze z dùvìryhodných zdrojù. 
st svého pøístroje, zva¾te 
idelné aktualizace antivirového 
 dal¹ího podobného softwaru 
jených poèítaèích.

e mohli pou¾ívat libovolnou 
 (kromì budíku) musí být 
pínejte pøístroj, pokud pou¾ití 
 mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy 

porují bì¾né funkce aplikací 
int a Excel (Microsoft Office 97, 
rmáty souborù je mo¾né zobrazit 
ODOLNOST PROTI VODÌ Tento pøístroj není 
odolný proti vodì. Udr¾ujte jej v suchu.

ZÁLO®NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat 
nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace 
ulo¾ené v pøístroji.

PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU 
ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení 
si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace 
v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. 
Nepøipojujte nekompatibilní výrobky.

TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je 
zapnuta funkce telefonu pøístroje a zda 
se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. 
Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te 
displej a vra»te se do pohotovostního re¾imu. 
Zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte tlaèítko 
Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, 
dokud k tomu nedostanete svolení.

O va¹em pøístroji
Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen 
pro pou¾ití v sítích (E)GSM 850, 900, 1800 a 1900 
a UMTS 2100. Podrobnìj¹í informace o sítích získáte 
od svého provozovatele slu¾eb.

Pøi pou¾ívání funkcí tohot
právní pøedpisy a respektu
a zákonná práva ostatníc

Ochrana autorských práv 
upravování, pøená¹ení neb
obrázkù, hudby (vèetnì vy
a dal¹ího obsahu. 

Vá¹ pøístroj podporuje pøip
pøipojení. Podobnì jako p
vystaven pùsobení virù, ¹k
jiného ¹kodlivého obsahu
zprávy, potvrzujte po¾ada
a potvrzujte instalace pou
Chcete-li zvý¹it bezpeèno
instalaci, pou¾ívání a prav
softwaru, brány firewall a
v pøístroji i ve v¹ech pøipo

 Upozornìní: Abyst
funkci tohoto pøístroje
pøístroj zapnutý. Neza
bezdrátového pøístroje
nebo vznik nebezpeèí.

Kanceláøské aplikace pod
Microsoft Word, PowerPo
2000 a XP). Ne v¹echny fo
nebo upravovat.
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rovat v¹echny znaky a slu¾by 
u.

 mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em 
nkce vypnuty nebo nebyly 
ak, pak se tyto funkce nezobrazí 
pøístroje. Ve va¹em pøístroji mohou 
tá nastavení, napøíklad zmìny 
 menu a v ikonách. Podrobnìj¹í 
ého provozovatele slu¾eb. 

 protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), 
lech TCP/IP. Nìkteré funkce tohoto 
S, procházení a el. po¹ta, vy¾adují 
o technologie.

baterie a nabíjeèky
¾dy vypnìte pøístroj a odpojte 

 s tímto pøístrojem zkontrolujte 
to pøístroj je urèen pro pou¾ití 
 AC-3, AC-4 nebo AC-5 
-8, ACP-9, ACP-12 nebo LCH-12, 
r CA-44.

nto pøístroj je BP-6MT.
0

Pøi del¹ím provozu, napøíklad pøi aktivní relaci sdílení videa 
nebo pøi vysokorychlostním datovém spojení, mù¾e být 
pøístroj zahøátý. Ve vìt¹inì pøípadù je tento stav normální. 
Pokud máte podezøení, ¾e pøístroj nepracuje správnì, 
odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.

V pøístroji mohou být pøedinstalovány zálo¾ky a odkazy 
na internetové servery jiných provozovatelù. Pøístroj 
umo¾òuje pøístup na servery jiných provozovatelù. Servery 
jiných provozovatelù nemají ¾ádný vztah ke spoleènosti 
Nokia a spoleènost Nokia je neschvaluje ani za nì 
nepøijímá ¾ádnou zodpovìdnost. Pokud se rozhodnete 
pro pøístup na takové stránky, podniknìte vhodná 
opatøení vzhledem k jejich bezpeènosti a obsahu.

Obrázky v této pøíruèce se mohou li¹it od displeje pøístroje.

Sí»ové slu¾by
Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od 
provozovatele slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. 
Mnoho funkcí vy¾aduje speciální sí»ové slu¾by. Tyto 
funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích; jiné sítì mohou 
vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových slu¾eb uzavøeli 
zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ 
provozovatel slu¾eb vám poskytne pokyny a vysvìtlí 
zpùsob zpoplatnìní. Nìkteré sítì mohou mít omezení, 
která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì 

napøíklad nemusí podpo
závislé na urèitém jazyk

Vá¹ provozovatel slu¾eb
pøístroji byly nìkteré fu
aktivovány. Je-li tomu t
v nabídce menu va¹eho 
být dále provedena urèi
v názvech menu, poøadí
informace získáte od sv

Tento pøístroj podporuje
které fungují na protoko
pøístroje, napøíklad MM
sí»ovou podporu pro tyt

Pøíslu¹enství, 
Pøed vyjmutím baterie v
nabíjeèku.

Pøed pou¾itím nabíjeèky
èíslo typu nabíjeèky. Ten
pøi napájení z nabíjeèek
a z nabíjeèek AC-1, ACP
pokud pou¾ijete adapté

Baterie schválená pro te
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 Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky 
a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití 
s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù 
mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e 
být i nebezpeèné.

Informace o dostupnosti schválených pøíslu¹enství získáte 
u svého prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel 
od libovolného pøíslu¹enství, uchopte a zatáhnìte v¾dy 
za konektor, nikoliv za kabel.
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Podpora
Nápovìda 
Je-li otevøena aplikace, mù¾ete nápovìdu pro aktuální 
zobrazení vyvolat zvolením mo¾nosti Volby > Nápovìda.

Pøi ètení pokynù mù¾ete pøepínat mezi nápovìdou 
a aplikací otevøenou na pozadí podr¾ením stisknutého 
tlaèítka .

Chcete-li otevøít nápovìdu z hlavní nabídky, zvolte 
mo¾nost Nástroje > Nástroje > Nápovìda. Vyberte 
po¾adovanou aplikaci a telefon zobrazí seznam 
témat nápovìdy.

Zaèínáme
V pøíruèce Zaèínáme najdete informace o tlaèítcích 
a èástech pøístroje, pokyny k uvedení pøístroje 
do provozu a dal¹í základní informace.

Doplòkové aplikace
K co nejlep¹ímu vyu¾ití pøístroje Nokia N81 pomáhají 
rùzné aplikace spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. 
Tyto aplikace jsou popsány v pøíruèkách dostupných 
na stránkách podpory výrobku Nokia N81 na serveru 

www.nseries.com/support nebo na místních webových 
stránkách Nokia.

Podpora Nokia 
a kontaktní informace
Nejnovìj¹í pøíruèky, doplòkové informace, soubory 
ke sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho výrobku Nokia 
najdete na adrese www.nseries.com/support nebo 
na místní webové stránce Nokia.

Kontakt na slu¾bu zákazníkùm získáte ze seznamu 
místních kontaktních støedisek Nokia na adrese 
www.nokia.com/customerservice. Nejbli¾¹í servisní 
støedisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.
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ì nebo si je u provozovatele 

nastavení pøístroje, napøíklad 
 nebo nastavení displeje, 
na str. 127.

z jiného 

í k pøená¹ení obsahu, 
amù kalendáøe, mezi dvìma 
okia pøes spojení Bluetooth.

e mù¾ete pøenést obsah 
 Nokia do pøístroje Nokia N81.

é pøená¹et, závisí na modelu 
te obsah pøená¹et. Pokud druhý 
, vá¹ pøístroj vás na to upozorní.

te pou¾ívat i bez SIM karty. 
 zapnout bez SIM karty, mù¾ete 
-li pøístroj Nokia N81 zapnut 

ky aktivuje profil Offline.
Pøístroj Nokia N81
Uvítání
Pøi prvním zapnutí pøístroj zobrazí aplikaci Uvítání. 
Vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností:

Prùvodce nast. –Konfigurace jednotlivých nastavení, 
napøíklad el. po¹ty.

Pøenos dat –Pøenesení obsahu, napøíklad kontaktù 
a polo¾ek kalendáøe z kompatibilního pøístroje Nokia. 
Viz èást „Pøenos obsahu z jiného pøístroje“ na str. 13.

Ukázka –Ukázka funkcí pøístroje.

Chcete-li aplikaci Uvítání otevøít pozdìji, stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > Nástroje > 
Uvítání. Jednotlivé aplikace najdete také v pøíslu¹ných 
èástech menu.

Nastavení
Pøístroj má obvykle slu¾by MMS, GPRS, streamování 
a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle 
informací provozovatele sí»ových slu¾eb. Tato nastavení 
mù¾ete mít v pøístroji ji¾ nainstalována provozovatelem 
slu¾by nebo je mù¾ete pøijmout od provozovatele 

ve speciální textové zpráv
vy¾ádat.

Chcete-li zmìnit obecné 
jazyk, pohotovostní re¾im
pøeètìte si èást „Telefon“ 

Pøenos obsahu 
pøístroje
Aplikace Pøenos dat slou¾
napøíklad kontaktù a zázn
kompatibilními pøístroji N

Pøi prvním pou¾ití aplikac
z kompatibilního pøístroje

Typ obsahu, který je mo¾n
pøístroje, ze kterého chce
pøístroj není kompatibilní

Aplikaci Pøenos dat mù¾e
Pokud druhý pøístroj nelze
SIM kartu vlo¾it do nìj. Je
bez SIM karty, automatic
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aèítání 
hu
ete v závislosti na modelu 
t nový pøenos nìkterou 
í: 

ezi pøístrojem Nokia N81 
kud druhý pøístroj podporuje 
izace je obousmìrný proces. 
 odstranìna z jednoho pøístroje, 
uhého. Odstranìné polo¾ky nelze 

ruhého pøístroje do pøístroje 
jsou data pøenesena z druhého 
kia N81. V závislosti na modelu 
 mù¾e zeptat, zda chcete pùvodní 
zachovat nebo odstranit.

øístroje Nokia N81 

at nemù¾e polo¾ku pøenést, 
ého pøístroje ji mù¾ete pøidat 

 v adresáøi C:\Data\Nokia nebo 
 ji odtud. Kdy¾ vyberete slo¾ku 
 synchronizovány v odpovídající 
 a naopak.
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Pøenos obsahu
1 Pøi prvním naèítání dat z druhého pøístroje zvolte 

v pøístroji Nokia N81 v aplikaci Uvítání mo¾nost 
Pøenos dat nebo stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Nástroje > Nástroje > Pøenos dat.

2 Chcete-li nechat pøístroj Nokia N81 vyhledat pøístroje 
s technologií Bluetooth, zvolte mo¾nost Pokraèovat. 
Pokud jste zatím pro pøístroj Nokia N81 nezadali název, 
pøístroj vás k zadání vyzve. Potvrïte výchozí název nebo 
zadejte vlastní.

3 U nìkterých modelù pøístrojù je do druhého pøístroje 
v podobì zprávy odeslána aplikace Pøenos dat. 
Otevøením zprávy nainstalujte aplikaci Pøenos dat 
v druhém pøístroji. Postupujte podle pokynù na displeji.

4 V seznamu vyberte pøístroj, ze kterého chcete pøenést 
obsah. V pøístroji Nokia N81 budete vyzváni k zadání 
kódu. Zadejte kód (1-16 èíslic) a zvolte mo¾nost OK. 
Zadejte stejný kód i v druhém pøístroji a zvolte mo¾nost 
OK. Pøístroje jsou nyní spárovány. Viz èást „Párování 
pøístrojù“ na str. 80.

5 Vyberte obsah, který chcete pøenést.
Zahájený pøenos mù¾ete pøeru¹it a dokonèit pozdìji.

Synchronizace, n
a odesílání obsa
Po prvním pøenosu mù¾
druhého pøístroje zaháji
z následujících mo¾nost

 pro synchronizaci m
a druhým pøístrojem, po
synchronizaci. Synchron
Kdy¾ je nìkterá polo¾ka
bude odstranìna i ze dr
synchronizací obnovit.

 pro naètení dat z d
Nokia N81. Pøi naèítání 
pøístroje do pøístroje No
pøístroje se vás aplikace
data v druhém pøístroji 

 pro odeslání dat z p
do druhého pøístroje.

Pokud aplikace Pøenos d
v závislosti na typu druh
do slo¾ky Slo¾ka Nokia
E:\Data\Nokia a pøenést
pro pøenos, polo¾ky jsou
slo¾ce druhého pøístroje
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 jste pøijali novou zprávu 

í jsou pøipraveny zprávy 

ry.

razen, kdy¾ je mo¾nost 
 na hodnotu Tiché a mo¾nosti 
ón oznám. e-mailu na 

 je zamknutá.

lefonní linka (sí»ová slu¾ba).

o pøístroje jsou pøesmìrovány na 
 telefonní linky (sí»ová slu¾ba), 
í linku.

 kompatibilní headset. 
ní.

a kompatibilní smyèka.

n kompatibilní Textový telefon.

ní. 

tové spojení GPRS.  oznaèuje 
tupné spojení.
Opakování pøenosu pomocí zástupcù

Po pøenesení dat mù¾ete ulo¾it zástupce s nastavením 
pøenosu do hlavního zobrazení a opakovat stejný 
pøenos pozdìji.

Chcete-li zástupce upravit, pøejdìte na nìj a zvolte 
mo¾nost Volby > Nastavení zástupce. Mù¾ete 
napøíklad vytvoøit nebo zmìnit název zástupce.

Po ka¾dém pøenosu je zobrazen jeho protokol. Chcete-li 
zobrazit protokol pøedchozího pøenosu, pøejdìte na 
zástupce v hlavním zobrazení a zvolte mo¾nost Volby > 
Zobrazit protokol.

Øe¹ení konfliktù pøenosu

Pokud byla pøená¹ená polo¾ka upravena v obou pøístrojích, 
pøístroj se pokusí automaticky slouèit zmìny. Pokud to není 
mo¾né, vznikne konflikt pøenosu. Pro vyøe¹ení konfliktu 
zvolte mo¾nost Kontrolovat postupnì, Priorita do tohoto 
telef. nebo Priorita do 2. telef.. Dal¹í pokyny získáte 
pomocí mo¾nosti Volby > Nápovìda.

Základní indikátory
 Pøístroj je pou¾íván v síti GSM.

 Pøístroj je pou¾íván v síti UMTS (sí»ová slu¾ba).

 Ve slo¾ce Pøijaté aplikace Zprávy je jedna nebo 
nìkolik nepøeètených zpráv.

 Do vzdálené schránky
el. po¹ty.

 Ve slo¾ce K odeslán
k odeslání.

 Máte nepøijaté hovo

 Tento indikátor je zob
Typ vyzvánìní nastavena
Tón oznámení zprávy a T
hodnotu Vypnutý.

 Klávesnice telefonu

 Je aktivní budík.

 Je pou¾ívána druhá te

 V¹echny hovory d
jiné èíslo. Pokud máte dvì
oznaèuje toto èíslo aktivn

 K pøístroji je pøipojen
oznaèuje ztrátu spoje

 K pøístroji je pøipojen

 K pøístroji je pøipoje

 Je aktivní datové volá

 Je aktivní paketové da
spojení v poøadí a  dos
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tisknìte tlaèítko  a zvolte 
stavení > Obecné > Toèítko 
Zapnuto. 

chlému procházení seznamy 
hrávaèi a k pohybu v menu 

vat prst podél okraje navigaèního 
proti smìru hodinových ruèièek.

e pro rychlý pøístup k aplikacím 
èního tlaèítka i èíselná tlaèítka, 
apøíklad stisknutím tlaèítka  
øete aplikaci Zprávy.

édií
 

hu, 

 

d 

te 

 mezi 
gaèní tlaèítko nebo funkce koleèka 
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 V èásti sítì podporující spojení EDGE je aktivní paketové 
datové spojení.  oznaèuje spojení v poøadí a  dostupné 
spojení. Tyto ikony udávají, ¾e je v síti dostupné spojení 
EDGE, ale pøístroj nemusí nutnì pøená¹et data pøes 
spojení EDGE.

 Je aktivní paketové datové spojení UMTS.  oznaèuje 
spojení v poøadí a  dostupné spojení.

 Nastavili jste vyhledávání bezdrátových LAN 
a bezdrátová LAN je k dispozici. Viz èást „Bezdrátová LAN 
(WLAN)“ na str. 76.

 Je aktivní pøipojení k bezdrátové LAN v síti, 
která pou¾ívá ¹ifrování.

 Je aktivní pøipojení k bezdrátové LAN v síti, 
která nepou¾ívá ¹ifrování.

 Spojení Bluetooth je zapnuto.

 Probíhá pøenos dat pøes spojení Bluetooth. 
Pokud indikátor bliká, pøístroj se pokou¹í pøipojit 
k druhému zaøízení.

 Je aktivní spojení USB.

Navigaèní tlaèítko Navi™
Dále uvádìno jako navigaèní tlaèítko.

Navigaèní tlaèítko slou¾í k pohybu v menu ( , , , 
) a k vybírání polo¾ek ( ). Chcete-li aktivovat dal¹í 

funkce koleèka Navi™, s
mo¾nost Nástroje > Na
Navi > Toèítko Navi > 

Koleèko Navi slou¾í k ry
v galerii a hudebním pøe
multimédií. Staèí posou
tlaèítka ve smìru nebo 

 Tip! V menu mù¾et
pou¾ít kromì naviga
tlaèítko  a . N
v hlavním menu otev

Menu multim
Menu multimédií nabízí
snadný a rychlý pøístup 
k multimediálnímu obsa
hrám, nejdùle¾itìj¹ím 
kontaktùm a nejnovìj¹ím
internetovým zálo¾kám 
a orientaèním bodùm. 
Vyzkou¹ejte ho napøíkla
pro obrázky a hudbu.

Menu multimédií otevøe
a zavøete stisknutím 
tlaèítka . K pohybu
polo¾kami pou¾ijte navi
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¾ít v prùbìhu hovoru, 
ktiv. reproduktor. 

 zvolte mo¾nost Volby > 

oru 

ilní 
í 
tné 

l, 
t 
u konektoru Nokia nepøipojujte 

u Nokia externí zaøízení nebo 
leèností Nokia pro pou¾ívání 
e zvý¹enou pozornost 

u¾ívání headsetu mù¾e být 
ost vnímat zvuky z okolí. 
 pokud to mù¾e ohrozit 
Navi. Chcete-li se do menu multimédií vrátit z otevøené 
aplikace, stisknìte tlaèítko .

Chcete-li zmìnit poøadí polo¾ek, zvolte mo¾nost Volby > 
Uspoøádat dla¾dice.

Indikátor LED spoøièe displeje
Pøi aktivovaném spoøièi energie pøístroj vypne displej, aby 
uspoøil energii baterie. Indikátor LED blikáním upozoròuje 
na to, ¾e je pøístroj zapnut, ale nachází se v re¾imu spánku. 

Chcete-li indikátor vypnout, pøeètìte si èást „Re¾im 
spánku“ na str. 123.

Ovládání hlasitosti 
a reproduktoru
V prùbìhu aktivního hovoru nebo pøi poslechu zvuku 
zvý¹íte nebo sní¾íte hlasitost stisknutím tlaèítka hlasitosti.

Integrovaný reproduktor umo¾òuje hovoøit do pøístroje 
a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti dr¾et 
pøístroj u ucha.

 Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, 
nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e 
být velmi vysoká. 

Chcete-li reproduktor pou
zvolte mo¾nost Volby > A

Pro vypnutí reproduktoru
Aktivovat telefon.

Headset
K audiovizuálnímu konekt
Nokia (3,5mm) v pøístroji 
mù¾ete pøipojit kompatib
headset nebo kompatibiln
sluchátka. Mo¾ná bude nu
zapnout re¾im kabelu.

Nepøipojujte výrobky 
vytváøející výstupní signá
proto¾e by mohly po¹kodi
pøístroj. K audiovizuálním
¾ádný zdroj napìtí.

Pøipojujete-li ke konektor
headsety neschválené spo
s tímto pøístrojem, vìnujt
nastavení hlasitosti.

 Upozornìní: Pøi po
ovlivnìna va¹e schopn
Nepou¾ívejte headset,
va¹i bezpeènost.
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ý datový pøenos pouze po spu¹tìní 
í operace, která jej potøebuje. 
“ na str. 132.

ny nepou¾ívané aplikace spu¹tìné 
nuté tlaèítko , vyberte 
isknìte tlaèítko .

 zvolte mo¾nost Mapy. S externím 
th a aplikací Mapy mù¾ete 
to na mapì, hledat v mapách 
edat adresy a rùzná zajímavá 
 jednoho místa na druhé.

í slu¾by, napøíklad prùvodce mìsty 
. 

ci najdete na adrese 
rt nebo na místním webovém 
ia.

a) je obchod s mobilním obsahem 
roji. Aplikace umo¾òuje procházet, 
lo¾ky, napøíklad aplikace 
ternetu do pøístroje. 
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Chcete-li optimalizovat zvuk, nasaïte na headset 
pøilo¾ené návleky.

Chcete-li pou¾ívat headset nebo sluchátka 
s kompatibilním dálkovým ovladaèem, napøíklad se 
zvukovým adaptérem Nokia AD-54, pøipojte adaptér 
ke konektoru v pøístroji a poté k adaptéru pøipojte 
headset nebo sluchátka.

Nìkteré headsety nemají mikrofon. Pøi telefonních 
hovorech takový headset pou¾ívejte s dálkovým 
ovladaèem nebo pou¾ívejte mikrofon v pøístroji.

Zvukový adaptér Nokia AD-54 má ovládání hlasitosti 
multimédií, které nastavuje pouze hlasitost hudby nebo 
pøehrávaného videa.

Chcete-li pøi pou¾ívání nìkterých doplòkù k headsetu, 
napøíklad zvukového adaptéru Nokia AD-54, bìhem hovoru 
upravit hlasitost, pou¾ijte tlaèítko hlasitosti na pøístroji.

Prodlou¾ení ¾ivotnosti baterie
Funkce pou¾ívající spojení Bluetooth, bezdrátové sítì 
WLAN èi paketová data nebo umo¾òující spu¹tìní 
podobných funkcí na pozadí v prùbìhu pou¾ívání jiných 
funkcí urychluje vybíjení baterie a sni¾uje její ¾ivotnost.

Chcete-li prodlou¾it výdr¾ pøístroje, vypínejte spojení 
Bluetooth, kdykoli ho nepou¾íváte. Pokud nastavíte 
mo¾nost Spojení paket. daty na hodnotu Podle potøeby, 

pøístroj pou¾ije paketov
aplikace nebo aktivován
Viz èást „Paketová data

Chcete-li ukonèit v¹ech
na pozadí, podr¾te stisk
v seznamu aplikace a st

Mapy 
Stisknìte tlaèítko  a
pøijímaèem GPS Bluetoo
zobrazovat aktuální mís
rùzných mìst a zemí, hl
místa a plánovat trasy z

Mù¾ete si zakoupit i dal¹
nebo hlasovou navigaci

Dal¹í informace o aplika
www.nseries.com/suppo
serveru spoleènosti Nok

Stáhnout! 
Stáhnout! (sí»ová slu¾b
dostupný ve va¹em pøíst
stahovat a instalovat po
a mediální soubory, z in



Pø
ís

tr
oj

 N
ok

ia
 N

81

19
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Stáhnout!. 

Zbo¾í je rozdìleno do katalogù a slo¾ek nabízených 
rùznými provozovateli slu¾eb. Nìkteré polo¾ky mohou 
být za poplatek, obvykle si ale mù¾ete zdarma 
prohlédnout ukázku.

Aktualizace softwaru
Spoleènost Nokia mù¾e vytváøet aktualizace, které mohou 
nabízet nové èi roz¹íøené funkce nebo zvy¹ovat výkon. 
O tyto aktualizace mù¾ete po¾ádat z kompatibilního 
poèítaèe pomocí aplikace Nokia Software Updater. 
Chcete-li aktualizovat software v pøístroji, musíte mít 
aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní poèítaè 
s operaèním systémem Microsoft Windows 2000 nebo XP, 
¹irokopásmový pøístup k internetu a kompatibilní datový 
kabel pro pøipojení pøístroje k poèítaèi.

Dal¹í informace a aplikaci Nokia Software Updater 
najdete na stránce www.nokia.com/softwareupdate 
nebo na místním webovém serveru spoleènosti Nokia.

Pokud sí» podporuje aktualizace softwaru na dálku, 
mù¾ete si je pøípadnì vy¾ádat i z pøístroje. Viz èásti 
„Správce pøístroje“ a „Aktualizace softwaru“ na str. 83.

 Tip! Chcete-li zjistit verzi softwaru pøístroje, 
zadejte v pohotovostním re¾imu kód *#0000#.
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by nebo 

ního pøehrávaèe v menu 
stisknutím tlaèítka . 
imédií“ na str. 16.

 a zvolte mo¾nost Hudba > 

ba nebo Vysílání.
jdìte skladbu nebo epizodu 
rou chcete poslouchat.
braný soubor nebo seznam 
aèítko .
H
ud

ba

0

Hudba
Hudební pøehrávaè 
Aplikace Hud. pøehrávaè podporuje napøíklad formáty 
souborù AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WAV a WMA. 
Aplikace Hud. pøehrávaè v¹ak nezbytnì nepodporuje 
v¹echny funkce formátù souborù nebo v¹echny variace 
formátù souborù. 

Pomocí aplikace Hudební pøehrávaè mù¾ete také 
poslouchat epizody vysílání podcast. Podcasting je 
zpùsob doruèování zvukového a obrazového obsahu 
pøes internet technologiemi RSS nebo ATOM pro 
pøehrávání na mobilních zaøízeních a poèítaèích.

 Upozornìní: Poslouchejte hudbu o pøimìøené 
hlasitosti. Trvalé pùsobení nadmìrného hluku 
mù¾e po¹kodit vá¹ sluch. Je-li pou¾íván reproduktor, 
nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být 
velmi vysoká.

Informace o pøidávání skladeb do pøístroje najdete v èásti 
„Pøenos hudby“ na str. 23.

Dal¹í informace o ochranì autorských práv najdete v èásti 
„Správa digitálních práv (DRM)“ na str. 101.

Pøehrávání sklad
epizody podcast

 Tip! Polo¾ku hudeb
multimédií otevøete 
Viz èást „Menu mult

1 Stisknìte tlaèítko 
Hudeb. pø..

2 Zvolte mo¾nost Hud
3 Pomocí kategorií na

vysílání podcast, kte
4 Chcete-li pøehrát vy

souborù, stisknìte tl
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hrávané hudby, zvolte mo¾nost 

hu nebo posílit hloubky, zvolte 
ení zvuku.

ní zobrazit vizualizaci, zvolte 
t vizualizaci.

otovostního re¾imu a ponechat 
zadí, stisknìte tlaèítko Konec 
ho tlaèítka  pøejdìte 

bu pro pøehrávání v zobrazení 
ost Hudba.

dbu dostupnou v pøístroji. 
y obsahuje v¹echny skladby. 
 zvolte mo¾nost Alba, Interpreti, 
ro zobrazení seznamù skladeb 
skladeb.

 aktualizaci skladeb v pøístroji 
zvolte mo¾nost Volby > Obnovit.

y skladeb a pracovat s nimi, 
nost Seznamy skladeb. Nabídka 
Chcete-li pøehrávání 
pozastavit, stisknìte 
tlaèítko , pro 
pokraèování stisknìte 
tlaèítko  znovu. 
Pøehrávání ukonèíte 
stisknutím tlaèítka .

Pro rychlé posunutí vpøed 
nebo vzad podr¾te stisknuté 
tlaèítko  nebo .

Na dal¹í polo¾ku pøejdete 
stisknutím tlaèítka . 
Na zaèátek polo¾ky se vrátíte stisknutím tlaèítka . 
Na pøedchozí polo¾ku se vrátíte, kdy¾ tlaèítko  
stisknete znovu do 2 sekund po zahájení pøehrávání 
skladby nebo epizody podcast.

Chcete-li zapnout nebo vypnout náhodné pøehrávání ( ), 
zvolte mo¾nost Volby > Náhodnì. 

Chcete-li zapnout opakování aktuální polo¾ky ( ), 
v¹ech polo¾ek ( ) nebo opakování vypnout, 
zvolte mo¾nost Volby > Opakování.

Pøi pøehrávání epizod podcast jsou funkce náhodného 
pøehrávání a opakování automaticky vypnuty.

Chcete-li nastavit hlasitost, pou¾ijte tlaèítko hlasitosti.

Chcete-li upravit zvuk pøe
Volby > Ekvalizér.

Chcete-li upravit stereová
mo¾nost Volby > Nastav

Chcete-li bìhem pøehrává
mo¾nost Volby > Zobrazi

Chcete-li se vrátit do poh
pøehrávaè pracovat na po
nebo podr¾ením stisknuté
do jiné aplikace.

Menu Hudba
Chcete-li vybrat dal¹í hud
Pøehrává se, zvolte mo¾n

Menu Hudba obsahuje hu
Mo¾nost V¹echny skladb
Chcete-li skladby seøadit,
®ánry nebo Skladatelé. P
zvolte mo¾nost Seznamy 

Pro obnovení knihovny po
mimo Hudební pøehrávaè 

Seznamy skladeb
Chcete-li zobrazit seznam
zvolte v menu Hudba mo¾
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dání skladeb v seznamu, pøejdìte 
nost Volby > Seøadit seznam. 
 a pøenést na jiné místo pomocí 

 poøady podcast dostupné 

ktualizaci epizod v pøístroji mimo 
te mo¾nost Volby > Obnovit.

 stavy: nikdy nepøehrané, èásteènì 
né.

øehraná, pøehrávání zaène 
sledy pøeru¹eno.

ikdy pøehraná nebo byla pøehraná 
d zaèátku.

ebním pøehrávaèem
drátové místní sítì WLAN 
ácí sítì kompatibilních zaøízení. 
dálenì pøehrávat v kompatibilním 
 pøístroji Nokia N81. Soubory 
 pøístroje Nokia N81 do 
 s funkcemi UPnP. Dal¹í informace 
H
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automaticky obsahuje tyto seznamy skladeb: Nejèastìji 
pøehrávané, Poslední pøehrávané a Naposledy pøidané.

Chcete-li zobrazit podrobnosti seznamu skladeb, zvolte 
mo¾nost Volby > Detaily seznamu skladeb.
Vytváøení seznamù skladeb
1 Zvolte mo¾nost Volby > Vytvoøit seznam skladeb.
2 Zadejte název seznamu skladeb a zvolte mo¾nost OK.
3 Mo¾ností Ano pøidáte skladby hned, po zvolení 

mo¾nosti Ne mù¾ete skladby pøidat pozdìji.
4 Pokud jste zvolili mo¾nost Ano, vyberte interprety, 

jejich¾ skladby chcete zaøadit do seznamu skladeb. 
Stisknutím tlaèítka  polo¾ky pøidejte. Chcete-li 
seznam skladeb zobrazovat pod jménem interpreta, 
stisknìte tlaèítko . Chcete-li seznam skladeb skrýt, 
stisknìte tlaèítko .

5 Jakmile dokonèíte výbìr, zvolte mo¾nost Hotovo. 

Chcete-li pozdìji pøidat dal¹í skladby zvolte v otevøeném 
seznamu skladeb mo¾nost Volby > Pøidat skladbu.

Pro pøidání skladeb, alb, interpretù, ¾ánrù nebo skladatelù 
do seznamu skladeb v rùzných zobrazeních menu Hudba 
vyberte polo¾ku a zvolte mo¾nost Volby > Pøidat do sezn. 
skl. > Ulo¾ený sezn. skladeb nebo Nový seznam skladeb.

Chcete-li skladbu ze seznamu odebrat, zvolte mo¾nost 
Volby > Odebrat. Toto odebrání neodstraní skladbu 
z pøístroje, pouze ji odstraní ze seznamu.

Chcete-li zmìnit uspoøá
na skladbu a zvolte mo¾
Skladby mù¾ete uchopit
navigaèního tlaèítka.

Vysílání podcast
Menu Podcast obsahuje
v pøístroji.

Pro obnovení sbírky po a
Hudební pøehrávaè zvol

Epizody podcast mají tøi
pøehrané a zcela pøehra

Je-li epizoda èásteènì p
od místa, kde bylo napo

Pokud epizoda nebyla n
celá, pøehrávání zaène o

Domácí sí» s hud
Architektura UPnP a bez
umo¾òují vytvoøení dom
Domácí sí» umo¾òuje vz
zaøízení obsah ulo¾ený v
mù¾ete také kopírovat z
kompatibilního zaøízení
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oèítaèe nebo jiného 
ù¾ete pøená¹et pomocí 
B nebo pøes spojení Bluetooth. 
 v èásti „Pøipojení Bluetooth“ 

 pøenos hudby:
osoft Windows XP (nebo novìj¹í).
likace Windows Media Player. 
 o kompatibilitì s aplikací 
r najdete v èásti o pøístroji 
m serveru Nokia.
 Suite 6.7 nebo novìj¹í.

aèe
øemi rùznými zpùsoby:
azit jako externí velkokapacitní 
enos libovolných datových 
mpatibilním kabelem USB nebo 
. Pokud pou¾íváte kabel USB, 

 Pøenos dat.
vat hudbu s aplikací Windows 
 kompatibilní kabel USB a zvolte 
vaè médií.
najdete v èástech „Domácí sí»“ na str. 84 a „Domácí sí» 
s galerií“ na str. 56.

Vzdálené pøehrávání skladby 
nebo epizody podcast
1 Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Hudba > 

Hudeb. pø..
2 Vyberte hudbu nebo epizody podcast.
3 Pomocí kategorií v následujících nabídkách pøejdìte 

na skladbu nebo epizodu podcast, kterou chcete 
poslouchat.

4 Vyberte skladbu nebo epizodu podcast, kterou chcete 
poslouchat, a zvolte mo¾nost Volby > Pøehrát > 
Pøehrát pøes domácí sí».

5 Vyberte zaøízení, ve kterém má být soubor pøehráván.

Bezdrátové kopírování skladeb 
nebo epizod podcast
Chcete-li kopírovat nebo pøená¹et multimediální soubory 
ze svého pøístroje do jiného kompatibilního pøístroje, 
napøíklad poèítaèe kompatibilního s funkcemi UPnP, 
vyberte soubor a zvolte mo¾nost Volby > Kopírovat 
do dom. sítì nebo Pøesun. do dom. sítì. 
Funkce sdílení obsahu nemusí být zapnuta.

Pøenos hudby
Hudbu z kompatibilního p
kompatibilního zaøízení m
kompatibilního kabelu US
Podrobnìj¹í údaje najdete
na str. 78.

Po¾adavky na poèítaè pro
• Operaèní systém Micr
• Kompatibilní verze ap

Podrobnìj¹í informace
Windows Media Playe
Nokia N81 na webové

• Sada Nokia Nseries PC

Pøenos hudby z poèít
Hudbu mù¾ete pøená¹et t
• Chcete-li pøístroj zobr

pamì» poèítaèe pro pø
souborù, pøipojte se ko
pøes spojení Bluetooth
zvolte re¾im pøipojení

• Chcete-li synchronizo
Media Player, pøipojte
re¾im pøipojení Pøehrá
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e
statek volné pamìti, zvolí 
a Player po pøipojení pøístroje 
taèi ruèní synchronizaci. Pøi 
ete vybrat skladby a seznamy, 
 zkopírovat nebo odebrat.

troje musíte zadat název, který 
s Media Player pou¾íván jako 

h souborù:
 k aplikaci Windows Media Player 

vigaèním oknì (pokud je pøipojeno 
ní).
ebo alba urèené k synchronizaci 
cete-li odebrat skladby nebo alba, 
amu a klepnìte na mo¾nost 
.

u v oknì seznamu uvedeny 
e synchronizovat, a zda je 
olné pamìti. Synchronizaci 
a mo¾nost Zahájit synchronizaci.

ronizace
í nastavení pøenosu souborù 
ia Player, klepnìte na ¹ipku pod 

e, vyberte pøístroj a klepnìte na 
ronizaci. Zru¹te za¹krtnutí nebo 
H
ud
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• Chcete-li pou¾ít aplikaci Nokia Music Manager ze sady 
Nokia Nseries PC Suite, pøipojte kompatibilní kabel USB 
a zvolte re¾im pøipojení PC Suite.

Re¾imy Velkokapacitní pamì» a Pøehrávaè médií lze pou¾ít 
pouze se soubory umístìnými na pamì»ové kartì pøístroje.

Chcete-li zmìnit výchozí re¾im pøipojení USB, stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > 
USB > USB re¾im.

Pokud hudbu pøená¹íte v re¾imu pøenosu Pøenos dat 
nebo PC Suite, musíte po aktualizaci vybraných skladeb 
v pøístroji aktualizovat knihovnu v pøístroji. Pro aktualizaci 
knihovny zvolte v Menu Hudba mo¾nost Volby > Obnovit.

Aplikace Windows Media Player i aplikace Nokia 
Music Manager ze sady Nokia Nseries PC Suite jsou 
optimalizovány pro pøenos hudebních souborù. Informace 
o pøenosu hudby aplikací Nokia Music Manager najdete 
v u¾ivatelské pøíruèce Nokia Nseries PC Suite.

Pøenos hudby aplikací Windows Media Player
Funkce synchronizace hudby se mohou v rùzných verzích 
aplikace Windows Media Player li¹it. Dal¹í informace 
najdete v pøíruèkách a nápovìdì k aplikaci Windows 
Media Player.

Ruèní synchronizac
Pokud v pøístroji není do
aplikace Windows Medi
ke kompatibilnímu poèí
ruèní synchronizaci mù¾
které chcete pøesunout,

Pøi prvním pøipojení pøís
bude v aplikaci Window
název pøístroje.
Pøenos ruènì vybranýc
1 Po pøipojení pøístroje

vyberte pøístroj v na
více ne¾ jedno zaøíze

2 Pøetáhnìte skladby n
do okna seznamu. Ch
vyberte polo¾ku sezn
Odebrat ze seznamu

3 Zkontrolujte, zda jso
soubory, které chcet
v pøístroji dostatek v
zahájíte klepnutím n

Automatická synch
Chcete-li zmìnit výchoz
v aplikaci Windows Med
polo¾kou Synchronizac
mo¾nost Nastavit synch
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Nokia Music Store, stisknìte 
nost Hudba > Obchod. 

o¾nost Help (Nápovìda) 

ých kategoriích menu Hudba 
volte v hudebním pøehrávaèi 
t v obchodì.

u s hudbou
 o zadání následujících 

e pøístupový bod pro pøipojování 

ení upravovat po zvolení 
ení.

tore mù¾ete pøistupovat 
e na adrese music.nokia.com. 
o¾nost Help (Nápovìda) 

volte mo¾nost Hudba > Radio. 

ce Visual Radio vám prùvodce 
ice.
za¹krtnìte políèko Synchronizovat toto zaøízení 
automaticky.

Pokud je políèko Synchronizovat toto zaøízení 
automaticky za¹krtnuto a pøipojíte pøístroj, bude 
hudební knihovna v pøístroji automaticky synchronizována 
podle seznamù skladeb vybraných v aplikaci Windows 
Media Player.

Pokud nejsou vybrány ¾ádné seznamy, bude pro 
synchronizaci vybrána celá hudební knihovna v poèítaèi. 
Knihovna v poèítaèi mù¾e obsahovat více souborù, 
ne¾ se vejde do pøístroje. Dal¹í informace najdete 
v nápovìdì k aplikaci Windows Media Player.

Seznamy skladeb v pøístroji nejsou synchronizovány 
se seznamy skladeb aplikace Windows Media Player.

Nokia Music Store 
Slu¾ba Nokia Music Store (sí»ová slu¾ba) umo¾òuje hledat, 
procházet a kupovat hudbu pro stahování do pøístroje. 
Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Chcete-li zjistit dostupnost slu¾by Nokia Music Store 
ve va¹í zemi, nav¹tivte stránky www.nokia.com.

Pro pøístup ke slu¾bì Nokia Music Store musíte mít 
v pøístroji platný pøístupový bod k internetu. Podrobnìj¹í 
informace najdete v èásti „Pøístupové body“ na str. 130.

Chcete-li otevøít stránku 
tlaèítko  a zvolte mo¾
Na hlavní stránce zvolte m
a získáte dal¹í pokyny.

 Tip! Chcete-li v rùzn
vyhledat více hudby, z
mo¾nost Volby > Nají

Nastavení obchod
Pøístroj vás mù¾e po¾ádat
nastavení:

Vých. pøíst. bod –Vybert
k obchodu.

V obchodì mù¾ete nastav
mo¾nosti Volby > Nastav

Na stránky Nokia Music S
i z kompatibilního poèítaè
Na hlavní stránce zvolte m
a získáte dal¹í pokyny.

Rádio 
Stisknìte tlaèítko  a z

Pøi prvním spu¹tìní aplika
pomù¾e ulo¾it místní stan
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í být k pøístroji pøipojen 
bo pøíslu¹enství.

 zvolte mo¾nost Hudba > Radio. 
nic stisknìte tlaèítko  
 stisknutá tlaèítka 

. Chcete-li frekvenci 
¾nost Volby > Ruèní ladìní.

¾eny, pøejdete na dal¹í nebo 
ici zvolením mo¾nosti  
e tlaèítka multimédií  

ost, stisknìte tlaèítka hlasitosti. 

at z reproduktoru, zvolte mo¾nost 
duktor. 

ouchejte hudbu o pøimìøené 
obení nadmìrného hluku mù¾e 
e-li pou¾íván reproduktor, 
ha, proto¾e hlasitost mù¾e 

pné stanice podle místa, 
 Adresáø stanic (slu¾ba sítì).

í stanici do seznamu, zvolte 
 stanici. Chcete-li otevøít seznam 
 mo¾nost Volby > Stanice.
H
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Tuto aplikaci mù¾ete pou¾ívat jako bì¾né FM rádio 
s automatickým ladìním a ukládáním pøedvoleb nebo 
s paralelními vizuálními informacemi k poøadu na displeji 
(pokud naladíte stanice podporující slu¾bu Visual Radio). 
Slu¾ba Visual Radio vyu¾ívá paketový pøenos dat (sí»ová 
slu¾ba). FM rádio mù¾ete poslouchat i pøi práci s jinými 
aplikacemi.

Nejnovìj¹í seznam v¹ech stanic nabízejících 
slu¾bu Visual Radio najdete na adrese 
http://www.visualradio.com. 

Pokud nemáte pøístup ke slu¾bì Visual Radio, operátoøi 
a rozhlasové stanice ve va¹em okolí slu¾bu Visual Radio 
pravdìpodobnì nepodporují.

Informace o dostupnosti, cenách a objednávání slu¾eb 
získáte u provozovatele slu¾by. 

Bìhem poslechu rádia mù¾ete bì¾ným zpùsobem 
telefonovat nebo pøijmout pøíchozí hovor. Pøi aktivním 
hovoru je rádio zti¹eno.

Poslech rádia
Kvalita vysílání závisí na pokrytí signálem rozhlasové 
stanice v konkrétní oblasti.

Pøíjem FM rádia je závislý na anténì, která je jiná ne¾ 
anténa vlastního bezdrátového pøístroje. Aby FM rádio 

správnì fungovalo, mus
kompatibilní headset ne

Stisknìte tlaèítko  a
Pro zahájení hledání sta
nebo  nebo podr¾te
multimédií  nebo 
zmìnit ruènì, zvolte mo

Pokud máte stanice ulo
pøedchozí ulo¾enou stan
nebo  nebo stisknìt
nebo .

Chcete-li nastavit hlasit

Chcete-li rádio poslouch
Volby > Zapnout repro

 Upozornìní: Posl
hlasitosti. Trvalé pùs
po¹kodit vá¹ sluch. J
nedr¾te pøístroj u uc
být velmi vysoká.

Chcete-li zobrazit dostu
zvolte mo¾nost Volby >

Chcete-li ulo¾it aktuáln
mo¾nost Volby > Ulo¾it
ulo¾ených stanic, zvolte
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astavení a vyberte nìkterou 

 má pøístroj pøi spu¹tìní aplikace 

Pokud chcete slu¾bu 
omaticky pøi výbìru ulo¾ené 
isual Radio, zvolte mo¾nost Ano.

 pøístupový bod pro datové 
dio. Pokud aplikaci pou¾íváte 
upový bod nepotøebujete.

e oblast, ve které se nacházíte. 
no pouze v pøípadì, kdy pøi 
dostupná sí».

ng 
g slou¾í k hledání, objednávání 
ast a k pøehrávání, správì 
zových vysílání podcast 

ia Podcasting stisknìte 
nost Hudba > Podcasting.
Chcete-li se vrátit do pohotovostního re¾imu a ponechat 
rádio hrát na pozadí, zvolte mo¾nost Volby > 
Pøehrát na pozadí.

Zobrazování vizuálního obsahu
Chcete-li zobrazit dostupný vizuální obsah naladìné 
stanice, zvolte mo¾nost  nebo Volby > Zahájit 
vizuální slu¾bu. Pokud nemáte ulo¾en identifikátor 
vizuální slu¾by dané stanice, zadejte ho nebo mo¾ností 
Naèíst vyhledejte identifikátor v adresáøi stanic 
(sí»ová slu¾ba).

Po navázání spojení s vizuální slu¾bou je na displeji 
zobrazen aktuální vizuální obsah.

Ulo¾ené stanice
Chcete-li otevøít seznam ulo¾ených stanic, zvolte mo¾nost 
Volby > Stanice.

Chcete-li poslouchat ulo¾enou stanici, zvolte mo¾nost 
Volby > Stanice > Poslech. Chcete-li zobrazit dostupný 
vizuální obsah stanice se slu¾bou Visual Radio, zvolte 
mo¾nost Volby > Stanice > Zahájit vizuální slu¾bu. 

Chcete-li zmìnit podrobnosti o stanici, zvolte mo¾nost 
Volby > Stanice > Upravit.

Nastavení
Zvolte mo¾nost Volby > N
z tìchto mo¾ností:

Úvodní tón –Vyberte, zda
pøehrát tón.

Autom. spu¹tìní slu¾by –
Visual Radio spou¹tìt aut
stanice nabízející slu¾bu V

Pøístupový bod –Vyberte
spojení aplikace Visual Ra
jako bì¾né FM rádio, pøíst

Aktuální region –Vybert
Toto nastavení je zobraze
spu¹tìní aplikace nebyla 

Nokia Podcasti
Aplikace Nokia Podcastin
a stahování vysílání podc
a sdílení zvukových i obra
v pøístroji.

Pro otevøení aplikace Nok
tlaèítko  a zvolte mo¾
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í
ahování stisknìte tlaèítko  

> Podcasting > Volby > 
 Definujte následující polo¾ky:

 pro ukládání vysílání podcast. Pro 
ru je doporuèeno pou¾ít 

rèete, jak èasto mají být vysílání 

e –Stanovte datum pøí¹tí 
.

