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Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být
nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO
V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může
přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v
blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech,
kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech
s omezeními dodržujte všechny pokyny.

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

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

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

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU
Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI
Přední kryt přístroje je vyroben ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou
plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud
se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se
nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat,
dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Bezpečnost 5



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH
Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj
u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.
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Začínáme

Tlačítka a části
Horní strana

1 AV konektor Nokia (3,5 mm)
2 Vypínač 
3 Konektor HDMI™
4 Indikátor nabíjení
5 Konektor microUSB

Přední část

1 Sluchátko
2 Světelné čidlo
3 Klávesa Menu
4 Přední fotoaparát
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Zadní strana

1 Blesk fotoaparátu
2 Zadní fotoaparát
3 Reproduktor
4 Mikrofon

Postranní části

1 Přepínač zamykání tlačítek / Tlačítko svítilny
2 Slot SIM karty
3 Tlačítko hlasitosti a zoomu
4 Tlačítko fotoaparátu 
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Spodní část

1 Mikrofon

Klávesnice
Telefon je vybaven úplnou klávesnicí. Chcete-li otevřít klávesnici, zatlačte na horní
část dotykové obrazovky. Při vysunutí klávesnice telefon automaticky otočí obsah
displeje ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku.

1  Funkční tlačítko. Chcete-li psát speciální znaky vytištěné v horní části tlačítek,
stiskněte funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko. Chcete-li napsat
několik speciálních znaků za sebou, stiskněte funkční tlačítko dvakrát. Pro návrat
do normálního režimu stiskněte funkční tlačítko.

2  Tlačítko Shift. Chcete-li přepnout mezi malými a velkými písmeny, dvakrát
stiskněte tlačítko Shift. Chcete li v režimu malých písmen napsat jedno velké
písmeno nebo v režimu velkých písmen jedno malé písmeno, stiskněte tlačítko
Shift a poté tlačítko s požadovaným písmenem.

3 Tlačítko Sym. Chcete-li psát speciální znaky, které nejsou zobrazeny na klávesnici,
stiskněte jednou tlačítko Sym a vyberte požadovaný znak v tabulce. Chcete-li
změnit jazyk psaní, stiskněte a podržte tlačítko Shift, stiskněte tlačítko Sym
a vyberte požadovaný jazyk.
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4 Mezerník
5  Tlačítko Backspace. Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko Backspace.

Chcete-li odstranit několik znaků, podržte stisknuté tlačítko Backspace.

Napsání varianty písmene
V přístroji můžete psát například i písmena s diakritikou. Chcete-li napsat písmeno
á, podržte stisknuté tlačítko Sym a opakovaně stiskněte tlačítko A, dokud neuvidíte
požadované písmeno. Pořadí a dostupnost jednotlivých znaků jsou závislé na
zvoleném jazyku psaní.

Napsání číslice nebo speciálního znaku uvedeného na horní části tlačítka
Podržte stisknuté požadované tlačítko.

Adaptér HDMI
Sdílení oblíbených snímků a videoklipů ve vysokém rozlišení a procházení webu
v televizoru. Připojte k telefonu adaptér a poté připojte kompatibilní kabel HDMI
(prodávaný samostatně). Uvidíte velký obraz.

Adaptér USB OTG
Adaptér USB On-The-Go (OTG) umožňuje procházet kompatibilní klíčenky nebo pevné
disky USB. Poté můžete mezi telefonem a externí pamětí kopírovat obrázky, videa,
dokumenty a další obsah. Takto můžete snadno zálohovat důležité soubory.
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Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu
Použijte tlačítko hlasitosti.

Hlasitost můžete měnit během hovoru nebo při zapnuté aplikaci.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké
vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru během hovoru
Zvolte možnost  nebo .

Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje 
Chcete-li zabránit nechtěnému volání z telefonu uloženého v kapse nebo kabelce,
zamkněte tlačítka a obrazovku telefonu.

Posuňte zámek tlačítek.

Tip: Pro odemknutí můžete také stisknout tlačítko Menu a zvolit možnost Odemk..

Nastavení automatického zamykání tlačítek a obrazovky
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Displej > Prodleva obraz./zámku

kl..
2 Nastavte dobu, po které přístroj automaticky zamkne tlačítka a obrazovku.
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Svítilna
Blesk fotoaparátu můžete používat jako svítilnu. Chcete-li zapnout nebo vypnout
svítilnu, posuňte a na dvě sekundy podržte zámek tlačítek.

Nesviťte svítilnou nikomu do očí.

Vkládání a vyjímání SIM karty
Na SIM kartu nelepte žádné nálepky.

Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz
obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo
přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s
výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.

Vložení SIM karty
1 Vypněte telefon a vyjměte z něj držák SIM karty.

2 Otočte držák SIM karty.

3 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů směřuje nahoru a vložte SIM kartu do držáku.
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4 Otočte držák SIM karty a vložte ho do telefonu.

Vyjmutí SIM karty
1 Vypněte telefon a vyjměte z něj držák SIM karty.
2 Otočte držák SIM karty.
3 Vyjměte SIM kartu.
4 Otočte držák SIM karty a vložte ho do telefonu.

Nabíjení telefonu
Baterie
Tento telefon má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Používejte pouze schválené
nabíječky Nokia určené pro tento telefon. Telefon můžete nabíjet také pomocí
kompatibilního datového kabelu USB.

Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do
nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Službu výměny baterií mohou nabízet také autorizované prodejny.

Důležité: Baterii smí vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník nebo autorizovaný
servis. Neautorizovaná výměna baterie může zrušit platnost záruky.

Když má telefon nedostatek energie, přejde do úsporného režimu. Nastavení
některých aplikací nemusí být možné měnit. Chcete-li úsporný režim vypnout,
stiskněte vypínač  a zvolte možnost Deaktivovat úsporný režim.

Nabíjení baterie
Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být
nutné dobít.
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Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1

2

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem
pracovat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor
nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení
připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nabíjení baterie přes rozhraní USB
Je baterie skoro vybitá, ale nemáte s sebou nabíječku? Připojte telefon kompatibilním
datovým kabelem USB ke kompatibilnímu zařízení, například k počítači.

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení
přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně
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lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá
doba.

Telefon můžete během nabíjení používat.

Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, buďte při připojování a odpojování
kabelu opatrní.

Umístění antén
Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje
kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro
provoz potřebovat větší výkon.

Oblast antény je zvýrazněna.
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Headset
K telefonu můžete připojit kompatibilní headset nebo kompatibilní sluchátka.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení
poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV
konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než
schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou
pozornost nastavení hlasitosti.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí
Podržte stisknutý vypínač , dokud telefon nezavibruje.

Vypnutí
Podržte stisknutý vypínač .

První použití telefonu
Začínáme s telefonem – kopírování kontaktů, zpráv a dalšího obsahu ze starého
telefonu. Po prvním zapnutí vás telefon provede základními úkony. Můžete si
objednat i službu My Nokia, která rozesílá užitečné tipy a triky o co nejlepším využívání
telefonu.

Chcete-li zahájit akci, zvolte možnost  . Chcete-li akci vynechat, zvolte možnost
 .
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Chcete-li využívat služby Nokia, vytvořte si účet Nokia. Potřebujete připojení
k internetu. O další informace o možných nákladech na přenosy dat požádejte
poskytovatele služeb. Pokud se k internetu připojit nemůžete, můžete účet vytvořit
později.

Pokud již účet Nokia máte, napište své uživatelské jméno a heslo a zvolte možnost
.

Tip: Zapomněli jste heslo? Můžete požádat o jeho zaslání poštou nebo textovou
zprávou.

Aplikace Přenos dat slouží ke kopírování obsahu, jako jsou například:

• kontakty,
• zprávy,
• obrázky,
• videa.

Po nastavení e-mailového účtu můžete nastavit zobrazení schránky na domovské
obrazovce, kde můžete snadno sledovat novou poštu.

Pokud během nastavování telefonu potřebujete uskutečnit tísňové volání, stiskněte
tlačítko Menu.

Účet Nokia
Při prvním zapnutí vás telefon provede vytvořením účtu Nokia.

V aplikaci můžete:

• přistupovat ke všem službám Nokia s jediným uživatelským jménem a heslem,
z telefonu i z kompatibilního počítače,

• stahovat obsah ze služeb Nokia.
• ukládání údajů o modelu telefonu a kontaktních údajů. Můžete zadat i údaje

platební karty.
• ukládat důležité pěší a motoristické trasy do služby Nokia Mapy.

Další informace o účtech a službách Nokia najdete na adrese www.nokia.com/
support.

Chcete-li si účet Nokia vytvořit později, přejděte na web account.nokia.com.
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Kopírování kontaktů nebo fotografií ze starého telefonu
Chcete rychle zkopírovat důležité informace z předchozího telefonu Nokia a přejít
k práci s novým? Pomocí aplikace Přenos dat můžete bezplatně zkopírovat například
kontakty, záznamy kalendáře a fotografie do nového telefonu.

Váš předchozí telefon musí podporovat spojení Bluetooth.

1 Zvolte možnost  > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Přenos dat.
2 V seznamu vyberte starší telefon a telefony spárujte. V obou telefonech musí být

zapnuta funkce Bluetooth.
3 Pokud druhý telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte do obou telefonů heslo.

Heslo, které si můžete určit sami, platí pouze pro aktuální spojení. Heslo
některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské
příručce k druhému telefonu.

4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost OK.

Pokud starší telefon Nokia aplikaci Přenos dat neobsahuje, nový telefon ji odešle ve
zprávě přes spojení Bluetooth. Chcete-li aplikaci nainstalovat, otevřete zprávu ve
starším telefonu a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Ke kopírování obsahu z jiných telefonů můžete později použít také aplikaci Přenos
dat.

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2

(4-8 číslic)

Chrání SIM kartu před zneužitím nebo umožňují přístup
k některým funkcím.

Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání
kódu PIN.

Pokud vám kód nebyl dodán s kartou nebo jste ho zapomněli,
obraťte se na poskytovatele služeb.
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Pokud třikrát po sobě napíšete nesprávný kód, musíte ho
odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.

Kód PUK nebo PUK2

(8 číslic)

Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2.

Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na
poskytovatele služeb.

Číslo IMEI

(15 číslic)

Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto
čísla lze také zablokovat například ukradené telefony. Toto
číslo možná budete muset sdělit pracovníkům služby Nokia
Care.

Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06#.

Kód zámku
(bezpečnostní kód)

(min. 4 číslice nebo
znaky)

Pomáhá telefon chránit před zneužitím.

Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání
nastaveného kódu zámku.

Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat
servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna
osobní data v telefonu mohou být vymazána.

Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo
u prodejce.

Práce s uživatelskou příručkou v telefonu

 V tomto telefonu je integrovaná uživatelská příručka. Máte ji s sebou stále
a kdekoli. Vyberte možnost  > Už. příručka.

Otevření uživatelské příručky z aplikace
Zvolte možnost  > Uživatelská příručka. Tato možnost není k dispozici pro
všechny aplikace.

Hledání v uživatelské příručce
V otevřené uživatelské příručce zvolte možnost  > Hledání a zadejte do pole
hledání písmeno nebo slovo.

Otevření aplikace z uživatelské příručky
Vyberte odkaz na aplikaci v tématu.
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Chcete-li se vrátit k uživatelské příručce, stiskněte a podržte tlačítko Menu, přejeďte
prstem vlevo nebo vpravo a vyberte uživatelskou příručku.

Na konci pokynů mohou být uvedeny odkazy na příbuzná témata.

Tip: Můžete také dostávat textové zprávy a tipy na displeji s užitečnými informacemi
o práci s telefonem. Chcete-li tipy zobrazit později, zvolte možnost  > My Nokia.

Instalace sady Nokia Suite do počítače

Sada Nokia Suite pro počítač slouží ke správě obsahu telefonu a jeho synchronizaci
s kompatibilním počítačem. Také můžete do telefonu aktualizovat nejnovější
software a stahovat mapy.

Možná bude nutné připojení k internetu. O další informace o cenách za přenosy dat
požádejte poskytovatele služeb.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si můžete do počítače stáhnout z webu
www.nokia.com/support.

Chcete-li se o sadě Nokia Suite dozvědět více a zjistit, se kterými operačními systémy
sada Nokia Suite pracuje, přejděte na stránku www.nokia.com/support.

Základní používání

Akce na dotykové obrazovce
Chcete-li ovládat telefon, klepněte na dotykový displej nebo na něj klepněte a podržte
na něm prst.

Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové
obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Spuštění aplikace nebo otevření položky
Klepněte na aplikaci nebo na položku.

Klepnutí a podržení pro zobrazení dalších možností
Položte na položku prst a počkejte na otevření menu.
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Příklad: Chcete-li poslat obrázek nebo odstranit upozornění, klepněte a podržte
obrázek nebo upozornění a vyberte požadovanou možnost.

Přetažení položky
Klepněte na položku a podržte ji a přejeďte prstem po obrazovce.

Příklad: Položky na domovské obrazovce a v hlavním menu, které chcete uspořádat,
můžete přetahovat.

Přejetí
Položte prst na displej a rychle ho posuňte v požadovaném směru.
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Příklad: Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo.

Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo menu, rychle posuňte prst nahoru
nebo dolů po displeji a zvedněte ho. Chcete-li posouvání zastavit, klepněte na
obrazovku.

Přiblížení a oddálení
Položte dva prsty na položku, například na mapu, fotografii nebo webovou stránku,
a posuňte prsty od sebe nebo k sobě.

Tip: Můžete na položku také poklepat.
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Používání zkratek
Při často prováděných akcích, například při navazování nebo ukončování připojení
k internetu nebo při vypínání vyzvánění telefonu, nemusíte používat dlouhé cesty
k příkazům. K těmto nastavením můžete přistupovat přímo ze stavového menu, bez
ohledu na to, ve které aplikaci se právě nacházíte.

Přejeďte z oznamovací oblasti dolů.

Ve stavovém menu máte k dispozici následující možnosti:

• Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a nepřečtené zprávy
• Vypnutí vyzvánění telefonu
• Změna nastavení připojení
• Zobrazení dostupných připojení k sítím WLAN a připojení k sítím WLAN
• Správa spojení Bluetooth

Tip: Při poslechu hudby můžete ze stavové oblasti rychle přistupovat k hudebnímu
přehrávači.

Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi
Můžete zobrazit aplikace a úkolu pracující na pozadí a přepínat mezi nimi.

Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo a vyberte
požadovanou aplikaci.
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Aplikace spuštěné na pozadí zvyšují spotřebu energie z baterie a zabírají paměť.
Chcete-li zavřít aplikaci, kterou nepoužíváte, zvolte možnost .

Tip: Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, vyberte a podržte přepínač úloh a
v rozevíracím menu zvolte možnost Zavřít vše.

Psaní textu
Psaní z klávesnice
Klávesnice
Telefon je vybaven úplnou klávesnicí. Chcete-li otevřít klávesnici, zatlačte na horní
část dotykové obrazovky. Při vysunutí klávesnice telefon automaticky otočí obsah
displeje ze zobrazení na výšku do zobrazení na šířku.
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1  Funkční tlačítko. Chcete-li psát speciální znaky vytištěné v horní části tlačítek,
stiskněte funkční tlačítko a stiskněte odpovídající tlačítko. Chcete-li napsat
několik speciálních znaků za sebou, stiskněte funkční tlačítko dvakrát. Pro návrat
do normálního režimu stiskněte funkční tlačítko.

2  Tlačítko Shift. Chcete-li přepnout mezi malými a velkými písmeny, dvakrát
stiskněte tlačítko Shift. Chcete li v režimu malých písmen napsat jedno velké
písmeno nebo v režimu velkých písmen jedno malé písmeno, stiskněte tlačítko
Shift a poté tlačítko s požadovaným písmenem.

3 Tlačítko Sym. Chcete-li psát speciální znaky, které nejsou zobrazeny na klávesnici,
stiskněte jednou tlačítko Sym a vyberte požadovaný znak v tabulce. Chcete-li
změnit jazyk psaní, stiskněte a podržte tlačítko Shift, stiskněte tlačítko Sym
a vyberte požadovaný jazyk.

4 Mezerník
5  Tlačítko Backspace. Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko Backspace.

Chcete-li odstranit několik znaků, podržte stisknuté tlačítko Backspace.

Napsání varianty písmene
V přístroji můžete psát například i písmena s diakritikou. Chcete-li napsat písmeno
á, podržte stisknuté tlačítko Sym a opakovaně stiskněte tlačítko A, dokud neuvidíte
požadované písmeno. Pořadí a dostupnost jednotlivých znaků jsou závislé na
zvoleném jazyku psaní.

Napsání číslice nebo speciálního znaku uvedeného na horní části tlačítka
Podržte stisknuté požadované tlačítko.

Dotykové vkládání
Psaní textu na virtuální klávesnici
Práce s virtuální klávesnicí 
Chcete-li aktivovat virtuální klávesnici, vyberte pole pro vkládání textu. Virtuální
klávesnici můžete používat v režimu na výšku i na šířku.

Virtuální klávesnice v režimu na výšku nemusí být k dispozici pro všechny jazyky psaní.
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1 Virtuální klávesnice
2 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
3 Tlačítko Shift a velká písmena - chcete-li při psaní malých písmen napsat jedno

velké nebo naopak, stiskněte před zadáním znaku toto tlačítko. Chcete-li zapnout
režim velkých písmen, klepněte na tlačítko dvakrát.

4 Rozsah znaků – Vyberte požadovaný rozsah znaků, například číslice nebo
speciální znaky.

5 Tlačítka se šipkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
6 Mezerník - Vloží mezeru.
7 Menu psaní – Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní nebo volba jazyka psaní.
8 Tlačítko Enter - přesunutí kurzoru na další řádek nebo pole pro psaní textu. Další

funkce vycházejí z aktuálního kontextu. Například v řádku adresy webového
prohlížeče má význam ikony Přejít.

9 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.

Přepínání mezi virtuální klávesnicí a číselnou klávesnicí v režimu na výšku
Zvolte možnost  > Alfanumerická klávesnice nebo Klávesnice QWERTZ.

Přidání diakritiky ke znaku
Podržte stisknuté tlačítko s požadovaným znakem.

Zapnutí prediktivního psaní textu na klávesnici na displeji
Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny jazyky.

1 Zvolte možnost  > Volby vkládání > Aktivovat predikci. Telefon zobrazí ikonu
.

2 Začněte psát slovo.
3 Chcete-li si prohlédnout návrhy možných slov, vyberte slovo, které píšete. Když

telefon zobrazí správné slovo, vyberte ho.
4 Není-li požadované slovo ve slovníku, navrhne telefon alternativní slovo ze

slovníku. Chcete-li přidat nové slovo do slovníku, vyberte slovo, které jste napsali.
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Vypnutí prediktivního psaní textu
Zvolte možnost  > Volby vkládání > Deaktivovat predikci.

Změna nastavení psaní textu
Zvolte možnost  > Volby vkládání > Nastavení.

Psaní textu na virtuální klávesnici
Používání virtuální klávesnice
Pokud při psaní v režimu na výšku používáte raději alfanumerickou klávesnici, můžete
na ni přepnout.

1 Vyberte pole pro zadávání textu.
2 Zvolte možnost  > Alfanumerická klávesnice.

1 Tlačítka číslic
2 * - zadávání speciálních znaků. Když je zapnuto prediktivní psaní textu a slovo je

podtrženo, slouží k procházení mezi navrženými slovy.
3 Tlačítko Zavřít - Zavře virtuální klávesnici.
4 Tlačítka se šipkami - pohyb kurzoru vlevo nebo vpravo.
5 Menu psaní – Zapnutí prediktivního psaní textu, změna jazyka psaní nebo přepnutí

na virtuální klávesnici.
6 Tlačítko Backspace - odstranění znaku.
7 Tlačítko Shift – změna velikosti znaků. Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní

psaní textu, stiskněte tlačítko dvakrát rychle po sobě. Chcete-li přepnout mezi
režimem písmen a číslic, tlačítko stiskněte a podržte.

8 Indikátor psaní textu (je-li k dispozici) - nastavení malých nebo velkých písmen,
režimů písmen a číslic a zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu.
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Zapnutí tradičního psaní na virtuální klávesnici
Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko #.

Zadání znaku
1 Opakovaně stiskněte tlačítko s číslicí (1-9), dokud není zobrazen požadovaný

znak. Tlačítko s číslicí nabízí více znaků, než je na něm zobrazeno.
2 Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku jako znak předchozí,

počkejte, dokud se nezobrazí kurzor, nebo posuňte kurzor vpřed a poté zadejte
znak.

Napsání mezery
Stiskněte tlačítko 0.

Přesunutí kurzoru na další řádek
Třikrát stiskněte tlačítko 0.

Zapnutí prediktivního psaní textu z virtuální klávesnice
Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého
můžete přidávat nová slova. Prediktivní psaní textu není k dispozici pro všechny
jazyky.

