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Úvod
Èíslo modelu: Nokia N93i-1

Dále jen Nokia N93i.

Nokia N93i je výkonný a inteligentní multimediální 
pøístroj. K co nejlep¹ímu vyu¾ití pøístroje Nokia N93i 
pomáhají rùzné aplikace spoleènosti Nokia i jiných 
výrobcù.

Nìkteré dodané aplikace jsou umístìny v pamìti pøístroje 
a nìkteré na disku DVD-ROM dodaném s pøístrojem.

Pøed pou¾itím nìkterých aplikací musíte pøijmout platné 
licenèní podmínky.

Podle ikon uvádìných v tomto dokumentu poznáte, zda je 
aplikace ulo¾ena v pamìti pøístroje ( ) nebo na disku 
DVD-ROM ( ).

Aplikace ulo¾ené na disku DVD–ROM musíte pøed prvním 
pou¾itím nainstalovat do poèítaèe.

Dal¹í dùle¾ité informace o va¹em pøístroji si pøeètìte 
v u¾ivatelské pøíruèce.

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, 
upravování, pøená¹ení nebo pøedávání dál nìkterých 
obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího 
obsahu.

Sí»ové slu¾by
Abyste mohli pou¾ívat pøístroj, musíte mít od 
provozovatele bezdrátových 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 podporovat v¹echny speciální znaky 
konkrétních jazykù a slu¾eb.

Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em 
pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly 
aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí 
v nabídce menu va¹eho pøístroje. Ve va¹em pøístroji mohou 
být dále provedena urèitá nastavení, napøíklad zmìny 
v názvech menu, poøadí menu a v ikonách. Podrobnìj¹í 
informace získáte od svého provozovatele slu¾eb.
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Podpora

K aplikacím vytvoøeným jinými výrobci poskytují podporu 
tito výrobci. Pokud dojde k potí¾ím s nìkterou aplikací, 
najdete podporu na pøíslu¹ném webovém serveru. Pøíslu¹né 
odkazy jsou uvedeny na koncích kapitol této pøíruèky 
vìnovaných jednotlivým aplikacím.
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Internet

Stáhnout! 

Stáhnout! (sí»ová slu¾ba) je obchod s mobilním obsahem 
dostupný ve va¹em pøístroji.

Se slu¾bou Stáhnout! mù¾ete prozkoumávat, zobrazovat, 
kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, slu¾by a aplikace, 
které pracují s pøístrojem Nokia. Hry, vyzvánìcí tóny, 
tapety, aplikace a mnohé dal¹í nabídky máte na dosah ruky. 
Polo¾ky jsou rozdìleny do kategorií a slo¾ek poskytovaných 
rùznými provozovateli slu¾by. Nabízený obsah závisí na 
provozovateli slu¾by.

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Internet > 
Stáhnout!.

Slu¾ba Stáhnout! pou¾ívá pro pøístup k nejaktuálnìj¹ímu 
obsahu sí»ové slu¾by. Informace o doplòkových polo¾kách 
dostupných pomocí funkce Stáhnout! získáte u svého 
provozovatele slu¾by nebo dodavatele èi výrobce polo¾ky.

Stáhnout! pøijímá probíhající aktualizace a poskytuje vám 
nejnovìj¹í obsah, který pro vá¹ pøístroj nabízí provozovatel 
slu¾by. Chcete-li aktualizovat obsah slu¾by Stáhnout! 
ruènì, zvolte mo¾nost Volby > Obnovit seznam.

Chcete-li skrýt slo¾ku nebo katalog v seznamu, napøíklad 
pro zobrazení pouze èasto pou¾ívaných polo¾ek, zvolte 
mo¾nost Volby > Skrýt. Chcete-li znovu zviditelnit 
v¹echny skryté polo¾ky, zvolte mo¾nost Volby > 
Zobrazit v¹e.

Chcete-li koupit zvolenou polo¾ku, zvolte v hlavním 
zobrazení, slo¾ce nebo katalogu mo¾nost Volby > Koupit. 
Systém otevøe dílèí menu, ve kterém mù¾ete zvolit verzi 
polo¾ky a zobrazit informace o cenì. Dostupné mo¾nosti 
závisí na provozovateli slu¾by.

Chcete-li stáhnout polo¾ku, která je zdarma, zvolte 
mo¾nost Volby > Získat.

Nastavení
Aplikace aktualizuje pøístroj o nejnovìj¹í obsah dostupný 
od provozovatele slu¾by a ostatní dostupné kanály. 
Chcete-li zmìnit nastavení, zvolte mo¾nost Volby > 
Nastavení a vyberte nìkterou z následujících mo¾ností:

Pøístupový bod — Zvolte pøístupový bod, který pøístroj 
pou¾ije pro pøipojení k serveru provozovatele slu¾by. 
Urèete, zda se má pøístroj ptát na pøístupový bod pøi 
ka¾dém pou¾ití.
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Automatické otevírání — Chcete-li, aby pøístroj sta¾ený 

obsah nebo aplikace automaticky otevíral, zvolte 
mo¾nost Ano.

Potvrzování ukázek — Chcete-li automaticky stahovat 
náhledy obsahu nebo aplikací, zvolte mo¾nost Ne. 
Po vybrání mo¾nosti Ano se pøístroj pøi ka¾dém stahování 
ukázky zeptá.

Potvrzování nákupù — Chcete-li být pøed zakoupením 
obsahu nebo aplikace vyzváni k potvrzení, zvolte mo¾nost 
Ano. Pokud zvolíte mo¾nost Ne, zaène proces nákupu 
ihned po zvolení mo¾nosti Koupit.

Po dokonèení nastavení zvolte mo¾nost Zpìt. 
7
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Mobilní hledání 
Aplikace Mobilní hledání nabízí pøístup k vyhledávacím 
serverùm a hledání místních slu¾eb, webových serverù, 
obrázkù a mobilního obsahu a pøipojování se k nim. 
Touto aplikací mù¾ete vyhledat místní restaurace 
a obchody a zavolat do nich, pokroèilé mapové 
technologie vás pak dovedou a¾ na místo.

Práce s aplikací Mobilní hledání
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Hledání.

Po spu¹tìní zobrazí aplikace Mobilní hledání seznam 
kategorií. Vyberte kategorii (napøíklad obrázky) a zadejte 
do pole hledaný text. Zvolte mo¾nost Hledání. Pøístroj 
zobrazí výsledky hledání.

Dal¹í informace
Dal¹í nápovìdu a pokyny k práci s aplikací najdete 
po zvolení mo¾nosti Volby > Nápovìda.

Dal¹í informace o aplikaci najdete na serveru 
www.mobilesearch.nokia.com/.
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Prùvodce nastavením 

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
Prùvodce nast.

Nástroj Prùvodce nast. konfiguruje v pøístroji podle 
informací provozovatele slu¾by nastavení operátora, 
el. po¹tu, funkci Push to talk a funkci sdílení videa.

Dostupnost nìkterých nastavení v prùvodci Prùvodce nast. 
závisí na vlastnostech pøístroje, SIM karty, operátora 
a dostupnosti dat v databázi prùvodce nastavením 
v pamìti pøístroje.

Chcete-li tyto slu¾by vyu¾ívat, mù¾e být nutné aktivovat 
u provozovatele slu¾by datové spojení nebo jiné slu¾by.

Pøi prvním pou¾ití aplikace vás prùvodce provede 
konfigurací nastavení. Pro spu¹tìní prùvodce zvolte 
mo¾nost Spustit. Operaci mù¾ete zru¹it zvolením 
mo¾nosti Konec.

Pokud není vlo¾ena SIM karta, prùvodce vás po¾ádá 
o zadání domovské zemì a operátora. Pokud zemì nebo 
operátor navr¾ené prùvodcem nejsou správné, vyberte tyto 
údaje ze seznamu.

Pro pøístup k hlavnímu zobrazení nástroje Prùvodce nast. 
po konfiguraci nastavení zvolte mo¾nost OK. Pokud 
konfiguraci nastavení pøeru¹íte, nebudou nastavení 
definována. Po ukonèení prùvodce mù¾ete zaèít 
pracovat s nakonfigurovanými aplikacemi (na bì¾ných 
místech menu).

Elektronická po¹ta
Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení elektronické 
po¹ty, po¾ádá vás nástroj Prùvodce nast. o zadání 
následujících údajù: el. adresa, název schránky, u¾ivatelské 
jméno a heslo.

Pokud prùvodce zadaného provozovatele slu¾eb el. po¹ty 
nezná, po¾ádá vás i o zadání typu schránky a serverù pro 
pøíchozí a odchozí po¹tu. Podrobnìj¹í informace získáte od 
svého provozovatele slu¾eb.

Po zadání po¾adovaných údajù mù¾ete zvolením mo¾nosti 
Ano zahájit práci s el. po¹tou nebo se mo¾ností Ne vrátit 
do hlavního zobrazení nástroje Prùvodce nast..
9
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Operátor
Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení operátora, 
po¾ádá vás nástroj Prùvodce nast. o volbu z dostupných 
mo¾ností, poté zvolte mo¾nost OK. 

Push to talk
Tato mo¾nost je k dispozici pouze v pøípadì, 
kdy je v pøístroji nainstalována aplikace a máte 
objednánu slu¾bu.

Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení slu¾by 
Push to talk (PTT, sí»ová slu¾ba), po¾ádá vás nástroj 
Prùvodce nast. o zadání následujících údajù: pøezdívka 
PTT, u¾ivatelské jméno a heslo.

