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Úvod
Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny k používání hi-fi náhlavní soupravy s
mobilním telefonem Sony Ericsson s platformou Android™. Výrobek LiveSound™ je
kompatibilní s telefony Sony Ericsson s platformou Android™ 2.3 nebo novější. Další
informace o kompatibilitě a nejaktuálnější uživatelskou příručku ke svému příslušenství
naleznete na stránce www.sonyericsson.com/support.

Hi-fi náhlavní souprava LiveSound™ vám umožní ovládat příchozí i odchozí telefonní
hovory, zatímco v telefonu posloucháte rádio nebo přehrávač hudby. Během hovoru se
hudba automaticky ztlumí a po jeho ukončení znovu začne hrát. Pomocí tlačítka LiveKey™
můžete také ovládat aplikace v telefonu, například aplikaci Track ID, a celou řadu aplikací,
které si můžete stáhnout z webu Android Market™. Tlačítko LiveKey™ lze například
přidružit ke staženým aplikacím sloužícím k ovládání pomocí hlasových příkazů, které
umožňují odesílání textových zpráv a e-mailů, nebo se sportovními aplikacemi, které
používáte při cvičení.

Přehled náhlavní soupravy

1 3

2

1 Tlačítko hovoru

2 Tlačítko LiveKey™

3 Tlačítka ovládání hlasitosti
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Nastavení hlasitosti
Nastavení hlasitosti

• Během hovoru nebo při poslechu hudby či rádia FM stiskněte tlačítko pro zvýšení
nebo snížení hlasitosti.

Chcete-li hlasitost upravit o více kroků, stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti a podržte je.
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Práce s hovory
Přijetí hovoru

• Stiskněte tlačítko hovoru.

Ukončení hovoru
• Stiskněte tlačítko hovoru.

Odmítnutí hovoru
• Stiskněte a podržte tlačítko hovoru.

Přijetí druhého hovoru
• Stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru. Probíhající hovor bude podržen.

Přepnutí mezi dvěma hovory
• Dvakrát stiskněte tlačítko hovoru.

Odmítnutí příchozího hovoru během odchozího hovoru
• Pípnutí v náhlavní soupravě znamená, že na přijetí čeká příchozí hovor. Chcete-li

příchozí hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko hovoru.
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Poslouchání hudby
Poslech hudby

• Chcete-li přehrát některou skladbu, stiskněte tlačítko hovoru. Chcete-li skladbu
pozastavit, znovu stiskněte tlačítko hovoru.

Přechod na další skladbu
• Během poslechu hudby dvakrát stiskněte tlačítko hovoru.

Přechod na předchozí skladbu
• Během poslechu hudby třikrát stiskněte tlačítko hovoru.

6

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.



Poslech rádia FM
Ne každý telefon je vybaven funkcí rádia FM. Další informace najdete v uživatelské příručce
ke svému telefonu.

Poslech rádia FM
1 Otevřete aplikaci rádia FM v telefonu.
2 Rádio spustíte či zastavíte stisknutím tlačítka hovoru na náhlavní soupravě.

Přepínání mezi kanály rádia
• Když je spuštěno rádio, můžete dvojím či trojím stisknutím tlačítka hovoru vyhledávat

kanály nebo mezi nimi přepínat.
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Tlačítko LiveKey™
Tlačítko LiveKey™ umožňuje ovládání aplikací v telefonu, například aplikace Track ID.
Pomocí tlačítka LiveKey™ lze také ovládat celou řadu aplikací stažených z webu Android
Market™, například aplikace sloužící k ovládání pomocí hlasových příkazů, které umožňují
zasílání textových zpráv a e-mailů, nebo sportovní aplikace, které používáte při cvičení.

Než začnete používat tlačítko LiveKey™, ověřte, zda máte v telefonu nainstalovanou
aplikaci Správce LiveWare™. Používáte-li telefon Sony Ericsson s platformou Android™
2.3.3 nebo novější, je v něm již aplikace Správce LiveWare™ nainstalována. Pokud je v
telefonu Sony Ericsson nainstalována starší verze platformy než Android™ 2.3.3, stáhněte
si z webu Android Market™ nejnovější verzi aplikace Správce LiveWare™. Další informace
o stažení nejnovějšího softwaru z webu Android Market™ naleznete v uživatelské příručce
ke svému telefonu.

Ovládání aplikací pomocí tlačítka LiveKey™
Stisknutím tlačítka LiveKey™ lze ovládat aplikaci, která je k tomuto tlačítku přidružena.
Požadovanou aplikaci lze k tlačítku LiveKey™ přidružit pomocí nástroje widget Správce
LiveWare™, který je pravděpodobně předinstalován v telefonu.

Aplikaci přidruženou k tlačítku LiveKey™ lze změnit pomocí nástroje widget Správce
LiveWare™ nebo hlavní nabídky nástroje Správce LiveWare™. Mějte na paměti, že k
tlačítku LiveKey™ lze současně přiřadit pouze jednu aplikaci.

První přidružení aplikace k tlačítku LiveKey™
1 Stiskněte a podržte tlačítko LiveKey™. Jakmile zvednete prst, zobrazí se na displeji

telefonu nabídka Náhl. souprava: Livekey™.
2 V seznamu v nabídce vyberte aplikaci, kterou chcete přidružit k tlačítku LiveKey™,

nebo zvolte funkci Hledat další aplikace a požadovanou aplikaci si stáhněte a
nainstalujte z webu Android Market™. Vybraná aplikace se automaticky spustí při
příštím stisknutí tlačítka LiveKey™.

Přidružení aplikace k tlačítku LiveKey™ pomocí nástroje widget Správce LiveWare™
1 V libovolné části obrazovky Plocha spojte dva prsty k sobě. Všechny nástroje widget

z různých částí obrazovky se nyní zobrazují v jednom pohledu.
2 Vyhledejte položku Správce LiveWare™, ťukněte na ni a podle pokynů na

obrazovce připojte a aktivujte svoji náhlavní soupravu.
3 Ťukněte na ikonu náhlavní soupravy a poté vyberte aplikaci v seznamu aplikací nebo

si pomocí funkce Hledat další aplikace stáhněte aplikaci z webu Android Market™.

Přidružení aplikace k tlačítku LiveKey™ pomocí nástroje Správce LiveWare™
1 Na obrazovce Aplikace telefonu vyhledejte položky Správce LiveWare™ > Náhl.

souprava a ťukněte na ně.
2 Přejděte k poli Livekey™ a ťukněte na zprávu ve spodní části obrazovky.
3 V zobrazeném seznamu vyberte požadovanou aplikaci nebo zvolte funkci Hledat

další aplikace a stáhněte si požadovanou aplikaci z webu Android Market™.
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Sony Ericsson MH1
Prior to use, please read the Important information leaflet separately provided.

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local
affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide
necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements
to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications
AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new
editions of this User guide.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publication number: 1254-6395.1

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered
trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved.
All other trademarks are property of their respective owners.

Visit www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer for more
information.

All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.
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