Stanovte èas pøí¹tí automatické 

e probíhají pouze v pøípadì, 
ýchozí pøístupový bod 
ting pracuje. Pokud aplikace 
cuje, nejsou automatické 

Urèete velikosti pamìti, 
tahovaná vysílání podcast.

Urèete reakci na pøekroèení 

automatické naèítání vysílání 
t pøenos velkého mno¾ství dat sítí 
H
ud

ba
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Nastavení
Ne¾ zaènete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte 
spojení a stahování.

Doporuèeným zpùsobem pøipojení je bezdrátová sí» LAN 
(WLAN). Pøed vyu¾íváním jiných spojení si u provozovatele 
slu¾by zjistìte podmínky a poplatky za slu¾bu pøenosu dat. 
Napøíklad pau¹álnì hrazené pøenosy dat mohou 
umo¾òovat pøenosy velkého mno¾ství dat za jeden 
mìsíèní poplatek.

Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítì WLAN 
v dosahu, stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Nástroje > Pøipojení > Spr. spoj. > Dostup. WLAN. 

Chcete-li v síti vytvoøit pøístupový bod k internetu, 
zvolte mo¾nost Volby > Def. pøístupový bod.

Nastavení pøipojení
Pro úpravy nastavení pøipojení stisknìte tlaèítko  
a zvolte mo¾nost Hudba > Podcasting > Volby > 
Nastavení > Pøipojení. Definujte následující polo¾ky:

Výchozí pøístupový bod –Vyberte pøístupový bod pro 
pøipojení k internetu.

Adr. URL slu¾by hledání –Vyberte slu¾bu hledání vysílání 
podcast, kterou chcete pou¾ít v mo¾nosti Hledat.

Nastavení stahován
Pro úpravy nastavení st
a zvolte mo¾nost Hudba
Nastavení > Stáhnout.

Ulo¾it do –Urèete místo
optimální vyu¾ití prosto
pamì»ovou kartu.

Interval aktualizace –U
podcast obnovována.

Datum dal¹í aktualizac
automatické aktualizace

Èas dal¹í aktualizace –
aktualizace.

Automatické aktualizac
¾e je vybrán konkrétní v
a aplikace Nokia Podcas
Nokia Podcasting nepra
aktualizace aktivovány.

Limit stahování (%) –
která je vyhrazena pro s

Pøi pøekroèení limitu –
limitu stahování.

Nastavení aplikace pro 
podcast mù¾e vy¾adova
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dcastu, zvolte mo¾nost Volby > 
ová slu¾ba).

nosti podcastu, zvolte mo¾nost 

 podcast nebo oznaèené podcasty 
pøístroje, zvolte mo¾nost 

hou li¹it.

ové epizody podcast, které 

, stisknìte tlaèítko  a zvolte 
ting > Adresáøe.

hcete-li po¾adovanou slo¾ku 
erte ji (sí»ová slu¾ba). Kdy¾ se 
vným stisknutím navigaèního 

t nejznámìj¹í podcasty seøazené 
matické slo¾ky. 

o¾adovaným tématem, stisknìte 
ce zobrazí seznam podcastù.
provozovatele slu¾eb. Informujte se u svého provozovatele 
slu¾eb o poplatcích za datové pøenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení 
Nastavení mo¾nost Volby > Obnovit výchozí.

Hledání
Hledání pomáhá vyhledat podcasty podle klíèového slova 
nebo názvu.

Vyhledávaè pou¾ívá slu¾bu vyhledávání podcastù 
nastavenou pomocí mo¾nosti Podcasting > Volby > 
Nastavení > Pøipojení > Adr. URL slu¾by hledání.

Chcete-li hledat podcasty, stisknìte tlaèítko , zvolte 
mo¾nost Hudba > Podcasting > Hledat a zadejte 
klíèová slova.

 Tip! Aplikace prohledává názvy podcastù a klíèová 
slova v popisech, nikoli jednotlivé epizody. Obecná 
slova, jako napøíklad fotbal nebo hip-hop, obvykle 
pøiná¹ejí lep¹í výsledky ne¾ konkrétní jména týmù 
èi interpretù.

Chcete-li objednat oznaèené kanály a pøidat je do seznamu 
Vysílání podcast, zvolte mo¾nost Volby > Objednat. 
Podcast mù¾ete pøidat také tak, ¾e ho vyberete.

Chcete-li zahájit nové hledání, zvolte mo¾nost Volby > 
Nové hledání. 

Chcete-li pøejít na web po
Otevøít web. stránku (sí»

Chcete-li zobrazit podrob
Volby > Popis. 

Chcete-li odeslat vybraný
do jiného kompatibilního 
Volby > Odeslat.

Dostupné mo¾nosti se mo

Adresáøe
Adresáøe pomáhají najít n
mù¾ete objednat.

Chcete-li otevøít adresáøe
mo¾nost Hudba > Podcas

Obsah adresáøù se mìní. C
adresáøe aktualizovat, vyb
zmìní barva slo¾ky, opìto
tlaèítka slo¾ku otevøete.

Adresáøe mohou obsahova
podle oblíbenosti nebo te

Chcete-li otevøít slo¾ku s p
navigaèní tlaèítko. Aplika
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nané podcasty, zvolte mo¾nost 
odcast. Chcete-li zobrazit názvy 

zoda je konkrétní mediální soubor 
v podcastu. 

ání, vyberte název epizody. 
 pokraèovat ve stahování 

ných epizod, zvolte mo¾nost 
 Pokraè. ve stahování. 
izod souèasnì.

odcastu bìhem stahování nebo 
volte mo¾nost Vysílání podcast > 
.

ajdete ve slo¾ce Vysílání podcast, 
¾ po aktualizaci knihovny.

ohou li¹it.

áva podcastù
pné epizody vybraného podcastu, 
Otevøít. U ka¾dé epizody je uveden 
likost a èas zveøejnìní.

ný a chcete pøehrát celou epizodu, 
 podcast > Volby > Pøehrát 

 a zvolte mo¾nost Hudba > 
ání podcast.
H
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Chcete-li podcast objednat, vyberete název a stisknìte 
navigaèní tlaèítko. Po objednání mù¾ete epizody podcast 
stahovat, spravovat a pøehrávat v menu Vysílání podcast.

Chcete-li pøidat nový adresáø nebo slo¾ku, zvolte mo¾nost 
Volby > Nová polo¾ka > Webový adresáø nebo Slo¾ka. 
Zadejte název a adresu URL souboru OPML (Outline 
Processor Markup Language) a zvolte mo¾nost Hotovo.

Chcete-li upravit vybranou slo¾ku, webový odkaz nebo 
webový adresáø, zvolte mo¾nost Volby > Upravit.

Chcete-li importovat soubor OPML ulo¾ený v pøístroji, 
zvolte mo¾nost Volby > Import. soubor OPML. Vyberte 
umístìní souboru a importujte ho.

Chcete-li odeslat slo¾ku adresáøe v multimediální zprávì 
nebo pøes spojení Bluetooth, vyberte slo¾ku a zvolte 
mo¾nost Volby > Odeslat.

Kdy¾ obdr¾íte zprávu se souborem OPML pøes spojení 
Bluetooth, otevøete soubor a ulo¾te ho do slo¾ky Pøijato ve 
slo¾ce Adresáøe. Poté otevøete slo¾ku Pøijato a mù¾ete si 
objednat kterýkoli z odkazù uvedených v souboru a pøidat 
ho do aplikace Vysílání podcast.

Stahování
Po objednání vysílání podcast v oknì Adresáøe, Hledat 
nebo po zadání adresy URL mù¾ete epizody spravovat, 
stahovat a pøehrávat v menu Vysílání podcast.

Chcete-li zobrazit objed
Podcasting > Vysílání p
jednotlivých epizod (epi
podcastu), vyberte náze

Chcete-li zahájit stahov
Chcete-li stáhnout nebo
vybraných nebo oznaèe
Volby > Stáhnout nebo
Mù¾ete stahovat více ep

Chcete-li pøehrát èást p
po èásteèném sta¾ení, z
Volby > Pøehrát ukázku

Zcela sta¾ené podcasty n
zobrazeny v¹ak budou a

Dostupné mo¾nosti se m

Pøehrávání a spr
Chcete-li zobrazit dostu
zvolte mo¾nost Volby > 
formát souboru, jeho ve

Je-li podcast zcela sta¾e
zvolte mo¾nost Vysílání
nebo stisknìte tlaèítko 
Hud. pøehrávaè > Vysíl
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castu (sí»ová slu¾ba), 
tevøít web. stránku.

jí komunikovat s tvùrci 
øù a anket. Chcete-li se za 
ternetu, zvolte mo¾nost 
áøe.
Chcete-li aktualizovat vybraný podcast nebo oznaèené 
podcasty o nové epizody, zvolte mo¾nost Volby > 
Aktualizovat.

Chcete-li aktualizaci vybraného podcastu nebo 
oznaèených podcastù zastavit, zvolte mo¾nost Volby > 
Zastavit aktualizaci. 

Pro pøidání nového podcastu zadáním jeho adresy URL 
zvolte mo¾nost Volby > Nové vysílání.

Pokud nemáte definovaný pøístupový bod nebo pokud vás 
aplikace v prùbìhu paketového datového spojení vyzve 
k zadání u¾ivatelského jména a hesla, obra»te se na 
provozovatele slu¾eb.

Chcete-li upravit adresu URL vybraného podcastu, zvolte 
mo¾nost Volby > Upravit.

Chcete-li odstranit sta¾ený podcast nebo oznaèené 
podcasty z pøístroje, zvolte mo¾nost Volby > Odstranit.

Chcete-li vybraný podcast nebo oznaèené podcasty 
v podobì souborù OPML v multimediální zprávì nebo 
pøes spojení Bluetooth odeslat do jiného kompatibilního 
pøístroje, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat.

Chcete-li souèasnì aktualizovat, odstranit nebo odeslat 
skupinu vybraných podcastù, zvolte mo¾nost Volby > 
Oznaèit/Odznaèit, oznaète po¾adovaná vysílání podcast 
a mo¾ností Volby vyberte po¾adovanou akci.

Chcete-li otevøít web pod
zvolte mo¾nost Volby > O

Nìkteré podcasty umo¾òu
prostøednictvím komentá
tímto úèelem pøipojit k in
Volby > Zobrazit koment
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Hry
Pøístroj Nokia N81 je kompatibilní s herním systémem N-Gage™. Systém N-Gage umo¾òuje stahovat a hrát kvalitní hry 
pro více hráèù.

V pøístroji najdete jednu z následujících aplikací:
• Aplikace Discover N-Gage –Tato ukázková aplikace podává informace o nových hrách N-Gage, nabízí ukázky her 

a stáhnutí a instalaci úplné aplikace N-Gage, jakmile bude k dispozici.
• Aplikace N-Gage –Úplná aplikace zpøístupòuje celý svìt N-Gage a nahrazuje v menu aplikaci Discover N-Gage. 

V nìm mù¾ete hledat nové hry, zkou¹et je a kupovat, hledat dal¹í hráèe a pøistupovat k výsledkùm, událostem, chatu 
a dal¹ím funkcím. Nìkteré funkce nemusejí být v dobì instalace softwaru do pøístroje k dispozici, aktualizace najdete 
na stránce www.n-gage.com.

Zaènìte stisknutím tlaèítka  a zvolením mo¾nosti Hry.

K plnému vyu¾ití systému N-Gage potøebujete pøístup pøístroje k internetu pøes celulární sí» nebo pøes bezdrátovou 
sí» LAN. Dal¹í informace o datových slu¾bách získáte u svého provozovatele slu¾eb. 

Dal¹í informace najdete na adrese www.n-gage.com.



Ko
nt

ak
ty

 (
te

le
fo

nn
í s

ez
na

m
)

33

 nebo upravit karty kontaktu, 
m Nokia Contacts Editor ze sady 
. 

tu pøipojit miniaturu obrázku, 
o¾nost Volby > Upravit > 
. Zavolá-li vám daný kontakt, 

lasový záznam pøiøazený ke 
tu kontaktu a zvolte mo¾nost 
am. Viz èást „Hlasové vytáèení“ 

ní informace, vyberte 
lte mo¾nost Volby > Odeslat 
ltimed. zprávì, E-mailem nebo 

 „Zprávy“ na str. 37 a „Odesílání 
h“ na str. 80.

nout karty kontaktu na tiskárnì 
ím profilem Basic Print Profile 
etooth (napøíklad HP Deskjet 450 
P Photosmart 8150), zvolte 
.

o skupiny, zvolte mo¾nost 
y (je zobrazena jen v pøípadì, 
Kontakty (telefonní seznam) 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kontakty. 
V adresáøi Kontakty mù¾ete ukládat a aktualizovat 
kontaktní údaje. Do karty kontaktu mù¾ete pøidat i osobní 
vyzvánìcí tón nebo obrázek. Mù¾ete také vytváøet skupiny 
kontaktù, které umo¾òují posílat textové zprávy a el. po¹tu 
mnoha pøíjemcùm souèasnì. Do kontaktù mù¾ete pøidat 
také pøijaté kontaktní informace (vizitky). Kontaktní 
informace je mo¾né poslat nebo pøijmout pouze 
prostøednictvím kompatibilních pøístrojù.

Chcete-li zobrazit mno¾ství kontaktù, skupin a dostupné 
pamìti, zvolte v menu Kontakty mo¾nost Volby > 
Info o kontaktech.

Ukládání a úpravy jmen 
a telefonní èísel
1 Zvolte mo¾nost Volby > Nový kontakt.
2 Vyplòte po¾adovaná pole a zvolte mo¾nost Hotovo.

Chcete-li v menu Kontakty upravit kartu kontaktu, vyberte 
po¾adovanou kartu a zvolte mo¾nost Volby > Upravit. 
Po¾adovaný kontakt mù¾ete hledat také zadáním prvních 
písmen jména do pole hledání. Pøístroj zobrazí seznam 
kontaktù zaèínajících danými písmeny.

 Tip! Chcete-li pøidat
mù¾ete pou¾ít i progra
Nokia Nseries PC Suite

Chcete-li ke kartì kontak
otevøete kartu a zvolte m
Volby > Pøidat miniaturu
uvidíte jeho obrázek.

Chcete-li si poslechnout h
kontaktu, pøejdìte na kar
Volby > Pøehr. hlas. zázn
na str. 113.

Chcete-li odeslat kontakt
po¾adovanou kartu a zvo
vizitku > Pøes SMS, V mu
Pøes Bluetooth. Viz èásti
dat pøes spojení Bluetoot

 Tip! Chcete-li vytisk
vybavené kompatibiln
(BPP) s pøipojením Blu
Mobile Printer nebo H
mo¾nost Volby > Tisk

Chcete-li pøidat kontakt d
Volby > Pøidat do skupin
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ování a zvolte mo¾nost Volby > 

takty na SIM kartu, vyberte 
adovaná jména a zvolte mo¾nost 
SIM nebo Volby > Kopírovat > 
oj zkopíruje pouze ta pole karty 
ta podporuje.

ete pøes sadu Nokia Nseries 
vat s kompatibilním poèítaèem. 

al¹í slu¾by SIM karty
i a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte 
arty. Tím mù¾e být provozovatel 
e.

a a telefonní èísla ulo¾ená na SIM 
  a zvolte mo¾nost Kontakty > 
> Adresáø SIM. V adresáøi SIM 
pravovat a kopírovat èísla 

hajovat hovory.

m povolených èísel, zvolte 
ontakty > Kontakty povol. èísel. 
ozici pouze v pøípadì, ¾e je SIM 

je omezit pouze na povolená èísla, 
 Aktiv. povol. èísla. Pro aktivaci 
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¾e jste vytvoøili skupinu). Viz èást „Vytváøení skupin 
kontaktù“ na str. 35.

Chcete-li ovìøit, do kterých skupin kontakt patøí, vyberte 
kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Patøí do skupiny.

Chcete-li v aplikaci Kontakty odstranit kartu kontaktu, 
vyberte kartu a stisknìte tlaèítko . 

Výchozí èísla a adresy
Ke kartì kontaktu mù¾ete pøiøadit výchozí èísla a adresy. 
V pøípadì, ¾e má kontakt více èísel nebo adres, mù¾ete 
snadno volat nebo posílat zprávu kontaktu na urèité 
èíslo èi adresu. Výchozí èíslo bude pou¾ito i pøi 
hlasovém vytáèení.
1 V aplikaci Kontakty vyberte kontakt.
2 Zvolte mo¾nost Volby > Výchozí.
3 Vyberte výchozí polo¾ku, ke které chcete pøidat 

èíslo nebo adresu, a zvolte mo¾nost Pøiøadit.
4 Vyberte èíslo nebo adresu, které chcete pou¾ít 

jako výchozí.

Výchozí èíslo a adresa jsou v kartì kontaktu podtr¾eny.

Kopírování kontaktù
Pro kopírování jednotlivých jmen a èísel ze SIM karty 
do pøístroje stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Kontakty > Volby > SIM kontakty > Adresáø SIM, 

vyberte jména pro kopír
Kopír. do Kontaktù.

Chcete-li kopírovat kon
v aplikaci Kontakty po¾
Volby > Kopír. do adr. 
Do adresáøe SIM. Pøístr
kontaktu, která SIM kar

 Tip! Kontakty mù¾
PC Suite synchronizo

Adresáø SIM a d
Informace o dostupnost
od svého prodejce SIM k
slu¾eb nebo jiný prodejc

Chcete-li zobrazit jmén
kartì, stisknìte tlaèítko
Volby > SIM kontakty
karty mù¾ete pøidávat, u
a kontakty a mù¾ete za

Chcete-li zobrazit sezna
mo¾nost Volby > SIM k
Toto nastavení je k disp
karta podporuje.

Chcete-li volání z pøístro
zvolte mo¾nost Volby >
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, který chcete pou¾ít pro 
ebo u¾ivatele ze zvolené skupiny. 
¾ete pou¾ít rovnì¾ videoklip.

 èlen skupiny, pøístroj vyzvání 
em (je-li s voláním odesláno 
roj je rozpozná).

debrat, zvolte v seznamu 
t Výchozí tón.

in kontaktù
tevøete stisknutím tlaèítka  

> Nová skupina. 
 nebo pou¾ijte výchozí název 

lte mo¾nost Volby > 

tisknutím tlaèítka  jej 
at nìkolik èlenù najednou, 
 v¹echny po¾adované kontakty.
 pøidejte kontakty do skupiny.

upinu, zvolte mo¾nost Volby > 
ý název a zvolte mo¾nost OK.
a deaktivování funkce povolených èísel a pro úpravu 
povolených èísel je nutný kód PIN2. Pokud tento kód 
nemáte, po¾ádejte o nìj provozovatele slu¾by. Chcete-li 
do seznamu povolených èísel pøidat dal¹í èísla, zvolte 
mo¾nost Volby > Nový kontakt SIM k.. K pou¾ívání 
tìchto funkcí potøebujete kód PIN2.

Pou¾íváte-li funkci Povolená èísla, nejsou k dispozici 
paketová datová spojení kromì odesílání textových 
zpráv pøes paketové spojení. V takovém pøípadì musí být 
v seznamu povolených èísel uvedeno èíslo støediska zpráv 
i telefonní èíslo pøíjemce.

I kdy¾ je aktivní volba povolených èísel, mohou být 
uskuteènitelná volání na oficiální èíslo tísòové linky 
naprogramované ve va¹em pøístroji.

Pøidání vyzvánìcích tónù 
ke kontaktùm
Chcete-li definovat vyzvánìcí tón pro kontakt nebo 
skupinu kontaktù, pou¾ijte tento postup:
1 Stisknutím tlaèítka  otevøete kartu kontaktu nebo 

otevøete seznam skupin a zvolte skupinu kontaktù.
2 Zvolte mo¾nost Volby > Vyzvánìcí tón. Telefon zobrazí 

seznam vyzvánìcích tónù.

3 Vyberte vyzvánìcí tón
individuální kontakt n
Jako vyzvánìcí tón mù

Volá-li vám kontakt nebo
zvoleným vyzvánìcím tón
tel. èíslo volajícího a pøíst

Chcete-li vyzvánìcí tón o
vyzvánìcích tónù mo¾nos

Vytváøení skup
1 V aplikaci Kontakty o

seznam skupin.
2 Zvolte mo¾nost Volby
3 Napi¹te název skupiny

a zvolte mo¾nost OK. 
4 Vyberte skupinu a zvo

Pøidat èleny.
5 Vyhledejte kontakt a s

oznaète. Chcete-li pøid
opakujte tuto akci pro

6 Stisknutím tlaèítka OK

Chcete-li pøejmenovat sk
Pøejmenovat, zadejte nov
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Odebrání èlenù ze skupiny
1 V seznamu skupin vyberte skupinu, kterou 

chcete upravit.
2 Vyhledejte kontakt a zvolte mo¾nost Volby > 

Odstr. ze skupiny.
3 Zvolením mo¾nosti Ano odeberete èlena ze skupiny.
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dání konceptù zpráv, které 

 poslední odeslané zprávy kromì 
jení Bluetooth. Informace 
ých odeslaných zpráv najdete 
“ na str. 47.

ekající na odeslání jsou doèasnì 
lání napøíklad v dobì, kdy se 
ast pokrytou slu¾bami sítì.

cete, mù¾ete si vy¾ádat, aby vám 
ruèení odeslaných textových 
slu¾ba sítì).

vateli slu¾by odeslat po¾adavky 
øíkazy USSD), napøíklad aktivaèní 
lte v hlavním zobrazení aplikace 
Pøíkaz slu¾by.

vá slu¾ba) umo¾òuje pøijímat 
právy rùzného zamìøení, 
 nebo dopravní situaci. 
ématech a odpovídajících 
ovozovatele slu¾eb. V hlavním 
 zvolte mo¾nost Volby > 
Zprávy 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Zprávy 
(sí»ová slu¾ba).

 Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. E-maily 
mohou obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být 
pro vá¹ pøístroj nebo PC jinak nebezpeèné. 

Pøijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze 
pøístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy 
se mù¾e li¹it v závislosti na pøístroji, na kterém je 
zpráva obdr¾ena.

Chcete-li vytvoøit novou zprávu, zvolte mo¾nost 
Nová zpráva.

Menu Zprávy obsahuje tyto slo¾ky:

 Pøijaté –Obsahuje pøijaté zprávy kromì zpráv el. po¹ty 
a zpráv informaèní slu¾by. Zprávy el. po¹ty jsou ulo¾eny 
ve slo¾ce Schránka.

 Mé slo¾ky –Pro organizování zpráv do slo¾ek.

 Tip! Pro psaní èasto opakovaných textù mù¾ete pou¾ít 
texty ze slo¾ky ¹ablon. Mù¾ete také vytvoøit a ulo¾it 
vlastní ¹ablony.

 Schránka –Mù¾ete se pøipojit ke vzdálené schránce 
a naèíst nové zprávy el. po¹ty nebo zobrazit døíve naètené 
zprávy. Viz èást „Elektronická po¹ta“ na str. 44.

 Koncepty –Pro uklá
nebyly odeslány.

 Odeslané –Obsahuje
zpráv odeslaných pøes spo
o zmìnì poètu uchovávan
v èásti „Ostatní nastavení

 K odeslání –Zprávy è
ukládány do slo¾ky k odes
pøístroj nachází mimo obl

 Potvrzení –Pokud ch
sí» posílala potvrzení o do
a multimediálních zpráv (

Chcete-li zadat a provozo
slu¾by (známé také jako p
pøíkazy pro slu¾by sítì, zvo
Zprávy mo¾nost Volby > 

Informaèní slu¾ba –(sí»o
od provozovatele slu¾eb z
napøíklad zprávy o poèasí
Informace o dostupných t
èíslech témat získáte u pr
zobrazení aplikace Zprávy
Informaèní slu¾ba.
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ání zpráv
ltimediální zprávu nebo napsat 
 mít v telefonu nakonfigurováno 
Viz èásti „Nastavení elektronické 
tronická po¹ta“ na str. 44.

ezit velikost zpráv MMS. Pokud 
í limit, pøístroj jej mù¾e zmen¹it, 
at v MMS.

á zpráva a vyberte nìkterou 

oslání textové zprávy.
va –Pro odeslání multimediální 

o odeslání zvukové zprávy 
y obsahující jeden zvukový klip).
í zprávy elektronické po¹ty.

te tlaèítko  a vyberte pøíjemce 
aktech nebo zadejte tel. èíslo 
íjemce. Stisknutím tlaèítka  

terým oddìlíte jednotlivé pøíjemce. 
te také zkopírovat a vlo¾it 

jte pøedmìt multimediální zprávy 
y. Chcete-li zmìnit viditelná pole, 
y > Pole adresy.
Zp
rá
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Zprávy informaèní slu¾by nelze pøijímat v sítích UMTS. 
Pøijímání zpráv informaèní slu¾by mù¾e blokovat paketová 
datová komunikace.

Psaní textu
Ikony ABC, abc a Abc oznaèují zvolený re¾im znakù. 
Ikona 123 oznaèuje re¾im èíslic.

Pro pøepínání mezi psaním èíslic a písmen podr¾te 
stisknuté tlaèítko . Pro pøepínání mezi rùznými 
re¾imy zadávání znakù stisknìte tlaèítko .

Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te 
stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí.

Ikona  je zobrazena, kdy¾ pí¹ete text tradièní 
metodou, ikona  pøi prediktivním zadávání.

Pøi prediktivním zadávání ka¾dý znak zadáte jen jedním 
stisknutím tlaèítka. Prediktivní zadávání textu je zalo¾eno 
na spolupráci s vestavìným slovníkem, do kterého mù¾ete 
pøidávat nová slova.

Pro zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního zadávání 
textu stisknìte dvakrát rychle tlaèítko .

Psaní a odesíl
Ne¾ mù¾ete vytvoøit mu
zprávu el. po¹ty, musíte
odpovídající nastavení. 
po¹ty“ na str. 41 a „Elek

Bezdrátová sí» mù¾e om
vlo¾ený obrázek pøekroè
aby jej bylo mo¾né posl

1 Zvolte mo¾nost Nov
z tìchto mo¾ností:
Zpráva SMS –Pro p
Multimediální zprá
zprávy (MMS).
Zvuková zpráva –Pr
(multimediální zpráv
E-mail –Pro odeslán

2 V poli Komu stisknì
nebo skupiny v kont
èi adresu el. po¹ty pø
vlo¾íte støedník (;), k
Èísla èi adresy mù¾e
ze schránky.

3 Do pole Pøedm. zade
nebo zprávy el. po¹t
zvolte mo¾nost Volb
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troj mù¾e indikovat, 
eslána na èíslo støediska zpráv 
stroji. Pøístroj nemusí indikovat, 
ena do po¾adovaného cíle. 
 o slu¾bách zpráv získáte 
 slu¾eb.

esílání textových zpráv, jejich¾ 
mit jediné zprávy. Del¹í zprávy 
 dvou èi více zpráv. Provozovatel 
ètovat odpovídajícím zpùsobem. 
enty nebo jiné znaèky, a znaky 
í více místa, a tím sni¾ují poèet 
lat v jedné zprávì. 

mátu MP4 nebo videoklipy 
osti dané bezdrátovou sítí pro 
usí být mo¾né v multimediální 

ovat obrázky, video, zvuk a text 
t ji v multimediální zprávì. 

imediální zprávu a zvolte 
oøit prezentaci. Tato mo¾nost 
y¾ je mo¾nost Re¾im vytváøení 
dnotu S prùvodcem nebo Volný. 
í zprávy“ na str. 44.
4 Do pole zprávy napi¹te 
zprávu. Pro vlo¾ení 
¹ablony zvolte mo¾nost 
Volby > Vlo¾it nebo 
Vlo¾it objekt > ©ablona.

5 Chcete-li do 
multimediální zprávy 
vlo¾it mediální objekt, 
zvolte mo¾nost Volby > 
Vlo¾it objekt > 
Fotografie, Zvukový klip 
nebo Videoklip.

6 Chcete-li do 
multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo 
nahrát zvukový klip èi videoklip, zvolte mo¾nost 
Volby > Vlo¾it > Fotografie, Zvukový klip nebo 
Videoklip. Chcete-li do zprávy vlo¾it nový snímek, 
zvolte mo¾nost Snímek.
Chcete-li zkontrolovat, jak multimediální zpráva 
vypadá, zvolte mo¾nost Volby > Náhled.

7 Chcete-li ke zprávì el. po¹ty pøidat pøílohu, zvolte 
mo¾nost Volby > Vlo¾it > Fotografie, Zvukový klip, 
Videoklip, Poznámka nebo pro jiné typy souborù Dal¹í. 
Pøílohy el. po¹ty jsou oznaèeny ikonou .

8 Zprávu ode¹lete zvolením mo¾nosti Volby > Odeslat 
nebo stisknutím tlaèítka Volat.

 Poznámka: Vá¹ pøís
¾e byla va¹e zpráva od
naprogramované v pøí
zda byla zpráva doruè
Podrobnìj¹í informace
u svého provozovatele

Vá¹ pøístroj podporuje od
poèet znakù pøekraèuje li
budou odeslány jako série
mù¾e takovou zprávu vyú
Znaky, které pou¾ívají akc
nìkterých jazykù, vy¾aduj
znakù, které je mo¾né pos

Videoklipy ulo¾ené ve for
pøesahující omezení velik
multimediální zprávy nem
zprávì poslat.

 Tip! Mù¾ete zkombin
do prezentace a odesla
Zaènìte vytváøet mult
mo¾nost Volby > Vytv
je k dispozici pouze kd
MMS nastavena na ho
Viz èást „Multimediáln
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a . Chcete-li pøehrát zvuk 
átor.

mediální objekty, které jsou 
zprávy, zvolte mo¾nost 

imediální prezentaci, je zobrazen 
 pøehrát prezentaci, zvolte 

í
noho druhù zpráv obsahujících 
yzvánìcí tóny, loga operátora, 
zornìní na el. po¹tu. 
ù¾ete pøijmout i nastavení 
 nebo firemního oddìlení 
ií.

 ulo¾it, zvolte mo¾nost Volby 

lu¾by
apøíklad titulky zpravodajství) 

 nová témata a mohou obsahovat 
azy. Informace o dostupnosti 
ovozovatele slu¾by.
Zp
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vy
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Schránka Pøijaté –
pøijaté zprávy 
Ve slo¾ce Pøijaté jsou ikonou  oznaèeny nepøeètené 
textové zprávy, ikonou  nepøeètené multimediální 
zprávy, ikonou  nepøeètené zvukové zprávy, ikonou  
data pøijatá pøes spojení Bluetooth.

Po pøijetí zprávy zobrazí pøístroj v pohotovostním re¾imu 
na displeji ikonu  a text 1 nová zpráva. Zprávu 
otevøete mo¾ností Ukázat. Chcete-li otevøít zprávu 
ve slo¾ce Pøijaté, vyhledejte ji a stisknìte tlaèítko . 
Chcete-li na pøijatou zprávu odpovìdìt, zvolte mo¾nost 
Volby > Odpovìdìt.

Multimediální zprávy
 Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte opatrní. 

Jednotlivé prvky multimediální zprávy mohou 
obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být 
pro vá¹ pøístroj nebo PC jinak nebezpeèné. 

Mù¾ete obdr¾et upozornìní na vyèkávající multimediální 
zprávu ve støedisku multimediálních zpráv. Chcete-li 
zahájit paketové datové spojení a naèíst zprávu do 
pøístroje, zvolte mo¾nost Volby > Naèíst.

Po otevøení zprávy ( ) uvidíte obrázek a zprávu. Je-li 
obsa¾en zvuk, je zobrazena ikona . Je-li obsa¾eno 

video, je zobrazena ikon
nebo video, zvolte indik

Chcete-li zobrazit multi
souèástí multimediální 
Volby > Objekty.

Obsahuje-li zpráva mult
indikátor . Chcete-li
indikátor.

Data a nastaven
Pøístroj mù¾e pøijímat m
data, napøíklad vizitky, v
polo¾ky kalendáøe a upo
V konfiguraèní zprávì m
od provozovatele slu¾by
informaèních technolog

Chcete-li data ze zprávy
a pøíslu¹nou mo¾nost.

Zprávy webové s
Zprávy webové slu¾by (n
upozoròují napøíklad na
textové zprávy nebo odk
a objednání získáte u pr
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e pøipojíte ke schránce a naètete 
rávy el. po¹ty. Pokud zobrazujete 
lené schránce nepøetr¾itì 

 datového pøipojení.

ých zpráv el. po¹ty offline zvolte 

právu el. po¹ty, zvolte v hlavním 
Nová zpráva > E-mail nebo 
y > Vytvoøit zprávu > E-mail. 

í zpráv“ na str. 38.

 po¹ty
ipojování ke vzdálené schránce 
> Pøipojit se.

aèíst e-mail a vyberte nìkterou 
spojení zvolte mo¾nost Volby > 
øít zprávu el. po¹ty, stisknìte 

ní ke vzdálené schránce, zvolte 
íst e-mail a vyberte nìkterou 

 nových zpráv el. po¹ty.
ze oznaèených zpráv el. po¹ty.
ch zpráv ze schránky.
èit zvolením mo¾nosti Zru¹it.
Schránka 

Nastavení elektronické po¹ty
 Tip! K definování nastavení schránky pou¾ijte 

prùvodce Prùvodce nast.. Stisknìte tlaèítko  
a zvolte mo¾nost Nástroje > Nástroje > Prùv. nast..

Chcete-li pou¾ívat elektronickou po¹tu, musí v pøístroji 
být platný pøístupový bod k internetu (IAP) a správnì 
nastavená el. po¹ta. Viz èást „Pøístupové body“ na str. 130.

Zvolíte-li v hlavním zobrazení aplikace Zprávy polo¾ku 
Schránka a dosud nemáte nastaven vlastní úèet el. po¹ty, 
budete k nastavení vyzváni. Chcete-li zahájit vytváøení 
nastavení el. po¹ty prùvodcem schránky, zvolte mo¾nost 
Start. Viz také èást „Elektronická po¹ta“ na str. 44.

Musíte mít samostatný úèet el. po¹ty. Postupujte podle 
pokynù, které jste obdr¾eli od provozovatele vzdálené 
schránky a poskytovatele slu¾eb internetu (ISP).

Po vytvoøení nové schránky nahradí zadaný název schránky 
v hlavním zobrazení aplikace Zprávy výchozí název 
Schránka. Mù¾ete mít definováno a¾ ¹est schránek.

Otevøení schránky
Kdy¾ otevøete schránku, pøístroj se zeptá, zda se chcete 
pøipojit ke schránce (Chcete se pøipojit ke schránce?).

Zvolením mo¾nosti Ano s
nová záhlaví nebo nové zp
zprávy online, jste ke vzdá
pøipojeni prostøednictvím

Pro zobrazení døíve pøijat
mo¾nost Ne.

Chcete-li vytvoøit novou z
zobrazení zpráv mo¾nost 
ve schránce mo¾nost Volb
Viz èást „Psaní a odesílán

Naètení zpráv el.
Jste-li offline, zahájíte pø
zvolením mo¾nosti Volby

Zvolte mo¾nost Volby > N
z mo¾ností. Pro ukonèení 
Odpojit se. Chcete-li otev
navigaèní tlaèítko . 
1 Je-li navázáno pøipoje

mo¾nost Volby > Naè
z tìchto mo¾ností:
Nové –Naètení v¹ech
Zvolené –Naètení pou
V¹echny –Naètení v¹e
Naèítání mù¾ete ukon
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a záhlaví zpráv el. po¹ty ulo¾ených 
kdy¾ odstraníte obsah zprávy, 
 pøístroji. Chcete-li odstranit 
 odstranit zprávu ze vzdálené 
u pøipojit pøístrojem ke vzdálené 
 stav.

vu el. po¹ty z pøístroje i ze vzdálené 
st Volby > Odstranit. V oknì 
e mo¾nost Z telef. a serveru.

ìní zprávy el. po¹ty ze serveru, 
právu, která má být pøi pøí¹tím 

), a zvolte mo¾nost Volby > 

ránky
paketové datové spojení ke 
ním mo¾nosti Volby > Odpojit se.

ù¾ete zvukové, po¹tovní, 
zprávy poslechnout.

nout, vyberte ji a zvolte mo¾nost 
Zp
rá

vy
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2 Pokud chcete pøipojení ukonèit a zobrazit zprávy 
el. po¹ty offline, zvolte mo¾nost Volby > Odpojit se.

3 Chcete-li otevøít zprávu el. po¹ty, stisknìte 
tlaèítko . Nebyla-li zpráva naètena a jste v re¾imu 
offline, pøístroj se zeptá, zda chcete naèíst tuto zprávu 
ze vzdálené schránky.

Chcete-li zobrazit pøílohy zprávy el. po¹ty, otevøete zprávu 
a vyberte pole pøílohy oznaèené ikonou . Je-li ikona 
pøílohy ¹edá, nebyla pøíloha naètena do pøístroje. Zvolte 
mo¾nost Volby > Naèíst.

Automatické naèítání zpráv el. po¹ty
Chcete-li zprávy naèítat automaticky, zvolte mo¾nost 
Volby > Nastavení e-mailu > Automatické naèítání. 
Podrobnìj¹í informace viz èást „Automatické naèítání“ 
na str. 46.

Nastavení pøístroje pro automatické naèítání el. po¹ty 
mù¾e vy¾adovat pøenos velkého mno¾ství dat sítí 
provozovatele slu¾eb. Informujte se u svého 
provozovatele slu¾eb o poplatcích za datové pøenosy.

Odstraòování zpráv el. po¹ty
Chcete-li odstranit obsah zprávy el. po¹ty z pøístroje, 
ale zachovat ji ve vzdálené schránce, zvolte mo¾nost 
Volby > Odstranit. V oknì Odstranit zprávu: zvolte 
mo¾nost Pouze z telefonu.

V pøístroji jsou zobrazen
ve vzdálené schránce. I 
záhlaví zprávy zùstane v
i záhlaví, musíte nejprve
schránky a poté se znov
schránce a aktualizovat

Chcete-li odstranit zprá
schránky, zvolte mo¾no
Odstranit zprávu: zvolt

Chcete-li zru¹it odstran
vyhledejte oznaèenou z
pøipojení odstranìna (
Obnovit zprávy.

Odpojení od sch
Jste-li online, ukonèíte 
vzdálené schránce zvole

Poslech zpráv
Ve schránce Pøijaté si m
multimediální i textové 

Chcete-li zprávu vyslech
Volby > Poslouchat. 
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lte mo¾nost Zprávy > Volby > 
 a vyberte nìkterou z tìchto 

í seznam v¹ech definovaných 
.

-li pou¾ít konverzi znakù na jiný 
e k dispozici, zvolte mo¾nost 

olte støedisko zpráv, které bude 
í textových zpráv.

taví, aby byla ze sítì zasílána 
v (sí»ová slu¾ba).

 jak dlouho se bude støedisko 
¹i zprávu, pokud první pokus 

í-li mo¾né zprávu odeslat v dobì 
støediska zpráv odstranìna.

provozovatele slu¾eb zjistíte, 
e pøevádìt textové zprávy 

erte pøipojení, které 

lte, zda chcete odpovìdi posílat 
 textových zpráv (sí»ová slu¾ba).
Zobrazení zpráv na SIM kartì
Ne¾ mù¾ete zprávy ze SIM karty zobrazit, musíte je 
zkopírovat do slo¾ky v pøístroji.
1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte mo¾nost 

Volby > Zprávy SIM.
2 Pomocí mo¾nosti Volby > Oznaèit/Odznaèit > Oznaèit 

nebo Oznaèit v¹e oznaète zprávy.
3 Zvolte mo¾nost Volby > Kopírovat. Telefon zobrazí 

seznam slo¾ek.
4 Chcete-li zahájit kopírování, vyberte slo¾ku a zvolte 

mo¾nost OK. Chcete-li zobrazit zprávu, otevøete slo¾ku.

Nastavení zpráv
Vyplòte v¹echna pole oznaèená textem Musí být def. nebo 
èervenou hvìzdièkou. Postupujte podle pokynù získaných 
od provozovatele slu¾by. Nastavení mù¾ete obdr¾et rovnì¾ 
od svého provozovatele slu¾by v konfiguraèní zprávì.

Nìkterá nebo v¹echna støediska zpráv nebo pøístupové 
body mohou být ve va¹em pøístroji ulo¾eny provozovatelem 
slu¾by a vy je nemù¾ete zmìnit, vytvoøit, upravit 
ani odebrat.

Textové zprávy
Stisknìte tlaèítko , zvo
Nastavení > Zpráva SMS
mo¾ností:

Støediska zpráv –Zobraz
støedisek textových zpráv

Kódování znakù –Chcete
systém kódování, pokud j
Omezená podpora.

Pou¾ité støed. zpráv –Zv
pou¾íváno pro doruèován

Pøijmout potvrzení –Nas
potvrzení o doruèení zprá

Platnost zprávy –Zvolte,
zpráv pokou¹et doruèit va
sel¾e (sí»ová slu¾ba). Nen
platnosti, zpráva bude ze 

Zprávu odeslat jako –U 
zda støedisko zpráv doká¾
do jiných formátù.

Primární pøipojení –Vyb
chcete pou¾ít.

Odp. pøes toté¾ stø. –Zvo
pøes stejné èíslo støediska
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 a naèíst zprávu, bez ohledu na to, 
ovské nebo mimo domovskou sí».

Zvolte, chcete-li pøijímat zprávy 
ích odesílatelù.

ete, zda chcete pøijímat 
eklamou nebo ne.

olte, zda chcete zobrazit stav 
kolu (sí»ová slu¾ba).

Zvolte, zda chcete odmítnout 
ruèení multimediálních zpráv 

e, jak dlouho se bude støedisko 
va¹i zprávu, pokud první pokus 
ní-li mo¾né zprávu odeslat v dobì 
e støediska zpráv odstranìna.

ta
 zvolte mo¾nost Zprávy > Volby > 

ku, kterou chcete pou¾ívat pro 
, zvolte mo¾nost Pou¾ívaná 
ánku.

nku a její zprávy z pøístroje, 
 tlaèítko .
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Multimediální zprávy
Stisknìte tlaèítko , zvolte mo¾nost Zprávy > Volby > 
Nastavení > Multimediální zpráva a vyberte nìkterou 
z tìchto mo¾ností:

Velikost fotografie –Definuje velikost obrázku 
v multimediální zprávì.

Re¾im vytváøení MMS –Zvolíte-li mo¾nost S prùvodcem, 
pøístroj vás informuje, kdy¾ se pokusíte odeslat zprávu, 
kterou nemusí pøíjemce podporovat. Zvolením mo¾nosti 
Omezený zajistíte, ¾e pøístroj zabrání odesílání zpráv, 
které nemusí být podporovány. Chcete-li obsah do zpráv 
zahrnovat bez upozornìní, zvolte mo¾nost Volný.

Pou¾itý pøístup. bod –Vyberte pøístupový bod, 
který má být preferovaným spojením.

Naèítání multimédií –Zvolte, jak chcete pøijímat zprávy. 
Chcete-li zprávy pøijímat v domovské celulární síti 
automaticky, zvolte mo¾nost Aut. v dom. síti. Pokud jste 
mimo domovskou celulární sí», obdr¾íte upozornìní na to, 
¾e pøi¹la multimediální zpráva, kterou mù¾ete naèíst ze 
støediska multimediálních zpráv.

Nacházíte-li se mimo svou domovskou celulární sí», mù¾e 
být odesílání a pøijímání multimediálních zpráv dra¾¹í.

Pokud je zvolena mo¾nost Naèítání multimédií > V¾dy 
automatické, pøístroj mù¾e automaticky sestavit aktivní 

paketové datové spojení
zda se nacházíte v dom

Povolit anon. zprávy –
pocházející od anonymn

Pøijmout reklamu –Urè
multimediální zprávy s r

Pøijmout potvrzení –Zv
odeslané zprávy v proto

Odepøít odesl. potvrz. –
odesílání potvrzení o do
z pøístroje.

Platnost zprávy –Zvolt
zpráv pokou¹et doruèit 
sel¾e (sí»ová slu¾ba). Ne
platnosti, zpráva bude z

Elektronická po¹
Stisknìte tlaèítko  a
Nastavení > E-mail.

Chcete-li vybrat schrán
odesílání zpráv el. po¹ty
schránka a vyberte schr

Chcete-li odebrat schrá
vyhledejte ji a stisknìte
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AP4. Toto nastavení 

olte mo¾nost zabezpeèení 
 pøipojení ke vzdálené schránce.

øipojení.

ze pro POP3) –U protokolu POP3 
i odesílání vzdálenému 
ipojení ke schránce.

ní pro odesílané zprávy el. po¹ty, 
-mail a vyberte nìkterou 

adejte svou adresu el. po¹ty, 
ovatele slu¾by.

ejte IP adresu nebo název 
s který jsou odesílány zprávy 
tné pou¾ívat výhradnì po¹tovní 
 provozovatele slu¾by. 
káte od svého 

telské jméno, Heslo, Pou¾itý 
í (porty) a Port se podobá 
sti Pøíchozí e-mail.
Chcete-li vytvoøit novou schránku, zvolte mo¾nost Volby > 
Nová schránka.

Zvolte mo¾nost Schránky a vyberte schránku, u které 
chcete zmìnit tato nastavení: Nastavení pøipojení, 
Nastavení u¾ivatele, Nastavení naèítání 
a Automatické naèítání.

Nastavení pøipojení
Chcete-li upravit nastavení pro pøijímané zprávy el. po¹ty, 
zvolte mo¾nost Pøíchozí e-mail a vyberte nìkterou 
z tìchto mo¾ností:

U¾ivatelské jméno –Zadejte své u¾ivatelské jméno dodané 
provozovatelem slu¾by.

Heslo –Zadejte své heslo. Necháte-li toto pole prázdné, 
budete k zadání hesla vyzváni pøi pøipojování ke vzdálené 
schránce.

Server pøích. zpráv –Zadejte IP adresu nebo název 
hostitelského serveru, pøes který jsou pøijímány zprávy 
el. po¹ty.

Pou¾itý pøístup. bod –Vyberte pøístupový bod k internetu 
(IAP). Viz èást „Pøístupové body“ na str. 130.

Název schránky –Zadejte název schránky.

Typ schránky –Definuje protokol el. po¹ty, který 
doporuèuje provozovatel vzdálené schránky. K dispozici 

máte mo¾nosti POP3 a IM
nelze zmìnit.

Zabezpeèení (porty) –Zv
pou¾itou pro zabezpeèení

Port –Definuje port pro p

Zabezp. pøihl. APOP (pou
slou¾í k ¹ifrování hesel pø
po¹tovnímu serveru pøi pø

Chcete-li upravit nastave
zvolte mo¾nost Odchozí e
z tìchto mo¾ností:

Má e-mailová adresa –Z
kterou obdr¾íte od provoz

Server odch. zpráv –Zad
hostitelského serveru, pøe
el. po¹ty. Mo¾ná bude nu
server pro odchozí zprávy
Podrobnìj¹í informace zís
provozovatele slu¾eb.