Sdílení videa
Tato mo¾nost je k dispozici pouze v pøípadì, kdy je 
v pøístroji nainstalována aplikace a máte objednánu 
slu¾bu.

K videohovorùm musíte mít kartu USIM a musíte být 
v místì s pokrytím sítì UMTS.

Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení sdílení videa 
(sí»ová slu¾ba), po¾ádá vás nástroj Prùvodce nast. o zadání 
následujících údajù: adresa pro sdílení videa, u¾ivatelské 
jméno, heslo, u¾ivatelské jméno a heslo pro server proxy 
pro sdílení videa; poté zvolte mo¾nost OK. 

Po vytvoøení nastavení pro sdílení videa se nástroj 
Prùvodce nast. zeptá, zda chcete pøidat adresu pro 
sdílení videa do kontaktu. Zvolte mo¾nost Ano nebo Ne.

Dal¹í informace
Pokud pøi práci s nástrojem Prùvodce nast. dojde 
k potí¾ím, nav¹tivte webový server nastavení telefonù 
Nokia na adrese www.nokia.com/phonesettings.
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Mo¾nosti pøipojení

Push to talk 

Push to talk (PTT) (sí»ová slu¾ba) je hlasová slu¾ba IP 
v reálném èase dostupná pøes paketovou datovou sí». 
Slu¾ba PTT umo¾òuje pøímou hlasovou komunikaci 
stisknutím tlaèítka. Slu¾bu PTT mù¾ete pou¾ít pro 
konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob. 

Pøed zahájením práce se slu¾bou PTT musíte definovat 
pøístupový bod PTT a nastavení slu¾by PTT. Nastavení 
mù¾ete pøijmout ve speciální textové zprávì od 
provozovatele slu¾by, který slu¾bu PTT nabízí. Pokud 
to vá¹ provozovatel slu¾by podporuje, mù¾ete pro 
upravení konfigurace pou¾ít i nástroj Prùvodce nast.. 
Viz èást „Prùvodce nastavením“ na str. 9.

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > PTT.

U komunikace PTT jeden u¾ivatel hovoøí a ostatní 
poslouchají z vestavìného reproduktoru. U¾ivatelé se 
støídají v odpovìdích. Proto¾e mù¾e mluvit v¾dy pouze 
jeden èlen skupiny, je omezena maximální doba jednoho 
úseku hovoru. Maximální doba je obvykle nastavena na 
30 sekund. Podrobnosti o dobì trvání úseku hovoru v síti 
získáte od provozovatele slu¾by.

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

Telefonní hovory mají v¾dy pøednost pøed hovory PTT.

Definice pøístupového bodu PTT
Vìt¹ina provozovatelù slu¾eb vy¾aduje, aby jako výchozí 
pøístupový bod byl pou¾it pøístupový bod k internetu (IAP). 
Nìkteøí provozovatelé v¹ak umo¾òují pou¾ít i pøístupový 
bod WAP. Podrobnìj¹í informace získáte od svého 
provozovatele slu¾eb.

Nemáte-li pøipojení WAP, budete muset kontaktovat 
provozovatele slu¾by a po¾ádat jej o pomoc s prvním 
pøipojením. Mù¾ete také nav¹tívit 
stránku www.nokia.com/phonesettings.

Nastavení slu¾by PTT
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > PTT > 
Volby > Nastavení.
11



M
o¾

no
st

i p
øip

oj
en

í

12
Zvolte mo¾nost Nastavení u¾ivatele a zadejte následující 
údaje:

Pøíchozí volání PTT — Zvolte mo¾nost Upozornit a uvidíte 
upozornìní na pøíchozí hovory. Zvolte mo¾nost Autom. 
pøijmout a pøístroj bude hovory PTT automaticky pøijímat. 
Zvolte mo¾nost Nepovolit a pøístroj bude hovory PTT 
automaticky odmítat.

Tón pøi volání PTT — Pokud chcete, aby nastavení 
upozornìní na pøíchozí hovor pro slu¾bu PTT bylo stejné 
jako tón upozornìní v nejèastìj¹ím aktivním profilu, zvolte 
mo¾nost Nastaven profilem.

Tón po¾ad. zp. volání — Vyberte tón pro po¾adavek na 
zpìtné volání.

Spu¹tìní aplikace — Vyberte, zda se chcete ke slu¾bì PTT 
pøihlásit pøi zapnutí pøístroje.

Výchozí pøezdívka — Zadejte výchozí pøezdívku 
zobrazenou ostatním u¾ivatelùm. Mo¾nost úprav mù¾e 
provozovatel slu¾by pro vá¹ pøístroj vypnout.

Ukázat mou adresu PTT — Zvolte mo¾nost Pøi individ. 
volání, Pøi volání ve skup., Pøi v¹ech voláních nebo Nikdy. 
Nìkteré z tìchto mo¾ností mù¾e provozovatel slu¾by pro 
vá¹ pøístroj vypnout.

Zobrazit mùj stav pøihl. — Chcete-li, aby vá¹ stav byl 
viditelný, zvolte mo¾nost Ano, chcete-li stav skrýt, zvolte 
mo¾nost Ne.

Zvolte mo¾nost Nastavení spojení a zadejte následující 
údaje:

Doména — Zadejte název domény, který jste získali od 
provozovatele slu¾by.

Název pøístup. bodu — Zadejte název pøístupového bodu 
PTT. Název pøístupového bodu je potøebný k navázání 
pøipojení k síti GSM/GPRS. 

Adresa serveru — Zadejte IP adresu nebo název domény 
serveru PTT, který jste získali od provozovatele slu¾by.

U¾ivatelské jméno — Zadejte své u¾ivatelské jméno 
dodané provozovatelem slu¾by.

Heslo — Zadejte heslo, je-li pro navázání datového 
spojení nutné. Heslo zpravidla poskytne provozovatel 
slu¾by a èasto se v nìm rozli¹ují malá a velká písmena.

Pøihlá¹ení ke slu¾bì PTT
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > PTT. 
Aplikace PTT se pøi spu¹tìní automaticky pøihlásí ke slu¾bì.

Po úspì¹ném pøihlá¹ení se aplikace PTT automaticky 
pøipojí ke kanálùm, které byly aktivní, kdy¾ byla aplikace 
naposledy ukonèena. Pokud je spojení pøeru¹eno, pøístroj 
se automaticky pokou¹í pøihlásit zpìt, dokud aplikaci PTT 
neukonèíte.
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Ukonèení aplikace PTT
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > PTT > 
Volby > Konec. Pøístroj zobrazí zprávu Vypnout Push to 
talk po ukonèení aplikace?. Mo¾ností Ano se odhlásíte 
a ukonèíte slu¾bu. Pokud chcete ponechat aplikaci aktivní 
na pozadí, zvolte mo¾nost Ne. Pokud máte otevøeno 
nìkolik aplikací a chcete mezi nimi pøepínat, stisknìte 
a podr¾te tlaèítko .

Individuální volání
Zvolte mo¾nost Volby > Kontakty PTT.

Vyberte v seznamu kontakt, se kterým chcete navázat 
spojení, a zvolte mo¾nost Volby > Individuální volání. 

Po celou dobu hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko . 
Jakmile domluvíte, tlaèítko  uvolnìte.

S kontaktem mù¾ete hovoøit, podr¾íte-li stisknuté 
tlaèítko  i v jiných zobrazeních aplikace PTT, 
napøíklad v zobrazení kontaktù. Chcete-li zahájit nový 
telefonní hovor, musíte nejprve ukonèit individuální volání. 
Zvolte mo¾nost Odpojit nebo stisknìte tlaèítko .

 Tip! V prùbìhu hovoru pomocí slu¾by PTT dr¾te 
pøístroj pøed sebou, abyste vidìli na displej. Mluvte 
do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukou.

Pøijetí individuálního volání
Stisknutím tlaèítka  zahájíte individuální hovor, 
tlaèítkem  hovor odmítnete.

Zahájení skupinového hovoru
Chcete-li volat skupinì osob, zvolte mo¾nost Volby > 
Kontakty PTT, oznaète v¹echny po¾adované kontakty 
a zvolte mo¾nost Volby > Volat ve skupinì PTT.

 Tip! Individuální nebo skupinový hovor mù¾ete 
zahájit i ze seznamu Kontakty. Zvolte mo¾nost Volby > 
Volby PTT > Vytvoøit indiv. volání nebo Vytvoøit 
skupinové volání.

Získávání informací o stavu pøihlá¹ení 
ostatních u¾ivatelù
Chcete-li objednat nebo zru¹it objednání stavu pøihlá¹ení 
ostatních u¾ivatelù slu¾by PTT, zvolte mo¾nost Volby > 
Kontakty PTT, vyberte kontakt a zvolte mo¾nost Volby > 
Zobrazit stav pøihlá¹ení nebo Skrýt stav pøihlá¹ení.

Odeslání po¾adavku na zpìtné volání
V adresáøi Kontakty PTT vyhledejte po¾adované jméno 
a zvolte mo¾nost Volby > Posl. po¾. na zp. volání.
13
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Reakce na po¾adavek na zpìtné volání
Po¹le-li vám nìkdo po¾adavek na zpìtné zavolání, zobrazí 
pøístroj text 1 po¾adavek na zpìtné volání. Zvolte 
mo¾nost Ukázat > Pøij. zpìt. volání, vyberte kontakt a 
zvolením mo¾nosti Volby > Individuální volání zahajte 
individuální hovor. 

Kanály
Mù¾ete se pøipojit k pøedem definovanému kanálu. 
Veøejné kanály jsou otevøeny pro v¹echny u¾ivatele, 
kteøí znají adresu URL daného kanálu. 

