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Poznámky, upozornění a varování

POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou
lépe používat vaše zařízení.

UPOZORNENÍ: UPOZORNENÍ oznacuje potenciální riziko poškození
hardwaru nebo ztráty dat, pokud nebudou dodrženy pokyny.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ oznacuje potenciální riziko poškození majetku,
zranení nebo smrti.

Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
© 2010 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukování těchto materiálů jakýmkoliv způsobem bez písemného svolení společnosti Dell
Inc. je přísně zakázáno.
Ochranné známky používané v tomto textu: Dell a logo DELL jsou ochranné známky
společnosti Dell Inc.

Adobe Acrobat je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated, která může být
registrována v různých jurisdikcích; Microsoft, Windows, Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel a Microsoft Office PowerPoint jsou buď ochranné známky, nebo registrované
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších
zemích.
Jiné ochranné známky a obchodní názvy mohou být použity v tomto dokumentu jako odkaz na
subjekty nárokující si tyto známky a názvy, nebo na jejich produkty. Společnost Dell Inc.
popírá jakýkoli majetkový zájem na ochranných známkách a obchodních názvech s výjimkou
vlastních.

Květen 2010

Prohlášení úřadu Federal Communications Commission (FCC)

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provozování podléhá následujícím
dvěma podmínkám:
1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, které může způsobit nežádoucí činnost
zařízení.

Prohlášení úřadu FCC o vystavení rádiovému záření
Tento telefon byl testován z hlediska nošení na těle a splňuje směrnice o vystavení rádiovému
záření při použití s příslušenství, které neobsahuje kovy a které přístroj umístí alespoň 1,5 cm
od těla. Použití jiného příslušenství nemusí zaručit dodržení směrnic FCC o vystavení
rádiovému záření.
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Obsah balení
Zkontrolujte obsah balení a přesvědčte se, že nechybí žádné z následujících položek:

USA
Přístroj Streak
Baterie
Stručná příručka
Bezpečnostní, ekologické a zákonné informace
Informace o záručním servisu
Kabel USB
Nabíječka
Zástrčka amerického typu
Pouzdro
Náhlavní souprava s mikrofonem

Evropa
Přístroj Streak
Baterie
Stručná příručka
Bezpečnostní, ekologické a zákonné informace
Informace o záručním servisu
Kabel USB
Nabíječka
Zástrčka britského typu
Zástrčka EURO
Pouzdro
Náhlavní souprava s mikrofonem
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Popis prístroje Dell™ Streak

Tlačítka/konektory/součásti Funkce

1 Konektor sluchátek Umožňuje připojení k sluchátkům.
2 Tlačítko zvýšení / snížení hlasitosti
Režim na šířku:
Tlačítko zvýšení  / snížení hlasitosti

Režim na výšku:

Tlačítko zvýšení hlasitosti

Tlačítko snížení hlasitosti

• Při přehrávání médií, jako hudební
nahrávky nebo videoklipy:
– Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost
média o jeden stupeň.
– Stisknutím a podržením plynule zvyšujete
nebo snižujete hlasitost média.
• Stisknutím libovolného z těchto tlačítek
vypnete vyzvánění při příchozím hovoru.
• Ve všech ostatních situacích:
– Stisknutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost
vyzvánění o jeden stupeň.
– Stisknutím a podržením plynule zvyšujete
nebo snižujete hlasitost vyzvánění.
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Tlačítka/konektory/součásti Funkce

3 Vypínač a tlačítko pro uspání/probuzení • Pokud je přístroj vypnut, stisknutím a
podržením vypínače jej zapnete.
• Pokud je přístroj zapnut, ale obrazovka je
vypnuta, stisknutím vypínače ji zapnete.
• Pokud jsou přístroj i obrazovka zapnuty,
– Stisknutím vypnete obrazovku.
– Stisknutím a podržením si můžete vybrat z
těchto možností:
Režim Silent (Tichý): Přístroj nevibruje a
nevydává žádné zvuky kromě budíku.
Režim Airplane (Letadlo): Výběrem tohoto
režimu vypnete všechna bezdrátová
připojení.
Power off (Vypnout): Vypne přístroj.

4 Tlačítko fotoaparátu • Pokud je fotoaparát neaktivní, stisknutím a
podržením jej spustíte.
• Pokud je fotoaparát aktivní, stisknutím
pořídíte snímek nebo video.
• Při nahrávání videa stisknutím ukončíte
záznam.

5 Tlačítko Zpět Stisknutím se vrátíte na předchozí
obrazovku, zavřete dialogové okno nebo
okno se zprávou, a skryjete klávesnici.

6 Tlačítko Menu • Stisknutím otevřete nebo zavřete
kontextovou nabídku se zobrazením
dostupných možností pro
aktuální aplikaci nebo činností, které můžete
provádět na aktuální obrazovce.
• Stisknutím a podržením zobrazíte
klávesnici na obrazovce pro zadání textu.

7 Tlačítko Domů • Stisknutím se vrátíte na domovskou
obrazovku.
• Stisknutí a podržení:
– Pro rychlý přístup k nedávno používaným
aplikacím.
– Přidání nebo odstranění dalších
domovských obrazovek.
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Tlačítka/konektory/součásti Funkce

8 Mikrofon Slouží k hlasovým hovorům.
9 30pólový konektor • Připojení ke kabelu USB pro přenos

souborů do počítače.
• Připojení k nabíječce pro nabíjení přístroje.
• Připojení k domácí dokovací stanici pro
přehrávání zvuku a videa.

10 Senzory přiblížení Slouží k vypnutí displeje, když přístroj
přiblížíte k obličeji při volání, aby nedošlo k
nechtěnému dotyku.

11 Sluchátko Slouží k poslechu telefonního hovoru.

12 Objektiv předního fotoaparátu Slouží pro pořízení snímku z přední strany,
např. autoportrétu.

13 Senzor okolního světla Ovládá jas obrazovky podle podmínek
okolního osvětlení.
POZNÁMKA: Pokud chcete zapnout
senzor okolního osvětlení, klepněte na

tlačítko Domů → tlačítko Menu  a
vyberte položku Settings (Nastavení) .
Sound & Display (Zvuk a zobrazení) .
Automatic Backlight (Automatické
podsvícení).
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Součásti / ovládací prvky Funkce
14 Reproduktor Zvukový výstup pro přehrávání videa a

hudby.
15 Zadní kryt Zajišťuje baterii.
16 Objektiv fotoaparátu Pořizuje snímky a video.
17 Blesk fotoaparátu Pro použití blesku při fotografování.
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Nastavení prístroje Dell™ Streak

Příprava přístroje k použití
1   Odejměte zadní kryt

a Posuňte zadním krytem dolů směrem k okraji přístroje.
b Odklopte zadní kryt od přístroje.

POZNÁMKA: Přístroj se automaticky vypne, pokud zadní kryt odejmete, když je
přístroj zapnut.

POZNÁMKA: Přístroj nejde zapnout, pokud je zadní kryt odejmutý.

2   Vložte SIM kartu

Vložte SIM kartu ve směru uvedeném na obrázku pod kovový plíšek, který zakrývá
držák SIM karty.

POZNÁMKA: Pokud se vám nedaří kartu vložit, přesvědčte se, že zkosený roh
karty souhlasí se zkoseným rohem na držáku karty.
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3   Vložte baterii

Zarovnejte kovové kontakty na baterii s kontakty v přihrádce pro baterii a vložte baterii.

4   Vložte kartu microSD

a Uchopte kartu microSD tak, aby strana s kontakty směřovala dolů.
b Zasuňte kartu microSD do slotu.
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5   Zavřete zadní kryt

a Přitlačte konec zadního krytu do drážky ve spodní části přístroje.
b Nasaďte zadní kryt na zadní stranu přístroje a poté jej posuňte směrem k horní části

přístroje, aby byl zajištěn na místě.

6   Nabijte přístroj

POZNÁMKA: Baterii nabíjejte při teplotě okolí mezi 0 °C a 45 °C.
Při prvním vybalení není baterie plně nabita.
a Připojte 30pólový konektor dodávaného kabelu USB ke konektoru na přístroji.
b Připojte konektor USB na kabelu k dodávanému dobíjecímu adaptéru.
c Zapojte dobíjecí adaptér do elektrické zásuvky a nabijte přístroj do plného nabití baterie.

POZNÁMKA: Přístroj je při připojení
k elektrické zásuvce plně nabit do čtyř
hodin.

POZNÁMKA: Pokud chcete přístroj nabít
pomocí počítače, připojte 30pólový
konektor dodávaného kabelu USB ke
konektoru na přístroji a konektor USB na
kabelu k portu USB na počítači.
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Zapnutí přístroje

POZNÁMKA: Přístroj používejte při teplotách mezi -10 °C a 55 °C.

1 Zapněte přístroj stisknutím a podržením vypínače . Spustí se operační systém.

2 Klepnutím na tlačítko Menu  odemkněte obrazovku, pokud je automaticky uzamknutá.
3 Pokud je vaše SIM karta blokována kódem PIN, zadejte jej klepnutím na příslušná tlačítka

s čísly pomocí klávesnice na obrazovce. Potvrďte zadání klepnutím na tlačítko OK.
4 Přístroj je připraven k použití, jakmile se zobrazí domovská obrazovka.

Vypnutí přístroje
1 Stiskněte a podržte tlačítko vypínače .
2 Klepněte na možnost Power off (Vypnout) na obrazovce.

Vypnutí displeje
Pokud jsou přístroj i displej zapnuty, displej vypnete stisknutím tlačítka vypínače .

POZNÁMKA: Pokud je přístroj zapnut, ale displej je vypnutý, displej zapnete
stisknutím tlačítka vypínače .
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Seznámení se s prístrojem Dell™ Streak

POZNÁMKA: Pokud se chcete podívat na výukový kurz základního ovládání

zařízení na obrazovce, na domovské obrazovce klepněte na ikonu

a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dotyková obrazovka
Přístroj je vybaven vícedotykovou citlivou obrazovkou. Přístroj můžete ovládat dotyky
povrchu obrazovky.

Gesta Umožňuje:
Klepnutí
Jemně klepněte bříškem prstu na displej. • Vybírání položek na displeji včetně

možností, polí pro zadání, obrázků a ikon.
• Spouštění aplikací.
• Stisknutí tlačítek na displeji.
• Zadávání textu pomocí klávesnice nebo
numerické klávesnice na obrazovce.
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Gesta Umožňuje:

Klepnutí a podržení
Klepněte a podržte prst na displeji. • Posouvání položky po

domovské obrazovce.
• Přidávání domovských
obrazovek. Klepnutím a
podržením
tlačítka Domů přidáte
domovskou obrazovku.
• Otevření nebo zavření
klávesnice na obrazovce.
Klepnutím a podržením tlačítka

Menu
otevřete nebo zavřete klávesnici
na obrazovce.

Přetažení
1 Klepněte a podržte prst na položce displeji.
2 Udržujte kontakt prstu s displejem a přesuňte bříško prstu
na požadované místo.
3 Zvedněte prst z displeje a položka se přemístí na
požadované místo.

Na displeji můžete přesouvat
například obrázky a ikony.

Gesta Umožňuje:
Přejetí
Přejeďte prstem svisle nebo vodorovně po displeji. Přecházení mezi domovskými

obrazovkami, webovými stránkami,
seznamy, položkami, miniaturami
fotografií, kontakty a pod.
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Oddálení
Přemístěte prsty na displeji k sobě. Zmenšení zobrazení obrázku nebo

webové stránky (oddálení).
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Gesta Umožňuje:
Přiblížení
Přemístěte prsty na displeji od sebe. Zvětšení Zmenšení zobrazení obrázku nebo

webové stránky  (oddálení).

Orientace obrazovky
Pro optimální prohlížení se orientace obrazovky automaticky změní na zobrazení na výšku
nebo na šířku podle toho, jak přístroj držíte.

POZNÁMKA: Domovská obrazovka je vždy zobrazena na šířku a nepřepíná se
automaticky na zobrazení na výšku. Aplikace stažené z Android Marketu
nemusí podporovat automatickou změnu orientace obrazovky.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit výchozí chování, otevřete nastavení

orientace klepnutím na tlačítko Domů| → tlačítko Menu .  Settings
(Nastavení) .  Sound & display (Zvuk a zobrazení) .  Orientation (Orientace).