Nastavení mo¾ností U¾iva
pøístup. bod, Zabezpeèen
nastavení mo¾ností v obla
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 (pouze pro IMAP4) –Definuje 
dnané slo¾ky.

e pro IMAP4) –Objednání 
né schránce a naètení obsahu 

ní
cete-li pøi pøijetí nové zprávy 
tomaticky naèíst záhlaví zprávy 

nost Autom. aktualizace nebo 

ete-li záhlaví zpráv automaticky 
finovaných intervalech, zvolte 
Pouze v dom. síti. Definujte, 
 zprávy naèítány.

mailu a Naèítání e-mailu 
uèasnì.

automatické naèítání el. po¹ty 
 velkého mno¾ství dat sítí 
formujte se u svého 
poplatcích za datové pøenosy.

lu¾by
 zvolte mo¾nost Zprávy > Volby > 
¾by. Zvolte, zda chcete pøijímat 
 pøístroj nastavit tak, aby po pøijetí 
Zp
rá

vy
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Nastavení u¾ivatele
Mé jméno –Zadejte své jméno. Pokud pøístroj pøíjemce 
tuto funkci podporuje, nahradí se v nìm va¹ím jménem 
adresa el. po¹ty.

Odeslat zprávu –Definuje zpùsob odeslání zpráv el. po¹ty 
z pøístroje. Pøi zvolení mo¾nosti Okam¾itì se pøístroj pøipojí 
ke schránce, kdykoli zvolíte mo¾nost Odeslat zprávu. 
Pokud zvolíte mo¾nost Pøi pøí¹tím pøip., bude zpráva 
el. po¹ty odeslána, a¾ bude k dispozici pøipojení ke 
vzdálené schránce.

Odeslat kopii i sobì –Urèete, zda chcete kopii zprávy 
poslat do vlastní schránky.

Vlo¾it podpis –Zvolte, zda chcete do zpráv el. po¹ty 
pøidávat podpis.

Ozn. nového e-mailu –Zvolte, zda má telefon 
upozoròovat na doruèení nové zprávy el. po¹ty do schránky 
(tóny, poznámkami a ikonami).

Nastavení naèítání
Naèíst e-maily –Definujte, které èásti zprávy el. po¹ty 
budou naèteny: Pouze záhlaví, Limit velikosti (POP3) nebo 
Zpr. a pøílohy (POP3).

Poèet zpráv –Definujte, kolik nových zpráv el. po¹ty bude 
naèteno do schránky.

Cesta ke slo¾ce IMAP4
cestu ke slo¾ce pro obje

Objednání slo¾ky (pouz
dal¹ích slo¾ek ve vzdále
z tìchto slo¾ek.

Automatické naèítá
Oznámení e-mailu –Ch
do vzdálené schránky au
do pøístroje, zvolte mo¾
Pouze v dom. síti.

Naèítání e-mailu –Chc
naèítat do pøístroje v de
mo¾nost Zapnuté nebo 
kdy a jak èasto mají být

Mo¾nosti Oznámení e-
nemohou být aktivní so

Nastavení pøístroje pro 
mù¾e vy¾adovat pøenos
provozovatele slu¾eb. In
provozovatele slu¾eb o 

Zprávy webové s
Stisknìte tlaèítko  a
Nastavení > Zpráva slu
zprávy slu¾by. Chcete-li
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uje, kolik odeslaných zpráv smí 
o¾eno souèasnì. Je-li tento limit 
bude automaticky odstranìna.

 pamì» pro ukládání zpráv: 
lkokap. pamì».
zprávy slu¾by automaticky aktivoval prohlí¾eè, zahájil 
pøipojení k síti a naèetl obsah, zvolte mo¾nost 
Stáhnout zprávy > Automaticky.

Informaèní slu¾ba
Informace o dostupných tématech a odpovídajících 
èíslech témat získáte u provozovatele slu¾eb. Stisknìte 
tlaèítko , zvolte mo¾nost Zprávy > Volby > 
Nastavení > Informaèní slu¾ba a vyberte nìkterou 
z tìchto mo¾ností:

Pøíjem –Zvolte, zda chcete pøijímat zprávy 
informaèní slu¾by.

Jazyk –Zvolte jazyky, ve kterých chcete zprávy pøijímat: 
V¹echny, Zvolené nebo Jiný.

Detekce témat –Zvolte, zda má pøístroj automaticky 
vyhledat nová témata a ulo¾it do seznamu nová èísla 
bez názvu.

Ostatní nastavení
Stisknìte tlaèítko , zvolte mo¾nost Zprávy > Volby > 
Nastavení > Ostatní a vyberte nìkterou z tìchto 
mo¾ností:

Ulo¾it odesl. zprávy –Zvolte, zda chcete kopii ka¾dé 
odeslané textové zprávy, multimediální zprávy nebo 
zprávy el. po¹ty ulo¾it do slo¾ky Odeslané.

Poèet ulo¾. zpráv –Defin
být ve slo¾ce Odeslané ul
dosa¾en, nejstar¹í zpráva 

Pou¾itá pamì» –Vyberte
Pamì» telefonu nebo Ve
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ideoklip stáhnout, zvolte ve slo¾ce 
tahování. Pøístroj otevøe prohlí¾eè 
 ke stránce, ze které chcete 

klipy
ízené fotoaparátem jsou ukládány 
eo v aplikaci Galerie. Obrázky 
nì¾ obdr¾et v multimediální 
y nebo pøes spojení Bluetooth. 
k nebo videoklip zobrazit 
v aplikaci Real Player, 
t.

 > Obrázky a video. Obrázky 
ny podle data a zobrazují se 
razí poèet souborù.

evøení pøiblí¾it, pou¾ijte tlaèítka 
pøiblí¾ení zobrazení není 

ek otoèit doleva nebo doprava, 
 Otoèit > Doleva nebo Doprava.
Ga
le

rie
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Galerie 
Chcete-li ukládat a organizovat obrázky, videoklipy, 
zvukové klipy, seznamy skladeb a odkazy pro streamování 
nebo sdílet soubory s kompatibilními pøístroji UPnP pøes 
bezdrátové sítì WLAN, stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Galerie.

 Tip! Polo¾ku obrázkù v menu multimédií otevøete 
stisknutím tlaèítka . Viz èást „Menu multimédií“ 
na str. 16.

Zobrazování a procházení souborù
Zvolte mo¾nost Obrázky a video , Skladby , 
Lifeblog , Zvukové klipy , Odkazy stream. , 
Prezentace  nebo V¹echny soub.  a stisknutím 
tlaèítka  polo¾ku otevøete. Obsah slo¾ky Obrázky 
a video je zobrazován na ¹íøku.

Mù¾ete procházet a otevírat slo¾ky a oznaèovat, kopírovat 
a pøesouvat polo¾ky do slo¾ek. Mù¾ete také vytváøet alba 
a oznaèovat, kopírovat a pøesouvat polo¾ky do alb.

Soubor otevøete stisknutím . Videoklipy, soubory RAM 
a odkazy pro streamování jsou otevírány a pøehrávány 
v aplikaci RealPlayer, hudba a zvukové klipy v aplikaci 
Hudeb. pø.. Viz èásti „RealPlayer“ na str. 94 
a „Hudební pøehrávaè“ na str. 20.

Chcete-li obrázek nebo v
Obrázky a video ikonu s
a mù¾ete vybrat zálo¾ku
zaèít stahovat.

Obrázky a video
Obrázky a videoklipy poø
do slo¾ky Obrázky a vid
a videoklipy mù¾ete rov
zprávì, v pøíloze el. po¹t
Chcete-li pøijatý obráze
v aplikaci Galerie nebo 
musíte ho nejprve ulo¾i

Zvolte mo¾nost Galerie
a videoklipy jsou seøaze
opakovanì. Aplikace zob

Chcete-li obrázek po ot
her u displeje. Hodnota 
ulo¾ena trvale.

Chcete-li vybraný obráz
zvolte mo¾nost Volby >
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trojù
u¾í ve slo¾ce Obrázky a video 
m úkonùm. Aktivní panel 
e pokud máte vybraný obrázek 

ù mù¾ete procházet nahoru nebo 
vybírat stisknutím navigaèního 
e li¹í podle aktuálního zobrazení 
n obrázek nebo videoklip. Podle 
 nástrojù zobrazen stále nebo ho 
laèítka.

strojù mít stále zobrazen 
t Volby > Zobrazit ikony.

strojù zobrazovat pouze 
ujete, zvolte mo¾nost Volby > 
l nástrojù mù¾ete aktivovat 

 mo¾ností:

o videoklipu,

o obrázku nebo videoklipu,

ho obrázku nebo videoklipu,

odebrání obrázku z tiskového 
¹“ na str. 50. 

 v tiskovém ko¹i,
Chcete-li videoklip nebo fotografii upravit, zvolte mo¾nost 
Volby > Upravit. Pøístroj otevøe editor obrázkù nebo 
videoklipù. Viz èást „Úpravy videoklipù“ na str. 51. 
Viz èást „Úpravy obrázkù“ na str. 50. 

Chcete-li vytváøet vlastní videoklipy, vyberte v galerii 
videoklip a zvolte mo¾nost Volby > Upravit. Viz èást 
„Úpravy videoklipù“ na str. 51.

Chcete-li obrázky vytisknout na kompatibilní tiskárnì 
nebo je pøed tiskem ulo¾it, zvolte mo¾nost Volby > Tisk. 
Viz èást „Tisk obrázkù“ na str. 54. Obrázky mù¾ete 
v aplikaci Galerie také oznaèit pro pozdìj¹í tisk 
z tiskového ko¹e. Viz èást „Tiskový ko¹“ na str. 50.

Chcete-li obrázek nebo videoklip pøidat do alba v galerii, 
zvolte mo¾nost Volby > Alba > Pøidat do alba.

Chcete-li nìkterý obrázek pou¾ít jako obrázek na pozadí, 
vyberte obrázek a zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít 
snímek > Nastavit jako tapetu.

Chcete-li obrázek nebo videoklip odstranit, zvolte 
na aktivním panelu nástrojù mo¾nost Odstranit. 
Viz èást „Aktivní panel nástrojù“ na str. 49.

Chcete-li se z aplikace Galerie vrátit k fotoaparátu, 
stisknìte spou¹» fotoaparátu.

Aktivní panel nás
Aktivní panel nástrojù slo
jako zástupce k jednotlivý
nástrojù je dostupný pouz
nebo videoklip. 

Aktivním panelem nástroj
dolù a jednotlivé polo¾ky 
tlaèítka. Dostupné volby s
a podle toho, zda je vybrá
nastavení je aktivní panel
lze aktivovat stisknutím t

Chcete-li aktivní panel ná
na displeji, zvolte mo¾nos

Chcete-li aktivní panel ná
ve chvílích, kdy ho potøeb
Skrýt ikony. Aktivní pane
stisknutím tlaèítka .

Vyberte nìkterou z tìchto

 pro pøehrání vybranéh

 pro odeslání vybranéh

 pro odeslání vybrané

/  pro pøidání nebo 
ko¹e, Viz èást „Tiskový ko

 pro zobrazení obrázkù
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právì obrázkù a videoklipù. 
alb zvolte mo¾nost Obrázky 
 > Zobrazit alba. 

videoklip pøidat do alba v galerii, 
o videoklip a zvolte mo¾nost 
o alba. Pøístroj zobrazí seznam alb. 
ho chcete obrázek nebo videoklip 
oøit nové album.

odstranit, stisknìte tlaèítko . 
tranìn ze slo¾ky Obrázky a video 

lbum, zvolte v zobrazení seznamu 
vé album.

ù
poøízené obrázky nebo 
ci Galerie, zvolte mo¾nost 

ít efekt otevøete tabulku, ve které 
¾nosti úprav oznaèené pøíslu¹nými 
e oøezat a otoèit, upravit jas, barvy, 
øidat k obrázku efekty, text, klipart 
Ga
le

rie
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 pro zahájení prezentace obrázkù,

 pro odstranìní vybraného obrázku nebo videoklipu,

 pro tisk zobrazeného obrázku.

Dostupné volby se mohou li¹it podle pou¾itého zobrazení.

Tiskový ko¹
Obrázky mù¾ete pøenést do tiskového ko¹e (oznaèit) 
a pozdìji je vytisknout na kompatibilní tiskárnì nebo 
v kompatibilním tiskovém stánku. Viz èást „Tisk obrázkù“ 
na str. 54. Oznaèené obrázky jsou ve slo¾ce Obrázky 
a video oznaèeny ikonou .

Chcete-li obrázek oznaèit pro pozdìj¹í tisk, vyberte 
obrázek a na aktivním panelu nástrojù zvolte mo¾nost 
Pøidat do tisk. ko¹e.

Chcete-li zobrazit obrázky v tiskovém ko¹i, zvolte na 
aktivním panelu nástrojù mo¾nost Zobrazit tiskový ko¹ 
nebo ve slo¾ce Obrázky a video zvolte ikonu  
(pouze pokud jsou v tiskovém ko¹i nìjaké obrázky).

Chcete-li obrázek z tiskového ko¹e odebrat, vyberte 
obrázek ve slo¾ce Obrázky a video nebo v albu a na 
aktivním panelu nástrojù zvolte mo¾nost Odebrat 
z tiskového ko¹e.

Alba
Alba slou¾í k pohodlné s
Pro zobrazení seznamu 
a video > Volby > Alba

Chcete-li obrázek nebo 
pøejdìte na obrázek neb
Volby > Alba > Pøidat d
Vyberte album, do které
pøidat. Mù¾ete také vytv

Chcete-li soubor z alba 
Soubor v¹ak nebude ods
v aplikaci Galerie.

Chcete-li vytvoøit nové a
alb mo¾nost Volby > No

Úpravy obrázk
Chcete-li upravit právì 
obrázky ulo¾ené v aplika
Volby > Upravit. 

Mo¾ností Volby > Pou¾
mù¾ete vybrat rùzné mo
ikonami. Obrázek mù¾et
kontrast a rozli¹ení, èi p
nebo rámeèek.
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é zkratky
:
azit na celé obrazovce, stisknìte 
at do normálního zobrazení 
o .

pravo èi vlevo stisknìte  

 zmen¹it zobrazení, stisknìte  

obrázkem stisknìte navigaèní 
vpravo èi vlevo.

ipù
klipy v aplikaci Galerie a vytváøet 
lip a zvolte mo¾nost Volby > 
zvuk, Pøidat text nebo Vyjmout. 
8.

máty videosouborù 3GP a MP4 
orù AAC, AMR, MP3 a WAV. 

epodporuje v¹echny funkce 
chny variace formátù souborù.

tomaticky ukládány do slo¾ky 
ci Galerie. Videoklipy jsou 
artu.
Oøíznutí obrázku
Pro oøíznutí obrázku zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít 
efekt > Oøíznutí. Chcete-li obrázek oøíznout ruènì, 
zvolte mo¾nost Ruèní nebo v seznamu vyberte pøedem 
definovaný pomìr stran. Zvolíte-li mo¾nost Ruèní, zobrazí 
pøístroj v levém horním rohu obrázku køí¾ek. Pohybem 
navigaèního tlaèítka vyberte plochu k oøíznutí a zvolte 
mo¾nost Nastavit. V pravém spodním rohu zobrazí pøístroj 
dal¹í køí¾ek. Znovu vyberte plochu k oøíznutí. Chcete-li 
døíve zvolenou plochu upravit, zvolte mo¾nost Zpìt. 
Vybrané oblasti vytvoøí obdélník, ohranièující oøíznutou 
èást obrázku.

Pokud zvolíte pøedem definovaný pomìr stran, vyberte 
levý horní roh plochy, kterou chcete oøíznout. Pro zmìnu 
velikosti zvýraznìné plochy pou¾ijte navigaèní tlaèítko. 
Pro uzamknutí zvolené plochy stisknìte . Pro pohyb 
plochou uvnitø obrázku pou¾ijte navigaèní tlaèítko. 
Chcete-li vybrat plochu k oøíznutí, stisknìte .

Zmen¹ení efektu èervených oèí
Pro zmen¹ení efektu èervených oèí v obrázku zvolte 
mo¾nost Volby > Pou¾ít efekt > Redukce èerv. oèí. 
Pøesuòte køí¾ek na oko a stisknìte . Pøístroj zobrazí 
na displeji krou¾ek. Pohybem navigaèního tlaèítka upravte 
velikost krou¾ku podle velikosti oka. Pro odstranìní efektu 
èervených oèí stisknìte .

U¾iteèné klávesov
Zkratky v editoru obrázkù
• Chcete-li snímek zobr

tlaèítko . Pro návr
stisknìte znovu tlaèítk

• Pro otoèení obrázku v
nebo .

• Chcete-li zvìt¹it nebo
nebo .

• Pro pohyb zvìt¹eným 
tlaèítko nahoru, dolù, 

Úpravy videokl
Chcete-li upravovat video
vlastní, vyhledejte videok
Upravit > Spojit, Zmìnit 
Viz èást „Galerie“ na str. 4

Videoeditor podporuje for
a formáty zvukových soub
Aplikace v¹ak nezbytnì n
formátù souborù nebo v¹e

Vlastní videoklipy jsou au
Obrázky a video v aplika
ukládány na pamì»ovou k
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sti videoklipu mají být zahrnuty do 
efinovat jejich zaèátek a konec, 

místo videoklipu a zvolte mo¾nost 
u nebo Znaèka konce. Chcete-li 
bo konce vybrané èásti, vyhledejte 

stisknìte navigaèní tlaèítko. Poté 
 pøesunout po èasové ose dopøedu 

ny znaèky, zvolte mo¾nost Volby > 
èky.

 ukázku videoklipu, zvolte mo¾nost 
ný výbìr. Pro pohyb po èasové ose 
ítko doprava nebo doleva.

eoklipu pøeru¹it, zvolte mo¾nost 
ávání videoklipu pokraèovat, 
 Pøehrát. Pro návrat do zobrazení 
e mo¾nost Zpìt.

at do aplikace Galerie zvolte 

ù pro posílání
zvolte mo¾nost Volby > Odeslat > 
mailem, Pøes Bluetooth nebo 
ace o maximální velikosti 
erou je mo¾né odeslat, 

 slu¾by.
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Pøidávání obrázkù, videa, zvuku a textu
Pøi vytváøení vlastního videoklipu mù¾ete k videoklipu 
vybranému ve slo¾ce Galerie pøidat obrázky, 
videoklipy a text.

Chcete-li s vybraným videoklipem kombinovat obrázek 
nebo videoklip, zvolte ve slo¾ce Obrázky a video mo¾nost 
Volby > Upravit > Spojit > Obrázek nebo Videoklip. 
Vyberte po¾adovaný soubor.

Chcete-li pøidat nový zvukový klip a nahradit pùvodní 
zvukovou stopu videoklipu, zvolte mo¾nost Volby > 
Upravit > Zmìnit zvuk a vyberte zvukový klip. 

Chcete-li na zaèátek nebo konec videoklipu pøidat text, 
zvolte mo¾nost Volby > Upravit > Pøidat text, zadejte 
po¾adovaný text a zvolte mo¾nost OK. Poté vyberte, 
kam chcete text pøidat: Zaèátek nebo Konec.

Støih videoklipù
Videoklip mù¾ete oøíznout a pøidáním znaèek 
zaèátku a konce z nìj mù¾ete vylouèit nìkteré èásti. 
Ve slo¾ce Obrázky a video zvolte mo¾nost Volby > 
Upravit > Vyjmout.

Chcete-li vybraný videoklip pøehrát od zaèátku, 
zvolte mo¾nost Volby > Pøehrát.

Chcete-li zjistit, které èá
vlastního videoklipu, a d
vyhledejte po¾adované 
Volby > Znaèka zaèátk
upravit místo zaèátku ne
po¾adovanou znaèku a 
mù¾ete vybranou znaèku
nebo dozadu.

Chcete-li odebrat v¹ech
Odebrat > V¹echny zna

Chcete-li si prohlédnout
Volby > Pøehrát oznaèe
stisknìte navigaèní tlaè

Chcete-li pøehrávání vid
Pauza. Chcete-li v pøehr
zvolte mo¾nost Volby >
oøíznutí videoklipu zvolt

Pro ulo¾ení zmìn a návr
mo¾nost Hotovo.

Úpravy videoklip
Pro odeslání videoklipu 
V multimed. zprávì, E-
Odeslat na web. Inform
multimediální zprávy, kt
získáte u provozovatele
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kù
aci ( ) na aktivním panelu 
prezentaci obrázkù na celém 
stí od vybraného souboru. 
 mo¾ností:

taci.

 pozastavené prezentaci.

ci.

ky, stisknìte tlaèítko  
ledující). Tlaèítka jsou k dispozici 
kce Zvìt¹ení a posunutí.

 prezentace, zvolte pøed 
¾nost Volby > Prezentace > 
nímky.

snímky prezentace a náhodné 
 snímkù zvolte mo¾nost 

dat zvuk, zvolte mo¾nost 
stavení a vyberte jednu 

Zapnuto nebo Vypnuto.

amu hudební soubor.

it hlasitost, pou¾ijte tlaèítko 
Chcete-li odeslat videoklip, jeho¾ velikost pøesahuje 
maximální limit multimediální zprávy povolený 
provozovatelem slu¾by, mù¾ete jej poslat pøes bezdrátovou 
technologii Bluetooth. Viz èást „Odesílání dat pøes spojení 
Bluetooth“ na str. 80. Videoklipy mù¾ete do kompatibilního 
poèítaèe pøená¹et pøes spojení Bluetooth nebo 
kompatibilním datovým kabelem USB.

Videoklip mù¾ete pro poslání multimediálními zprávami 
také rozdìlit. V hlavním zobrazení videoeditoru zvolte 
mo¾nost Volby > Movie > Upravit pro MMS. Na displeji 
je uvedena délka a velikost videoklipu. Velikost klipu 
mù¾ete upravit stisknutím navigaèního tlaèítka doleva 
nebo doprava. Jakmile má klip velikost vhodnou pro 
odeslání, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat pøes MMS.

Pokud je videoklip ve formátu MP4, nemusí být mo¾né 
poslat ho v multimediální zprávì. Chcete-li zmìnit formát 
videoklipu, vyhledejte ho v aplikaci Galerie a zvolte 
mo¾nost Volby > Upravit > Volby > Nastavení > 
Rozli¹ení > Kompatibilní s MMS. Vra»te se do hlavního 
zobrazení videoeditoru, zvolte mo¾nost Volby > Movie > 
Ulo¾it a zadejte název klipu. Videoklip bude ulo¾en ve 
formátu 3GPP a bude ho mo¾né poslat v multimediální 
zprávì. Formát souboru pùvodního videoklipu se nezmìní.

Prezentace sním
Mo¾ností Zahájit prezent
nástrojù mù¾ete zobrazit 
displeji. Prezentace se spu
Vyberte nìkterou z tìchto

Pauza –Pozastaví prezen

Pokraèovat –Pokraèuje v

Konec –Ukonèí prezenta

Chcete-li procházet obráz
(pøedchozí) nebo  (nás
pouze kdy¾ je vypnuta fun

Chcete-li upravit rychlost
spu¹tìním prezentace mo
Nastavení > Doba mezi s

Pro hlad¹í pøechody mezi 
pøibli¾ování a oddalování
Zvìt¹ení a posunutí.

Chcete-li k prezentaci pøi
Volby > Prezentace > Na
z následujících mo¾ností:

Hudba –Zvolte mo¾nost 

Skladba –Vyberte v sezn

Chcete-li sní¾it nebo zvý¹
hlasitosti na pøístroji.
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lou¾í k tisku obrázkù pøes 
el USB, bezdrátovou sí» WLAN 

zky ve formátu JPEG. Fotografie 
jsou do formátu JPEG ukládány 

kárnì kompatibilní se standardem 
vý kabel pøed zvolením mo¾nosti 

 je nastaven re¾im datového kabelu 
at se pøi pøipoj.. Viz èást „USB“ 

e Tisk obrázkù zobrazí pøístroj 
am dostupných tiskáren. 

iskárna bude nastavena jako 

rnu kompatibilní se systémem 
m datovým kabelem Nokia, 
maticky.

není k dispozici, zobrazí pøístroj 
ových zaøízení.

u zmìnit, zvolte mo¾nost Volby > 
skárna.
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Prezentace
V této aplikaci mù¾ete zobrazit soubory SVG (¹kálovatelná 
vektorová grafika), jako jsou napøíklad animace a mapy. 
Obrázky SVG si zachovávají svùj vzhled pøi tisku nebo 
zobrazení pøi rùzných velikostech obrazovky nebo rozli¹ení.

Chcete-li zobrazit soubory SVG (¹kálovatelné vektorová 
grafika), zvolte mo¾nost Prezentace, vyberte obrázek 
a zvolte mo¾nost Volby > Pøehrát. Pro pozastavení 
pøehrávání zvolte mo¾nost Volby > Pauza.

Chcete-li obrázek zvìt¹it, stisknìte . Chcete-li jej 
zmen¹it, stisknìte .

Pro otoèení obrázku o 90 stupòù po smìru nebo proti 
smìru hodinových ruèièek stisknìte tlaèítko  nebo . 
Pro otoèení obrázku o 45 stupòù stisknìte tlaèítko  
nebo .

Pro pøepínání mezi celoobrazovkovým a normálním 
zobrazením stisknìte tlaèítko .

Tisk obrázkù
Chcete-li funkcí Tisk obrázkù tisknout obrázky, vyberte 
v galerii, fotoaparátu, editoru fotografií nebo prohlí¾eèi 
fotografií po¾adovaný obrázek a zvolte mo¾nost tisku.

Mo¾nost Tisk obrázkù s
kompatibilní datový kab
nebo spojení Bluetooth.

Tisknout lze pouze obrá
poøízené fotoaparátem 
automaticky.

Chcete-li tisknout na tis
PictBridge, pøipojte dato
tisku a zkontrolujte, zda
Tisk obrázkù nebo Zept
na str. 82.

Volba tiskárny
Pøi prvním pou¾ití funkc
po vybrání obrázku sezn
Vyberte tiskárnu. Tato t
výchozí tiskárna.

Pokud jste pøipojili tiská
PictBridge kompatibilní
tiskárna se zobrazí auto

Pokud výchozí tiskárna 
seznam dostupných tisk

Chcete-li výchozí tiskárn
Nastavení > Výchozí ti
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isk vyu¾ívat, musíte mít 
n soubor konfigurace tiskové 
 provozovatelù tiskových 
aci Online tisk.

i najdete na adrese 
 nebo na místním 
osti Nokia.

u¾í ke sdílení obrázkù 
ních online albech, na 
bo jiných kompatibilních 
 webu. Mù¾ete odesílat obsah, 
pìvky jako koncepty a pracovat 
vat obsah alb. Podporované 

et na provozovateli slu¾by.

 online musíte mít objednánu 
u¾by online sdílení obrázkù 
e obvykle objednat na webové 
¾by. Pokyny k objednání získáte 
al¹í informace o provozovatelích 
dete na stránkách podpory 
om/support nebo na místním 
osti Nokia.
Náhled tisku
Po vybrání tiskárny jsou vybrané obrázky zobrazeny 
v pøedem definovaném rozvr¾ení. Chcete-li rozvr¾ení 
zmìnit, procházejte stisknutím tlaèítka  nebo  
dostupnými volbami rozvr¾ení pro zvolenou tiskárnu. 
Pokud se obrázky nevejdou na jednu stránku, procházejte 
stisknutím tlaèítka  nebo  dal¹ími stránkami.

Nastavení tisku
Dostupné volby jsou závislé na mo¾nostech zvolené 
tiskárny.

Chcete-li nastavit tiskárnu zmìnit, zvolte mo¾nost Volby > 
Výchozí tiskárna.

Chcete-li zvolit velikost papíru, zvolte mo¾nost Velikost 
papíru, v seznamu vyberte velikost papíru a zvolte mo¾nost 
OK. Zvolením mo¾nosti Zru¹it se vrátíte na pøedchozí 
zobrazení.

Online tisk
Aplikace Online tisk slou¾í k online objednávání 
vyti¹tìných fotografií dodávaných do domu nebo do 
nejbli¾¹ího obchodu. Mù¾ete také objednávat rùzné 
výrobky s vybraným obrázkem, napøíklad hrníèky 
nebo podlo¾ky pod my¹. Nabízené výrobky závisí 
na provozovateli slu¾by.

Chcete-li slu¾bu Online t
nainstalován alespoò jede
slu¾by. Soubory získáte od
slu¾eb podporujících aplik

Dal¹í informace o aplikac
www.nseries.com/support
webovém serveru spoleèn

Publikování
Aplikace Share online slo
a videoklipù v kompatibil
blogovacích serverech ne
slu¾bách online sdílení na
ukládat nedokonèené pøís
na nich pozdìji èi zobrazo
typy obsahu mohou závis

Pro práci s aplikací Share
slu¾bu u provozovatele sl
a vytvoøen úèet. Slu¾bu lz
stránce provozovatele slu
u provozovatele slu¾by. D
kompatibilních slu¾eb naj
na serveru www.nseries.c
webovém serveru spoleèn
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i domácí sítì, tak v tomto pøístroji. 
 klipy jsou pøehrávány pouze 

alerie tisknout obrázky ulo¾ené 
a kompatibilní tiskárnì UPnP, 
 mo¾nost tisku. Viz èást „Tisk 
kce Sdílení obsahu nemusí 

 kritérii hledat soubory, zvolte 
t. Pro seøazení nalezených 
 Volby > Øadit podle.

imediálních souborù
o pøená¹et multimediální soubory 
ého kompatibilního pøístroje, 
atibilního s funkcemi UPnP, 

i Galerie a zvolte mo¾nost Volby > 
 Kopírovat do dom. sítì nebo 

unkce Sdílení obsahu nemusí 

 pøenést soubory z jiného pøístroje 
erte soubor v druhém pøístroji 
 > Kopírovat na: > Pamì» 
p. pamì». Funkce Sdílení obsahu 
Ga
le
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Dal¹í informace o aplikaci najdete na adrese 
www.nseries.com/support nebo na místním 
webovém serveru spoleènosti Nokia.

Domácí sí» s galerií
Architektura UPnP a bezdrátové místní sítì WLAN 
umo¾òují vytvoøení domácí sítì kompatibilních zaøízení. 
Domácí sí» umo¾òuje vzdálenì zobrazovat v kompatibilním 
zaøízení obsah ulo¾ený v pøístroji Nokia N81. Soubory 
mù¾ete také mezi pøístrojem Nokia N81 a kompatibilním 
zaøízením s funkcemi UPnP kopírovat. Dal¹í informace 
najdete v èástech „Domácí sí»“ na str. 84 a „Domácí sí» 
s hudebním pøehrávaèem“ na str. 22.

Zobrazení multimediálních souborù 
ulo¾ených v tomto pøístroji
Chcete-li vybrat obrázky, videoklipy a zvukové klipy 
ulo¾ené v tomto pøístroji a zobrazit je v jiném pøístroji 
domácí sítì, napøíklad v kompatibilním televizoru, pou¾ijte 
tento postup:
1 V aplikaci Galerie vyberte obrázek, videoklip nebo 

zvukový klip.
2 Zvolte mo¾nost Volby > Zobrazit pøes domácí sí».
3 Vyberte kompatibilní pøístroj, ve kterém je 

multimediální soubor zobrazen. Obrázky jsou zobrazeny 

jak v druhém pøístroj
Videoklipy a zvukové
v druhém pøístroji.

Chcete-li pøes aplikaci G
v aplikaci Dom. média n
zvolte v aplikaci Galerie
obrázkù“ na str. 54. Fun
být zapnuta.

Chcete-li podle rùzných
mo¾nost Volby > Hleda
souborù zvolte mo¾nost

Kopírování mult
Chcete-li kopírovat neb
ze svého pøístroje do jin
napøíklad poèítaèe komp
vyberte soubor v aplikac
Pøesouv. a kopírování >
Pøesun. do dom. sítì. F
být zapnuta.

Chcete-li kopírovat nebo
do tohoto pøístroje, vyb
a zvolte mo¾nost Volby
telefonu nebo Velkoka
nemusí být zapnuta.
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 tìmito pokyny:
, dr¾te jej obìma rukama.
eného snímku je ni¾¹í ne¾ 
u.
 nestisknete ¾ádné tlaèítko, 
sporného re¾imu. 
títe stisknutím tlaèítka .

 tento postup:

. 
mu 
na 
ojù 
 

at snímek hlavním 
te tlaèítko . Nepohybujte 
ek není ulo¾en. 

ebo oddálit, pou¾ijte tlaèítka 
Fotoaparát
Pøístroj Nokia N81 má dva fotoaparáty. Fotoaparát 
s vysokým rozli¹ením v zadní èásti pøístroje (hlavní 
fotoaparát s re¾imem zobrazení na ¹íøku) a fotoaparát 
s ni¾¹ím rozli¹ením v pøední èásti (druhý fotoaparát 
s re¾imem zobrazení na vý¹ku). Obìma fotoaparáty 
mù¾ete fotografovat i nahrávat video.

Hlavní fotoaparát tohoto pøístroje podporuje snímání 
obrázkù v rozli¹ení 1600x1200 bodù. Rozli¹ení obrázkù 
v této pøíruèce mù¾e vypadat jinak.

Obrázky a videoklipy jsou automaticky ukládány do slo¾ky 
Obr. a video v aplikaci Galerie. Fotoaparáty ukládají 
snímky ve formátu JPEG. Videoklipy jsou nahrávány ve 
formátu MPEG-4 s pøíponou .mp4 nebo ve formátu 3GPP 
s pøíponou .3gp (kvalita Sdílení). Viz èást „Nastavení videa“ 
na str. 66.

Obrázky a videoklipy mù¾ete posílat v multimediální 
zprávì, jako pøílohu zprávy el. po¹ty nebo pøes spojení 
Bluetooth èi bezdrátovou sí». Fotografie a videoklipy 
mù¾ete také odeslat do kompatibilního online alba. 
Viz èást „Publikování“ na str. 55.

Fotografování
Pøi fotografování se øiïte
• Aby byl pøístroj v klidu
• Kvalita digitálnì zvìt¹

u nezvìt¹eného snímk
• Pokud po urèitou dobu

pøejde fotoaparát do ú
K fotografování se vrá

Pøi fotografování pou¾ijte
1 Hlavní fotoaparát 

aktivujte podr¾ením 
stisknutého tlaèítka 
Je-li fotoaparát v re¾i
Re¾im videa, vyberte 
aktivním panelu nástr
mo¾nost Pøepnout do
re¾imu fotografií.

2 Chcete-li vyfotografov
fotoaparátem, stisknì
pøístrojem, dokud sním

Chcete-li objekt pøiblí¾it n
hlasitosti pøístroje.
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o MMS (0,3 M) –malé.
razuje odhadovaný poèet snímkù, 

 pøi nastavené kvalitì a pou¾ívané 
rafování není poèitadlo 

ístroje ( ) a pamì»ové karty ( ) 
tografie ukládány.

strojù
bsahuje zástupce rùzných polo¾ek 
pøed poøízením snímku nebo 
. Vyhledejte po¾adovanou polo¾ku 
 ji zvolte. Mù¾ete také definovat, 
ástrojù zobrazen na displeji.

í panel nástrojù zobrazen pøed 
nahráním videoklipu i po nìm, 
 Zobrazit ikony. Chcete-li aktivní 
Fo
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Chcete-li pøed poøizováním fotografie upravit nastavení 
osvìtlení a barev, procházejte pomocí navigaèního tlaèítka 
aktivním panelem nástrojù. Viz èást „Nastavení barev 
a jasu“ na str. 61. Ukládání vyfotografovaných snímkù 
mù¾e trvat déle, pokud zmìníte pøiblí¾ení, jas nebo 
nastavení barev.

Chcete-li pou¾ívat pøední fotoaparát, zvolte mo¾nost 
Volby > Pou¾ít druhý fotoaparát. Pro vyfotografování 
snímku stisknìte tlaèítko . Chcete-li zvìt¹it nebo 
zmen¹it zobrazení, stisknìte tlaèítko  nebo .

Chcete-li fotoaparát ponechat otevøený na pozadí 
a pou¾ívat jiné aplikace, stisknìte tlaèítko . 
K fotoaparátu se mù¾ete vrátit podr¾ením stisknutého 
tlaèítka .

Indikátory pro fotografie
Hledáèek fotoaparátu zobrazuje následující údaje:
1 Indikátor aktuálního re¾imu snímání.
2 Aktivní panel nástrojù, viz èást „Aktivní panel nástrojù“ 

na str. 58.

3 Indikátor úrovnì 
nabití baterie.

4 Indikátor 
rozli¹ení 
fotografie 
oznaèuje kvalitu 
fotografie 
v rámci hodnot 
Foto (2 M) –
velké, Foto 
(1 M) –støední neb

5 Poèitadlo snímkù zob
které mù¾ete poøídit
pamìti (bìhem fotog
zobrazeno).

6 Indikátory pamìti pø
ukazují, kam jsou fo

Aktivní panel ná
Aktivní panel nástrojù o
a nastavení pro úpravy 
nahráním videa i po nìm
a stisknutím tlaèítka 
kdy bude aktivní panel n

Chcete-li, aby byl aktivn
poøízením snímku nebo 
zvolte mo¾nost Volby >
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le nastaveného re¾imu snímání 

u nástrojù jsou popsány také 
vání“ na str. 59, „Po nahrání 
ktivní panel nástrojù“ na str. 49 

ní
e na aktivním panelu nástrojù 
jících mo¾ností (pouze kdy¾ 
grafii v nastavení fotoaparátu 

ponechat, zvolte mo¾nost 

lat, stisknìte tlaèítko Volat nebo 
t. Dal¹í informace najdete v èásti 
øipojení Bluetooth“ na str. 78 
. 55. Tato volba není k dispozici 
ru. Bìhem aktivního hovoru 
at pøíjemci hovoru. Zvolte 
címu (tato mo¾nost je k dispozici 
o hovoru).
znaèit pro pozdìj¹í tisk 
e mo¾nost Pøidat 
panel nástrojù zobrazovat pouze ve chvíli, kdy ho 
potøebujete, zvolte mo¾nost Volby > Skrýt ikony. 
Na displeji jsou zobrazeny pouze indikátory re¾imu 
snímání a úrovnì nabití baterie. Aktivní panel nástrojù 
mù¾ete aktivovat stisknutím tlaèítka . Panel nástrojù 
je zobrazen po dobu 5 sekund.

Pøed poøízením snímku nebo nahráním videoklipu mù¾ete 
na aktivním panelu nástrojù vybrat tyto mo¾nosti:

 pro volbu scény,

 pro volbu re¾imu blesku (pouze fotografie),

 pro aktivaci samospou¹tì (pouze fotografie). 
Viz èást „Sami na své fotografii –Samospou¹»“ na str. 63.

 pro aktivaci re¾imu sekvence (pouze fotografie). 
Viz èást „Fotografování sekvence snímkù“ na str. 62.

 pro volbu barevného efektu,

 pro zobrazení nebo skrytí møí¾ky hledáèku 
(pouze fotografie),

 pro nastavení vyvá¾ení bílé,

 pro nastavení kompenzace expozice 
(pouze fotografie),

 pro nastavení citlivosti (pouze fotografie),

 pro pøepínání mezi re¾imem videa a fotografií.

Ikony se mìní podle aktuálního nastavení.

Dostupné volby se li¹í pod
a aktuálního zobrazení.

Mo¾nosti aktivního panel
v èástech „Po vyfotografo
videoklipu“ na str. 65 a „A
v èásti Galerie.

Po vyfotografová
Po poøízení snímku mù¾et
vybrat nìkterou z následu
má mo¾nost Ukázat foto
hodnotu Zapnout):
• Nechcete-li si snímek 

Odstranit.
• Chcete-li snímek odes

zvolte mo¾nost Odesla
„Zprávy“ na str. 37, „P
a „Publikování“ na str
bìhem aktivního hovo
mù¾ete fotografii posl
mo¾nost Poslat volají
pouze bìhem aktivníh

• Chcete-li fotografie o
z tiskového ko¹e, zvolt
do tiskového ko¹e.
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pná pouze pro hlavní fotoaparát.

e, zda chcete snímek ulo¾it do 
rii. Pokud vyberete mo¾nost Ano, 
alb.

lte mo¾nost Zapnout, chcete-li 
ování prohlédnout, nebo mo¾nost 

¾itì pokraèovat ve fotografování.

fie –Definujte výchozí název 

 (pouze pro hlavní fotoaparát) –
mo¾òuje hladký a plynulý pøechod 

eným digitálním zoomem, pøi 
øechod) se zmìna ohniska pøi 
a roz¹íøený digitální zoom 

 omezí zoom tak, aby bylo 
grafie.

 tón, který chcete pøi fotografování 
.

 místo pro ukládání fotografií.

átu –Mo¾ností Ano vrátíte 
a výchozí hodnoty.
Fo
to
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• Chcete-li obrázek poslat do kompatibilního online alba, 
zvolte mo¾nost Odeslat na ... (je k dispozici, pokud 
máte vytvoøen úèet u kompatibilní slu¾by online alba. 
Viz èást „Publikování“ na str. 55).

Chcete-li snímek pou¾ít jako obrázek na pozadí v aktivním 
pohotovostním re¾imu, zvolte mo¾nost Volby > Nastavit 
jako tapetu.

Chcete-li snímek pou¾ít jako obrázek pro volání kontaktu, 
zvolte mo¾nost Volby > Nast. jako obr. kont..

Nastavení pro fotografie
Pøístroj nabízí dvì nastavení fotoaparátu: nastavení 
aktivního panelu nástrojù a hlavní nastavení. Chcete-li 
zmìnit nastavení aktivního panelu nástrojù, pøeètìte si 
èást „Nastavení barev a jasu“ na str. 61. Po zavøení 
fotoaparátu se nastavení aktivního panelu nástrojù vrátí 
k výchozím hodnotám, ale hlavní nastavení zùstanou 
zachována a¾ do dal¹í zmìny.

Chcete-li zmìnit hlavní nastavení, zvolte mo¾nost Volby > 
Nastavení a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností:

Kvalita fotografie –Foto (2 M) –velké (rozli¹ení 
1600x1200), Foto (1 M) –støední (rozli¹ení 1152x864) 
nebo MMS (0,3 M) –malé (rozli¹ení 640x480). Chcete-li 
snímek vytisknout, zvolte mo¾nost Foto (2 M) –velké 
nebo Foto (1 M) –støední. Chcete-li odeslat obrázek 
zprávou MMS, zvolte mo¾nost MMS (0,3 M) –malé.

Tato rozli¹ení jsou dostu

Pøidat do alba –Vybert
konkrétního alba v gale
zobrazí pøístroj seznam 

Ukázat fotografii –Zvo
si snímek po vyfotograf
Vypnout, chcete-li okam

Výchozí název fotogra
poøízených fotografií.

Prodlou¾ený digit. zoom
Mo¾nost Zap (plynule) u
mezi digitálním a roz¹íø
pou¾ití mo¾nosti Zap (p
pøechodu z digitálního n
pozastaví, mo¾nost Vyp
zachováno rozli¹ení foto

Zvuk snímání –Vyberte
sly¹et jako zvuk závìrky

Pou¾itá pamì» –Zvolte

Obnovit nast. fotoapar
nastavení fotoaparátu n
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bjektù pøed tmavým pozadím 
 -2.

o¾adovaný re¾im blesku. 
.

 vyberte barevný efekt.

e fotografie) –Pøi slabém 
, abyste sní¾ili riziko získání 
vých snímkù. Vy¹¹í citlivost 

øizpùsobí novému nastavení 
ý snímek nebo videoklip vypadat.

í v závislosti na zvoleném 

vrátí k výchozímu nastavení.

nu, nahradí aktuální nastavení 
y. Viz èást „Scény“ na str. 61. 
tavení zmìnit, mù¾ete to uèinit 

m pomáhají najít nejvhodnìj¹í 
ro dané prostøedí. Nastavení pro 
vena podle konkrétního stylu 
Blesk
Blesk je dostupný pouze pro hlavní fotoaparát.

Pøi pou¾ívání blesku dodr¾ujte bezpeènou vzdálenost. 
Nepou¾ívejte blesk v tìsné blízkosti osob nebo zvíøat. 
Pøi fotografování nezakrývejte blesk.

Fotoaparát je pro ¹patné svìtelné podmínky vybaven 
bleskem LED. Fotoaparát nabízí následující nastavení 
blesku: Automaticky ( ), Pot. èerv. oèí ( ), V¾dy ( ) 
a Vypnuto ( ). 

Chcete-li zmìnit re¾im blesku, vyberte po¾adovaný re¾im 
na aktivním panelu nástrojù.

Nastavení barev a jasu
Chcete-li zajistit pøesnìj¹í reprodukci barev a svìtla 
nebo pøidat do fotografií a videoklipù efekty, procházejte 
pomocí navigaèního tlaèítka aktivním panelem nástrojù 
a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností:

Vyvá¾ení bílé –V seznamu vyberte aktuální svìtelné 
podmínky. To umo¾òuje fotoaparátu pøesnìji reprodukovat 
barvy.

Kompenzace expozice (pouze fotografie) –Pokud snímáte 
tmavý objekt na velmi svìtlém pozadí jako je sníh, 
kompenzujte jas pozadí nastavením hodnoty +1 nebo 

dokonce +2. U svìtlých o
pou¾ijte hodnotu -1 nebo

Re¾im blesku –Vyberte p
Viz èást „Blesk“ na str. 61

Barevný tón –V seznamu

Citlivost na svìtlo (pouz
osvìtlení zvìt¹te citlivost
neostrých nebo pøíli¹ tma
mù¾e zvý¹it ¹um snímkù.

Zobrazení na displeji se p
a vidíte, jak bude výsledn

Dostupné nastavení se li¹
fotoaparátu.

Pøi zavøení se fotoaparát 

Pokud vyberete novou scé
nastavením vybrané scén
Pokud chcete nìkteré nas
po zvolení scény.

Scény
Scény (re¾imy snímání) vá
nastavení barev a svìtla p
jednotlivé scény byla upra
nebo prostøedí. 
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ti snímkù stisknìte tlaèítko . 
zvolením mo¾nosti Zru¹it. 
t více ne¾ ¹est snímkù, stisknìte 
 Fotografování ukonèíte uvolnìním 
ch snímkù závisí na dostupné 

al fotografování, zvolte mo¾nost 
jte interval. Fotografování zahajte 
. Pro ukonèení fotografování pøed 

oby znovu stisknìte tlaèítko .

ímky zobrazí na displeji v tabulce. 
utím . Pokud jste fotografovali 
te na displeji poslední poøízený 

 pou¾ít i pøi práci se samospou¹tí. 
í je mo¾né vyfotografovat 
.

edáèku re¾imu sekvence, stisknìte 

e vypnout, zvolte na aktivním 
t Re¾im sekvence > Jeden snímek.
Fo
to

ap
ar
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Scény jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát.