Kdy¾ jste pøipojeni ke kanálu, usly¹í vás v¹ichni èlenové 
pøipojení k tomuto kanálu. Souèasnì mù¾e být aktivních 
a¾ pìt kanálù. Je-li aktivní více ne¾ jeden kanál, mù¾ete 
kanály pøepínat mo¾ností Pøepnout. 

Zvolte mo¾nost Volby > Kanály PTT.

Pøi prvním pøipojení k veøejnému pøedem definovanému 
kanálu zvolte mo¾nost Volby > Nový kanál > Pøidat 
existující. Kdy¾ se pøipojujete k pøedem definovanému 
kanálu, musíte vyplnit adresu URL kanálu.

Vytváøení vlastních kanálù
Chcete-li vytvoøit nový pøedem konfigurovaný kanál, 
zvolte mo¾nost Volby > Nový kanál > Vytvoøit nový. 

Vlastní veøejný kanál mù¾ete vytvoøit, urèit jeho název 
a pozvat do nìj èleny. Ka¾dý èlen mù¾e do veøejného 
kanálu pøizvat dal¹í èleny. 

Mù¾ete vytváøet i soukromé kanály. Do soukromého kanálu 
se mohou pøipojit pouze u¾ivatelé pozvaní hostitelem.

Pro ka¾dý kanál definujte tyto hodnoty: Název kanálu, 
Soukromí kanálu, Pøezdívka do kanálu a Miniatura 
kanálu (volitelná hodnota). 

Po úspì¹ném vytvoøení kanálu budete dotázáni, zda chcete 
odeslat pozvánky do kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Hovor s u¾ivateli kanálu
Chcete-li po pøihlá¹ení ke slu¾bì PTT zahájit hovor 
s u¾ivateli, stisknìte tlaèítko . Usly¹íte tón potvrzující 
udìlení pøístupu.

Po celou dobu hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko . 
Jakmile domluvíte, tlaèítko  uvolnìte. 

Pokud se stisknutím tlaèítka  pokusíte oslovit kanál 
v okam¾iku, kdy hovoøí jiný u¾ivatel, zobrazí pøístroj zprávu 
Èekejte. Uvolnìte tlaèítko , poèkejte, a¾ hovoøící 
u¾ivatel domluví, a stisknìte tlaèítko  znovu. Mù¾ete 
také podr¾et tlaèítko  stisknuté, dokud pøístroj 
nezobrazí výzvu Hovoøte.

Pokud hovoøíte s u¾ivateli kanálu a jeden u¾ivatel 
pøestane mluvit, zaèíná mluvit první u¾ivatel, který stiskne 
tlaèítko .
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Po ukonèení hovoru PTT zvolte mo¾nost Odpojit nebo 
stisknìte tlaèítko . 

Chcete-li pøi aktivním hovoru zobrazit u¾ivatele kanálu, 
zvolte mo¾nost Volby > Aktivní èlenové.

Chcete-li otevøít zobrazení pozvánek a ke kanálu, 
ke kterému jste pøipojeni, pøizvat dal¹í u¾ivatele, zvolte 
mo¾nost Volby > Poslat pozvánku. Nové èleny mù¾ete 
zvát pouze do veøejného kanálu nebo jako hostitel 
soukromého kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Reakce na pøizvání ke kanálu
Chcete-li pøijatou pozvánku ke kanálu ulo¾it, zvolte 
mo¾nost Volby > Ulo¾it PTT kanál. Kanál bude pøidán 
do zobrazení kanálù ulo¾ených kontaktù PTT.

Po ulo¾ení pozvánky pro kanál budete dotázáni, zda se 
chcete ke kanálu pøipojit. Mo¾ností Ano otevøete zobrazení 
relací PTT. Pokud je¹tì nejste pøihlá¹eni, pøístroj se pøihlásí 
ke slu¾bì.

Pokud pozvánku odmítnete nebo sma¾ete, pozvánka 
se ulo¾í do slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy. Chcete-li se 
pøipojit ke kanálu pozdìji, otevøete zprávu s pozvánkou 
a pozvánku ulo¾te. Chcete-li se pøipojit ke kanálu, zvolte 
v dialogovém oknì mo¾nost Ano.

Zobrazení protokolu PTT
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > PTT > 
Volby > Protokol PTT > Nepøij. volání, Pøijatá volání 
nebo Iniciov. volání.

Chcete-li z protokolu Protokol PTT zahájit individuální 
hovor, stisknìte tlaèítko .

Urèování polohy
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > 
Navigátor nebo Orient. b..

Nìkteré aspekty funkcí Orient. b. a Navigátor mohou 
vy¾adovat pou¾ívání kompatibilního pøijímaèe GPS.

Chcete-li pro urèování polohy pou¾ívat kompatibilní 
pøijímaè GPS s funkcí Bluetooth, zvolte mo¾nost 
Pøipojení > Bluetooth. Pomocí funkce Bluetooth se 
pøipojte k pøijímaèi GPS. Dal¹í informace o spojení 
Bluetooth naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován 
vládou USA, která je výhradnì odpovìdná za jeho pøesnost 
a údr¾bu. Pøesnost dat mù¾e být ovlivnìna nastavením 
satelitù systému GPS provádìným vládou USA a je 
pøedmìtem zmìn podle politiky GPS Ministerstva obrany 
USA a Federálního radionavigaèního plánu. Pøesnost mù¾e 
být rovnì¾ ovlivnìna nesprávnou geometrií satelitu. 
15



M
o¾

no
st

i p
øip

oj
en

í

16
Dostupnost a kvalita signálù systému GPS mù¾e být 
ovlivnìna va¹im umístìním, budovami, pøírodními 
pøeká¾kami a povìtrnostními podmínkami. GPS pøijímaè by 
mìl být pou¾íván pouze na otevøeném prostranství, aby byl 
umo¾nìn pøíjem signálù systému GPS.

Terminál GPS pøijímá nízkoúrovòové radiové signály 
z dru¾ic a mìøí dobu od vyslání do pøijetí. Z této doby 
pøijímaè GPS vypoèítá svou polohu s pøesností na metry.

Souøadnice jsou v systému GPS vyjadøovány ve stupních 
a desetinách stupòù podle mezinárodní soustavy 
geografických souøadnic WGS-84.

GPS by mìlo být v¾dy pou¾íváno jako pomùcka pøi 
navigaci. Systém GPS by nemìl být pou¾íván pro pøesné 
urèování polohy a nikdy byste nemìli výhradnì spoléhat na 
data o poloze získaná z pøijímaèe GPS pro zji¹»ování polohy 
nebo navigaci.

Satelitní signály
Pokud pøijímaè GPS nemù¾e najít satelitní signál, 
vyzkou¹ejte tyto kroky:
• Pokud se nacházíte v budovì, vyjdìte ven, kde je 

lep¹í signál.
• Pokud jste venku, pøejdìte do otevøenìj¹ího prostoru.
• Sílu signálu mohou ovlivòovat i ¹patné povìtrnostní 

podmínky.

• Navázání spojení GPS mù¾e trvat nìkolik sekund a¾ 
minut. Ve vozidle mù¾e navázání spojení trvat i déle.

Po¾adavky na zji¹tìní polohy
Slu¾by sítì mohou vysílat po¾adavky na zji¹tìní polohy. 
Provozovatelé slu¾eb mohou podle polohy pøístroje nabízet 
informace o místních skuteènostech, napøíklad o poèasí 
nebo o dopravní situaci. 

Kdy¾ pøístroj obdr¾í po¾adavek na zji¹tìní polohy, 
zobrazí zprávu s uvedením slu¾by, která po¾adavek 
vyslala. Chcete-li údaj o poloze odeslat, zvolte mo¾nost 
Pøijmout, pokud chcete po¾adavek odmítnout, zvolte 
mo¾nost Odmít..

Orientaèní body 

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > 
Orient. b.. Funkce Orient. b. umo¾òuje ulo¾it do pøístroje 
údaje o poloze konkrétních míst. Ulo¾ená místa mù¾ete 
øadit do rùzných kategorií, napøíklad pracovní, a mù¾ete 
k nim pøidávat dal¹í informace, napøíklad adresy. Ulo¾ené 
orientaèní body mù¾ete vyu¾ívat v kompatibilních 
aplikacích, napøíklad v aplikaci Navigátor.
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Souøadnice jsou v systému GPS vyjadøovány ve stupních 
a desetinách stupòù podle mezinárodní soustavy 
geografických souøadnic WGS-84.

Chcete-li vytvoøit nový orientaèní bod, zvolte mo¾nost 
Volby > Nový orientaèní bod. Pokud je pøístroj pøipojen 
ke kompatibilnímu pøijímaèi GPS, mù¾ete si vy¾ádat 
souøadnice aktuálního místa. Informace o poloze zjistíte 
po zvolení mo¾nosti Aktuální poloha. Chcete-li údaje 
o poloze zadat ruènì, zvolte mo¾nost Zadat manuálnì.

Chcete-li ulo¾ený orientaèní bod upravit nebo k nìmu 
pøidat údaje (napøíklad po¹tovní adresu), vyhledejte 
orientaèní bod a stisknìte tlaèítko . Pøejdìte na 
po¾adované pole a zadejte údaje.

Orientaèní body mù¾ete tøídit do pøedem nastavených 
kategorií, mù¾ete také vytvoøit nové kategorie. Pro úpravy 
a vytváøení nových kategorií orientaèních bodù stisknìte 
v zobrazení Orient. b. tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Volby > Upravit kategorie.