1 Zvolte možnost  > Aktivovat prediktivní text.
2 Chcete-li napsat požadované slovo, použijte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno

klepněte na odpovídající tlačítko pouze jednou. Například pro napsání slova Nokia
při zvoleném anglickém slovníku zadejte klepnutím na tlačítko 6 písmeno N,
tlačítkem 6 písmeno o, tlačítkem 5 písmeno k, tlačítkem 4 písmeno i a tlačítkem 2
písmeno a.
Zobrazované slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.

3 Pokud slovo není správné, stiskněte opakovaně tlačítko *, dokud přístroj
nezobrazí požadované slovo. Pokud slovo není ve slovníku, zvolte možnost
Psaní, zadejte slovo tradičním způsobem a zvolte možnost OK.
Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku.
Chcete-li slovo přidat do slovníku, zvolte možnost *, zadejte slovo tradičním
způsobem a zvolte možnost OK.

4 Mezeru vložíte tlačítkem 0. Chcete-li zadat některé z běžných interpunkčních
znamének, stiskněte tlačítko 1 a poté opakovaným stisknutím tlačítka * vyberte
správné interpunkční znaménko.

5 Začněte psát další slovo.

Vypnutí prediktivního psaní textu
Dvakrát rychle po sobě stiskněte tlačítko #.
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Nastavení jazyka psaní
Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Dotykové vkládání > Jazyk psaní.

Změna jazyka během psaní
Zvolte možnost  > Jazyk psaní.

Dostupné volby se mohou lišit.

Tlačítkové zkratky
Klávesové zkratky usnadňují používání aplikací.
Obecné klávesové zkratky

Ctrl + C Kopírování textu.

Ctrl + X Vyjmutí textu.

Ctrl + V Vložení textu.

Shift + Sym Změna jazyka psaní.

Ctrl + A Vybrání celého obsahu.

Ctrl + B Tučné písmo.

Zkratky e-mailu

C Vytvoření nové zprávy.

R Odpověď na zprávu.

A Odpověď všem.

F Předání zprávy.

D Odstranění zprávy.

I Sbalení nebo rozbalení seznamu zpráv.

N Přechod na další zprávu.

P Přechod na předchozí zprávu.

S Hledání zpráv.

U Označení jako přečtené nebo nepřečtené.

Z Synchronizace poštovního účtu.

H Otevření uživatelské příručky v přístroji.
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Indikátory na displeji
Obecné indikátory na displeji

Je zamknuta dotyková obrazovka a tlačítka.
Někdo vám zkoušel volat.
Máte nepřečtené zprávy.
Pokud indikátor zpráv bliká, může být plná schránka Přijaté.
Máte zmeškanou událost kalendáře.
Je nastaveno upozornění.
Ve složce K odeslání jsou připraveny zprávy k odeslání.
Používáte druhou telefonní linku (síťová služba).
Příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo (síťová služba). Máte-li dvě
telefonní linky, číslo indikuje aktivní linku.
Telefon je připraven na internetový hovor.
Je aktivní datové volání (síťová služba).

Indikátory spojení

Bluetooth je aktivní.
Když indikátor bliká, telefon se pokouší o připojení k druhému přístroji.
Telefon posílá data přes spojení Bluetooth.
K telefonu je připojen kabel USB.
K telefonu je připojen kabel HDMI.
Probíhá synchronizace telefonu.
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K telefonu je připojen kompatibilní headset.
K telefonu je připojena kompatibilní sada do auta.
K telefonu je připojen kompatibilní textový telefon.

Indikátory sítě

Telefon je připojen k síti GSM (síťová služba).
Telefon je připojen k síti 3G (síťová služba).
Je navazováno nebo ukončováno datové spojení GPRS (síťová služba).
Je aktivní spojení WLAN.
Je aktivní spojení GPRS.
Spojení GPRS je přidrženo.
Je navazováno nebo ukončováno datové spojení EGPRS (síťová služba).
Je navázáno datové spojení EGPRS.
Datové spojení EGPRS je přidrženo.
Je navazováno nebo ukončováno datové spojení 3G (síťová služba).
Je aktivní spojení 3G.
Spojení 3G je přidrženo.
Je aktivní spojení HSPA.

Nastavení upozornění telefonu na nepřijaté hovory nebo zprávy blikáním
Když indikátor telefonu bliká, máte nepřijatý hovor nebo přišla zpráva.

Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Světelná signalizace > Světelná
signalizace.

Hledání v telefonu a na internetu 

 Prohledávání telefonu a internetu. V telefonu i na internetu můžete hledat e-
maily, kontakty, fotografie, hudbu nebo aplikace.

Zvolte možnost  > Hledání.

Základní používání 31



1 Začněte psát hledané slovo a vyberte některý z návrhů.
2 Chcete-li hledat na internetu, vyberte na konci výsledků hledání odkaz pro hledání

na internetu. Potřebujete aktivní připojení k Internetu.

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro hledání. Na
domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte na ní prst, zvolte
možnost Přidat widget a vyberte v seznamu nástroj widget pro hledání.

Práce s telefonem off-line
Když zapnete profil Off-line, můžete na místech, kde není vhodné telefonovat,
používat kalendář, seznam kontaktů a hry off-line. Tam, kde je používání mobilních
telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon
vypněte.

Stiskněte a podržte vypínač  a zvolte možnost Off-line.

Když je zapnut profil Off-line, přístroj vypne připojení k celulární síti. Všechny
vysokofrekvenční signály vysílané mezi telefonem a celulární sítí jsou vypnuty. Pokud
se pokusíte poslat zprávu, bude uložena do složky K odeslání a bude odeslána až po
zapnutí jiného profilu.

Telefon můžete používat i bez vložené SIM karty. Vypněte telefon a vyjměte SIM kartu.
Když přístroj znovu zapnete, bude zapnut profil Off-line.

Důležité: V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat
další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítí. Stále byste měli mít možnost volat na
oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji. Chcete-li uskutečňovat
hovory, musíte nejprve změnit profil.

Když je zapnut profil Off-line, můžete i nadále používat bezdrátové sítě WLAN,
například při čtení e-mailu nebo prohlížení internetu. Můžete použít i spojení
Bluetooth.

Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Prodloužení životnosti baterie
Pokud se vám zdá, že pořád jen hledáte nabíječku, můžete vyzkoušet kroky vedoucí
ke snížení spotřeby energie telefonem.

• Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
• Když je aktivní úsporný režim, jsou optimalizována nastavení telefonu, například

Režim sítě a spořič displeje.
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Zapněte úsporný režim
Stiskněte vypínač  a zvolte možnost Aktivovat úsporný režim. Chcete-li úsporný
režim vypnout, stiskněte vypínač  a zvolte možnost Deaktivovat úsporný režim.

Ukončete nepoužívané aplikace
Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem, dokud nebude zobrazena
požadovaná aplikace, a zvolte možnost  .

Zvuky, motivy, efekty
• Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.
• Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.
• Změňte prodlevu, po které telefon vypne displej.

Nastavte délku prodlevy
Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Displej > Prodleva osvětlení.

Použijte některý z tmavých motivů a tapet
Zvolte možnost  > Nastavení a Motivy > Obecný.
Chcete-li změnit tapetu, zvolte na domovské obrazovce možnost  > Změnit
tapetu.

Vypněte efekt animace na pozadí
Zvolte možnost  > Nastavení a Motivy > Obecný >  > Efekty motivu >
Vypnuto.

Snižte jas obrazovky
Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Displej > Jas.

Vypnutí spořiče obrazovky Velké hodiny
Zvolte možnost  > Nastavení a Motivy > Spořič displeje > Žádný.

Práce se sítěmi
• Pokud posloucháte hudbu nebo s telefonem jinak pracujete, ale nechcete volat

ani přijímat hovory, zapněte profil Offline.
• Nastavte telefon tak, aby méně často kontroloval novou poštu.
• Připojujte se k internetu přes síť WLAN, nikoli přes mobilní datové spojení (GPRS

nebo 3G).
• Pokud je telefon nastaven tak, aby využíval sítě GSM i 3G (duální režim), využívá

při hledání sítí 3G více energie.
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Když nepotřebujete spojení Bluetooth, vypínejte ho
Přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost  .

Zastavte hledání dostupných sítí WLAN telefonem
Přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Mobilní datové spojení (3G nebo GPRS) navazujte, pouze když ho potřebujete
Chcete-li ukončit mobilní datové spojení, přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte
možnost  .

Přizpůsobení a služba Nokia Obchod

Profily
Profily

 Zvolte možnost  > Nastavení > Profily.

Čekáte hovor, ale nemůžete telefon nechat zvonit? Telefon má různé skupiny
nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete upravit nastavení pro různé události a
prostředí. Můžete si také vytvořit vlastní profily.

Profily si můžete upravit pomocí těchto kroků:

• Změna vyzváněcího tónu a tónu upozornění na zprávy.
• Změna hlasitosti vyzváněcího tónu a tónu upozornění.
• Vypnutí tónů tlačítek a upozornění.
• Zapnutí vibrací.
• Nastavení telefonu, aby vyslovil jméno volajícího kontaktu.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup k profilům? Přidejte na domovskou
obrazovku nástroj pro profily.

Přizpůsobení vyzváněcího tónu a ostatních tónů
Pro každý profil můžete nastavit jiné tóny telefonu.

Vyberte možnost  > Nastavení > Profily.

Vyberte profil, zvolte možnost Upravit a vyberte požadovanou možnost.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další vyzváněcí tóny, zvolte možnost
Stáhnout zvuky. Další informace najdete na stránce www.nokia.com/support.
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Tip: Chcete-li nastavit oblíbenou skladbu z hudebního přehrávače jako vyzváněcí tón,
zvolte možnost Skladby.

Vypnutí vyzvánění telefonu
Když je zapnut tichý profil, je vypnuto vyzvánění a tóny upozornění. Tento profil
zapněte, když jste například v kině nebo na jednání.

Přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost Tichý.

Změna profilu pro schůzky
Když je zapnut profil pro schůzky, telefon místo vyzvánění jednou diskrétně pípne.

Stiskněte vypínač  a zvolte možnost Jednání.

Vytvoření nového profilu
Jak telefon nastavit tak, aby splňoval vaše potřeby v práci, ve škole či doma? Můžete
si pro různé situace vytvořit nové profily a dát jim vhodné názvy.

Vyberte možnost  > Nastavení > Profily.

Zvolte možnost  > Vytvořit nový a nastavte profil.

Tip: Pro svůj profil můžete nastavit speciální vyzváněcí tón. Vyberte možnost
Vyzváněcí tón.

Nastavení dočasného profilu
Profil můžete zapnout na určitou dobu, po které bude zapnut dříve používaný profil.

Vyberte možnost  > Nastavení > Profily.

1 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost Načasovaný.
2 Nastavte čas, kdy má platnost dočasného profilu skončit.

Změna motivu
 Motivy vám mohou telefon osvěžit – změní vzhled a barevné schéma.

1 Zvolte možnost  > Nastavení > Motivy.
2 Zvolte možnost Obecný a vyberte motiv.

Tip: Chcete-li ze služby Nokia Obchod stáhnout další motivy, zvolte možnost
Stáhnout motivy. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu
www.nokia.com/support.
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Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Na domovské obrazovce máte k dispozici následující akce:

• Zobrazení upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy nebo příslušných
indikátorů

• Spouštění oblíbených aplikací
• Ovládání aplikací, například hudebního přehrávače
• Přidávání zástupců různých funkcí, například psaní zpráv
• Zobrazování oblíbených kontaktů a rychlé volání nebo posílání zpráv

Můžete používat více než jednu domovskou obrazovku – zkuste například na
samostatné domovské obrazovky oddělit práci a soukromý život.

Domovská obrazovka je interaktivní. Chcete-li rychle zkontrolovat kalendář, vyberte
datum. Chcete-li nastavit buzení, vyberte hodiny.

Předem definované domovské obrazovky
Telefon nabízí samostatné domovské obrazovky pro pracovní i osobní potřeby
a obrazovku pro internetové odkazy. Obrazovky si můžete upravit podle svého přání.

Chcete-li přejít do jiné domovské obrazovky, přejděte vlevo nebo vpravo. Aktuální
domovskou obrazovku označuje ikona .

Přizpůsobení domovské obrazovky
Chcete mít na pozadí domovské obrazovky fotografii oblíbeného místa nebo rodiny?
Na každé domovské obrazovce můžete změnit tapetu a uspořádat položky podle
svých představ.
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Změna tapety
Klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte na ní prst a zvolte
možnost Změnit tapetu.

Tip: Další obrázky si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod. Další informace
najdete na stránce www.nokia.com/support.

Uspořádání položek na domovské obrazovce
Klepněte na položku, podržte na ní prst a přetáhněte ji na nové místo.

Tip: Položky můžete přetahovat mezi různými domovskými obrazovkami.

Přidání nové domovské obrazovky
Zvolte možnost  > Přidat další výchozí displej.

Přidání nástroje widget na domovskou obrazovku
Zajímá vás dnešní počasí nebo aktuální zprávy? Na domovskou obrazovku můžete
přidávat miniaplikace (nástroje widget). Díky nim uvidíte přehled nejdůležitějších
informací.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte
možnost Přidat widget a vyberte položku.

Nástroj widget může příslušnou aplikaci rozšířit nebo změnit její funkce.

Tip: Další nástroje si můžete stáhnout ze služby Nokia Obchod.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství
dat, který může být zpoplatněn.
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Některé nástroje widget pro domovskou obrazovku se mohou automaticky připojovat
k internetu. Chcete-li tomu zabránit, vypněte mobilní datové spojení. Přejeďte
z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost  .

Odebrání nástroje widget z domovské obrazovky
Vyberte nástroj widget a podržte na něm prst a zvolte možnost  .

Přidání zástupce na domovskou obrazovku
Víte, že pro nejčastěji používané aplikace a funkce můžete vytvořit zástupce? Na
obrazovku můžete přidat zástupce aplikací nebo akcí, například napsání zprávy.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, v místní nabídce zvolte
možnost Přidat zástupce a vyberte aplikaci nebo akci.

Přidání důležitých kontaktů na domovskou obrazovku
Přidání nejdůležitějších kontaktů na domovskou obrazovku umožní rychle jim volat
nebo posílat zprávy.

Vyberte možnost  > Kontakty.

Vyberte kontakt uložený v paměti telefonu a zvolte možnost  > Přidat na výchozí
displej.

Volání kontaktu
Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost Hlasový hovor. Pokud má
kontakt více než jedno číslo, vyberte požadované číslo.

Odeslání zprávy kontaktu
Na domovské obrazovce vyberte kontakt a zvolte možnost Zpráva.

Odebrání kontaktu z domovské obrazovky
Na domovské obrazovce stiskněte a podržte kontakt a zvolte možnost .
Kontakt bude odebrán z domovské obrazovky, ale zůstane v seznamu kontaktů.

Uspořádání aplikací
Chcete nejčastěji používané aplikace hledat ještě rychleji? V hlavním menu můžete
aplikace uspořádat do složek a skrýt méně používané aplikace.

Zvolte možnost .

Vytvoření nové složky
Zvolte možnost  > Nová složka.
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Přesunutí aplikace do složky
Vyberte aplikaci, podržte na ní prst, zvolte možnost Přesunout do složky a vyberte
novou složku.

Tip: Chcete-li přetahovat aplikace a složky v menu, klepněte na displej a podržte na
něm prst a zvolte možnost Uspořádat.

Nokia Obchod
Služba Nokia Obchod

Zvolte možnost  > Obchod a přihlaste se ke svému účtu Nokia.

Víte, že si telefon můžete přizpůsobit přidáním dalších aplikací? Nebo třeba her, které
jsou také zdarma? Ve službě Nokia Obchod najdete nejnovější obsah určený speciálně
pro váš telefon.

Stahovat si můžete následující obsah:

• Hry
• Aplikace
• Videa
• Motivy a tapety
• Vyzváněcí tóny

Můžete také získávat obsah odpovídající vašim preferencím a místu, kde se nacházíte.

Chcete-li stahovat položky ze služby Nokia Obchod, musíte mít účet Nokia.

Když se přihlásíte, nabídne vám služba obsah kompatibilní s vaším telefonem.

Obsah můžete hledat a stahovat přímo z telefonu nebo můžete službu Nokia Obchod
otevřít v prohlížeči z kompatibilního počítače a posílat si odkazy na obsah do telefonu
textovými zprávami.

Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty
nebo přes telefonní účet.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu www.nokia.com/support.
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Hledání ve službě Nokia Obchod
Prozkoumejte nejnovější a nejčastěji stahované aplikace a hry a položky doporučené
pro vás a váš telefon. Můžete procházet různé kategorie nebo hledat konkrétní
položky.

Zvolte možnost  > Obchod a přihlaste se ke svému účtu Nokia.

1 Vyberte možnost Menu obchodu > Hledat.
2 Do pole hledání zadejte hledaná slova a zvolte možnost Přejít.

Když prohlížíte některou položku, uvidíte i podobné položky.

Tip: Chcete-li se podívat, co o položce říkají ostatní uživatelé, vyberte ji. Uvidíte také
popis, cenu a velikost pro stažení.

Stahování her, aplikací a jiných položek
Stahování bezplatných her, aplikací a videa nebo kupování dalšího obsahu do
telefonu. Ve službě Nokia Obchod najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš
telefon.

1 Zvolte možnost  > Obchod a přihlaste se ke svému účtu Nokia.
2 Výběr položky.
3 Pokud je u položky uvedena cena, zvolte možnost Koupit. Pokud je položka

nabízena zdarma, zvolte možnost Stáhnout.
4 Můžete platit kreditní kartou nebo, je-li to možné, přes telefonní účet.

Chcete-li údaje o kartě uložit do účtu Nokia, zvolte možnost Přidat.
5 Zvolte možnost Zaplatit.
6 Potvrďte akci zadáním uživatelského jména a hesla k účtu Nokia a možností

Pokračovat zahajte stahování.

Po skončení stahování můžete položku spustit nebo zobrazit. Během stahování
můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu.

Obsah je v telefonu ukládán na různá místa podle svého typu. Chcete-li změnit výchozí
umístění, zvolte možnost  > Předvolby instalace a vyberte místo, kam chcete
položky ukládat.

Tip: Ke stahování větších souborů, například her, aplikací a videa, použijte spojení
WLAN.

Tip: Chcete-li se vyhnout opakovanému psaní údajů o platební kartě při dalších
nákupech ve službě Nokia Obchod, uložte si údaje na účet Nokia. Můžete si uložit více
než jednu platební kartu a při nákupu vybrat, kterou chcete použít.
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Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

Zobrazení fronty stahování
Během stahování položky můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu a přidávat
položky do fronty stahování.

Zvolte možnost  > Obchod a přihlaste se ke svému účtu Nokia.

Vyberte možnost Účet.

V části Nová stahování je zobrazen stav právě stahovaných položek. V každém
okamžiku je stahována pouze jedna položka. Ostatní čekají ve frontě.

Dříve stažené položky jsou zobrazeny v části Můj obsah.

Tip: Pokud například potřebujete dočasně ukončit připojení k síti WLAN, vyberte
stahovanou položku a v podrobném zobrazení zvolte možnost Pauza. Chcete-li
stahování obnovit, zvolte možnost Obnovit. Jednotlivé čekající položky můžete
pozastavovat samostatně.

Pokud se stahování nezdaří, můžete položku stáhnout znovu.

Napsání recenze
Chcete s ostatními uživateli služby Nokia Obchod sdílet svůj názor na určitou položku?
Napište vlastní recenzi a položku ohodnoťte.

Ke každé vámi stažené položce můžete napsat jednu recenzi.

1 Zvolte položku a Hodnocení.
2 Napište recenzi, ohodnoťte položku a zvolte možnost Přidat hodnocení.

Chcete-li recenzi upravit, zvolte možnost Upravit hodnocení.
3 Chcete-li recenzi publikovat, zvolte možnost Potvrdit.

Pomozte nám udržovat službu Nokia Obchod v pořádku a hlaste nám nevhodný obsah.
Zvolte možnost Nahlásit zneužití a vyberte důvod. Je-li to třeba, zadejte další údaje.

Telefon

Volání telefonního čísla
1 Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo.

Chcete-li odstranit číslici, zvolte možnost  .
Při mezinárodním volání zadejte místo mezinárodního přístupového kódu znak +.
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2 Chcete-li volat, zvolte možnost  .
Pokud během hovoru vysunete klávesnici, bude zvuk hovoru přesměrován do
reproduktoru (pokud není připojen kompatibilní headset).

3 Pro ukončení hovoru zvolte možnost  .

Hledání kontaktu
Kontakty uložené v seznamu kontaktů můžete vyhledat.

Na domovské obrazovce otevřete klávesnici a začněte psát jméno nebo příjmení
kontaktu. Hledat můžete i podle názvu společnosti.

Vypnutí hledání kontaktů
V zobrazení číselníku zvolte možnost Volby > Hledání kontaktů > Vypnuto.

Volání kontaktu
1 Zvolte možnost  > Kontakty.
2 Chcete-li vyhledat určitý kontakt, zvolte možnost  a napište do pole pro hledání

první písmena nebo znaky jména nebo příjmení.
3 Vyberte kontakt.
4 Na kartě kontaktu zvolte možnost Hlasový hovor.
5 Pokud má kontakt více než jedno telefonní číslo, vyberte číslo, na které chcete

volat.