Na aktivním panelu nástrojù vyberte nìkterou z tìchto 
mo¾ností:

Videoscény

Automaticky ( ) (výchozí) a Noc ( )

Fotografické scény

Automaticky ( ) (výchozí), Vlastní ( ), Portrét ( ), 
Krajina ( ), Noc ( ) a Noèní portrét ( ).

Pøi fotografování je výchozí scéna Automaticky.

Chcete-li upravit vlastní scénu podle konkrétního 
prostøedí, zvolte mo¾nost Vlastní a mo¾nost Volby > 
Zmìnit. V u¾ivatelsky zmìnìné scénì mù¾ete nastavit 
rùzná osvìtlení a nastavení barev. Chcete-li zkopírovat 
nastavení jiné scény, zvolte mo¾nost Podle re¾imu 
a vyberte po¾adovanou scénu.

Fotografování sekvence snímkù
Re¾im sekvence je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Chcete-li fotoaparát nastavit na poøízení sekvence ¹esti 
a více snímkù (je-li k dispozici dostatek pamìti), zvolte 
na aktivním panelu nástrojù mo¾nost Re¾im sekvence > 
Série pro poøízení ¹esti snímkù nebo interval snímání. 
Poèet poøízených snímkù závisí na dostupné pamìti.

Pro vyfotografování ¹es
Fotografování ukonèíte 
Chcete-li vyfotografova
a podr¾te tlaèítko .
tlaèítka. Poèet poøízený
pamìti.

Chcete-li nastavit interv
Re¾im sekvence a zade
stisknutím tlaèítka 
ukonèením nastavené d

Po vyfotografování se sn
Obrázek otevøete stiskn
po èasové období, uvidí
snímek.

Re¾im sekvence mù¾ete
Pøi práci se samospou¹t
maximálnì ¹est snímkù

Chcete-li se vrátit do hl
tlaèítko .

Chcete-li re¾im sekvenc
panelu nástrojù mo¾nos



Fo
to

ap
ar

át

63

na ulo¾ení snímku. 
(MMS) a pøílohy el. po¹ty 
stavení MMS (0,3 M) –malé. 

 urèit v oknì Volby > Nastavení.

ozadí. Pøi fotografování portrétù 
yvarujte umístìní motivu pøed 
 které by odvádìlo pozornost 
d tuto podmínku motiv 
aparát nebo motiv. 
 pøemístìte fotoaparát 
bì.

øidejte snímkùm hloubku tak, 
ký motiv. Pokud je v¹ak motiv 
toaparátu, mù¾e být neostrý.

 smìru svìtla mù¾e dramaticky 
. Nìkteré typické situace jsou 

em. Motiv neumis»ujte proti 
okud je zdroj svìtla za motivem 

ji, mù¾e snímek mít nedostateèný 
Sami na své fotografii –
Samospou¹»
Samospou¹» je k dispozici pouze pro hlavní fotoaparát.

Samospou¹» slou¾í ke zpo¾dìní vyfotografování snímku, 
abyste si mohli pohodlnì stoupnout do zábìru. Chcete-li 
nastavit zpo¾dìní samospou¹tì, zvolte na aktivním panelu 
nástrojù mo¾nost Samospou¹» > 2 sekundy, 10 sekund 
nebo 20 sekund. Chcete-li samospou¹» aktivovat, zvolte 
mo¾nost Aktivovat. Bìhem prodlevy samospou¹tì pøístroj 
vydává zvukové signály. Snímek se vyfotografuje po 
uplynutí nastavené prodlevy. 

Chcete-li funkci Samospou¹» vypnout, zvolte na aktivním 
panelu nástrojù mo¾nost Samospou¹» > Vypnout.

 Tip! Zvolením mo¾nosti Samospou¹» > 2 sekundy na 
aktivním panelu nástrojù zabráníte pohybu fotoaparátu 
pøi stisknutí spou¹tì.

Tipy k fotografování

Kvalita fotografie
Pou¾ívejte odpovídající kvalitu. Fotoaparát má tøi re¾imy 
kvality snímkù (Foto (2 M) –velké, Foto (1 M) –støední 
nebo MMS (0,3 M) –malé). Chcete-li získat nejlep¹í 
mo¾né snímky, pou¾ijte nastavení Vysoká. Lep¹í kvalita 

v¹ak vy¾aduje více místa 
Pro multimediální zprávy 
mù¾e být nutné pou¾ít na
Kvalitu fotografií mù¾ete

Pozadí
Pou¾ívejte jednoduché p
a jiných snímkù osob se v
pøeplnìné, slo¾ité pozadí,
od hlavního motivu. Poku
nesplòuje, pøemístìte foto
Pøi fotografování portrétù
blí¾e k fotografované oso

Hloubka
Pøi fotografování krajiny p
¾e do popøedí pøidáte nìja
v popøedí pøíli¹ blízko k fo

Svìtlo
Zmìna zdroje, intenzity a
zmìnit vyznìní fotografie
popsány dále:
• Zdroj svìtla za motiv

silnému zdroji svìtla. P
nebo je vidìt na disple
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oli pøeru¹it zvolením mo¾nosti 
ikona pauzy ( ). Pokud je 
a do minuty nestisknete ¾ádné 
í videa automaticky ukonèeno. 
ahrávání obnovíte.

t nebo oddálit, pou¾ijte tlaèítko 
troje. Chcete-li v re¾imu na vý¹ku 
brazení, stisknìte tlaèítko  

 videa upravit nastavení osvìtlení 
ocí navigaèního tlaèítka aktivním 

ásti „Nastavení barev a jasu“ 
str. 61.

ní fotoaparát, zvolte mo¾nost 
otoaparát.
Fo
to
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kontrast, být pøíli¹ tmavý nebo obsahovat ne¾ádoucí 
svìtelné efekty.

• Motiv osvìtlený ze strany. Silné boèní svìtlo dodává 
fotografii dramatické vyznìní, ale mù¾e být pøíli¹ ostré 
a pøíli¹ zvy¹ovat kontrast. 

• Zdroj svìtla pøed motivem. Pøi ostrém sluneèním 
svìtle mohou fotografované osoby ¹ilhat. Fotografie 
také mù¾e mít pøíli¹ velký kontrast.

• Optimální svìtlo najdeme v prostøedí, kde je mnoho 
mìkkého rozptýleného svìtla, napøíklad za polojasného 
dne nebo za jasného dne ve stínu stromù. 

Nahrávání videoklipù
1 Hlavní fotoaparát aktivujte podr¾ením stisknutého 

tlaèítka . Je-li fotoaparát v re¾imu Re¾im 
fotografií, zvolte na aktivním panelu nástrojù mo¾nost 
Pøepnout do re¾imu videa. 

2 Stisknutím tlaèítka  zahajte nahrávání. V re¾imu 
na vý¹ku nahrávejte pomocí navigaèního tlaèítka. 
Pøístroj zobrazí ikonu nahrávání  a zvukovým 
signálem potvrdí zahájení nahrávání. 

3 Zvolením mo¾nosti Stop nahrávání zastavíte. Videoklip 
je automaticky ulo¾en do slo¾ky Obr. a video v aplikaci 
Galerie. Viz èást „Galerie“ na str. 48. Maximální délka 
videoklipu závisí na dostupné pamìti.

Nahrávání mù¾ete kdyk
Pauza. Na displeji bliká 
nahrávání pozastaveno 
tlaèítko, bude nahráván
Mo¾ností Pokraèovat n

Chcete-li objekt pøiblí¾i
hlasitosti na stranì pøís
zvìt¹it nebo zmen¹it zo
nebo .

Chcete-li pøed natáèením
a barev, procházejte pom
panelem nástrojù. Viz è
na str. 61 a „Scény“ na 

Chcete-li pou¾ívat pøed
Volby > Pou¾ít druhý f
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ní i dostupná doba nahrávání, 
oomu, a výbìrová tlaèítka.

lipu
¾ete na aktivním panelu nástrojù 
ti (pouze kdy¾ má mo¾nost 
 videokamery hodnotu Zapnout):
 právì zaznamenaného 
nost Pøehrát.
p ponechat, zvolte 

slat v multimediální zprávì, 
ení Bluetooth, stisknìte tlaèítko 
nost Odeslat. Dal¹í informace 
y“ na str. 37, „Pøipojení 
a „Publikování“ na str. 55. 
ozici bìhem aktivního hovoru. 
formátu MP4 nemusí být mo¾né 
 zprávì. Bìhem aktivního hovoru 
at pøíjemci hovoru. Zvolte 
címu.
slat do kompatibilního online 
deslat na ... (je k dispozici, 

úèet u kompatibilní slu¾by 
ublikování“ na str. 55).
Indikátory pøi nahrávání videa
Videohledáèek zobrazuje následující údaje:
1 Indikátor 

aktuálního 
re¾imu snímání.

2 Indikátor 
vypnutí zvuku.

3 Aktivní panel 
nástrojù, na 
kterém mù¾ete 
pøed nahráváním 
vybrat rùzná 
nastavení (bìhem nahrávání není panel nástrojù 
zobrazen). Viz èást „Aktivní panel nástrojù“ na str. 58.

4 Indikátor úrovnì nabití baterie.
5 Indikátor kvality videa oznaèuje kvalitu videa v rámci 

hodnot Vysoká, Normální nebo Sdílení.
6 Typ souboru videoklipu.
7 Celková dostupná doba pro nahrávání videa. 

Pøi nahrávání zobrazuje indikátor délky aktuálního 
videoklipu uplynulý a zbývající èas nahrávky.

8 Indikátory pamìti pøístroje ( ) a pamì»ové karty ( ) 
ukazují, kam jsou videoklipy ukládány.

Chcete-li zobrazit v¹echny indikátory hledáèku, zvolte 
mo¾nost Volby > Zobrazit ikony. Zvolíte-li mo¾nost 
Skrýt ikony, budou zobrazeny pouze stavové indikátory 

pro video, bìhem nahrává
pøi zoomování indikátor z

Po nahrání videok
Po nahrání videoklipu mù
vybrat následující mo¾nos
Ukázat video v nastavení
• Pro okam¾ité pøehrání

videoklipu zvolte mo¾
• Nechcete-li si videokli

mo¾nost Odstranit.
• Chcete-li videoklip po

el. po¹tou èi pøes spoj
Volat nebo zvolte mo¾
najdete v èásti „Zpráv
Bluetooth“ na str. 78 
Tato volba není k disp
Videoklipy ulo¾ené ve 
poslat v multimediální
mù¾ete videoklip posl
mo¾nost Poslat volají

• Chcete-li videoklip po
alba, zvolte mo¾nost O
pokud máte vytvoøen 
online alba. Viz èást „P
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, zda chcete nahraný videoklip 
ba v aplikaci Galerie. Mo¾nost Ano 
ých alb.

zda chcete po nahrání videoklipu 
 první snímek. Chcete-li videoklip 
 Pøehrát na aktivním panelu 
rát) nebo Volby > Pøehrát 

efinujte výchozí název poøízených 

je výchozí pamì» pro ukládání.

átu –Mo¾ností Ano vrátíte 
a výchozí hodnoty.
Fo
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Nastavení videa
Pøístroj nabízí dvì nastavení videokamery: Nastavení 
videa a hlavní nastavení. Úpravy Nastavení videa jsou 
popsány v èásti „Nastavení barev a jasu“ na str. 61. 
Po zavøení fotoaparátu se nastavení vrátí k výchozím 
hodnotám, ale hlavní nastavení zùstanou zachována 
a¾ do dal¹í zmìny. Chcete-li zmìnit hlavní nastavení, 
zvolte mo¾nost Volby > Nastavení a vyberte nìkterou 
z následujících mo¾ností:

Kvalita obrazu –Nastaví kvalitu videoklipu na hodnotu 
Vysoká (nejlep¹í kvalita pro dlouhodobé pou¾ívání 
a pøehrávání na kompatibilním televizoru nebo v poèítaèi 
a telefonu), Normální (standardní kvalita pro pøehrávání 
v telefonu) nebo Sdílení (videoklip o limitované velikosti 
pro posílání multimediální zprávou MMS). Chcete-li 
videoklip pøehrávat v kompatibilním televizoru nebo 
v poèítaèi, zvolte kvalitu Vysoká s rozli¹ením QVGA 
(320x240) a formátem souboru MP4. Chcete-li 
odeslat videoklip zprávou MMS, zvolte kvalitu Sdílení 
(rozli¹ení QCIF, formát souboru 3GP). Velikost videoklipu 
nahrávaného v re¾imu Sdílení je omezena na 300 kB 
(pøibli¾nì 20 sekund), aby bylo mo¾né videoklip pohodlnì 
poslat do kompatibilního pøístroje v multimediální zprávì.

Nahrávání zvuku –Nechcete-li nahrávat zvuk, 
zvolte mo¾nost Bez zvuku.

Pøidat do alba –Zvolte
pøidat do konkrétního al
zobrazí seznam dostupn

Ukázat video –Zvolte, 
zobrazit na displeji jeho
pøehrát, zvolte mo¾nost
nástrojù (hlavní fotoapa
(druhý fotoaparát).

Výchozí název videa –D
videoklipù.

Pou¾itá pamì» –Definu

Obnovit nast. fotoapar
nastavení fotoaparátu n
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u
ku, vyberte v zobrazení zálo¾ek 
su do pole ( ). Poté stisknìte 

bo vybrat polo¾ku, stisknìte .

resu webové stránky, kterou 
o¾nost Volby > Otevøít 

vit webovou stránku ulo¾enou 
 bìhem procházení tlaèítko  

obsahu stránky ze serveru zvolte 
avigace > Znovu naèíst.

 adresu aktuální stránky jako 
olby > Ulo¾it jako zálo¾ku.

vizuální historie zobrazit snímky 
 relaci nav¹tívili, zvolte mo¾nost 
y¾ je v nastavení prohlí¾eèe 
 historie a aktuální stránka není 
e nav¹tívili). Chcete-li se vrátit 
nku, vyberte ji.
Web 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Web 
(sí»ová slu¾ba).

 Klávesová zkratka: Chcete-li spustit prohlí¾eè Web, 
podr¾te v pohotovostním re¾imu stisknuté tlaèítko .

Prohlí¾eè Web zobrazuje webové stránky ve formátu HTML 
(Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly 
pùvodnì napsány. Mù¾ete procházet i webové stránky 
navr¾ené speciálnì pro mobilní pøístroje, pou¾ívající 
jazyky xHTML (Extensible Hypertext Markup Language) 
nebo WML (Wireless Markup Language).

V prohlí¾eèi Web mù¾ete pøiblí¾it èi oddálit stránku, 
pomocí funkcí Mini mapa a Náhled stránky se na 
stránkách lépe orientovat, èíst webová vysílání a blogy, 
zakládat stránky zálo¾kami a stahovat obsah.

Informace o dostupných slu¾bách, jejich cenách 
a poplatcích získáte u provozovatele slu¾eb. 
U provozovatele slu¾eb získáte i pokyny k pou¾ívání slu¾eb.

Pro práci s prohlí¾eèem Web potøebujete pøístupový bod 
pro pøipojení k internetu. Viz èást „Pøístupové body“ 
na str. 130.

Procházení web
Chcete-li procházet strán
zálo¾ku nebo napi¹te adre
tlaèítko .

Chcete-li otevøít odkaz ne

Chcete-li zadat novou ad
chcete nav¹tívit, zvolte m
web. adresu.

 Tip! Chcete-li nav¹tí
jako zálo¾ku, stisknìte
a vyberte zálo¾ku.

Pro naètení nejnovìj¹ího 
mo¾nost Volby > Volby n

Chcete-li ulo¾it webovou
zálo¾ku, zvolte mo¾nost V

Chcete-li pomocí funkce 
stránek, které jste pøi této
Zpìt (dostupná pouze, kd
zapnuta mo¾nost Seznam
první stránkou, kterou jst
na døíve nav¹tívenou strá
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bové stránce hledat klíèová slova, 
 Hledat > Text a zadejte klíèové 
du se vrátíte stisknutím 
odu pøejdete stisknutím 

ù¾ete na aktuální stránce hledat 
ítka .

 prohlí¾eèi
e vybrat nejèastìji pou¾ívané 
l nástrojù otevøete stisknutím 
 na prázdném místì webové 

anelu nástrojù stisknìte 
hcete-li vybrat funkci, 

rte nìkterou z tìchto mo¾ností:
kazy –zobrazí seznam èasto 
ových adres
brazí náhled aktuální 

 aktuální stránce klíèová slova
ránku
W
eb
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Pro ulo¾ení stránky bìhem prohlí¾ení zvolte mo¾nost 
Volby > Nástroje > Ulo¾it stránku. 

Stránky si mù¾ete ulo¾it a prohlédnout je pozdìji po 
odpojení. Ulo¾ené stránky mù¾ete také seskupovat do 
slo¾ek. Pro pøístup k ulo¾eným stránkám zvolte mo¾nost 
Volby > Zálo¾ky > Ulo¾ené stránky.

Chcete-li otevøít seznam pøíkazù nebo akcí dostupných pro 
otevøenou stránku, zvolte mo¾nost Volby > Volby slu¾by 
(pokud ji webová stránka podporuje).

Klávesové zkratky pøi prohlí¾ení
• Stisknutím  otevøete zálo¾ky.
• Po stisknutí tlaèítka  mù¾ete na aktuální stránce 

vyhledat klíèová slova.
• Stisknutím  se vrátíte na pøedchozí stránku.
• Stisknutím  otevøete seznam v¹ech 

otevøených oken. 
• Je-li otevøeno více oken, stisknutím tlaèítka  zavøete 

aktuální okno.
• Stisknutím  zobrazíte náhled aktuální stránky. 

Dal¹ím stisknutím tlaèítka  stránku zvìt¹íte 
a zobrazíte po¾adovanou èást stránky.

• Po stisknutí tlaèítka  zadáte novou webovou adresu.
• Stisknutím  pøejdete na úvodní stránku.
• Chcete-li zvìt¹it nebo zmen¹it zobrazení stránky, 

stisknìte tlaèítko  nebo .

Hledání textu
Chcete-li na aktuální we
zvolte mo¾nost Volby >
slovo. Na pøedchozí sho
tlaèítka . Na dal¹í sh
tlaèítka .

 Tip! Klíèová slova m
také po stisknutí tlaè

Panel nástrojù v
Panel nástrojù umo¾òuj
funkce prohlí¾eèe. Pane
a podr¾ením tlaèítka 
stránky. Pro pohyb na p
tlaèítko  nebo . C
stisknìte tlaèítko .

Na panelu nástrojù vybe
• Èasto pou¾ívané od

nav¹tìvovaných web
• Náhled stránky –zo

webové stránky
• Hledat –vyhledá na
• Obnovit –obnoví st
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hování, pøejdìte na po¾adovanou 
 mo¾nost Volby.

rientaci na webových stránkách 
mací. Pokud je v nastavení 
e Mini mapa a procházíte 
kou, otevøe pøístroj okno Mini 
ohlí¾ené webové stránky. Pro 
 stisknìte tlaèítka , ,  
adovaného místa zastavte pohyb. 
enese na po¾adované místo 

pa zapnout, zvolte mo¾nost 
cná > Mini mapa > Zapnutá.

nky obsahující mnoho informací 
ránky zobrazit, jaké informace 

obrazíte stisknutím tlaèítka . 
é místo na stránce, stisknìte 
o . Dal¹ím stisknutím 

¹íte a zobrazíte po¾adovanou 
• Objednat web. zdroje (je-li k dispozici) –zobrazí 
seznam webových vysílání dostupných na aktuální 
stránce a umo¾ní vysílání objednat

Stahování a kupování polo¾ek
Mù¾ete stahovat napøíklad vyzvánìcí tóny, obrázky, 
loga operátora, motivy a videoklipy. Tyto polo¾ky mohou 
být k dispozici zdarma nebo za poplatek. Se sta¾enými 
polo¾kami pøístroj pracuje v odpovídajících aplikacích, 
napøíklad sta¾ené snímky mù¾ete ulo¾it do slo¾ky Galerie.

 Dùle¾ité: Instalujte a pou¾ívejte pouze aplikace 
a dal¹í software z dùvìryhodných zdrojù, napøíklad 
aplikace oznaèené Symbian Signed nebo aplikace, 
které pro¹ly testovacím procesem Java VerifiedTM.

1 Chcete-li stáhnout polo¾ku, vyberte odkaz.
2 Chcete-li polo¾ku koupit, zvolte odpovídající volbu, 

napøíklad „Buy“.
3 Peèlivì si pøeètìte poskytnuté informace.

Chcete-li ve stahování pokraèovat, zvolte mo¾nost 
Pøijmout. Chcete-li stahování zru¹it, zvolte 
mo¾nost Zru¹it.

Po zahájení stahování zobrazí pøístroj seznam 
probíhajících a hotových stahování aktuální relace. 
Pro zobrazení seznamu zvolte mo¾nost Volby > Sta¾ení. 
Chcete-li zru¹it probíhající stahování nebo otevøít, ulo¾it 

nebo odstranit hotová sta
polo¾ku seznamu a zvolte

Mini mapa
Mini mapa pomáhá pøi o
obsahujících mnoho infor
prohlí¾eèe zapnuta funkc
rozsáhlou webovou strán
mapa a uvidíte náhled pr
pohyb v oknì Mini mapa
nebo . Po nalezení po¾
Funkce Mini mapa vás pø
a zmizí.

Chcete-li funkci Mini ma
Volby > Nastavení > Obe

Náhled stránky
Pøi prohlí¾ení webové strá
mù¾ete funkcí náhledu st
stránka obsahuje.

Náhled aktuální stránky z
Chcete-li najít po¾adovan
tlaèítko , ,  neb
tlaèítka  stránku zvìt
èást stránky.
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ikuje, ¾e je zabezpeèen datový 
rverem s obsahem (nebo místem, 
adovaný zdroj). Datový pøenos 
 s obsahem zabezpeèuje 

íklad bankovnictví, mohou být 
ènostní certifikáty. Pokud identita 
o pokud v pøístroji nemáte správný 
 budete upozornìni. O dal¹í 
ho provozovatele slu¾by. 
 certifikátech a jejich údajích 
certifikátù“ na str. 125.

¾ek
í k volbì webových adres ze 
má¾dìných zálo¾ek ve slo¾ce 
dresu URL stránky, kterou 
 zadat také pøímo do pole ( ).

finovaná pro výchozí 

dat jako zálo¾ky bìhem procházení 
mù¾ete ulo¾it i adresy pøijaté ve 
¾ete ulo¾ené zálo¾ky odesílat.
W
eb

0

Webová vysílání a blogy
Webová vysílání jsou soubory XML na webových stránkách, 
které komunita bloggerù a mediální organizace èasto 
pou¾ívají ke sdílení titulkù nebo napøíklad celých zpráv. 
Blogy neboli weblogy jsou webové deníky. Webová 
vysílání vìt¹inou pou¾ívají technologie RSS a ATOM. 
Webová vysílání najdete na webu, stránkách blogù 
a encyklopedie Wiki.

Prohlí¾eè Web automaticky zji¹»uje, zda jsou na stránce 
webová vysílání. Chcete-li si webové vysílání objednat, 
zvolte mo¾nost Volby > Objednat. Chcete-li zobrazit 
objednaná webová vysílání, zvolte v zobrazení zálo¾ek 
mo¾nost Webové zdroje.

Chcete-li webové vysílání aktualizovat, vyberte ho a zvolte 
mo¾nost Volby > Obnovit.

Chcete-li definovat zpùsob aktualizace webového vysílání, 
zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Web. zdroje. Viz èást 
„Nastavení“ na str. 71.

Zabezpeèení spojení
Je-li v prùbìhu spojení zobrazen indikátor zabezpeèení , 
je datový pøenos mezi pøístrojem a internetovou branou 
nebo serverem ¹ifrován.

Ikona zabezpeèení neind
pøenos mezi branou a se
ve kterém je ulo¾en po¾
mezi branou a serverem
provozovatel slu¾by.

Pro nìkteré slu¾by, napø
vy¾adovány rùzné bezpe
serveru neodpovídá neb
bezpeènostní certifikát,
informace po¾ádejte své
Podrobnìj¹í informace o
najdete v èásti „Správa 

Zobrazení zálo
Zobrazení zálo¾ek slou¾
seznamu nebo z nashro
Automatické zálo¾ky. A
chcete zobrazit, mù¾ete

 –úvodní stránka de
pøístupový bod.

Adresy URL mù¾ete uklá
internetu. Mezi zálo¾ky 
zprávách, stejnì tak mù
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ace, které sí»ový server 
¹tìvách rùzných webových 
olby > Smazat privátní data > 

vací pamìti
erými jste procházeli, 
cí pamìti pøístroje.

 k doèasnému ukládání dat. 
 pøístup nebo jste pou¾ívali 
ující hesla, vyma¾te vyrovnávací 
 Informace nebo slu¾by, které jste 
vyrovnávací pamìti. Vyrovnávací 
í Volby > Smazat privátní 
».

astavení a vyberte nìkterou 

ýchozí pøístupový bod. Viz èást 
které nebo v¹echny pøístupové 

 pøístroji ulo¾eny provozovatelem 
é je mìnit, vytváøet, upravovat 
Chcete-li pøi procházení stránkami zobrazit zálo¾ky, 
stisknìte tlaèítko  nebo zvolte mo¾nost 
Volby > Zálo¾ky.

Chcete-li zobrazit podrobné údaje o zálo¾ce, napøíklad 
název, zvolte mo¾nost Volby > Správce zálo¾ek > Upravit.

V zobrazení zálo¾ek mù¾ete pøecházet i do dal¹ích slo¾ek 
prohlí¾eèe. Prohlí¾eè Web umo¾òuje ukládat webové 
stránky bìhem prohlí¾ení. Ve slo¾ce Ulo¾ené stránky 
mù¾ete zobrazit obsah stránek ulo¾ených offline.

Prohlí¾eè Web také umo¾òuje sledovat nav¹tívené webové 
stránky. Ve slo¾ce Autom. zálo¾ky mù¾ete zobrazit seznam 
nav¹tívených webových stránek.

Ve slo¾ce Webové zdroje mù¾ete prohlí¾et ulo¾ené odkazy 
na objednaná webová vysílání a blogy. Webová vysílání 
obvykle najdete na webových stránkách významných 
mediálních organizací, osobních blogù, online komunit 
nabízejících nejnovìj¹í zprávy a souhrny èlánkù. Webová 
vysílání pou¾ívají technologie RSS a ATOM.

Ukonèení pøipojení
Chcete-li ukonèit spojení a prohlí¾et stránky offline, zvolte 
mo¾nost Volby > Nástroje > Odpojit. Pro ukonèení spojení 
a zavøení prohlí¾eèe zvolte mo¾nost Volby > Konec.

Stisknutím tlaèítka Konec neukonèíte spojení, 
pouze pøesunete prohlí¾eè do pozadí.

Chcete-li odstranit inform
shroma¾ïuje o va¹ich náv
stránek, zvolte mo¾nost V
Odstranit cookie.

Vymazání vyrovná
Informace nebo slu¾by, kt
jsou ulo¾eny ve vyrovnáva

Vyrovnávací pamì» slou¾í
Pokud jste se pokou¹eli o
dùvìrné informace vy¾ad
pamì» po ka¾dém pou¾ití.
pou¾ívali, jsou ulo¾ené ve 
pamì» vyma¾ete mo¾nost
data > Smazat vyr. pamì

Nastavení
Zvolte mo¾nost Volby > N
z tìchto mo¾ností:

Obecné nastavení

Pøístupový bod –Zmìní v
„Pøipojení“ na str. 129. Nì
body mohou být ve va¹em
slu¾by a nemusí být mo¾n
ani odebírat.
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okud chcete webové stránky 
aticky obnovovat, zvolte 

Povolí nebo zaká¾e automatické 
 Chcete-li v automatickém 
ných webových stránek do slo¾ky 
ovat, ale v zobrazení zálo¾ek tuto 
nost Skrýt slo¾ku.

e –Pokud nechcete data zadaná 
 stránek ukládat pro opakované 
ní dané stránky, zvolte 

ká¾e pøijímání a odesílání 

ysílání

rèete, zda chcete webová vysílání 
t nebo nikoli, jak èasto má 
ký druh pøipojení chcete pou¾ívat. 
utomatické naèítání webových 
t pøenos velkého mno¾ství dat sítí 
formujte se u svého provozovatele 
atové pøenosy.
W
eb

2

Domovská stránka –Definuje domovskou stránku.

Mini mapa –Zapíná a vypíná funkci Mini mapa. 
Viz èást „Mini mapa“ na str. 69.

Seznam historie –Chcete-li bìhem prohlí¾ení tlaèítkem 
Zpìt zobrazit seznam stránek nav¹tívených bìhem 
aktuální relace, zapnìte mo¾nost Seznam historie.

Bezpeèn. varování –Zobrazí nebo skryje bezpeènostní 
varování.

Skript Java/ECMA –Povolí nebo zaká¾e pou¾ívání skriptù.

Nastavení stránky

Naèíst obsah –Vyberte, zda chcete pøi procházení 
stránkami naèítat obrázky a jiné objekty. Pokud zvolíte 
mo¾nost Pouze text, mù¾ete obrázky nebo objekty zaèít 
naèítat pozdìji zvolením mo¾nosti Volby > Nástroje > 
Naèíst obrázky.

Velikost displeje –Vyberte zobrazení Celý displej nebo 
normální zobrazení se seznamem Volby.

Výchozí kódování –Nejsou-li správnì zobrazeny znaky, 
mù¾ete podle jazyka aktuální stránky vybrat jiné kódování.

Velikost písma –Definuje velikost písma pou¾itého pro 
webové stránky.

Blok. pøekryv. okna –Zapíná a vypíná automatické 
otevírání pøekryvných oken pøi procházení.

Autom. aktualizace –P
bìhem prohlí¾ení autom
mo¾nost Zapnutá.

Nastavení soukromí

Automatické zálo¾ky –
shroma¾ïování zálo¾ek.
ukládání adres nav¹tíve
Autom. zálo¾ky pokraè
slo¾ku skrýt, zvolte mo¾

Ukládání dat formuláø
do formuláøù webových
pou¾ití pøi dal¹ím otevøe
mo¾nost Vypnuté.

Cookie –Povolí nebo za
souborù cookie.

Nastavení webových v

Autom. aktualizace –U
automaticky aktualizova
aktualizace probíhat a ja
Nastavení aplikace na a
vysílání mù¾e vy¾adova
provozovatele slu¾eb. In
slu¾eb o poplatcích za d
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Pøíst. bod pro aut. akt. (k dispozici pouze pøi zapnuté 
funkci Autom. aktualizace) –Zmìna pøístupového bodu 
pro automatické aktualizace.
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likaci Zprávy a pøijaté zprávy el. 
ijaté,
nky,
,
e,
zobrazené v aplikaci Spr. aplikací,

ová karta
volte mo¾nost Nástroje > 

rmace z pamìti pøístroje na 
 kartu (je-li k dispozici), zvolte 
vat pam. telefonu. Pokud na 

ého místa pro vytvoøení zálohy, 

ace z kompatibilní pamì»ové karty 
te mo¾nost Volby > Obnovit z 

ové karty se trvale odstraní 
ìkteré pamì»ové karty jsou ji¾ 

 Ostatní je tøeba naformátovat. 
rmátování pamì»ové karty získáte 
N
ás

tr
oj

e
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Nástroje
Správce souborù 
Chcete-li procházet soubory a slo¾kami, stisknìte tlaèítko 

 a zvolte mo¾nost Nástroje > Spr. soub.. Systém otevøe 
zobrazení pamìti pøístroje ( ). Stisknutím tlaèítka  
otevøete zobrazení pamì»ové karty ( ).

Chcete-li najít nìjaký soubor, zvolte mo¾nost Volby > 
Hledat a vyberte pamì», ve které chcete hledat. Jako 
hledaný text zadejte název souboru.

Chcete-li zobrazit typy dat ulo¾ených v pøístroji a mno¾ství 
pamìti vyu¾ívané rùznými typy dat, zvolte mo¾nost 
Volby > Detaily pamìti. Mno¾ství volné pamìti zobrazí 
mo¾nost Volná pamì».

Nedostatek pamìti—uvolnìte pamì»
Mnoho funkcí pøístroje ukládá data do pamìti. Zmen¹uje-
li se dostupná pamì», pøístroj vás na to upozorní.

Chcete-li uvolnit pamì» pøístroje, pøeneste data do 
kompatibilního poèítaèe.

Chcete-li pro uvolnìní pamìti odstranit data, odstraòte ji¾ 
nepotøebné soubory v aplikaci Spr. souborù nebo v 
pøíslu¹né aplikaci. Mù¾ete odstranit napøíklad:

• zprávy ze slo¾ek v ap
po¹ty ze schránky Pø

• ulo¾ené webové strá
• kontaktní informace
• poznámky z kalendáø
• nepotøebné aplikace 

Nástroj Pamì»
Stisknìte tlaèítko  a z
Nástroje > Pamì».

Chcete-li zálohovat info
kompatibilní pamì»ovou
mo¾nost Volby > Záloho
kartì není dostatek voln
pøístroj zobrazí zprávu.

Chcete-li obnovit inform
do pamìti pøístroje, zvol
velkok. pamìti.

Pøeformátováním pamì»
v¹echna data na kartì. N
pøedem naformátovány.
Informace o nutnosti fo
u prodejce.
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vých pøíkazù zmìnit, zvolte 
ní. Chcete-li vypnout syntezátor, 
é hlasové záznamy a pøíkazy ve 
, zvolte mo¾nost Syntetizátor > 
ovat systém uèení funkce 
klad pøi zmìnì hlavního u¾ivatele 
Odebrat mé hlas. úpravy.
Chcete-li formátovat pamì»ovou kartu, zvolte mo¾nost 
Volby > Formátovat velk. pamì». Akci potvrïte mo¾ností 
Ano.

Hlasové pøíkazy 
Pøístroj mù¾ete ovládat hlasovými pøíkazy. Dal¹í informace 
o roz¹íøených hlasových pøíkazech podporovaných 
pøístrojem najdete v èásti „Hlasové vytáèení“ na str. 113.

Chcete-li aktivovat roz¹íøené hlasové pøíkazy pro spou¹tìní 
aplikací a profilù, otevøete aplikaci Hlas. pøíkazy a v ní 
slo¾ku Profily. Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Nástroje > Nástroje > Hlas. pøíkazy > Profily a pøístroj 
vytvoøí hlasové záznamy pro aplikace a profily. Chcete-li 
pou¾ít roz¹íøený hlasový pøíkaz, podr¾te v pohotovostním 
re¾imu stisknuté pravé výbìrové tlaèítko a vyslovte hlasový 
pøíkaz. Hlasový pøíkaz je název aplikace nebo profilu 
zobrazeného v seznamu.

Pro pøidání dal¹ích aplikací do seznamu zvolte mo¾nost 
Volby > Nová aplikace. Chcete-li pøidat druhý hlasový 
pøíkaz pro spu¹tìní aplikace, zvolte mo¾nost Volby > 
Zmìnit pøíkaz a zadejte nový hlasový pøíkaz jako text. 
Nepou¾ívejte velmi krátké názvy ani zkratky.

Chcete-li si poslechnout pøístrojem vyslovený hlasový 
záznam, zvolte mo¾nost Volby > Pøehrát.

Chcete-li nastavení hlaso
mo¾nost Volby > Nastave
který pøehrává rozpoznan
vybraném jazyce pøístroje
Vypnutý. Chcete-li vynul
rozpoznávání hlasu, napøí
pøístroje, zvolte mo¾nost 
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P (Wired Equivalent Privacy) 
, chránìný pøístup Wi-Fi (WPA) 

e je mo¾né pou¾ít jen tehdy, pokud 
í.

rátové síti
rátovou sí», musíte v síti vytvoøit 
tu (IAP). Tento pøístupový bod 
ikace, které vy¾adují pøipojení 
stupové body k bezdrátovým sítím“ 

¹ení bezpeènosti va¹eho 
ní k síti LAN v¾dy pou¾ijte 

ch metod ¹ifrování pøenosu. 
n¹uje riziko neoprávnìného 
ùm. 

pøipojení pomocí pøístupového 
tové sítì, sestaví pøístroj pøipojení 
í pøipojení k bezdrátové síti WLAN 
èení aplikace, která ho vyu¾ívá. 
 ukonèení pøipojení najdete v èásti 
. 82.
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Spojení
Bezdrátová LAN (WLAN)
Tento pøístroj podporuje pøipojení k místní bezdrátové síti 
(bezdrátová LAN). Pøes bezdrátovou sí» LAN mù¾ete pøístroj 
pøipojit k internetu a kompatibilním pøístrojùm, které také 
mají funkce sítí WLAN. Informace o pou¾ívání pøístroje 
s jinými kompatibilními zaøízeními UPnP pøes bezdrátové 
sítì najdete v èástech „Domácí sí» s galerií“ na str. 56 
a „Domácí sí» s hudebním pøehrávaèem“ na str. 22.

Chcete-li pou¾ívat bezdrátovou sí», musí být bezdrátová sí» 
na daném místì k dispozici a pøístroj musí být k bezdrátové 
síti pøipojen.

V nìkterých místech, napøíklad ve Francii, platí omezení 
pro pou¾ívání bezdrátové LAN. Dal¹í informace získáte 
u místních orgánù.

Funkce pou¾ívající bezdrátovou LAN nebo umo¾òující 
spu¹tìní podobných funkcí na pozadí v prùbìhu 
pou¾ívání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie 
a sni¾uje její ¾ivotnost.

Tento pøístroj podporuje následující funkce 
bezdrátové sítì:
• standard IEEE 802.11b/g,
• provoz na frekvenci 2,4 GHz,

• metody ¹ifrování WE
se 128bitovým klíèem
a 802.1x. Tyto funkc
jsou podporovány sít

Pøipojení k bezd
Chcete-li pou¾ívat bezd
pøístupový bod k interne
budete pou¾ívat pro apl
k internetu. Viz èást „Pøí
na str. 78.

 Dùle¾ité: Pro zvý
bezdrátového pøipoje
nìkterou z dostupný
Pou¾ití ¹ifrování zme
pøístupu k va¹im dat

Pokud vytvoøíte datové 
bodu k internetu bezdrá
k bezdrátové síti. Aktivn
bude ukonèeno po ukon
Informace o souèasném
„Správce spojení“ na str
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berte stav, zvolte mo¾nost 
yberte sí».

enou bezdrátovou sí», pøístroj 
ch hesel. Chcete-li se pøipojit 
t správný název sítì (SSID). 
ístupový bod pro skrytou 
o¾nost Nová WLAN. Po zadání 
ení automaticky vyzkou¹eno.

drátové síti, zobrazí pøístroj 
 k internetu. Chcete-li pro tento 
bový prohlí¾eè, vyberte stav 
 v proch. webu. Pro ukonèení 
i vyberte stav a zvolte mo¾nost 

 bezdrátových sítí a nejste 
ové síti, zobrazí pøístroj zprávu 
e-li hledání zapnout a vyhledat 
 pøejdìte na øádek se zobrazením 

.

pných bezdrátových sítí vyberte 
dat WLAN. Pro vypnutí hledání 

 stav a zvolte mo¾nost 

drátovými sítìmi stisknìte 
lte mo¾nost Nástroje > 
Bezdrátovou LAN mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hlasového 
hovoru nebo je-li aktivní pøipojení paketovými daty. 
V jednom okam¾iku mù¾ete být pøipojeni pouze k jednomu 
pøístupovému bodu k bezdrátové síti, ale stejné pøipojení 
k bezdrátové síti LAN mù¾e pou¾ívat nìkolik aplikací.

Bezdrátovou sí» LAN mù¾ete pou¾ívat, i kdy¾ aktivujete 
profil Offline (je-li sí» k dispozici). Nezapomeòte pøi 
sestavování a pou¾ívání pøipojení k bezdrátové LAN 
dodr¾et ve¹keré mo¾né bezpeènostní po¾adavky.

 Tip! Chcete-li zjistit jedineènou adresu MAC 
(Media Access Control), která identifikuje vá¹ pøístroj, 
zadejte v pohotovostním re¾imu kód *#62209526#.

Prùvodce bezdrátovými sítìmi 
Prùvodce bezdrátovými sítìmi vám pomù¾e pøi 
pøipojení k bezdrátové síti (WLAN) a správì pøipojení 
k bezdrátovým sítím.

Prùvodce bezdrátovými sítìmi (WLAN) zobrazuje 
v aktivním pohotovostním re¾imu stav pøipojení 
k bezdrátovým sítím. Chcete-li zobrazit dostupné 
mo¾nosti, pøejdìte na øádek se zobrazením stavu 
a stisknìte tlaèítko .

Pokud chcete pøi zobrazení výsledkù hledání bezdrátových 
sítí, napøíklad Nalezena sí» WLAN, automaticky vytvoøit 
pøístupový bod k internetu a spustit pøes tento pøístupový 

bod webový prohlí¾eè, vy
Spustit prohlí¾. webu a v

Pokud vyberete zabezpeè
po¾ádá o zadání pøíslu¹ný
ke skryté síti, musíte zada
Chcete-li vytvoøit nový pø
bezdrátovou sí», zvolte m
po¾adovaných dat je spoj

Pokud jste pøipojeni k bez
název pøístupového bodu
pøístupový bod spustit we
a zvolte mo¾nost Pokraè.
pøipojení k bezdrátové sít
Odpojit WLAN.

Pokud je vypnuto hledání
pøipojeni k ¾ádné bezdrát
Skenování WLAN. Chcet
dostupné bezdrátové sítì,
stavu a stisknìte tlaèítko 

Pro zahájení hledání dostu
stav a zvolte mo¾nost Hle
bezdrátových sítí vyberte
Skenování WLAN.

Pro pøístup k prùvodci bez
v menu tlaèítko  a zvo
Prùv. WLAN.
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e tvoøícího pøístupový bod 
ou bezdrátové pøístroje pøipojeny 
dnictvím pøístroje tvoøícího 
vé LAN.

hoc mohou pøístroje posílat 
den do druhého. Informace 
o bodu k internetu pro sí» 
Pøístupové body“ na str. 130.

tooth 
òuje bezdrátové spojení s jinými 
. Kompatibilními pøístroji mohou 
èítaèe i pøíslu¹enství jako jsou 
. Pomocí spojení Bluetooth mù¾ete 
py, hudební a zvukové klipy 
zdrátové spojení s kompatibilním 
o pøenos souborù); pøipojit pøístroj 
 a pomocí funkce Tisk obrázkù 
èást „Tisk obrázkù“ na str. 54.

e vzdálenosti do 10 metrù. 
 na ru¹ení pøeká¾kami, 

 jinými elektronickými pøístroji.

ibilní se specifikací Bluetooth 2.0 
profily: Advanced Audio 
ic Imaging Profile, Dial-up 
 Transfer Profile, Generic Object 
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Pøístupové body k bezdrátovým sítím
Chcete-li vyhledat dostupné bezdrátové sítì WLAN 
v dosahu, stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Nástroje > Prùv. WLAN.

Zvolte mo¾nost Volby a vyberte nìkterou z tìchto 
mo¾ností:

Filtrovat sítì WLAN –Odfiltruje ze seznamu nalezených 
sítí bezdrátové místní sítì. Vybrané sítì budou pøi pøí¹tím 
hledání bezdrátových sítí odfiltrovány.

Detaily –Zobrazí podrobné údaje o síti zobrazené 
v seznamu. Pokud vyberete aktivní spojení, zobrazí pøístroj 
údaje o spojení.

Definovat pøíst. bod –Vytvoøí v bezdrátové síti pøístupový 
bod k internetu.

Upravit pøístupový bod –Úpravy podrobností 
o existujícím pøístupovém bodu k internetu.

Pøístupové body k internetu mù¾ete vytváøet i pomocí 
mo¾nosti Spr. spoj..

Provozní re¾imy
V bezdrátové LAN existují dva provozní re¾imy: 
infrastruktura a ad hoc.

Provozní re¾im infrastruktura umo¾òuje dva druhy 
komunikace: bezdrátové pøístroje jsou vzájemnì pøipojeny 

prostøednictvím pøístroj
bezdrátové LAN, nebo js
ke kabelové LAN prostøe
pøístupový bod bezdráto

V provozním re¾imu ad 
a pøijímat data pøímo je
o vytvoøení pøístupovéh
ad hoc najdete v èásti „

Pøipojení Blue
Spojení Bluetooth umo¾
kompatibilními pøístroji
být mobilní telefony, po
headsety a sady do auta
posílat obrázky, videokli
a poznámky; navázat be
poèítaèem (napøíklad pr
ke kompatibilní tiskárnì
tisknout fotografie. Viz 

Oba pøístroje musí být v
Spojení je v¹ak náchylné
napøíklad stìnami nebo

Tento pøístroj je kompat
a podporuje následující 
Distribution Profile, Bas
Networking Profile, File
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té nava¾te spojení. Chcete-li 
t, zvolte mo¾nost Vypnutý.

okud zvolíte mo¾nost Zobrazen 
lný pro v¹echny ostatní pøístroje 
cete-li nastavit èas, po kterém se 
oty Zobrazen v¹em na hodnotu 
nost Definovat prodlevu. 
atními pøístroji skrýt, zvolte 

pravte název zobrazený 
yu¾ívajících bezdrátovou 

cete-li povolit jinému pøístroji, 
dì do auta, aby mohla pou¾ívat 
e pro pøipojení k síti, zvolte 
nìj¹í informace viz èást „Re¾im 

í
nevyu¾íváte, zvolte mo¾nost 
o Viditelnost mého tel. > 
e lépe ovlivnit, kdo mù¾e vá¹ 
ooth najít a pøipojit se k nìmu.

mými zaøízeními ani nepovolujte 
øístrojù. Lépe ho ochráníte pøed 
Exchange Profile, Generic Access Profile, Hands-Free 
Profile, Headset Profile, Object Push Profile a Serial Port 
Profile. Pro zaji¹tìní vzájemného provozu mezi ostatními 
pøístroji podporujícími spojení Bluetooth pou¾ívejte 
schválená pøíslu¹enství Nokia pro tento model. Informujte 
se u výrobce jiných zaøízení, zda je jejich pøístroj 
kompatibilní s tímto pøístrojem.

V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití spojení Bluetooth 
omezeno. Informujte se u místních orgánù nebo 
provozovatele slu¾eb.

Funkce pou¾ívající spojení Bluetooth nebo umo¾òující 
spu¹tìní podobných funkcí na pozadí v prùbìhu pou¾ívání 
jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a sni¾uje její 
¾ivotnost. 

Je-li pøístroj zamknut, nelze pøipojení Bluetooth pou¾ívat. 
Podrobnìj¹í informace o zamykání pøístroje viz èást 
„Telefon a SIM karta“ na str. 123.

Nastavení
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Bluetooth. Pøi prvním spu¹tìní aplikace budete po¾ádáni 
o zadání názvu zaøízení.