Chcete-li orientaèní bod zaøadit do kategorie, vyhledejte 
v zobrazení Orient. b. a zvolte mo¾nost Volby > Pøidat do 
kategorie. Pøejdìte na ka¾dou kategorii, ke které chcete 
orientaèní bod pøidat, a vyberte ji.

Chcete-li odeslat jeden nebo více orientaèních bodù do 
kompatibilního pøístroje, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat. 
Pøijaté orientaèní body jsou umístìny do slo¾ky Pøijaté 
v aplikaci Zprávy.

Navigátor 

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > 
Navigátor. Funkce Navigátor slou¾í k poskytování 
informací o trase k vybranému cíli, informací o souèasné 
poloze a informací o cestì, napøíklad pøibli¾né vzdálenosti 
do cíle a pøibli¾né dobì trvání cesty.

Souøadnice jsou v systému GPS vyjadøovány ve stupních 
a desetinách stupòù podle mezinárodní soustavy 
geografických souøadnic WGS-84.

Chcete-li pracovat s funkcí Navigátor, musí být 
pøístroj pøipojen ke kompatibilnímu pøijímaèi GPS. 
Aby mohl vypoèítat souøadnice místa, na kterém se 
nacházíte, musí pøijímaè GPS v pøístroji pøijímat 
informace od nejménì tøí dru¾ic.

Navigace po trase
Chcete-li vyu¾ít navigaci po trase, zvolte mo¾nost 
Navigace. Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. 
Pokud ji spustíte uvnitø budovy, nemusí kompatibilní 
pøijímaè GPS pøijmout potøebné informace z dru¾ic.

Funkce navigace po trase vyu¾ívá otoèný kompas na 
displeji pøístroje. Èervený bod ukazuje smìr k cíli a 
uprostøed rù¾ice kompasu je uvedena pøibli¾ná vzdálenost.
17
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Navigace po trase ukazuje pøímou trasu a nejkrat¹í 
vzdálenost k cíli mìøenou vzdu¹nou èarou. Ignoruje 
jakékoli pøeká¾ky, napøíklad budovy a pøírodní pøeká¾ky. 
Pøi výpoètu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly 
v nadmoøských vý¹kách. Navigace po trase je aktivní 
pouze kdy¾ se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte mo¾nost Volby > 
Nastavit cíl cesty a vyberte cílový orientaèní bod nebo 
zadejte souøadnice zemìpisné ¹íøky a délky. Mo¾ností 
Ukonèit navigaci mù¾ete cíl trasy vymazat.

Získání informací o poloze
Chcete-li zobrazit údaje o poloze aktuálního místa, 
pøipojte k pøístroji kompatibilní pøijímaè GPS a zvolte 
mo¾nost Poloha. Na displeji je uveden odhad pøesnosti 
polohy místa.

Chcete-li aktuální místo ulo¾it jako orientaèní bod, zvolte 
mo¾nost Volby > Ulo¾it polohu. Orientaèní body jsou 
ulo¾ená místa s doplòujícími informacemi. Mù¾ete je 
pou¾ívat i v jiných kompatibilních aplikacích a pøená¹et 
mezi kompatibilními zaøízeními.

Poèitadlo vzdálenosti
Poèitadlo vzdálenosti aktivujete zvolením mo¾nosti 
Vzdálenost > Volby > Start, mo¾ností Stop ho 
deaktivujete. Vypoètené hodnoty zùstanou na displeji. 

Tuto funkci pou¾ívejte mimo budovy, aby pøijímaè získal 
lep¹í signál GPS.

Zvolením mo¾nosti Vynulovat vynulujete vzdálenost, èas, 
prùmìrnou i maximální rychlost a zahájíte nový výpoèet. 
Mo¾nost Restartovat vynuluje i poèitadlo kilometrù 
a celkový èas.

Poèítadlo vzdálenosti má omezenou pøesnost a mù¾e 
docházet k chybám zaokrouhlování. Pøesnost mù¾e být 
rovnì¾ ovlivnìna dostupností a kvalitou signálù GPS.
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Online tisk
Aplikace Online tisk slou¾í k online objednávání 
vyti¹tìných fotografií dodávaných do domu nebo do 
nejbli¾¹ího obchodu. Mù¾ete také objednávat rùzné 
produkty s vybraným obrázkem, napøíklad hrníèky nebo 
podlo¾ky pod my¹. Nabízené výrobky závisí na 
provozovateli slu¾by.

Chcete-li aplikaci Online tisk vyu¾ívat, musíte mít 
nainstalován alespoò jeden soubor konfigurace tiskové 
slu¾by. Soubory získáte od provozovatelù tiskových slu¾eb 
podporujících slu¾bu Online tisk.

Objednávání fotografií
Tisknout lze pouze obrázky ve formátu JPEG.

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Galerie > 
Obrázky a video.
1 V aplikaci Galerie vyberte snímek nebo snímky a zvolte 

mo¾nost Volby > Tisk > Objednat fotografie.
2 Vyberte ze seznamu provozovatele slu¾by.
3 Zvolte mo¾nost Volby a vyberte nìkterou z tìchto 

mo¾ností:
Otevøít — Navázání spojení s provozovatelem slu¾by.

Odstranit — Odstranìní provozovatele slu¾by 
ze seznamu.
Nastavení — Zmìna výchozího pøístupového bodu 
pou¾ívaného pro pøipojení.
Protokol — Zobrazení podrobností star¹ích objednávek.

4 Pokud má provozovatel slu¾by pouze jeden obchod, 
otevøe se po pøipojení náhled snímkù se snímky 
vybranými v aplikaci Galerie. 
Zvolte mo¾nost Volby a vyberte nìkterou z tìchto 
mo¾ností:
Náhled — Pøed objednáním tisku snímky zobrazí. 
Mezi snímky mù¾ete procházet stisknutím navigaèního 
tlaèítka nahoru nebo dolù.
Objednat — Ode¹le objednávku.
Zmìnit objednávku — Úpravy podrobností objednávky 
a poètu kopií vybraného snímku. V zobrazení 
objednávky mù¾ete vybrat, který výrobek a typ chcete 
objednat. Nabízené mo¾nosti a výrobky závisejí na 
provozovateli slu¾by.
Stisknutím navigaèního tlaèítka vlevo nebo vpravo 
zobrazíte nebo zmìníte podrobnosti o ostatních 
snímcích v objednávce.
Zmìnit informace o zák. — Zmìní údaje o zákazníkovi 
a objednávce.
19
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Pøidat snímek — Pøidá do objednávky dal¹í snímky.
Odebrat snímek — Odebere snímky z objednávky.

5 Pokud slu¾bu provozuje skupina obchodníkù, budete 
pøipojeni k provozovateli slu¾by a vyberete si obchod, 
kde chcete snímky vyzvednout. Poté uvidíte náhled 
snímkù vybraných v aplikaci Galerie. Provozovatel 
slu¾by mù¾e nabízet procházení a hledání obchodù 
podle rùzných kritérií hledání.
Ke zji¹tìní informací, napøíklad o otevírací dobì 
vybraného obchodu, slou¾í mo¾nost Volby > Informace 
(pokud ji provozovatel slu¾by nabízí).
Pøejdìte na po¾adované místo vyzvednutí a stisknìte 
navigaèní tlaèítko. Snímky si mù¾ete pøed objednáním 
prohlédnout, zmìnit údaje o snímcích èi zákazníkovi, 
pøípadnì pøidat nebo odebrat obrázky z objednávky. 
Pro objednání snímkù zvolte mo¾nost Volby > 
Objednat.

Publikování
Obrázky a videoklipy mù¾ete také sdílet v kompatibilních 
online albech, na blogovacích serverech nebo jiných 
slu¾bách online sdílení na webu. Mù¾ete odesílat obsah, 
ukládat nedokonèené pøíspìvky jako koncepty a pracovat 
na nich pozdìji èi zobrazovat obsah alb. Podporované typy 
obsahu mohou záviset na provozovateli slu¾by.

Zaèínáme
Musíte mít objednánu slu¾bu u provozovatele slu¾by 
online sdílení obrázkù. Slu¾bu lze obvykle objednat 
na webové stránce provozovatele slu¾by. Pokyny 
k objednání získáte u provozovatele slu¾by. Dal¹í 
informace o kompatibilních provozovatelích slu¾by 
najdete na adrese www.nseries.com/support.

Pøi prvním spu¹tìní slu¾by budete po¾ádáni o zadání 
u¾ivatelského jména a hesla. Chcete-li s nastavením 
pracovat pozdìji, stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Galerie > Obrázky a video > Volby > Otevøít online 
slu¾bu > Volby > Nastavení. Viz èást „Nastavení aplikace 
Online sharing“ na str. 21.

Odesílání souborù
Stisknìte tlaèítko , zvolte mo¾nost Galerie > Obrázky 
a video, vyberte soubory, které chcete odeslat, a zvolte 
mo¾nost Volby > Odeslat > Aktualizovat na web. 
K aplikaci pro sdílení mù¾ete pøistupovat i z re¾imu 
hlavního fotoaparátu.

Pøístroj zobrazí obrazovku Vybrat slu¾bu. Chcete-li 
vytvoøit nový úèet pro slu¾bu, zvolte mo¾nost Volby > 
Pøidat nový úèet nebo v seznamu slu¾eb zvolte ikonu 
slu¾by s textem Vytvoøit nový. Pokud jste vytvoøili nový 
úèet offline nebo upravili úèet nebo nastavení slu¾eb 
z webového prohlí¾eèe v kompatibilním poèítaèi, 
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mù¾ete seznam slu¾eb v pøístroji aktualizovat mo¾ností 
Volby > Naèíst slu¾by. Chcete-li vybrat slu¾bu, stisknìte 
tlaèítko .