Videohovor
Máte přátele nebo příbuzné, které nevídáte příliš často osobně? Chcete-li si
popovídat tváří v tvář, můžete využít videohovor.
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Videohovory jsou síťová služba. Chcete-li uskutečnit videohovor, musíte se nacházet
v síti 3G.

Informace o dostupnosti a cenách vám sdělí poskytovatel síťových služeb.

Videohovory jsou možné pouze mezi dvěma účastníky. Videohovor nelze uskutečnit,
pokud již je aktivní jiný hlasový hovor nebo videohovor.

Zahájení videohovoru s kontaktem
1 Zvolte možnost  > Kontakty a vyberte kontakt.
2 Na kartě kontaktu zvolte možnost Videohovor.

Při výchozím nastavení je pro videohovory používán přední fotoaparát. Zahájení
videohovoru může chvíli trvat.
Videohovor je aktivní, když vidíte dva videoobrazy a slyšíte zvuk z reproduktoru.
Pokud příjemce videohovoru nechce posílat obraz, slyšíte pouze hlas volajícího a
můžete vidět obrázek nebo prázdnou obrazovku.

3 Chcete-li videohovor ukončit, zvolte možnost .

Zahájení videohovoru voláním na telefonní číslo
1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a napište telefonní číslo.
2 Zvolte možnost  > Videohovor.

Konferenční hovor
Přístroj podporuje konferenční hovory s maximálně šesti účastníky včetně vás.
Konferenční hovory jsou síťovou službou.
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Konferenční videohovory nejsou podporovány.

1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2 Chcete-li zavolat dalšímu účastníkovi, zvolte možnost  > Nový hovor. Zadejte

telefonní číslo nebo napište první písmena jména kontaktu a vyberte kontakt.
První hovor bude přidržen v pořadí.

3 Po přijetí nového hovoru zvolte možnost  > Konference.

Přidání dalšího účastníka do konferenčního hovoru
Zavolejte osobě, kterou chcete zapojit do hovoru, a přidejte nový hovor ke
konferenčnímu hovoru.

Soukromý hovor s některým z účastníků konferenčního hovoru
Zvolte možnost  > Zobrazit účastníky. Přejděte na účastníka a zvolte možnost

 > Soukromě. Konferenční hovor je v telefonu přidržen. Ostatní účastníci mohou
pokračovat v konferenčním hovoru.
Pro návrat ke konferenčnímu hovoru zvolte možnost  > Konference. Pokud se
konferenčního hovoru účastní více než tři účastníci, můžete zvolit také možnost  >
Přidat do konference.

Odpojení účastníka z konferenčního hovoru, který jste zahájili
Zvolte možnost  > Zobrazit účastníky. Přejděte na účastníka a zvolte možnost

 > Odpojit účastníka.

Ukončení aktivního konferenčního hovoru
Zvolte možnost  .
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Volání nejčastěji používaných čísel
Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu,
můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost  > Nastavení a Volání > Zrychlená volba.

Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby.
1 Vyberte tlačítko s číslicí, kterému chcete přiřadit telefonní číslo.

Tlačítko 1 (  ) je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
2 Vyberte v seznamu kontaktů požadovaný kontakt.

Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazenému k tlačítku s číslicí
Vyberte a podržte přiřazené tlačítko a v rozevíracím menu zvolte možnost Odebrat
nebo Změnit.

Uskutečnění hovoru
Na domovské obrazovce otevřete možností  číselník a vyberte a podržte přiřazené
tlačítko s číslicí.

Telefonování přes internet
Internetová volání
Přístroj podporuje volání a přijímání hovorů přes internet. Služby internetových volání
mohou podporovat volání mezi počítači, mobilními telefony a mezi zařízením VoIP a
tradičním telefonem. Internetové volání je síťová služba.

Někteří poskytovatelé služeb internetového volání povolují bezplatné internetové
volání. Chcete-li si ověřit dostupnost a ceny za připojení, informujte se
u poskytovatele služeb internetového volání.

Chcete-li volat nebo přijmout hovor přes internet, musí být přístroj v dosahu
bezdrátové sítě WLAN nebo mít paketové datové spojení (GPRS) v síti 3G a musí být
přihlášen ke službě internetového volání.

Instalace služby internetových volání
Služby internetového hledání můžete hledat ve službě Nokia Obchod. Další informace
najdete na stránce www.nokia.com/support.

1 Stáhněte si instalační nástroj widget služby internetového volání.
2 Chcete-li zahájit instalaci, vyberte instalační nástroj widget.
3 Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.
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Po nainstalování služby internetového volání je v seznamu kontaktů zobrazena
příslušná karta.

Uskutečnění internetového volání
Po přihlášení ke službě internetového volání můžete zahájit volání ze seznamu přátel
nebo ze seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > Kontakty.

Volání kontaktu ze seznamu přátel
1 Přejděte na kartu internetového volání a přihlaste se do služby internetového

volání.
2 Vyberte kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost Internetové volání.

Internetové volání na telefonní číslo
1 Na domovské obrazovce zvolte možnost  a napište číslo.
2 Zvolte možnost  a vyberte možnost pro internetové volání.

Volání posledního volaného čísla
Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat.
Informace o volaných a přijatých hovorech najdete v protokolu volání.

Na domovské obrazovce zvolte možnost  >  a vyberte číslo nebo kontakt.

Nahrávání telefonních rozhovorů
Telefonní hovory si můžete nahrávat.

1 Během hlasového hovoru zvolte možnost  > Jít na výchozí displej a zvolte
možnost  > Záznamník.

2 Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte možnost .
3 Nahrávání ukončíte zvolením možnosti . Zvukový klip bude automaticky uložen

do složky Zvukové soubory v aplikaci Soubory.

Záznamník není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo připojení GPRS.

Vypnutí vyzvánění telefonu otočením
Pokud vám telefon zvoní v situaci, kdy nechcete být rušeni, můžete vyzváněcí tón
vypnout otočením telefonu.

Zapnutí funkce vypínání zvuku otočením
Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Nastavení snímačů > Ztišení volání >
Zapnuto.
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Když telefon zvoní, otočte ho displejem dolů.

Zobrazení nepřijatých hovorů
Údaj o nepřijatých hovorech vidíte na domovské obrazovce. Telefon zobrazuje počet
zmeškaných událostí včetně nepřijatých hovorů a přijatých zpráv.

Chcete-li zobrazit telefonní číslo, přejeďte z oblasti upozornění dolů a vyberte
upozornění na nepřijaté hovory. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, zobrazí
telefon jeho jméno.

Zpětné volání kontaktu nebo na číslo
Vyberte kontakt nebo číslo.

Zobrazení seznamu nepřijatých hovorů později
Na domovské obrazovce zvolte možnost  >  a přejděte na kartu nepřijatých
hovorů .

Volání hlasové schránky 
Volání můžete přesměrovat do hlasové schránky, kde vám mohou volající nechat
vzkaz, pokud jejich volání nepřijmete. Hlasová schránka je síťová služba.

Na domovské obrazovce zvolte možnost  a vyberte a podržte tlačítko 1.

Změna telefonního čísla hlasové schránky
1 Zvolte možnost  > Nastavení a Volání > Schránka volání.
2 Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost Změnit číslo.
3 Napište číslo (získáte jej u poskytovatele služeb) a zvolte možnost OK.

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo
Pokud nemůžete příchozí hovory přijímat, můžete je přesměrovat.
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Zvolte možnost  > Nastavení a Volání > Přesměrování hovorů > Hlasové
hovory.

Přesměrování nepřijatých hlasových hovorů
Zvolte možnost Pokud nepřijímá > Aktivovat > Do hlasové schránky.

Přesměrování hlasových hovorů, pokud právě hovoříte
Zvolte možnost Je-li obsazeno > Aktivovat > Do hlasové schránky.

V každém okamžiku může být zapnuto i několik variant přesměrování.

Přesměrování všech hlasových na jiné telefonní číslo
1 Zvolte možnost Všechny hlasové hovory > Aktivovat > Na jiné číslo.
2 Napište číslo. Chcete-li použít číslo uložené v seznamu kontaktů, zvolte možnost

Najít.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nelze používat současně.

Blokování volání nebo přijímání hovorů
Někdy je vhodné omezit volání a přijímání hovorů telefonem. Můžete zakázat
například všechna volání do zahraničí nebo při pobytu v zahraničí všechny příchozí
hovory.

Zvolte možnost  > Nastavení a Volání > Blokování hovorů.

Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od poskytovatele síťových
služeb.

Blokování volání
1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost Blokování

mobilních hovorů.
2 Chcete-li blokovat všechna volání nebo mezinárodní volání, zvolte možnost

Odchozí hovory nebo Mezinárodní hovory. Chcete-li blokovat volání do zahraničí,
ale povolit volání do domovské země, zvolte možnost Mezinárodní hovory kromě
do domovské země.

3 Zvolte možnost Aktivovat. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny hovory
včetně datových volání.

Blokování příchozích hovorů
1 Pokud je nainstalována služba internetového volání, zvolte možnost Blokování

mobilních hovorů.
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2 Chcete-li blokovat všechna příchozí volání nebo mezinárodní hovory v době, kdy
jste v zahraničí, zvolte možnost Příchozí hovory nebo Příchozí hovory při
roamingu.

3 Zvolte možnost Aktivovat.

Blokování anonymních internetových hovorů
Zvolte možnost Blokovat internetová volání > Blokovat anonymní hovory >
Zapnuto.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nelze používat současně.

Povolení volání pouze na určitá čísla
V přístroji můžete povolit volání pouze příbuzným nebo na jiná důležitá čísla,
a zablokovat všechna ostatní telefonní čísla.

Zvolte možnost  > Kontakty a  > Čísla na SIM > Čísla Povolených čísel.

Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty. Budete potřebovat kód PIN2 od
poskytovatele služeb.

Zapnutí funkce volání na povolená čísla
Zvolte možnost  > Aktivovat povolená čísla a napište kód PIN2.

Vyberte osoby, na jejichž čísla chcete povolit volání
1 Zvolte možnost  > Nový kontakt na SIM.
2 Napište kód PIN2.
3 Napište jméno a telefonní číslo kontaktu, kterému je povoleno volat, a zvolte

možnost .
Pro přidání kontaktu ze seznamu kontaktů do seznamu povolených čísel zvolte
možnost  > Přidat z Kontaktů a vyberte kontakt.

Chcete-li při aktivované funkci povolených čísel posílat textové zprávy kontaktům na
SIM kartě, musíte do seznamu povolených čísel přidat také číslo střediska textových
zpráv.

Sdílení videa
Sdílení videa
Během hlasového hovoru můžete odesílat živý obraz nebo nahraný videoklip z vašeho
telefonu do jiného kompatibilního telefonu. Sdílení videa je síťová služba.

Když zapnete sdílení videa, telefon automaticky zapne reproduktor. Nechcete-li
používat reproduktor, můžete použít kompatibilní headset.
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Požadavky na sdílení videa
Chcete-li sdílet video, musíte vy i příjemce splňovat následující podmínky:

• Musíte být v síti 3G. Pokud kterýkoli z vás opustí síť 3G, pokračuje hlasový hovor.
• Musíte mít zapnutou funkci sdílení videa.
• Musíte mít nastavenu dvojbodovou komunikaci.

O další informace o službě, dostupnosti sítě 3G a poplatcích souvisejících se službou
požádejte poskytovatele služeb.

Nastavení sdílení videa
Chcete-li nastavit sdílení videa, musíte mít nastavení dvojbodové komunikace
a spojení 3G.

Dvojbodové spojení je také známo jako spojení protokolem SIP (Session Initiation
Protocol). O nastavení pro profil SIP požádejte poskytovatele síťových služeb
a nastavení uložte do telefonu. Poskytovatel síťových služeb vám nastavení pošle
v konfigurační zprávě nebo vám předá seznam potřebných parametrů.

Nastavení dvojbodové komunikace
1 Zvolte možnost  > Nastavení.
2 Zvolte možnost Připojení > Nastavení administr. > Nastavení SIP a vyberte

profil SIP.
3 Napište požadovaná nastavení profilu SIP.

Změna nastavení sdílení videa
Zvolte možnost  > Nastavení a Připojení > Sdílení videa.

Používání spojení 3G
Podrobnější informace o síti získáte u poskytovatele síťových služeb.

Přidání adresy SIP ke kontaktu
1 Zvolte možnost  > Kontakty.
2 Vyberte kontakt a zvolte možnost 
3 Zvolte možnost  > Sdílet video.
4 Adresu SIP napište ve formátu uživatelské_jméno@název_domény (místo názvu

domény můžete použít adresu IP).
Neznáte-li adresu SIP kontaktu, můžete pro sdílení videa použít i telefonní číslo
příjemce včetně mezinárodního směrového čísla (pokud to podporuje
provozovatel bezdrátové služby).
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Sdílení živého videa nebo nahraného videoklipu
Během aktivního hlasového hovoru zvolte možnost  > Sdílet video.

1 Pro sdílení živého videa zvolte možnost Živé video.
Pro sdílení videoklipu zvolte možnost Video.

2 Vyberte požadovanou adresu SIP nebo telefonní číslo uložené na kartě kontaktu
příjemce. Pokud adresa SIP nebo telefonní číslo není dostupné, zadejte údaj ručně
a zvolte možnost OK. Když zadáváte telefonní číslo, musíte uvést předčíslí země.
Pozvánka bude odeslána na adresu SIP.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiné aplikaci, je sdílení pozastaveno.

Pokračování ve sdílení
Podržte stisknuté tlačítko Menu, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo, vyberte aktivní
hovor a zvolte možnost  > Obnovit sdílení videa.

Ukončení sdílení videa
Vyberte možnost Stop. Chcete-li ukončit hlasový hovor, zvolte možnost . S
ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Automatické ukládání sdíleného živého videa
Zvolte možnost  > Nastavení a Připojení > Sdílení videa > Ukládání videa >
Zapnuto.

Přijetí pozvánky ke sdílení videa
Zvolte možnost Ano . Přístroj automaticky zahájí sdílení videa.

Kontakty

O aplikaci Kontakty

 Zvolte možnost  > Kontakty.

V přístroji můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje
svých přátel. Pokud chcete snadno udržet komunikaci s nejdůležitějšími kontakty,
nastavte je jako oblíbené.

Ukládání telefonních čísel a adres
Telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje svých přátel si můžete ukládat do
seznamu kontaktů.

Zvolte možnost  > Kontakty.
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Přidání kontaktu do seznamu
1 Zvolte možnost  .
2 Vyberte kontaktní údaj a vyplňte příslušné pole.
3 Po vyplnění údajů zvolte možnost  .

Úpravy kontaktních informací
1 Vyberte kontakt a zvolte možnost  .
2 Vyberte kontaktní údaj a změňte ho.
3 Po upravení všech potřebných údajů zvolte možnost  .

Přidání dalších údajů na kartu kontaktu
Vyberte kontakt, zvolte možnost  >  a vyberte požadovaný kontaktní údaj.

Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy
Přijali jste hovor nebo zprávu od osoby, jejíž číslo zatím nemáte uloženo v seznamu
kontaktů? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu
kontaktů.

Uložení čísla z přijatého hovoru
1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu  > .
2 Přejděte na kartu Přijaté hovory .
3 Vyberte a podržte telefonní číslo a v rozevíracím menu zvolte možnost Uložit do

Kontaktů.
4 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat

existující.

Uložení čísla z přijaté zprávy
1 Zvolte možnost  > Zprávy.
2 V seznamu Konverzace vyberte a podržte zprávu a v místním menu zvolte

možnost Uložit do Kontaktů.
3 Vyberte, zda chcete vytvořit novou položku seznamu kontaktů nebo aktualizovat

existující.

Rychlé kontaktování nejdůležitějších osob
Nejdůležitější kontakty si můžete nastavit jako oblíbené. Oblíbené položky jsou
uvedeny v horní části seznamu Kontakty, a proto se s nimi můžete spojit rychleji.

Zvolte  > Kontakty.
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Označení kontaktu jako oblíbeného
Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost Přidat do
oblíbených.

Odebrání kontaktu z oblíbených
Vyberte a podržte kontakt a v rozevíracím menu zvolte možnost Odebrat
z oblíbených. Kontakt nebude odstraněn ze standardního seznamu kontaktů.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt
Chcete podle zvuku poznat, že vám volá určitá osoba? Můžete pro ni nastavit speciální
vyzváněcí tón.

Zvolte možnost  > Kontakty .

1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
2 Vyberte možnost Vyzváněcí tón a vyzváněcí tón.

Posílání kontaktních údajů pomocí funkce Moje vizitka
Moje vizitka je vaše elektronická vizitka. Pomocí funkce Moje vizitka můžete posílat
své kontaktní údaje ostatním.

Zvolte možnost  > Kontakty.

Odeslání kontaktních údajů v podobě vizitky
1 Vyberte a podržte možnost Moje vizitka a v rozevíracím menu zvolte možnost

Odeslat jako vizitku.
2 Vyberte možnost odeslání.

Zadání kontaktních údajů do funkce Moje vizitka
1 Vyberte možnost Moje vizitka.
2 Zvolte možnost  a vyberte údaj, který chcete upravit.
3 Chcete-li přidat další údaje, zvolte možnost .

Vytvoření skupiny kontaktů
Pokud jste vytvořili skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně.
Do jedné skupiny můžete například přiřadit členy jedné rodiny.

Zvolte možnost  > Kontakty.

1 Přejděte na kartu  a zvolte možnost  > Nová skupina.
2 Zadejte název skupiny a zvolte možnost OK.
3 Na kartě  vyberte skupinu a zvolte možnost  > Přidat členy.
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4 Označte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost .

Odeslání zprávy skupině osob
Chcete rychle poslat zprávu celé rodině? Pokud jste příbuzné zařadili do skupiny,
můžete jim všem poslat zprávu současně.

Zvolte možnost  > Kontakty .

1 Přejděte na kartu .
2 Vyberte a podržte název skupiny a v rozevíracím menu zvolte možnost Vytvořit

zprávu.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu
Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu. Ke
kontaktům zkopírovaným do telefonu můžete přidávat další údaje, například
alternativní telefonní čísla, adresy nebo obrázky.

Zvolte možnost  > Kontakty.

Zvolte možnost  > Čísla na SIM > Kopírovat vše do tel..

Zálohování kontaktů na server služeb Nokia
Když své kontakty zálohujete na server služeb Nokia, můžete je snadno zkopírovat
do nového telefonu. Pokud dojde k odcizení nebo poškození telefonu, můžete k
seznamu kontaktů přistupovat online.

Vyberte možnost  > Kontakty.

Zvolte možnost  > Nokia Synchr. > Synchronizovat.

Když povolíte automatickou synchronizaci, budou všechny změny seznamu kontaktů
automaticky zálohovány službou Nokia.

K využívání služeb Nokia potřebujete účet Nokia. Když z telefonu otevřete službu
Nokia, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud kontakty automaticky synchronizujete pomocí služby Nokia Synchronizace,
nepovolujte synchronizaci kontaktů s žádnou jinou službou. Mohlo by dojít ke
konfliktům. Pokud kontakty synchronizujete v aplikaci Mail for Exchange, není Služba
Nokia Synchronizace pro kontakty k dispozici.
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Zprávy

O aplikaci Zprávy

 Zvolte možnost  > Zprávy.

V přístroji můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

• Zprávy SMS
• Zvukové zprávy
• Multimediální zprávy s obrázky a videosoubory
• Skupinové zprávy

Aplikace Zprávy vyžaduje podporu sítě.

Posílání zpráv
Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.
K multimediální zprávě můžete přiložit obrázky, videosoubory a zvukové soubory,
o které se chcete podělit.

Zvolte možnost  > Zprávy.

1 Zvolte možnost .
2 Chcete-li přidat telefonní číslo příjemce ručně, zadejte číslo do pole Komu a zvolte

možnost .
Chcete-li příjemce vybrat ze seznamu kontaktů, zvolte možnost  > Přidat
příjemce.

3 Vyberte pole pro zadávání textu, napište text a zvolte možnost .
4 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
5 Zvolte možnost .

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další
informace požádejte svého poskytovatele služby.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu
zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může
takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují
více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.
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Pokud je textová zpráva příliš dlouhá, může být převedena na multimediální zprávu,
aby ji bylo možné doručit příjemci. Chcete-li tuto funkci vypnout, zvolte při psaní
zprávy možnost  > Volby odeslání > Typ zprávy > Text.

Pokud posíláte textovou zprávu jednomu nebo více příjemcům a pro jednoho
z příjemců je místo telefonního čísla uvedena emailová adresa, bude textová zpráva
převedena na multimediální.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj
může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje.
Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Posílání zvukových zpráv
Do přístroje můžete nahrát zvukový klip, například písničku k narozeninám, a poslat
ho kamarádovi jako zvukovou zprávu.

Zvolte možnost  > Zprávy.