Aplikace, widgety a zkratky
Aplikace – software, který umožňuje provádět určitou činnost. V zařízení je předem
nainstalována řada aplikací a další lze stáhnout z Android Marketu.
Widget – malá aplikace, která je umístěna na domovské obrazovce a umožňuje rychlý a
snadný přístup k informacím. Například widget Facebook vám umožňuje číst zprávy na zdi a
aktualizovat váš stav.
Zkratka – odkaz, který můžete umístit na domovskou obrazovku pro rychlejší přístup k
aplikaci nebo složce s kontakty či záložkami.
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Domovská obrazovka
Domovská obrazovka zobrazuje widgety, složky a zkratky, které poskytují snadný přístup k
oblíbeným nebo často používaným aplikacím. Na domovské obrazovce můžete také zobrazit
oblíbené obrázky jako tapety.

POZNÁMKA: Klepnutím na tlačítko Domů  se vrátíte na aktuální domovskou
obrazovku.

Více domovských obrazovek
Zařízení podporuje další domovské obrazovky, abyste měli k dispozici více místa k zobrazení
widgetů, zkratek nebo složek.

POZNÁMKA: Tečky  v oblasti s názvem operátora
na stavovém řádku ukazují celkový počet domovských obrazovek. Barevná
tečka označuje zobrazenou domovskou obrazovku.

Pohyb po domovských obrazovkách
Přejíždějte vodorovně po domovských obrazovkách, dokud se nezobrazí požadovaná.

Přidání domovské obrazovky

1 Klepněte  do oblasti s názvem operátora nebo klepněte a
podržte tlačítko Domů   a zobrazí se miniatury dostupných domovských obrazovek.

2 Klepnutím na ikonu + přidáte vybranou domovskou obrazovku.

POZNÁMKA: Přístroj podporuje nejvýše šest domovských obrazovek.

Odstranění domovské obrazovky

1 Klepněte do oblasti s názvem operátora nebo klepněte a
podržte tlačítko Domů   a zobrazí se miniatury dostupných domovských obrazovek.

2 Klepněte na domovské obrazovce, kterou chcete odstranit, na ikonu  v pravém horním
rohu . Zobrazí se okno se zprávou Delete Room (Odstranit obrazovku).

3 Potvrďte odstranění klepnutím na tlačítko Yes (Ano).

POZNÁMKA: Poslední zbývající domovskou obrazovku nelze odstranit.
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Prizpusobení domovské obrazovky
Přidání položky na domovskou obrazovku
1 Klepněte na tlačítko Domů .
2 Otevřete nabídku Add to Home screen (Přidat na domovskou obrazovku) jedním z

následujících způsobů:
 Klepněte a podržte prst na prázdném místě domovské obrazovky. Zobrazí se nabídka

Add to Home screen.

 Klepněte na tlačítko Menu  a poté na položku Add (Přidat). Zobrazí se nabídka Add
to Home screen.

3 Klepněte na položku, kterou chcete přidat na domovskou obrazovku.
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Položky Postupy
Zkratky
Přidání zkratek pro položky, ke kterým
chcete mít přístup přímo z domovské
obrazovky.

 Applications (Aplikace):
1 Projděte nabídku aplikací a najděte

požadovanou aplikaci.
2 Klepnutím na požadovanou aplikaci

vytvoříte zkratku na aktuální domovské
obrazovce.

 Bookmark (Záložka):
1 Projděte seznam Bookmarks (Záložky)

a najděte požadovanou záložku.
2 Klepnutím na požadovanou záložku

vytvoříte zkratku na aktuální domovské
obrazovce.

 Contact (Kontakt):
1 1 Projděte seznamem Contacts

(Kontakty) a najděte požadovaný
kontakt.

2 Klepnutím na požadovaný kontakt
vytvoříte zkratku na aktuální domovské
obrazovce.

 Direct Dial (Přímá volba):
Klepnutím na požadované telefonní číslo
vytvoříte zkratku na aktuální domovské
obrazovce. Klepnutím na zkratku přímo
vytočíte číslo.

 Direct Message (Přímá zpráva):
Klepnutím na požadované telefonní číslo
vytvoříte zkratku na aktuální domovské
obrazovce. Klepnutím na zkratku můžete
napsat a odeslat na toto číslo zprávu.
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Položky Postupy
Zkratky  Directions (Trasa): Vytvoření zkratky,

která po klepnutí otevře aplikaci Google
Maps a zobrazí trasu k požadovanému
místu.

1 Zadejte cílové místo do textového pole.
2 Vyberte, jak se chcete do cíle dostat,

klepnutím na ikonu driving (autem),
public transportation (veřejná doprava)
nebo walking (pěšky) (zleva doprava).

3 Zadejte název zkratky.
4 Klepněte na ikonu zkratky, kterou pro

zkratku chcete použít.
POZNÁMKA: Další informace o nalezení
trasy pomocí aplikace Google Maps
najdete v části Nalezení trasy
 Gmail label (Štítek Gmail): Klepnutím

vytvoříte zkratku se štítkem Gmail pro
přístup k vašim e-mailovým zprávám z
domovské obrazovky.

 Nastavení:
1. Projděte nastavením a najdete

požadovanou možnost.
2. Klepnutím na požadované nastavení

vytvoříte zkratku na aktuální domovské
obrazovce, která vám umožňuje rychlý
přístup k tomuto nastavení.

Widgety
Přidávání widgetů zobrazovaných na
aktivních domovských obrazovkách nebo
ovládacích prvků pro vaše oblíbené aplikace
nebo webové služby, jako jsou analogové
hodiny, hudební přehrávač, okno
vyhledávače Google nebo kalendář se
zobrazením nadcházejících událostí.

1 Projděte dostupnými aplikacemi nebo
službami a najděte požadovanou
položku.

2 Klepnutím požadovaný widget přidáte na
domovskou obrazovku.
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Položky Postupy
Složky
Můžete vytvořit následující složky:
New folder (Nová složka): Přidání složky,
do které můžete ukládat zkratky z domovské
obrazovky.
All contacts (Všechny kontakty): Přidání
zkratky na všechny kontakty uložené v
aplikaci Contacts (Kontakty).
Contacts with phone numbers (Kontakty s
telefonními čísly: Přidání zkratky na
kontakty s telefonními čísly.
Starred contacts (Kontakty s hvězdičkou):
Přidání zkratky na kontakty označené
hvězdičkou.

Klepněte na požadovanou složku a ta se
vytvoří na domovské obrazovce.
Jakmile je složka umístěna na domovské
obrazovce, můžete do této složky přidávat
položky přetažením na ikonu složky.

Wallpapers (Tapety)
Změna tapety domovské obrazovky.
POZNÁMKA: Tapetu na domovské
obrazovce můžete změnit také klepnutím

na tlačítko Domů → tlačítko Menu
→ Wallpaper (Tapeta).

 Photos (Fotografie): Vyberte obrázek
uložený v přístroji jako tapetu.

1 Vodorovným přejížděním projděte
seznam miniatur fotografií a najděte
požadovaný obrázek.

2 Klepnutím snímek zobrazte.
3 Pokud chcete jako tapetu vyříznout část

obrázku, přesuňte rámeček pro ořez a
tažením za jeho rohy vyberte
požadovanou část.

4 Klepnutím na tlačítko se zaškrtnutím
nastavte tapetu.

 Wallpaper gallery (Galerie tapet):
Vyberte předinstalovanou tapetu.

1 Vodorovným přejížděním v seznamu
miniatur tapet ve spodní části obrazovky
vyberte požadovanou tapetu.

2 Klepněte na miniaturu tapety.
3 Klepněte na tlačítko Set wallpaper

(Nastavit tapetu).
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Přidání zkratky aplikace na domovskou obrazovku buď z hlavního
zobrazení aplikací, nebo z panelu Favorites (Oblíbené):
1 Klepnutím na tlačítko Aplikace  v horní části obrazovky otevřete panel Favorites.

2 Pokud se nezobrazí hlavní nabídka aplikace, klepněte na ikonu More (Více)  na
pravém konci panelu Favorites a otevře se hlavní nabídka aplikace.

3 V hlavním zobrazení aplikace nebo na panelu Favorites přetáhněte požadovanou aplikaci
na aktuální domovskou obrazovku. Ikona aplikace se objeví na domovské obrazovce.

Přesunutí položky na domovské obrazovce
1 Klepněte a podržte položku, kterou chcete přemístit, dokud se nezvětší a nepůjde s ní

pohybovat. Přístroj zavibrováním indikuje, že režim přesouvání je aktivován.

POZNÁMKA: Pokud chcete režim přesouvání ukončit, znovu klepněte na
položku.

2 Držte prst v kontaktu s položkou na displeji a přetáhněte ji na jiné místo.
3 Uvolněte položku na požadovaném místě.

Odebrání položky z domovské obrazovky
1 Klepněte a podržte položku, jako widget, zkratka nebo složka, kterou chcete odebrat,

dokud se nezvětší a nepůjde s ní pohybovat.

2 Klepněte na tlačítko Menu  a poté na položku Remove from Home (Odebrat z
domovské obrazovky).

Otevření složky na domovské obrazovce
1 Klepnutím na složku otevřete černý panel se zobrazením obsahu složky.
2 Klepnutím na požadovanou zkratku spustíte aplikaci.

Zavření složky na domovské obrazovce
Opětovným klepnutím na složku zavřete černý panel.

Přesunutí zkratky na domovské obrazovce do složky
1 Klepnutím na složku na domovské obrazovce zobrazte její obsah.
2 Klepněte a podržte zkratku, aby s ní šlo pohybovat.
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3 Přetáhněte zkratku do složky.

POZNÁMKA: Položky můžete do složky přetahovat, i když není otevřená.

POZNÁMKA: Widgety a složky nelze přesouvat do složky.

Odebrání zkratky ze složky
1 Klepnutím na složku na domovské obrazovce zobrazte její obsah.
2 Klepněte a podržte zkratku, aby s ní šlo pohybovat.
3 Přetáhněte zkratku ve složce na jiné místo na domovské obrazovce.

Přejmenování složky
1 Klepněte a podržte složku, dokud se nezvětší.

2 Klepněte na tlačítko Menu  a poté na položku Rename Folder (Přejmenovat složku).
3 Klepněte na pole pro zadání názvu složky a zadejte název pomocí klávesnice na

obrazovce.

4 Pokud chcete klávesnici na obrazovce zavřít, klepněte na ikonu  na klávesnici nebo

klepněte a podržte tlačítko Menu .
5 Potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
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Stavový řádek
Stavový řádek obsahuje tlačítko aplikace, název operátora, datum a čas a stavové a oznamovací
oblasti.

1 Tlačítko aplikací Klepnutím na tlačítko aplikací  zobrazíte
aplikace dostupné v přístroji:
– Panel Favorites (Oblíbené) lze

přizpůsobit, aby zobrazoval až sedm
preferovaných a často používaných
aplikací.

– Hlavní nabídka aplikací obsahuje
všechny aplikace v přístroje, včetně
aplikací stažených z Android Marketu.

– Klepnutím aplikaci spustíte.
POZNÁMKA: Klepnutím na ikonu More

(Více)  nebo Less (Méně)  v
pravém rohu panelu Favorites nastavíte
možnost, aby tlačítko aplikací otevřelo
pouze panel Favorites, nebo panel
Favorites i hlavní nabídku aplikací.

2 Oblast s názvem operátora Zobrazuje název operátora.
3 Oznamovací oblast  Oznamovací oblast zobrazuje

oznamovací ikony informující o
zmeškaných hovorech, nových zprávách,
e-mailech atd.

 Klepnutím na oznamovací oblast
zobrazíte oznámení seřazená podle času
přijetí. Klepnutím na oznámení zobrazíte
příslušnou zprávu, e-mail nebo záznam o
zmeškaném hovoru.
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4 Stavová oblast  Zobrazuje stavové ikony indikující
aktuální stav

 přístroje, jako je nabití baterie, průběh
nabíjení, nastavené budíky, síťová
připojení atd.

 Klepnutím, na stavovou oblast zobrazíte
informace o aktuálně používaném
operátorovi, zbývajícím nabití baterie
atd.

 Klepnutím na stavovou obraz zobrazíte
nabídku ovládání bezdrátového
připojení. Můžete zapnout nebo vypnout
režim Letadlo, bezdrátový režim nebo
režim Bluetooth.