Kdy¾ vyberete slu¾bu, budou obrázky a videozáznamy 
zobrazeny ve stavu úprav. Soubory mù¾ete otevírat 
a zobrazovat, mìnit jejich uspoøádání, pøidávat text, 
pøípadnì pøidávat nové soubory.

Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì a odeslat soubory na 
web, zvolte mo¾nost Volby > Odeslat nebo stisknìte 
tlaèítko .

Chcete-li zru¹it odesílání na web a ulo¾it vytvoøený 
pøíspìvek jako koncept, zvolte mo¾nost Zpìt > Ulo¾it jako 
koncept. Pokud ji¾ bylo odesílání zahájeno, zvolte mo¾nost 
Zru¹it > Ulo¾it jako koncept.

Otevøení online slu¾by
Chcete-li zobrazit odeslané obrázky a videosoubory 
v online slu¾bì nebo koncepty a odeslané polo¾ky 
v pøístroji, zvolte ve slo¾ce Obrázky a video mo¾nost 
Volby > Otevøít online slu¾bu. Pokud jste vytvoøili nový 
úèet offline nebo upravili úèet nebo nastavení slu¾eb 
z webového prohlí¾eèe v kompatibilním poèítaèi, mù¾ete 
seznam slu¾eb v pøístroji aktualizovat mo¾ností Volby > 
Naèíst slu¾by. Vyberte slu¾bu ze seznamu.

Po otevøení slu¾by mù¾ete zvolit následující mo¾nosti:

Otevøít v prohlí¾. — Pøipojení k vybrané slu¾bì a zobrazení 
odeslaných alb a konceptù ve webovém prohlí¾eèi. 
Zobrazení se mù¾e li¹it podle provozovatele slu¾by.

Koncepty — Zobrazení a úpravy konceptù a odesílání 
na web.

Poslané — Zobrazení posledních 20 polo¾ek vytvoøených 
tímto pøístrojem.

Nový pøíspìvek — Vytvoøení nové polo¾ky.

Dostupné mo¾nosti se mohou li¹it podle provozovatele 
slu¾by.

Nastavení aplikace Online sharing
Chcete-li upravit nastavení sdílení, zvolte ve slo¾ce 
Obrázky a video mo¾nost Volby > Otevøít online slu¾bu > 
Volby > Nastavení.

Moje úèty
V èásti Moje úèty mù¾ete vytváøet nové úèty a upravovat 
existující. Chcete-li vytvoøit nový úèet, zvolte mo¾nost 
Volby > Pøidat nový úèet. Chcete-li upravit existující úèet, 
vyberte úèet a zvolte mo¾nost Volby > Upravit. Vyberte 
z tìchto voleb:

Název úètu — Zadání názvu úètu.
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Provozovatel slu¾by — Výbìr provozovatele slu¾by, 
kterého chcete pou¾ít. Provozovatele slu¾by existujícího 
úètu nelze zmìnit, pro nového provozovatele slu¾by musíte 
vytvoøit nový úèet. Pokud v èásti Moje úèty odstraníte 
úèet, budou z pøístroje odstranìny i slu¾by související 
s tímto úètem vèetnì polo¾ek odeslaných na tento úèet.

U¾ivatelské jméno a Heslo — Zadání u¾ivatelského jména 
a hesla k úètu vytvoøeného pøi registraci k online slu¾bì.

Velikost odesíl. obrázku — Volba velikosti obrázkù 
odesílaných na server slu¾by.

Nastavení aplikace
Velikost zobr. obrázku — Volba velikosti obrázkù 
zobrazovaných na displeji pøístroje. Toto nastavení 
neovlivòuje velikost obrázkù pro odesílání.

Velikost zobr. textu — Volba velikosti písma pro zobrazení 
textu konceptù a odeslaných polo¾ek a pøidávaného nebo 
upravovaného textu v nové polo¾ce.

Pokroèilé
Provozovatelé slu¾eb — Zobrazení nebo úpravy nastavení 
provozovatele slu¾by, pøidání nového provozovatele nebo 
zobrazení podrobností o provozovateli slu¾by. Pokud 
provozovatele slu¾by zmìníte, v¹echny informace 
o bývalém provozovateli ve slo¾ce Moje úèty budou 
ztraceny. Nastavení pøeddefinovaného provozovatele 
slu¾by nelze mìnit.

Výchozí pøístupový bod — Zmìna výchozího pøístupového 
bodu pou¾ívaného pro pøipojení k online slu¾bì. 
Po¾adovaný pøístupový bod vyberte v seznamu.
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Pro vá¹ poèítaè

Home Media Server 
 Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti va¹eho 

bezdrátového pøipojení k síti LAN v¾dy pou¾ijte nìkterou 
z dostupných metod kódování pøenosu. Pou¾ití kódování 
zmen¹uje riziko neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm.

Aplikace Home Media Server vyu¾ívá ke spojení 
kompatibilních pøístrojù bezdrátovou sítí architekturu 
UPnP. Architektura UPnP pou¾ívá nastavení zabezpeèení 
stanovené pro pøipojení do bezdrátové sítì. 

Aplikace Home Media Server slou¾í k automatickému 
vytváøení katalogu hudby, obrázkù a videosouborù 
v kompatibilním poèítaèi. Mù¾ete v ní vytváøet vlastní 
seznamy skladeb, fotoalba a filmové sbírky. Mù¾ete také 
pøená¹et kompatibilní mediální soubory do pøístroje 
a zálohovat soubory z pøístroje do poèítaèe. Pøístroj mù¾ete 
pou¾ívat jako dálkový ovladaè a mù¾ete také prohlí¾et 
mediální soubory z pøístroje nebo z poèítaèe v domácím 
pøehrávaèi médií kompatibilním s architekturou UPnP, 
napøíklad v poèítaèi, televizoru nebo stereopøehrávaèi.

Instalace do poèítaèe 
Aplikaci Home Media Server mù¾ete do kompatibilního 
poèítaèe nainstalovat z disku DVD-ROM dodaného 
s pøístrojem. Aplikace Home Media Server vy¾aduje 
operaèní systém Microsoft Windows 2000 nebo 
Windows XP. Pou¾íváte-li pro ochranu poèítaèe bránu 
firewall, budete muset zmìnit její nastavení a povolit 
poèítaèi práci s pøístrojem Nokia. Postupujte podle pokynù 
k instalaci na obrazovce.

Správa mediálních souborù
Chcete-li si udr¾et pøehled o skladbách, digitálních 
fotografiích a videoklipech, najdìte soubory 
v kompatibilním poèítaèi a pøidejte soubory nebo celé 
slo¾ky do aplikace Home Media Server. 

Slo¾ky, ve kterých v poèítaèi uchováváte kompatibilní 
mediální soubory, mù¾ete oznaèit jako sledované slo¾ky. 
Kdy¾ do sledované slo¾ky ulo¾íte nové mediální soubory, 
aplikace Home Media Server je pøidá do knihovny 
a automaticky je aktualizuje. 
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Pøenos souborù z poèítaèe do pøístroje
1 Pøipojte pøístroj Nokia k aplikaci Home Media Server 

v kompatibilním poèítaèi.
V aplikaci Home Media Server v kompatibilním poèítaèi 
vyberte v menu zaøízení pøístroj Nokia.

2 Vyberte knihovnu mediálních souborù, kterou 
chcete pøenést.

3 Vyberte jeden mediální soubor.
4 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do pøístroje Nokia.

Pøenos souborù z pøístroje do poèítaèe
1 Pøipojte pøístroj Nokia k aplikaci Home Media Server 

v kompatibilním poèítaèi nebo v aplikaci Home Media 
Server v kompatibilním poèítaèi vyberte v menu 
zaøízení pøístroj Nokia.

2 Vyberte soubor, který chcete pøenést.
3 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do aplikace 

Home Media Server v kompatibilním poèítaèi.

Prohlí¾ení souborù z poèítaèe v jiných 
zaøízeních
Pøístroj Nokia mù¾ete pou¾ívat jako dálkový ovladaè pro 
zobrazování kompatibilních multimediálních souborù 
z aplikace Home Media Server na kompatibilním poèítaèi 
v ostatních kompatibilních pøístrojích UPnP v domácí síti. 

Pøístrojem Nokia napøíklad mù¾ete ovládat pøehrávání 
kompatibilních multimediálních souborù z poèítaèe 
na kompatibilním domácím audiosystému s architekturou 
UPnP (pomocí kompatibilního multimediálního 
pøijímaèe UPnP).

Ovládání multimediálních souborù 
pøístrojem Nokia:
1 Pøipojte pøístroj Nokia k aplikaci Home Media Server 

v kompatibilním poèítaèi.
2 Vyberte mediální knihovnu obsahující soubor, 

který chcete pøehrát.
3 Vyberte mediální soubor.
4 Vyberte kompatibilní pøístroj, ve kterém bude 

soubor zobrazen.

Dal¹í informace
Dal¹í informace o aplikaci Home Media Server najdete 
na adrese www.simplecenter.net/nokia nebo v nápovìdì 
zobrazené v aplikaci Home Media Server stisknutím 
tlaèítka F1.

Nokia Lifeblog  

Nokia Lifeblog je kombinace softwaru pro mobilní telefon 
a poèítaè, který vede multimediální deník polo¾ek 
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shroma¾ïovaných v pøístroji. Aplikace Nokia Lifeblog 

automaticky organizuje fotografie, videosoubory, zvuky, 
textové zprávy, multimediální zprávy a pøíspìvky do 
webových blogù podle èasu a umo¾òuje tak jejich 
procházení, prohledávání, sdílení, publikování 
a zálohování. Aplikace Nokia Lifeblog PC i Nokia Lifeblog 
mobile umo¾òují posílat polo¾ky i pøíspìvky do blogu 
ostatním u¾ivatelùm.