1 Zvolte možnost .
2 Chcete-li přiložit existující zvukový klip, zvolte možnost  >  a vyberte zvukový

klip.
Chcete-li přidat nový zvukový klip, zvolte možnost  >  a nahrajte nový klip.

3 Chcete-li přidat telefonní číslo příjemce ručně, zadejte číslo do pole Komu a zvolte
možnost .
Chcete-li příjemce vybrat ze seznamu kontaktů, zvolte možnost  > Přidat
příjemce.

4 Zvolte možnost .

Čtení přijatých zpráv
Když vám někdo pošle zprávu, zobrazí telefon na domovské obrazovce upozornění.
Zprávu můžete otevřít přímo na domovské obrazovce.

Chcete-li zprávu otevřít, zvolte možnost Zobrazit.

Zprávy jsou zkombinovány do konverzací, které v jediném zobrazení obsahují všechny
zprávy, které jste odeslali konkrétnímu kontaktu a přijali od něj. Chcete-li si
konverzaci přečíst, vyberte ji v seznamu v zobrazení Konverzace.

Odpověď na zprávu
1 V otevřené zprávě zvolte možnost .
2 Napište odpověď a zvolte možnost  > .
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Tip: Chcete-li odpovědět na zprávu v zobrazení Konverzace, zvolte možnost Pište
klepnutím sem.

Předání zprávy
1 V otevřené zprávě zvolte možnost  > Předat dál.
2 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost Komu. Můžete také napsat

telefonní číslo.
3 Podle potřeby zprávu upravte a zvolte možnost  > .

Uložení přiložené fotografie nebo jiného souboru
1 Vyberte v konverzaci zprávu obsahující soubor.
2 Vyberte a podržte soubor, zvolte možnost Uložit a vyberte paměť. Soubory jsou

ukládány do složek příslušných aplikací, například Galerie.

Čtení zpráv později než při přijetí
1 Zvolte možnost  > Zprávy.
2 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
3 Vyberte zprávu.

Zobrazení konverzace
Zprávy odeslané a přijaté od určitého kontaktu můžete zobrazit v jediném zobrazení.
V tomto zobrazení také můžete pokračovat v konverzaci.

Zvolte možnost  > Zprávy .

Vyberte kontakt v seznamu Konverzace. Přístroj otevře konverzaci a zobrazí všechny
zprávy odeslané tomuto kontaktu a přijaté od něj.

Odpověď na zprávu v konverzaci
1 Vyberte pole pro zadávání textu a napište text.
2 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
3 Chcete-li přidat další příjemce, zvolte možnost  > Přidat příjemce.
4 Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost .

Zpráva bude odeslána na číslo, které jste pro tento kontakt použili naposledy.

Když pošlete novou zprávu, bude přidána do aktuální konverzace. Pokud konverzace
neexistuje, přístroj ji vytvoří.

Když otevřete přijatou zprávu z domovské obrazovky, přístroj ji při výchozím
nastavení otevře v zobrazení Konverzace pro daný kontakt.
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Poslech textové zprávy
Telefon můžete nastavit tak, aby vám textové zprávy četl nahlas.

1 Zvolte  > Zprávy.
2 Zvolte možnost  > Zobrazit složky > Přijaté.
3 Vyberte a podržte zprávu a zvolte možnost Poslouchat.

Chcete-li změnit nastavení hlasitého čtení aplikace pro poslech zpráv, zvolte možnost
 > Nastavení > Telefon > Mluvení.

Změna jazyka
Zvolte možnost Jazyk a vyberte jazyk.

Změna hlasu
Zvolte možnost Hlas a vyberte hlas. Chcete-li si hlas poslechnout, přejděte na kartu
výběru hlasu , vyberte a podržte hlas a zvolte možnost Přehrát hlas.

Změna jazyka psaní
V telefonu můžete změnit jazyk pro psaní zpráv a pošty.

1 Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Jazyk.
2 Zvolte možnost Jazyk psaní.

E‑mail

O aplikaci E-mail

 Zvolte možnost  > E‑mail.

E-maily z existující e-mailové adresy můžete automaticky přenést do telefonu a číst
je, odpovídat na ně a organizovat je na cestách. Do telefonu můžete nastavit několik
schránek a přistupovat k nim z domovské obrazovky.

Za posílání a přijímání pošty do telefonu mohou být účtovány poplatky. Informace
o případných poplatcích vám sdělí poskytovatel služeb.

Služba E-mail je síťová služba a nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Získání bezplatného e-mailového účtu Nokia
Aplikace Nokia Mail usnadňuje přístup k poště z telefonu či počítače. Schránku vám
udrží v pořádku funkce ochrany proti nevyžádané poště, antivirový program zvýší její
bezpečnost.
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1 Zvolte možnost  > E‑mail .
2 Zvolte možnost Nová schránka > Nokia E-mail, zaregistrujte se a vytvořte si

vlastní adresu u služby Nokia E-mail.

Přidání schránky
Používáte více než jednu e-mailovou adresu? V telefonu můžete mít několik schránek.
E-mail je síťová služba.

Zvolte možnost  > E‑mail.

Při prvním spuštění aplikace E‑mail vás telefon vyzve k vytvoření schránky. Pokud
výzvu přijmete, postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Pokud chcete v telefonu používat služební e-mail, nastavte ho pomocí aplikace
Exchange ActiveSync. Při instalaci budete potřebovat název serveru Microsoft
Exchange a domény sítě. Další informace zjistíte u správce serveru Mail for Exchange.

Přidání schránky později
Schránku můžete vytvořit i později. Zvolte možnost E‑mail > Nová schránka
a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Pokud na domovskou obrazovku přidáte poštovní nástroj widget, můžete snadno
přistupovat ke zprávám přímo z domovské obrazovky.

Odstranění schránky
Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost Odstranit schránku.

Čtení přijaté pošty
V telefonu můžete číst poštu a odpovídat na ni.

Zvolte možnost  > E‑mail .

Vyberte schránku a zprávu.

Tip: Chcete-li nové zprávy číst rychle, přidejte na domovskou obrazovku poštovní
nástroj widget.

Tip: Pro zvětšení nebo zmenšení zobrazení můžete položit dva prsty na obrazovku a
pohnout s nimi k sobě nebo od sebe.
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Otevření nebo uložení přílohy
Vyberte přílohu a zvolte možnost Otevřít nebo Uložit. Pokud je k dispozici více než
jedna příloha, můžete všechny uložit současně.

Odpověď na zprávu
1 Zvolte možnost  > .
2 Napište odpověď a zvolte možnost .
3 Zvolte možnost .

Předání zprávy
1 Zvolte možnost  > .
2 Napište e-mailovou adresu. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů,

zvolte možnost .
3 Chcete-li, zprávu upravte a zvolte možnost .
4 Zvolte možnost .

Tip: Pokud je v e-mailu webová adresa a chcete ji otevřít v prohlížeči telefonu, vyberte
adresu.

Čtení další nebo předchozí zprávy ve schránce
Použijte ikony se šipkami.

60 E‑mail



Odeslání zprávy
Chcete z cesty poslat e-mail? Pomocí telefonu můžete číst i posílat e-maily, a to i když
nesedíte u stolu.

Zvolte možnost  > E‑mail a vyberte schránku.

1 Zvolte možnost .
2 Napište e-mailovou adresu. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů,

zvolte možnost . Chcete-li přidat pole Skryt. k., zvolte možnost  >  >
Další pole příjemců > Zobraz. pole Skr. kopie.

3 Napište předmět a zprávu a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost .
4 Zvolte možnost .

Odpověď na pozvánku na schůzku
Pozvánky na schůzku můžete otevírat a ukládat nebo přijímat. Když pozvánku na
schůzku uložíte nebo přijmete, objeví se v kalendáři.

Pozvánky na schůzku jsou zpracovávány ve schránce Exchange ActiveSync.

Zvolte možnost  > E‑mail a vyberte schránku Exchange ActiveSync.

Otevřete pozvánku na schůzku a uložte si ji do kalendáře. Je-li taková možnost
k dispozici, můžete zvolit možnost  Přijmout,  Odmítnout nebo  Předběžný.

Kontrola dostupnosti
Zvolte možnost  > Zobrazit kalendář.

Chcete-li schválenou pozvánku na schůzku upravit, odpovědět na ni nebo ji předat,
otevřete ji v kalendáři.

Dostupné volby se mohou lišit.

Otevírání pošty z domovské obrazovky
Podle modelu telefonu můžete mít na domovské obrazovce několik poštovních
nástrojů widget.

Každý poštovní nástroj widget obsahuje jednu schránku a zobrazuje tři naposledy
obdržené e-maily. Zprávy můžete otevřít přímo z nástroje widget. Přijetí nového e-
mailu označuje ikona .

Tip: Chcete-li zobrazit další e-maily, stiskněte navigační tlačítko dolů.
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Přidání poštovního nástroje na domovskou obrazovku
Na domovské obrazovce klepněte a podržte prázdnou oblast, zvolte možnost Přidat
widget a vyberte nástroj widget pro e-mail. Pokud máte více než jednu schránku,
vyberte nástroj, který chcete použít.

Tip: Chcete-li použít kompaktnější nástroj widget, který zobrazuje pouze název
schránky a po doručení nové zprávy ikonu , zvolte možnost Přidat widget > E-mail,
nově přijaté.

Internet

Webový prohlížeč

 Zvolte možnost  > Web.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči
telefonu můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu
Zvolte možnost  > Web.

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednán datový paušál, můžete
náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k internetu připojovat přes síť
WLAN.

Přechod na webovou stránku
Napište do panelu adres adresu webu a zvolte možnost .

Hledání v internetu
Napište do panelu adres hledané slovo a vyberte hledané slovo pod panelem
webových adres.

Zvětšení nebo zmenšení
Položte dva prsty na displej a posuňte je k sobě nebo od sebe.

Odeslání webového odkazu
Klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst, zvolte možnost Odeslat a vyberte
způsob odeslání odkazu.
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Otevření nového okna prohlížeče
Zvolte možnost  > .

Přepínání mezi okny prohlížeče
1 Zvolte možnost .
2 Přejeďte vlevo nebo vpravo a vyberte požadované okno.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k
důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud
jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Vyprázdnění mezipaměti
Zvolte možnost  > Nastavení > Soukromí > Vymazat privátní data >
Vyrovnávací paměť.

Přidání záložky
Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte si je pro snadný přístup do záložek.

Zvolte možnost  > Web.

Při procházení klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost
Přidat záložku.

Přechod na založený web během procházení
Zvolte možnost  >  a vyberte záložku.

Tip: Záložky můžete přidávat i do hlavního menu telefonu. Při procházení klepněte na
webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost Instalovat jako aplikaci.

Objednávání webových zdrojů
Když chcete sledovat novinky na oblíbených webech, nemusíte je pravidelně
navštěvovat. Můžete si objednat webové zdroje a automaticky získávat odkazy na
nejnovější obsah.

Zvolte  > Web.

Webové zdroje jsou na webových stránkách zpravidla označeny ikonou . Umožňují
sdílet například nejnovější titulky zpráv nebo příspěvky blogů.

1 Přejděte na blog nebo webovou stránku obsahující webový zdroj.
2 Klepněte na webovou stránku a podržte na ní prst a zvolte možnost Přidat

zdroj.
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Aktualizace zdroje
V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost Obnovit.

Nastavení automatické aktualizace zdroje
V zobrazení Webové zdroje vyberte a podržte zdroj a zvolte možnost Upravit >
Automatické aktualizace.

Povolení využívání údajů o místě webovým serverem
Zvolte možnost  > Web.

Některé webové servery mohou vyžadovat informace o místě, na kterém se
nacházíte. Mohou podle nich například přizpůsobovat informace, které vám
předkládají. Pokud webovému serveru povolíte přístup k informacím o místě svého
pobytu, mohou tyto informace na některých webech vidět i jiní uživatelé. Přečtěte si
zásady ochrany osobních údajů daného webu.

Na požádání zvolte možnost Povolit jednou nebo Vždy povolit.

Odebrání přístupu k údajům o místě webovému serveru
1 Zvolte možnost  > Nastavení > Soukromí > Oprávnění k místu.
2 Klepněte na web a podržte ho a zvolte možnost Odstranit.

Odebrání přístupu k údajům o místě všem webům
Zvolte možnost  > Nastavení > Soukromí > Vymazat privátní data > Oprávnění
k místu.

Sociální sítě

O aplikaci Sociální sítě

 Zvolte možnost  > Sociální sítě a přihlaste se k sociálním sítím, které
používáte.

Aplikace Sociální sítě vám pomůže rozšířit zážitky ze sociálních sítí. Po přihlášení do
sociální sítě jako přes aplikaci Sociální sítě můžete provádět následující činnosti:

• zobrazovat informace o situaci kamarádů z více služeb v jediném zobrazení,
• posílat informace o vlastní situaci do několika sociálních sítí současně,
• sdílet snímky pořízené fotoaparátem,
• sdílet videa nahraná telefonem,
• propojovat profily přátel online s jejich kontaktními údaji v telefonu,
• přidávat do informací o své situaci údaj o místě,
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• přidávat události z kalendáře služby do kalendáře telefonu.

K dispozici jsou pouze funkce podporované příslušnou službou sociální sítě.

Práce se sociálními sítěmi vyžaduje podporu sítě. Tato akce může vyžadovat přenos
velkého množství dat a mohou být účtovány poplatky. Informace o poplatcích za
datové přenosy získáte od svého poskytovatele síťových služeb.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia.
Zkontrolujte si nastavení soukromí sociální sítě, kterou používáte. Informace byste
totiž mohli sdílet s velkou skupinou lidí. Pro sdílení informací prostřednictvím služby
sociální sítě mohou platit příslušné podmínky používání služby. Seznamte se s
podmínkami používání a zásadami ochrany soukromí dané služby.

Prohlížení informací o situaci kamarádů v jediném zobrazení
Když se do sociálních sítí přihlásíte přes aplikaci Sociální sítě, uvidíte informace
o situaci svých přátel ze všech služeb v jediném zobrazení. Nemusíte přepínat z jedné
aplikace do druhé a vidíte, co všichni dělají.

1 Zvolte možnost  > Sociální sítě.
2 Vyberte službu a přihlaste se.
3 Zvolte možnost  > Moje účty > Přidat sociální síť.
4 Vyberte další službu a přihlaste se.
5 Zvolte možnost  > Veškerá aktivita.

V zobrazení automaticky uvidíte všechny komunikace ze všech přidaných služeb.

Posílání informací o vlastní situaci do sociálních sítí
V aplikaci Sociální sítě můžete do sociálních sítí odesílat informace o vlastní situaci.

1 Zvolte možnost  > Sociální sítě a přihlaste se k sociálním sítím, které
používáte.

2 Zvolte možnost  > Veškerá aktivita.
3 Do textového pole napište informaci o situaci.

Propojení přátel online se seznamem kontaktů
Profily svých přátel v sociálních sítích můžete propojit s jejich kontaktními údaji
v telefonu. Po propojení si můžete v aplikaci Sociální sítě zobrazit jejich kontaktní
údaje a v seznamu kontaktů uvidíte nejnovější informace o situaci.

1 Zvolte možnost  > Sociální sítě.
2 Vyberte obrázek profilu kamaráda, který je online, a zvolte možnost Link Profile

to Contact.
3 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, ke kterému chcete profil přiřadit.
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Zobrazení informací o situaci přátel na domovské obrazovce
Widget Sociální sítě slouží ke sledování informací o situaci kamarádů online přímo na
domovské obrazovce (když jste v aplikaci Sociální sítě přihlášeni ke službám sociálních
sítí).

Přidání nástroje widget Sociální sítě na domovskou obrazovku
Vyberte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a zvolte možnost Přidat
widget > Sociální sítě.

Spuštění aplikace Sociální sítě z domovské obrazovky
Na domovské obrazovce vyberte nástroj widget Sociální sítě. Pokud jste přihlášeni,
otevře přístroj zobrazení informací o situaci. Když přihlášeni nejste, otevře přístroj
zobrazení přihlášení.

Odeslání fotografie nebo videa do webové služby 
Aplikace Sociální sítě umožňuje posílat fotografie nebo videosoubory do sociálních
sítí.

1 Zvolte možnost  > Sociální sítě a přihlaste se ke službě sociální sítě.
2 Zvolte možnost .
3 Vyberte, zda chcete odeslat fotografii nebo video.
4 Vybráním označte položky, které chcete odeslat.

Maximální velikost souboru s fotografií je 4 MB a souboru s videem 10 MB.
5 Pokud odesíláte jedinou fotografii, můžete k určité části fotografie přidat značku

a komentář.
Funkci posílání videa musí vybraná služba sociální sítě podporovat a musíte použít
připojení přes síť WLAN.

6 Zvolte možnost .

Vyfotografování a odeslání snímku
1 Zvolte možnost .
2 Zvolte možnost odeslání fotografie z fotoaparátu.
3 Vyfotografujte snímek.
4 K části fotografie přidejte značku a komentář.

Sdílení údaje o místě v informacích o své situaci
Pomocí aplikace Sociální sítě můžete svým přátelům sdělovat, kde se nacházíte, aby
vás mohli najít.

1 Zvolte možnost  > Sociální sítě.
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2 Vyberte pole pro zadávání textu v horní části zobrazení.
3 Přidejte místo svého pobytu. Telefon pomocí systému GPS zjistí aktuální polohu

a vyhledá orientační body v okolí.
4 Pokud najde více orientačních bodů, vyberte v seznamu jeden z nich.

Sdílení místa pobytu je dostupné jen v případě, kdy ho podporuje služba.

Důležité: Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte.
Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě,
protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Pro sdílení místa pobytu prostřednictvím služby mohou platit příslušné podmínky
využívání služby sociální sítě. Seznamte se s podmínkami využívání a zásadami
ochrany soukromí dané služby a před uváděním dat o místě svého pobytu a
sledováním místa pobytu ostatních zvažte případná rizika.

Kontaktování přátel ze sociální sítě
Pokud vám nestačí komentování stavu kamaráda, můžete mu zavolat nebo poslat
zprávu.

1 Zvolte možnost  > Sociální sítě.
2 Vyberte obrázek profilu kamaráda a vyberte požadovaný způsob komunikace.

Tato funkce je k dispozici v případě, že jste své přátele online propojili s kontaktními
údaji v telefonu nebo přátelé uvedli mezi svými údaji ve službě kontaktní údaje.

Dostupné způsoby komunikace se mohou lišit. Chcete-li kamarádovi zavolat nebo
poslat textovou zprávu, musí služba takovou funkci podporovat.

Přidání události do kalendáře telefonu
Při odpovídání na pozvánky můžete události ze služeb sociálních sítí přidávat do
kalendáře telefonu a sledovat je i v době, kdy nejste připojeni k webu.

Zvolte možnost  > Sociální sítě, vyberte službu a přihlaste se.

1 Vyberte pozvánku na událost.
2 Přidejte událost do kalendáře telefonu.

Tato funkce je dostupná jen v případě, že ji podporuje služba.

Fotoaparát

Fotoaparát

 Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.
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Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k
zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a
nahrávání videoklipů.

Fotografie a videa můžete v telefonu později zobrazovat a upravovat, sdílet je na
internetu nebo je posílat do kompatibilních přístrojů.

Fotografování
Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Zvětšení nebo zmenšení
Použijte tlačítka hlasitosti.

Vypnutí funkce rozpoznávání tváří
Zvolte možnost  > .

Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům
Pokud si někdy potřebujete vzpomenout, kde jste pořídili právě tuto fotografii nebo
video, můžete telefon nastavit tak, aby místo automaticky zaznamenával.

Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

Pokud lze prostřednictvím systému GPS nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být
k fotografii nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo
videoklip s informacemi o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět
uživatelé, kteří si fotografii nebo videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze
můžete deaktivovat v nastavení fotoaparátu.

Zapnutí ukládání informací o místě
Zvolte možnost  >  > Uložit informace o místě > Ano.

Získání informací o poloze může trvat několik minut.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním,
polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a
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nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod
zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespoléhejte
výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních
telefonů.

Indikátory informací o místě:
  — Informace o místě nejsou k dispozici. K fotografiím a videosouborům nemusí

být přidáván údaj o místě.
  — Informace o místě jsou k dispozici. K obrázkům a videosouborům bude ukládán

údaj o místě.

Fotografování při slabém osvětlení
Když chcete fotografovat při slabém osvětlení, přepněte na noční režim.

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Přepnutí do nočního režimu
Zvolte možnost  > . Chcete-li použít blesk, zvolte možnost .

Tipy k fotografování a videu
Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Při fotografování:

• Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
• Při přiblížení se může zhoršit kvalita fotografie.
• Ke kontaktu v seznamu kontaktů můžete přiřadit fotografii. Po vyfotografování

zvolte možnost  > Použít obrázek > Přiřadit ke kontaktu. Posunutím
rámečku fotografii ořízněte, klepnutím na displej zobrazte panel nástrojů, zvolte
možnost , vyberte kontakt a zvolte možnost .

• Pokud fotoaparát přibližně minutu nepoužijete, přejde do úsporného režimu.
Chcete-li fotoaparát znovu zapnout, stiskněte krátce tlačítko fotoaparátu.