5 Oblast s datem a časem Zobrazuje aktuální datum a čas

Ve stavové oblasti mohou být rovněž zobrazeny některé z následujících ikon:

 Budík je nastavený  Je připojena datová síť 3G

 Stav baterie – 100% nabití  Datová síť 3G se používá

 Nabití baterie je nízké a je třeba ji
nabít

 Datová síť GPRS je připojena

 Nabití baterie je velmi nízké a je třeba
ji ihned nabít

 Datová síť GPRS se používá

 Baterie je vybita a je třeba ji ihned
nabít

 Datová síť EDGE je připojena

 Baterie se nabíjí  Datová síť EDGE se používá

 Režim vibrací je povolen  Datová síť HSPA je připojena (k
dispozici pouze u verzí pro konkrétní
operátory)

 Tichý režim je povolen  Datová síť HSPA se používá (k
dispozici pouze u verzí pro konkrétní
operátory)

 Úroveň signálu – silný  Úroveň signálu v roamingu – silný
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V oznamovací oblasti mohou být rovněž zobrazeny některé z následujících ikon:

 Zmeškaný hovor  Nová zpráva SMS/MMS

 Probíhající hovor   Nový e-mail

 Přidržený hovor  Blížící se událost kalendáře

 Přesměrování hovorů je zapnuto  Je připojen kabel USB

 Mikrofon je vypnutý  Byla nalezena síť Wi-Fi

 Kartu SD lze bezpečně vyjmout  Probíhající stahování

 Žádný signál  Připojeno k síti Wi-Fi

 Režim Letadlo je povolen  Není vložena SIM karta

 Technologie Bluetooth je aktivována  Průběžná synchronizace dat

 Připojeno k novému zařízení
Bluetooth

 Pokud je povolena funkce satelitů
GPS, při použití aplikace Google
Maps se zobrazí tato ikona
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Navigace v aplikacích
Aplikace dostupné v přístroji lze najít na následujících místech obrazovky:

Panel Favorites (Oblíbené)
Panel Favorites můžete přizpůsobit, aby obsahoval často používané aplikace. Do panelu
Favorites můžete přidat až sedm aplikací.

1 Tlačítko aplikací (při zobrazení panelu Favorites)
2 Panel Favorites
3 Hlavní nabídka aplikací
4 Ikona Less (Méně) (při zobrazení hlavní nabídky aplikací)

Přidávání aplikací do panelu Favorites
1 Klepnutím na tlačítko aplikací  v horní části obrazovky otevřete panel Favorites.

2 Pokud se nezobrazí hlavní nabídka aplikace, klepněte na ikonu More (Více)  na
pravém konci panelu Favorites a otevře se hlavní nabídka aplikací.

3 V hlavní nabídce aplikací klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat do panelu
Favorites.
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4 Jakmile je aplikaci možno přesunout, přetáhněte ji do panelu Favorites.

Odebírání aplikací z panelu Favorites
1 Klepnutím na tlačítko aplikací  v horní části obrazovky otevřete panel Favorites.
1 Na panelu Favorites klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat.
2 Přetáhněte aplikaci mimo panel Favorites.

Zkratky aplikací
Pro rychlé spouštění aplikací z domovské obrazovky můžete pro často používané aplikace
přidat zkratky na domovskou obrazovku nebo do složky, kterou jste na domovské obrazovce
vytvořili. Další informace najdete v tématu Přizpůsobení domovské obrazovky

Otevření aplikace pomocí zkratky
1 Klepněte na tlačítko Domů .
2 Pokud se zkratka požadované aplikace zobrazuje na domovské obrazovce, klepnutím

aplikaci spusťte.
Pokud je požadovaná aplikace uložena ve složce na domovské obrazovce, klepněte na ni,
aby se zobrazil její obsah, a poté klepněte na požadovanou zkratku aplikace.

Nedávno používané aplikace
Pokud chcete otevřít nedávno používanou aplikaci:

1 Klepněte na  nebo klepněte a podržte tlačítko Domů
a zobrazí se nedávno používané aplikace.

POZNÁMKA: Nedávno používané aplikace jsou zobrazeny pod miniaturami
domovských obrazovek.

2 Klepnutím na požadovanou aplikaci na panelu spustíte aplikaci.
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Používání prístroje Dell™ Streak

Volání

Telefonování

Pokud chcete uskutečnit hovor, klepněte na ikonu Phone (Telefon)  na domovské
obrazovce a otevře se aplikace Phone.

Uskutečnění hovoru

1 Klepnutím na ikonu vytočte požadované telefonní číslo nebo kontakt ze seznamu
hovorů.

2 Klepnutím na zadané číslo uskutečníte hovor na toto číslo.
3 Zadejte volané číslo pomocí klávesnice na obrazovce.
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4 Klepnutím vytočíte zadané číslo.
5 Klepnutím vymažete nesprávné číslo.
6 Klepnutím na záznam o hovoru zobrazíte informace o hovoru, s možností volání nebo

odeslání zprávy volajícímu nebo uložení či zobrazení volajícího v kontaktech.
Informace o použití kontaktů najdete v tématu Správa kontaktů.

7 Klepnutím vyberte kontakt, který chcete volat, ze seznamu kontaktů. Další informace
najdete v tématu Volání, odesílání e-mailů nebo zpráv kontaktu ze seznamu kontaktů.

Zrušení vytáčení
Klepnutím na tlačítko  (Ukončit hovor) na obrazovce vytáčení zrušíte vytáčení
hovoru.

Správa a opětovné vytáčení zmeškaných, vytáčených a přijatých hovorů
Na obrazovce telefonu přejděte k seznamu hovorů a najděte hovor zobrazený buď jako
telefonní číslo, nebo jako jméno kontaktu. S hovorem můžete provést následující:

 Klepnutím na ikonu  zavoláte na číslo nebo kontakt.
 Klepnutím na jméno nebo číslo zobrazíte podrobnosti o hovoru v horní části nabídky

možností.
Můžete si vybrat ze zpětného volání, odeslání textové nebo multimediální zprávy
volajícímu, přidání čísla jako kontaktu do seznamu kontaktů nebo zobrazení podrobností o
kontaktu, pokud je tento kontakt již uložen ve vašem seznamu kontaktů.

 Klepnutím a podržením jména nebo čísla zobrazíte další možnost, jako smazání hovoru ze
seznamu hovorů.

 Pokud chcete vymazat všechny hovory ze seznamu hovorů, klepněte na tlačítko Menu
→ Clear call log (Vymazat seznam hovorů).

Přijetí hovoru
Klepnutím na tlačítko  (Přijmout hovor) na obrazovce příchozího

hovoru přijmete příchozí hovor.
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Ukončení nebo odmítnutí hovoru
Klepnutím na tlačítko  (Ukončit hovor) na obrazovce vytáčení ukončíte aktivní
hovor; klepnutím na tlačítko  (Ignorovat hovor) na obrazovce příchozího hovoru
odmítnete příchozí hovor.

POZNÁMKA: Klepnutím na tlačítko Menu → End call (Ukončit hovor) rovněž
ukončíte hovor.

Volání čísla s klapkou
1 Zadejte volané číslo pomocí klávesnice na obrazovce.
2 Klepněte a podržte tlačítko s hvězdičkou na klávesnici, dokud se nezobrazí symbol "p".
3 Zadejte klapku
4 Klepnutím na zobrazené telefonní číslo nebo na tlačítko  (Volat)

uskutečníte hovor.

Uskutečnění mezinárodního hovoru
1 Klepněte a podržte tlačítko 0 na klávesnici, dokud se nezobrazí symbol +.
2 Zadejte předvolbu země, předvolbu oblasti a telefonní číslo.
3 Klepnutím na zobrazené telefonní číslo nebo na tlačítko  (Volat)

uskutečníte hovor.

Poslech hlasových zpráv
Klepnutím a podržením tlačítko 1 na klávesnici zavolejte číslo hlasové schránky.

POZNÁMKA: Pokud na SIM kartě není uloženo číslo hlasové schránky, budete
vyzváni k jeho vytvoření. Klepnutím na tlačítko Add number (Přidat číslo) zadáte
a uložíte číslo hlasové schránky.

Správa hovoru
Přidržení aktivního hovoru

Klepnutím na tlačítko  (Podržet) přidržíte probíhající hovor. Při přidržení hovoru se ve

stavovém řádku zobrazí ikona přidržení . Pokud chcete pokračovat v přidrženém hovoru,

klepněte na tlačítko .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

Klepnutím na tlačítko  (Vypnout zvuk) vypnete nebo zapnete mikrofon. Pokud je

mikrofon vypnutí, ve stavovém řádku se zobrazí ikona vypnutí zvuku .
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Použití hlasitého odposlechu během hovoru.

VAROVÁNÍ: Než priložíte prístroj k uchu, vypnete hlasitý odposlech, jinak
by mohlo dojít k poškození sluchu.

Klepnutím na tlačítko  (Reproduktor) vypnete nebo zapnete hlasitý odposlech.

Přijetí hovoru pomocí náhlavní soupravy Bluetooth
Pokud je k zařízení připojena náhlavní souprava Bluetooth, můžete přijímat hovory

na náhlavní soupravě klepnutím na tlačítko . Podrobnosti o připojení náhlavní
soupravy Bluetooth k přístroji najdete v tématu Bluetooth®.

Přijetí čekajícího hovoru
Pokud se v průběhu hovoru objeví další hovor, přístroj vás upozorní tónem čekajícího hovoru.
Zobrazí se telefonní číslo nebo jména volajícího.

 Klepnutím na tlačítko  (Přijmout hovor) nebo klepnutím na tlačítko Menu
→ Hold current call & answer (Přidržet aktuální hovor a přijmout) přijmete čekající
hovor a aktivní hovor přidržíte.

 Pokud chcete ukončit první hovor a přijmout čekající hovor, klepněte na tlačítko Menu
→ End current call & answer (Ukončit aktuální hovor a přijmout).

Vytočení dalšího hovoru během aktivního hovoru

1 Klepněte na tlačítko Menu → Add call (Přidat hovor).
2 Proveďte hovor (viz téma Uskutečnění hovoru). První hovor je automaticky přidržen.

Vytočení klapky během aktivního hovoru

Klepnutím nebo přetažením tlačítka  (Klávesnice pro vytáčení) nahoru zobrazte
kompletní klávesnici a její pomocí zadejte klapku.

Přepínání mezi aktivním a přidrženým hovorem

Klepnutím na tlačítko Menu → Swap calls (Přepnout hovor) můžete přepínat mezi dvěma
hovory.
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Vytvoření konferenčního hovoru

1 Během hovoru klepněte na tlačítko Menu → Add call (Přidat hovor).
2 Vytočte druhý hovor, který chcete přidat ke konferenčnímu hovoru. První hovor je

automaticky přidržen.

3 Po spojení druhého hovoru klepněte na tlačítko Menu → Merge calls (Sloučit hovory)
a vytvoříte konferenční hovor.

4 Opakováním kroků 1 až 3 můžete přidávat další účastníky konferenčního hovoru.

5 Během konferenčního hovoru klepněte na tlačítko Menu → Manage conference call
(Spravovat konferenční hovor) a spravovat účastníky hovoru:

 Klepnutím na tlačítko  odpojíte vybraného účastníka od konference.

 Klepnutím na tlačítko  můžete hovořit s vybraným účastníkem soukromě a ostatní
účastníky přidržet.

 Klepnutím na tlačítko Back to call (Zpět k hovoru) se znovu připojíte ke zbývajícím
účastníkům hovoru.

POZNÁMKA: Pokud chcete ukončit konferenční hovor a odpojit všechny
účastníky, klepněte na tlačítko  (Ukončit hovor).

Úprava nastavení volání
Nastavení volání můžete upravit dle osobních potřeb nebo povolit služby dostupné od vašeho
telefonního operátora.

Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Call settings
(Nastavení volání).

Fixed Dialing Numbers
(Povolená telefonní
čísla)
(FDN)

Omezí odchozí hovory na telefonní čísla v seznamu FDN. Pro
aktivaci této služby je třeba zadat kód PIN2 vaší SIM karty, který
obdržíte od vašeho telefonního operátora.

Voicemail (Hlasová
schránka)

Uloží další číslo hlasové schránky vedle čísla již uloženého na
SIM kartě.