Vyberte nìkterou z tìchto mo¾ností:

Bluetooth –Chcete-li se bezdrátovì spojit s jiným 
kompatibilním pøístrojem, nejprve zapnìte spojení 

Bluetooth (Zapnutý) a po
spojení Bluetooth vypnou

Viditelnost mého tel. –P
v¹em, bude pøístroj vidite
se spojením Bluetooth. Ch
viditelnost nastaví z hodn
Nezobrazovat, zvolte mo¾
Chcete-li telefon pøed ost
mo¾nost Nezobrazovat.

Název mého telefonu –U
na ostatních zaøízeních v
technologii Bluetooth.

Re¾im vzdálené SIM –Ch
napøíklad kompatibilní sa
SIM kartu va¹eho pøístroj
mo¾nost Zapnutý. Podrob
vzdálené SIM“ na str. 81.

Tipy k zabezpeèen
Pokud spojení Bluetooth 
Bluetooth > Vypnutý neb
Nezobrazovat. Tak mù¾et
pøístroj se spojením Bluet

Pøístroj nepárujte s nezná
pøipojení od neznámých p
nebezpeèným obsahem.
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ízení se mohou nìkteré pøístroje 
unikátní adresy (adresy pøístroje). 
átní adresu svého pøístroje, 
ním re¾imu kód *#2820#.

jù
at s kompatibilním zaøízením 

ístroje, stisknìte v hlavním 
tooth tlaèítko .

 vlastní heslo (1 a¾ 16 èíslic) 
elem druhého pøístroje, který 
. Pøístroje, které nemají u¾ivatelské 
slo nastavené z výroby. Heslo je 

rovat s jiným, zvolte mo¾nost 
v. pøístr.. Pøístroj na displeji 
pojením Bluetooth, které jsou 

dejte heslo. Stejné heslo musíte 
øístroje.

nství se po spárování automaticky 
 se tak nestane, vyhledejte 

o¾nost Volby > Pøipojit 

 v seznamu nalezených zaøízení 
Sp
oj
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Odesílání dat pøes spojení Bluetooth
Souèasnì mù¾e být aktivních nìkolik spojení Bluetooth. 
I kdy¾ máte napøíklad pøipojen kompatibilní headset, 
mù¾ete souèasnì pøená¹et soubory do jiného 
kompatibilního pøístroje.

Informace o indikátorech spojení Bluetooth najdete v èásti 
„Základní indikátory“ na str. 78.

 Tip! Chcete-li pøes spojení Bluetooth odeslat text, 
otevøete aplikaci Poznámky, napi¹te text a zvolte 
mo¾nost Volby > Odeslat > Pøes Bluetooth.

1 Otevøete aplikaci, ve které je ulo¾ena polo¾ka, 
kterou chcete odeslat. Napøíklad pøi odesílání 
obrázku do jiného kompatibilního pøístroje otevøete 
aplikaci Galerie.

2 Vyberte polo¾ku a zvolte mo¾nost Volby > Odeslat > 
Pøes Bluetooth. Pøístroj na displeji zobrazí pøístroje 
se spojením Bluetooth, které jsou v dosahu.
Ikony pøístrojù:  poèítaè,  telefon,  audio 
nebo video pøístroj a  jiný pøístroj.
Pro pøeru¹ení hledání zvolte mo¾nost Stop.

3 Vyberte pøístroj, ke kterému se chcete pøipojit.
4 Pokud druhý pøístroj vy¾aduje pøed zahájením datového 

pøenosu párování, zazní tón a budete vyzváni k zadání 
hesla. Viz èást „Párování pøístrojù“ na str. 80.

5 Po sestavení spojení zobrazí pøístroj text 
Odesílají se data.

 Tip! Pøi hledání zaø
zobrazit pouze jako 
Chcete-li zjistit unik
zadejte v pohotovost

Párování pøístro
Chcete-li pøístroj spárov
a zobrazit spárované pø
zobrazení aplikace Blue

Pøed párováním vytvoøte
a vymìòte si jej s u¾ivat
musí pou¾ít stejné heslo
rozhraní, mají pevné he
pou¾ito pouze jednou.
1 Chcete-li pøístroj spá

Volby > Nový spáro
zobrazí pøístroje se s
v dosahu.

2 Vyberte pøístroj a za
zadat i do druhého p

Nìkterá zvukové pøíslu¹e
spojí s pøístrojem. Pokud
pøíslu¹enství a zvolte m
k audio zaøízení.

Spárované pøístroje jsou
oznaèeny ikonou . 
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IM
dálené SIM s kompatibilní sadou 
í Bluetooth a povolte pou¾ití 
y v pøístroji. Viz èást „Nastavení“ 
tivovat tento re¾im, musí být 
árování musí být iniciováno 
rování pou¾ijte 16místný kód 
jako autorizovaný. Viz èást 
r. 80. Aktivujte re¾im vzdálené 
roje.

im vzdálené SIM karty, zobrazí 
e¾imu text Vzdál. SIM. Pøipojení 
to, co¾ je indikováno ikonou  
ty signálu, a nemù¾ete pou¾ívat 
kce vy¾adující pokrytí 

re¾imu vzdálené SIM, mù¾ete 
hovorù pou¾ívat pouze pøipojené 
, tedy napøíklad sadu do auta. 
bude v tomto re¾imu provádìt 
í na èísla tísòových linek 
ji. Chcete-li volat pomocí 
opustit re¾im vzdálené SIM. 
jdøíve jej odemknìte zadáním 
Chcete-li nastavit pøístroj jako autorizovaný nebo 
neautorizovaný, vyhledejte pøístroj a vyberte nìkterou 
z následujících mo¾ností:

Autorizovaný –Spojení mezi va¹ím pøístrojem a tímto 
pøístrojem mù¾e být navázáno bez va¹eho vìdomí. Není 
vy¾adováno potvrzení ani autorizace. Toto nastavení 
pou¾ijte pro známé pøístroje, napøíklad pro svùj 
kompatibilní headset nebo poèítaè nebo pøístroje nále¾ící 
dùvìryhodným osobám. V zobrazení spárovaných pøístrojù 
oznaèuje autorizovaný pøístroj ikona .

Neautorizovaný –Po¾adavek na pøipojení tohoto pøístroje 
musí být poka¾dé potvrzen.

Chcete-li párování zru¹it, vyhledejte pøístroj a zvolte 
mo¾nost Volby > Odstranit. Chcete-li zru¹it párování 
v¹ech zaøízení, zvolte mo¾nost Volby > Odstranit v¹e.

Pøijímání dat pøes spojení Bluetooth
Pøi pøijímání dat pøes spojení Bluetooth zazní tón a jste 
dotázáni, zda chcete pøijmout zprávu. Pokud souhlasíte, 
zobrazí pøístroj ikonu  a pøijatá polo¾ka se ulo¾í do 
slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy. Zprávy pøijaté pøes spojení 
Bluetooth jsou oznaèeny ikonou . Viz èást „Schránka 
Pøijaté –pøijaté zprávy“ na str. 40.

Re¾im vzdálené S
Chcete-li pou¾ít re¾im vz
do auta, zapnìte pøipojen
re¾imu vzdálené SIM kart
na str. 79. Ne¾ mù¾ete ak
oba pøístroje spárovány. P
z druhého pøístroje. Pøi pá
a nastavte druhý pøístroj 
„Párování pøístrojù“ na st
SIM karty z druhého pøíst

Je-li v pøístroji zapnut re¾
pøístroj v pohotovostním r
k bezdrátové síti je vypnu
v plo¹e indikátoru intenzi
slu¾by SIM karty nebo fun
celulární sítì.

Je-li bezdrátový pøístroj v
pro iniciování a pøijímání 
kompatibilní pøíslu¹enství
Vá¹ bezdrátový pøístroj ne
¾ádná volání, kromì volán
naprogramovaná v pøístro
pøístroje, musíte nejdøíve 
Byl-li pøístroj zamknut, ne
zamykacího kódu.
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 (WLAN)
pné bezdrátové sítì WLAN 

ítko  a zvolte mo¾nost 
Spr. spoj. > Dostup. WLAN.

 bezdrátových sítí je uveden 
tí v dosahu, jejich re¾im 
d-hoc) a indikátor intenzity 
uje sítì s ¹ifrováním a ikona  
 pøístroj aktivní spojení se sítí.

bnosti o síti, zvolte mo¾nost 

pøístupový bod k internetu, 
 Def. pøístupový bod.

 zvolte mo¾nost Nástroje > 

se pøístroj zeptal na úèel pøipojení 
elu USB, zvolte mo¾nost Zeptat se 

t se pøi pøipoj. vypnuta nebo 
em aktivního spojení, zvolte 
Sp
oj

en
í
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Chcete-li re¾im vzdálené SIM opustit, stisknìte vypínaè 
a zvolte mo¾nost Ukonè. re¾. vzd. SIM.

Správce spojení 

Datová spojení
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Pøipojení > Spr. spoj. > Aktiv. dat. pøip.. V zobrazení 
aktivních pøipojení mù¾ete vidìt otevøená datová pøipojení: 
datová volání ( ), vysokorychlostní datová volání ( ), 
paketová datová spojení ( ) a pøipojení k bezdrátové síti 
WLAN ( ).

 Poznámka: Skuteèná doba trvání hovorù uvedená 
na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb 
se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, 
zaokrouhlování atd.

Chcete-li ukonèit spojení, zvolte mo¾nost Volby > Odpojit. 
Chcete-li ukonèit v¹echna otevøená spojení, zvolte 
mo¾nost Volby > Odpojit v¹e.

Chcete-li zobrazit detaily pøipojení, zvolte mo¾nost 
Volby > Detaily. Zobrazené detaily závisí na typu pøipojení.

Bezdrátová LAN
Chcete-li vyhledat dostu
v dosahu, stisknìte tlaè
Nástroje > Pøipojení > 

V zobrazení dostupných
seznam bezdrátových sí
(Infrastruktura nebo A
signálu. Ikona  oznaè
je zobrazena, pokud má

Chcete-li zobrazit podro
Volby > Detaily.

Chcete-li v síti vytvoøit 
zvolte mo¾nost Volby >

USB 
Stisknìte tlaèítko  a
Pøipojení > USB.

Chcete-li umo¾nit, aby 
pøi ka¾dém pøipojení kab
pøi pøipoj. > Ano.

Pokud je mo¾nost Zepta
chcete zmìnit re¾im bìh
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je 

aru
t a aktualizovat souèasnou verzi 
atum pøedchozí aktualizace 

volte mo¾nost Nástroje > 

a jsou k dispozici aktualizace 
 Volby > Zjistit aktualizace. 
pový bod k internetu.

lizace, pøístroj zobrazí informace 
 stáhnout, zvolte mo¾nost 
vání zru¹it, zvolte mo¾nost 
vat nìkolik minut. Bìhem 
 pou¾ívat.

twaru mù¾e vy¾adovat pøenos 
s sí» provozovatele slu¾eb. 
vozovatele slu¾eb o poplatcích 

ce zkontrolujte, zda je baterie 
á, nebo pøístroj pøipojte 
mo¾nost USB re¾im a vyberte jednu z následujících 
mo¾ností:

Pøehrávaè médií –pro synchronizaci hudby s aplikací 
Windows Media Player. Viz èást „Pøenos hudby aplikací 
Windows Media Player“ na str. 24.

PC Suite –pro pou¾ívání aplikací Nokia pro poèítaè jako 
je sada Nokia Nseries PC Suite èi aplikace Nokia Lifeblog 
a Nokia Software Updater;

Pøenos dat –pro pøenos dat mezi pøístrojem 
a kompatibilním poèítaèem

Tisk obrázkù –pro tisk obrázkù na kompatibilní tiskárnì. 
Viz èást „Tisk obrázkù“ na str. 54.

Pøipojení k poèítaèi
Pøístroj mù¾ete pou¾ívat s rùznými komunikaèními 
a datovými aplikacemi v kompatibilním poèítaèi. Pomocí 
sady Nokia Nseries PC Suite mù¾ete napøíklad pøená¹et 
obrázky mezi pøístrojem a kompatibilním poèítaèem.

Pro synchronizaci pøístroje v¾dy vytvoøte spojení 
s poèítaèem.

Správce pøístro

Aktualizace softw
Pøístroj umo¾òuje zobrazi
softwaru a zkontrolovat d
(sí»ová slu¾ba). 

Stisknìte tlaèítko  a z
Nástroje > Spr. pøíst..

Chcete-li zkontrolovat, zd
softwaru, zvolte mo¾nost
Na vyzvání vyberte pøístu

Pokud je k dispozici aktua
o ní. Chcete-li aktualizaci
Pøijmout. Chcete-li staho
Zru¹it. Stahování mù¾e tr
stahování mù¾ete pøístroj

Stahování aktualizací sof
velkého mno¾ství dat pøe
Informujte se u svého pro
za datové pøenosy.

Pøed zahájením aktualiza
pøístroje dostateènì nabit
k nabíjeèce.
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volte mo¾nost Volby a vyberte 
o¾ností:

ro pøipojení k serveru a pøijetí 
í zaøízení.

ro vytvoøení profilu serveru.

dstranit, vyhledejte ho a stisknìte 

bilní s architekturou UPnP. Pomocí 
bodem k bezdrátové síti nebo 
te vytvoøit domácí sí» a spojit 
PnP, které podporují bezdrátové 
øíklad o tento pøístroj Nokia N81, 
mpatibilní tiskárnu, kompatibilní 
izor nebo audiosystém èi televizor 
 bezdrátovým multimediálním 

tové sítì pøístroje Nokia N81 
unkèní nastavení pøipojení 
N) a pøipojení cílových pøístrojù 
sítì.

avení zabezpeèení pøipojení 
e funkci domácí sítì 
Sp
oj

en
í

4

 Upozornìní: Pokud instalujete aktualizaci softwaru, 
nemù¾ete pou¾ívat pøístroj, a to ani pro tísòová volání, 
dokud není instalace dokonèena a pøístroj není 
restartován. Pøed potvrzením instalování aktualizace 
nezapomeòte zálohovat data. 

Jakmile je stahování dokonèeno, zvolte mo¾nost Ano 
a Pøijmout pro instalaci aktualizace nebo mo¾nost Ne 
pro její pozdìj¹í instalaci pomocí mo¾nosti Volby > 
Instalovat aktualizaci. Instalace mù¾e trvat nìkolik minut.

Pøístroj aktualizuje software a restartuje se. Pro dokonèení 
aktualizace zvolte mo¾nost OK. Na vyzvání vyberte 
pøístupový bod k internetu. Pøístroj ode¹le stav aktualizace 
softwaru na server.

Chcete-li zobrazit nastavení profilu serveru pou¾ívaná pro 
aktualizace softwaru, zvolte mo¾nost Volby > Nastavení.

Profily serveru
Stisknìte tlaèítko , zvolte mo¾nost Nástroje > 
Nástroje > Spr. pøíst. a stisknìte tlaèítko . 
Profily serverù a rùzná nastavení konfigurace mù¾ete 
obdr¾et od provozovatelù slu¾eb nebo firemního oddìlení 
informaèních technologií. Mezi tato nastavení konfigurace 
mohou patøit nastavení pøipojení a dal¹í nastavení 
pou¾ívaná rùznými aplikacemi v pøístroji.

Vyberte profil serveru, z
jednu z následujících m

Zahájit konfiguraci –p
konfiguraèních nastaven

Nový profil serveru –p

Chcete-li profil serveru o
tlaèítko .

Domácí sí» 
Tento pøístroj je kompati
pøístroje s pøístupovým 
smìrovaèe WLAN mù¾e
kompatibilní pøístroje U
sítì WLAN. Mù¾e jít nap
kompatibilní poèítaè, ko
audiosystém nebo telev
vybavený kompatibilním
pøijímaèem.

Pou¾ívání funkce bezdrá
v domácí síti vy¾aduje f
do bezdrátové sítì (WLA
UPnP do stejné domácí 

Domácí sí» pou¾ívá nast
bezdrátové LAN. Pou¾ijt
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mentaci k pøístrojùm. 
sti na bezpeèném místì, 

zit nebo zmìnit nastavení 
tové sítì k internetu, 

vé body“ na str. 130.

cí sítì s kompatibilním 
ozní re¾im ad hoc, povolte 
vého bodu k internetu jednu 

ých v menu Re¾. zabezp. WLAN. 
eèí nevy¾ádaného pøipojení 
d hoc.

 pokud se pokusí o pøipojení 
j. Nepovolujte pøipojení od 

vou sí» bez ¹ifrování, vypnìte 
okia N81 s jinými pøístroji 
kromá data. Chcete-li zmìnit 

e si èást „Nastavení domácích 

ích médií
u sí» sdílet s ostatními 
PnP multimediální soubory, 
nakonfigurovat pøístupový bod 
ì LAN a poté nakonfigurovat 
v infrastrukturní bezdrátové síti s pøístupovým 
bodem a zapnutým ¹ifrováním.

Pomocí domácí sítì mù¾ete sdílet multimediální soubory 
ulo¾ené v aplikaci Galerie s ostatními kompatibilními 
pøístroji UPnP. Pro správu nastavení aplikace Domácí sí» 
stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Pøipojení > Dom. média > Nastavení. Domácí sí» mù¾ete 
pou¾ít i pro zobrazování, pøehrávání, kopírování a tisk 
kompatibilních multimediálních souborù z aplikace 
Galerie. Viz èást „Zobrazování a sdílení 
multimediálních souborù“ na str. 87.

 Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti va¹eho 
bezdrátového pøipojení k síti LAN v¾dy pou¾ijte 
nìkterou z dostupných metod ¹ifrování pøenosu. 
Pou¾ití ¹ifrování zmen¹uje riziko neoprávnìného 
pøístupu k va¹im datùm. 

Pøístroj se k domácí síti pøipojí pouze v pøípadì, ¾e pøijmete 
po¾adavek na pøipojení od jiného kompatibilního pøístroje 
nebo v aplikaci Galerie zvolíte mo¾nost prohlí¾ení, 
pøehrávání, tisku nebo kopírování multimediálních 
souborù pøístroje N81.

Dùle¾ité bezpeènostní informace
Pøi konfigurování domácí bezdrátové sítì LAN zapnìte 
metodu ¹ifrování na pøístupovém bodu a poté na dal¹ích 
kompatibilních pøístrojích, které chcete pøipojit do domácí 

sítì. Informujte se v doku
Uchovávejte hesla v tajno
oddìlenì od pøístrojù.

Chcete-li v pøístroji zobra
pøístupového bodu bezdrá
pøeètìte si èást „Pøístupo

Pokud pro vytvoøení domá
pøístrojem pou¾ijete prov
pøi konfigurování pøístupo
z metod ¹ifrování uveden
Tento krok sni¾uje nebezp
dal¹ího pøístroje do sítì a

Vá¹ pøístroj vás upozorní,
do domácí sítì jiný pøístro
neznámých pøístrojù.

Pokud pou¾íváte bezdráto
sdílení souborù pøístroje N
nebo nesdílejte ¾ádná sou
nastavení sdílení, pøeètìt
médií“ na str. 85.

Nastavení domác
Chcete-li pøes bezdrátovo
kompatibilními pøístroji U
musíte nejprve vytvoøit a 
k internetu bezdrátové sít
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ezdrátové LAN pozdìji nebo zru¹it 
 bodu a nejdøíve zapnout 
 LAN. Viz Bezdrátová LAN 
tr. 130.

e název svého pøístroje, který bude 
atibilním pøístrojùm v domácí síti.

ice obsahu

e > Pøipojení > Dom. média > 

 nebo zaká¾e sdílení 
ù s kompatibilními pøístroji. 
 nezapínejte, dokud 
na dal¹í nastavení. Pokud zapnete 
, mohou ostatní kompatibilní 
 síti zobrazovat a kopírovat 
o¾kách Obrázky a video a Hudba 

a –Vyberte multimediální soubory 
roji nebo zobrazte stav sdílení 
 a Hudba. Chcete-li aktualizovat 
¾nost Volby > Obnovit obsah.
Sp
oj

en
í
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aplikaci Dom. média. Viz èást „Bezdrátová LAN (WLAN)“ 
na str. 76 a popis nastavení bezdrátové sítì v èásti 
„Pøístupové body“ na str. 130.

Volby týkající se aplikace Domácí sí» jsou v aplikacích 
dostupné a¾ po nakonfigurování aplikace Domácí sí».

Pøi prvním spu¹tìní aplikace domácích médií otevøe pøístroj 
prùvodce nastavením a pomù¾e vám urèit nastavení 
domácích médií pro pøístroj. Chcete-li prùvodce 
nastavením pou¾ít pozdìji, zvolte v hlavním zobrazení 
domácí sítì mo¾nost Volby > Spustit prùvodce 
a postupujte podle pokynù na displeji.

Chcete-li k domácí síti pøipojit kompatibilní poèítaè, 
musíte do poèítaèe nainstalovat pøíslu¹ný software 
z disku DVD-ROM dodaného s pøístrojem.

Konfigurace

Chcete-li nakonfigurovat nastavení aplikace domácích 
médií, zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > 
Dom. média > Nastavení a vyberte nìkterou 
z následujících mo¾ností: 

Domácí pøístupový bod –Zvolte mo¾nost V¾dy se zeptat 
(pøístroj se bude pøi ka¾dém pøipojení k domácí síti ptát 
na domácí pøístupový bod), Vytvoøit nový (nastaví nový 
pøístupový bod, který bude automaticky pou¾it, kdykoli 
pou¾ijete funkci Dom. média) nebo ®ádný. Pokud va¹e 
domácí sí» nemá povoleno zabezpeèení bezdrátové sítì, 
zobrazí pøístroj bezpeènostní výstrahu. Mù¾ete pokraèovat 

a zapnout zabezpeèení b
definování pøístupového
zabezpeèení bezdrátové
v „Pøístupové body“ na s

Název pøístroje –Zadejt
zobrazen ostatním komp

Zapnutí sdílení a defin

Zvolte mo¾nost Nástroj
Sdílet obsah.

Sdílení obsahu –Povolí
multimediálních soubor
Mo¾nost Sdílení obsahu
nenakonfigurujete v¹ech
mo¾nost Sdílení obsahu
pøístroje UPnP v domácí
soubory, které jste ve sl
vybrali pro sdílení.

Obrázky a video a Hudb
pro sdílení s jinými pøíst
slo¾ek Obrázky a video
obsah slo¾ek, zvolte mo
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 a zvolte mo¾nost Nástroje > 
láv..
ít klávesnici spus»te hledání 
Bluetooth.
vesnici a stisknutím tlaèítka  

árovat s pøístrojem, zadejte 
eslo (1 a¾ 9 èíslic) a stejné heslo 

ého hesla mo¾ná bude nutné 
tko Fn.
 dotaz na rozlo¾ení kláves, 
 v pøístroji.

ávesnice se její stav zmìní na 
øipojena, zelený indikátor na 
e a klávesnice je pøipravena 

ci s klávesnicí a její údr¾bì 
uèce.

òuje synchronizovat poznámky, 
i kontakty s rùznými 
i v kompatibilním poèítaèi 
ru na internetu.
Zobrazování a sdílení 
multimediálních souborù
Je-li v pøístroji zapnuta funkce Sdílení obsahu, mohou 
ostatní kompatibilní pøístroje UPnP v domácí síti 
zobrazovat a kopírovat multimediální soubory, které jste 
v menu Sdílet obsah vybrali pro sdílení. Nechcete-li, aby 
mìly ostatní pøístroje pøístup k va¹im souborùm, vypnìte 
funkci Sdílení obsahu. I kdy¾ je funkce Sdílení obsahu 
v pøístroji vypnuta, máte stále mo¾nost zobrazovat 
a kopírovat multimediální soubory ulo¾ené v jiném pøístroji 
v domácí síti (pokud je to druhým pøístrojem dovoleno).

Dal¹í informace najdete v èástech „Domácí sí» s galerií“ na 
str. 56 a „Domácí sí» s hudebním pøehrávaèem“ na str. 22.

Bezdrátová klávesnice 
Chcete-li pro práci s pøístrojem nastavit bezdrátovou 
klávesnici Nokia nebo jinou kompatibilní bezdrátovou 
klávesnici podporující profil Bluetooth Human Interface 
Devices (HID), pou¾ijte aplikaci Bezdrát. kláv.. Klávesnice 
s plným rozlo¾ením kláves QWERTY umo¾òuje pohodlné 
zadávání textu, napøíklad pøi psaní textových zpráv, 
el. po¹ty i záznamù kalendáøe.
1 Aktivujte spojení Bluetooth v pøístroji.
2 Zapnìte klávesnici.

3 Stisknìte tlaèítko 
Pøipojení > Bezdrát. k

4 Mo¾ností Volby > Naj
pøístrojù s pøipojením 

5 V seznamu vyberte klá
nava¾te spojení.

6 Chcete-li klávesnici sp
do pøístroje libovolné h
zadejte na klávesnici.
Pøed zadáváním èíseln
nejprve stisknout tlaèí

7 Pokud pøístroj zobrazí
vyberte ho ze seznamu

8 Po zobrazení názvu kl
hodnotu Klávesnice p
klávesnici krátce blikn
k pou¾ití.

Podrobné informace o prá
najdete v u¾ivatelské pøír

Synchronizace 
Aplikace Synchron. umo¾
kalendáø, textové zprávy è
kompatibilními aplikacem
nebo na vzdáleném serve
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Nastavení synchronizace mù¾ete získat ve speciální zprávì. 
Viz èást „Data a nastavení“ na str. 40.

V hlavním zobrazení aplikace Synchron. uvidíte rùzné 
synchronizaèní profily. Synchronizaèní profil obsahuje 
v¹echna potøebná nastavení pro synchronizaci dat 
v pøístroji se vzdálenou databází na serveru nebo 
v kompatibilním zaøízení.
1 Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 

Synchron.. 
2 Vyberte synchronizaèní profil a zvolte mo¾nost Volby > 

Synchronizovat. Chcete-li synchronizaci zru¹it pøed 
dokonèením, zvolte mo¾nost Zru¹it.
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pozornìní, zvolte mo¾nost 
ìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
dle potøeby nastavte opakování.

ní hodin, zvolte mo¾nost 
y > Nastavení. Nastavte datum, 
ata a èasu, typ hodin nebo tón 
ní dny vyberte pracovní dny 

aci èasu, data a údaje o èasovém 
í sítì (sí»ová slu¾ba), zvolte 

iny > Volby > Nastavení > 
om. aktualizace.

asu zvolte mo¾nost Hodiny 
o . V zobrazení svìtového 
mìstech. Pro pøidání mìst 
st Volby > Pøidat mìsto. 
t maximálnì 15 mìst.

í mìsto, vyberte mìsto 
 Nast. jako akt. mìsto. 
Aplikace
Hodiny 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Aplikace > 
Hodiny. Pro zobrazení aktivních i neaktivních signalizací 
stisknìte tlaèítko . Chcete-li nastavit nový èas rychlého 
buzení, zvolte mo¾nost Volby > Nové rychlé buzení. 
Je-li naøízen budík, je zobrazen indikátor .

Rychlá upozornìní jsou nastavena na nejbli¾¹ích 24 hodin 
a nelze je opakovat.

Pro vypnutí signalizace zvolte mo¾nost Stop. Chcete-li 
signalizaci odlo¾it o 5 minut, zvolte mo¾nost Odlo¾it.

Nadejde-li èas pro zahájení signalizace budíku v dobì, 
kdy je pøístroj vypnutý, pøístroj se sám zapne a zaène 
signalizovat. Zvolíte-li mo¾nost Stop, pøístroj se zeptá, 
zda jej chcete aktivovat pro volání. Mo¾ností Ne pøístroj 
vypnete a mo¾ností Ano pøístroj zapnete pro volání 
a pøijímání hovorù. Mo¾nost Ano nepou¾ívejte, pokud 
mù¾e provoz bezdrátového telefonu zpùsobit vznik 
ru¹ivých vlivù nebo nebezpeèí.

Chcete-li zru¹it pøí¹tí signalizaci, zvolte mo¾nost 
Aplikace > Hodiny > Volby > Zru¹it buzení.

Chcete-li nastavit nové u
Aplikace > Hodiny, stiskn
Volby > Nové buzení. Po

Chcete-li zmìnit nastave
Aplikace > Hodiny > Volb
èas, formát zobrazování d
upozornìní. V poli Pracov
(pro volby opakování).

Chcete-li povolit aktualiz
pásmu v pøístroji z mobiln
mo¾nost Aplikace > Hod
Èas operátora sítì > Aut

Svìtový èas
Pro zobrazení svìtového è
a dvakrát stisknìte tlaèítk
èasu vidíte èas v rùzných 
do seznamu zvolte mo¾no
Do seznamu mù¾ete pøida

Chcete-li nastavit aktuáln
a zvolte mo¾nost Volby >
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 modelu tohoto výrobku: 

u být do pøístroje pøeneseny 
èe, naèteny pøi procházení nebo 
zprávì, v podobì pøílohy zprávy 
ení pøes spojení Bluetooth. 
do pøístroje mù¾ete pou¾ít 
pplication Installer ze sady 

í a softwaru
aci SIS,  Java aplikaci,  
 aplikaci a  aplikaci 
ì»ové kartì.

te a pou¾ívejte pouze aplikace 
vìryhodných zdrojù, napøíklad 
ymbian Signed nebo aplikace, 
ím procesem Java VerifiedTM.

e tyto pokyny:
plikace, èísla verze, prodejce 
e zvolte mo¾nost Volby > 

taily bezpeènostního certifikátu 
sti Certifikáty mo¾nost Zobrazit 
ráva certifikátù“ na str. 125.
Ap
lik

ac
e

0

Mìsto bude zobrazeno v hlavním zobrazení aplikace 
Hodiny a èas v pøístroji se zmìní podle zvoleného mìsta. 
Ovìøte, ¾e je èas správný a ¾e odpovídá èasovému pásmu.

Kalkulaèka 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Aplikace > 
Kalkulaèka.

 Poznámka: Tato kalkulaèka má omezenou pøesnost 
a je urèena pouze pro jednoduché výpoèty.

Poznámky 
Chcete-li psát poznámky ve formátu TXT, stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Aplikace > Poznámky.

Správce aplikací 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Aplikace > 
Spr. aplik.. Do pøístroje mù¾ete instalovat dva typy 
aplikací a softwaru:
• Aplikace J2METM zalo¾ené na technologii JavaTM 

s pøíponou .jad nebo .jar ( ). 
• Ostatní aplikace a software vhodné pro operaèní 

systém Symbian ( ). Instalaèní soubory mají pøíponu 
.sis. Instalujte pouze software vytvoøený speciálnì pro 
pøístroj Nokia N81. Poskytovatelé softwaru èasto 

uvádìjí oficiální èíslo
Nokia N81-3.

Instalaèní soubory moho
z kompatibilního poèíta
pøijaty v multimediální 
el. po¹ty nebo pøi pøipoj
Pro instalování aplikací 
rovnì¾ program Nokia A
Nokia Nseries PC Suite.

Instalace aplikac
Ikona  indikuje aplik
neúplnì nainstalovanou
nainstalovanou na pam

 Dùle¾ité: Instaluj
a dal¹í software z dù
aplikace oznaèené S
které pro¹ly testovac

Pøed instalací si pøeètìt
• Pro zobrazení typu a

nebo výrobce aplikac
Zobrazit detaily.
Chcete-li zobrazit de
aplikace, zvolte v èá
detaily. Viz èást „Sp
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aplikaci spustit, vyberte ji v menu 
kud pro aplikaci není definována 
stalována do slo¾ky Aplikace.

rové balíèky, které byly 
ány, a informaci o dobì, kdy 
ost Volby > Zobrazit protokol.

oj podporuje pouze jednu 
ou¾ití více ne¾ jedné aplikace 
 ovlivnit výkon a provoz nebo 
kènosti pøístroje.

na pamì»ovou kartu zùstávají 
pamìti pøístroje. Soubory mohou 
ti a znemo¾òovat vám ukládání 
ìní dostateèného místa v pamìti 
kia Nseries PC Suite instalaèní 
o poèítaèe a poté pomocí správce 
èní soubory z pamìti pøístroje. 
“ na str.74. Pokud je soubor SIS 
òte zprávu ze schránky pøijatých 

í a softwaru
k a zvolte mo¾nost Volby > 
mo¾ností Ano.

, mù¾ete jej znovu instalovat 
arového balíèku nebo z úplné 
• Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci 
nebo opravu k existující aplikaci, mù¾ete obnovit 
originální aplikaci, jen kdy¾ máte pùvodní instalaèní 
soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového 
balíèku. Pøi obnovování pùvodní aplikace aplikaci 
odeberte a poté ji znovu nainstalujte z pùvodního 
instalaèního souboru nebo ze zálo¾ní kopie.

• Pøi instalování aplikací Java musíte mít soubor JAR. 
Není-li k dispozici, pøístroj vás mù¾e vyzvat k jeho 
sta¾ení. Jestli¾e není pro aplikaci definován pøístupový 
bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Pøi stahování 
souboru JAR mù¾e být tøeba zadání u¾ivatelského 
jména a hesla potøebného pro pøístup k serveru. Tyto 
údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

1 Chcete-li vyhledat instalaèní soubor, stisknìte tlaèítko 
 a zvolte mo¾nost Aplikace > Spr. aplik.. Mù¾ete 

také v aplikaci Spr. soub. prohledat pamì» pøístroje 
nebo pamì»ovou kartu nebo ve slo¾ce Zprávy > Pøijaté 
otevøít zprávu obsahující instalaèní soubor.

2 V aplikaci Spr. aplik. zvolte mo¾nost Volby > 
Instalovat. V ostatních aplikacích vyhledejte instalaèní 
soubor a zahajte instalaci stisknutím .
V prùbìhu instalace jsou v pøístroji zobrazovány 
informace o jejím prùbìhu. Instalujete-li aplikace bez 
digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí pøístroj 
varování. Pokraèujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si 
jisti pùvodcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou 
a stisknìte tlaèítko . Po
výchozí slo¾ka, bude nain

Chcete-li zobrazit softwa
nainstalovány nebo odebr
k tomu do¹lo, zvolte mo¾n

 Dùle¾ité: Vá¹ pøístr
antivirovou aplikaci. P
s funkcí antiviru mù¾e
zpùsobit pøeru¹ení fun

Po nainstalování aplikací 
instalaèní soubory (SIS) v 
vyu¾ívat velkou èást pamì
dal¹ích souborù. Pro zaji¹t
zálohujte pomocí sady No
soubory do kompatibilníh
souborù odstraòte instala
Viz èást „Správce souborù
pøilo¾en ke zprávì, odstra
zpráv.

Odebrání aplikac
Vyberte softwarový balíèe
Odstranit. Akci potvrïte 

Pokud software odeberete
pouze z pùvodního softw
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 zvolte mo¾nost Aplikace > 
ové polo¾ky kalendáøe pøejdìte 
volte mo¾nost Volby > Nový 
rou z následujících mo¾ností:
ní na schùzku, kterou máte v urèitý 

enání jakékoli poznámky 

í 
èí 
ány 

kolu, 
èen 
u.
-li 
 

té 

í.
s schùzky, zvolte mo¾nost Volby > 

 zvolte mo¾nost Hotovo.
Ap
lik

ac
e
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zálohy odstranìného softwarového balíèku. Odstraníte-li 
software, mù¾ete ztratit mo¾nost otevírat dokumenty, 
které byly tímto softwarem vytvoøeny.

Pokud je na odstranìném softwarovém balíèku závislý 
jiný software, mù¾e tento software pøestat pracovat. 
Podrobnosti získáte v dokumentaci k nainstalovanému 
softwarovému balíèku.

Nastavení
Zvolte mo¾nost Volby > Nastavení a vyberte nìkterou 
z tìchto mo¾ností:

Instalace softwaru –Zvolte, zda chcete povolit instalace 
softwaru Symbian bez ovìøeného digitálního podpisu.

Ovìøit certif. online –Zvolte, zda pøed instalováním 
aplikace chcete ovìøit online certifikáty.

Výchozí web. adresa –Nastavte výchozí adresu 
pou¾ívanou pøi kontrole online certifikátù.

Nìkteré aplikace Java mohou z dùvodu stahování dal¹ích 
dat nebo souèástí vy¾adovat odeslání zprávy nebo sí»ové 
pøipojení k urèitému pøístupovému bodu. Pro zmìnu 
nastavení konkrétní aplikace vyberte v hlavním zobrazení 
Spr. aplik. aplikaci a zvolte mo¾nost Volby > Otevøít.

Kalendáø 
Stisknìte tlaèítko  a
Kalendáø. Pro pøidání n
na po¾adované datum, z
záznam a vyberte nìkte
1 Schùzka –Upozornì

den a èas.
Poznámka –Zaznam
na zvolený den.
Výroèí –Pøipomenut
narozenin nebo výro
(polo¾ky jsou opakov
ka¾dý rok).
Úkol –Pøipomenutí ú
který musí být dokon
v konkrétním termín

2 Vyplòte pole. Chcete
nastavit upozornìní,
zvolte mo¾nost 
Upozornìní > Zapnu
a zadejte hodnoty 
Èas upozornìní 
a Datum upozornìn
Chcete-li pøidat popi
Pøidat popis.

3 Pro ulo¾ení záznamu
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ku z kalendáøe do kompatibilního 
Volby > Odeslat.

 kompatibilní s pou¾íváním èasu 
al Time), nemusí se údaje o èase 
alendáøe zobrazovat správnì.

t, zvolte mo¾nost Volby > 
 kalendáøi, Výchozí zobrazení, 
ev zobrazení týdne.

alendáøe
¾ jednu polo¾ku, otevøete 
 mo¾nost Volby > Odstranit 
bo V¹echny záznamy.

o hotový, vyhledejte jej 
 mo¾nost Volby > Oznaèit 

é poznámky, stisknìte 
nost Aplikace > Média > 
rávat telefonní konverzaci, 

ník v prùbìhu hlasového hovoru. 
ní usly¹í ka¾dých 5 sekund tón.
 Klávesová zkratka: V zobrazení dne, týdne nebo 
mìsíce stisknìte libovolné tlaèítko (  – ). Pøístroj 
otevøe záznam typu schùzka a v¹echny zadané znaky 
vkládá do pole Pøedmìt. V zobrazení úkolù otevøe 
aplikace polo¾ku nového úkolu.

Upozoròuje-li kalendáø na poznámku, zvolte pro vypnutí 
signalizace mo¾nost Ticho. Text upomínky zùstane 
zobrazen na displeji. Chcete-li signalizaci kalendáøe 
vypnout, zvolte mo¾nost Stop. Chcete-li signalizaci 
odlo¾it, zvolte mo¾nost Odlo¾it.

Pomocí sady Nokia Nseries PC Suite mù¾ete kalendáø 
synchronizovat s kompatibilním poèítaèem. Pøi vytváøení 
záznamu kalendáøe nastavte po¾adovanou mo¾nost 
Synchronizace.

Typy zobrazení kalendáøe
Pro zmìnu prvního dne týdne nebo typu zobrazení 
pou¾itého po otevøení kalendáøe zvolte mo¾nost 
Volby > Nastavení.

Chcete-li pøejít na konkrétní datum, zvolte mo¾nost 
Volby > Jdi na datum. 

Pro pøechod na dne¹ní den stisknìte tlaèítko .

Pro pøepínání mezi zobrazením mìsíce, týdne, dne a úkolù 
stisknìte tlaèítko .

Chcete-li odeslat poznám
pøístroje, zvolte mo¾nost 

Pokud druhý pøístroj není
UTC (Coordinated Univers
v pøijatých poznámkách k

Chcete-li kalendáø upravi
Nastavení > Tón upoz. v
První den týdne je a Náz

Správa polo¾ek k
Chcete-li odebrat více ne
zobrazení mìsíce a zvolte
záznam > Pøed datem ne

Chcete-li úkol oznaèit jak
v seznamu úkolù a zvolte
jako hotové.

Záznamník 
Chcete-li nahrávat hlasov
tlaèítko  a zvolte mo¾
Záznamník. Chcete-li nah
otevøete aplikaci Záznam
Oba úèastníci pøi nahrává
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áleného obsahu
lu¾eb vy¾aduje, aby jako výchozí 
it pøístupový bod k internetu (IAP). 
¹ak umo¾òují pou¾ít i pøístupový 

ù¾ete otevírat pouze URL adresy 
ete odkaz http v prohlí¾eèi, 
layer i soubor RAM.

dálený obsah, vyberte odkaz pro 
plikaci Galerie, na webové stránce 
i multimediální zprávì.

ovat obsah v reálném èase, pøipojí 
sah naèítat. V pøístroji bude ulo¾en 

ce RealPlayer
Player mù¾ete obdr¾et v podobì 
 od provozovatele slu¾by. Viz èást 
r. 40. O dal¹í informace po¾ádejte 
¾by.
Ap
lik

ac
e
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RealPlayer 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Aplikace > 
Média > RealPlayer. V aplikaci RealPlayer mù¾ete 
streamovat vzdálené multimediální soubory bez ukládání 
do pøístroje nebo pøehrávat videoklipy ulo¾ené v pøístroji.

Aplikace RealPlayer podporuje soubory s pøíponami 
napøíklad .3gp, .mp4 nebo .rm. Aplikace RealPlayer 
v¹ak nezbytnì nepodporuje v¹echny formáty souborù 
nebo v¹echny variace formátù souborù.

V zobrazení na ¹íøku ovládejte pøehrávaè pomocí 
tlaèítek multimédií.

Pøehrávání videoklipù
1 Chcete-li pøehrát ulo¾ený multimediální soubor, 

zvolte mo¾nost Volby > Otevøít a vyberte nìkterou 
z následujících mo¾ností.
Poslední klipy –Pøehraje nìkterý z posledních 
¹esti souborù pøehrávaných v aplikaci RealPlayer.
Ulo¾ený klip –Pøehraje soubor ulo¾ený ve 
slo¾ce Galerie

2 Vyhledejte soubor a pøehrajte ho stisknutím 
navigaèního tlaèítka.

Chcete-li nastavit hlasitost, pou¾ijte tlaèítko hlasitosti.

Streamování vzd
Vìt¹ina provozovatelù s
pøístupový bod byl pou¾
Nìkteøí provozovatelé v
bod WAP.

V aplikaci RealPlayer m
rtsp://. Pokud v¹ak otevø
pøehraje aplikace RealP

Chcete-li streamovat vz
streamování ulo¾ený v a
nebo pøijatý v textové è

Ne¾ pøístroj zaène stream
se ke stránce a zaène ob
pouze odkaz na obsah.

Nastavení aplika
Nastavení aplikace Real
speciální textové zprávy
„Data a nastavení“ na st
svého provozovatele slu
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ájíte online konverzaci 
ost Kontakty chatu slou¾í 
o prohlí¾ení stavu kontaktù 
chatu umo¾òuje zahájit 
ce u¾ivatelù chatu nebo v ní 
nam. konv. zobrazíte ulo¾enou 

í chatu
tavení pro pøístup ke slu¾bì, 
astavení mù¾ete pøijmout 
ì od operátora sítì nebo 
u chat nabízí. Viz èást „Data 
astavení mù¾ete zadat i ruènì. 
ru chatu“ na str. 98.

u chatu
pou¾ívanému serveru chatu, 
 a zvolte mo¾nost Volby > 
o zmìnì pou¾ívaného serveru 
h serverù chatu najdete v èásti 
atu“ na str. 98.
¾ivatele a heslo a pøihlaste se 
. Identifikátor a heslo pro server 
zovatele slu¾by.
o¾nost Volby > Odhlá¹ení.
Zvolte mo¾nost Volby > Nastavení a vyberte nìkterou 
z tìchto mo¾ností:

Video –Nastavte kontrast videa a urèete, chcete-li 
v aplikaci RealPlayer videoklipy po dokonèení pøehrávání 
automaticky opakovat.

Streamování –Správné hodnoty získáte od 
provozovatele slu¾by.

Adobe Flash Player 
Chcete-li prohlí¾et, pøehrávat a pracovat s kompatibilními 
soubory Flash urèenými pro mobilní zaøízení, stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Aplikace > Média > Flash 
pøehr.. Vyhledejte soubor Flash a stisknìte tlaèítko .

Chat –okam¾ité zprávy 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Aplikace > 
Média > Chat.

Slu¾ba chat (sí»ová slu¾ba) umo¾òuje konverzovat s jinými 
osobami prostøednictvím okam¾itých zpráv a zapojovat 
se do diskusních fór (skupin chatu) s rùzným zamìøením. 
Rùzní provozovatelé slu¾eb spravují servery, ke kterým se 
mù¾ete po zaregistrování slu¾by chat pøihlásit. Jednotliví 
provozovatelé slu¾eb mohou podporovat rùzné funkce.

Mo¾ností Konverzace zah
s u¾ivatelem chatu; mo¾n
k vytváøení, úpravám neb
chatu; mo¾nost Skupiny 
konverzaci se skupinou ví
pokraèovat; mo¾ností Zaz
pøedchozí relaci chatu.

Pøijmutí nastaven
Nejprve musíte ulo¾it nas
kterou chcete vyu¾ívat. N
ve speciální textové zpráv
provozovatele, který slu¾b
a nastavení“ na str. 40. N
Viz èást „Nastavení serve

Pøipojení k server
1 Chcete-li se pøipojit k 

otevøete aplikaci Chat
Pøihlá¹ení. Informace 
chatu a ulo¾ení novýc
„Nastavení serveru ch

2 Zadejte identifikátor u
stisknutím tlaèítka 
chatu získáte od provo

3 Pro odhlá¹ení zvolte m
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Vyberte barvu pøijatých 

Zmìòte tón pøehrávaný pøi pøijetí 

hatu a u¾ivatelù
, zvolte v zobrazení Skupiny chatu 
t. Mù¾ete hledat podle hodnot 
 Èlenové (ID u¾ivatele).

le, zvolte v zobrazení Kontakty 
 Nový kontakt chatu > Hledat 
at podle hodnot Jméno u¾ivatele, 
èíslo a E-mailová adresa.

pinám chatu
u obsahuje seznam skupin chatu, 
 kterým jste právì pøipojeni.

lo¾ené skupinì chatu, stisknìte 

skupinì chatu, která není 
tifikátor znáte, zvolte mo¾nost 
skup..

 opustit, zvolte mo¾nost Volby > 
Ap
lik
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Zmìna nastavení chatu
Zvolte mo¾nost Volby > Nastavení > Pøedvolby a vyberte 
nìkterou z tìchto mo¾ností:

Pou¾ít pøezdívku (zobrazeno, pokud server podporuje 
skupiny chatu) –Chcete-li zadat pøezdívku, zvolte 
mo¾nost Ano.

Ukázat mou dostupnost –Chcete-li, aby vás ostatní 
u¾ivatelé vidìli, pokud jste online, zvolte mo¾nost V¹em.

Povolit zprávy od –Chcete-li pøijímat zprávy od v¹ech 
u¾ivatelù, zvolte mo¾nost V¹ech.

Povolit pozvánky od –Chcete-li povolit pøíjem pozvánek 
od kontaktù chatu, zvolte mo¾nost Jen kontakty chatu. 
Pozvánky k chatu posílají u¾ivatelé chatu, kteøí vás chtìjí 
pøipojit do své skupiny.