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

Při nahrávání videa:

• Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, ukončete před nahráváním všechny
spuštěné aplikace.
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Nahrávání videoklipu
Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografování do režimu videa,
zvolte možnost .

2 Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu.
3 Nahrávání pozastavíte zvolením možnosti . Když nahrávání pozastavíte a do

pěti minut nestisknete žádné tlačítko, bude nahrávání ukončeno.
Pro zvětšení nebo zmenšení obrázku stiskněte tlačítka hlasitosti.

4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť fotoaparátu. Video bude automaticky
uloženo do složky Galerie.

Tip: Videoklipy můžete posílat multimediálními zprávami. Chcete-li omezit velikost
videoklipu pro poslání, zvolte před zahájením nahrávání možnost  >  >
Kvalita videa a vyberte dostatečně malou velikost, například Kvalita pro sdílení.

Posílání fotografií a videosouborů
Obrazem řeknete více než mnoha slovy. Fotografii nebo videozáznam speciálních
chvil nebo důležité informace můžete předat multimediální zprávou či e-mailem nebo
přes spojení Bluetooth.

Poslání multimediální zprávou nebo e-mailem
1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
2 Zvolte možnost  > Odeslat.
3 Zvolte možnost Ve zprávě nebo E-mailem.
4 Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost Komu. Můžete také do pole

Komu napsat jméno, telefonní číslo nebo adresu příjemce.
5 Zvolte možnost .

Posílání přes spojení Bluetooth
1 Vyfotografujte nebo natočte snímek.
2 Zvolte možnost  > Odeslat > Přes Bluetooth.
3 Vyberte telefon nebo přístroj, ke kterému se chcete připojit, nebo vyhledejte další

zařízení.
Pokud druhý telefon nebo přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo.

Sdílení fotografie nebo videa přímo z fotoaparátu
Chcete fotografii nebo video sdílet s přáteli? Pošlete ji do služby sociální sítě.
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Stisknutím spouště otevřete fotoaparát.

Po pořízení fotografie nebo videoklipu zvolte možnost  a postupujte podle pokynů
zobrazených v telefonu.

Při prvním pokusu o odeslání fotografie nebo videoklipu do služby sociální sítě se
musíte ke službě přihlásit. Služba pak bude přidána do služeb sdílení v telefonu.

Některé služby sociálních sítí nemusejí podporovat všechny formáty souborů nebo
videa ve vysoké kvalitě.

Fotografie a videoklipy

Galerie
O Galerii

 Zvolte možnost  > Galerie.

Sledování videoklipů, které jste nahráli, a procházení a prohlížení vyfotografovaných
snímků.

Fotografie a videosoubory můžete prohlížet také v kompatibilním televizoru. Nejlepší
snímky si můžete vytisknout, abyste měli papírové kopie.

Chcete-li fotografie a videa snáze vyhledávat, uspořádejte je do alb.

Prohlížení fotografií a videoklipů
Zvolte možnost  > Galerie.

Prohlížení fotografií
Přejeďte nahoru nebo dolů.

Zobrazení fotografie
Vyberte fotografii.
Chcete-li zobrazit následující fotografii, přejeďte zprava doleva. Chcete-li zobrazit
předcházející fotografii, přejeďte zleva doprava.
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Přiblížení
Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe. Chcete-li obrázek oddálit,
posuňte prsty k sobě.

Tip: Chcete-li se rychle vrátit k původnímu zobrazení, dvakrát klepněte na displej.

Zobrazení panelu nástrojů
Klepněte na obrazovku.

Zobrazení fotografií v prezentaci
Vyberte fotografii a zvolte možnost  > Prezentace > Přehrát. Prezentace se
spustí od vybrané fotografie.

Prohlížení fotografií v albu ve formě prezentace
Přejděte na kartu Alba . Vyberte a podržte album a zvolte možnost Prezentace.

Změna nastavení prezentace
Vyberte fotografii a zvolte možnost  > Prezentace > Nastavení.

Přehrání videa
Vyberte video a zvolte možnost .

Fotografie a videoklipy můžete obdržet e-mailem nebo multimediální zprávou.
Chcete-li si je prohlédnout později, uložte je do složky Galerie.
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Uložení fotografie nebo videa do složky Galerie
1 V multimediální zprávě vyberte fotografii nebo video.
2 Klepněte na displej a zvolte možnost  > Uložit.

Uspořádání fotografií
Máte v telefonu spoustu fotografií a chcete snadněji vyhledávat ty, které vás právě
zajímají? Fotografie můžete uspořádat do alb.

Zvolte možnost  > Galerie.

Vytvoření nového alba
Přejděte na kartu Alba  a zvolte možnost . Napište název alba.

Přesunutí fotografie do alba
1 Vyberte a podržte fotografii a zvolte možnost Přidat do alba.
2 Vyberte album, do kterého chcete fotografii přidat. Chcete-li pro fotografii

vytvořit nové album, zvolte možnost Nové album.

Tip: Chcete-li do alba přesunout několik fotografií, vyberte a podržte fotografii
a zvolte možnost Označit. Označte fotografie, vyberte a podržte jednu z označených
a zvolte možnost Přidat do alba.

Přejmenování nebo odstranění alba
Vyberte a podržte album a zvolte možnost Přejmenovat nebo Odstranit.
Fotografie a videa z alba nebudou odstraněny z telefonu.

Sdílení fotografie nebo videosouboru ze složky Galerie
Chcete posílat fotografie nebo videosoubory do sociálních sítí, aby je viděli vaši
příbuzní a přátelé? Můžete je sdílet přímo ze složky Galerie.

1 Zvolte možnost  > Galerie.
2 Vyberte fotografii nebo video, které chcete odeslat.
3 Klepněte na fotografii nebo video a zvolte možnost .
4 Přidejte požadovaný popisek a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Tip: Chcete-li sdílet několik položek, zvolte v hlavním zobrazení možnost , označte
položky, které chcete sdílet, a zvolte možnost .
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Synchronizace fotografií a videosouborů mezi telefonem a počítačem
Pořídili jste telefonem fotografie nebo videosoubory, které si chcete prohlédnout
v počítači? Fotografie a videosoubory můžete mezi telefonem a počítačem snadno
synchronizovat pomocí kabelu USB.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle pokynů zobrazených

v sadě Nokia Suite.

Zálohování fotografií
Chcete si být jisti, že neztratíte žádné důležité fotografie? Fotografie můžete pomocí
sady Nokia Suite zálohovat do počítače.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle pokynů k synchronizaci

složky Galerie zobrazených v sadě Nokia Suite.

Úpravy pořízených fotografií
 V telefonu můžete k fotografiím přidávat efekty, texty, výstřižky nebo rámečky.

1 Zvolte možnost  > Editor fot. a vyberte fotografii.
2 Chcete-li přidat efekt, vyberte příslušnou možnost na panelu nástrojů.
3 Chcete-li upravenou fotografii uložit, zvolte možnost  > Uložit. Upravená

fotografie nepřepíše originál.

Chcete-li upravené fotografie zobrazit, zvolte možnost  > Galerie.

Editor videa
O aplikaci Editor videa

 Zvolte možnost  > Editor videí.

Nyní můžete z obrázků, videoklipů, zvuků, efektů a textu snadno vytvářet krátké filmy
nebo prezentace.

Aplikace podporuje následující kodeky a formáty souborů: MPEG–4, H.263, H.263 BL,
WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV a AMR‑NB/AMR‑WB.

Zvukové soubory, které chcete používat ve filmech, ukládejte v telefonu do složky
Zvukové soubory.

Zvukový soubor chráněný systémem DRM nelze ve filmu použít.
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Vytvoření filmu
Z obrázků a videosouborů můžete vytvářet krátké filmy, které můžete sdílet s rodinou
a přáteli.

Zvolte možnost  > Editor videí a  .

1 Chcete-li do filmu přidat videa a obrázky, zvolte možnost  . Chcete-li si vybrané
soubory prohlédnout, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.

2 Chcete-li mezi videa a obrázky přidat do filmu přechody, zvolte možnost .
3 Chcete-li přidat zvukové soubory přehrávané na pozadí, zvolte možnost  .
4 Chcete-li k filmu přidat text nebo titulky, zvolte možnost  .
5 Chcete-li film upravit, zvolte možnost  . V režimu úprav můžete upravit délku

videoklipu nebo nastavit dobu zobrazení obrázku.
6 Chcete-li film uložit, zvolte možnost  > Uložit video.

Film můžete později upravit. Chcete-li projekt uložit, zvolte možnost  > Uložit
projekt.

Chcete-li film později spustit, zvolte možnost  > Galerie.

Vytvoření prezentace
Chcete z fotografií z dovolené vytvořit stylovou prezentaci? Šablony pro různé nálady
a události vám pomohou vytvořit prezentace k narozeninám, na večírky nebo
z dovolené. Pokud telefon připojíte k televizoru s vysokým rozlišením, můžete
prezentace sledovat v televizoru.

Zvolte možnost  > Editor videí a .

1 Vyberte šablonu, kterou chcete v prezentaci použít. Po výběru šablony zobrazí
aplikace náhled.

2 Chcete-li do prezentace přidat fotografie, zvolte možnost .
3 Chcete-li přidat zvukové soubory přehrávané na pozadí, zvolte možnost .
4 Chcete-li zadat název, zvolte možnost .
5 Chcete-li zobrazit ukázku prezentace, zvolte možnost  > Náhled.
6 Chcete-li prezentaci uložit, zvolte při zobrazeném náhledu prezentace možnost

 > Uložit video.
7 Prezentaci můžete později upravit. Chcete-li projekt uložit, zvolte možnost  >

Uložit projekt.

Chcete-li prezentaci později spustit, zvolte možnost  > Galerie.
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Tisk vyfotografovaného snímku
Fotografie můžete na kompatibilní tiskárně tisknout přímo z telefonu.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k tiskárně (v režimu Přenos médií).
2 Ve složce Galerie vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
3 Klepněte na displej a zvolte možnost  > Tisk.
4 Chcete-li tisknout přes spojení USB, zvolte možnost Tisk > Přes USB.
5 Chcete-li fotografii vytisknout, zvolte možnost  > Tisk.

Tip: Když je připojen kabel USB, můžete změnit režim připojení USB. Přejeďte
z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost .

Prohlížení fotografií a videa v televizoru
Fotografie a videa můžete sledovat v kompatibilním televizoru. Můžete je tak snadněji
ukazovat rodině a přátelům.

Musíte použít videokabel Nokia (dodávaný samostatně) a možná bude nutné změnit
nastavení televizního výstupu a poměr stran.

Chcete-li změnit nastavení televizního výstupu, zvolte možnost  > Nastavení
a Telefon > Příslušenství > TV výstup.

Pokud váš přístroj podporuje rozhraní HDMI, můžete telefon k domácímu kinu připojit
pomocí kompatibilního kabelu s mikrokonektorem HDMI (kabel je dodáván
samostatně).

Prohlížení fotografií a videa v televizoru se standardním rozlišením
1 Připojte videokabel Nokia k příslušnému vstupu kompatibilního televizoru. Barva

zástrček musí odpovídat barvě zdířek.
2 Druhý konec videokabelu Nokia připojte k audiovizuálnímu konektoru Nokia

v telefonu. Možná bude nutné vybrat režim připojení Kabel pro TV výstup.
3 V telefonu vyberte fotografii nebo video.
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Prohlížení fotografií a videa v televizoru s vysokým rozlišením nebo v systému
domácího kina
1 Připojte kabel s mikrokonektorem HDMI k mikrokonektoru HDMI v telefonu.
2 Druhý konec kabelu připojte ke konektoru HDMI v televizoru nebo v systému

domácího kina.
Možná bude nutné ručně nastavit v televizoru nebo systému domácího kina vstup
HDMI.

3 V telefonu vyberte fotografii nebo video.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení
poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV
konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než
schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou
pozornost nastavení hlasitosti.

Připojení telefonu k domácímu kinu
Telefon můžete používat se systémy domácího kina. V kompatibilních systémech
domácího kina můžete sledovat videa v kvalitě HD s vícekanálovým prostorovým
zvukem Dolby™ Digital Plus 5.1, který vás pohltí.
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1 Připojte ke konektoru HDMI v telefonu adaptér HDMI.

2 Připojte kabel HDMI (prodávaný samostatně) nejprve k adaptéru a poté ke
konektoru HDMI v systému domácího kina.
Domácí kino musí podporovat normu HDMI 1.3 a musí být schopno přenášet video
přes konektor HDMI o televizoru. Tento telefon dekóduje zvuk Dolby Digital Plus
a do domácího kina posílá zvukový výstup ve formátu PCM.

3 Informace o nastavení správného vstupu domácího kina najdete v příručce
k domácímu kinu.

4 Přehrávejte video v telefonu.

Maximální podporované rozlišení videa je 1280x720 (720p). Telefon nepodporuje
soubory větší než 4 GB.

Příklad: Video MP4 nebo MKV s následujícími vlastnostmi:

• Obraz: AVC 1916 kb/s, 24 sn./s, High Profile Level 3.1, 3 ref. snímky
• Zvuk: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 kb/s, 6 kanálů
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Video a televize

Videa
O aplikaci Videa

 Zvolte možnost  > Videa.

Když jste na cestách, můžete v telefonu procházet, stahovat a sledovat videa.

Tip: Nová videa získáte ve službě Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce
www.nokia.com/support.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství
dat, který může být zpoplatněn.

Přehrání videa
Zvolte možnost  > Videa.

Chcete-li procházet svou sbírku videa, přejděte na kartu . Chcete-li procházet
videoklipy, které jste nahráli, zvolte možnost  > Galerie.

Chcete-li stahovat videa ze služby Nokia Obchod, přejděte na kartu .

Pokud telefon připojíte k televizoru s vysokým rozlišením, můžete videa sledovat na
velké obrazovce.

Sledování videa
Vyberte video, které chcete přehrát. Chcete-li použít ovládací tlačítka přehrávače
videa, klepněte na obrazovku.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání
Zvolte možnost  nebo  .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad
Stiskněte a podržte možnost  nebo  .

Pokud video nemá stejný poměr stran jako displej telefonu, můžete obraz přiblížit
nebo roztáhnout na celý displej.

Přiblížení nebo roztažení obrazu
Zvolte možnost  > Změnit poměr stran.

Video a televize 79

http://www.nokia.com/support


Kopírování videosouborů mezi telefonem a počítačem
Nahráli jste telefonem videoklipy, které si chcete prohlédnout v počítači? Chcete
videa zkopírovat z telefonu do počítače? Videosoubory můžete mezi telefonem
a počítačem kopírovat pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 Spusťte v počítači sadu Nokia Suite a postupujte podle zobrazených pokynů.

Hudba a zvuk

Hudební přehrávač
Hudební přehrávač

 Zvolte možnost  > Hudební přehrávač.

V hudebním přehrávači v telefonu můžete poslouchat hudbu a podcasty i na cestách.

Přehrávání hudby
Zvolte  > Hudební přehrávač.

1 Chcete-li zobrazit skladby, interprety, alba nebo žánry, zvolte možnost , , 
nebo .

2 Vyberte skladbu nebo album.

Tip: Chcete-li skladby poslouchat v náhodném pořadí, zvolte možnost .

Pozastavení a nové spuštění přehrávání
Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost

.

Rychlé posunutí skladby vpřed nebo vzad
Vyberte a podržte možnost  nebo .

Opakované přehrávání skladby
Zvolte možnost .
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Tip: Když posloucháte hudbu, můžete se vrátit na domovskou obrazovku a ponechat
hudbu hrát na pozadí.

Vytvoření seznamu skladeb
Chcete při různých náladách poslouchat různou hudbu? V seznamech skladeb si
můžete vytvořit výběry skladeb přehrávané v určitém pořadí.

Zvolte možnost  > Hudební přehrávač.

1 Vyberte a podržte skladbu, album nebo žánr a zvolte možnost Přidat do seznamu
skladeb.

2 Vyberte seznam skladeb nebo zvolte možnost Nový seznam skladeb a vytvořte
nový seznam.

Přehrání seznamu skladeb
Zvolte možnost  a vyberte seznam skladeb.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb
V zobrazení seznamu skladeb vyberte a podržte skladbu a zvolte možnost Odebrat.
Toto odebrání neodstraní skladbu z telefonu, pouze ji odstraní ze seznamu.

Tip: Aplikace Hudební přehrávač automaticky vytvoří seznam nejčastěji přehrávaných
skladeb, nedávno přehraných skladeb, nikdy nepřehraných skladeb a nedávno
přidaných skladeb.
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Zobrazení textu při poslechu skladby
Chcete-li při přehrávání sledovat text skladby, zkopírujte soubory s texty do složky,
ve které máte hudební soubory. Názvy souborů s texty musí být stejné jako
odpovídající názvy souborů s hudbou.

Hudební přehrávač podporuje základní a rozšířený formát LRC i texty, které jsou ve
formátu ID3v2 zahrnuty v souboru se skladbou.

Používejte pouze legálně získané texty.

Synchronizace hudby mezi telefonem a počítačem
Máte v počítači hudbu, kterou byste chtěli poslouchat v telefonu? Sada Nokia Suite
nabízí nejrychlejší způsob kopírování hudby do telefonu a můžete v ní spravovat a
synchronizovat hudební sbírku.

1 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2 Přejeďte v telefonu z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost USB > Nokia

Suite.
3 V počítači spusťte aplikaci Nokia Suite. Zkontrolujte, zda používáte nejnovější

verzi sady Nokia Suite.
4 Přetáhněte hudbu do telefonu. Další informace najdete v nápovědě k sadě Nokia

Suite.
5 V aplikaci Hudební přehrávač zvolte možnost  > Hudební knihovna >

Obnovit.

Nejnovější verzi sady Nokia Suite si stáhněte ze serveru www.nokia.com/support.

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights
Management) a není možné je přehrávat na více než jednom přístroji.
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Služba Nokia Hudba

 Zvolte možnost  > Nokia Hudba.

Služba Nokia Hudba umožňuje nakupovat a stahovat skladby do telefonu. Při
procházení obsahem služby Nokia Hudba můžete objevovat novou hudbu i hledat
staré známé skladby.

Tato služba nemusí být dostupná ve všech oblastech nebo zemích a pro jednotlivé
země pobytu jsou k dispozici různé služby a možnosti.

Chcete-li stahovat hudbu, musíte si vytvořit bezplatný účet Nokia.

K vytvoření účtu Nokia, připojení ke službě Nokia Hudba a přihlášení k účtu můžete
použít kterýkoli z následujících prostředků:

• Tento telefon
• Kompatibilní webový prohlížeč
• Nokia Suite

Pokud již účet Nokia máte, můžete k přístupu ke službě Nokia Hudba používat tento
účet.

Pokud máte s účtem Nokia spojen kredit, volná stažení nebo službu neomezeného
stahování, nezavírejte ho. Mohli byste v takovém případě o všechny položky přijít.

Chráněný obsah
Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM), například obrázky, videa nebo hudba,
je dodáván s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.
Skladby chráněné systémem DRM nelze používat například jako vyzváněcí tóny nebo
tóny upozornění.

Přístroj umožňuje zobrazovat podrobnosti a stav licencí a reaktivování či odebírání
licencí.

Správa digitálních licencí
Zvolte možnost  > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Nastavení
zabezpečení > Chráněný obsah.

Nahrávání zvuku
Zvolte možnost  > Záznamník.
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Nahrávání zvukových klipů
Zvolte možnost .

Ukončení nahrávání
Zvolte možnost . Zvukový klip bude automaticky uložen do složky Zvukové soubory
v aplikaci Soubory.

Posílání nahraných zvukových klipů zvukovými zprávami
Zvolte možnost  > Odeslat.

FM rádio
FM rádio

 Zvolte možnost  > FM rádio.

Oblíbené rozhlasové stanice FM můžete poslouchat i v telefonu. Připojte headset
a vyberte stanici.

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka.
Sluchátka slouží jako anténa.

Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

Rádio můžete poslouchat i v době, kdy je v telefonu zapnut režim offline a nejste
v oblasti pokrytí mobilní sítě. Kvalita rozhlasového vysílání závisí na pokrytí signálem
rozhlasové stanice FM v dané oblasti.

Během poslechu rádia můžete volat nebo přijmout hovor. Při aktivním hovoru je rádio
automaticky ztlumeno.

Hledání a ukládání rozhlasových stanic
Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později
snadno naladit.
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Zvolte možnost  > FM rádio.

Při prvním spuštění aplikace FM rádio automaticky vyhledá dostupné rozhlasové
stanice. Pokud stanice nenajde, můžete frekvenci nastavit ručně. Automatické
vyhledávání můžete spustit i později.

Ruční nastavení frekvence
1 Zvolte možnost  >  > Ladit stanice manuálně.
2 Chcete-li nastavit frekvenci, použijte šipky nahoru nebo dolů. Telefon podporuje

rozsah 87,5–108,0 MHz.

Hledání všech dostupných stanic
Zvolte možnost  > .

Poslech rádia
Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Zvolte možnost  > FM rádio.