37UsingYour Dell™ Streak

Additional call settings
(Další nastavení volání)

 Call forwarding (Přesměrování hovorů): Odkloní
příchozí hovory na určené telefonní číslo, pokud je vaše
zařízení obsazeno, nedostupné nebo neodpovídá, nebo
pokud chcete hovory vždy přesměrovat. Pokud chcete
povolit přesměrování hovorů, zadejte číslo, na které

mají být odkloněny, nebo klepněte na tlačítko  a
vyberte kontakt ze seznamu kontaktů. Poté klepněte na
tlačítko Enable (Povolit).

POZNÁMKA: Váš telefonní operátor musí službu
přesměrování hovorů podporovat.
 Call barring (Blokování hovorů): Blokuje určité typy

příchozích nebo odchozích hovorů.
 Caller ID (Identifikace volajícího): Zobrazí identitu

nebo číslo volajícího na displeji dle nastavení.
POZNÁMKA: Váš telefonní operátor musí tuto službu
podporovat.
 Call waiting (Čekající hovor): Upozorní na čekající

hovor tónem čekajícího hovoru nebo zprávou, pokud
právě vyřizujete jiný hovor.

POZNÁMKA: Abyste mohli službu čekajícího hovoru
používat, je třeba ji zaregistrovat u vašeho telefonního
operátora.
 Auto Answer (Automatické přijetí): Nastavuje, jak

dlouho přístroj čeká, než automaticky přijme příchozí
hovor.

Teletypewriter (TTY)
mode (Režim
Teletypewriter)

Povolením tohoto režimu umožníte uživateli s poruchou
sluchu telefonovat zadáváním textu.

Hearing Aid Compatible
(HAC) mode (Režim
kompatibility se
sluchovými pomůckami)

Povolením tohoto režimu minimalizujete rušení sluchové
pomůcky uživatele přístrojem a optimalizujete výstup zvuku
pro sluchovou pomůcku.
POZNÁMKA: Povolení režimu HAC vypne funkce
vysílače Bluetooth a Wi-Fi.
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Správa kontaktů
Pokud chcete zobrazit a spravovat kontakty, klepněte na tlačítko aplikací → Contacts

(Kontakty) .

POZNÁMKA: Pokud jste se přihlásili ke svému účtu Google a vybrali funkce
Auto-sync (Automatická synchronizace) a Contacts (Kontakty) z nabídky:

Tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) .  Data
synchronization (Synchronizace dat), vaše kontakty na účtu Google budou
automaticky přidány do seznamu kontaktů.

Přidání nového kontaktu

1 Klepněte na tlačítko Menu → New contact (Nový kontakt).
2 Zadejte kontaktní údaje pomocí klávesnice na obrazovce. Posouváním obrazovky

odkryjete další položky k vyplnění.
3 Po zadání všech požadovaných informací klepněte buď na tlačítko Save (Uložit) v pravém

horním rohu, nebo na tlačítko Menu → Save a kontakt se uloží.

Při
zadávání kontaktních údajů můžete:
1 Klepnout a vybrat fotografii z aplikace Photos and Videos (Fotografie a video), která se

pro kontakt použije jako vizuální identifikace volajícího.
2 Klepnutím vyměníte výchozí informační štítek za jiný, který si můžete vybrat ze

seznamuSelect label (Vyberte štítek), například ze štítku Mobile (Mobil) na štítek
Home (Domácí). Pokud chcete vytvořit nový informační štítek pro aktuální položku,
můžete přejít na konec seznamu Select label a klepnout na položku Custom (Vlastní).

3 Klepnutím odeberete položku z aktuální kategorie informací.
4 Klepnutím vyberete vyzvánění pro příchozí hovory kontaktu.
5 Klepnutím přidáte novou položku do aktuální kategorie informací, např. druhé telefonní
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číslo.
6 Klepnutím uložíte nový kontakt do seznamu kontaktů.
7 Klepnutím označíte kontakt hvězdičkou jako oblíbený.

Prohlížení kontaktních údajů
1 Při hledání kontaktu můžete buď:

 Projít seznam kontaktů a najít požadovaný kontakt.
 Klepnout na písmeno v horní části, které odpovídá prvnímu písmenu křestního jména

nebo příjmení kontaktu. Na obrazovce se poté zobrazí kontakty, jejichž jména začínají
vybraným písmenem.

 Klepnout na tlačítko Search (Hledat) v pravém horním rohu obrazovky a zadat celé
jméno kontaktu nebo jen první písmena do textového pole Search For (Hledaný text).
Na obrazovce se poté zobrazí odpovídající kontakty.

 Klepnout na kartu skupin kontaktů v levém horním rohu obrazovky a poté klepnout na
požadovanou skupinu, např. Family (Rodina). Na displeji se zobrazí kontakty v této
skupině.

2 Po nalezení kontaktu klepněte na záznam kontaktu a zobrazí se kontaktní údaje.
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Volání, odesílání e-mailů nebo zpráv kontaktu ze seznamu kontaktů
1 Vyhledejte požadovaný záznam kontaktu v seznamu kontaktů.
2 Vyberte požadovanou činnost klepnutím na příslušnou ikonu:

 Při volání tomuto kontaktu klepněte na tlačítko .
 Při odesílání textové nebo multimediální zprávy tomuto kontaktu klepněte na tlačítko

.

 Při psaní e-mailové zprávy tomuto kontaktu klepněte na tlačítko .
 Pokud chcete zahájit chat s tímto kontaktem, např. pomocí služby Google Talk,

klepněte na tlačítko .
3 Pokud má kontakt více telefonních čísel, e-mailových adres nebo účtů pro rychlé zasílání

zpráv a chcete určit, který použít:
a Klepnutím na záznam kontaktu zobrazte kontaktní údaje.
b Klepněte na příslušnou ikonu přímo vedle požadovaného telefonního čísla, e-mailové

adresy nebo účtu pro rychlé zasílání zpráv.

POZNÁMKA: Informace o psaní a odesílání zpráv SMS a MMS najdete v
tématu Zprávy. Informace o zahájení chatu ve službě Google Talk najdete v
tématu Google Talk. Informace o použití e-mailových aplikací najdete v
tématech Gmail a E-mail.

Přidání kontaktů ze SIM karty
Kontakty uložené na vaší SIM kartě můžete zkopírovat do kontaktů v zařízení.

1 V seznamu kontaktů klepněte na tlačítko Menu → Import contacts (Importovat
kontakty).

2 Klepněte na kontakt, který chcete přidat do zařízení, nebo klepněte na tlačítko Menu →
Import all (Importovat všechny) a do zařízení se zkopírují všechny kontakty.
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Zprávy
Pokud chcete psát, odesílat a číst textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, klepněte

na tlačítko → Messaging (Zprávy) . Otevře se obrazovka Messaging se seznamem
zpráv nebo vláken zpráv představujícími všechny přijaté a odeslané zprávy a koncepty.

POZNÁMKA: Informace o vláknech zpráv najdete v tématu Príjem textových a
multimediálních zpráv.

Napsání a odeslání textové zprávy
1 Na obrazovce Messaging klepněte na tlačítko New message thread (Nové vlákno zpráv).

Otevře se obrazovka psaní zpráv.
2 Do pole To (Příjemce) zadejte mobilní telefonní číslo nebo jméno kontaktu příjemce. Při

psaní telefonního čísla nebo jména kontaktu se v poli To zobrazí odpovídající kontakty s
příslušnými mobilními čísly. Klepnutím na odpovídající kontakt zadejte mobilní číslo
kontaktu nebo pokračujte v psaní požadovaného telefonního čísla.

3 Opakováním kroku 2 přidejte další mobilní čísla, pokud chcete zprávu odeslat více
uživatelům mobilních telefonů.

4 Do zprávy můžete přidat řádek s předmětem klepnutím na tlačítko Menu → Add
subject (Přidat předmět).

POZNÁMKA: Při přidání předmětu se zpráva automaticky změní na formát
MMS.

5 Klepnutím na textové pole Type to compose (Napište zprávu) začnete psát zprávu.
6 Pro odeslání textové zprávy klepněte na tlačítko Send (Odeslat).
7 Pokud chcete zahájit textovou konverzaci podobnou rychlému zasílání zpráv online,

můžete pokračovat v psaní a odesílání zpráv stejnému příjemci nebo příjemcům. Všechny
zprávy odeslané a přijaté mezi vámi a příjemci se zobrazí ve formě výpisů chatu.
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Napsání a odeslání multimediální zprávy
1 Do pole To (Příjemce) zadejte mobilní telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo jméno

kontaktu příjemce. Odpovídající kontakty s mobilními telefonními čísly nebo e-mailovými
adresami se zobrazí v poli To (Příjemce). Klepněte na odpovídající kontakt nebo
pokračujte v ručním psaní požadovaného telefonního čísla nebo e-mailové adresy.

2 Opakováním kroku 1 přidejte další mobilní čísla, pokud chcete zprávu odeslat více
uživatelům mobilních telefonů.

3 Do zprávy můžete přidat řádek s předmětem klepnutím na tlačítko Menu → Add
subject (Přidat předmět).

4 Klepnutím na textové pole Type to compose (Napište zprávu) začnete psát zprávu.

5 Během úpravy zprávy můžete klepnout na tlačítko Menu → Attach (Připojit) a vložit
do zprávy média (viz níže).

6 Po dokončení úpravy multimediální zprávy klepněte na tlačítko Send (Odeslat) a zpráva se
odešle.

K multimediální zprávě můžete připojit libovolné z následujících položek:

Picture (Obrázek) Otevřete aplikaci Photos & Videos (Fotografie a video) a
klepněte na soubor s obrázkem, který chcete připojit ke zprávě.

Capture picture (Pořídit
snímek)

Otevřete aplikaci Camera (Fotoaparát) a pořiďte snímek. Poté
jej připojte ke zprávě. Podrobnosti o aplikaci Camera najdete v
tématu Fotoaparát.

Video Otevřete aplikaci Photos & Videos (Fotografie a video) a
klepněte videoklip, který chcete připojit ke zprávě.

Capture video (Pořídit
video)

Otevřete aplikaci Camera (Fotoaparát) a pořiďte videoklip. Poté
jej připojte ke zprávě. Podrobnosti o aplikaci Videokamera
najdete v tématu Fotoaparát.
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Audio (Zvuk) Otevřete nabídku Select audio (Vybrat zvuk). Klepněte na
požadovaný zvukový soubor a klepnutím na tlačítko OK jej
přidejte ke zprávě.
Přidání zvukového souboru uloženého na kartě SD do zprávy
MMS:
1 Vytvořte na kartě složku s názvem Ringtones (Vyzvánění).
2 Otevřete složku Ringtones.
3 Zkopírujte zvukový soubor, který chcete připojit ke zprávě

MMS, do složky Ringtones.
4 Na obrazovce pro psaní zpráv MMS klepněte na tlačítko

Menu → Attach (Připojit) → Audio (Zvuk).
5 Vyberte zvukový soubor, který chcete připojit ke zprávě

MMS.
Record audio (Nahrát
zvuk)

Otevřete aplikaci Recorder (Záznamník) pro nahrání
zvukového klipu.

 Klepnutím na tlačítko  spusťte záznam.
 Klepnutím na tlačítko  zastavte záznam.

 Klepnutím na tlačítko  si můžete poslechnout
záznam.

 Klepnutím na položku Use this recording (Použít tento
záznam) připojíte záznam k vaší zprávě.
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Slideshow (Prezentace
snímků)

Otevřete obrazovku Edit slideshow (Upravit prezentaci
snímků), vytvořte prezentaci
a připojte ji k vaší zprávě.
1 1 Klepnutím na tlačítko Add slide (Přidat snímek)

vytvoříte nové snímky.
2 Klepněte na vytvořený snímek, např. Slide 1 a otevře se

obrazovka editoru snímků.
3 Klepněte na tlačítko Add picture (Přidat obrázek) a

vyberte obrázek, který chcete do snímku přidat.
4 Můžete klepnout na textová pole ve spodní části

obrazovky a přidat popis zobrazeného snímku.

5 Klepnutím na tlačítko Menu  si můžete prohlédnout
náhled snímku, odebrat obrázek, přidat do aktuálního
snímku hudbu, přidat nový snímek nebo změnit dobu
zobrazení snímku nebo rozvržení textu a obrázku.