Øadit kontakty chatu –Zvolte zpùsob øazení kontaktù 
chatu: Abecednì nebo Dle online stavu.

Aktualiz. dostupnosti –Pro zvolení zpùsobu aktualizování 
informací o dostupnosti kontaktù chatu zvolte mo¾nost 
Automatická nebo Manuální.

Offline kontakty –Zvolte, zda mají být v seznamu 
kontaktù chatu zobrazeny kontakty ve stavu offline.

Barva vlastních zpráv –Vyberte barvu odeslaných 
zpráv chatu.

Barva pøijatých zpráv –
zpráv chatu.

Tón oznámení chatu –
nové zprávy chatu.

Hledání skupin c
Chcete-li hledat skupiny
mo¾nost Volby > Hleda
Název skupiny, Téma a

Chcete-li hledat u¾ivate
chatu mo¾nost Volby >
na serveru. Mù¾ete hled
ID u¾ivatele, Telefonní 

Pøipojení ke sku
Zobrazení Skupiny chat
které jste ulo¾ili nebo ke

Chcete-li se pøipojit k u
tlaèítko .

Chcete-li se pøipojit ke 
v seznamu, ale její¾ iden
Volby > Pøipoj. k nové 

Chcete-li skupinu chatu
Opustit skup. chatu.
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automaticky ukonèena po 

zaci, vyhledejte úèastníka 

zaci napi¹te zprávu a stisknìte 

nverzací bez ukonèení 
t Zpìt. Pro ukonèení konverzace 
konèit konverzaci.

onverzaci, zvolte mo¾nost 
e.

rzace ulo¾it do kontaktù chatu, 
øid. do kont. chatu.

ické odpovìdi na pøíchozí zprávy, 
apnout aut. odpov.. Zprávy 

atu mù¾ete naèíst seznamy 
 nebo do seznamu pøidat 

ení k serveru bude ze serveru 
 pou¾itý seznam kontaktù chatu.
Chat
Po pøipojení ke skupinì chatu mù¾ete zobrazovat zprávy, 
které jsou ve skupinì napsány, a posílat vlastní zprávy.

Chcete-li poslat zprávu, napi¹te do pole editoru zprávy text 
a stisknìte tlaèítko .

Chcete-li nìkterému z úèastníkù odeslat soukromou 
zprávu, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat soukr. zpr..

Chcete-li na pøijatou soukromou zprávu odpovìdìt, 
vyberte ji a zvolte mo¾nost Volby > Odpovìdìt.

Chcete-li pozvat online kontakty chatu do skupiny chatu, 
zvolte mo¾nost Volby > Odeslat pozvánku.

Chcete-li znemo¾nit pøíjem zpráv od nìkterých úèastníkù, 
zvolte mo¾nost Volby > Volby blokování.

Záznam chatu
Chcete-li zaznamenat zprávy zaslané v prùbìhu 
konverzace nebo bìhem pøipojení ke skupinì chatu, zvolte 
mo¾nost Volby > Zaznamenat chat. Zaznamenávání 
ukonèíte zvolením mo¾nosti Volby > Ukonèit záznam. 
Chcete-li zobrazit zaznamenané konverzace, zvolte 
v hlavním zobrazení mo¾nost Zaznam. konv..

Zobrazení a zahájení konverzace
V zobrazení Konverzace vidíte seznam jednotlivých 
úèastníkù, se kterými právì konverzujete. Ve¹kerá 

probíhající konverzace je 
ukonèení slu¾by Chat.

Chcete-li zobrazit konver
a stisknìte tlaèítko .

Pro pokraèování v konver
tlaèítko .

Pro návrat do seznamu ko
konverzace zvolte mo¾nos
zvolte mo¾nost Volby > U

Chcete-li zahájit novou k
Volby > Nová konverzac

Chcete-li úèastníka konve
zvolte mo¾nost Volby > P

Chcete-li posílat automat
zvolte mo¾nost Volby > Z
mù¾ete i nadále pøijímat.

Kontakty chatu
V zobrazení Kontakty ch
kontaktù chatu ze serveru
nové kontakty. Po pøihlá¹
automaticky naèten døíve
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feblog v pøístroji stisknìte 
¾nost Aplikace > Média > 
vøít.

oftwaru pro mobilní pøístroj 
ltimediální deník polo¾ek 
troji. Aplikace Lifeblog organizuje 
 textové zprávy, multimediální 
ebových blogù podle èasu 
rocházení, prohledávání, sdílení, 
í. Aplikace Nokia Lifeblog PC 
umo¾òují posílat polo¾ky 
atním u¾ivatelùm.

 automaticky sleduje va¹e 
plikace Lifeblog v pøístroji 
lo¾kami, posílání polo¾ek jiným 
í polo¾ek na webu. Kompatibilním 
ebo pøes spojení Bluetooth 

patibilnímu poèítaèi a mù¾ete 
at polo¾ky v pøístroji 
em.

o¾òuje snadné procházení 
 jste pomocí pøístroje 
laèítkem pak mù¾ete oblíbené 
é i multimediální zprávy pøenést 
Ap
lik
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Nastavení serveru chatu
Zvolte mo¾nost Volby > Nastavení. Nastavení mù¾ete 
pøijmout ve speciální textové zprávì od operátora sítì nebo 
provozovatele, který slu¾bu chatu nabízí. Identifikátor 
u¾ivatele a heslo získáte od provozovatele slu¾by po 
zaregistrování slu¾by. Neznáte-li identifikátor nebo heslo, 
obra»te se na provozovatele slu¾by.

Servery –Zobrazí seznam v¹ech definovaných 
serverù chatu.

Výchozí server –Zmìní server chatu, ke kterému se chcete 
pøipojit.

Typ pøihl. k chatu –Pro automatické pøihlá¹ení pøi zapnutí 
aplikace Chat zvolte mo¾nost Pøi spu¹tìní aplik..

Pro pøidání nového serveru do seznamu serverù chatu 
zvolte mo¾nost Servery > Volby > Nový server. 
Zadejte tato nastavení:

Název serveru –Název serveru chatu.

Pou¾itý pøístup. bod –Zvolte pøístupový bod, který chcete 
pro server pou¾ít.

Webová adresa –URL adresa serveru chatu.

ID u¾ivatele –Zadejte svùj identifikátor u¾ivatele.

Heslo –Zadejte své pøihla¹ovací heslo.

Nokia Lifeblog
Pro spu¹tìní aplikace Li
tlaèítko  a zvolte mo
Lifeblog > Volby > Ote

Lifeblog je kombinace s
a poèítaè, který vede mu
shroma¾ïovaných v pøís
fotografie, videa, zvuky,
zprávy a pøíspìvky do w
a umo¾òuje tak jejich p
publikování a zálohován
i Nokia Lifeblog mobile 
i pøíspìvky do blogu ost

Aplikace Lifeblog mobile
multimediální polo¾ky. A
umo¾òuje procházení po
u¾ivatelùm a publikován
datovým kabelem USB n
pøipojte pøístroj ke kom
pøená¹et a synchronizov
s kompatibilním poèítaè

Aplikace Lifeblog PC um
a hledání polo¾ek, které
nashromá¾dili. Jedním t
fotografie, videa, textov
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g do poèítaèe:
 dodaný s pøístrojem.
ia Nseries PC Suite (obsahuje 
belu Nokia pro USB pøipojení).
ifeblog pro poèítaè. 

nstalován software 
de nainstalován souèasnì 
ítaè.

 k poèítaèi
patibilnímu poèítaèi 
abelem USB:
poèítaèi nainstalována sada 
 (k dispozici na disku DVD-ROM).

USB k pøístroji a k poèítaèi. 
usí mít hodnotu PC Suite. 
 poèítaèi poprvé po 
kia Nseries PC Suite, 
taèe ovladaè pro vá¹ pøístroj. 

og v poèítaèi.

patibilnímu poèítaèi bezdrátovou 

poèítaèi nainstalována sada 
.

pøes datový USB kabel nebo spojení Bluetooth zpìt 
do pøístroje.

Databázi aplikace Nokia Lifeblog mù¾ete pro jistotu 
zálohovat na pevný disk, kompatibilní disky CD nebo 
kompatibilní disky DVD, kompatibilní vymìnitelný disk 
nebo kompatibilní sí»ovou jednotku. Mù¾ete také posílat 
pøíspìvky do svého blogu.

Dal¹í informace o slu¾bách pro blogování a jejich 
kompatibilitì s aplikací Nokia Lifeblog najdete na adrese 
www.nokia.com/lifeblog nebo v nápovìdì k aplikaci 
Lifeblog PC zobrazené po stisknutí klávesy F1.

Instalace do poèítaèe
Aplikaci Nokia Lifeblog PC (je k dispozici na disku 
DVD-ROM) musíte pøed prvním pou¾itím nainstalovat 
do kompatibilního poèítaèe.

K instalaci aplikace Nokia Lifeblog do kompatibilního 
poèítaèe potøebujete následující:
• procesor Intel Pentium nebo ekvivalentní, 1 GHz, 

128 MB RAM,
• 400 MB volného místa na disku (pokud je nutné 

instalovat aplikace Microsoft DirectX a Nokia Nseries 
PC Suite),

• grafické rozli¹ení 1024x768 a 24 bitové barvy,
• 32 MB grafickou kartu,
• Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP.

Instalace aplikace Lifeblo
1 Vlo¾te disk DVD-ROM
2 Nainstalujte sadu Nok

ovladaèe datového ka
3 Nainstalujte aplikaci L

Pokud v poèítaèi není nai
Microsoft DirectX 9.0, bu
s aplikací Lifeblog pro poè

Pøipojení pøístroje
Pøipojení pøístroje ke kom
kompatibilním datovým k
1 Zkontrolujte, zda je v 

Nokia Nseries PC Suite
2 Pøipojte datový kabel 

Mo¾nost USB re¾im m
Pøipojujete-li pøístroj k
nainstalování sady No
nainstaluje se do poèí
To mù¾e chvíli trvat.

3 Spus»te aplikaci Lifebl

Pøipojení pøístroje ke kom
technologií Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda je v 

Nokia Nseries PC Suite
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vé osy 
lo¾ek
eblog otevøe pøístroj zobrazení 
ultimediální polo¾ky. Chcete-li 
 polo¾ky, zvolte mo¾nost Volby > 

eblog v poèítaèi mù¾ete 
sa a Oblíbené vyu¾ít nìkolik 
hlej¹í je uchopit posuvník a rychle 
vat vpøed nebo vzad. Mù¾ete také 

u a vybrat datum, pou¾ít pøíkaz 
¾ít klávesy se ¹ipkami.

ebu
 polo¾ky aplikace Lifeblog, 
u na internetu pro ostatní.

øit úèet u kompatibilní blogovací 
pøíspìvkù jeden nebo více blogù 
plikace Lifeblog. Doporuèenou 
kia Lifeblog je slu¾ba TypePad 
 adrese www.typepad.com.

plikace Lifeblog v pøístroji. 
 Nastavení > Blog. V poèítaèi 
v oknì Správce úètù blogu.
Ap
lik

ac
e

0

2 Prùvodcem Pøipojení sady Nokia Nseries PC Suite 
(k dispozici na disku DVD-ROM) zkontrolujte, zda jste 
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth spárovali 
pøístroj a poèítaè. Dal¹í informace o sadì Nokia Nseries 
PC Suite najdete v pøíruèkách umístìných na stránkách 
podpory výrobku Nokia N81 na serveru 
www.nokia.com/support nebo na místním serveru 
Nokia. Dal¹í informace o spojení Bluetooth naleznete 
v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji.

3 Aktivujte spojení Bluetooth v pøístroji a v poèítaèi.

Kopírování polo¾ek
Kopírování nových nebo upravených polo¾ek z pøístroje 
do poèítaèe a kopírování vybraných polo¾ek z poèítaèe 
do pøístroje:
1 Pøipojte pøístroj k poèítaèi.
2 Spus»te aplikaci Lifeblog v poèítaèi.
3 V aplikaci Lifeblog PC zvolte mo¾nost Soubor > 

Kopírovat z telefonu a do telefonu.

Nové polo¾ky z pøístroje budou zkopírovány do poèítaèe. 
Polo¾ky ze slo¾ky Do telefonu v poèítaèi budou 
zkopírovány do pøístroje.

Procházení èaso
a oblíbených po
Pøi spu¹tìní aplikace Lif
Èasová osa a zobrazí m
otevøít ulo¾ené oblíbené
Zobrazit Oblíbené.

Po spu¹tìní aplikace Lif
v zobrazeních Èasová o
zpùsobù pohybu. Nejryc
nebo pomalu jím pohybo
klepnout na èasovou os
Jdi na datum nebo vyu

Publikování na w
Chcete-li sdílet nejlep¹í
po¹lete je do svého blog

Nejprve si musíte vytvo
slu¾by, vytvoøit jako cíl 
a pøidat úèet blogu do a
slu¾bou pro aplikaci No
spoleènosti Six Apart na

Úèet blogu pøidejte do a
Zvolte mo¾nost Volby >
mù¾ete úèty upravovat 
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jiných zdrojù
u JPEG z pøístroje mù¾ete do 
vat také obrázky JPEG, videoklipy 
ory AMR a textové soubory TXT 
 z diskù CD, DVD nebo slo¾ek 

bilního poèítaèe do aplikace 

a nebo Oblíbené zvolte 
portovat z PC.... Systém otevøe 

rázek, videosoubor, zvukový 
oubor nebo pøejdìte do jiných 
r, který chcete importovat. 
dnotek nebo zaøízení pou¾ijte 

r nebo nìkolik souborù. 
lédnout v oknì Náhled:.
t Otevøít slo¾ku (vèetnì 
né soubory importujte.

ích práv (DRM) 
 zaji¹tìní ochrany svého 

tnì autorských práv pou¾ívat 
o správu digitálních práv (DRM). 
Posílání pøíspìvkù na web z pøístroje:
1 V zobrazení Èasová osa nebo Oblíbené vyberte 

polo¾ky, které chcete poslat na web.
2 Zvolte mo¾nost Volby > Poslat na web.
3 Pøi prvním pou¾ití této funkce naète aplikace Lifeblog 

seznam blogù ze serveru.
4 Aplikace otevøe dialogové okno poslání pøíspìvku 

do blogu. V seznamu Poslat na: vyberte blog, 
který chcete pou¾ít. Pokud jste vytvoøili nové blogy, 
aktualizujte seznam blogù mo¾ností Volby > Obnovit 
seznam blogu. 

5 Zadejte název a popis pøíspìvku. Do pøíslu¹ného 
pole mù¾ete napsat i del¹í pøíbìh nebo popis.

6 Po dokonèení zvolte mo¾nost Volby > Odeslat.

Posílání pøíspìvkù na web z poèítaèe:
1 V zobrazení Èasová osa nebo Oblíbené vyberte polo¾ky 

(maximálnì 50), které chcete poslat na web.
2 Zvolte mo¾nost Soubor > Poslat na web. Systém 

otevøe okno Poslat na web.
3 Zadejte název a popis pøíspìvku. Do pøíslu¹ného pole 

mù¾ete napsat i del¹í pøíbìh nebo popis.
4 V seznamu Poslat na: vyberte blog, který chcete pou¾ít.
5 Po dokonèení klepnìte na tlaèítko Poslat.

Import polo¾ek z 
Kromì obrázkù ve formát
aplikace Lifeblog importo
3GP a MP4, zvukové soub
z jiných zdrojù (napøíklad
na pevném disku).

Import polo¾ek z kompati
Lifeblog pro poèítaè:
1 V zobrazení Èasová os

mo¾nost Soubor > Im
okno Import.

2 V seznamu najdìte ob
soubor nebo textový s
slo¾ek a najdìte soubo
K procházení jiných je
seznam Hledat v.

3 Vyberte slo¾ku, soubo
Obsah si mù¾ete proh

4 Klepnutím na mo¾nos
podslo¾ek) nebo vybra

Správa digitáln
Vlastníci obsahu mohou k
du¹evního vlastnictví vèe
rùzné typy technologií pr
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jde k po¹kození souborù ve va¹em 
ích klíèù nebo obsahu mù¾e 
novu pou¾ívat stejný obsah 
l¹í informace po¾ádejte svého 

mohou být navázány na konkrétní 
bsah je pak pøístupný pouze kdy¾ 
a v pøístroji.

aèní klíèe digitálních práv 
nìte tlaèítko , zvolte mo¾nost 
tiv. klíèe a vyberte nìkterou 

líèe, které jsou pøipojeny 
lnímu souboru, a klíèe, 

ebyla dosud zahájena.

zí neplatné klíèe, u nich¾ je 
u¾ití multimediálního souboru 
ìný multimediální soubor, ale není 
ní klíè.

zí klíèe, které nejsou pøipojeny 
nímu souboru v pøístroji.

s pou¾itelnosti nebo prodlou¾it 
ediálního souboru, zvolte mo¾nost 
è.
Ap
lik

ac
e

2

Tento pøístroj pou¾ívá pro pøístup k obsahu chránìnému 
systémem DRM rùzné typy softwaru DRM. Tento pøístroj 
umo¾òuje pøístup k obsahu chránìnému systémy WMDRM 
10, OMA DRM 1.0 a OMA DRM 2.0. Pokud nìkterý software 
DRM nedoká¾e obsah ochránit, vlastník obsahu mù¾e 
po¾ádat, aby funkènost softwaru DRM pro pøístup k novì 
chránìnému obsahu pomocí DRM byla zru¹ena. Zru¹ení 
mù¾e rovnì¾ zabránit obnovení obsahu chránìného 
pomocí DRM, který je ji¾ v pøístroji. Zru¹ení tohoto 
softwaru DRM neovlivní pou¾ití obsahu chránìného 
jinými typy DRM nebo pou¾ívání obsahu nechránìného 
pomocí DRM.

Obsah chránìný správou digitálních práv (DRM) je dodán 
s pøidru¾eným aktivaèním klíèem, který vymezuje va¹e 
práva k pou¾ívání obsahu.

Je-li v pøístroji obsah chránìný pomocí systému OMA DRM, 
mù¾ete zálohovat aktivaèní klíèe i obsah pomocí funkce 
zálohování sady Nokia Nseries PC Suite. Jiné zpùsoby 
pøenosu nemusí pøenést aktivaèní klíèe, které musí být 
obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokraèovat 
v pou¾ívání obsahu chránìného pomocí OMA DRM po 
zformátování pamìti pøístroje. Aktivaèní klíèe budete 
muset obnovit i v pøípadì, ¾e dojde k po¹kození souborù 
ve va¹em pøístroji.

Je-li ve va¹em pøístroji obsah chránìný pomocí WMDRM, 
dojde po zformátování pamìti pøístroje ke ztrátì 
aktivaèních klíèù i obsahu. Aktivaèní klíèe a obsah mù¾ete 

ztratit i v pøípadì, ¾e do
pøístroji. Ztráta aktivaèn
omezit va¹i schopnost z
ve va¹em pøístroji. O da
provozovatele slu¾by.

Nìkteré aktivaèní klíèe 
SIM kartu a chránìný o
je tato SIM karta vlo¾en

Chcete-li zobrazit aktiv
ulo¾ené v pøístroji, stisk
Aplikace > Média > Ak
z tìchto mo¾ností:

Platné klíèe –Zobrazí k
k nìkterému multimediá
jejich¾ doba platnosti n

Neplatné klíèe –Zobra
pøekroèena doba pro po
nebo je v pøístroji chrán
k nìmu pøipojen aktivaè

Nepou¾ité klíèe –Zobra
k ¾ádnému multimediál

Chcete-li koupit dal¹í èa
lhùtu pou¾ívání multim
Volby > Získat nový klí
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dnoty z jedné jednotky na jinou, 
olte mo¾nost Aplikace > 

mezenou pøesnost a mù¾e 
ouhlení.
dovaný typ mìr.
olte jednotku, ze které chcete 
li Jedn. zvolte jednotku, 

ádìt.
ta zadejte pøevádìnou hodnotu. 

e automaticky zmìní a zobrazí 

ní mìny 
u
na > Volby > Kurzy mìny. 
nu, musíte zvolit základní mìnu 
rz základní mìny je v¾dy 1.

e-li základní mìnu, musíte zadat 
oto¾e v¹echny døíve nastavené 
azány.
Chcete-li zobrazit detailní informace, napøíklad stav 
platnosti a mo¾nost odeslání souboru, zvolte aktivaèní klíè 
a stisknìte tlaèítko .

Adobe Reader 
Aplikace Adobe Reader umo¾òuje èíst dokumenty PDF 
na displeji pøístroje.

Tato aplikace je optimalizována pro zobrazování obsahu 
dokumentù PDF v telefonech a jiných mobilních zaøízeních 
a nabízí pouze omezené mno¾ství funkcí (ve srovnání 
s verzemi pro poèítaèe).

Chcete-li otevøít dokument, stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Aplikace > Kanceláø > Adobe PDF. Naposledy 
otevøené soubory jsou uvedeny v zobrazení souborù. 
Chcete-li otevøít dokument, vyhledejte ho a stisknìte 
tlaèítko .

K procházení a otevírání dokumentù ulo¾ených v pøístroji 
slou¾í aplikace Spr. soub..

Dal¹í informace
Dal¹í informace najdete na adrese www.adobe.com.

Sdílení dotazù, návrhù a informací o této aplikaci nabízí 
fórum u¾ivatelù Adobe Reader for Symbian OS na adrese 
http://adobe.com/support/forums/main.html.

Pøevodník 
Chcete-li pøepoèítávat ho
stisknìte tlaèítko  a zv
Kanceláø > Pøevodník.

Aplikace Pøevodník má o
docházet k chybám zaokr
1 V poli Typ zvolte po¾a
2 V prvním poli Jedn. zv

pøevádìt. V druhém po
na kterou chcete pøev

3 Do prvního pole Hodno
Druhé pole Hodnota s
pøevedenou hodnotu.

Nastavení základ
a smìnného kurz
Zvolte mo¾nost Typ > Mì
Ne¾ zaènete pøevádìt mì
a zadat smìnné kurzy. Ku

 Poznámka: Zmìnít
nové smìnné kurzy, pr
smìnné kurzy jsou vym
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oøádání hlavního menu, zvolte 
nost Volby > Pøesunout, Pøesun. 

á slo¾ka. Ménì èasto pou¾ívané 
sunout do slo¾ek a naopak, èasto 

ù¾ete ze slo¾ek pøesunout 

polo¾ky menu multimédií, 
 a zvolte mo¾nost Volby > 

.

vení tónù 
 pøizpùsobit vyzvánìcí tóny, tóny 
 rùzné události, prostøedí nebo 
nìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 

e mo¾nost Nástroje > Profily, 
o¾nost Volby > Aktivovat. 

ké stisknutím tlaèítka  
. Vyhledejte profil, 

a zvolte mo¾nost OK.

ezi normálním a tichým profilem 
èítko .
Pø
iz

pù
so

be
ní

 p
øís

tr
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e
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Pøizpùsobení pøístroje
Chcete-li pøizpùsobit nastavení pøístroje, vyberte nìkterou 
z následujících mo¾ností:
• Chcete-li pou¾ít pohotovostní re¾im displeje pro rychlý 

pøístup k èasto pou¾ívaným aplikacím, viz èást „Aktivní 
pohotovostní re¾im“ na str. 107.

• Chcete-li zmìnit obrázek pozadí pro pohotovostní 
re¾im, pøeètìte si èást „Zmìna vzhledu pøístroje“ 
na str. 106.

• Informace o pøizpùsobení vyzvánìcích tónù najdete 
v èásti „Profily –nastavení tónù“ na str. 104 a „Pøidání 
vyzvánìcích tónù ke kontaktùm“ na str. 35.

• Chcete-li zmìnit klávesové zkratky pøiøazené 
navigaènímu tlaèítku a levému a pravému výbìrovému 
tlaèítku v pohotovostním re¾imu, pøeètìte si èást 
„Pohotovostní re¾im“ na str. 122. 

• Chcete-li zmìnit typ hodin zobrazovaných 
v pohotovostním re¾imu, stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Aplikace > Hodiny > Volby > Nastavení > 
Typ hodin > Analogové nebo Digitální.

• Chcete-li zmìnit úvodní pozdrav na obrázek nebo 
animaci, stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Nástroje > Nastavení > Obecné > Pøizpùsobení > 
Displej > Pozdrav nebo logo.

• Chcete-li zmìnit vzhled menu, zvolte v hlavním menu 
mo¾nost Volby > Zmìnit zobrazení menu.

• Chcete-li zmìnit usp
v hlavním menu mo¾
do slo¾ky nebo Nov
aplikace mù¾ete pøe
pou¾ívané aplikace m
do hlavního menu.

• Chcete-li uspoøádat 
stisknìte tlaèítko 
Uspoøádat dla¾dice

Profily –nasta
Chcete-li nastavit nebo
zpráv a ostatní tóny pro
skupiny volajících, stisk
Nástroje > Profily.

Pro zmìnu profilu zvolt
vyberte profil a zvolte m
Profil mù¾ete zmìnit ta
v pohotovostním re¾imu
který chcete aktivovat, 

 Tip! Pro pøepínání m
podr¾te stisknuté tla
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, mù¾ete pøístroj pou¾ívat bez 

offline nemù¾ete iniciovat 
lání ani pou¾ívat dal¹í funkce, 

mobilní sítì. Volání mohou být 
 na oficiální èíslo tísòové linky 
stroji. Chcete-li volat, musíte 
lu aktivovat funkce telefonu. 
, zadejte zamykací kód.

il Offline, mù¾ete i nadále 
LAN, napøíklad pro ètení zpráv 
internetu. Nezapomeòte pøi 
øipojení k bezdrátové LAN 
zpeènostní po¾adavky. Viz èást 

“ na str. 76. Pøi zapnutém profilu 
i pøipojení Bluetooth. Viz èást 
tr. 78.

ine stisknìte vypínaè a vyberte 
umo¾ní bezdrátový pøenos 
cházíte v oblasti s dostateènou 

olte mo¾nost Nástroje > 
¾nost 3-D tóny aktivuje 
Chcete-li upravit profil, stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Nástroje > Profily. Vyhledejte profil a zvolte 
mo¾nost Volby > Upravit. Vyhledejte po¾adované 
nastavení a stisknutím tlaèítka  otevøete seznam 
voleb. Tóny ulo¾ené na pamì»ové kartì jsou oznaèeny 
ikonou .

Kdy¾ v seznamu vyberete tón, otevøe odkaz Stáhnout 
zvuky seznam zálo¾ek (sí»ová slu¾ba). Mù¾ete vybrat 
zálo¾ku, zahájit pøipojení k webové stránce 
a stáhnout tóny.

Chcete-li, aby pøístroj pøi vyzvánìní vyslovil jméno 
volajícího, zvolte mo¾nost Volby > Upravit a nastavte 
mo¾nost Vyslov jméno volaj. na hodnotu Zapnuto. 
Jméno volajícího musí být ulo¾eno v seznamu Kontakty.

Chcete-li vytvoøit nový profil, zvolte mo¾nost Volby > 
Vytvoøit nový.

Profil Offline
Profil Offline umo¾òuje pou¾ívat pøístroj bez pøipojení 
k bezdrátové síti. Aktivujete-li profil Offline, pøístroj vypne 
pøipojení k bezdrátové síti a zobrazí v oblasti indikátoru 
intenzity signálu ikonu . V¹echny bezdrátové 
vysokofrekvenèní signály z pøístroje i do pøístroje jsou 
zakázány. Pokusíte-li se odeslat zprávy, budou umístìny 
do slo¾ky k odeslání a odeslány pozdìji.

Je-li aktivní profil Offline
karty SIM nebo USIM.

 Dùle¾ité: V profilu 
nebo pøijímat ¾ádná vo
které vy¾adují pokrytí 
nadále uskuteènitelná
naprogramované v pøí
nejdøíve zmìnou profi
Byl-li pøístroj zamknut

Pokud jste aktivovali prof
pou¾ívat bezdrátovou sí» 
el. po¹ty nebo prohlí¾ení 
sestavování a pou¾ívání p
dodr¾et ve¹keré mo¾né be
„Bezdrátová LAN (WLAN)
Offline mù¾ete pou¾ívat 
„Pøipojení Bluetooth“ na s

Pro ukonèení profilu Offl
jiný profil. Pøístroj znovu 
(za pøedpokladu, ¾e se na
intenzitou signálu).

3-D tóny 
Stisknìte tlaèítko  a zv
Nástroje > 3-D tóny. Mo
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ost vyzvánìcího tónu, zvolte 
fily > Volby > Upravit > 

u pøístroje 
 displeje, napøíklad tapetu a ikony, 
volte mo¾nost Nástroje > 
Pøizpùsobení > Motivy.

pou¾itý pro v¹echny aplikace 
st Motivy > Normální.

ím zobrazit náhled motivu, 
 Náhled. Chcete-li motiv aktivovat, 
Nastavit. Aktivní motiv je oznaèen 

ì»ové kartì jsou oznaèeny 

ní hlavního menu, zvolte mo¾nost 

¾eè a stáhnout dal¹í motivy, zvolte 
ebo Zobr. menu mo¾nost 
á slu¾ba).

te pouze slu¾by, kterým dùvìøujete 
vídající zabezpeèení a ochranu 
arem.
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pro vyzvánìcí tóny trojrozmìrné efekty. Trojrozmìrné 
efekty nepodporují v¹echny vyzvánìcí tóny.

Chcete-li zapnout trojrozmìrné efekty, zvolte mo¾nost 
Efekty 3-D vyzv. tónù > Zapnuté.

Chcete-li zmìnit trojrozmìrný efekt pou¾itý pro vyzvánìcí 
tón, zvolte mo¾nost Trajektorie zvuku a po¾adovaný efekt. 
Chcete-li efekt upravit, vyberte nìkterou z následujících 
mo¾ností:

Rychlost trajektorie –Vyberte rychlost pohybu zvuku 
z jedné strany na druhou. Toto nastavení není dostupné 
pro v¹echny vyzvánìcí tóny.

Ozvìna –Vyberte typ ozvìny.

Efekt Doppler –Mo¾nost Zapnutý zpùsobí, ¾e zvuk 
vyzvánìcího tónu zní vý¹e, kdy¾ jste u pøístroje blí¾e, 
a ní¾e, kdy¾ jste ve vìt¹í vzdálenosti. Kdy¾ se k pøístroji 
pøibli¾ujete, vyzvánìcí tón se zvy¹uje, kdy¾ se vzdalujete, 
tón se sni¾uje. Dopplerùv jev není k dispozici pro 
v¹echny efekty.

Chcete-li si vyzvánìcí tón s trojrozmìrným efektem 
poslechnout, zvolte mo¾nost Volby > Pøehrát tón.

Pokud zapnete trojrozmìrné tóny, ale nevyberete 
¾ádný efekt, bude vyzvánìcí tón pøehráván s efektem 
roz¹íøeného sterea.

Chcete-li nastavit hlasit
mo¾nost Nástroje > Pro
Hlasitost vyzvánìní.

Zmìna vzhled
Chcete-li zmìnit vzhled
stisknìte tlaèítko  a z
Nastavení > Obecné > 

Chcete-li zmìnit motiv 
v pøístroji, zvolte mo¾no

Chcete-li pøed aktivován
zvolte mo¾nost Volby >
zvolte mo¾nost Volby > 
ikonou .

Motivy ulo¾ené na pam
ikonou .

Chcete-li zmìnit rozvr¾e
Motivy > Zobr. menu.

Chcete-li pøipojit prohlí
v zobrazení Normální n
Stáhnout motivy (sí»ov

 Dùle¾ité: Pou¾ívej
a které nabízejí odpo
pøed ¹kodlivým softw
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ýt nastaveni pevnì a není 
Chcete-li upravit tapetu, zmìòte mo¾ností Motivy > 
Tapeta obrázek na pozadí displeje v aktivním 
pohotovostním re¾imu.

Aktivní pohotovostní re¾im
Displej aktivního pohotovostního re¾imu zobrazuje 
indikátory stavu, zaøízení, zobrazení pøehrávání a hledání.

Chcete-li zapnout nebo vypnout aktivní pohotovostní 
re¾im, stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Nastavení > Obecné > Pøizpùsobení > Pohotovostní 
re¾im > Akt. poh. re¾..

Vyberte aplikaci nebo událost 
a stisknìte tlaèítko .

Je-li zapnut aktivní 
pohotovostní re¾im, není 
mo¾né pou¾ívat standardní 
klávesové zkratky pøiøazené 
navigaènímu tlaèítku.

Chcete-li zmìnit výchozí 
zástupce aplikací, stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Nástroje > Nastavení > 
Obecné > Pøizpùsobení > 
Pohotovostní re¾im > Aplik. aktiv. poh. re¾..

Nìkteøí zástupci mohou b
mo¾né je zmìnit.
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 kontaktù uskuteènit hovor, musíte 
IM karty do adresáøe Kontakty. 
taktù“ na str. 34.

ím re¾imu volat poslední volané 
Volat. Vyhledejte èíslo a stisknìte 

bo videoklipu v multimediální 
íkovi hovoru zvolte mo¾nost 
(pouze v sítích UMTS). Pøed 
vit zprávu a zmìnit pøíjemce. 
t ode¹lete soubor do 
 (sí»ová slu¾ba).

ù DTMF (napøíklad hesla) zvolte 
at DTMF. Zadejte øetìzec tónù 
e v menu Kontakty. Znak 
uzy (p) vlo¾íte opakovaným 

Tón ode¹lete zvolením 
F mù¾ete zadat do polí 
MF karty kontaktu.

ý hovor odlo¾it do poøadí 
r, zvolte mo¾nost Volby > 
í mezi aktivním hovorem 

lte mo¾nost Volby > Pøepnout. 
Vo
lá

ní

8

Volání
Hlasové hovory
1 V pohotovostním re¾imu zadejte telefonní èíslo 

vèetnì pøedvolby. Èíslo odstraníte stisknutím . 
U mezinárodních hovorù vlo¾te dvojím stisknutím 
tlaèítka  znak + (nahrazuje mezinárodní pøístupový 
kód) a zadejte mezinárodní smìrové èíslo, národní 
smìrové èíslo (podle potøeby vynechejte úvodní nulu) 
a telefonní èíslo.

2 Stisknutím tlaèítka Volat telefonní èíslo vytoèíte.
3 Stisknutím tlaèítka Konec ukonèíte hovor (nebo zru¹íte 

pokus o navázání hovoru). Stisknutím tlaèítka Konec 
v¾dy ukonèíte hovor, i kdy¾ je aktivní jiná aplikace.

Chcete-li bìhem hovoru nastavit hlasitost, pou¾ijte 
tlaèítko hlasitosti na stranì pøístroje. Mù¾ete pou¾ít 
i navigaèní tlaèítko. Pokud jste nastavili hlasitost Ticho, 
zvolte nejprve mo¾nost Nahlas.

Chcete-li volat ze seznamu Kontakty, stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kontakty. Vyhledejte 
po¾adované jméno nebo do pole pro hledání zadejte 
první písmena jména. Telefon zobrazí odpovídající 
kontakty. Kontakt zavoláte stisknutím tlaèítkem Volat.

Ne¾ mù¾ete ze seznamu
zkopírovat kontakty ze S
Viz èást „Kopírování kon

Chcete-li v pohotovostn
èíslo, stisknìte tlaèítko 
tlaèítko Volat.

Pro odeslání obrázku ne
zprávì druhému úèastn
Volby > Odeslat MMS 
odesláním mù¾ete upra
Stisknutím tlaèítka Vola
kompatibilního pøístroje

Pro odeslání øetìzce tón
mo¾nost Volby > Odesl
DTMF nebo jej vyhledejt
èekání (w) nebo znak pa
tisknutím tlaèítka . 
mo¾nosti OK. Tóny DTM
Telefonní èíslo nebo DT

Chcete-li aktivní hlasov
a pøijmout pøíchozí hovo
Do poøadí. Pro pøepínán
a hovorem v poøadí zvo
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í
ní (sí»ová slu¾ba) umo¾òuje volat 
ernet.

out hovor pøes internet, musí 
¾bì internetového volání.

olte mo¾nost Nástroje > 
.

ternetového volání musí být 
øipojení, napøíklad pøístupového 

ní bezpeènosti va¹eho 
í k síti LAN v¾dy pou¾ijte 
 metod ¹ifrování pøenosu. 
¹uje riziko neoprávnìného 

.

øíklad ve Francii, platí omezení 
 LAN. Dal¹í informace získáte 

 se mohou li¹it podle 

ternetového volání vyberte 
pro pøipojení a stisknìte 
 oznaèené ikonou , 
Pro spojení aktivního hovoru s hovorem v poøadí 
(a odpojení se z hovoru) zvolte mo¾nost Volby > Pøepojit.

 Tip! Pokud je aktivní pouze jeden hlasový hovor 
a ten chcete odlo¾it do poøadí, stisknìte tlaèítko Volat. 
Pro aktivování hovoru znovu stisknìte tlaèítko Volat.

Chcete-li bìhem aktivního hovoru pøepnout zvuk ze 
sluchátka do reproduktoru, zvolte mo¾nost Volby > Aktiv. 
reproduktor. Chcete-li zvuk pøepnout do kompatibilního 
headsetu pøipojeného pøes spojení Bluetooth, zvolte 
mo¾nost Volby > Aktiv. handsfree. Pro pøepnutí zpìt 
do sluchátka zvolte mo¾nost Volby > Aktivovat telefon.

 Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, 
nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e 
být velmi vysoká. 

Pro ukonèení aktivního hovoru a pøijmutí hovoru èekajícího 
na lince zvolte mo¾nost Volby > Nahradit.

Chcete-li ukonèit více souèasnì aktivních hovorù, zvolte 
mo¾nost Volby > Ukonèit v¹. hovory.

Mnoho voleb, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hlasového 
hovoru, jsou sí»ové slu¾by.

Informace o konferenèních hovorech a hlasovém vytáèení 
najdete v roz¹íøené u¾ivatelské pøíruèce na adrese 
www.nokia.com/support nebo na místním webovém 
serveru spoleènosti Nokia.

Internetová volán
Slu¾ba internetového volá
a pøijímat hovory pøes int

Chcete-li volat nebo pøijm
být pøístroj pøipojen ke slu

Stisknìte tlaèítko  a zv
Pøipojení > Internet. tel.

Pro pøipojení ke slu¾bì in
pøístroj v dosahu sítì pro p
bodu bezdrátové sítì. 

 Dùle¾ité: Pro zvý¹e
bezdrátového pøipojen
nìkterou z dostupných
Pou¾ití ¹ifrování zmen
pøístupu k va¹im datùm

V nìkterých místech, nap
pro pou¾ívání bezdrátové
u místních orgánù.

Dostupné pøístupové body
provozovatele slu¾by. 

Pro pøipojení ke slu¾bì in
v seznamu dostupnou sí» 
tlaèítko . Ulo¾ené sítì,
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ní seznamu sítí pro pøipojení. 
kdy¾ va¹e bezdrátová sí» LAN 
a. Seznam se mimoto aktualizuje 
 sekund.

tavení.

ace.

ohou li¹it.

ém okam¾iku pøipojen pouze 
u bodu bezdrátové sítì LAN. 
bo více slu¾eb internetového 
 pøístupový bod, mù¾e být pøístroj 
 souèasnì. Slu¾ba pou¾ívaná pro 
ání je uvedena v seznamu sítí 
ji zmìnit, zvolte mo¾nost 

u¾bì internetového volání, 
mu zobrazena ikona .

ím re¾imu mù¾e být zobrazen 
t. tel., pøípadnì mù¾ete takového 
je po pou¾ití zástupce k dispozici 
lání a pøístupový bod, mù¾ete 
 jste ji¾ k nìkteré slu¾bì 

ipojeni, zeptá se pøístroj, 
 odpojit.
Vo
lá

ní
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jsou uvedeny na zaèátku seznamu. Pøipojování ukonèíte 
mo¾ností Zru¹it.

Po úspì¹ném pøipojení ke slu¾bì mù¾ete pou¾itou 
bezdrátovou sí» ulo¾it jako známý pøístupový bod.

Zvolte mo¾nost Volby a vyberte nìkterou z tìchto 
mo¾ností:

Pøipojit ke slu¾bì –Navázání spojení se slu¾bou, pokud 
existuje slu¾ba internetového volání a je k dispozici vhodná 
sí» pro pøipojení.

Odpojit od slu¾by –Ukonèení spojení se slu¾bou 
internetového volání.

Zmìnit slu¾bu –Volba slu¾by internetového volání pro 
odchozí hovory (pokud je pøístroj pøipojen k více ne¾ jedné 
slu¾bì). Tato mo¾nost je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e je 
nakonfigurována více ne¾ jedna slu¾ba.

Konfigurovat slu¾bu –Konfigurace nových slu¾eb. 
Tato mo¾nost je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e existují 
nenakonfigurované slu¾by.

Ulo¾it sí» –Ulo¾ení sítì, ke které jste právì pøipojeni. 
Døíve ulo¾ené sítì jsou v seznamu sítí oznaèeny 
ikonou . Tato mo¾nost je zobrazena pouze v pøípadì, 
¾e jste pøipojeni k neulo¾ené bezdrátové síti LAN.

Pou¾ít skrytou sí» –Pøipojení ke slu¾bì internetového 
volání pøes skrytou bezdrátovou sí» LAN.

Obnovit –Ruèní obnove
Tuto mo¾nost pou¾ijte, 
není v seznamu uveden
automaticky ka¾dých 15

Nastavení –Zmìna nas

Konec –Ukonèení aplik

Dostupné mo¾nosti se m

Pøístroj mù¾e být v ka¾d
k jednomu pøístupovém
Pokud pou¾íváte dvì ne
volání vyu¾ívající tentý¾
pøipojen k více slu¾bám
odchozí internetová vol
pro pøipojení. Chcete-li 
Zmìnit slu¾bu.

Kdy¾ jste pøipojeni ke sl
je v pohotovostním re¾i

V aktivním pohotovostn
zástupce slu¾by Interne
zástupce pøidat. Pokud 
slu¾ba internetového vo
se ruènì pøihlásit. Pokud
internetového volání pø
zda se od slu¾by chcete
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utý a pøipraven k volání. 
vá volání prostøednictvím 
isí na dostupnosti bezdrátové 
ci mo¾nosti tísòových volání 

vatele internetového volání. 
ových volání prostøednictvím 
áte od svého provozovatele 

ení slu¾eb internetového volání, 
olte mo¾nost Nástroje > 
> Nastavení.

volit preferovaný typ odchozích 
lby > Zmìnit > Výchozí 
bo Internetové volání.

í nastavení vybrané slu¾by, 
tevøít.

hou li¹it.

olte mo¾nost Nástroje > 
> Volby > Nastavení > 
Chcete-li z pohotovostního re¾imu zahájit internetové 
volání, zadejte telefonní èíslo nebo internetovou adresu 
a stisknìte tlaèítko Volat. Pro pøepínání mezi psaním èíslic 
a písmen podr¾te stisknuté tlaèítko #. Hovor ukonèíte 
stisknutím tlaèítka Konec.

Internetové volání mù¾ete zahájit také z aplikací Kontakty 
a Protokol. Chcete-li volat ze seznamu Kontakty, 
stisknìte tlaèítko , zvolte mo¾nost Kontakty, vyhledejte 
po¾adovaný kontakt a zvolte mo¾nost Volby > Internetové 
volání. Chcete-li volat ze seznamu Protokol, stisknìte 
tlaèítko , zvolte mo¾nost Nástroje > Protokol > 
Poslední hov. a Nepøijaté hov., Pøijaté hovory nebo 
Volaná èísla, vyhledejte po¾adovaný kontakt a zvolte 
mo¾nost Volby > Internetové volání.

Pokud je nastaven preferovaný typ volání Internetové 
volání a pøístroj je pøipojen ke slu¾bì internetového 
volání, jsou volání automaticky navazována jako 
internetová volání.

Vá¹ pøístroj podporuje slu¾bu volání pøes internet 
(internetová volání). Vá¹ pøístroj se primárnì pokusí 
o tísòová volání prostøednictvím mobilní sítì. Nebude-li 
tísòové volání prostøednictvím mobilní sítì úspì¹né, 
pøístroj se pokusí o tísòové volání prostøednictvím va¹eho 
provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze 
mobilního spojení byste pro tísòová volání mìli pou¾ívat 
mobilní sítì, je-li to mo¾né. Máte-li k dispozici pokrytí 
mobilní sítì, ovìøte si pøed zahájením tísòového volání, 

¾e je mobilní telefon zapn
Schopnost provádìt tísòo
internetového spojení záv
sítì LAN a na implementa
ze strany va¹eho provozo
Informaci o mo¾nosti tísò
internetového spojení získ
internetového volání.

Nastavení
Chcete-li zobrazit nastav
stisknìte tlaèítko  a zv
Pøipojení > Internet. tel.

Chcete-li zobrazit nebo z
volání, zvolte mo¾nost Vo
typ volání > Celulární ne

Chcete-li otevøít zobrazen
zvolte mo¾nost Volby > O

Dostupné mo¾nosti se mo

Nastavení slu¾by

Stisknìte tlaèítko  a zv
Pøipojení > Internet. tel.
Nastavení: ....
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rat slou¾í k odebrání sítì 
u slu¾by.

a a videoschránka
lasové schránky nebo 
u¾by, videoschránka je k dispozici 
r¾te v pohotovostním re¾imu 
 zvolte mo¾nost Hlasová schránka 
iz také èásti „Pøesmìrování 
ideohovory“ na str. 114.

ní èíslo své hlasové schránky nebo 
 tlaèítko , zvolte mo¾nost 

Schr. volání, vyberte schránku 
> Zmìnit èíslo. Zadejte èíslo 

tele slu¾by) a zvolte mo¾nost OK.

or
èastníkovi.
úèastníkovi zvolte mo¾nost 
. První hovor je automaticky 

voru volanou osobou pøipojte 
 konferenèního hovoru mo¾ností 
.

Vo
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ní
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Chcete-li zobrazit nastavení slu¾by, zvolte mo¾nost Typ 
pøihlá¹ení a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností:

Automatické –Automatické pøihla¹ování ke slu¾bì 
internetového volání. Pokud pøístroj najde známou sí», 
pøipojí se ke slu¾bì internetového volání automaticky.

Manuální –Ruèní pøihlá¹ení ke slu¾bì 
internetového volání.

Pokud pou¾íváte automatické pøihla¹ování k bezdrátovým 
sítím LAN, pøístroj pravidelnì hledá bezdrátové sítì LAN, 
co¾ urychluje vybíjení baterie a zkracuje její ¾ivotnost.

Mo¾nost Ulo¾ené pøipojovací sítì zobrazí sítì pro 
pøipojení, které slu¾ba internetového volání rozpoznává. 
Tyto sítì jsou vyu¾ívány pro automatické pøihla¹ování 
a jsou v seznamu sítí pro pøipojení oznaèeny ikonou .

Mo¾ností Upravit nastav. slu¾by otevøete nastavení 
slu¾by. Tato mo¾nost je dostupná pouze v pøípadì, 
¾e je v pøístroji nainstalován softwarový doplnìk 
pro danou slu¾bu.