Přepnutí na další nebo předchozí stanici
Zvolte možnost  nebo .

Zobrazení všech dostupných stanic
Zvolte možnost .

Hledání jiné dostupné stanice
Vyberte a podržte možnost  nebo .

Tip: Chcete-li si zajistit snadný přístup k rádiu, přidejte na domovskou obrazovku
nástroj widget rádia.

Změna uspořádání seznamu uložených stanic
Oblíbené rozhlasové stanice můžete umístit do horní části seznamu.

Zvolte možnost  > FM rádio.

Uložené stanice jsou uvedeny v zobrazení Seznam stanic.

Přesunutí stanice v seznamu
1 Na panelu nástrojů zvolte možnost .
2 Vyberte a podržte název stanice a v rozevíracím menu zvolte možnost

Přesunout.
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3 Vyberte nové místo v seznamu.

Mapy

Aplikace Mapy
Aplikace Mapy zobrazuje zajímavosti v okolí a vede vás tam, kam se chcete dostat.
Navíc vám nabídne předpovědi počasí a odkazy na nejnovější průvodce.

• Hledání měst, ulic a služeb v aplikaci Mapy.
• Synchronizace oblíbených míst a tras mezi telefonem a internetovou službou

Nokia Mapy.
• Hledání cesty pomocí podrobné navigace po trase ve funkci Autem.
• V aplikaci Veřejná doprava získáte pokyny pro cestu od domu k domu kombinací

různých druhů veřejné dopravy.
• Informace o aktuálním počasí a předpověď pro následující dny (je li k dispozici) ve

funkci Počasí.
• Propojení na nejnovější informace o památkách, programech, aktivitách,

ubytování a rezervacích pomocí funkce Průvodci.

Informace o souřadnicích nemusí být k dispozici ve všech oblastech.

Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích a mohou být poskytovány
pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace
získáte od poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství
dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou
komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespoléhejte pouze na obsah
služby.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí
být přesný ani vždy dostupný.

Navigace k cíli
Jízda k cíli
Když při řízení potřebujete podrobnou navigaci, pomůže vám aplikace Autem
dosáhnout cíle.

Zvolte možnost  > Autem.
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Jízda k cíli
Zvolte možnost Nastavit cíl a vyberte vhodnou možnost.

Zahájení cesty bez nastavení cíle
Zvolte možnost Pouze autem. Mapa bude sledovat váš pohyb.

Jízda domů
Zvolte možnost Autem domů.

Když zvolíte možnost Autem domů poprvé, vyzve vás telefon k zadání adresy domova.

Změna domácí adresy
Zvolte možnost  > Nastavení > Domovské umístění > Znovu nastavit.

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

Změna jazyka hlasové navigace v režimu jízdy
Hlasová navigace vám pomáhá najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost  > Autem.

Zvolte možnost  > Nastavení > Hlasové navádění a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.
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Vypnutí hlasové navigace
Zvolte možnost  > Nastavení > Hlasové navádění > Žádná.

Změna vzhledu zobrazení Autem
Chcete zobrazit realističtější trojrozměrnou mapu nebo zobrazení Autem používáte
během tmavé noci? Různé režimy zobrazení mapy vám kdykoli jasně ukážou všechny
potřebné informace.

Vyberte možnost  > Autem.

Zobrazení trojrozměrné mapy
Zvolte možnost  > . Chcete-li se vrátit do dvojrozměrného režimu, zvolte ikonu
znovu.

Chcete-li mapu vidět zřetelně i ve tmě, můžete zapnout noční režim.

Zapnutí nočního režimu
Zvolte možnost  >  > Barvy > Noční režim.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy.

Orientace mapy na sever
Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do směru jízdy, zvolte znovu možnost .

Výběr preferované trasy
V režimu Autem si můžete vybírat trasy, které nejlépe odpovídají vašim potřebám
a přáním.

1 Vyberte možnost  > Autem.
2 Zvolte možnost  >  > Nastavení trasy.
3 Zvolte možnost Výběr trasy > Rychlejší trasa nebo Kratší trasa.
4 Pro plánování tras, které kombinují výhody kratších i rychlejších tras, zvolte

možnost Výběr trasy > Optimální.

Můžete rovněž povolit nebo zakázat používání určitých typů tras, například dálnic,
placených silnic či trajektů.

Získání dopravních a bezpečnostních informací 
K pohodlnějšímu řízení mohou přispět informace o dopravní situaci v reálném čase,
asistence při volbě jízdních pruhů a upozornění na omezenou rychlost.
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Vyberte možnost  > Autem.

Zobrazení dopravních událostí na mapě
Během navigace zvolte možnost  > Doprava. Události budou zobrazeny jako
trojúhelníky a čáry.

Telefon můžete nastavit tak, aby vás upozorňoval na překročení omezené rychlosti.

Upozornění na překročení omezené rychlosti
1 Zvolte možnost  >  > Výstrahy.
2 V poli Stav výstr. před rychl. limitem zvolte možnost Zapnuto.
3 Chcete-li nastavit, o kolik můžete omezenou rychlost překročit, než vás telefon

varuje, zvolte možnost Rychlostní limit pod 80 km/h nebo Rychlostní limit nad
80 km/h.

Režim Autem můžete nastavit tak, aby se při plánování trasy a navigaci vyhýbal
dopravním událostem, například zácpám a místům oprav. Režim Autem během
navigace pravidelně kontroluje trasu a automaticky upravuje pokyny.

Vyhýbání se dopravním komplikacím
Zvolte možnost  >  > Nastavení trasy > Vyhnout se dopravě.

Dostupnost služby dopravních informací se může v jednotlivých oblastech a zemích
lišit.

Při navigaci může být zobrazeno umístění rychlostních kamer, pokud je tato funkce
povolena. Právní řády některých zemí zakazují nebo omezují používání dat o umístění
rychlostních kamer. Nokia neodpovídá za přesnost nebo následky použití dat o
umístění rychlostních kamer.

Chůze k cíli
Když potřebujete navigovat při chůzi, povede vás aplikace Mapy přes náměstí, parky,
pěší zóny a dokonce i obchodní střediska.

Vyberte možnost  > Mapy.

1 Vyberte místo a oblast informací o něm v horní části obrazovky.
2 Vyberte možnost Navigovat > Pěšky sem.

Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.
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Otočení mapy do směru chůze
Vyberte ikonu . Chcete-li mapu vrátit do polohy se severem nahoře, zvolte znovu
možnost .

Můžete také vybrat typ trasy, podle které má telefon navigovat.

Výběr pěšího režimu
1 Zvolte možnost  > Nastavení > Mapy a pěšky > Nastavení trasy.
2 Zvolte možnost Preferovaná trasa > Ulice nebo Přímo.

Režim Přímo je vhodný v terénu a ukazuje směr chůze.

Při chůzi můžete na ovládacím panelu sledovat informace, například vzdálenost,
kterou jste ušli, a průměrnou rychlost.

Sledování počitadla vzdálenosti na panelu
V zobrazení navigace pro pěší zvolte možnost  > Infopanel.

Vynulování počitadla vzdálenosti
Zvolte možnost  > Obnovit. Chcete-li vynulovat všechna počitadla, zvolte
možnost  > Vynulovat vše.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě
připojení GPS.

Změna jazyka hlasové navigace v režimu chůze
Hlas pro hlasové pokyny můžete snadno změnit nebo zcela vypnout.

Zvolte možnost  > Mapy.

Zvolte možnost  > Nastavení > Mapy a pěšky > Hlasové navádění a vyberte jazyk.

Hlasová navigace nemusí být pro váš jazyk k dispozici.

Vypnutí hlasové navigace
Zvolte možnost  > Nastavení > Mapy a pěšky > Hlasové navádění > Žádná.

Hledání tras v aplikaci Veřejná doprava
Plánování cest tramvají, vlakem a autobusem může být obtížné – proč to nenechat na
telefonu?

1 Vyberte možnost  > Veřejná doprava.
2 Vyberte možnost Plánovač cest.
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3 Pokud cestu nechcete zahájit na místě, kde se nacházíte, napište do pole Z
výchozí bod a vyberte některé z nalezených míst.

4 Do pole Do napište cíl a vyberte některé z nalezených míst.
5 Chcete-li zobrazit pozdější nebo dřívější cesty, přetáhněte obrazovku doleva

nebo doprava. Podržte prst na místě, dokud telefon cestu nevypočítá.
6 Chcete-li cestu zobrazit podrobně, vyberte ji.

Tip: Chcete-li v zobrazení podrobností o cestě zobrazit pozdější nebo dřívější cestu,
přejeďte vlevo nebo vpravo.

Tip: Potřebujete pomoci při cestě na zastávku? Chcete-li zastávku zobrazit v aplikaci
Mapy, vyberte v zobrazení podrobností o cestě pěší část.

Pokud v telefonu nemáte uložena potřebná data map a je aktivní datové připojení
k internetu, telefon automaticky stáhne mapu potřebné oblasti.

Plánujete vyrazit později? Můžete nastavit, kdy chcete vyrazit na cestu nebo kdy
chcete přijet do cíle.

Změna času cesty
Zvolte možnost  a zvolte možnost Odjezd nebo Příjezd.

Trasy veřejné dopravy jsou k dispozici pro vybrané oblasti světa.

V některých oblastech nejsou k dispozici jízdní řády, a plány cest jsou pouze odhady.
V takových oblastech nelze zobrazit dřívější nebo pozdější cesty.

Služba Veřejná doprava je poskytována zdarma.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství
dat, který může být zpoplatněn.

Hledání zastávek v okolí
Nevíte, kde je nejbližší zastávka autobusu? Aplikace Veřejná doprava pro vás najde
zastávky v okolí a zjistí nejbližší odjezdy.

1 Zvolte možnost  > Veřejná doprava a Doprava nedaleko.
2 Pokud nechcete hledat odjezdy z místa, kde se nacházíte, napište do pole Hledání

dopravy poblíž výchozí bod a vyberte některé z nalezených míst.
3 Vyberte zastávku.

Tip: Chcete-li zastávky v okolí zobrazit na mapě, zvolte po vybrání výchozího bodu
možnost .
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V některých oblastech nejsou k dispozici jízdní řády, a plány cest jsou pouze odhady.
V takových oblastech nelze zobrazit odjezdy ze zastávek.

Hledání a zobrazování míst
Zobrazení aktuálního místa na mapě
Pokud chcete zjistit, kudy se vydat, podívejte se na mapě, kde jste. Můžete také
procházet mapy různých měst a zemí.

Vyberte možnost  > Mapy.

Místo, kde se nacházíte, označuje ikona . Při hledání aktuálního místa bliká ikona
. Pokud aplikace Mapy nemůže zjistit vaši aktuální polohu, označuje ikona 

poslední známou polohu.

Pokud není možné přesně určit polohu, je ikona polohy doplněna červeným kolečkem
označujícím přibližnou polohu. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu
vyšší a červené kolečko menší.

Procházení mapy
Přetáhněte mapu prstem. Ve výchozím nastavení je mapa orientována na sever.
Chcete-li mapu otočit do směru pohybu, zvolte možnost .

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa
Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení
Stiskněte tlačítko + nebo -.

Tip: Můžete také položit na mapu dva prsty a pro přiblížení mapy prsty roztáhnout,
pro oddálení přisunout k sobě. Tuto funkci nepodporují všechny telefony.

Tip: Chcete na mapu umístit fotografie z dovolené? Nastavte fotoaparát tak, aby
k fotografiím ukládal informace o místě. Pak fotografie uvidíte v aplikaci Mapy na
místech, kde jste je pořídili. Chcete-li tuto funkci vypnout, zvolte možnost  a zrušte
zaškrtnutí políčka Vaše fotografie.

Když jste při procházení mapy připojeni k internetu a přejdete do oblasti, která není
pokryta žádnou z podrobných map uložených v telefonu, telefon automaticky stáhne
novou podrobnou mapu.

Vypnutí automatického stahování nových map měst
1 Zvolte možnost  > Nastavení > Obecné.
2 Vyberte možnost Připojení > offline.
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Pokrytí map se v jednotlivých zemích a regionech liší.

Hledání místa
Aplikace Mapy vám pomůže při hledání určitých míst a firem.

Zvolte možnost  > Mapy a .

1 Zadejte hledaná slova, například adresu nebo název místa.
2 Vyberte položku v seznamu navrhovaných shod.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

Návrat do seznamu navrhovaných shod
Zvolte možnost .

Tip: V zobrazení hledání můžete také vybrat některá dříve hledaná slova.

Hledání různých typů míst v okolí
Zvolte možnost  a vyberte kategorii, například dopravu, ubytování nebo nákupy.

Tip: V zobrazení podrobností o místě můžete najít pokyny k cestě na místo, zobrazit
kontaktní údaje nebo místo uložit nebo sdílet. Vyberte místo a uvidíte ho na mapě.
Chcete-li zobrazit podrobnosti, vyberte oblast informací v horní části obrazovky.

Pokud hledání nevrátí žádné výsledky, zkontrolujte, zda jste hledaná slova napsali
správně. Při hledání online mohu mít na výsledky vliv i problémy s připojením k
internetu.

Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat a máte mapy prohledávané oblasti
uloženy v telefonu, můžete získat výsledky hledání i bez připojení k internetu.
Výsledky hledání však mohou být omezené.

Stahování a aktualizace map
Uložte si nové mapy měst do telefonu před cestou, abyste je v zahraničí mohli
procházet bez připojení k internetu.

Zvolte možnost  > Mapy a  > Načítání map.

Ke stahování a aktualizaci map v telefonu potřebujete aktivní spojení WLAN.

Stahování nových map
1 Zvolte možnost Přidat nové mapy .
2 Vyberte světadíl a zemi a zvolte možnost Stáhnout.
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Aktualizace map
Zvolte možnost Zkontrolovat aktualizace .

Odebrání mapy
Vyberte a podržte zemi a potvrďte, že chcete mapu odebrat.

Tip: Nejnovější podrobné mapy a soubory hlasových pokynů můžete také stáhnout
pomocí sady Nokia Suite do počítače a zkopírovat je do telefonu. Chcete-li si sadu
Nokia Suite stáhnout a nainstalovat, přejděte na adresu www.nokia.com/support.

Při instalaci novější verze aplikace Mapy do telefonu budou odstraněny mapy zemí
a oblastí. Než začnete sadou Nokia Suite stahovat nové mapy, spusťte a ukončete
aplikaci Mapy a zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější verze sady
Nokia Suite.

Změna vzhledu mapy
Vzhled mapy můžete změnit tak, abyste viděli pouze to, co potřebujete.

Zvolte možnost  > Mapy.

Zobrazení významných budov a atrakcí
Zvolte možnost  > Orientační body.

Zobrazení linek veřejné dopravy
Zvolte možnost  > Linky veřejné dopravy.

Dostupné funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Průvodci
Plánujete výlet nebo návštěvu nového města? Chcete zjistit, co tam můžete poznat
a dělat nebo kde přespat či povečeřet? Aplikace Průvodci vás spojí s cestovními
průvodci, rezervačními službami a přehledy událostí, kde najdete nejnovější
a podrobné informace.

Vyberte možnost  > Průvodci.

Otevření služby nebo průvodce
Vyberte název.
Chcete-li se vrátit na hlavní stránku, zvolte možnost Průvodci.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.
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Počasí
Bude odpoledne pršet? Kolik stupňů bude v sobotu? Pomocí funkce Počasí můžete
zjistit aktuální počasí nebo předpověď na nejbližší dny.

Vyberte možnost  > Počasí.

Procházení podrobné předpovědi počasí
Chcete-li přecházet v čase dopředu nebo dozadu, přetáhněte posuvník času ve spodní
části zobrazení.

Zobrazení předpovědi počasí na pět dní
Zvolte možnost . Chcete-li se v podrobné předpovědi vrátit zpět, zvolte možnost

.

Tato služba nemusí být ve vaší zemi k dispozici.

Metody zjišťování polohy
Aplikace Mapy zobrazuje vaši polohu na mapě pomocí metod GPS, A-GPS, WLAN nebo
ID buňky.

Metoda A-GPS a jiná rozšíření služby GPS mohou vyžadovat přenášení malých
množství dat přes mobilní síť.

GPS Systém GPS (Global Positioning System) je navigační systém,
který pomocí družic zjišťuje, kde se nacházíte.

A-GPS Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) načítá informace o poloze
pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá systému GPS při
výpočtu aktuální polohy.

Telefon je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-
GPS (pokud váš poskytovatel služeb nemá k dispozici vlastní
nastavení služby A-GPS). Chcete-li do telefonu získat data pro
metodu určování polohy s asistencí, připojte se k internetu.
Telefon data ze služby načítá pouze v době, kdy je potřebuje.

Bezdrátová LAN Určování polohy podle sítě WLAN vylepšuje přesnost určení
polohy v době, kdy signály systému GPS nejsou k dispozici,
například v budovách nebo mezi vysokými budovami.

ID buňky Při určování polohy podle identifikátoru sítě (buňky) využívá
aplikace Mapy polohu mobilního prvku, ke kterému je váš telefon
právě připojen.
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Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním,
polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a
nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod
zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespoléhejte
výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítí mobilních
telefonů.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například
ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze uvnitř budov. Po 1. červenci 2012
přestává z rozhodnutí EU ve Francii platit omezení používání sítí WLAN mimo budovy.
Další informace získáte u místních orgánů.

Přesnost určení polohy se v závislosti na dostupných metodách může lišit od několika
metrů po několik kilometrů.

Vypínání metod určování polohy
Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, zvláště v zahraničí, můžete vypnout metody
určování polohy A-GPS, WLAN nebo dle identifikátoru buňky.

Zvolte možnost  > Nastavení.

Zvolte možnost Nastavení aplikací > Poloha > Metody určování polohy a vypněte
metody určování polohy, které nechcete používat.

Zjištění místa, kde se nacházíte, může trvat mnohem déle, může být méně přesné,
a přijímač GPS může informace o místě častěji ztrácet.

Ukládání a sdílení míst
Uložení nebo zobrazení místa
Při plánování cest vám může pomoci funkce hledání míst, například hotelů, atrakcí či
čerpacích stanic, a jejich ukládání do telefonu.

Zvolte možnost  > Mapy.

Uložení místa
1 Chcete-li hledat adresu nebo místo, zvolte možnost .
2 Vyberte oblast informací o místě v horní části obrazovky.
3 V zobrazení podrobností zvolte možnost .

Zobrazení uloženého místa
V hlavním zobrazení zvolte možnost  >  > Místa a vyberte místo.
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Místa můžete seskupovat do sbírek, například při plánování výletu.

Přidání uloženého místa do sbírky
1 Zvolte možnost Místa .
2 Vyberte a podržte místo a zvolte možnost Uspořádat sbírky.
3 Zvolte možnost Nová sbírka nebo vyberte existující sbírku a zvolte možnost .

Synchronizace oblíbených
Plánování cest na webu Nokia Mapy, synchronizace uložených míst s telefonem
a přístup k plánu na cestách.

1 Ujistěte se, že jste přihlášeni k účtu Nokia.
2 Vyberte možnost  > Mapy.
3 Zvolte možnost  >  > . Pokud nemáte účet Nokia, budete vyzváni k jeho

vytvoření.

Synchronizace vyžaduje připojení k internetu a může vyžadovat přenos velkého
množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy
získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li využívat webovou službu Nokia Mapy, přejděte na stránku
maps.nokia.com.

Posílání míst přátelům
Chcete-li svým přátelům ukázat nějaké místo na mapě, můžete jim ho poslat.

Vyberte možnost  > Mapy.

Když budou přátelé chtít dané místo zobrazit na mapě, nepotřebují k tomu telefon
Nokia, ale potřebují připojení k internetu.

1 Vyberte místo a jeho oblast informací v horní části obrazovky.
2 Zvolte možnost Sdílet > Sdílet přes SMS nebo Sdílet e-mailem.

Kamarádovi bude odeslána poštovní nebo textová zpráva s odkazem na místo na
mapě.

Hlášení nesprávných informací mapy
Pokud zjistíte, že na mapě chybí informace nebo jsou uvedeny nesprávné údaje,
nahlaste to společnosti Nokia.

Vyberte místo na mapě a jeho oblast informací v horní části obrazovky a zvolte
možnost Oznámení.
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Tato služba nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici. Hlášení nesprávných
nebo chybějících údajů vyžaduje připojení k internetu.

Můžete hlásit například následující skutečnosti:

• Chybějící nebo nesprávné názvy ulic.
• Zablokované ulice a ulice nevhodné pro chůzi.
• Nesprávná omezení nebo sníženou rychlost.

Při hlášení můžete uvést další údaje.

Práce s časem

Hodiny
Hodiny

 Zvolte možnost  > Hodiny.

Tip: Aplikaci Hodiny můžete otevřít také ikonou hodin na domovské obrazovce.

Slouží k nastavování a správě upozornění a zjišťování místního času v různých zemích
a městech.

Nastavení data a času
Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost  > Nastavení > Čas nebo Datum.