6 Při úpravě více snímků můžete klepnutím na tlačítko

upravovat další snímek. klepnutím na tlačítko   se
vrátíte k předchozímu snímku.

POZNÁMKA: Můžete vytvořit prezentaci sestávající až z
deseti snímků.

7 Pokud chcete nahradit obrázek, na obrazovce editoru
snímků klepněte na tlačítko Replace picture (Nahradit
obrázek) a vyberte nový náhradní obrázek. Pokud chcete
odebrat aktuální snímek, klepněte na tlačítko Remove
Slide (Odebrat snímek). Pokud chcete zobrazit náhled
prezentace, klepněte na tlačítko Preview (Náhled).

8 Po dokončení klepněte na tlačítko Done (Hotovo) vpravo
dole a prezentace se připojí k vaší zprávě.

9 Na obrazovce psaní zprávy klepněte na ikonu přílohy s

prezentací  a prezentace se přehraje; klepnutím na
tlačítko Edit (Upravit) prezentaci upravíte.

10 Pokud chcete odebrat přílohu s prezentací z vaší zprávy,

klepněte na tlačítko Edit (Upravit) → tlačítko Menu →
Discard slideshow (Zahodit prezentaci).
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Příjem textových a multimediálních zpráv
V závislosti na nastavení oznámení zobrazení při přijetí nové textové nebo multimediální
zprávy zazvoní, zavibruje nebo krátce zobrazí zprávu ve stavovém řádku.

Na novou zprávu vás upozorňuje ikona nové zprávy  v oznamovací oblasti stavového
řádku.

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit nastavení upozorňování na nové zprávy, v

aplikaci Messaging (Zprávy) klepněte na tlačítko Menu → Settings
(Nastavení) .  Notifications (Oznamování). Poté se můžete rozhodnout, pokud
chcete při přijetí nové zprávy obdržet textové oznámení ve stavovém řádku,
vybrat vyzvánění pro přijetí nové zprávy nebo nechat zařízení oznámit přijetí
nové zprávy vibrací.

Textové a multimediální zprávy, které jsou odeslány nebo přijaty od stejného kontaktu nebo
čísla jsou seskupeny do vláken zpráv podobných textové konverzaci při chatu online. Můžete si
prohlédnout všechny zprávy poslané mezi vámi a kontaktem. Vlákna zpráv jsou uvedena podle
času odeslání nebo přijetí, s poslední zprávou úplně navrchu.

Čtení textové zprávy
  Klepněte na oznamovací oblast stavového řádku, kde je zobrazena ikona nové

zprávy . Zobrazí se seznam oznámení. Klepněte na oznámení nové zprávy a zpráva se
otevře.

 Klepnutím na tlačítko → Messaging (Zprávy)  otevřete seznam zpráv a poté
klepnutím zprávu nebo vlákno zpráv otevřete a přečtěte.

Pokud zpráva obsahuje:
 Webovou stránku – klepnutím na odkaz otevřete aplikaci Browser (Prohlížeč) a navštívíte

webovou stránku.
 Telefonní číslo – klepnutím na číslo otevřete aplikaci Phone (Telefon) a můžete na číslo

zavolat.
 E-mailovou adresu – klepnutím na e-mailovou adresu otevřete aplikaci Email\Gmail, kde

můžete napsat zprávu a odeslat ji na tuto adresu.
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Předání zprávy
1 Klepněte a podržte zprávu. Zobrazí se nabídka Message options (Možnosti zprávy).
2 Vyberte možnost Forward (Předat dál) a zprávu přepošlete.

Zobrazení multimediální zprávy
1 Klepněte na oznamovací oblast stavového řádku, kde je zobrazena ikona nové

zprávy . Zobrazí se seznam oznámení. Klepněte na oznámení nové zprávy a zpráva se
otevře.

Nebo klepnutím na tlačítko → Messaging (Zprávy)  otevřete seznam zpráv a poté
klepnutím multimediální zprávu nebo vlákno zpráv otevřete.

2 Klepnutím na miniaturu připojeného obrázku zobrazíte obrázek; klepnutím na tlačítko

Přehrát   přehrajete připojené video.

POZNÁMKA: Pro ruční stažení souboru s médii ze zprávy klepněte na tlačítko
Download (Stáhnout).

POZNÁMKA: Pokud chcete uložit připojené médium na kartu microSD, klepněte
a podržte zprávu a otevře se nabídka Message options (Možnosti zprávy).
Klepněte na položku Copy attached to SD card (Zkopírovat přílohu na kartu
SD).

Odpověď na textovou nebo multimediální zprávu
1 Klepnutím otevřete zprávu nebo vlákno zpráv.
2 Zadejte odpověď do textového pole Type to compose (Zadejte text).
3 Klepnutím na tlačítko Send (Odeslat) odešlete zprávu původnímu odesílateli.

Odstranění zprávy nebo vlákna zpráv
1 V seznamu Messaging (Zprávy) klepněte a podržte vlákno zpráv, které chcete odstranit.
2 Pokud chcete odstranit celé vlákno, klepněte na položku Delete thread (Odstranit vlákno)

a potvrďte odstranění klepnutím na tlačítko OK.
Pokud chcete odstranit zprávu ve vláknu, klepněte a podržte zprávu, kterou chcete
odstranit, a poté klepněte na položku Delete message (Odstranit zprávu) v nabídce
Message options (Možnosti zprávy). Potvrďte odstranění klepnutím na tlačítko OK.
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POZNÁMKA: Pokud chcete vymazat všechny zprávy v seznamu zpráv,

klepněte na tlačítko Menu → Delete threads (Odstranit vlákna).

Nastavení úprav zpráv

V seznamu zpráv klepněte na tlačítko Menu → Settings (Nastavení) a změňte nastavení
textových nebo multimediálních zpráv. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Kontextová nabídka
Klepnutím na tlačítko Menu  otevřete nebo zavřete kontextovou nabídku, ve které jsou
uvedeny dostupné možnosti pro aktuální aplikaci nebo činnosti, které můžete provádět na
aktuální obrazovce.

Výběr možnosti nebo položky v kontextové nabídce

1 Klepnutím na tlačítko Menu  otevřete kontextovou nabídku.
2 Klepněte na požadovanou položku v kontextové nabídce.
3 Pokud je po pravé straně nabídky posuvník, můžete přejetím prstem procházet nabídku,

dokud nenajdete požadovanou položku.

4 Opětovným klepnutím na tlačítko Menu  zavřete kontextovou nabídku.

Klávesnice na obrazovce
Text můžete zadávat pomocí klávesnice na obrazovce. Když spustíte aplikaci nebo klepnete na
pole, které vyžaduje zadání textu, zobrazí se klávesnice na obrazovce. Klávesnice se
automaticky otočí do režimu na výšku nebo na šířku podle orientace zařízení.

Zavření klávesnice

Klepněte na tlačítko Zpět  nebo na ikonu  na klávesnici, nebo klepněte a podržte tlačítko

Menu .

Zobrazení klávesnice

Klepněte na tlačítko Menu  nebo klepněte na textové pole.
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Ovládání klávesnice

1 • Klepnutím zadávejte písmena do pole, ve kterém se nachází kurzor.
• Klepnutím a podržením zadávejte písmena s diakritikou u příslušných jazyků.

2 • Podle zadávaných písmen klávesnice zobrazuje v horní části návrhy slov s barevně
zvýrazněným nejpravděpodobnějším slovem.
• Klepnutím na navrhované slovo jej vložíte do textového pole.

3 • Klepnutím zobrazíte klávesnici s velkými písmeny pro zadávání velkých písmen.
• Klepnutím přepnete zpět na malá písmena.

4 • Klepnutím na tlačítko  přesunete kurzor doleva; klepnutím na tlačítko
přesunete kurzor doprava.

5 • Klepnutím zobrazíte klávesnici se symboly pro zadávání interpunkčních znamének a
dalších symbolů.
• Klepnutím se přepnete zpět na abecední klávesnici.

6 • Klepnutím zadáte emotikon "smajlík".
• Klepnutím a podržením zobrazíte další emotikony, které lze zadat.

7 • Klepnutím odstraníte zadaný znak, symbol nebo mezeru.
• Klepnutím a podržením rychle odstraníte zadaný text.

8 • Klepnutím zobrazíte další navrhovaná slova.
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Konfigurace nastavení klávesnice

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Locale &
text (Místní nastavení a text) → Android keyboard (Klávesnice systému Android) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Locale & text
(Místní nastavení a text) → Android keyboard (Klávesnice systému Android).

2 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení ;
pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti

nastavení .

Dostupná nastavení klávesnice
Vibrate on keypress
(Vibrace při stisknutí
tlačítka)

Zařízení při stisknutí tlačítka zavibruje.

Sound on keypress
(Zvuk při stisknutí
tlačítka)

Zařízení při stisknutí tlačítka pípne.
POZNÁMKA: Pokud chcete aktivovat tuto položku, je třeba
vybrat také možnost Settings (Nastavení) .  Sound &
display (Zvuk a zobrazení) .  Audible selection (Výběr se
zvuky).

Auto capitalization
(Automatická velká
písmena)

První písmeno slova v nové větě se napíše velkým písmenem.

Show suggestions
(Zobrazovat návrhy)

Zobrazení navrhovaných slov během psaní.

Quick fixes (Rychlé
opravy)

Označení a opravy nesprávného hláskování a překlepů.

Auto complete
(Automatické
dokončování)

Za zadané slovo se automaticky vloží mezera nebo interpunkční
znaménko.

Create your personal dictionary (Vytvořit vlastní osobní slovník)
Klávesnice používá k zobrazování navrhovaných slov během psaní výchozí slovník. Můžete
vytvořit vlastní slovník se slovy, která v hlavním slovníku nejsou. Klávesnice bude při návrzích
hledat také ve slovech přidaných do vašeho osobního slovníku.
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Přidání slova do slovníku

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Locale &
text (Místní nastavení a text) → User dictionary (Uživatelský slovník) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Locale & text
(Místní nastavení a text) → User dictionary (Uživatelský slovník).

2 Klepněte na tlačítko Menu → Add (Přidat).
3 Zadejte požadované slovo do textového pole Add to dictionary (Přidat do slovníku).
4 Klepněte na tlačítko OK.

Úprava slova ve slovníku

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Locale &
text (Místní nastavení a text) → User dictionary (Uživatelský slovník) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Locale & text
(Místní nastavení a text) → User dictionary (Uživatelský slovník).

2 Klepněte na požadované slovo.
3 Klepněte na tlačítko Edit (Upravit).
4 Upravte hláskování slova v textovém poli Edit word (Upravit slovo).
5 Klepněte na tlačítko OK.

Odstranění slova ze slovníku

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Locale &
text (Místní nastavení a text) → User dictionary (Uživatelský slovník) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Locale & text
(Místní nastavení a text) → User dictionary (Uživatelský slovník).

2 Klepnutím slovo odstraňte.
3 Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit).
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Widgety
Widgety jsou malé aplikace, které jsou umístěny na domovské obrazovce a umožňují rychlý a
snadný přístup k informacím. Například widget Facebook vám umožňuje číst zprávy na zdi a
aktualizovat váš stav.

POZNÁMKA: Při použití následujících widgetů je třeba je vytvořit na domovské
obrazovce přístroje a mít datové síťové připojení pro připojení k webu.
Informace o konfiguraci webu najdete v tématu Pripojení k webu. Informace o
přidávání widgetů na domovské obrazovce najdete v tématu Pripojení k webu.

Google Search (Vyhledávání Google)
Pole pro rychlé vyhledávání Google můžete použít k nalezení webových stránek a informací ve
vyhledávači Google nebo k přístupu k aplikacím nainstalovaným v zařízení.

Vyhledávání zadáním
1 Na domovské obrazovce zařízení klepněte na pole pro rychlé vyhledávání Google. Zobrazí

se klávesnice na obrazovce.
2 Zadejte klíčové slovo nebo jméno do pole pomocí klávesnice. Během psaní se pod

vyhledávacím polem zobrazují výsledky, které plně nebo částečně odpovídají zadávanému
textu.

3 Projděte nalezené výsledky vyhledávání a klepnutím vyberte požadovanou položku. Pokud
chcete pouze zobrazit odpovídající webové odkazy ve vyhledávači Google, buď klepněte

na tlačítko Search (Hledat) na klávesnici, nebo na ikonu pro vyhledávání  v poli pro
vyhledávání.