Ulo¾ené sítì pro pøipojení

Chcete-li zobrazit nebo odebrat sítì pro pøipojení, které 
jste pro slu¾bu internetového volání ulo¾ili, stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > Pøipojení > 
Internet. tel. > Nastavení > Nastavení: ... > 
Ulo¾ené pøipojovací sítì. > Volby > Otevøít.

Mo¾nost Volby > Odeb
pro pøipojení ze seznam

Hlasová schránk
Chcete-li volat do své h
videoschránky (sí»ové sl
pouze v síti UMTS), pod
stisknuté tlaèítko  a
nebo Schránka videa. V
hovorù“ na str. 128 a „V

Chcete-li zmìnit telefon
videoschránky, stisknìte
Nástroje > Nástroje > 
a zvolte mo¾nost Volby
(získáte jej u provozova

Konferenèní hov
1 Zavolejte prvnímu ú
2 Pro volání druhému 

Volby > Nový hovor
ulo¾en do poøadí.

3 Po pøijetí nového ho
prvního úèastníka do
Volby > Konference
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. Tlaèítko  je vyhrazeno 
bo videoschránku. 

tisknìte tlaèítko zrychlené volby 

¹íøené hlasové pøíkazy. 
 nezávisejí na hlasu, kterým jsou 
nenamlouvá záznamy pøedem. 
znamy pro polo¾ky v kontaktech 
oveným záznamem. Technologie 
roji se pøizpùsobí hlasu hlavního 
ho hlasové pøíkazy lépe.

kontakt je jméno nebo pøezdívka 
. Chcete-li si syntetický hlasový 
øete kartu kontaktu a zvolte 
las. záznam.

ového záznamu
 hlasových záznamù mù¾e být 
støedí nebo v tísni. Nespoléhejte 
dech pouze na volání s pomocí 

apnut reproduktor. Dr¾te pøístroj 
lasový záznam.
Chcete-li k hovoru pøipojit dal¹ího úèastníka, opakujte 
krok 2 a zvolte mo¾nost Volby > Konference > 
Pøidat do konf.. Pøístroj podporuje konferenèní 
hovory s maximálnì ¹esti úèastníky vèetnì vás.
Chcete-li s nìkterým z úèastníkù hovoøit soukromì, 
zvolte mo¾nost Volby > Konference > Soukromì. 
Vyberte úèastníka a zvolte mo¾nost Soukromí. 
Konferenèní hovor je v pøístroji pøepnut do poøadí. 
Ostatní úèastníci mohou pokraèovat v konferenèním 
hovoru. Po skonèení soukromého rozhovoru zvolte 
mo¾nost Volby > Pøidat do konf. a vra»te se do 
konferenèního hovoru.
Chcete-li nìkterého úèastníka odpojit, zvolte mo¾nost 
Volby > Konference > Odpojit úèastníka, vyberte 
úèastníka a zvolte mo¾nost Odpojit. 

4 Aktivní konferenèní hovor ukonèíte stisknutím 
tlaèítka Konec.

Zrychlená volba telefonního èísla
Chcete-li aktivovat funkci zrychlené volby, stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > Nastavení > 
Telefon > Volání > Zrychlená volba > Zapnutá.

Chcete-li nìkterému tlaèítku zrychlené volby ( – ) 
pøiøadit telefonní èíslo, stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Nástroje > Nástroje > Zr. volba. Pøejdìte na 
tlaèítko, kterému chcete pøiøadit telefonní èíslo, a zvolte 

mo¾nost Volby > Pøiøadit
pro hlasovou schránku ne

V pohotovostním re¾imu s
a tlaèítko Odeslat.

Hlasové vytáèení
Vá¹ pøístroj podporuje roz
Roz¹íøené hlasové pøíkazy
namluveny, u¾ivatel tedy 
Pøístroj vytvoøí hlasové zá
sám a porovnává je s vysl
rozpoznávání hlasu v pøíst
u¾ivatele a rozpoznává je

Hlasovým záznamem pro 
ulo¾ená na kartì kontaktu
záznam poslechnout, otev
mo¾nost Volby > Pøehr. h

Volání s pomocí hlas
 Poznámka: Pou¾ití

obtí¾né v hluèném pro
se tedy ve v¹ech pøípa
hlasového záznamu.

Pøi hlasovém vytáèení je z
blízko u sebe a vyslovte h
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 mít kartu USIM a musíte být 
MTS. Informace o dostupnosti 

ohovorù získáte 

at pouze mezi dvìma úèastníky. 
ovádìt pouze s kompatibilním 
o klientem ISDN. Videohovory 

¾ je aktivní jiný hovor, videohovor 

pøíjemce neodesílá video nebo jej 

sílání videa z pøístroje. 

a v prùbìhu videohovoru zakázali, 
án jako videohovor. Ceny zjistíte 

eohovor, zadejte v pohotovostním 
o nebo zvolte mo¾nost Kontakty 

y > Volat > Videohovor.

je pro videohovory pou¾íván druhý 
i. Zahájení videohovoru mù¾e 
azí zprávu Èeká se na videoobraz. 

napøíklad kdy¾ videohovory nejsou 
dy¾ pøijímající pøístroj není 
 zeptá, zda se chcete pokusit 
Vo
lá

ní

4

1 Chcete-li zahájit hlasové vytáèení v pohotovostním 
re¾imu, podr¾te stisknuté pravé výbìrové tlaèítko. 
Pokud je pøipojen kompatibilní headset s tlaèítkem, 
podr¾te stisknuté tlaèítko headsetu a zahajte 
hlasové vytáèení.

2 Zazní krátký tón a pøístroj zobrazí text Prosím, 
teï mluvte. Zøetelnì vyslovte jméno nebo pøezdívku 
ulo¾enou na kartì kontaktu.

3 Pøístroj pøehraje syntetický hlasový záznam 
rozpoznaného kontaktu ve vybraném jazyce 
a zobrazí jméno a èíslo. Po prodlevì 2,5 sekundy 
pøístroj zahájí vytáèení.
Pokud pøístroj nerozpozná kontakt správnì, zvolte 
mo¾nost Dal¹í pro zobrazení seznamu dal¹ích shod 
nebo mo¾nost Konec pro ukonèení hlasového vytáèení.

Pokud je jménu pøiøazeno více telefonních èísel, vybere 
pøístroj výchozí èíslo (pokud je nastaveno). Pokud není 
urèeno výchozí èíslo, vybere pøístroj první dostupné èíslo 
v následujícím poøadí: Mobil, Mobil (domù), Mobil 
(práce), Telefon, Telefon (domù) a Telefon (práce).

Videohovory
Pøi videohovoru (sí»ová slu¾ba) je mezi vámi a pøíjemcem 
hovoru zaji¹tìn oboustranný pøenos ¾ivého obrazu. 
Videoobraz v reálném èase –obraz snímaný fotoaparátem 
pøístroje –je pøená¹en pøíjemci videohovoru. 

K videohovorùm musíte
v místì s pokrytím sítì U
a objednání slu¾eb vide
u provozovatele slu¾by.

Videohovor mù¾e probíh
Videohovor je mo¾né pr
mobilním pøístrojem neb
nelze provádìt, pokud ji
nebo datové volání.

Ikony: 
 Nepøijímáte video (

sí» nepøená¹í). 
 Máte zakázáno ode

I kdy¾ jste odesílání vide
hovor bude pøesto úètov
u provozovatele slu¾by.
1 Chcete-li zahájit vid

re¾imu telefonní èísl
a vyberte kontakt.

2 Zvolte mo¾nost Volb

Pøi výchozím nastavení 
fotoaparát v pøední èást
chvíli trvat. Pøístroj zobr

Není-li volání úspì¹né, 
podporovány sítí nebo k
kompatibilní, telefon se
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arát zvolte mo¾nost Volby > 

nutím tlaèítka Konec.

 video (sí»ová slu¾ba) mù¾ete 
posílat z mobilního zaøízení do 
bilního zaøízení ¾ivý videoobraz 

dílené video je aktivní 
ílení videa nechcete pro 
produktor, mù¾ete pou¾ít 

lení videa
ideo vy¾aduje pøipojení UMTS, 
funkce Sdílené video na 
 dal¹í informace o dostupnosti 
 o poplatcích za slu¾bu, 
lu¾by.

 video se øiïte tìmito pokyny:
ven pro dvojbodovou 
Nastavení“ na str. 116.
ní UMTS a musíte být v oblasti 
èást „Nastavení“ na str. 116. 
o normální hovor nebo zda chcete poslat textovou èi 
multimediální zprávu.

Videohovor je aktivní, pokud vidíte dva obrázky a sly¹íte 
zvuk z reproduktoru. 

Pøíjemce videohovoru mù¾e zakázat odesílání videa ( ). 
V takovém pøípadì mù¾ete vidìt pouze statický obrázek 
nebo ¹edé pozadí.

Pro zmìnu mezi zobrazováním videa a posloucháním 
zvuku zvolte mo¾nost Volby > Povolit nebo Nepovolit > 
Odesílání videa, Odesílání audia nebo Odesíl. audia 
a videa.

Chcete-li vlastní obraz zvìt¹it nebo zmen¹it, stisknìte 
tlaèítko  nebo .

Chcete-li zamìnit umístìní posílaného videoobrazu na 
displeji, zvolte mo¾nost Volby > Zmìnit poøadí obr..

Chcete-li zvuk pøepnout do kompatibilního headsetu 
pøipojeného k pøístroji pøes spojení Bluetooth, zvolte 
mo¾nost Volby > Aktiv. handsfree. Pro pøepnutí zvuku 
zpìt do reproduktoru pøístroje zvolte mo¾nost Volby > 
Aktivovat telefon.

Chcete-li bìhem videohovoru nastavit hlasitost, pou¾ijte 
tlaèítko hlasitosti na stranì pøístroje.

Chcete-li pro posílání videa pou¾ít hlavní fotoaparát, 
zvolte mo¾nost Volby > Pou¾ít prim. kameru. Pro pøepnutí 

zpìt na sekundární fotoap
Pou¾ít sekund. kameru.

Videohovor ukonèíte stisk

Sdílení videa
Pomocí mo¾nosti Sdílené
bìhem hlasového hovoru 
jiného kompatibilního mo
nebo videoklip.

Pøi aktivovaném re¾imu S
reproduktor. Pokud pøi sd
hlasový hovor pou¾ívat re
kompatibilní headset.

Po¾adavky na sdí
Proto¾e funkce Sdílené v
závisí mo¾nost pou¾ívání 
dostupnosti sítì UMTS. O
slu¾by nebo sítì, pøípadnì
po¾ádejte provozovatele s

Pøi práci s funkcí Sdílené
• Pøístroj musí být nasta

komunikaci. Viz èást „
• Musí být aktivní spoje

pokrytí sítí UMTS. Viz 
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o Sdílený pohled. Adresu SIP 
atelské_jméno@název_domény 
ù¾ete pou¾ít adresu IP).

ontaktu, mù¾ete pro sdílení videa 
èetnì mezinárodního smìrového 
okud to podporuje provozovatel 

S

takto:
ovatele slu¾by a uzavøete smlouvu 
TS.
te správnì nakonfigurováno 
ému bodu slu¾eb UMTS. 
 èásti „Pøipojení“ na str. 129.

dea a videoklipù
hovor, zvolte mo¾nost Volby > 
video a otevøete kryt objektivu 

u zvolte mo¾nost Volby > 
aný klip. Pøístroj zobrazí seznam 
. Vyberte videoklip, který chcete 

rohlédnout ukázku videoklipu, 
y > Pøehrát.
ea pøístroj ode¹le pozvánku 
ou na kartì kontaktu pøíjemce. 
Vo
lá

ní

6

Pokud zahájíte relaci sdílení v místì pokrytí sítì UMTS 
a dojde k pøedání hovoru do sítì GSM, sdílení je 
ukonèeno, ale hlasový hovor pokraèuje. Funkci Sdílené 
video nelze spustit, pokud nejste v dosahu pokrytí 
sítì UMTS.

• Odesilatel i pøíjemce musí být zaregistrováni v síti 
UMTS. Pokud nìkoho pozvete k relaci sdílení a pøístroj 
pøíjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá 
nainstalovánu aplikaci Sdílené video nebo nemá 
nastavenu dvojbodovou komunikaci, o poslaném 
pozvání se nedozví. Vy v¹ak obdr¾íte chybovou zprávu, 
¾e pøíjemce nemù¾e pozvání pøijmout.

Nastavení
Nastavení dvojbodového spojení

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem 
SIP (Session Initiation Protocol). Pøed pou¾itím funkce 
Sdílené video musí být v pøístroji nastaven profil SIP.

O nastavení pro profil SIP po¾ádejte provozovatele slu¾by 
a nastavení ulo¾te do pøístroje. 

Provozovatel slu¾by vám nastavení po¹le speciální zprávou 
nebo vám pøedá seznam potøebných parametrù.

Pokud znáte adresu SIP pøíjemce, mù¾ete ji zadat do 
pøíslu¹né karty kontaktu. Stisknìte tlaèítko , zvolte 
mo¾nost Kontakty a otevøete kartu kontaktu (nebo vytvoø-
te novou kartu pro danou osobu). Zvolte mo¾nost Volby > 

Pøidat detail > SIP neb
zadejte ve formátu u¾iv
(místo názvu domény m

Neznáte-li adresu SIP k
pou¾ít i èíslo pøíjemce v
èísla, napøíklad +358 (p
bezdrátové slu¾by).

Nastavení spojení UMT

Spojení UMTS nastavte 
• Obra»te se na provoz

o pou¾ívání sítì UM
• Zkontrolujte, zda má

pøipojení k pøístupov
Nápovìdu najdete v

Sdílení ¾ivého vi
1 Je-li aktivní hlasový 

Sdílet video > ®ivé 
na zadní stranì.
Pro sdílení videoklip
Sdílet video > Nahr
ulo¾ených videoklipù
sdílet. Chcete-li si p
zvolte mo¾nost Volb

2 Pøi sdílení ¾ivého vid
na adresu SIP ulo¾en
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o do slo¾ky Obrázky a video 

u pøistupujete k jiným aplikacím, 
cete-li se vrátit do zobrazení 

t ve sdílení, zvolte v aktivním 
o¾nost Volby > Pokraèovat. 
ostní re¾im“ na str. 107.

sdílení, zobrazí telefon zprávu se 
jeho adresou SIP. Pokud nemáte 
ichý, pøístroj pøi obdr¾ení 

ozvánku ke sdílení a nejste 
S, o pøijetí pozvánky 

te zvolit následující mo¾nosti:

e sdílení.

ozvánky. Odesilatel obdr¾í 
ání odmítli. Relaci sdílení 
tím tlaèítka Konec. Tím ukonèíte 

eoklipu ztlumit zvuk, zvolte 
Pokud sdílíte videoklip, zvolte mo¾nost Volby > Pozvat. 
Mo¾ná bude nutné videoklip pøed sdílením pøevést do 
vhodného formátu. Pøístroj zobrazí zprávu Pro sdílení 
musí být klip zkonvertován. Pokraèovat?. 
Zvolte mo¾nost OK.
Pokud jsou kontaktní informace pøíjemce ulo¾eny 
v aplikaci Kontakty a kontakt má nìkolik adres SIP 
nebo telefonních èísel s mezinárodním smìrovým 
èíslem, vyberte po¾adovanou adresu nebo èíslo. Pokud 
adresa SIP ani telefonní èíslo pøíjemce nejsou dostupné, 
zadejte adresu SIP nebo telefonní èíslo pøíjemce vèetnì 
mezinárodního smìrového èísla a mo¾ností OK 
ode¹lete pozvánku.

3 Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile pøíjemce 
pozvání pøijme.

4 Mo¾ností Pauza mù¾ete relaci sdílení pozastavit. 
Mo¾ností Pokraèovat sdílení obnovíte. Videoklipem 
mù¾ete rychle procházet vpøed nebo vzad stisknutím 
tlaèítka  nebo . Chcete-li videoklip pøehrát 
znovu, zvolte mo¾nost Pøehrát.

5 Chcete-li relaci sdílení ukonèit, zvolte mo¾nost Stop. 
Hlasový hovor ukonèíte stisknutím tlaèítka Konec. 
Sdílení videa ukonèíte i ukonèením aktivního 
hlasového hovoru.

Chcete-li video sdílené v reálném èase ulo¾it, stisknìte 
v dotazu Ulo¾it sdílený videoklip? tlaèítko Ulo¾it. 

Sdílené video bude ulo¾en
v aplikaci Galerie.

Pokud pøi sdílení videoklip
je sdílení pozastaveno. Ch
sdílení videa a pokraèova
pohotovostním re¾imu m
Viz èást „Aktivní pohotov

Pøijetí pozvání
Kdy¾ vás nìkdo pozve ke 
jménem odesilatele nebo 
nastaven typ vyzvánìní T
pozvání zazvoní.

Pokud vám nìkdo po¹le p
v dosahu pokrytí sítì UMT
se nedozvíte.

Po obdr¾ení pozvání mù¾e

Pøijmout –Zahájení relac

Odmítnout –Odmítnutí p
zprávu o tom, ¾e jste pozv
mù¾ete odmítnout stisknu
i hlasový hovor.

Chcete-li pøi pøijímání vid
mo¾nost Potichu.
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knutím tlaèítka Volat. Pøístroj 
deslání video obrazu volajícímu?. 
ní ¾ivého videoobrazu, zvolte 

ivujete, odesílání videa není 
íte hlas volajícího. Videoobraz 
lejem. 

edého displeje statickým obrázkem 
parátem pøístroje najdete v èásti 
ovoru na str. 127.

sknutím tlaèítka Konec.

troje > Nastavení > Telefon > 
 aktivovánu funkci Èekání hovoru 
pøijmout hovor i v prùbìhu jiného 

 pøijmout, stisknìte tlaèítko Volat. 

a hovory zvolte mo¾nost 
í pøíchozího hovoru a hovoru 
rem a odpojení se od obou hovorù 
 Pøepojit. Aktivní hovor ukonèíte 
c. Chcete-li ukonèit oba hovory, 
 Ukonèit v¹. hovory.
Vo
lá

ní
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Chcete-li ukonèit sdílení videa, zvolte mo¾nost Stop. 
Sdílení videa ukonèíte i ukonèením aktivního 
hlasového hovoru.

Pøijmutí nebo odmítnutí hovoru
Pro pøijetí hovoru stisknìte tlaèítko Volat nebo otevøete 
posuvný kryt.

Chcete-li pøi pøíchozím hovoru vypnout vyzvánìní, zvolte 
mo¾nost Ticho.

Nechcete-li hovor pøijmout, stisknìte tlaèítko Konec. 
Je-li pro pøesmìrování hovorù aktivována funkce Pøesm. 
hovorù > Je-li obsazeno, bude pøíchozí hovor odmítnutím 
pøesmìrován. Viz èást „Pøesmìrování hovorù“ na str. 128.

Pokud pøíchozí hovor odmítnete mo¾ností Odmítnout, 
mù¾ete volajícímu poslat textovou zprávu s informací, proè 
nemù¾ete hovor pøijmout. Zvolte mo¾nost Volby > Odeslat 
text. zprávu. Chcete-li nastavit tuto mo¾nost a napsat 
standardní textovou zprávu, pøeètìte si èást „Volání“ 
na str. 127.

Pøijmutí nebo odmítnutí videohovoru
Pøi oznamování pøíchozího videohovoru se zobrazí 
ikona . 

Videohovor pøijmete stis
zobrazí zprávu Povolit o
Chcete-li zahájit odesílá
mo¾nost Ano.

Pokud videohovor neakt
aktivováno a pouze sly¹
je nahrazen ¹edým disp

Informace o nahrazení ¹
vyfotografovaným fotoa
„Volání“, Obr. ve videoh

Videohovor ukonèíte sti

Èekání hovoru
Máte-li v nastavení Nás
Volání > Èekání hovoru
(sí»ová slu¾ba), mù¾ete 
hovoru.

Chcete-li èekající hovor
První hovor je v poøadí.

Pro pøepínání mezi dvìm
Pøepnout. Pro propojen
v poøadí s aktivním hovo
zvolte mo¾nost Volby >
stisknutím tlaèítka Kone
zvolte mo¾nost Volby >
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 délky hovorù, zvolte mo¾nost 
e. Pro pou¾ití této funkce je 

 Viz èást „Telefon a SIM karta“ 

 dat odeslaných a pøijatých 
jení, stisknìte tlaèítko  
e > Protokol > Paketová data. 
a odeslaných dat mohou být 
tky za paketové spojení.

ch 
dálostí

èní události

y hlasové hovory, textové 
ní a pøipojení k bezdrátové síti 
 stisknìte tlaèítko , zvolte 
okol a stisknutím tlaèítka  
Protokol 
Chcete-li sledovat tel. èísla nepøijatých a pøijatých hovorù 
nebo volaná èísla, stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Nástroje > Protokol > Poslední hov.. Pøístroj registruje 
nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e tuto funkci 
podporuje sí», pøístroj je zapnutý a nachází se v oblasti 
pokryté slu¾bami sítì.

Chcete-li vymazat v¹echny seznamy posledních hovorù, 
zvolte v hlavním zobrazení posledních hovorù mo¾nost 
Volby > Smazat posl. hov.. Chcete-li jeden ze seznamù 
posledních hovorù, otevøete po¾adovaný seznam a zvolte 
mo¾nost Volby > Smazat seznam. 

Pokud chcete vymazat jednu polo¾ku, otevøete výpis, 
vyhledejte polo¾ku a stisknìte tlaèítko .

Délka hovorù 
Chcete-li zjistit pøibli¾nou délku trvání pøíchozích 
a odchozích hovorù, stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Nástroje > Protokol > Délka hovorù.

 Poznámka: Skuteèná doba trvání hovorù uvedená 
na faktuøe od va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb 
se mù¾e li¹it v závislosti na slu¾bách sítì, 
zaokrouhlování atd.

Chcete-li vymazat mìøièe
Volby > Vynulovat mìøiè
vy¾adován zamykací kód.
na str. 123.

Paketová data
Chcete-li zjistit mno¾ství
v prùbìhu paketových spo
a zvolte mo¾nost Nástroj
Podle mno¾ství pøijatých 
napøíklad úètovány popla

Monitorování v¹e
komunikaèních u
Ikony v oblasti Protokol:

 Pøíchozí
 Odchozí
 Nepøijaté komunika

Chcete-li sledovat v¹echn
zprávy nebo datová spoje
zaznamenaná pøístrojem,
mo¾nost Nástroje > Prot
otevøete obecný protokol.
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ketových pøenosù zobrazit 
at a dobu trvání urèitého 
hledejte pøíchozí nebo odchozí 

em Pak.d. a zvolte mo¾nost 
y.
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lá

ní

0

Dílèí události, jako napø. textové zprávy odeslané ve více 
èástech nebo paketová spojení, jsou zaznamenány jako 
jedna událost. Pøipojení do hlasové schránky, støediska 
multimediálních zpráv nebo na webové stránky jsou 
zobrazena jako paketová datová spojení.

Pro pøidání neznámého telefonního èísla ze seznamu 
Protokol do kontaktù zvolte mo¾nost Volby > 
Ulo¾it do Kontaktù.

Protokol mù¾ete filtrovat zvolením mo¾nosti Volby > Filtr 
a vybráním filtru.

Chcete-li trvale vymazat obsah protokolu, výpis posledních 
hovorù a výpisy o doruèení zpráv, zvolte mo¾nost Volby > 
Smazat protokol. Akci potvrïte mo¾ností Ano. Chcete-li 
z protokolu odebrat jednu událost, stisknìte .

Chcete-li nastavit dobu trvání protokolu, zvolte mo¾nost 
Volby > Nastavení > Délka protokolu.

Pokud zvolíte mo¾nost Bez protokolu, budou ve¹kerý 
obsah protokolu, výpis posledních hovorù a výpis doruèení 
zpráv vymazány.

 Tip! V podrobném zobrazení mù¾ete zkopírovat 
telefonní èíslo do schránky a vlo¾it ho napøíklad 
do textové zprávy. Zvolte mo¾nost Volby > 
Kopírovat èíslo.

Chcete-li z poèitadla pa
mno¾ství pøenesených d
paketového pøipojení, vy
událost oznaèenou slov
Volby > Zobrazit detail
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ní displeje, pohotovostního 
 pøístroje, stisknìte tlaèítko  
e > Nastavení > Obecné > 

u upozornìní kalendáøe, budíku 

plikaci Motivy. Viz èást „Zmìna 
106.

evøe nastavení aplikace 
lasové pøíkazy“ na str. 75.

 nebo  upravíte 

elikost textu a ikon na displeji.

lte prodlevu, po které se aktivuje 

drav nebo logo se krátce zobrazí 
oje. Zvolte mo¾nost Výchozí pro 
, Text pro napsání pozdravu 

ro zvolení obrázku 
Nastavení 
Chcete-li zmìnit nastavení, stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Nástroje > Nastavení. Pøejdìte na mo¾nost 
Obecné, Telefon, Pøipojení nebo Aplikace a stisknìte 
tlaèítko . Vyhledejte nastavení nebo skupinu, které 
chcete zmìnit, a stisknìte tlaèítko .

Nìkterá nastavení mohou být do pøístroje ulo¾ena 
provozovatelem slu¾by a nemusíte mít mo¾nost je mìnit.

Obecné 
Chcete-li upravit obecná nastavení pøístroje nebo obnovit 
výchozí nastavení, stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Nástroje > Nastavení > Obecné > Pøizpùsobení, Datum 
a èas, Ovlád. vysouv., Úsporný re¾im, Pøíslu¹enství, 
Zabezpeèení, Orig. nastavení, Toèítko Navi nebo Poloha.

Mo¾nost Datum a èas je popsána v èásti „Hodiny“ 
na str. 89.

Pøizpùsobení 
Po stisknutí tlaèítka  a zvolení mo¾nosti Nástroje > 
Nastavení > Obecné > Pøizpùsobení > Displej mù¾ete 
nastavit jas displeje, vybrat písmo a velikost ikon, nastavit 
prodlevu spoøièe energie, vybrat uvítací obrazovku 
a nastavit prodlevu podsvícení.

Chcete-li upravit nastave
re¾imu a obecných funkcí
a zvolte mo¾nost Nástroj
Pøizpùsobení.

Tóny slou¾í ke zmìnì tón
a aktivního profilu.

Mo¾nost Motivy otevøe a
vzhledu pøístroje“ na str. 

Mo¾nost Hlas. pøíkazy ot
Hlas. pøíkazy. Viz èást „H

Displej
Jas –Stisknutím tlaèítka 
jas displeje.

Velikost písma –Upraví v

Prodl. spoø. energie –Zvo
spoøiè energie.

Pozdrav nebo logo –Poz
pøi ka¾dém zapnutí pøístr
pou¾ití výchozího obrázku
nebo mo¾nost Obrázek p
ze slo¾ky Galerie.
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mací na SIM kartì. Po zmìnì 
estartuje.

telefonu nebo Jazyk psaní se 
ích pøístroje a zùstává aktivní 
 nastavení jazyka.

yka ovlivní znaky a speciální znaky 
 a pou¾itý slovník prediktivního 

avte, zda chcete mít ve v¹ech 
 prediktivní psaní textu hodnotu 
. Slovník prediktivního vkládání 
o v¹echny jazyky.

ým krytem
cete-li nastavit, zda mají být 
ním posuvného krytu, zvolte 
. hovor nebo Nepøijmout hovor.

cete-li zvolit, zda mají být aktivní 
vøením posuvného krytu, zvolte 
vor nebo Pokraè. v akt. hovoru.

 –Chcete-li zvolit, zda má být 
tu uzamknuta klávesnice, zvolte 
sunutí nebo Vypnout pøi 
pøi ka¾dém zavøení krytu 
o¾nost V¾dy se zeptat.
N
as

ta
ve

ní
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Prodleva osvìtlení –Zvolte prodlevu, po které 
bude vypnuto osvìtlení displeje.

Pohotovostní re¾im
Akt. poh. re¾. –V pohotovostním re¾imu mù¾ete pou¾ívat 
zástupce aplikací. Viz èást „Aktivní pohotovostní re¾im“ 
na str. 107.

Aplik. aktiv. poh. re¾. –Volba zástupcù aplikací, které 
chcete zobrazovat v aktivním pohotovostním re¾imu. 
Toto nastavení je k dispozici pouze pøi zapnutém re¾imu 
Akt. poh. re¾..

Kláves. zkratky > Levá výbìrová klávesa a Pravá 
výbìrová klávesa –Pøiøadí zástupce pohotovostního 
re¾imu k výbìrovým tlaèítkùm.

Klávesové zkratky mù¾ete pøiøadit rovnì¾ k rùzným 
smìrùm navigaèního tlaèítka. Pøi zapnutém aktivním 
pohotovostním re¾imu nejsou klávesové zkratky 
navigaèního tlaèítka k dispozici.

Logo operátora –Toto nastavení je zobrazeno jen 
v pøípadì, ¾e jste obdr¾eli a ulo¾ili logo operátora. 
Nechcete-li zobrazit logo, zvolte mo¾nost Vypnuté.

Jazyk
Jazyk telefonu –Zmìnou jazyka textù zobrazovaných 
na displeji bude ovlivnìn i formát data, èasu a pou¾itý 
oddìlovaè, napøíklad ve výpoètech. Mo¾nost Automatický 

vybere jazyk podle infor
jazyka displeje pøístroj r

Zmìna nastavení Jazyk 
projeví ve v¹ech aplikac
a¾ do následující zmìny

Jazyk psaní –Zmìna jaz
dostupné pøi psaní textu
psaní textu.

Prediktivní text –Nast
editorech v pøístroji pro
Zapnutý nebo Vypnutý
textu není k dispozici pr

Ovládání posuvn
Vysunutí telefonu –Ch
hovory pøijímány otevøe
mo¾nost Pøijmout pøích

Zasunutí telefonu –Ch
hovory a ukonèovány za
mo¾nost Ukonè. akt. ho

Aktivace zámku kláves
zavøením posuvného kry
mo¾nost Zapnout pøi za
zasunutí. Má-li pøístroj 
zobrazit dotaz, zvolte m
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 Ano. Chcete-li aktivovat 
myèka > Pou¾ít smyèku > Ano.

ní zabezpeèení, stisknìte 
nost Nástroje > Nastavení > 
 Telefon a SIM karta, 
Modul zabezpeèení.

li tato funkce aktivní, bude kód 
nutí pøístroje. Upozoròujeme, 

PIN kód nemusí být u v¹ech 

ykací kód –Zde mù¾ete zmìnit 
ód PIN2. Tyto kódy mohou 
d 0 do 9. Zapomenete-li tyto 
vatele slu¾by. Viz èást „Slovník: 
str. 124.

ódy podobné èíslùm tísòového 
htìnému vytáèení èísel 

 –Urèete, zda se má klávesnice 
 pøístroje zamknout.

nout nebo zamknout tlaèítka 
cí pøepínaè.
Re¾im spánku
Mo¾ností Vypnutý vypnete indikátor LED spoøièe displeje 
pro re¾im spánku.

Pøíslu¹enství 
Nastav. pøíslu¹enství

Informace o indikátorech pøíslu¹enství najdete v èásti 
„Základní indikátory“ na str. 15.

Dostupná nastavení závisejí na vybraném typu 
pøíslu¹enství. Vyberte pøíslu¹enství a vyberte nìkterou 
z tìchto mo¾ností:

Výchozí profil –Nastaví profil, který chcete aktivovat pøi 
pøipojení zvoleného kompatibilního pøíslu¹enství k pøístroji. 
Viz èást „Profily –nastavení tónù“ na str. 104.

Automatický pøíjem –Nastaví pøístroj tak, aby po 
5 sekundách automaticky pøijímal pøíchozí hovory. 
Je-li nastaven typ vyzvánìní 1 pípnutí nebo Tiché, 
je automatický pøíjem vypnut.

Osvìtlení –Urèuje, zda osvìtlení zùstane rozsvícené nebo 
po prodlevì zhasne. Toto nastavení není dostupné pro 
v¹echna pøíslu¹enství.

Pokud pou¾íváte pøíslu¹enství Textový telefon nebo 
Smyèka, musíte je v pøístroji aktivovat. Chcete-li aktivovat 
Textový telefon, zvolte mo¾nost Textový telefon > 

Pou¾ít textový telefon >
smyèku, zvolte mo¾nost S

Zabezpeèení 
Chcete-li upravit nastave
tlaèítko  a zvolte mo¾
Obecné > Zabezpeèení >
Správa certifikátù nebo 

Telefon a SIM karta
Po¾adovat PIN kód –Je-
vy¾adován pøi ka¾dém zap
¾e vypnutí po¾adavku na 
SIM karet mo¾né.

PIN kód, PIN2 kód a Zam
zamykací kód, kód PIN a k
obsahovat pouze èíslice o
kódy, kontaktujte provozo
PIN a zamykací kódy“ na 

Nepou¾ívejte pøístupové k
volání. Pøedejdete tak nec
tísòových linek.

Prodl. aut. zámku kláves
po urèité dobì neèinnosti

 Tip! Chcete-li odemk
ruènì, posuòte zamyka
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kací kódy
y, kontaktujte provozovatele 

tion Number, osobní identifikaèní 
í SIM kartu pøed neoprávnìným 
 8 èíslic) je obyèejnì dodán se SIM 
právných kódù PIN za sebou je kód 
blokování potøebujete kód PUK.

dán s kartou USIM. Karta USIM je 
karty a je podporována mobilními 

 èíslic) je dodáván s nìkterými 
ván pøi pøístupu k nìkterým 

m jako bezpeènostní kód) –
¾né pou¾ít pro zamknutí pøístroje, 

neoprávnìnému pou¾ití. Z výroby 
d 12345. Chcete-li pøedejít 
ní pøístroje, zamykací kód zmìòte. 
jnosti a ulo¾te jej oddìlenì 
e-li kód, kontaktujte 

locking Key) a PUK2 –Tyto kódy 
y pøi zmìnì zablokovaného 
-li kódy dodány se SIM kartou, 
N
as

ta
ve

ní
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Prodl. aut. zámku telef. –Chcete-li zabránit zneu¾ití 
pøístroje, mù¾ete nastavit prodlevu, po které se pøístroj 
automaticky zamkne. Zamknutý pøístroj nelze pou¾ívat, 
dokud nezadáte správný zamykací kód. Chcete-li vypnout 
prodlevu automatického zámku, zvolte mo¾nost ®ádná.

Viz èást „Slovník: PIN a zamykací kódy“ na str. 124.

I kdy¾ je pøístroj zamknutý, mohou být uskuteènitelná 
volání na oficiální èíslo tísòové linky naprogramované 
v pøístroji.

 Tip! Pøístroj mù¾ete zamknout ruènì stisknutím 
tlaèítka . Telefon zobrazí seznam pøíkazù. 
Zvolte mo¾nost Zamknout telefon.

Zamk. pøi zmìnì SIM k. –Pøístroj mù¾ete nastavit tak, 
aby pøi vlo¾ení neznámé SIM karty vy¾adoval zadání 
zamykacího kódu. Pøístroj uchovává informace o SIM 
kartách, které rozpoznal jako karty vlastníka telefonu.

Uzavøená skupina –Mù¾ete urèit skupinu osob, kterým 
mù¾ete volat, a které mohou volat vám (sí»ová slu¾ba).

I kdy¾ jsou hovory omezeny do uzavøených skupin, mohou 
být uskuteènitelná volání na oficiální èíslo tísòové linky 
naprogramované ve va¹em pøístroji.

Potvrdit aplikace SIM –Pøístroj mù¾ete nastavit tak, 
aby pøi pou¾ívání slu¾eb SIM karty zobrazoval potvrzovací 
zprávy (sí»ová slu¾ba).

Slovník: PIN a zamy
Zapomenete-li tyto kód
slu¾by.

PIN (Personal Identifica
èíslo) –Tento kód chrán
pou¾itím. Kód PIN (4 a¾
kartou. Po zadání tøí nes
zablokován. Pro jeho od

Kód UPIN –Mù¾e být do
zdokonalená verze SIM 
telefony UMTS.

PIN2 –Tento kód (4 a¾ 8
SIM kartami a je vy¾ado
funkcím pøístroje.

Zamykací kód (také zná
Tento kód (5 èíslic) je mo
chcete-li zabránit jeho 
je nastaven zamykací kó
neoprávnìnému pou¾ívá
Nový kód uchovejte v ta
od pøístroje. Zapomenet
provozovatele slu¾by.

Kódy PUK (Personal Unb
(8 èíslic) jsou vy¾adován
kódu PIN a PIN2. Nejsou
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rohodné nebo spolehlivé 
dispozici zvý¹ená bezpeènost. 
nou ¾ivotnost. Pokud je certifikát 
nebo „Neplatný“, pøesto¾e by 
lujte, zda je v pøístroji nastaveno 

kéhokoli certifikátu se musíte 
at vlastníkovi certifikátu a ¾e 
 uvedenému vlastníkovi.

kátu –kontrola pravosti

ete být jisti pouze v pøípadì, 
is a doba platnosti 

odpovídá nebo pokud v pøístroji 
stní certifikát, budete 

taily certifikátu, vyhledejte 
t Volby > Detaily certifikátu. 
kátu telefon ovìøí platnost 
ispleji nìkterý 

n –Není zvolena ¾ádná aplikace, 
ou¾ívá. Viz èást „Zmìna 
i“ na str. 126.
ba platnosti zvoleného 
.

po¾ádejte o nì provozovatele slu¾by, jeho¾ SIM kartu 
v pøístroji pou¾íváte.

Kód UPUK –Tento kód (8 èíslic) je vy¾adován pro zmìnu 
zablokovaného kódu UPIN. Není-li kód dodán s kartou 
USIM, po¾ádejte o nìj provozovatele slu¾by, jeho¾ kartu 
v pøístroji pou¾íváte.

Správa certifikátù
Digitální certifikáty nezaji¹»ují zabezpeèení. 
Slou¾í k ovìøování pùvodu softwaru.

V hlavním zobrazení správy certifikátù je zobrazen seznam 
certifikátù ulo¾ených v pøístroji. Stisknutím tlaèítka  
zobrazíte seznam osobních certifikátù (je-li k dispozici).

Digitální certifikáty byste mìli pou¾ívat, kdy¾ se chcete 
pøipojit k internetové bance nebo jiné stránce èi 
vzdálenému serveru, kde chcete provádìt akce vy¾adující 
pøenos dùvìrných nebo utajených informací. Musíte je 
pou¾ít i v pøípadì, kdy chcete pøi naèítání a instalování 
softwaru minimalizovat riziko virové nákazy nebo naètení 
nebezpeèného softwaru a kdy si chcete být jisti pravostí 
softwaru.

 Dùle¾ité: I kdy¾ pou¾ití certifikátù znaènì sni¾uje 
rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným 
pøipojením, musí být pro zaji¹tìní zvý¹ené bezpeènosti 
správnì pou¾ívány. Pøítomnost certifikátù sama o sobì 
nenabízí ¾ádnou ochranu; správce certifikátù musí 

obsahovat správné, vì
certifikáty, aby byla k
Certifikáty mají omeze
oznaèen jako „Pro¹lý“ 
platný být mìl, zkontro
správné datum a èas.

Pøed zmìnou nastavení ja
ujistit, ¾e mù¾ete dùvìøov
certifikát skuteènì nále¾í

Zobrazení detailù certifi

Toto¾ností serveru si mù¾
¾e byl zkontrolován podp
certifikátu serveru.

Pokud identita serveru ne
nemáte správný bezpeèno
upozornìni.

Chcete-li zkontrolovat de
certifikát a zvolte mo¾nos
Po otevøení detailù certifi
certifikátu a zobrazí na d
z následujících textù:
• Certifikát není ovìøe

která tento certifikát p
nastavení spolehlivost

• Pro¹lý certifikát –Do
certifikátu ji¾ skonèila
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by 
te vrátit na pùvodní hodnoty 
. nastavení. Pro pou¾ití této 
ykací kód. Viz èást „Telefon a SIM 

setování mù¾e zapnutí pøístroje 
enty a soubory nejsou ovlivnìny.

ete provádìní nìkterých operací 
znamy v nìkterých aplikacích) 
kraje navigaèního tlaèítka.

te metody urèování polohy 
lohy pøístroje: Bluetooth GPS 

ího vnìj¹ího pøijímaèe GPS 
 a Podle sítì pro vyu¾ití informací 
lu¾ba). Informace o poloze mohou 
likace v pøístroji.

finujte pøístupový bod a server pro 
hy Server pro urèování polohy 
¾ena provozovatelem slu¾by 
t jeho nastavení mìnit.
N
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• Certifikát dosud není platný –Doba platnosti 
zvoleného certifikátu je¹tì nezaèala.

• Certifikát po¹kozen –Certifikát není mo¾né pou¾ít. 
Kontaktujte vydavatele certifikátu.

Zmìna nastavení spolehlivosti

Pøed zmìnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte 
ujistit, ¾e mù¾ete dùvìøovat vlastníkovi certifikátu 
a ¾e certifikát skuteènì nále¾í uvedenému vlastníkovi.

Vyhledejte certifikát a zvolte mo¾nost Volby > Nast. 
spolehlivosti. V závislosti na certifikátu se zobrazí seznam 
aplikací, které mohou zvolený certifikát pou¾ít. Napøíklad:
• Instalace Symbian: Ano –Certifikát mù¾e ovìøovat 

pravost nového softwaru pro operaèní systém Symbian.
• Internet: Ano –Certifikát mù¾e ovìøovat 

pravost serverù.
• Instalace aplikací: Ano –Certifikát mù¾e ovìøovat 

pravost nových aplikací Java.

Pro zmìnu hodnoty zvolte mo¾nost Volby > 
Upravit nast. spol..

Modul zabezpeèení

Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpeèení (je-li 
k dispozici) v menu Modul zabezpeèení, vyhledejte jej 
a stisknìte navigaèní tlaèítko. Pro zobrazení detailních 
informací o modulu zabezpeèení vyberte modul a zvolte 
mo¾nost Volby > Detaily zabezpeèení.

Nastavení z výro
Nìkterá nastavení mù¾e
zvolením mo¾nosti Orig
funkce je vy¾adován zam
karta“ na str. 123. Po re
trvat del¹í dobu. Dokum

Koleèko Navi
Mo¾ností Zapnuto zapn
(napøíklad procházení se
posunutím prstu podél o

Poloha 
Metody polohy –Vyber
pou¾ívané pøi zji¹tìní po
pro pou¾ití kompatibiln
s technologií Bluetooth
z celulární sítì (sí»ová s
vyu¾ívat kompatibilní ap

Server zji¹». polohy –De
bezpeèné urèování polo
mù¾e být do pøístroj ulo
a nemusíte mít mo¾nos
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ete-li internetové volání nastavit 
sknutí tlaèítka Volat, zvolte 
ud není k dispozici slu¾ba 
á¾e pøístroj klasický 

Zvolte mo¾nost Ano pro odeslání 
. Ve zprávì bude obsa¾ena 
mù¾ete hovor pøijmout. 
mítnutí hovoru“ na str. 118.

t, který bude odeslán v textové 
ozího hovoru.

ení-li pøi videohovoru 
ísto nìj zvolit zobrazení 

olte mo¾nost Zapnuté a pøístroj 
 navázání hovoru provede je¹tì 
kusù o navázání hovoru. 
ytáèení ukonèíte stisknutím 

oto nastavení aktivujte, pokud 
 hovoru zobrazoval informace 

to nastavení aktivujte, pokud 
nèení hovoru krátce zobrazil 
Telefon 
Chcete-li upravit nastavení volání a pøijímání hovorù, 
stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Nastavení > Telefon > Volání, Pøesm. hovoru, 
Blokov. hovoru nebo Sí».

Volání 
Odeslání mého ID –Mù¾ete nastavit, aby va¹e telefonní 
èíslo bylo (Ano) nebo nebylo (Ne) zobrazeno volanému 
úèastníkovi. Nastavení mù¾e urèovat také provozovatel 
slu¾by pøi objednání (Nastaveno sítí, sí»ová slu¾ba).

Odesl. ID mého int. vol. –Mù¾ete nastavit, aby vá¹ 
identifikátor internetového volání byl zobrazen volanému 
úèastníkovi (Ano) nebo nebyl (Ne).

Èekání hovoru –Je-li tato funkce aktivována (sí»ová 
slu¾ba), bude vás sí» v prùbìhu hovoru upozoròovat na 
nový pøíchozí hovor. Funkci mù¾ete zapnout (Aktivovat), 
vypnout (Zru¹it) nebo zkontrolovat její stav (Ovìøit stav).

Internet. volání na lince –Mo¾nost Aktivováno zajistí, 
¾e budete upozoròování na pøíchozí internetová volání 
i bìhem hovoru.

Oznám. intern. volání –Mo¾nost Zapnuté zapne 
upozoròování na pøíchozí internetová volání. Pokud 
zvolíte mo¾nost Vypnuté, pøístroj vás nebude upozoròovat, 
ale zobrazí oznámení o nepøijatých hovorech.

Výchozí typ volání –Chc
jako výchozí volání pøi sti
mo¾nost Internetové. Pok
internetové telefonie, nav
hlasový hovor.

Odmítn. hovor se SMS –
textové zprávy volajícímu
informace o tom, proè ne
Viz èást „Pøijmutí nebo od

Text zprávy –Napi¹te tex
zprávì pøi odmítnutí pøích

Obr. ve videohovoru –N
odesíláno video, mù¾ete m
statického obrázku.

Aut. opak. vytáèení –Zv
po neúspì¹ném pokusu o
maximálnì 10 dal¹ích po
Automatické opakované v
tlaèítka Konec.

Ukázat délku hovoru –T
chcete, aby pøístroj bìhem
o délce hovoru.

Informace o hovoru –To
chcete, aby pøístroj po sko
informaci o jeho délce.
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vorù 
mo¾òuje pøesmìrovat pøíchozí 
nky nebo na jiné telefonní èíslo. 
ískáte u provozovatele slu¾by.

cete pøesmìrovat, a po¾adovanou 
 pøesmìrování hlasových hovorù, 
ebo hovor odmítnete, zvolte 
. Funkci mù¾ete zapnout 
ru¹it) nebo zkontrolovat její stav 

vováno i nìkolik voleb 
esmìrovány v¹echny hovory, 
mu zobrazena ikona .

ù a pøesmìrování hovorù nemohou 

ù 
 (sí»ová slu¾ba) umo¾òuje omezit 
é pøístrojem. Pro zmìnu nastavení 
 blokování od provozovatele slu¾by.

lokování mù¾ete vybrat 
vypnout (Zru¹it) nebo ovìøit její 
ce Blokov. hovoru ovlivòuje 
atových volání.
N
as

ta
ve

ní

8

Zrychlená volba –Zvolte mo¾nost Zapnutá a mù¾ete 
tel. èísla pøiøazená tlaèítkùm zrychlené volby (  – ) 
vytáèet podr¾ením stisknutého tlaèítka. Viz také èást 
„Zrychlená volba telefonního èísla“ na str. 113.