Nastavení upozornění
Telefon můžete používat jako budík.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

1 Zvolte možnost .
2 Nastavte čas upozornění a zadejte popis.
3 Chcete-li upozornění nastavit například na stejný čas každého dne, zvolte

možnost Opakování.

Odebrání upozornění
Vyberte a podržte upozornění a v rozevíracím menu zvolte možnost Odstranit
buzení.
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Umlčení upozornění
Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění bude
odloženo o nastavenou dobu.

Během signalizace upozornění zvolte možnost Odložit.

Nastavení doby odložení
1 Na domovské obrazovce vyberte hodiny.
2 Zvolte možnost  > Nastavení > Odklad buzení a nastavte dobu.

Tip: Upozornění můžete odložit také otočením telefonu displejem dolů.

Automatické aktualizace data a času
Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové
pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Zvolte možnost  > Nastavení > Automat. aktualizace času > Zapnutá.

Změna časového pásma při cestování
Při cestách do zahraničí můžete nastavit hodiny na místní čas a můžete také
zobrazovat čas na různých místech.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

Přidání místa
Zvolte možnost  a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika
časovými pásmy můžete přidat několik míst.
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Nastavení aktuálního místa
Vyberte a podržte místo a v rozevíracím menu zvolte možnost Nast. jako aktuál.
polohu.
Čas v telefonu se změní podle zvoleného místa. Zkontrolujte, zda je nastaven správný
čas.

Tip: Chcete některé místo rychle odebrat? Vyberte a podržte místo a v místním menu
zvolte možnost Odebrat.

Zjišťování času v různých městech
Chcete-li zobrazovat čas na různých místech, přidejte je na kartu světového času. K
místům můžete přidávat i obrázky, například snímek kamaráda, který v daném městě
žije, nebo pohled na oblíbenou turistickou památku.

Na domovské obrazovce vyberte hodiny.

Přejděte na kartu světových hodin .

Přidání místa
Zvolte možnost  a vyberte místo. Můžete přidat až 15 míst. Pro země s několika
časovými pásmy můžete přidat několik míst.

Přidání obrázku místa
Vyberte a podržte místo, v místním menu zvolte možnost Změnit obrázek a vyberte
obrázek.

Kalendář
Kalendář

 Zvolte možnost  > Kalendář.

Kalendář telefonu vám pomůže organizovat rozvrh dne.

Tip: Chtěli byste si zajistit rychlý přístup do kalendáře? Přidejte na domovskou
obrazovku nástroj widget pro kalendář.

Zobrazení plánu na týden
Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních. Chcete-li snadno
přehlédnout všechny události určitého týdne, použijte zobrazení týdne.

Vyberte možnost  > Kalendář.

Vyberte číslo požadovaného týdne.
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Tip: Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazenou oblast, položte na obrazovku dva
prsty a roztáhněte je nebo přisuňte k sobě.

Procházení kalendáře v různých zobrazeních
Chcete zobrazit všechny události kalendáře pro daný den? Události kalendáře můžete
procházet v různých zobrazeních.

Vyberte možnost  > Kalendář.

Zvolte možnost  a vyberte požadované zobrazení.

Tip: Chcete-li v některém zobrazení přejít na předchozí nebo další den, týden nebo
měsíc, přejeďte prstem vlevo nebo vpravo.

Přidání události do kalendáře
Vyberte možnost  > Kalendář.

1 Zvolte možnost (Vytvořte událost klepnutím sem). Pokud existují nějaké
události, klepněte na oblast pod událostí. Výchozím typem události kalendáře je
schůzka.

2 Vyplňte pole.
3 Chcete-li událost kalendáře v pravidelných intervalech opakovat, zvolte možnost

 a nastavte časový interval. Zvolte možnost Opakovat do a zadejte datum
ukončení.

4 Zvolte možnost .

Tip: Událost kalendáře můžete přidat i v zobrazení dne. Vyberte a podržte čas začátku
a přetažením šipky nastavte délku.

Samostatné kalendáře pro volný čas a práci
V přístroji můžete používat více než jeden kalendář. Vytvořte si jeden pracovní a druhý
pro volný čas.

Vyberte možnost  > Kalendář.
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Vytvoření nového kalendáře
1 Zvolte možnost  > Kalendáře > .
2 Zadejte název a nastavte barevný kód kalendáře.
3 Nastavení viditelnosti kalendáře. Když je kalendář skrytý, nejsou události a

připomínky zobrazovány v jednotlivých zobrazeních kalendáře ani na domovské
obrazovce.

4 Zvolte možnost .

Změna nastavení kalendáře
1 V zobrazení Kalendáře vyberte požadovaný kalendář.
2 Nastavte název, barvu a viditelnost.
3 Zvolte možnost .

Přidání záznamu do určitého kalendáře
1 Při přidávání události kalendáře zvolte možnost  a vyberte kalendář.
2 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost .

Příslušnost do jednotlivých kalendářů označují barevné kódy.

Přidání úkolu do seznamu úkolů
Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte
na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Do kalendáře si můžete přidávat úkoly.
Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomínku.

Vyberte možnost  > Kalendář.

1 Zvolte možnost (Vytvořte událost klepnutím sem). Pokud existují nějaké
události, klepněte na oblast pod událostí.

2 Vyberte pole typu události  a vyberte typ události Úkoly.
3 Vyplňte pole.
4 Chcete-li nastavit připomenutí úkolu, zvolte možnost .
5 Zvolte možnost .

Připomenutí narozenin
Můžete také přidat připomínky narozenin a dalších důležitých událostí. Připomínky
jsou opakovány jednou za rok.

Vyberte možnost  > Kalendář.

1 Zvolte možnost (Vytvořte událost klepnutím sem). Pokud existují nějaké
události, klepněte na oblast pod událostí.
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2 Vyberte pole typu události  a vyberte typ události Výročí.
3 Vyplňte příslušná pole a zvolte možnost .

Odeslání pozvánky na schůzku
Můžete vytvářet pozvánky na schůzku a posílat je účastníkům.

Zvolte možnost  > Kalendář.

Než můžete vytvořit a odeslat pozvánku na schůzku, musíte definovat schránku.

1 Otevřete událost a zvolte možnost  > Odeslat > E-mailem.
2 Do e-mailu s požadavkem přidejte účastníky schůzky jako příjemce.
3 Pro odeslání požadavku zvolte možnost .

Přidání místa do události kalendáře
Máte schůzku na místě, kde jste nikdy nebyli? Do události kalendáře si můžete přidat
informace o místě.

Vyberte možnost  > Kalendář.

1 Zvolte možnost (Vytvořte událost klepnutím sem). Pokud existují nějaké
události, klepněte na oblast pod událostí.

2 Zvolte možnost  Zadejte umístění a vyberte místo v aplikaci Mapy. Místo můžete
také ručně zadat do pole pro text.

3 Vyberte ikonu  .

Kancelář

Quickoffice
O sadě Quickoffice

 Zvolte možnost  > Quickoffice.

Sada Quickoffice obsahuje následující aplikace:

• Quickword pro prohlížení a úpravy dokumentů Microsoft Word
• Quicksheet pro prohlížení a úpravy sešitů Microsoft Excel
• Quickpoint pro prohlížení a úpravy prezentací Microsoft PowerPoint

Kancelářské aplikace podporují běžné funkce aplikací Microsoft Word, PowerPoint a
Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003) . Sada nepodporuje všechny formáty
souborů.
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Čtení dokumentů Microsoft Word, Excel a Powerpoint
Telefon umožňuje prohlížení dokumentů Microsoft Office jako jsou dokumenty Word,
sešity Excel a prezentace PowerPoint.

Zvolte možnost  > Quickoffice.

Otevření souboru
Zvolte možnost Proch. soubory a vyberte paměť, ve které je soubor uložen, přejděte
do správné složky a vyberte soubor.

Řazení souborů
Zvolte možnost  > Třídit podle.

Vytváření a úpravy dokumentů
V aplikaci Quickoffice můžete vytvářet a upravovat dokumenty Microsoft Word.

Zvolte možnost  > Quickoffice.

Vytvoření dokumentu
Zvolte možnost Nový dokument.

Úpravy dokumentů

Psaní a úpravy textu
Klepněte na místo, kde chcete začít, a pište nebo mažte text.

Formátování textu
Chcete-li změnit vlastnosti písma a odstavce, zvolte možnost  > Formát.

Vytváření a úpravy sešitů
V aplikaci Quickoffice můžete vytvářet upravovat sešity Microsoft Excel.

Zvolte možnost  > Quickoffice.

Vytvoření sešitu
Zvolte možnost Nový dokument.
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Úpravy sešitů

Úpravy buněk
Vyberte buňku a zvolte možnost  > Upravit buňku. Chcete-li vložit funkci, zvolte
v zobrazení úprav možnost  > Vložit funkci.

Vytváření a úpravy prezentací
V aplikaci Quickoffice můžete vytvářet a upravovat prezentace Microsoft PowerPoint.

Zvolte možnost  > Quickoffice.

Vytvoření prezentace
Zvolte možnost Nový dokument.

Úpravy prezentací

Přidání snímku
Zvolte možnost  > Volby snímku > Vložit nový snímek.

Vložení textového pole, obrázku, tvaru nebo tabulky
Zvolte možnost  > Vložit.

Úpravy textu
Vyberte textové pole a zvolte možnost  > Upravit textové pole.

Čtení dokumentů PDF

 Zvolte možnost  > Adobe Reader.

Otevření souboru
Zvolte možnost Proch. soubory a vyberte paměť, ve které je soubor uložen. Přejděte
do správné složky a vyberte soubor.

Kalkulačka
Práce s kalkulačkou

 Zvolte možnost  > Kalkulačka.

1 Zadejte první číslo výpočtu.
2 Vyberte funkci, například sčítání nebo odčítání.
3 Zadejte další číslo výpočtu.
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4 Zvolte možnost =.

Uložení a načtení výsledku výpočtu
Zvolte možnost  > Paměť > Uložit nebo Vyvolat.

Psaní poznámek
Napsání poznámky

 Poznámky na papíře můžete snadno ztratit. Nemusíte je psát, poznámky
a seznamy můžete ukládat do telefonu a mít je vždy po ruce. Poznámky také můžete
posílat přátelům či příbuzným.

Zvolte možnost  > Poznámky.

1 Vyberte možnost Vytvořit poznámku.
2 Do pole pro poznámku napište poznámku a zvolte možnost .

Odeslání poznámky
Otevřete poznámku, zvolte možnost  > Odeslat a vyberte způsob odeslání.

Překládání slov

 Telefon umožňuje překládání slov z jednoho jazyka do jiného.

Zvolte možnost  > Slovník.

1 Napište do pole hledání hledané slovo. Telefon zobrazuje navrhovaná slova
k překladu.

2 Vyberte v seznamu slovo.
3 Chcete-li si poslechnout výslovnost, zvolte možnost  > Poslech

Změna zdrojového nebo cílového jazyka
Zvolte možnost  > Jazyky > Zdroj nebo Cíl.

Stažení dalších jazyků z internetu
Zvolte možnost  > Jazyky > Stáhnout jazyky.

Kromě předem nainstalované angličtiny můžete přidat ještě dva další jazyky.
Nemusejí být podporovány všechny jazyky.
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Otevírání a vytváření souborů zip

 V telefonu můžete otevírat a rozbalovat soubory zip. Můžete také vytvářet nové
soubory zip pro ukládání a komprimaci souborů.

Vyberte možnost  > Zip.

Konverzace s kolegy

 Pomocí softwaru Microsoft® Communicator Mobile můžete komunikovat
a spolupracovat s kolegy v kanceláři i na druhém konci světa.

1 Zvolte možnost  > Communicator.
2 Upravte nastavení podle potřeby.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of
Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have
a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010,
you may not use this software.

Některé služby nemusejí být k dispozici ve všech zemích a mohou být poskytovány
jen v některých jazycích. Služby mohou záviset na síti. Další informace získáte
u poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství
dat, který může být zpoplatněn.

Připojení

Připojení k internetu
Nastavení způsobu připojování telefonu k internetu
Když je třeba připojit se k síti, telefon automaticky vyhledá dostupnou známou síť
a připojí se k ní. Vybírá podle nastavení připojení (pokud pro danou aplikaci neplatí
speciální nastavení).

Zvolte možnost  > Nastavení a Připojení > Nastavení.

Používání mobilního datového spojení
Zvolte možnost Mobilní data > Zapnuto.

Používání mobilního datového spojení v zahraničí
Zvolte možnost Povolit použití mobil. dat > Celý svět.
Připojení k internetu pomocí mobilního datového spojení v zahraničí může výrazně
zvýšit náklady na přenosy dat.
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Telefon můžete nastavit i tak, aby mobilní datové spojení používal pouze v domácí
síti nebo v domovské zemi.

Výhradní používání připojení k síti WLAN
Zvolte možnost Mobilní data > Vypnuto.

Přístupovým bodem může být mobilní datové spojení nebo připojení k síti WLAN.

Přístupové body můžete shromažďovat v seznamu cílů a můžete je uspořádávat podle
priority.

Příklad: Pokud je v seznamu cílů nad přístupovým bodem mobilních dat uveden
přístupový bod WLAN, telefon se bude vždy nejprve pokoušet o připojení
k přístupovému bodu WLAN. K přístupovému bodu mobilních dat se připojí pouze
v případech, kdy síť WLAN není k dispozici.

Přidání nového přístupového bodu do seznamu cílů
Zvolte možnost Síťové cíle > Přístupový bod.

Změna priority přístupového bodu v seznamu internetových cílů
1 Zvolte možnost Síťové cíle > Internet.
2 Vyberte a podržte přístupový bod a v rozevíracím menu zvolte možnost Změnit

prioritu.
3 Klepněte na místo v seznamu, kam chcete přístupový bod přesunout.

Bezdrátové sítě WLAN
Připojení k síti WLAN 

 Zvolte možnost  > Nastavení a Připojení > WLAN.

Tip: Spojení můžete spravovat i ve stavovém menu. Přejeďte z horní části displeje
dolů a zvolte možnost WLAN. Pokud není zobrazena ikona WLAN, zvolte možnost

.
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Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro sítě WLAN .
Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout funkci WLAN, vyberte přepínač v nástroji
widget. Chcete-li spustit aplikaci WLAN, zvolte v nástroji widget možnost . Musí být
zapnuta funkce WLAN.

Aplikace WLAN slouží k zobrazení seznamu dostupných sítí a pomáhá při připojování
k bezdrátovým sítím WLAN.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení k sítím WLAN používejte šifrování.
Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Poznámka: Používání sítí WLAN může být v některých zemích omezeno. Například
ve Francii je povoleno používat sítě WLAN pouze uvnitř budov. Po 1. červenci 2012
přestává z rozhodnutí EU ve Francii platit omezení používání sítí WLAN mimo budovy.
Další informace získáte u místních orgánů.

Připojení k domácí síti WLAN 
Náklady na přenášení dat můžete ušetřit tak, že se při prohlížení webu doma budete
připojovat přes domácí bezdrátovou síť WLAN.

1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z horní části obrazovky dolů. Pokud není
zobrazena ikona WLAN, zvolte možnost .

2 Zvolte možnost WLAN a vyberte svou domácí síť WLAN. Pokud je vaše domácí
síť WLAN zabezpečená, napište heslo. Pokud je vaše domácí síť WLAN skrytá,
zvolte možnost Jiná (skrytá síť) a napište název sítě (SSID).

Ukončení připojení k síti WLAN
Přejeďte z horní části displeje dolů a zvolte možnost .
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Připojení k sítím WLAN na cestách 
Připojení k bezdrátové síti WLAN je snadnou cestou k internetu v době, kdy nejste
doma. Můžete se připojovat k veřejným sítím WLAN na veřejných místech jako jsou
knihovny nebo internetové kavárny.

1 Chcete-li otevřít stavové menu, přejeďte z horní části obrazovky dolů. Pokud není
zobrazena ikona WLAN, zvolte možnost .

2 Zvolte možnost WLAN a vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení připojení k síti WLAN
Přejeďte z horní části displeje dolů a zvolte možnost .

Bluetooth
O Bluetooth

 Zvolte možnost  > Nastavení > Připojení > Bluetooth.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například
k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Přes toto spojení můžete posílat položky z telefonu, kopírovat soubory
z kompatibilního počítače nebo tisknout soubory na kompatibilní tiskárně.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na
bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však
musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení
překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je telefon zamknutý, povoluje pouze spojení s autorizovanými zařízeními.
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Tip: Spojení Bluetooth můžete spravovat ve stavovém menu. Chcete-li otevřít
stavové menu, přejeďte z oznamovací oblasti dolů a zvolte možnost Bluetooth. Pokud
není zobrazena ikona Bluetooth, vyberte ikonu .

Tip: Na domovskou obrazovku můžete přidat nástroj widget pro funkci Bluetooth.
Chcete-li funkci Bluetooth rychle zapnout nebo vypnout, vyberte nástroj widget.

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému
softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým
nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji také vypnout.

Připojení k bezdrátovému headsetu
S bezdrátovým headsetem můžete přijímat hovory, i když nemáte telefon po ruce, a
můžete si ponechat volné ruce například pro práci na počítači. Bezdrátové headsety
jsou dostupné samostatně.

Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > Bluetooth.

1 Chcete-li aktivovat technologii Bluetooth, zvolte možnost Bluetooth >
Zapnuto.

2 Zapněte headset.
3 Přejděte na kartu Spárované přístroje .
4 Vyberte headset.

Pokud headset není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení
možnosti  > Nový spárovaný přístroj.

5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce
k headsetu.

Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth
Přes spojení Bluetooth můžete posílat obrázky, videa, vizitky, záznamy kalendáře
a jiný obsah do kompatibilních přístrojů přátel nebo do počítače.

Současně může být aktivních několik spojení Bluetooth. Když je například přístroj
připojen k headsetu, můžete současně posílat soubory do jiného kompatibilního
zařízení.

1 Vyberte a podržte položku, například obrázek. V místním menu zvolte možnost
Odeslat > Přes Bluetooth.

2 Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadovaný přístroj není v
seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti Další přístroje. Při
hledání jsou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.

3 Pokud kterýkoli přístroj vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si
můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je
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pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému
zařízení.
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Připojení k sadě do auta v režimu vzdálené SIM karty
V režimu vzdálené SIM karty může kompatibilní sada do auta využívat SIM kartu
telefonu.

Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > Bluetooth.

Před zapnutím režimu vzdálené SIM karty musí být telefon spárován s příslušenstvím.
Párování zahajte ze sady do auta.

1 Chcete-li zapnout funkci Bluetooth, zvolte možnost Bluetooth > Zapnuto.
2 Chcete-li zapnout režim vzdálené SIM karty, zvolte možnost Režim vzdálené

SIM > Zapnutý.
3 Zapněte funkci Bluetooth v sadě do auta.

Když je v přístroji zapnut režim vzdálené SIM karty, zobrazí přístroj na domovské
obrazovce ikonu Režim vzdálené SIM. Připojení k bezdrátové síti je ukončeno
a nemůžete využívat služby SIM karty ani další funkce, které vyžadují pokrytí sítě.

Uskutečňování nebo přijímání hovorů v režimu vzdálené SIM vyžaduje kompatibilní
příslušenství připojené k přístroji, například sadu do auta.

Přístroj v tomto režimu umožňuje pouze tísňové volání.

Vypnutí režimu vzdálené SIM karty
Stiskněte vypínač a zvolte možnost Ukončit rež. vzdálené SIM.

Blokování zařízení
Některým zařízením můžete zabránit ve vytvoření spojení Bluetooth s vaším
telefonem.

Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > Bluetooth.

Přejděte na kartu Spárované přístroje , vyberte a podržte zařízení, které chcete
blokovat, a v místním menu zvolte možnost Blokovat.

Odebrání zařízení ze seznamu blokovaných
Přejděte na kartu Blokované přístroje , vyberte a podržte zařízení, které chcete ze
seznamu odebrat, a v místním menu zvolte možnost Odstranit.
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Pokud odmítnete požadavek jiného zařízení na párování, přístroj se zeptá, zda chcete
zařízení přidat do seznamu blokovaných zařízení.

Ochrana telefonu
Když je v telefonu zapnuto spojení Bluetooth, můžete ovládat možnost nalezení
svého telefonu a připojení k němu.

Vyberte možnost  > Nastavení > Připojení > Bluetooth.

Ochrana před detekováním telefonu jinými zařízeními
Zvolte možnost Viditelnost mého telefonu > Skrytý.
Když je telefon skrytý, nemohou ho ostatní zařízení detekovat. Spárovaná zařízení se
však k vašemu telefonu připojit mohou.

Vypnutí funkce Bluetooth
Zvolte možnost Bluetooth > Vypnuto.

Tip: Chcete-li rychle vypnout funkci Bluetooth, přejeďte z horní částí displeje dolů
a zvolte možnost .

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

USB, datový kabel
Kopírování obrázků nebo jiného obsahu mezi telefonem a počítačem
Pomocí datového kabelu USB můžete mezi počítačem a telefonem zálohovat
a kopírovat obrázky, videa i jiný obsah.