4 Otevře se příslušná aplikace nebo prohlížeč s příslušnými webovými odkazy.
5 Klepnutím na požadovaný odkaz zobrazíte webovou stránku.

Hlasové vyhledávání

1 Klepněte na tlačítko  v pravém rohu pole pro vyhledávání.
2 Vyslovte jméno nebo klíčové slovo položky, kterou hledáte.
3 Otevře se prohlížeč s příslušnými webovými odkazy.
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RSS
Real Simple Syndication (RSS) je webový formát pro vlastníky webových stránek pro
publikování zdrojů RSS – úplných nebo souhrnných textů z často aktualizovaných webů, jako
jsou zápisy z blogů a titulky zpráv.
Po zaregistrování ke zdroji RSS obdržíte aktualizaci vždy, když vydavatel RSS zveřejní nový
obsah.  Poté můžete použít čtečku RSS ve vašem přístroji ke čtení zdrojů RSS, ke kterým jste
se zaregistrovali.

Nalezení adresy URL zdroje RSS

1 Klepnutím na ikonu Browser (Prohlížeč)  otevřete prohlížeč.
2 Přejděte na webovou stránku s požadovaným zdrojem RSS.
3 Klepněte na oranžovou ikonu RSS vedle zdroje RSS. Adresa URL zdroje RSS se poté

zobrazí v poli s webovou adresou v horní části obrazovky prohlížeče.
4 Klepněte do pole s webovou adresou a poté klepnutím a podržením pole s webovou

adresou otevřete kontextovou nabídku Edit text (Upravit text).
5 Klepnutím na položku Copy all (Zkopírovat vše) zkopírujete zobrazenou adresu URL.
6 Vraťte se k widgetu RSS Feed (Zdroj RSS) na domovské obrazovce.

Registrace ke zdrojům RSS
Zadejte adresu URL zdroje RSS do čtečky RSS:
1 Ve widgetu RSS Feed klepněte na tlačítko Configure (Konfigurovat).
2 Zadejte nebo vložte adresu URL zdroje RSS, kterou jste zkopírovali z prohlížeče.
3 Klepněte na tlačítko Set (Nastavit).

Čtení zdrojů RSS
Klepnutím na widget RSS Feed otevřete čtečku RSS. Zobrazí se seznam kanálů RSS.
Klepnutím na kanál zobrazíte zdroje RSS uvnitř.
Čtečka RSS v přístroje kontroluje pravidelně zaregistrované zdroje a stahuje aktualizace, které
v těchto zdrojích najde.

POZNÁMKA: Někteří vydavatelé RSS mohou za stahování zdrojů RSS
požadovat poplatky.
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Facebook
Facebook je webová stránka sociální sítě, na kterou můžete zadat svůj osobní profil, hledat a
kontaktovat přátele, spolužáky a spolupracovníky a vyměňovat si s nimi zprávy.
1 Na domovské obrazovce zařízení klepněte na tlačítko Sign in (Přihlásit se) v pravém

horním rohu widgetu Facebook.
2 Pokud chcete službu Facebook používat, je třeba vytvořit účet. Klepněte na tlačítko Sign

Up a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Při přihlašování k službě Facebook zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo a klepněte na

tlačítko Login (Přihlásit se).

POZNÁMKA: Informace o používání služby Facebook najdete na stránkách
facebook.com/help.

Twitter
Twitter je aplikace sociální sítě, která umožňuje být v kontaktu s lidmi na webu posíláním
jednoduchých otázek a odpovědí.
1 Na domovské obrazovce zařízení klepněte na tlačítko Sign in (Přihlásit se) v pravém

horním rohu widgetu Twitter.
2 Pokud chcete službu Twitter používat, je třeba vytvořit účet. Klepněte na tlačítko Get

started (Začněte) a postupujte podle pokynů na obrazovce.
3 Při přihlašování k službě Twitter zadejte vaše uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu a

heslo a klepněte na tlačítko Sign in (Přihlásit se).

POZNÁMKA: Informace o používání služby Twitter najdete na stránkách
Twitter.com/Help.
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Správa nastavení přístroje
Kontrola místa na úložištích

Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Settings → SD
card & device storage (Karta SD a úložiště v zařízení). Na obrazovce se zobrazí celkové a
dostupné místo v přístroji a na kartě microSD.

Smazání nepotřebných dat aplikací pro uvolnění místa

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Applications (Aplikace) →
Manage applications (Správa aplikací).

2 V seznamu Manage applications klepněte na aplikaci, jejíž mezipaměť nebo data chcete
odebrat.

3 Na obrazovce Application info (Informace o aplikaci) klepněte na položku Clear data
(Vymazat data) v části Storage (Úložiště) pro smazání nepotřebných dat aplikací;
klepnutím na položku Clear cache (Vymazat mezipaměť) v části Cache (Mezipaměť)
vymažete nepotřebnou mezipaměť.

Formátování karty microSD

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Settings
→ SD card & device storage (Karta SD a úložiště v zařízení).

2 Klepnutím na položku Unmount SD card (Odpojit kartu SD) aktivujete možnost Format
SD card (Formátovat kartu SD).

UPOZORNENÍ: Formátováním karty microSD vymažete veškerá data a
stažené aplikace na ní uložené. Ujistete se, že pred formátováním karty
microSD jsou všechna potrebná data zálohována.

POZNÁMKA: Informace o zálohování dat v zařízení najdete v tématu
Synchronizace přístroje Dell™ Streak a počítače pomocí softwaru Dell PC Suite.

3 Klepněte na tlačítko Format SD card (Formátovat kartu SD) → Format SD card.
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Vymazání všech dat v přístroji

UPOZORNENÍ: Následující postup vymaže veškerá data vcetne vašeho
úctu Google a stažených aplikací z prístroje. Ujistete se, že pred smazáním
jsou všechna potrebná data zálohována.

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Privacy
(Soukromí) → Factory data reset (Tovární obnovení dat).

2 Klepněte na položku Reset device (Resetovat zařízení).

POZNÁMKA: Pokud je povoleno gesto pro odemčení obrazovky, je třeba ho
nyní provést.

3 Po přečtení varování klepněte na položku Erase everything (Vymazat vše).

Resetování zařízení do výchozího stavu

UPOZORNENÍ: Následující postup obnoví prístroj do výchozího stavu a
vymaže veškerá data a stažené aplikace, které jsou v nem uloženy. Ujistete
se, že pred resetováním zarízení jsou všechna potrebná data zálohována.

1. Stiskněte a podržte tlačítko vypínače  a poté klepnutím na položku Power off
(Vypnout) na obrazovce vypněte přístroj.

2. Současně stiskněte tlačítka zvýšení hlasitosti  a snížení hlasitosti .
3. Aniž byste tlačítka pro ovládání hlasitosti uvolnili, stiskněte a podržte tlačítko vypínače,

dokud se nezobrazí obrazovka s konfigurací přístroje.
4. Stisknutím tlačítek pro ovládání přesuňte zvýrazňující pruh na obrazovce na položku

Factory reset (Tovární reset).
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu  spusťte proces resetování.
6. Vyčkejte na restartování zařízení.

Aktualizace verze softwaru v přístroji

UPOZORNENÍ: Následující postup vymaže veškerá data vcetne vašeho
úctu Google a stažených aplikací z prístroje. Ujistete se, že pred smazáním
jsou všechna potrebná data zálohována.

1 Proveďte kroky 1 až 3 z postupu Resetování zařízení do výchozího stavu pro zobrazení
obrazovky s konfigurací.

2 Pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti přesuňte zvýrazňující pruh na položku Software
upgrade via Update.pkg on SD Card (Upgrade softwaru pomocí souboru Update.pkg na
kartě SD a stisknutím tlačítka fotoaparátu  potvrďte výběr.

3 Stisknutím tlačítka fotoaparátu  potvrďte a spusťte nouzové obnovení softwaru.

POZNÁMKA: Pokud chcete obnovení softwaru zrušit, stiskněte tlačítko snížení
hlasitosti .

4 Čekejte, až zařízení načte soubory a restartuje systém.
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Web

Připojení k webu
K procházení webu a přístupu k webovým nástrojům, jako je rychlé zasílání zpráv, je nutné
některé z následujících datových přípojení:
• GPRS
• EDGE
• 3G
• HSPA
• Wi-Fi

GPRS/EDGE/3G/HSPA
Připojení k webu pomocí technologií GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA
Přístroj je nakonfigurován na připojení k sítím GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA dostupného u
vašeho telefonního operátora prostřednictvím SIM karty vložené do přístroje. Toto připojení je
však omezenou pouze na hlasové hovory a zasílání textových zpráv. Pokud je k dispozici
připojení Wi-Fi, přístroj použije k přístupu k webu automaticky připojení Wi-Fi. Připojení k
webu prostřednictvím technologií GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA bude dočasně neaktivní,
dokud se neukončí připojení Wi-Fi.
Pokud se chcete připojit k webu pomocí datové sítě GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA:

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) a deaktivujte připojení klepnutím na položku
Wi-Fi.

2 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Mobile networks (Mobilní sítě) a povolte
připojení klepnutím na položku Data connection (Datové připojení).
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POZNÁMKA: Pro rychlý přístup k ovládání bezdrátového připojení klepněte na
stavový řádek (viz obrázek níže), kde můžete provést stejná nastavení.

POZNÁMKA: V závislosti na tom, zda se momentálně používá síť GPRS,
EDGE, 3G nebo HSPA, zobrazí se ve stavovém řádku po navázání datového
spojení ikona příslušné datové sítě. Popis ikon datových sítí najdete v tématu
Stavový řádek.

Přístroj můžete nastavit, aby vyhledávalo dostupné sítě, pokud jste mimo dosah domácí sítě
nebo se chcete přihlásit k jiné síti.

Ruční výběr nové sítě

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Mobile networks → Network operators
(Síťoví operátoři) → Search networks (Vyhledat sítě). Zobrazí se seznam aktuálně
dostupných sítí.

2 Vyberte ručně síť ze seznamu sítí.

Automatický výběr nové sítě

Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Mobile networks → Network operators
(Síťoví operátoři) → Select automatically (Automaticky vybrat).
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Wi-Fi
Přístroj se k internetu může připojit pomocí připojení Wi-Fi.
Pokud chcete na přístroji používat připojení Wi-Fi, potřebujete přístup k bezdrátovému
přístupovému bodu neboli "hotspotu" ve vzdálenosti do 100 metrů.

POZNÁMKA: Dosah a kvalita signálu Wi-Fi je ovlivněna počtem připojených
zařízení, infrastrukturou a objekty, skrz které prochází signál.

Zapnutí technologie Wi-Fi a připojení k síti

 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Wi-Fi a zaškrtněte políčko Wi-Fi. Zařízení
vyhledá dostupné bezdrátové sítě.

 Klepněte na položku Wi-Fi settings (Nastavení Wi-Fi). Názvy a nastavení zabezpečení
(Open network (Otevřená síť) nebo Secured with WEP/WPA/WPA2/WPS
(Zabezpečeno pomocí protokolu WEP/WPA/WPA2/WPS)) nalezených sítí Wi-Fi se
zobrazí v seznamu Wi-Fi networks (Sítě Wi-Fi).

 Projděte seznam a vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
 Zadejte heslo (pokud je to nutní) a klepnutím na tlačítko Connect (Připojit) se připojte k

síti Wi- Fi.

POZNÁMKA: Při připojení k síti chráněné protokoly Wired Equivalent Privacy
(WEP), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 nebo WPS (Wireless Protected
Setup) je třeba zadat bezpečnostní klíč WEP/WPA/WPA2/WPS pro získání
oprávněného přístupu k síti. Při příštím připojení přístroje k dříve použité
zabezpečené bezdrátové síti nebudete vyzváni k opětovnému zadání klíče
WEP/WPA/WPA2/WPS, pokud zařízení neresetujete na výchozí tovární
nastavení.