Aplikace Nokia Lifeblog mobile automaticky sleduje 
multimediální polo¾ky. Aplikace Nokia Lifeblog v pøístroji 
umo¾òuje procházení polo¾kami, posílání polo¾ek jiným 
u¾ivatelùm a publikování polo¾ek na webu. Datovým 
kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth pøipojte pøístroj 
ke kompatibilnímu poèítaèi a mù¾ete pøená¹et 
a synchronizovat polo¾ky v pøístroji s poèítaèem.

Aplikace Nokia Lifeblog PC umo¾òuje snadné 
procházení a hledání polo¾ek, které jste pomocí pøístroje 
nashromá¾dili. Jedním tlaèítkem pak mù¾ete oblíbené 
fotografie, videa, textové i multimediální zprávy pøenést 
pøes datový kabel USB nebo spojení Bluetooth zpìt 
do pøístroje.

Databázi aplikace Nokia Lifeblog mù¾ete pro jistotu 
zálohovat na kompatibilní pevný disk, disky CD nebo DVD, 
vymìnitelný disk nebo sí»ovou jednotku. Mù¾ete také 
posílat pøíspìvky do svého blogu.

Pro spu¹tìní aplikace Nokia Lifeblog v pøístroji stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Aplikace > Lifeblog.

Instalace do poèítaèe 
K instalaci aplikace Nokia Lifeblog do kompatibilního 
poèítaèe potøebujete následující podmínky:
• 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 PC Suite),
• grafické rozli¹ení 1024x768 a 24bitové barvy,
• 32MB grafickou kartu,
• Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP.

K instalaci aplikace Nokia Lifeblog do poèítaèe pou¾ijte 
následující postup:
1 Vlo¾te disk DVD-ROM dodaný s pøístrojem.
2 Nainstalujte sadu Nokia PC Suite (vèetnì ovladaèù 

Nokia Connectivity Cable Drivers pro kabel USB).
3 Nainstalujte aplikaci Nokia Lifeblog pro poèítaè. 

Pokud v poèítaèi není nainstalován software 
Microsoft DirectX 9.0, bude nainstalován souèasnì s 
aplikací Nokia Lifeblog PC.
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Pøipojení pøístroje k poèítaèi
K pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi 
kompatibilním kabelem USB pou¾ijte tento postup:
1 Zkontrolujte, zda je nainstalována sada Nokia PC Suite.
2 Pøipojte datový kabel USB k pøístroji a k poèítaèi. 

Pøi prvním pøipojení pøístroje k poèítaèi po instalaci 
sady Nokia PC Suite nainstaluje poèítaè konkrétní 
ovladaè pro vá¹ pøístroj. To mù¾e chvíli trvat.

3 Spus»te aplikaci Nokia Lifeblog v poèítaèi.

K pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi 
bezdrátovou technologií Bluetooth pou¾ijte tento postup:
1 Zkontrolujte, zda je v poèítaèi nainstalována sada 

Nokia PC Suite.
2 Zkontrolujte, zda jste pomocí bezdrátové 

technologie Bluetooth spárovali pøístroj a poèítaè. 
Návod najdete v u¾ivatelské pøíruèce k sadì 
Nokia PC Suite a v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji.

3 Aktivujte spojení Bluetooth v pøístroji a v poèítaèi. 
Podrobnìj¹í informace najdete v u¾ivatelské pøíruèce 
k pøístroji a v dokumentaci k poèítaèi.

Kopírování polo¾ek
Po pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi 
datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth 
mù¾ete kopírovat polo¾ky mezi pøístrojem a poèítaèem.

Kopírování nových nebo upravených polo¾ek z pøístroje 
do poèítaèe a kopírování vybraných polo¾ek z poèítaèe 
do pøístroje:
1 Spus»te aplikaci Nokia Lifeblog v poèítaèi.
2 V aplikaci Nokia Lifeblog PC zvolte mo¾nost File > 

Copy from phone and to phone.

Nové polo¾ky z pøístroje budou zkopírovány do poèítaèe. 
Polo¾ky ze slo¾ky To phone v poèítaèi budou zkopírovány 
do pøístroje.

Publikování na webu
Chcete-li sdílet nejlep¹í polo¾ky aplikace Nokia Lifeblog, 
po¹lete je do svého kompatibilního blogu na internetu 
pro ostatní.

Nejprve si musíte vytvoøit úèet u pøíslu¹né slu¾by, vytvoøit 
jako cíl pøíspìvkù jeden nebo více blogù a pøidat úèet blogu 
do aplikace Nokia Lifeblog. Doporuèenou slu¾bou pro 
aplikaci Nokia Lifeblog je slu¾ba TypePad spoleènosti 
Six Apart na adrese www.typepad.com.

Úèet blogu pøidejte do aplikace Nokia Lifeblog v pøístroji. 
V kompatibilním poèítaèi mù¾ete úèty upravovat v oknì 
Edit log accounts.
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K posílání pøíspìvkù z pøístroje na web pou¾ijte tento 

postup:
1 V oknì 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 

Nokia 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.

K posílání pøíspìvkù z poèítaèe na web pou¾ijte tento 
postup:
1 V zobrazení Èasová osa nebo Oblíbené vyberte polo¾ky 

(maximálnì 50), které chcete poslat na web.
2 Zvolte mo¾nost File > Poslat na web. Program 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 zvolte klepnìte na mo¾nost Odeslat.

Import polo¾ek z jiných zdrojù
Kromì obrázkù JPG z pøístroje mù¾ete do aplikace 
Nokia Lifeblog importovat také obrázky JPG, videoklipy 
3GP a MP4, zvukové soubory AMR a textové soubory TXT 
z jiných zdrojù (napøíklad z kompatibilních diskù CD a DVD 
nebo slo¾ek na pevném disku v kompatibilním poèítaèi).

K importu obrázkù a videoklipù z kompatibilního poèítaèe 
do aplikace Nokia Lifeblog PC pou¾ijte tento postup:
1 Zvolte mo¾nost Èasová osa nebo Oblíbené > File > 

Importovat. Pøístroj zobrazí obrazovku Importovat.
2 V seznamu najdìte obrázek, videosoubor, zvuk nebo 

textový soubor nebo pøejdìte do jiných slo¾ek a najdìte 
soubor, který chcete importovat.

3 Vyberte slo¾ku, soubor nebo nìkolik souborù. 
Obsah si mù¾ete prohlédnout v podoknì náhledu.

4 Zvolením mo¾nosti Otevøít slo¾ku (vèetnì podslo¾ek) 
nebo vybrané soubory importujte.

Procházení èasovou osou a oblíbenými 
polo¾kami
Po spu¹tìní aplikace Nokia Lifeblog v poèítaèi mù¾ete 
vyu¾ít nìkolik zpùsobù pohybu v zobrazeních Èasová osa 
a Oblíbené. Nejrychlej¹ím je pou¾ití posuvníku. Mù¾ete 
také klepnout na èasovou osu a vybrat datum, pou¾ít 
pøíkaz Jdi na datum nebo vyu¾ít klávesy se ¹ipkami.
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Dal¹í informace
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 
Nokia Lifeblog zobrazené po stisknutí klávesy F1 
v aplikaci Nokia Lifeblog PC.

Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite je sada aplikací pro poèítaè urèená pro 
pou¾ití s pøístrojem Nokia.

Chcete-li sadu Nokia PC Suite nainstalovat a pou¾ívat, 
potøebujete k tomu poèítaè s operaèním systémem 
Microsoft Windows 2000 nebo XP, kompatibilní s kabelem 
USB, technologií Bluetooth nebo infraèerveným spojením. 
Ne¾ zaènete se sadou Nokia PC Suite pracovat, musíte ji 
nainstalovat do poèítaèe. Dal¹í informace najdete na disku 
DVD-ROM dodaném s pøístrojem.

Úplná elektronická u¾ivatelská pøíruèka k sadì Nokia 
PC Suite je ulo¾ena na disku DVD-ROM. Dal¹í informace 
a nejnovìj¹í verzi sady Nokia PC Suite najdete na adrese 
www.nokia.com/pcsuite.

Nìkteré u¾iteèné aplikace sady Nokia PC Suite:

Get Connected — pro první pøipojení pøístroje 
ke kompatibilnímu poèítaèi

Synchronize — pro synchronizaci kontaktù, kalendáøe, 
úkolù, poznámek a el. po¹ty mezi pøístrojem a kompatibilní 
aplikací typu PIM (personal information manager) 
v kompatibilním poèítaèi

Backup — pro zálohování dat z pøístroje a obnovování 
ulo¾ených dat z kompatibilního poèítaèe do pøístroje

Send text messages — pro vytváøení a posílání 
textových zpráv

Store images — pro ukládání obrázkù a videoklipù 
z pøístroje do kompatibilního poèítaèe

File manager — pro správu obsahu slo¾ek pøístroje aplikací 
Prùzkumník Windows

Transfer music — pro vytváøení a organizaci digitálních 
hudebních souborù v kompatibilním poèítaèi a pøenosu 
do kompatibilního pøístroje

Connect to the Internet — pro navázání pøipojení k síti 
pomocí pøístroje ve funkci modemu

Dal¹í informace
Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia PC Suite 
najdete na adrese www.nokia.com/pcsuite.
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Adobe Photoshop Album 

Starter Edition 
Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 vám 
pomù¾e snadno hledat, upravovat a sdílet fotografie 
pomocí kompatibilního poèítaèe. Tato verze Starter Edition 
umo¾òuje:
• pomocí znaèek organizovat fotografie pro snadné 

hledání,
• pomocí zobrazení kalendáøe zobrazit v¹echny digitální 

fotografie na jednom místì,
• upravovat bì¾né chyby fotografií jediným klepnutím,
• sdílet fotografie nejrùznìj¹ím zpùsobem: posílat je 

el. po¹tou, tisknout na domácí tiskárnì nebo je posílat 
do kompatibilních mobilních pøístrojù.