Pøíjem v¹emi kl. –Zvolte mo¾nost Zapnutý a mù¾ete 
pøíchozí hovory pøijímat krátkým stisknutím libovolného 
tlaèítka kromì levého výbìrového tlaèítka, pravého 
výbìrového tlaèítka, vypínaèe a tlaèítka Konec.

Pou¾ívaná linka –Toto nastavení (slu¾ba sítì) je zobrazeno 
pouze v pøípadì, ¾e SIM karta podporuje dvì tel. èísla, tedy 
dvì linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete pou¾ít pro 
volání a posílání textových zpráv. Hovory je mo¾né pøijímat 
z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li 
mo¾nost Linka 2, ale nemáte tuto sí»ovou slu¾bu 
objednánu, nemù¾ete volat. Je-li zvolena linka 2, 
je v pohotovostním re¾imu zobrazena ikona .

 Tip! Pro pøepínání mezi tel. linkami v pohotovostním 
re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko .

Zmìna linky –Chcete-li u SIM karet podporujících tuto 
funkci zabránit zmìnám telefonní linky (slu¾ba sítì), 
zvolte mo¾nost Nepovolit. Pro zmìnu tohoto nastavení 
je vy¾adován kód PIN2.

Pøesmìrování ho
Funkce Pøesm. hovoru u
hovory do hlasové schrá
Podrobnìj¹í informace z

Vyberte hovory, které ch
volbu pøesmìrování. Pro
pokud máte obsazeno n
mo¾nost Je-li obsazeno
(Aktivovat), vypnout (Z
(Ovìøit stav).

Souèasnì mù¾e být akti
pøesmìrování. Jsou-li pø
je v pohotovostním re¾i

Funkce blokování hovor
být aktivní souèasnì.

Blokování hovor
Funkce Blokov. hovoru
volání a hovory pøijíman
je vy¾adováno heslo pro

Po¾adovanou mo¾nost b
a zapnout (Aktivovat), 
stav (Ovìøit stav). Funk
v¹echny hovory vèetnì d
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ete-li pøístroj nastavit tak, 
ì, kdy je pou¾it v celulární síti 
ellular Network), a aktivovat 

í buòce, zvolte mo¾nost Zapnuté.

vý bod a dal¹í nastavení 
o  a zvolte mo¾nost 
øipojení > Bluetooth, USB, 

vá data, Bezdrátová LAN, 
í SIP, Nastavení internetového 
bo Øízení APN.

 v èásti „USB“ na str. 82.

ojení Bluetooth najdete v èásti 
stavení“ na str. 79.

pøístupové body
á datová spojení (sí»ová slu¾ba), 
sítích GSM. Pou¾íváte-li pøístroj 
o¾né aktivovat nìkolik datových 

ové body mohou datová spojení 
jí datová spojení aktivní i bìhem 
Funkce blokování hovorù a pøesmìrování hovorù nemohou 
být aktivní souèasnì.

I kdy¾ jsou hovory blokovány, mohou být uskuteènitelná 
volání na nìkterá oficiální èísla tísòových linek.

Sí» 
Tento pøístroj doká¾e automaticky pøepínat mezi sítìmi 
GSM a UMTS. Sí» GSM je v pohotovostním re¾imu 
oznaèena ikonou . Sí» UMTS je oznaèena ikonou .

Re¾im sítì (zobrazeno, pokud funkci podporuje 
provozovatel slu¾by) –Vyberte sí», kterou má pøístroj 
pou¾ít. Pokud zvolíte mo¾nost Duální re¾im, volí pøístroj 
mezi sítí GSM a UMTS automaticky podle parametrù sítì 
a smluv o roamingu mezi provozovateli slu¾eb. Podrobnìj¹í 
údaje získáte u svého provozovatele slu¾eb.

Volba operátora –Chcete-li, aby pøístroj vyhledal a vybral 
jednu z dostupných sítí, zvolte mo¾nost Automaticky. 
Pokud chcete vybrat sí» ruènì ze seznamu sítí, zvolte 
mo¾nost Manuálnì. Dojde-li k pøeru¹ení pøipojení do 
ruènì zvolené sítì, pøístroj pípne a vyzve k opakovanému 
zvolení sítì. Vybraná sí» musí mít uzavøenou smlouvu 
o roamingu s va¹ím domovským operátorem.

 Slovník: Smlouva o roamingu je smlouva mezi dvìma 
nebo více provozovateli slu¾eb sítì, která umo¾òuje 
u¾ivatelùm jednoho operátora pou¾ívat slu¾by jiného 
operátora.

Informace o buòce –Chc
aby upozoròoval v pøípad
technologie MCN (Microc
pøíjem informací o aktivn

Pøipojení 
Chcete-li upravit pøístupo
pøipojení, stisknìte tlaèítk
Nástroje > Nastavení > P
Pøístupové body, Paketo
Datové volání, Nastaven
telefonu, Konfigurace ne

Nastavení USB je popsáno

Informace o nastavení sp
„Pøipojení Bluetooth“, „Na

Datová spojení a 
Pøístroj podporuje paketov
napøíklad spojení GPRS v 
v sítích GSM a UMTS, je m
spojení souèasnì. Pøístup
sdílet. V síti UMTS zùstáva
hlasových hovorù.
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 k internetu v bezdrátové 
rùvodcem bezdrátovou sítí. 

ezdrátovými sítìmi“ na str. 77.

pøístupový bod, zvolte mo¾nost 
bod.

ení pøístupového bodu, zvolte 
it. Postupujte podle pokynù 
tele slu¾by.

jte popisný název pøipojení.

 typ datového spojení.

 datovém nosièi budou dostupné 
tavení. Vyplòte v¹echna pole 
být def. nebo èervenou 
e mohou být ponechána 
 provozovatel slu¾by 

vá spojení, musí provozovatel 
orovat a v pøípadì potøeby ji 
SIM kartu.

ketová data

ù získaných od provozovatele 

Zadejte název pøístupového bodu, 
ozovatele slu¾by.
N
as

ta
ve

ní

0

Mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pøipojení k bezdrátové síti LAN. 
Viz èást „Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 76. V jednom 
okam¾iku mù¾e být aktivní pouze jedno pøipojení k jedné 
bezdrátové síti, ale jeden pøístupový bod k internetu mù¾e 
pou¾ívat nìkolik aplikací.

Chcete-li sestavit datové spojení, musí být definován 
pøístupový bod. Mù¾ete definovat rùzné druhy 
pøístupových bodù, napøíklad:
• pøístupový bod MMS pro posílání a pøijímání 

multimediálních zpráv,
• pøístupový bod k internetu (IAP) pro posílání a pøijímání 

zpráv el. po¹ty a pøipojení k internetu.

O typu pøístupového bodu nutného pro slu¾bu, kterou 
chcete pou¾ívat, se informujte u provozovatele slu¾by. 
Informace o dostupnosti a objednání paketových datových 
spojení získáte u provozovatele slu¾by.

Pøístupové body 
Nastavení pøístupového bodu mù¾ete pøijmout ve zprávì 
od provozovatele slu¾by. Viz èást „Data a nastavení“ na 
str. 40. Nìkteré nebo v¹echny pøístupové body mohou být 
ve va¹em pøístroji ulo¾eny provozovatelem slu¾by a nemusí 
být mo¾né je mìnit, vytváøit, upravovat ani odebírat. 
Chránìné pøístupové body jsou oznaèeny ikonou .

 indikuje pøístupový bod paketových dat a  
pøístupový bod bezdrátové LAN.

 Tip! Pøístupový bod
síti mù¾ete vytvoøit p
Viz èást „Prùvodce b

Chcete-li vytvoøit nový 
Volby > Nový pøístup. 

Chcete-li upravit nastav
mo¾nost Volby > Uprav
získaných od provozova

Název pøipojení –Zade

Datový nosiè –Vyberte

V závislosti na zvoleném
pouze nìkteré volby nas
oznaèená textem Musí 
hvìzdièkou. Ostatní pol
nevyplnìná, pokud v¹ak
nevy¾aduje jinak.

Chcete-li pou¾ívat dato
slu¾by tuto funkci podp
musí aktivovat pro va¹i 

Pøístupové body pro pa

Postupujte podle pokyn
slu¾by.

Název pøístup. bodu –
který jste získali od prov
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ejte adresu serveru proxy.

jte èíslo portu proxy.

átovým sítím 

získaných od provozovatele 
N.

e mo¾nost Zadat manuálnì nebo 
-li existující sí», budou polo¾ky 
 zabezp. WLAN urèeny podle 
ího jako pøístupový bod.

 být cílová sí» skryta nebo nikoli.

ost Ad-hoc slou¾í k vytvoøení 
esílat a pøijímat data pøímo; 
eba pou¾ívat zaøízení pøístupový 
jí v¹echna zaøízení pou¾ívat 

lte pou¾itý typ ¹ifrování: WEP, 
tích ad hoc) nebo WPA/WPA2. 
ná sí», nebude pou¾ito ¾ádné 
2.1x a WPA je mo¾né pou¾ít jen 
ruje.
U¾ivatelské jméno –Jméno mù¾e být pro navázání 
datového spojení povinné a je vìt¹inou poskytnuto 
provozovatelem slu¾by.

Vy¾adovat heslo –Musíte-li pøi ka¾dém pøihla¹ování 
k serveru zadat heslo nebo nechcete-li heslo ukládat 
do pøístroje, zvolte mo¾nost Ano.

Heslo –Heslo mù¾e být pro navázání datového pøipojení 
povinné a je vìt¹inou poskytnuto provozovatelem slu¾by.

Autentifikace –Zvolte mo¾nost Normální nebo 
Bezpeèná.

Domovská stránka –V závislosti na nastavovaném 
pøístupovém bodu zadejte webovou adresu nebo adresu 
støediska multimediálních zpráv.

Zvolte mo¾nost Volby > Pokroèilá nastavení a mù¾ete 
zmìnit tato nastavení:

Typ sítì –Zvolte pou¾ívaný typ internetového protokolu: 
IPv4 nebo IPv6. Ostatní nastavení závisí na vybraném 
typu sítì.

IP adresa telefonu (pouze pro IPv4) –Zadejte IP adresu 
pøístroje. 

DNS adresa –Do pole Primární DNS adresa zadejte 
IP adresu primárního serveru DNS. Do pole Sekund. 
DNS adresa zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS. 
Tyto adresy získáte od provozovatele slu¾eb internetu.

Adr. proxy serveru –Zad

Èíslo portu proxy –Zade

Pøístupové body k bezdr

Postupujte podle pokynù 
slu¾by bezdrátové sítì LA

Název sítì WLAN –Zvolt
Hledat názvy sítí. Zvolíte
Re¾im sítì WLAN a Re¾.
nastavení zaøízení slou¾íc

Stav sítì –Udává, zda má

Re¾im sítì WLAN –Mo¾n
sítì ad hoc a povolení od
v takové situaci není potø
bod. V sítích ad-hoc muse
stejný Název sítì WLAN.

Re¾. zabezp. WLAN –Zvo
802.1x (nelze pou¾ít v sí
Zvolíte-li mo¾nost Otevøe
¹ifrování. Funkce WEP, 80
tehdy, pokud je sí» podpo
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 (pouze pro mo¾nost 
te, zda pou¾íváte protokol TKIP 

rity Protocol).

finuje domovskou stránku.

 Pokroèilá nastavení a vyberte 
ostí:

sa telefonu (IP adresa pøístroje), 
sa podsítì), Výchozí brána (brána) 
P adresy primárního 
DNS. Tyto adresy získáte 
 internetu.

adresa –Zvolte mo¾nost 
ámé nebo Def. u¾ivatelem.

ro mo¾nost Ad-hoc) –Chcete-li 
t ruènì, zvolte mo¾nost 

dejte adresu proxy serveru.

ejte èíslo portu proxy.

øenosu dat se týká v¹ech 
itých pro paketová datová spojení.

volíte-li mo¾nost Je-li dostupné 
porující paketová data, pøístroj se 
N
as

ta
ve

ní

2

Nast. zabezp. WLAN –Zadejte nastavení pro zvolený 
re¾im zabezpeèení:

Nastavení zabezpeèení pro protokol WEP:
• Pou¾itý klíè WEP –Zvolte èíslo klíèe WEP. Mù¾ete 

vytvoøit a¾ ètyøi klíèe WEP. Stejná nastavení musí být 
zadána v pøístroji slou¾ícím jako pøístupový bod 
k WLAN.

• Typ ovìøení –Zvolte typ ovìøování (Otevøené nebo 
Sdílené) mezi va¹ím pøístrojem a pøístrojem slou¾ícím 
jako pøístupový bod k síti WLAN.

• Nastavení klíèe WEP –Zadejte hodnotu Kódování 
WEP (délka klíèe), Formát klíèe WEP (ASCII nebo 
Hexadecimální) a Klíè WEP (data klíèe WEP ve 
zvoleném formátu).

Nastavení zabezpeèení pro protokoly 802.1x 
a WPA/WPA2:
• WPA/WPA2 –Zvolte zpùsob ovìøování: EAP pro 

pou¾ití doplòku roz¹íøitelného ovìøovacího protokolu 
(EAP) nebo Sdílené heslo pro pou¾ití hesla. Dokonèete 
odpovídající nastavení:

• Nast. zás. mod. EAP (pouze pro mo¾nost EAP) –
Zadejte nastavení podle pokynù provozovatele slu¾by.

• Sdílené heslo (pouze pro mo¾nost Sdílené heslo) –
Zadejte heslo. Stejné heslo musí být zadáno v pøístroji 
slou¾ícím jako pøístupový bod k WLAN.

• Pouze re¾im WPA2
WPA/WPA2) –Uveï
(Temporal Key Integ

Domovská stránka –De

Zvolte mo¾nost Volby >
nìkterou z tìchto mo¾n

Nastavení IPv4: IP adre
Maska podsítì (IP adre
a DNS adresa. Zadejte I
a sekundárního serveru 
od provozovatele slu¾eb

Nastavení IPv6 > DNS 
Automatické, Dobøe zn

Ad-hoc kanál (pouze p
èíslo kanálu (1-11) zada
Def. u¾ivatelem.

Adr. proxy serveru –Za

Èíslo portu proxy –Zad

Paketová data 
Nastavení paketového p
pøístupových bodù pou¾

Spojení paket. daty –Z
a nacházíte se v síti pod
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okud nebyla pøenesena ¾ádná 
notu Neomezený, zùstane 
¾iku, kdy ho odpojíte.

itiation Protocol) jsou 
í sí»ovou slu¾bu SIM, napøíklad 
ù¾ete v podobì speciální textové 
vatele slu¾by. V menu Nastavení 
dstraòovat nebo vytváøet profily 

onie 
ravit profil internetového volání 
te mo¾nost Volby > Nový profil 
nost Profily SIP a vyberte profil, 
 internetová volání. Internetová 
profilu SIP a nastavení SIP.

 serverù mù¾ete v podobì 
et od provozovatele slu¾by. 
ládat, zobrazovat nebo 
igurace.
zaregistruje do sítì paketových dat. Zahájení aktivního 
paketového datového pøenosu (napøíklad odesílání nebo 
pøijímání el. po¹ty) je pak rychlej¹í. Nejsou-li paketová 
data k dispozici, pøístroj se bude opakovanì pokou¹et 
zaregistrovat do paketové datové sítì. Pokud zvolíte 
mo¾nost Podle potøeby, pøístroj pou¾ije paketový datový 
pøenos pouze po spu¹tìní aplikace nebo aktivování 
operace, která jej potøebuje.

Pøístupový bod –Název pøístupového bodu je povinný, 
pokud chcete pøístroj pou¾ít jako modem pro paketový 
pøenos dat z poèítaèe.

Bezdrátová LAN 
Zobrazit dostup. WLAN –Zvolte, zda má být pøi nalezení 
dostupné sítì LAN zobrazena ikona .

Vyhledávat sítì –Nastavíte-li mo¾nost Zobrazit dostup. 
WLAN na hodnotu Ano, zvolte, jak èasto má pøístroj 
vyhledávat dostupné sítì LAN a aktualizovat indikátor.

Pro zobrazení pokroèilých nastavení zvolte mo¾nost 
Volby > Pokroèilá nastavení. Zmìnu pokroèilých 
nastavení bezdrátové LAN vám nedoporuèujeme.

Datová volání 
Mo¾ností Def. u¾ivatelem nebo Neomezený definujte 
prodlevu, po které budou v¹echna datová volání 

automaticky ukonèena, p
data. Pokud vyberete hod
spojení aktivní a¾ do okam

Nastavení SIP 
Nastavení SIP (Session In
po¾adovaná pro konkrétn
sdílení videa. Nastavení m
zprávy obdr¾et od provozo
SIP mù¾ete zobrazovat, o
nastavení.

Internetová telef
Chcete-li vytvoøit nebo up
a volat pøes internet, zvol
nebo Upravit. Zvolte mo¾
který chcete pou¾ívat pro
volání nejsou mo¾ná bez 

Konfigurace 
Nastavení dùvìryhodných
konfiguraèní zprávy obdr¾
Tato nastavení mù¾ete uk
odstraòovat v menu Konf
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Øízení názvù pøístupových bodù 
Slu¾ba øízení názvù pøístupových bodù umo¾òuje omezit 
paketová datová spojení z pøístroje pouze na nìkteré 
pøístupové body pro paketová data.

Toto nastavení je k dispozici pouze v pøípadì, pokud 
slu¾bu správy pøístupového bodu podporuje SIM karta.

Chcete-li slu¾bu zapnout nebo vypnout nebo zmìnit 
povolené pøístupové body, zvolte mo¾nost Volby a vyberte 
odpovídající mo¾nost. Pøi zmìnì mo¾ností je vy¾adován 
kód PIN2. Kód získáte u svého provozovatele slu¾eb.

Aplikace 
Chcete-li upravit nastavení nìkterých aplikací v pøístroji, 
stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Nastavení > Aplikace. Nastavení jsou k dispozici 
i pomocí mo¾nosti Nastavení v jednotlivých aplikacích.
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povìdi
onèit spojení Bluetooth?

øipojen jiný pøístroj, mù¾ete 
it z druhého pøístroje nebo 
øipojení Bluetooth. Zvolte mo¾nost 
tooth > Bluetooth > Vypnutý.

ém zapnutí pøístroje objevují na 
ebarevné nebo prázdné body?

stické pro tento typ displeje. 
 mohou obsahovat body, které jsou 
ebo stále vysvícené. To je normální 
hybu.

roj nevidí soubory ulo¾ené v mém 

a jste nakonfigurovali nastavení 
øístroji máte zapnutu funkci 
 a druhý pøístroj je kompatibilní 
P.

okud pøestane pracovat pøipojení 

ní bezdrátové sítì v kompatibilním 
troji a znovu je zapnìte. Pokud 
mù¾e, restartujte kompatibilní 
j. Pokud pøipojení stále nefunguje, 
Odstraòování problémù: Otázky a od
Pøístupové kódy

Otázka: Jaký je zamykací kód a kódy PIN nebo PUK?

Odpovìï: Výchozí zamykací kód je 12345. Pokud zamykací 
kód zapomenete nebo ztratíte, kontaktujte 
prodejce pøístroje.
Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK 
nebo pokud jste takový kód neobdr¾eli, obra»te se 
na provozovatele sí»ové slu¾by.
Informace o heslech získáte u provozovatele 
pøístupového bodu, napøíklad provozovatele slu¾eb 
internetu (ISP) nebo provozovatele sí»ové slu¾by.

Aplikace nereaguje

Otázka: Jak je mo¾né ukonèit aplikaci, která nereaguje?

Odpovìï: Podr¾te stisknuté tlaèítko . Vyhledejte aplikaci 
a stisknutím tlaèítka  ji ukonèete.

Pøipojení Bluetooth

Otázka: Proè nemohu najít pøístroj svého známého?

Odpovìï: Zkontrolujte, zda jsou oba pøístroje kompatibilní, 
mají aktivovány funkce Bluetooth a nejsou 
v re¾imu Nezobrazovat. Zkontrolujte také, zda 
vzdálenost mezi obìma pøístroji není vìt¹í ne¾ 
10 metrù a zda mezi pøístroji nejsou pevné 
pøeká¾ky, napøíklad zdi a pod.

Otázka: Jak je mo¾né uk

Odpovìï: Je-li k pøístroji p
pøipojení ukonè
deaktivováním p
Nástroje > Blue

Displej

Otázka: Proè se po ka¾d
displeji jasné, n

Odpovìï: To je charakteri
Nìkteré displeje
stále zhasnuté n
a nejedná se o c

Domácí sí» (UPnP)

Otázka: Proè druhý pøíst
pøístroji?

Odpovìï: Zkontrolujte, zd
domácí sítì, v p
Sdílení obsahu
s funkcemi UPn

Otázka: Co mám dìlat, p
k domácí síti?

Odpovìï: Vypnìte pøipoje
poèítaèi i v pøís
tento krok nepo
poèítaè a pøístro
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, musíte otevøít odpovídající aplikaci. 
ujete více polo¾ek najednou a je 
teré z následujících upozornìní: 
amìti k vykonání operace. Nejdøíve 
á data. nebo Nedostatek pamìti. 
která data z pamìti telefonu., 

azat polo¾ky postupnì (zaènìte 
olo¾ky).
 informací o typu ulo¾ených dat 
mìti pro rùzné skupiny dat 
tko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
> Volby > Detaily pamìti.

a pøed odstranìním ulo¾it?

a nìkterým z tìchto zpùsobù:

eries PC Suite zálohujte v¹echna 
o poèítaèe.
ou el. adresu a poté je ulo¾te 

ojení Bluetooth do kompatibilního 

né zvolit kontakt?

u mo¾ná neobsahuje telefonní èíslo 
l. po¹ty. V aplikaci Kontakty zadejte 
ìjící informace.
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pøekonfigurujte nastavení bezdrátové sítì 
v kompatibilním poèítaèi i v pøístroji. Viz èásti 
„Bezdrátová LAN (WLAN)“ na str. 76 a „Pøipojení“ 
na str. 129.

Otázka: Proè nevidím svùj kompatibilní poèítaè v pøístroji 
pøipojeném do domácí sítì?

Odpovìï: Pokud v kompatibilním poèítaèi pou¾íváte bránu 
firewall, zkontrolujte, zda aplikaci Home Media 
Server povoluje pou¾ívat externí pøipojení (aplikaci 
Home Media Server mù¾ete pøidat do seznamu 
výjimek brány firewall). V nastavení brány firewall 
zkontrolujte, zda povoluje provoz na tìchto 
portech: 1900, 49152, 49153 a 49154.
Nìkteré pøístupové body bezdrátových sítí mají 
bránu firewall vestavìnou. V takových pøípadech 
zkontrolujte, zda brána firewall v pøístupovém 
bodu neblokuje provoz na následujících portech: 
1900, 49152, 49153 a 49154.
Zkontrolujte, zda je nastavení bezdrátové sítì 
v pøístroji i v kompatibilním poèítaèi stejné.

Málo místa v pamìti

Otázka: Co mám dìlat, pokud se zmen¹í volná pamì» 
pøístroje?

Odpovìï: Nepou¾ívané polo¾ky byste mìli z pøístroje 
pravidelnì odstraòovat, abyste pøede¹li nedostatku 
místa v pamìti. Viz èást „Nedostatek pamìti—
uvolnìte pamì»“ na str. 74. 
Chcete-li odstranit kontaktní informace, data 
z kalendáøe, mìøièe trvání a cen hovorù, skóre her 

nebo jiná data
Pokud odstraò
zobrazeno nìk
Nedostatek p
odstr. nìkter
Odstraòte nì
pokuste se vym
od nejmen¹í p
Pro zobrazení
a o potøebì pa
stisknìte tlaèí
Spr. souborù 

Otázka:  Jak mohu dat

Odpovìï: Ulo¾te svá dat

• Pomocí sady Nokia Ns
data do kompatibilníh

• Po¹lete obrázky na sv
do poèítaèe.

• Po¹lete data pøes pøip
pøístroje.

Zprávy

Otázka: Proè není mo¾

Odpovìï: Karta kontakt
nebo adresu e
do karty chyb
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a je v poèítaèi nainstalována 
 Nokia Nseries PC Suite. 
pøíruèka k sadì Nokia Nseries 
u DVD-ROM. Dal¹í informace 
 Nokia Nseries PC Suite najdete 
dì Nokia Nseries PC Suite nebo 
dpory na serveru www.nokia.com.

svùj pøístroj jako faxmodem 
 PC?

emù¾ete pou¾ívat jako faxmodem. 
mocí funkce pøesmìrování hovorù 
øesmìrovat faxy na jiné telefonní 

ístupový bod k bezdrátové síti 
dy¾ vím, ¾e jsem v jeho dosahu?

k síti WLAN mù¾e pou¾ívat skrytý 
¾by (SSID). K sítím pou¾ívajícím 
tor SSID máte pøístup jen tehdy, 
ávný identifikátor SSID a vytvoøili 
okia pøístupový bod k internetu 
u sí».

troji Nokia vypnout bezdrátovou 

 pøístroji Nokia se vypne, 
¹íte o pøipojení, nejste pøipojeni 
ovému bodu ani nehledáte 
ro dal¹í sní¾ení spotøeby energie 
Multimediální zprávy

Otázka: Pøístroj krátce zobrazí text Naèítá se zpráva. 
Co se dìje? 

Odpovìï: Pøístroj se pokou¹í naèíst multimediální 
zprávu ze støediska multimediálních zpráv.
Zkontrolujte správnost nastavení multimediálních 
zpráv. Dále ovìøte, zda je správnì zadáno tel. èíslo 
nebo adresa. Stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Zprávy > Volby > Nastavení > 
Multim. zpr..

Otázka: Jak mohu ukonèit datové spojení, pokud se ho 
pøístroj neustále opakovanì pokou¹í zahájit?

Odpovìï: Chcete-li zastavit pokusy o datové pøipojení, 
stisknìte tlaèítko , zvolte mo¾nost Zprávy > 
Volby > Nastavení > Multimediální zpráva > 
Naèítání multimédií a vyberte jednu z tìchto 
mo¾ností:
Manuální –Støedisko multimediálních zpráv 
ulo¾í zprávy pro pozdìj¹í naètení. Na pøijetí 
multimediální zprávy budete upozornìni a zprávu 
mù¾ete naèíst ze støediska multimediálních zpráv.
Vypnuto –Ignoruje v¹echny pøíchozí 
multimediální zprávy. Po této zmìnì pøístroj 
nemusí kvùli multimediálním zprávám provádìt 
¾ádné sí»ové pøipojení. 

Pøipojení k poèítaèi

Otázka: Èím jsou zpùsobeny problémy v pøipojení pøístroje 
k poèítaèi?

Odpovìï: Zkontrolujte, zd
a spu¹tìna sada
Viz u¾ivatelská 
PC Suite na disk
o práci se sadou
v nápovìdì k sa
na stránkách po

Otázka: Mohu pou¾ívat 
s kompatibilním

Odpovìï: Tento pøístroj n
Mù¾ete v¹ak po
(sí»ová slu¾ba) p
èíslo.

Bezdrátová LAN (WLAN)

Otázka: Proè nevidím pø
LAN (WLAN), i k

Odpovìï: Pøístupový bod 
identifikátor slu
skrytý identifiká
pokud znáte spr
jste v pøístroji N
pøes bezdrátovo

Otázka: Jak mohu v pøís
sí» (WLAN)?

Odpovìï: Bezdrátová sí» v
kdy¾ se nepokou
k jinému pøístup
dostupné sítì. P
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mù¾ete urèit, ¾e pøístroj Nokia nebude na pozadí 
vyhledávat dostupné sítì nebo je bude vyhledávat 
ménì èasto. V období mezi vyhledáváním na pozadí 
budou funkce bezdrátové sítì vypnuty.

Zmìna nastavení vyhledávání na pozadí:
1 Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 

Nastavení > Pøipojení > Bezdrátová LAN.
2 Nastavením mo¾nosti Zobrazit dostup. WLAN na hodnotu 

Nikdy ukonèete vyhledávání na pozadí nebo v poli 
Vyhledávat sítì zmìòte interval vyhledávání na pozadí.

3 Pro ulo¾ení provedených zmìn zvolte mo¾nost Zpìt.

Je-li mo¾nost Vyhledávat sítì nastavena na hodnotu Nikdy, 
není v pohotovostním re¾imu zobrazena ikona dostupnosti 
bezdrátové sítì. Stále v¹ak mù¾ete vyhledávat bezdrátové sítì 
ruènì a pøipojovat se podle potøeby.
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vé prou¾ky na baterii.) K tomu 
pøená¹íte náhradní baterii v kapse 
 mù¾e po¹kodit baterii nebo 
il.

kém nebo chladném místì, 
 v létì nebo v zimì, se omezí 
dy se pokuste udr¾ovat baterii 

a¾ 25 °C (59 °F a¾ 77 °F). Pøístroj 
terií mù¾e doèasnì pøestat 
ie zcela nabitá. Výkon baterie 
otách pod bodem mrazu.

, proto¾e mù¾e dojít k jejímu 
 mù¾e dojít rovnì¾ pøi jejím 

e v souladu s místními právními 
cyklujte je. Neodhazujte je 

závejte èlánky nebo baterie. 
ení baterie, zabraòte kapalinì 

a. V pøípadì takového úniku 
ebo oèi vodou nebo vyhledejte 
Informace o bateriích
Nabíjení a vybíjení
Pøístroj je napájen baterií, kterou je mo¾né opakovanì nabíjet. 
Baterie mù¾e být mnohokrát opìtovnì nabita a vybita (øádovì 
stovky cyklù), po urèitém èase se v¹ak zcela opotøebí. Pokud 
se doba hovoru a doba v pohotovostním re¾imu znatelnì 
zkrátí, vymìòte baterii. Pou¾ívejte pouze baterie schválené 
spoleèností Nokia a nabíjejte je pouze nabíjeèkami 
schválenými spoleèností Nokia urèenými pro tento pøístroj.

Je-li náhradní baterie pou¾ita poprvé nebo nebyla-li baterie 
pou¾ívána del¹í dobu, bude zøejmì nutné pro zahájení nabíjení 
pøipojit nabíjeèku, odpojit ji a znovu pøipojit.

Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické zásuvky 
a pøístroje. Neponechávejte úplnì nabitou baterii pøipojenou 
k nabíjeèce, proto¾e nadmìrné nabíjení mù¾e zkrátit její 
¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, 
dojde po èase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se 
na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo ne¾ bude mo¾né 
provádìt hovory.

Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu. 
Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou baterii ani nabíjeèku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, 
pokud kovový pøedmìt, napøíklad mince, sponka nebo pero, 
zpùsobí pøímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu 

baterie. (Vypadají jako kovo
mù¾e napøíklad dojít, kdy¾ 
nebo ta¹ce. Zkratování pólù
pøedmìt, který zkrat zpùsob

Ponecháním baterie na hor
napøíklad v uzavøeném voze
její kapacita a ¾ivotnost. V¾
v teplotním rozsahu 15 °C 
s horkou nebo chladnou ba
pracovat, pøesto¾e je bater
je omezen zejména pøi tepl

Nevhazujte baterii do ohnì
výbuchu. K výbuchu baterie
po¹kození. Baterie likvidujt
pøedpisy. Je-li to mo¾né, re
do domovního odpadu.

Nerozebírejte nebo nerozøe
V pøípadì, ¾e dojde k vyteè
v kontaktu s kù¾í nebo oèim
propláchnìte omyjte kù¾i n
lékaøskou pomoc.
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mu vlevo, 
 byste mìli 
 a 4 teèky 
ch.

vá?

e baterie Nokia s hologramem pravá 
te ji. Odneste ji do nejbli¾¹ího 
o støediska Nokia nebo k prodejci 
rá není schválená výrobcem, 
ýsledkem mù¾e být ¹patný výkon 
ho pøíslu¹enství. Mù¾e rovnì¾ dojít 
uk vztahujících se na pøístroj.

ích bateriích Nokia najdete 
ry. 
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Pokyny k ovìøení pravosti 
baterií Nokia
Pro zaji¹tìní své bezpeènosti pou¾ívejte v¾dy pouze originální 
baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii 
Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte 
hologram. Postupujte takto:

Úspì¹né dokonèení v¹ech krokù je¹tì zcela nezajistí pravost 
baterie. Máte-li dùvod domnívat se, ¾e va¹e baterie není pravá 
originální baterie Nokia, nemìli byste ji pou¾ívat, ale odnést 
ji do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu Nokia nebo 
k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo 
prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li mo¾né 
ovìøit pravost baterie, vra»te baterii v místì prodeje.

Hologram pro ovìøení pravosti
1 Pøi pohledu na hologram byste 

mìli z jednoho úhlu vidìt symbol 
spojených rukou Nokia a z jiného 
úhlu logo Originální pøíslu¹enství 
Nokia.

2 Pøi naklápìní hologra
vpravo, dolù a nahoru
postupnì vidìt 1, 2, 3
na jednotlivých straná

Co kdy¾ není baterie pra

Nelze-li potvrdit, ¾e je va¹
baterie Nokia, nepou¾ívej
autorizovaného servisníh
Nokia. Pou¾ití baterie, kte
mù¾e být nebezpeèné a v
a po¹kození pøístroje a je
ke zru¹ení schválení a zár

Více informací o origináln
na www.nokia.com/batte
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apøíklad fotoaparátu, snímaèe 
ru, pou¾ijte mìkký, èistý 

ou nebo schválenou výmìnnou 
tény, modifikace nebo pøípojky 
j a mohou poru¹ovat právní 
ových zaøízení.
nitø budov.
dat, která chcete zachovat, 
lo¾ek kalendáøe.
malizace výkonu obèas pøístroj 
roj a vyjmìte baterii.

dpovídajícím zpùsobem na pøístroj, 
 pøíslu¹enství. Nepracuje-li pøístroj 
bli¾¹ího autorizovaného servisu 

ho kontejneru na výrobku, 
u znamená, ¾e na území Evropské 
ny elektrické a elektronické 
kumulátory po ukonèení své 
leného sbìru. Neodhazujte tyto 

unálního odpadu.
Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního 
zpracování. Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující 
doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.
• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny 

typy kapalin mohou obsahovat minerály, které zpùsobují 
korozi elektronických obvodù. Je-li pøístroj vlhký, vyjmìte 
baterii, a ne¾ ji opìt nainstalujete, nechte pøístroj zcela 
vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném 
a zneèi¹tìném prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho 
pohyblivých souèástí a elektronických komponentù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují 
¾ivotnost elektronických zaøízení, po¹kozují baterie 
a deformují èi po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje 
na provozní teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e 
po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít jinak, ne¾ je uvedeno 
v této pøíruèce.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným 
otøesùm, netøeste s pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e 
po¹kodit vnitøní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla 
ani silné èisticí prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé 
souèásti pøístroje a zabránit správné funkci.

• K èi¹tìní v¹ech èoèek, n
vzdálenosti a fotosenzo
a suchý hadøík.

• Pou¾ívejte pouze dodan
anténu. Neschválené an
mohou po¹kodit pøístro
pøedpisy týkající se rádi

• Nabíjeèky pou¾ívejte uv
• V¾dy vytváøejte zálohy 

napøíklad kontaktù a po
• Chcete-li z dùvodu opti

resetovat, vypnìte pøíst

Tato doporuèení pou¾ijte o
baterii, nabíjeèku nebo jiné
správnì, odneste jej do nej
k opravì.

Likvidace

Symbol pøe¹krtnuté
literatuøe nebo obal
unie musí být v¹ech
výrobky, baterie a a

¾ivotnosti ulo¾eny do oddì
výrobky do netøídìného kom
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Výrobky vra»te na sbìrné místo, abyste zabránili 
mo¾nému ohro¾ení ¾ivotního prostøedí nebo zdraví osob 
nekontrolovanou likvidací odpadù a podpoøili trvalé vyu¾ívání 
materiálních zdrojù. Informace o sbìrných místech zjistíte 
u prodejce výrobku, místních úøadù, národních organizací 
zodpovìdných výrobcù nebo u místního zástupce spoleènosti 
Nokia. Dal¹í informace najdete v ekologické deklaraci výrobku 
nebo v informacích pøíslu¹ných pro danou zemi na serveru 
www.nokia.com.
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í

ujících na principu rádiového 
ch telefonù, mù¾e zpùsobovat 
ch zdravotnických pøístrojù. 
ìní pøístrojù pøed pùsobením 
kaøe nebo výrobce zdravotnického 
ve zdravotnických zaøízeních, 
 naøízením vyzváni. Nemocnice 
 mohou pou¾ívat pøístroje, které 
ály.

ké pøístroje 
 doporuèují, aby mezi bezdrátovým 
 lékaøským pøístrojem (napøíklad 
plantovaným defibrilátorem) byla 

nost 15,3 cm, aby nedocházelo 
øského pøístroje. Osoby 

drátový pøístroj nejménì 15,3 cm 
roje, kdykoli je pøístroj zapnut,
átový pøístroj v náprsní kapse,
vý pøístroj k uchu na vzdálenìj¹í 
o pøístroje, aby zmen¹ily 

ý pøístroj okam¾itì poté, kdy 
ní zdravotnického pøístroje,
vat pokyny výrobce 
tnického pøístroje.
Doplòkové bezpeènostní informace
Malé dìti

Tento pøístroj a jeho pøíslu¹enství mohou obsahovat malé 
souèásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dìtí.

Provozní prostøedí
Tento pøístroj splòuje právní pøepisy pro vystavení rádiovým 
vlnám, pokud je pou¾íván v normální poloze u ucha nebo je 
umístìn nejménì 2,2 cm od tìla. Je-li pro no¹ení telefonu 
u tìla pou¾ito pouzdro, spona na opasek nebo jiný dr¾ák, nesmí 
obsahovat kovový materiál a musí být umístìn nejménì vý¹e 
uvedenou vzdálenost od tìla.

Aby mohlo docházet k pøenosu datových souborù nebo zpráv, 
vy¾aduje tento pøístroj kvalitní pøipojení k síti. V nìkterých 
pøípadech mù¾e být pøenos datových souborù nebo zpráv 
zdr¾en, dokud není odpovídající pøipojení k dispozici. Zajistìte 
dodr¾ení vý¹e uvedených pokynù ohlednì vzdálenosti, dokud 
není pøenos dokonèen.

Èásti pøístroje jsou magnetické. Kovové materiály mohou 
být pøitahovány k pøístroji. Do blízkosti pøístroje neukládejte 
kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, 
proto¾e by mohlo dojít k vymazání informací ulo¾ených 
na tìchto médiích.

Zdravotnická zaøízen

Funkce v¹ech zaøízení prac
pøenosu, vèetnì bezdrátový
ru¹ení nesprávnì chránìný
Informace, týkající se chrán
rádiových vln, získáte od lé
pøístroje. Pøístroj vypínejte 
pokud jste k tomu místním
nebo zdravotnická zaøízení
jsou citlivé na rádiové sign

Implantované zdravotnic
Výrobci lékaøských pøístrojù
pøístrojem a implantovaným
kardiostimulátorem nebo im
dodr¾ena minimální vzdále
k potenciálnímu ru¹ení léka
s takovýmito zaøízeními:
• musí v¾dy udr¾ovat bez

od zdravotnického pøíst
• nesmìjí pøená¹et bezdr
• musí pøikládat bezdráto

stranì od zdravotnickéh
mo¾nost ru¹ení,

• musí vypnout bezdrátov
zjistí podezøení na ru¹e

• musí si pøeèíst a dodr¾o
implantovaného zdravo
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e vozidle nesprávnì instalováno 
, mù¾e dojít k vá¾nému osobnímu 

 v letadle je zakázáno. Pøed vstupem 
e. Pou¾ití bezdrátových pøístrojù 
ovoz letadla nebezpeèné, mù¾e 
onní sí» a mù¾e být i nezákonné.

á prostøedí

ciálnì výbu¹ných prostorech 
aøízení a pøíkazy. Mezi potenciálnì 

rostory, ve kterých je vám normálnì 
or vozu. Jiskøení v takovýchto 
t výbuch nebo po¾ár, pøi kterých 
 nebo úmrtí osob. Vypnìte pøístroj na 
íklad v blízkosti plynových èerpacích 
í pro pou¾ívání rádiových zaøízení 
mot, skladech paliv a prodejních 
 továrnách nebo v místech, kde se 
nciálnì výbu¹ná prostøedí jsou èasto, 
aèena. Patøí mezi nì: podpalubí lodí, 
bo ukládání chemikálií a prostory, 
á koncentrace chemikálií nebo 
zrnka, prach nebo kovové èásteèky). 
palné ropné plyny (napø. propan 
e, zda lze pøístroj bezpeènì pou¾ívat 
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Pokud se k pou¾ívání bezdrátového pøístroje s implantovaným 
zdravotnickým pøístrojem chcete na cokoli zeptat, 
obra»te se na poskytovatele zdravotní péèe.

Naslouchátka 
Nìkteré digitální bezdrátové pøístroje mohou pùsobit 
ru¹ení nìkterých naslouchátek. Dojde-li k ru¹ení, 
informujte se u provozovatele slu¾eb.

Dopravní prostøedky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo 
nedùslednì stínìné elektronické systémy motorových vozidel, 
napø. elektronické systémy vstøikování paliva, elektronické 
protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické 
tempomaty a systémy airbagù. Podrobnìj¹í informace získáte 
od výrobce (èi jeho zastoupení) va¹eho vozu nebo libovolného 
pøíslu¹enství, které bylo do vozu pøidáno.

Opravovat nebo instalovat pøístroj do vozu by mìl pouze 
zku¹ený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace 
mohou být nebezpeèné a mohou zpùsobit zánik záruk 
poskytovaných na pøístroj. Pravidelnì kontrolujte, jestli je 
ve¹keré pøíslu¹enství mobilního pøístroje ve voze správnì 
instalováno a jestli správnì pracuje. Neukládejte ani 
nepøená¹ejte hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály 
ve stejném prostoru, ve kterém je ulo¾en pøístroj, jeho èásti 
nebo pøíslu¹enství. U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, 
¾e airbagy se nafukují znaènou silou. Neumís»ujte ¾ádné 
pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo pøenosného 
bezdrátového pøíslu¹enství, na kryty airbagù ani do prostoru, 
do kterého se airbagy v pøípadì nárazu aktivují. Pokud je 

bezdrátové pøíslu¹enství v
a dojde k aktivaci airbagù
poranìní.

Pou¾ívání pøístroje pøi letu
do letadla pøístroj vypnìt
v letadle mù¾e být pro pr
naru¹it bezdrátovou telef

Potenciálnì výbu¹n

Vypínejte pøístroj v poten
a dodr¾ujte zde v¹echna n
výbu¹ná prostøedí patøí p
doporuèeno vypnout mot
prostorech mù¾e zpùsobi
hrozí nebezpeèí poranìní
èerpacích stanicích, napø
stanic. Dodr¾ujte omezen
ve skladech pohonných h
prostorech, v chemických
provádí trhací práce. Pote
ale ne v¾dy, viditelnì ozn
prostory pro pøevá¾ení ne
kde je v atmosféøe zvý¹en
malých èástic (napøíklad 
U vozidel pou¾ívajících ka
a butan) zjistìte u výrobc
v okolí vozidla.
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ce (SAR)

uje naøízení pro vystavení 

ílaèem a pøijímaèem rádiových vln. 
y nepøekroèil emisní limity pro 
tanovené mezinárodními 
la vytvoøena nezávislou vìdeckou 
jí takové bezpeènostní rozpìtí, aby 
¹ech osob, bez ohledu na vìk nebo 

bilních pøístrojù pracují 
ou jako specifická míra absorpce 
ate). Limit SAR je dle naøízení 
 2,0 watty/kilogram (W/kg) 
sty na SAR jsou provádìny 
covních poloh s pøístrojem 
arované výkonové úrovni ve v¹ech 
ozsazích. Skuteèná úroveò SAR 
ù¾e být pod maximální hodnotou, 
ak, aby pou¾íval pouze výkon nutný 
dnota se li¹í v závislosti na mnoha 
nosti od základnové stanice. Podle 
hodnota SAR pro pou¾ití pøístroje 

øístrojem mù¾e dojít ke zmìnì 
se mohou li¹it podle národních 
estování a frekvence pou¾ité 
R mohou být uvedeny 
 www.nokia.com.
Tísòová volání

 Dùle¾ité: Bezdrátové telefony, vèetnì tohoto 
pøístroje, pracují na bázi rádiových signálù, bezdrátových 
a pozemních sítí a u¾ivatelem programovaných funkcí. 
Z tohoto dùvodu není mo¾né zaruèit pøipojení za v¹ech 
podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako napøíklad 
v pøípadì lékaøské pohotovosti, byste nikdy nemìli spoléhat 
pouze na bezdrátový pøístroj.

Provádìní tísòového volání: 
1 Není-li pøístroj zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, 

zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu. 
Nìkteré sítì mohou vy¾adovat platnou SIM kartu 
správnì vlo¾enou v pøístroji.

2 Opakovaným tisknutím tlaèítka Konec vyma¾te displej 
a pøipravte pøístroj pro provádìní hovorù. 

3 Zadejte oficiální èíslo tísòové linky dle své aktuální polohy. 
Èísla tísòových linek se v rùzných oblastech li¹í.

4 Stisknìte tlaèítko Volat.

Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto 
funkce vypnout a teprve poté vytáèet èíslo tísòového volání. 
Je-li pøístroj v profilu offline nebo letovém profilu, budete jej 
muset zmìnit na profil umo¾òující funkce telefonu døíve, ne¾ 
mù¾ete provádìt tísòové volání. Informujte se v této pøíruèce 
nebo u provozovatele slu¾eb.

Pøi provádìní tísòového volání uveïte co nejpøesnìji v¹echny 
dùle¾ité informace. Tento bezdrátový pøístroj mù¾e být 
jediným komunikaèním prostøedkem na místì nehody. 
Hovor neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikaèní informa

Tento mobilní pøístroj splò
rádiovým vlnám.

Tento mobilní pøístroj je vys
Pøístroj byl navr¾en tak, ab
vystavení rádiovým vlnám s
naøízeními. Tato naøízení by
organizací ICNIRP a obsahu
byla zaji¹tìna bezpeènost v
zdravotní stav.

Naøízení pro vyzaøování mo
s mìrnou jednotkou uvádìn
(SAR, Specific Absorption R
ICNIRP stanoven prùmìrnì
na 10 gramù tìlní tkánì. Te
za pou¾ití standardních pra
pracujícím na nejvy¹¹í dekl
testovaných frekvenèních r
provozovaného pøístroje m
proto¾e pøístroj je vyroben t
pro pøipojení k síti. Tato ho
faktorech, napøíklad vzdále
smìrnic ICNIRP je nejvy¹¹í 
u ucha 1,15 W/kg.

Pøi pou¾ití pøíslu¹enství s p
hodnot SAR. Hodnoty SAR 
po¾adavkù, po¾adavkù na t
v síti. Dal¹í informace o SA
v informacích o výrobku na
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