POZNÁMKA: Zařízení disponuje schopností udržovat trvalé připojení k webu
pomocí sítě Wi-Fi nebo bezdrátových sítí (GPRS, EDGE, 3G, HSPA). Připojení
Wi-Fi má prioritu před připojením k mobilní síti, pokud jsou k dispozici obě
možnosti.
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Kontrola aktuálního připojení k síti Wi-Fi
Ze stavového řádku:

Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti, ikona Wi-Fi  ve stavovém řádku indikuje
intenzitu signálu (počtem rozsvícených proužků). Pokud je povolena možnost Wi-Fi settings

(Nastavení Wi-Fi) → Network notification (Oznamování sítí), tato ikona  se zobrazí ve
stavovém řádku, když přístroj najde v dosahu přístupnou síť Wi-Fi.
Ze sítě Wi-Fi:

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Wi-Fi settings (Nastavení Wi-Fi).

2 Klepněte na síť Wi-Fi, ke které je zařízení aktuálně připojeno (je označena jako
Connected (Připojeno). Otevře se okno se zobrazením názvu sítě Wi-Fi, stavu, rychlosti,
intenzity signálu, informací se zabezpečením a IP adresy.

POZNÁMKA: Pokud chcete odpojit síť Wi-Fi od přístroje, klepněte v tomto okně
na tlačítko Forget (Zapomenout). Pokud chcete obnovit připojení k této síti, je
třeba nakonfigurovat znovu nastavení Wi-Fi.

Připojeno k jiné síti Wi-Fi

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Wi-Fi settings (Nastavení Wi-Fi).
Nalezené sítě Wi-Fi jsou zobrazeny v seznamu Wi-Fi networks (Sítě Wi-Fi).

POZNÁMKA: Pokud chcete zahájit nové vyhledávání dostupných sítí Wi-Fi, na

obrazovce nastavení Wi-Fi klepněte na tlačítko Menu → Scan (Vyhledat).
2 Projděte seznam sítí Wi-Fi a klepněte na název sítě, ke které se chcete připojit.

POZNÁMKA: Pokud bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není v seznamu
nalezených sítí, přejděte na konec seznamu a klepněte na položku Add Wi-Fi
network (Přidat síť Wi-Fi). Zadejte nastavení sítě Wi-Fi a klepněte na tlačítko
Save (Uložit).
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Zakázání všech pripojení pomocí režimu Airplane
(Letadlo)
Výběr režimu Airplane (Letadlo) zakáže všechna mobilní připojení a připojení Wi-Fi. Tato
funkce je užitečná, pokud je bezdrátové připojení přísně zakázání, například v letadle.

Klepnutím na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Airplane mode (Režim Letadlo) zapnete nebo
vypnete režim Airplane.

POZNÁMKA: Zařízení v režimu Airplane nelze nabíjet.

Procházení webu
Otevření prohlížeče

Klepněte na položku Browser (Prohlížeč) .

Použití pruhu s ovládacími prvky prohlížeče

1 Klepnutím zobrazíte předchozí stránku.
2 Klepnutím zobrazíte následující stránku.
3 Klepněte na pole s adresou webové stránky a zadejte adresu webové stránky, na kterou

chcete přejít.
4 Klepnutím obnovíte aktuální stránku.
5 Klepnutím zobrazíte záložky nebo přidáte aktuální stránku do seznamu záložek.

Přechod na webovou stránku
1 Na obrazovce prohlížeče

 Klepněte na pole s webovou adresou na obrazovce.

 Klepněte na tlačítko Menu → Go (Přejít).
2 Zadejte adresu webové stránky pomocí klávesnice na obrazovce. Při zadávání adresy se

zobrazují odpovídající adresy webových stránek.
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3 Klepnutím na adresu zobrazenou na obrazovce přejděte přímo na danou webovou stránku
nebo dokončete zadávání adresy webové stránky a klepněte na tlačítko Go (Přejít).

Nastavení domovské stránky

1   Klepněte na tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Set home page (Nastavit
domovskou stránku).
2   Zadejte adresu webové stránky, kterou chcete použít jako domovskou stránku a klepněte na
tlačítko OK.

Prohlížení webových stránek
Navigace na webové stránce
Přejetím prstem vodorovně nebo svisle po obrazovce se můžete posouvat a zobrazit
požadované oblasti webové stránky.

Přiblížení webové stránky
Zvětšete požadovanou část webové stránky oddálením prstů na obrazovce.

Oddálení webové stránky
Zmenšete požadovanou část webové stránky přiblížením prstů na obrazovce.

Otevření nového okna

Pokud je otevřené pouze jedno aktivní okno, klepněte na tlačítko Menu → Nové okno.
Otevře se nové okno prohlížeče a přesune vás na domovskou stránku.
Pokud je otevřeno více aktivních oken:

1 Klepněte na tlačítko Menu → Window overview (Přehled oken). Otevře se obrazovka
Current windows (Aktuální okna) se zobrazením několika zmenšených oken prohlížeče.

2 Přejděte k oknu prohlížeče New window (Nové okno) a klepněte na něj. Otevře se nové
okno prohlížeče a přesune vás na domovskou stránku.



63Web

Přepínání mezi okny prohlížeče
Můžete otevřít několik oken prohlížeče a snadno se přepínat mezi různými webovými
stránkami.

1 V okně prohlížeče klepněte na tlačítko Menu → Window overview (Přehled oken).
1. Otevře se obrazovka Current windows (Aktuální okna) se zobrazením několika

zmenšených oken prohlížeče.
2 Klepněte na okno prohlížeče s webovou stránkou, kterou chcete zobrazit. Okno se zobrazí

na celé obrazovce.

3 Okno prohlížeče zavřete tlačítkem  v příslušném okně.

POZNÁMKA: Klepnutím na oblast s názvem ve stavovém řádku můžete rychle
přidávat nebo vybírat okna prohlížeče. Informace o oblasti s názvem najdete v
tématu Stavový řádek.

Nalezení textu na webové stránce

1 Při prohlížení webové stránky klepněte na tlačítko Menu → Find on page (Najít na
stránce).

2 Zadejte hledanou položku do pole pro vyhledávání.
3 Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo následující

odpovídající položku.

POZNÁMKA: Klepnutím na tlačítko  zavřete panel hledání.

Zkopírování textu na webové stránce
Můžete zkopírovat a vložit text z webové stránky do e-mailových, textových nebo
multimediálních zpráv.
1 Přejděte na webovou stránku, ze které chcete zkopírovat text.

2 Najděte text, který chcete kopírovat, a poté klepněte na tlačítko Menu → Select text
(Vybrat text).

3 Položte prst na začátek textu, který chcete zkopírovat, a přetáhněte jej ke konci
kopírovaného textu. Zkopírovaný text se zvýrazní růžově.

4 Uvolněte prst z displeje.
5 Pokud chcete text vložit do e-mailové, textové nebo multimediální zprávy, klepněte a

podržte textové pole na obrazovce se zprávou nebo e-mailem a poté klepněte na položku
Paste (Vložit) v kontextové nabídce.
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Používání webových odkazu, historie a
stažených souboru
Výběr odkazu na webové stránce
Přesuňte se k požadovanému odkazu na webové stránce. Odkaz se po klepnutí ohraničí
oranžovým obdélníkem.

Typ odkazu Funkce
Adresa webové
stránky

 Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku.
 Klepnutím a podržením odkazu otevřete kontextovou

nabídku, která umožňuje odkaz otevřít, nastavit jako
záložku, uložit, zkopírovat do schránky nebo sdílet
prostřednictvím textové zprávy.

E-mailová adresa  Klepnutím odešlete e-mail na e-mailovou adresu.
 Klepnutím a podržením otevřete kontextovou nabídku.

Klepnutím na položku Copy (Zkopírovat) zkopírujete e-
mailovou adresu do schránky. E-mailovou adresu můžete
později vložit k novému kontaktu nebo při psaní nové e-
mailové zprávy.

Telefonní číslo Klepnutím otevřete aplikaci Phone (Telefon) a vytočíte telefonní
číslo.
POZNÁMKA: Na telefonní číslo z webové stránky můžete
zavolat, pouze pokud tuto funkci podporuje váš telefonní
operátor.

Prohlížení historie navštívených webových stránek

1 Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko  nebo klepněte na tlačítko Menu →
Bookmarks (Záložky).

2 Klepněte na kartu History (Historie).
3 Klepněte na den, kdy jste naposledy navštívili požadovanou webovou stránku.
4 Klepnutím na webovou adresu otevřete webovou stránku.

POZNÁMKA: Pokud chcete prohlédnout nejnavštěvovanější webové stránky,
klepněte na kartu Most visited (Nejnavštěvovanější).
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Umožnění stahování webových aplikací

UPOZORNENÍ: Aplikace stažené z webu mohou být z neznámých zdroju.
Pro ochranu zarízení a osobních údaju stahujte aplikace pouze z
duveryhodných zdroju, jako je Android Market.

Pokud chcete stahovat aplikace z webu, povolte funkci stahování v přístroji.

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) →
Applications (Aplikace).

2 Klepnutím zaškrtněte položku Unknown sources (Neznámé zdroje).
3 Pokud se otevře dialogové okno Attention (Upozornění), klepněte na tlačítko OK.

POZNÁMKA: Všechny stažené aplikace se uloží na kartu microSD. Před
stažením aplikace z webu se přesvědčte, že je v přístroji vložena karta microSD.
Informace o vložení karty microSD najdete v tématu Vložení karty MicroSD.

Instalace aplikace
1 Na obrazovce prohlížeče klepněte na aplikaci, kterou chcete stáhnout.
2 Otevře se obrazovka s podrobnostmi aplikace. Přečtěte si podrobnosti o aplikaci, jako je

její cena, celkové hodnocení, komentáře uživatelů, kontaktní údaje autora a další
informace.

3 Pokud chcete aplikaci nainstalovat, vyberte buď možnost Install (Instalovat), pokud je
zdarma, nebo Buy (Koupit), pokud vyžaduje zakoupení.

Prohlížení stažených souborů.

Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko Menu → Downloads (Stažené soubory).

Správa záložek
Do přístroje můžete uložit tolik záložek, kolik chcete.

Uložení webové stránky do záložek
1 Na obrazovce prohlížeče přejděte na webovou stránku, kterou chcete uložit do záložek.

2 Klepněte na tlačítko  nebo na tlačítko Menu → Bookmarks (Záložky). Otevře se
okno Bookmarks (Záložky).

3 Na kartě Bookmarks klepněte na tlačítko Add bookmark... (Přidat záložku).
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4 Zadejte název záložky nebo upravte webovou adresu podle potřeby.
5 Klepnutím na tlačítko OK uložte webovou stránku jako záložku.

Otevření záložky

1 Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko  nebo klepněte na tlačítko Menu →
Bookmarks (Záložky). Otevře se okno Bookmarks (Záložky).

2 V okně Bookmarks (Záložky) můžete provádět následující činnosti:
 Klepněte na záložku, kterou chcete otevřít ve stejném okně prohlížeče.
 Klepněte a podržte záložku, kterou chcete otevřít, poté v kontextové nabídce klepnutím na

položku Open (Otevřít) otevřete záložku ve stejném okně prohlížeče nebo na položku
Open in new window (Otevřít v novém okně) otevřete záložku v novém okně.

Správa záložek

1 V okně prohlížeče klepněte na tlačítko  nebo klepněte na tlačítko Menu →
Bookmarks (Záložky).

2 V okně Bookmarks klepněte a podržte požadovanou záložku a otevře se kontextová
nabídka s následujícími možnostmi:

Edit bookmark
(Upravit záložku)

Klepnutím otevřete okno Edit bookmark. Zadejte název záložky
a adresu a klepněte na tlačítko OK.

Add shortcut to Home
(Přidat zkratku na
domovskou obrazovku)

Klepnutím vytvoříte zkratku pro záložku na aktuální domovské
obrazovce. Poté můžete klepnutím na zkratku na domovské
obrazovce spustit prohlížeč a přímo přejít na příslušnou stránku.

Share link (Sdílet
odkaz)

Klepnutím otevřete editor zpráv s automaticky vloženou adresou
záložky v textovém poli. Odešlete adresu záložky ostatním v
textové zprávě.

Delete bookmark
(Odstranit záložku)

Klepnutím odstraníte vybranou záložku.

Konfigurace nastavení prohlížeče

Na obrazovce prohlížeče klepněte na tlačítko Menu → Settings (Nastavení) a upravte
nastavení prohlížeče.



67Web

E-mail
Na přístroji můžete vytvořit e-mailové účty POP3, IMAP a Exchange z webových e-mailových
služeb.