Instalace
Aplikaci Starter Edition mù¾ete do kompatibilního poèítaèe 
nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. Verze 
Starter Edition vy¾aduje operaèní systém Microsoft 
Windows 2000 (s aktualizací Service Pack 4 nebo novìj¹í) 
nebo operaèní systém XP (s aktualizací Service Pack 2 nebo 
novìj¹í), sadu Nokia PC Suite 6.5 nebo novìj¹í pro pøipojení 
pøístroje k poèítaèi a aplikaci Apple QuickTime 6.5.1. nebo 
novìj¹í pro zobrazování a úpravy videoklipù. 

Sada Nokia PC Suite je k dispozici na disku 
DVD-ROM dodaném s pøístrojem. Pokud v poèítaèi 
není nainstalována aplikace Apple QuickTime, 
mù¾ete ji nainstalovat ze serveru 
www.apple.com/quicktime/download. Postupujte podle 
pokynù k instalaci na obrazovce.

Pøenos dat z pøístroje do poèítaèe
Fotografie mù¾ete z pøístroje do aplikace Starter Edition 
pøená¹et dvìma zpùsoby.

K automatickému pøená¹ení fotografií a videoklipù do 
kompatibilního poèítaèe pou¾ijte následující postup:
1 Kompatibilním datovým kabelem USB pøipojte pøístroj 

ke kompatibilnímu poèítaèi. Systém otevøe v poèítaèi 
dialogové okno Adobe Photo Downloader 
a automaticky vybere nové obrázky a videosoubory 
poøízené od posledního pøenosu.

2 Pøenos zahájíte klepnutím na mo¾nost Get Photos. 
V¹echny vybrané fotografie jsou importovány 
do aplikace Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená 
ve slo¾ce Galerie jsou automaticky pøenesena do 
aplikace Starter Edition a oznaèena jako znaèky.

3 Mù¾ete se rozhodnout, zda chcete soubory po 
pøenesení do aplikace Starter Edition odstranit 
z pøístroje.
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Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické dialogové 
okno Adobe Photo Downloader, klepnìte pravým 
tlaèítkem my¹i na ikonu na hlavním panelu.

K ruènímu pøená¹ení fotografií do kompatibilního poèítaèe 
pou¾ijte následující postup:
1 Datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth 

pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi.
2 Spus»te aplikaci Starter Edition.
3 Na panelu zástupcù klepnìte na mo¾nost Get photos > 

From Camera, Mobile Phone nebo Card Reader. 
Systém otevøe dialogové okno Adobe Photo 
Downloader.

4 Pøenos zahájíte klepnutím na mo¾nost Get Photos. 
V¹echny vybrané fotografie jsou importovány 
do aplikace Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená ve 
slo¾ce Galerie jsou automaticky pøenesena do aplikace 
Starter Edition a oznaèena jako znaèky. 

5 Po pøenesení do aplikace Starter Edition mù¾ete 
soubory z pøístroje odstranit.

Pøenos dat z poèítaèe do pøístroje
K pøená¹ení upravených fotografií a videoklipù zpìt 
do pøístroje pou¾ijte následující postup:
1 Datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth 

pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi.
2 Spus»te aplikaci Starter Edition.

3 Vyberte fotografie a videoklipy, které chcete pøenést 
do pøístroje.

4 Klepnìte na mo¾nost Share na panelu zástupcù 
a zvolte mo¾nost Send to Mobile Phone.

5 Klepnìte na mo¾nost OK.

Organizace fotografií podle data
Aplikace Starter Edition pro snadné hledání 
automaticky organizuje fotografie podle data. Fotografie 
mù¾ete podle data hledat dvìma zpùsoby: v zásobníku 
fotografií (Photo Well) a v zobrazení kalendáøe.

Ke hledání fotografií v zásobníku pou¾ijte následující 
postup:
1 Na panelu zástupcù zvolte mo¾nost Photo Well.
2 Na èasové ose pod panelem zástupcù vyberte 

po¾adovaný mìsíc. V zásobníku budou zobrazeny 
fotografie z daného mìsíce.

Ke hledání fotografií v zobrazení kalendáøe pou¾ijte 
následující postup:
1 Na panelu zástupcù zvolte mo¾nost Calendar View.
2 V zobrazení kalendáøe vyberte den s fotografií a systém 

zobrazí v¹echny fotografie poøízené v daný den.
3 Tlaèítky se ¹ipkami v horní èásti kalendáøe mù¾ete 

pøecházet mezi jednotlivými mìsíci.
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Organizace fotografií podle znaèek

Znaèky (klíèová slova) slou¾í k hledání fotografií podle 
osob, místa, události a dal¹ích údajù. Pokud fotografie 
oznaèíte, nemusíte si pamatovat název souboru, datum 
ani slo¾ku.

Klepnìte na mo¾nost Organize na panelu zástupcù 
a otevøete podokno Tag.

K vytvoøení vlastní znaèky pou¾ijte následující postup:
1 Klepnìte na mo¾nost New v podoknì Tag a zvolte 

mo¾nost New Tag.
2 V dialogovém oknì Create Tag pomocí menu Category 

vyberte, do které podkategorie chcete znaèku zaøadit.
3 Do pole Name zadejte název znaèky.
4 Do pole Note zadejte informace o znaèce.
5 Klepnìte na mo¾nost OK.

Znaèka se objeví ve vybrané kategorii nebo podkategorii 
v podoknì Tag.

Chcete-li znaèku pøiøadit k fotografii, pøetáhnìte 
ji z podokna Tag na fotografii v zásobníku.

Pøi hledání fotografií poklepejte na znaèku v podoknì Tag. 
Funkce hledání najde v¹echny fotografie s vybranou 
znaèkou.

Chcete-li zú¾it rozsah fotografií a pøejít na konkrétní 
mìsíc, klepnìte na pruh na èasové ose. 

Pokud v pøístroji vytvoøíte nové album, pøidáte do nìj 
fotografie a pøenesete je do aplikace Starter Edition, 
bude album v seznamu Imported tags uvedeno jako 
nová znaèka.

Úpravy fotografií
K opravení nejèastìj¹ích vad fotografií pou¾ijte následující 
postup:
1 V zásobníku vyberte fotografii.
2 Na panelu zástupcù klepnìte na mo¾nost Fix photo. 

Aplikace Starter Edition vytvoøí kopii fotografie pro 
úpravy.
Chcete-li fotografii upravit automaticky, zvolte 
mo¾nost Auto Smart Fix.
Chcete-li fotografii upravit ruènì, zvolte mo¾nost Fix 
Photo Window... a poté nìkterou z tìchto mo¾ností: 
General — Výbìr automatické úpravy barev, úrovní, 
kontrastu nebo doostøení.
Crop — Oøíznutí fotografie vylep¹í kompozici nebo 
snímek zdùrazní.
Red Eye — Oprava jevu èervených oèí zpùsobeného 
bleskem fotoaparátu.

Pøehrávání a úpravy videoklipù
Chcete-li pøehrát videoklip, poklepejte na soubor 
a klepnìte na tlaèítko Play pod oknem s videoklipem.
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K úpravám, zmìnám uspoøádání a odstraòování scén 
ve videoklipech pou¾ijte následující postup:
1 Klepnìte pravým tlaèítkem my¹i na soubor s filmem 

a zvolte mo¾nost Edit Mobile Movie. V oknì bude 
zobrazen první snímek videoklipu. Prohlí¾ený snímek 
oznaèuje modrá znaèka na èasové ose pod oknem.

2 K pøehrávání, pozastavení, zastavení a pøechodu 
na zaèátek nebo na konec slou¾í ovládací tlaèítka pod 
oknem s videoklipem. Videoklipem mù¾ete procházet 
pøeta¾ením modré znaèky po èasové ose.

3 Chcete-li vybrat èást videoklipu pro úpravy, zmìnu 
uspoøádání nebo odstranìní, pou¾ijte nìkterý 
z následujících postupù:
• Pøetáhnìte prvky umístìné na zaèátku a konci 

èasové osy.
• Zaèátek výbìru oznaète klepnutím na èasovou osu 

pøi stisknuté klávese Shift. Konec výbìru oznaète 
klepnutím na èasovou osu pøi stisknuté klávese Ctrl.

Po nastavení výbìru mù¾ete vybraným pruhem 
pohybovat po èasové ose.

4 Chcete-li vybranou èást videoklipu odstranit, klepnìte 
na tlaèítko Delete na panelu nástrojù.
Chcete-li vybranou èást videoklipu oøíznout (odstranit 
èásti pøed ní a za ní), klepnìte na tlaèítko Crop na 
panelu nástrojù.
Chcete-li vybranou èást videoklipu zkopírovat a vlo¾it ji 
na jiné místo, klepnìte na tlaèítko Copy na panelu 

nástrojù. Pøetáhnìte modrou znaèku na èasové ose na 
po¾adované místo a klepnìte na tlaèítko Paste.