1 Chcete-li zkontrolovat, zda je nastaven režim USB Přenos médií, zvolte možnost
 > Nastavení a Připojení > USB > Přenos médií.

2 Kompatibilním datovým kabelem USB  připojte telefon ke kompatibilnímu
počítači.
Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Pokud režim Přenos médií
s počítačem nespolupracuje, použijte režim Velkokap. paměť.

3 Obsah kopírujte pomocí správce souborů v počítači.

Změna režimu USB
Nejlepších výsledků při kopírování obsahu nebo synchronizaci telefonu s počítačem
přes kabel USB dosáhnete ve vhodném režimu USB.

1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
2 Přejeďte v telefonu z oznamovací oblasti dolů.
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3 Zvolte USB a vyberte z následujících možností:

 Nokia Suite  — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači s nainstalovanou
sadou Nokia Suite. V tomto režimu můžete pomocí sady Nokia Suite synchronizovat
telefon a využívat i další funkce sady Nokia Suite.

Tento režim je automaticky zapnut při spuštění sady Nokia Suite.
 Velkokap. paměť  — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez

nainstalované sady Nokia Suite. Telefon bude připojen jako velkokapacitní paměť USB
flash. Telefon můžete připojit i k dalším zařízením, ke kterým lze připojit jednotku
USB, například k domácímu stereu nebo audiozařízení v autě.

Při připojení k počítači v tomto režimu nemusí být možné používat některé aplikace
v telefonu.

K velkokapacitní paměti v telefonu nemůžete přistupovat z druhého zařízení.
 Přenos médií  — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači bez nainstalované

sady Nokia Suite. Hudbu chráněnou systémem DRM (správa digitálních práv) lze
přenášet pouze v tomto režimu. V tomto režimu lze používat také některé domácí
zábavní systémy a tiskárny.

 Telefon jako modem  — Připojení telefonu ke kompatibilnímu počítači a používání
telefonu jako bezdrátového modemu. Počítač se k internetu připojí automaticky.

Připojení velkokapacitní paměti USB
Pomocí adaptéru USB On-The-Go (OTG) můžete k telefonu připojit kompatibilní
klíčenky nebo pevné disky USB. Můžete pak například ukládat fotografie na klíčenku
USB, aniž byste potřebovali připojení k počítači.

Připojení klíčenky
1 Konec adaptéru USB OTG s konektorem microUSB (dostupný samostatně)

připojte ke konektoru microUSB v telefonu.
2 Připojte k adaptéru USB OTG klíčenku.

Telefon spustí aplikaci Soubory a zobrazí klíčenku jako velkokapacitní paměť.
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Kopírování souborů
V aplikaci Soubory vyberte a podržte soubor, který chcete kopírovat, a vyberte
požadovanou možnost a cílovou paměť a složku.

Když připojujete pevný disk vyžadující vyšší napájení, než je telefon schopen dodat,
zobrazí telefon chybové hlášení. Musíte použít externí napájení pevného disku.

Připojení VPN
Zvolte  > Nastavení a Připojení > Nastavení > VPN.

Virtuální soukromé sítě (VPN) slouží například k procházení intranetu společnosti
nebo ke vzdálenému přístupu k pracovním e-mailům.

Způsob šifrování dat a ověřování vašeho telefonu firemní sítí definují zásady sítě VPN.
Chcete-li nakonfigurovat klienta, certifikáty a zásady sítě VPN, obraťte se na správce
IT ve firmě. Po nainstalování zásad bude k cílům intranetu automaticky vytvořen
způsob připojení přes síť VPN.

Další informace najdete při hledání textu „mobile VPN“ na stránce www.nokia.com/
support.

Důležité: Existence certifikátu značně snižuje rizika spojená se vzdáleným
připojením a instalací softwaru. Certifikáty musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti
správně používány, musí být správné, autentické nebo důvěryhodné. Certifikáty mají
omezenou životnost. Pokud jsou prošlé nebo neplatné, zkontrolujte, zda je v přístroji
nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu musíte důvěřovat vlastníkovi certifikátu
a mít jistotu, že certifikát náleží uvedenému vlastníkovi.

Ukončení připojení k síti
Pokud připojení k internetu využívá několik aplikací, můžete některá nebo všechna
připojení k síti ukončit pomocí aplikace Správce připojení.

Zvolte možnost  > Nastavení a Připojení > Správce spojení.

V zobrazení aktivních datových spojení vidíte aktuální připojení k síti: Ikona 
označuje mobilní datové připojení a ikona  připojení WLAN.

Vyberte a podržte připojení a zvolte možnost Odpojit.

Zobrazení podrobností spojení
Vyberte připojení.
Telefon zobrazí podrobné údaje jako je množství přenesených dat a doba připojení.
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Tip: Chcete-li zobrazit aktivní připojení, přejeďte ve většině zobrazení z oznamovací
oblasti dolů.

Práce s telefonem

Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu
Aktualizace softwaru telefonu a aplikací 
Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu a aplikací získáte do
telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon
telefonu.

Před aktualizací softwaru telefonu je doporučeno zálohovat osobní data.

Upozornění:
Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro
tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství
dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je
baterie přístroje dostatečně nabitá.

Po aktualizaci nemusejí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě.
Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu www.nokia.com/support.

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací z telefonu

 Můžete zkontrolovat, zda pro váš telefon nejsou k dispozici aktualizace softwaru
nebo jednotlivých aplikací. Poté je můžete bezdrátově stáhnout a nainstalovat do
telefonu (síťová služba). Telefon můžete také nastavit tak, aby aktualizace
kontroloval automaticky a upozorňoval vás, když budou k dispozici důležité nebo
doporučené aktualizace.
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Zvolte  > Aktual. sw..

Někdy může být pro dokončení aktualizace nutné restartovat telefon.

Zobrazení podrobností o aktualizaci
Vyberte a podržte aktualizaci.

Instalace všech aktualizací
Zvolte možnost .

Výběr instalovaných aktualizací
Zvolte možnost  > Označit aktualizace a vyberte aktualizace, které chcete
instalovat. Při výchozím nastavení jsou vybrány všechny aktualizace.

Nastavení telefonu na automatickou kontrolu aktualizací
Zvolte možnost  > Nastavení > Aut. zjišťování aktualizací.

Aktualizace softwaru telefonu pomocí počítače
K aktualizaci softwaru telefonu můžete použít sadu Nokia Suite v počítači.
Potřebujete kompatibilní počítač, vysokorychlostní připojení k internetu
a kompatibilní kabel USB pro připojení telefonu k počítači.

Další informace a sadu Nokia Suite ke stažení najdete na webu www.nokia.com/
support.

Správa souborů
O aplikaci Správce souborů

 Zvolte možnost  > Soubory.

V telefonu můžete procházet, spravovat a otevírat soubory.

Zobrazování souborů uložených v telefonu
Zvolte možnost  > Soubory a vyberte požadovanou paměť.

Přístroj zobrazí soubory a složky v nejvyšším adresáři vybrané paměti.

Zobrazení obsahu složky
Vyberte složku.
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Organizace souborů
Pro lepší uspořádání můžete vytvořit nové složky. Usnadníte tak zálohování
a odesílání obsahu. Ve složkách můžete kopírovat, přenášet i odstraňovat soubory
a podsložky.

Zvolte možnost  > Soubory.

Vytvoření nové složky
Ve složce, ve které chcete vytvořit podsložku, zvolte možnost  > Nová složka.

Kopírování souboru do složky
Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Odstranění souboru ze složky
Vyberte a podržte soubor a v rozevíracím menu vyberte příslušnou možnost.

Kopírování, přesouvání nebo odstraňování několika souborů současně
1 Zvolte možnost  > Označit více položek.
2 Vyberte soubory.
3 Zvolte možnost  a zvolte příslušnou možnost.

Formátování velkokapacitní paměti
Chcete odstranit veškerý obsah velkokapacitní paměti telefonu? Velkokapacitní
paměť můžete zformátovat.

Před formátováním velkokapacitní paměti zálohujte veškerý obsah, který chcete
zachovat. Veškerý obsah bude trvale odstraněn.

1 Zvolte možnost  > Soubory.
2 Vyberte a podržte velkokapacitní paměť a zvolte možnost Formátovat.

Velkokapacitní paměť neformátujte pomocí softwaru pro počítač, protože by to
mohlo omezit její výkon.

Obsah můžete do kompatibilního počítače zálohovat pomocí sady Nokia Suite.
Obnovení některého záložního obsahu může bránit technologie správy digitálních
práv (DRM). Další informace o systému DRM použitém pro konkrétní obsah zjistíte
u poskytovatele služeb.

Uvolnění paměti telefonu
Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu, abyste mohli nainstalovat další aplikace
nebo přidat další obsah?

118 Práce s telefonem



Můžete odstranit následující položky (pokud je již nepotřebujete):

• Textové, multimediální a e-mailové zprávy
• Záznamy a detaily kontaktů
• Aplikace
• Instalační soubory (.sis nebo .sisx) aplikací, které jste nainstalovali
• Hudbu, fotografie a videa

Obsah, který si chcete zachovat, zkopírujte do velkokapacitní paměti nebo do
kompatibilního počítače.

Správa aplikací
Aplikace

 Zvolte možnost  > Nastavení a  Instalace.

Můžete v něm zobrazovat podrobnosti o nainstalovaných aplikacích, odebírat
aplikace a určovat nastavení.

Instalovat můžete následující typy aplikací:

• Aplikace Java™ ME s příponou .jad nebo .jar.
• Aplikace kompatibilní s operačním systémem Symbian s příponou .sis nebo .sisx.
• Nástroje widget s příponou .wgz.

Instalujte pouze aplikace kompatibilní s vaším telefonem.

Odebrání aplikace z telefonu
Nainstalované aplikace, které už používat ani si je nechcete ponechat, můžete
odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

Zvolte možnost  > Nastavení a Instalace.

1 Zvolte možnost Nainstalované.
2 Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, podržte na ní prst a zvolte možnost

Odinstalovat.

Když aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat pouze v případě, že máte
původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebrané aplikace. Po odebrání
aplikace nemusí být možné otevírat soubory, které jste v ní vytvořili.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková
aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k
nainstalované aplikaci.
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Instalační soubory mohou zabírat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání
dalších souborů. Pomocí sady Nokia Suite zálohujte instalační soubory do
kompatibilního počítače. Poté pomocí správce souborů odstraňte instalační soubory
z paměti telefonu.

Synchronizace obsahu
Synchronizace

 Zvolte možnost  > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Synchronizace.

Chcete mít kalendář, poznámky i další obsah zálohované a stále po ruce, ať jste
u počítače nebo cestujete s telefonem? Kontakty, poznámky a další obsah můžete
synchronizovat mezi telefonem a vzdáleným serverem. Po synchronizaci bude na
serveru uložena záložní kopie důležitých dat.

Synchronizace obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem
Synchronizace důležitého obsahu mezi telefonem a vzdáleným serverem vytváří
kopie, ke kterým máte přístup odkudkoli.

Zvolte možnost  > Nastavení a Připojení > Přenos dat > Synchronizace.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě konfigurační zprávy od
poskytovatele síťových služeb. Nastavení synchronizace jsou uložena
v synchronizačním profilu. Při otevření aplikace je zobrazen výchozí nebo naposledy
použitý synchronizační profil.

Zařazení nebo vyloučení typů obsahu
Vyberte typ obsahu.

Synchronizace obsahu
Zvolte možnost  > Synchronizovat.
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Tip: Chcete-li synchronizovat obsah mezi telefonem a službou Nokia, použijte aplikaci
Nokia Synchr..

O aplikaci Nokia Synchronizace

 Zvolte možnost  > Nokia Synch..

Kontakty, události kalendáře a poznámky můžete synchronizovat mezi telefonem
a službami Nokia. Takto budete mít vždy k dispozici zálohu důležitého obsahu. K
využívání služby Nokia Synchr. potřebujete účet Nokia. Pokud účet nemáte, připojte
se k některé službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Pokud pomocí služby Nokia Synchr. automaticky synchronizujete kontakty se
službami Nokia, nepovolujte synchronizaci s žádnou jinou službou, například Mail for
Exchange. Mohlo by dojít ke konfliktům.

Kopírování kontaktů nebo obrázků mezi telefony
Kontakty, obrázky a jiný obsah mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia můžete
zdarma synchronizovat a kopírovat přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost  > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Přenos dat.

1 Vyberte z následujících možností:

  — Kopírování obsahu z jiného telefonu.
  — Kopírování obsahu do jiného telefonu.
  — Kopírování obsahu mezi dvěma telefony.

2 Vyberte telefon, ke kterému se chcete připojit, a oba telefony spárujte. V obou
telefonech musí být zapnuta technologie Bluetooth.

3 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si
můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je
pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému
telefonu.
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

4 Vyberte obsah a zvolte možnost OK.

Ochrana telefonu
Nastavení automatického zamykání telefonu
Chcete telefon ochránit před zneužitím? Vytvořte si bezpečnostní kód a nastavte
telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

1 Zvolte možnost  > Nastavení > Telefon > Správa telefonu a Nastavení
zabezpečení > Telefon a SIM karta.
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2 Zvolte možnost Prodl. aut. zámku telefonu > Definov. uživatelem a nastavte
dobu, po které se telefon zamkne.

3 Vytvořte si bezpečnostní kód o délce nejméně 4 znaky. Můžete používat číslice,
symboly a velká i malá písmena.

Tip: Chcete-li psát písmena nebo symboly, stiskněte a podržte tlačítko #.

Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud
bezpečnostní kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah.
Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být
vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Ruční zamknutí telefonu
Na domovské obrazovce stiskněte vypínač , zvolte možnost Zamknout telefon
a zadejte bezpečnostní kód.

Odemknutí telefonu
Posuňte zámek tlačítek, napište bezpečnostní kód a zvolte možnost OK.
Pokud na zámek nedosáhnete, stiskněte tlačítko Menu a zvolte možnost Odemk..

Zamknutí telefonu na dálku
Zapomněli jste telefon v práci a chcete ho zamknout, aby ho nikdo nezneužil? Telefon
můžete zamknout na dálku předem definovanou textovou zprávou.

Zapnutí vzdáleného zamykání
1 Zvolte možnost  > Nastavení > Telefon > Správa telefonu a Nastavení

zabezpečení > Telefon a SIM karta > Vzdál. zamykání telefonu > Povoleno.
2 Zadejte obsah textové zprávy. Může mít 5-20 znaků a můžete používat velká

i malá písmena.
3 Pro potvrzení zadejte stejný text znovu.
4 Zadejte zamykací kód.

Odeslání zamykací zprávy
Chcete-li telefon na dálku zamknout, napište předem definovaný text a pošlete ho
textovou zprávou do telefonu.

Pro odemknutí telefonu potřebujete kód zámku.

Šifrování dat
Chcete svá data ochránit před zneužitím? Data můžete v telefonu zašifrovat pomocí
klíče.
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Zvolte možnost  > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Nastavení
zabezpečení > Kódování.

Šifrování a dešifrování dat může trvat několik minut. Během šifrování:

• nepoužívejte telefon, pokud to není nutné,
• nevypínejte telefon,

Pokud jste nenastavili automatické zamykání telefonu v době, kdy ho nepoužíváte,
telefon vás k tomuto nastavení vyzve při prvním šifrování dat.

Šifrování paměti telefonu
Zvolte možnost Kódování zapnuto.

Zašifrování velkokapacitní paměti
Zvolte možnost Kódování vypnuto.

Dešifrování paměti telefonu
Zvolte možnost Kódování vypnuto.

Dešifrování velkokapacitní paměti
Zvolte možnost Kódování zapnuto.

Příprava telefonu na recyklaci
Když si koupíte nový telefon nebo telefon z jiného důvodu již nechcete používat,
doporučuje společnost Nokia, abyste telefon recyklovali. Před recyklací odeberte
z telefonu všechny osobní informace a obsah.

Odebrání veškerého obsahu
1 Obsah, který si chcete ponechat, zálohujte do kompatibilního počítače.
2 Ukončete všechna aktivní spojení a hovory.
3 Zvolte možnost  > Nastavení a Telefon > Správa telefonu > Výchozí

nastavení > Odstranit data a obnovit.
4 Pokud o to telefon požádá, zadejte bezpečnostní kód.
5 Telefon se vypne a znovu zapne. Pečlivě zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý

osobní obsah jako jsou kontakty, obrázky, hudba, videosoubory, poznámky,
zprávy, pošta, prezentace, hry a další nainstalované aplikace.
Obsah a informace uložené na SIM kartě nejsou odstraňovány.

Nezapomeňte z telefonu vyjmout SIM kartu.
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Získání další nápovědy

Podpora
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo pokud si nejste jisti, jak
by měl telefon fungovat, přečtěte si uživatelskou příručku v telefonu. Vyberte
možnost  > Už. příručka.

Videokurzy podpory najdete na adrese www.youtube.com/user/
NokiaSupportVideos.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

• Restartujte telefon. Podržte stisknutý vypínač  na dobu přibližně 8 sekund.
Telefon třikrát zavibruje a vypne se. Stisknutím vypínače  telefon znovu
zapněte.

• Aktualizace softwaru telefonu
• Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti
opravy. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data
v telefonu mohou být odstraněna.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky
Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz a GSM/
EDGE 850/900/1800/1900 MHz (UMTS) v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/
opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozů, uvedených
v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce
výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos
dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Péče o přístroj
Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše
nároky ze záruky.

• Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi
elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.

• Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho
pohyblivých součástí a elektronických součástek.

• Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje,
poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.

• Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit
elektronické obvody.

• Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.

• Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
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• Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může
poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.

• Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

• Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

• Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

• Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače,
případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje
správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím
pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny
k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycling.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že
všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného
sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další
informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

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

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví
včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM.
S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WM DRM 10 a OMA DRM 2.0. Pokud některý
software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM
k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu
chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu
chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem OMA DRM, použijte pro zálohování licencí i obsahu funkci zálohování sady
Nokia Suite.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v
používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit
i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Některé licence mohou být navázány na konkrétní SIM kartu a chráněný obsah je pak přístupný pouze tehdy, je-li tato SIM
karta vložena v přístroji.
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Baterie a nabíječky
Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii, protože může dojít k poškození
přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-10 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v
závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud
se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího
autorizovaného servisního střediska.

Bezpečnost při používání baterie

Poznámka: Baterie v tomto přístroji je nevyjímatelná, používejte tedy pouze ty poznámky k baterii, které lze uplatnit
pro tento přístroj.

Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k
nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde
po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj
s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Zkratování může poškodit
baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy.
Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud
baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené
plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte
působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či
nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení
osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do
nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte
pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace
Tísňová volání
Uskutečnění tísňového volání
1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.

2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Někdy může být nutné provést následující postup:

• Vložte SIM kartu.

• Zrušte omezení hovorů aktivovaná pro tento telefon, například blokování, volbu povolených čísel nebo
uzavřenou skupinu uživatelů.

• Pokud jsou obrazovka a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
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3 Opakovaným tisknutím tlačítka Menu vymažte displej.

4 Zvolte možnost .

5 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy.

6 Zvolte možnost .

7 Uveďte co nejpřesněji všechny potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí telefonu můžete být vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové
volání, stiskněte tlačítko Menu.

Důležité: Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto
služby aktivovány, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb
internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v
případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Malé děti
Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje
Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení
nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn
před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem,
např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3
centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

• Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.

• Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.

• Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.

• Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.

• Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na
svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:
Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může
ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Poznámka: Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní
ocel.
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Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem
Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

• Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či
počítač jinak nebezpečné.

• Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte
připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

• Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající
zabezpečení a ochranu.

• Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku
používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon
a fungování přístroje nebo počítače.

• Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti.
Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí
Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo
nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl
by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo
zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není
přenos dokončen.

Dopravní prostředky
Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových
vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy
kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a
mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně
instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném
prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do
prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí
V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech
může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových
stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za
pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve
kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií
a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových
částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné
tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)
Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro
vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací
ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní
stav.
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Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR,
Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční
hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem
pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální
úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal
pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od
základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,56 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních
požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o
výrobku na webu www.nokia.com.
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-626 je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/global/
declaration .

U výrobků uvedených na trh před 1. červencem 2012 označuje symbol upozornění omezení funkcí WLAN ve Francii. V souladu
s rozhodnutím EU číslo 2009/812/ES tento symbol upozornění po 1. červenci 2012 už nelze pro sítě WLAN v tomto výrobku
použít, a proto ho můžete ignorovat, přestože je na výrobku stále uveden.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy
výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami
příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno
pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje
právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Dolby is a trademark of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
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Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve
spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a
nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným
oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se
užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz http://www.mpegla.com.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence
za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody
způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti
informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky,
výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia
si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do
té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a
odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní
pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.
Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého
prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software,
které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných
právních předpisů je zakázáno.
Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového
uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je
poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou
odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat
následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré
zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Tento přístroj může způsobovat rušení televize
nebo rozhlasu (například při používání přístroje v blízkosti přijímače). Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní
středisko.Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu
uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných
formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

/3.1. vydání CS
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