Dal¹í informace
Chcete-li zobrazit dal¹í informace k funkcím programu, 
zvolte v hlavním menu mo¾nost Help > Adobe Photoshop 
Album Help.

Podrobnìj¹í informace o aplikaci Starter 
Edition najdete na stránce 
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.

Adobe Premiere Elements 
Následující pokyny vycházejí z informací o nejnovìj¹í 
kompatibilní verzi aplikace Adobe Premier Elements 
dostupné v dobì psaní této pøíruèky. Detailní údaje, 
napøíklad o umístìní jednotlivých mo¾ností, nemusí být 
pøesné a mohou se mìnit.

Poèítaèová aplikace Adobe Premiere Elements umo¾òuje 
sestavovat a upravovat videoklipy a obrázky; pøidávat 
efekty, pøechody, texty a zvuk; ukládat výsledné filmy 
ve formátu QuickTime nebo Windows Media; a pøímo 
vypalovat na kompatibilní jednotku DVD. 

Chcete-li nainstalovat software Adobe Premiere Elements, 
potøebujete kompatibilní poèítaè s operaèním systémem 
Microsoft Windows XP. Ne¾ zaènete s aplikací Adobe 
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Premiere Elements pracovat, musíte ho nainstalovat 

do poèítaèe.

Aplikace Adobe Premiere Elements vy¾aduje tyto 
parametry:
• procesor Intel Pentium 4 nebo Intel Celeron 1,3 GHz 

(nebo kompatibilní procesor s podporou SSE2); jsou 
podporovány procesory se dvìma jádry a procesory 
s technologií HTT (Hyper Threading Technology); 
pro video ve formátu HDV (High Definition Video) 
je vy¾adován procesor Pentium 4 3 GHz,

• Microsoft Windows XP (Home Edition nebo 
Media Center Edition) s aktualizací Service Pack 2 
nebo novìj¹í,

• 512 MB pamìti RAM; pro video HDV je nutná 
velikost 1 GB,

• 4 GB místa na pevném disku pro instalaci,
• jednotku DVD-ROM (pro zapisování na disky DVD 

je nutná kompatibilní vypalovaèka DVD),
• grafické rozli¹ení 1024x768 bodù a 16bitové 

barvy (XGA),
• ovladaèe zvuku a obrazu kompatibilní s ovladaèi 

Microsoft DirectX 9.

Aplikace Adobe Premiere Elements obsahuje podporu 
napøíklad pro formáty videosouborù 3GP (pouze import), 
MPEG, QuickTime, Windows Media, JVC Everio (pouze 
import), ASF (pouze import), WAV, WMA (pouze import), 
Dolby Digital Stereo, PSD (pouze import); zvukové formáty 

AIFF, MP3 a WAV a obrazové formáty PNG (pouze import) 
a JPEG. Úplný seznam podporovaných formátù souborù 
najdete v nápovìdì Adobe Help Center v aplikaci Adobe 
Premiere Elements. Otevøení nápovìdy Adobe Help 
Center je popsáno v èásti „Nápovìda a výuka“ na str. 33.

Instalace aplikace Adobe Premiere 
Elements do poèítaèe
Instalace aplikace Adobe Premiere Elements z disku 
DVD-ROM do kompatibilního poèítaèe probíhá 
v tìchto krocích:
1 Ukonèete v¹echny otevøené aplikace v poèítaèi 

i v pøístroji.
2 Vlo¾te disk DVD-ROM dodaný ve standardním 

prodejním balení do jednotky DVD v poèítaèi.
3 V menu Install Software zvolte mo¾nost 

Adobe Premiere Elements.
4 Postupujte podle pokynù na obrazovce.

Nápovìda a výuka
Chcete-li získat podrobné informace o aplikaci 
Adobe Premiere Elements, zvolte v hlavním menu 
mo¾nost Help > Premiere Elements Help a systém 
otevøe okno Adobe Help Center, které obsahuje nìkolik 
u¾iteèných kurzù. Informace najdete také v panelu How to 
33
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v zobrazení pro úpravy aplikace 
Adobe Premiere Elements.

Vytváøení videosouborù
Aplikace Adobe Premiere Elements má ètyøi aktivní 
pracovní prostory: Edit a DVD. Pøi otevøení aplikace je 
zobrazeno výchozí pracovní prostøedí pro úpravy. 
Chcete-li otevøít jiný pracovní prostor, stisknìte pøíslu¹né 
tlaèítko v pravé horní èásti pracovního prostoru pro úpravy.

Pracovní prostor pro úpravy je hlavním pracovním 
prostorem, ve kterém mù¾ete zobrazovat soubory 
na èasové ose a upravovat je. V pracovním souboru pro 
titulky mù¾ete vkládat titulky i závìreèné titulky; 
v pracovním prostoru DVD mù¾ete videosoubor vypálit 
na kompatibilní disk DVD.

Otevøení nového projektu
V aplikaci Adobe Premiere Elements mù¾ete vytváøet 
projekty, ve kterých zkombinujete vybrané videoklipy, 
zvukové klipy, fotografie, efekty, pøechody a titulky 
do filmu. Otevøení nového projektu a pøidání mediálních 
souborù:
1 Spus»te aplikaci Adobe Premiere Elements.
2 V zobrazení Welcome zvolte mo¾nost New project.
3 V dialogovém oknì New project zadejte název projektu 

a zvolte mo¾nost OK.

Po zadání názvu mù¾ete do projektu pøidat mediální 
soubory.

Získání mediálních souborù do projektu
Chcete-li do projektu pøidat ulo¾ené videoklipy, zvukové 
klipy a obrázky, klepnìte na tlaèítko Get Media na panelu 
zástupcù. Nyní mù¾ete procházet a vybírat soubory 
z kompatibilního poèítaèe, kompatibilního vymìnitelného 
disku nebo pomocí kompatibilního datového kabelu USB 
z pøístroje Nokia.

Vybrané soubory jsou uvedeny na panelu Media. Chcete-li 
pou¾ít nìkterý klip, klepnìte na nìj levým tlaèítkem my¹i 
a se stisknutým tlaèítkem ho pøetáhnìte z panelu Media 
na èasovou osu. Klipy mù¾ete na èasové ose uspoøádat 
podle potøeby, mù¾ete je také zkrátit nebo oøíznout. Dal¹í 
informace najdete v èásti Adobe Help Center. Otevøení 
nápovìdy Adobe Help Center je popsáno v èásti 
„Nápovìda a výuka“ na str. 33.

Úpravy videoklipù a obrázkù
Na videoklipy mù¾ete aplikovat efekty, napøíklad rozpady 
nebo deformace, a pøechody, napøíklad doznívání nebo 
blednutí. Mù¾ete také upravovat barvy a svìtlo.

Chcete-li pou¾ít nìkterý efekt nebo pøechod, vyberte na 
panelu Effects and transitions po¾adovaný efekt nebo 
pøechod a pøetáhnìte ho na klip nebo èasovou osu.
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Chcete-li k vytvoøenému filmu pøidat titulky nebo 

závìreèné titulky, vyberte v zobrazení titulkù po¾adovaný 
druh nebo pou¾ijte ¹ablonu.

Sdílení videa
Aplikace Adobe Premiere Elements umo¾òuje vypálit video 
na kompatibilní disk DVD a zobrazit je na kompatibilním 
televizoru. Video mù¾ete také exportovat do nìkolika 
formátù a sdílet je na internetu.

Vypálení videa na disk DVD
V pracovním prostoru DVD vyberte jeden ze dvou typù 
disku DVD: disk DVD pro samostatné pøehrávání, který 
neobsahuje menu, nebo disk DVD s menu, pro který mù¾ete 
vybírat rùzné scény, menu a ¹ablony.

Chcete-li si disk DVD prohlédnout, vyberte v pracovním 
prostoru DVD mo¾nost Preview DVD a stisknìte 
tlaèítko Play.

Chcete-li pøed vypálením filmu na kompatibilní disk DVD 
upravit nastavení disku DVD, zvolte na panelu Layout 
mo¾nost Burn DVD. Viz èást „Nastavení disku DVD“ 
na str. 35.

Chcete-li film vypálit na kompatibilní disk DVD, zvolte 
mo¾nost Burn.

Nastavení disku DVD
Pøed vypalováním videa na kompatibilní disk DVD mù¾ete 
upravit nastavení disku. Vyberte, zda chcete video vypálit 
pøímo na disk DVD nebo ulo¾it do slo¾ky na pevný disk 
kompatibilního poèítaèe, nastavte kvalitu disku DVD 
a vyberte televizní normu pou¾ívanou ve va¹í oblasti. 
Výchozí nastavení kvality disku DVD je Fit to disc. 
Aplikace Adobe Premiere Elements pøizpùsobí velikost 
klipu dostupnému místu na disku a zkomprimuje ho pouze 
v nejnutnìj¹í míøe, aby zachovala kvalitu. V závislosti na 
délce a slo¾itosti videozáznamu mù¾e komprimace trvat 
dlouhou dobu.

Export videa do jiného formátu
Chcete-li video sdílet napøíklad na internetu, mù¾ete ho 
exportovat do jiného formátu, napøíklad QuickTime nebo 
Windows Media. Chcete-li soubor exportovat do jiného 
formátu, stisknìte tlaèítko Export na hlavním panelu.

Úplný seznam podporovaných formátù souborù najdete 
v nápovìdì Adobe Help Center v aplikaci Adobe Premiere 
Elements. Otevøení nápovìdy Adobe Help Center je 
popsáno v èásti „Nápovìda a výuka“ na str. 33.
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