Otevření e-mailové aplikace

Klepněte na tlačítko aplikací → Email .

Nastavení e-mailového účtu
1 Na obrazovce Accounts (Účty) klepněte na tlačítko Next (Další).
2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo e-mailového účtu, který chcete přidat, a klepněte na

tlačítko Next.

POZNÁMKA: Pokud e-mailový účet, který chcete nastavit, není v databázi e-
mailových účtů v přístroji, budete po klepnutí na tlačítko Next vyzváni k ručnímu
zadání nastavení e-mailového účtu, včetně e-mailového serveru, protokolu a
dalších informací..

POZNÁMKA: Pokud chcete přímo zadat nastavení příchozí a odchozí pošty pro
zakládaný účet, klepněte místo tlačítka Next na tlačítko Manual Setup (Ruční
nastavení).

3 Zadejte název účtu a jméno, které chcete zobrazovat v odchozích zprávách a klepněte na
tlačítko Next.

Po vytvoření jednoho e-mailového účtu klepněte na tlačítko Menu → Add account (Přidat
účet),
pokud chcete vytvořit další e-mailový účet.

Psaní a odesílání e-mailových zpráv

1 Klepněte na tlačítko aplikací → Email .

2 Ve složce doručené pošty e-mailového účtu klepněte na tlačítko  nebo na tlačítko Menu
→ Compose (Napsat).

3 Zadejte e-mailovou adresu příjemce do pole To (Příjemce). Během zadávání informací se
na obrazovce budou zobrazovat odpovídající kontakty. Klepnutím na příjemce
automaticky přidejte příslušnou adresu nebo pokračujte v ručním psaní adresy. Pokud
odesíláte e-mail více příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou. Můžete přidat libovolný
počet příjemců.

4 Zadejte předmět.
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5 Napište zprávu.

6 Klepněte na tlačítko Menu → Send (Odeslat).

POZNÁMKA: Pokud chcete uložit zprávu jako koncept a upravit ji později,

klepněte na tlačítko  nebo na tlačítko Menu → Save as draft (Uložit jako
koncept) a poté vyberte možnost Yes (Ano).

Odstranění e-mailové zprávy
1 Ve složce doručené pošty e-mailového účtu klepněte a podržte e-mailovou zprávu, kterou

chcete odstranit.
2 V kontextové nabídce klepněte na položku Delete (Odstranit).

Odstranění nebo úprava e-mailového účtu v přístroji

1   Klepněte na tlačítko aplikací → Email .
2   Pokud chcete odstranit e-mailový účet, klepněte a podržte účet, který chcete odebrat, a poté
klepněte na položku Remove account (Odebrat účet) v kontextové nabídce. Při výzvě k
potvrzení odstranění klepněte na tlačítko OK.
3   Pokud chcete upravit e-mailový účet, klepněte a podržte účet, který chcete upravovat, a poté
klepněte na položku Account settings (Nastavení účtu) v kontextové nabídce.

TouchDown
TouchDown je e-mailový klient pro protokol Exchange, který umožňuje přístup k firemním e-
mailům, kontaktům a událostem v kalendáři na serveru Exchange.

POZNÁMKA: Aplikace TouchDown podporuje synchronizaci prostřednictvím
protokolů ActiveSync (upřednostňovaný protokol), Exchange 2003 a Exchange
2007.

POZNÁMKA: Podrobné informace o používání aplikace TouchDown najdete na
stránkách groups.google.com/group/nitrodesk.

Otevření aplikace TouchDown

Klepněte na tlačítko aplikací → TouchDown .
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Rychlé nastavení účtu na serveru Exchange

POZNÁMKA: Před nastavením účtu serveru Exchange se poraďte s vaším
administrátorem IT.

1 Klepnutím na tlačítko s ozubeným kolečkem  otevřete nabídku konfigurace.
2 Otevře se rychlý průvodce konfigurací s dotazem, zda chcete provést rychlou konfigurací.

Potvrďte klepnutím na tlačítko Yes (Ano).
3 Zadejte ID uživatele, doménu, heslo a adresu serveru.
4 Klepněte na možnost No (Ne) v nabídce Uses SSL (Používá SSL) a klepněte na tlačítko

Next (Další).
5 V nabídce Protocols to check for (Protokoly ke kontrole) vyberte všechny z možností:

ActiveSync (preferred) (upřednostňováno), Exchange 2003 a Exchange 2007.
Pokračujte dalším krokem klepnutím na tlačítko Next.

6 Klepnutím na tlačítko Next zahájíte konfiguraci.
Po nastavení začne aplikace TouchDown synchronizovat data ze serveru Exchange včetně vaší
firemní pošty, kalendáře, kontaktů a úkolů a poté zobrazí na hlavní obrazovce následující
informace:
 Nejnovější nepřečtené e-mailové zprávy za posledních 24 hodin.
 Blížící se události v kalendáři pro aktuální den.
 Nedokončené nebo aktivní úkoly ve vzestupném pořadí dle data dokončení.

Postranní panel nástrojů
Tento panel obsahuje sloupec tlačítek s nástroji pro otevření následujících zobrazení aplikace
TouchDown.

Tímto tlačítkem zobrazíte e-mailové zprávy.

Tímto tlačítkem zobrazíte události v kalendáři.

Tímto tlačítkem zobrazíte kontakty.

Tímto tlačítkem zobrazíte úkoly.
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Pokud se zobrazí toto tlačítko, vaše licencovaná kopie aplikace TouchDown
ještě není aktivována. Klepnutím na toto tlačítko vyberete možnost aplikace.
POZNÁMKA: Zkušební verze aplikace TouchDown je platná pouze po
dobu 30 dnů.
Klepnutím na toto tlačítko nakonfigurujete a změníte nastavení aplikace
TouchDown.

POZNÁMKA: Ve všech zobrazeních aplikace TouchDown můžete klepnutím na

tlačítko Menu  nebo klepnutím a podržením položky na obrazovce zobrazit
činnosti, které s danou položkou v příslušném zobrazení můžete provést.

Stavová oblast
Tato oblast zobrazuje stavové zprávy ve spodní části hlavní obrazovky během
činnosti aplikace TouchDown, např. probíhající synchronizaci.

Webové aplikace

POZNÁMKA: Abyste se mohli připojit k webu, potřebujete aktivní připojení Wi-Fi
nebo připojení k mobilní datové síti (GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA). Další
informace o konfiguraci zařízení pro připojení k webu najdete v tématu
Pripojení k webu.

Gmail
Gmail je webová e-mailová služby poskytovaná společností Google.

Otevření aplikace Gmail

Klepněte na tlačítko aplikací → Gmail .

Nastavení účtu Google
Abyste mohli používat služby a aplikace společnosti Google, jako Gmail, Google Talk a
Android Market, musíte se přihlásit k účtu Google. Přihlášení k účtu Google rovněž
synchronizuje všechny e-maily a kontakty na vašem účtu Google s vaším zařízením.

POZNÁMKA: Pokud jste již předtím použili aplikaci, která vyžaduje přihlášení k
vašemu účtu Google, nemusíte se k účtu Google znovu přihlašovat.
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1 Na obrazovce Set up your Google account (Nastavte svůj účet Google) klepněte na
tlačítko Next (Další).

2 Klepněte na tlačítko Sign in (Přihlásit se). Zadejte uživatelské jméno a heslo pro služby
Google a klepněte na tlačítko Sign in.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete v přístroji použít jiné uživatelské jméno a heslo
účtu Google, je nutné z něj vymazat všechna data provedením továrního resetu
(viz Vymazání všech dat v přístroji).

POZNÁMKA: Přihlášení k účtu Google vyžaduje připojení k internetu. Před
přihlášením se přesvědčte, že váš přístroj má aktivní připojení Wi-Fi nebo
mobilní datové přípojení (GPRS, EDGE, 3G nebo HSPA). Informace o
nastavení datového připojení najdete v tématu Pripojení k webu.

POZNÁMKA: Pokud nemáte účet Google, klepněte na tlačítko Create (Vytvořit).
Jako výchozí zobrazení aplikace Gmail se otevře složka s doručenou poštou. Všechny přijaté e-
mailové zprávy jsou uloženy do složky doručené pošty.

1 Složka (nebo štítek) a počet nepřečtených zpráv.
2 Klepnutím na zaškrtávací políčko vyberte e-mailovou zprávu. Pokud chcete použít tuto

funkci, klepněte na tlačítko Menu → Settings (Nastavení) a povolte funkci Batch
operations (Dávkové operace).

3 Klepnutím uložíte vybranou e-mailovou zprávu do složky All Mail (Všechny zprávy).
4 Klepnutím označíte vybranou e-mailovou zprávu.
5 Klepnutím odstraníte vybranou e-mailovou zprávu.
6 E-mailová zpráva označená hvězdičkou. Klepnutím přidáte nebo odeberete hvězdičku.
7 Počet e-mailových zpráv seskupených pod stejným předmětem.
8 Předmět.
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Obnovení e-mailové schránky Gmail

Klepnutím na tlačítko Menu → Refresh (Obnovit) odešlete nebo přijmete e-mailové zprávy
a synchronizujete e-mail s účtem Gmail na webu.

Zobrazení e-mailových zpráv v jiných složkách nebo se štítky
Pokud chcete zobrazit zprávy uložené v jiných složkách než v doručených zprávách, jako jsou
složky Sent (Odeslané zprávy) nebo All Mail (Všechny zprávy) nebo zprávy označené štítkem
nebo hvězdičkou:

1 Klepněte na tlačítko Menu → View Labels (Zobrazit štítky).
2 Klepněte na složku se zprávami, které chcete prohlížet, nebo klepněte na štítek, kterým

jsou zprávy označeny.

Čtení e-mailových zpráv

 •  Když přijmete novou zprávu, ve stavovém řádku se zobrazí ikona e-mailové zprávy ,
která vás na novou zprávu upozorňuje. Klepnutím na oznamovací oblast stavového řádku
otevřete oznamovací panel a zobrazte novou zprávu klepnutím.

 •  Ve složce doručené pošty nebo jiných složkách projděte seznam zpráv na obrazovce a
klepnutím otevřete zprávu.

1 Zelený bod indikuje, že kontakt je k dispozici ve službě Google Talk.
2 Klepnutím můžete odpovědět kontaktu, všem kontaktům v záhlaví zprávy nebo předat

zprávu jinému kontaktu.
3 Klepnutím zobrazíte předchozí e-mailové zprávy se stejným předmětem.
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Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

1 Klepněte na tlačítko Menu → Compose (Napsat).
2 Zadejte e-mailovou adresu kontaktu do pole To (Příjemce). Pokud chcete odeslat e-mail

více kontaktům, oddělte jejich e-mailové adresy čárkou. Pokud chcete odeslat kopii (Cc)

nebo skrytou kopii (Bcc), klepněte na tlačítko Menu → Add Cc/Bcc (Přidat kopii /
skrytou kopii).

3 Zadejte předmět e-mailové zprávy.

4 Napište zprávu. Pokud chcete připojit obrázek, klepněte na tlačítko Menu → Attach
(Připojit). Vyberte obrázek, který chcete připojit, z aplikace Photos & Videos (Fotografie a
video) (další informace najdete v tématu Fotografie a video).

POZNÁMKA: Klepnutím na tlačítko  přílohu odeberete.
5 Klepnutím na tlačítko Send (Odeslat) odešlete e-mailovou zprávu.

Google Talk
Google Talk je program pro rychlé zasílání zpráv poskytovaný společností Google.

Aktivace aplikace Google Talk

1 Klepněte na tlačítko aplikací → Google Talk .
2 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet Google, pokud jej nemáte, nebo se přihlaste ke

svému účtu, pokud jej máte. Další informace najdete v tématu Nastavení účtu Google.

POZNÁMKA: Pokud jste se již k účtu Google přihlásili, přeskočte bod 2.
3 Otevře se okno aplikace Google Talk se seznamem vašich přátel.

Automatické přihlášení
K účtu Google Talk se můžete automaticky přihlásit při každém zapnutí přístroje.

1 V seznamu přátel klepněte na tlačítko Menu → Settings (Nastavení).
2 Vyberte možnost Automatically sign in (Přihlašovat automaticky).
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Přidání nového přítele do seznamu přátel

POZNÁMKA: Můžete přidávat pouze osoby, které mají účet Google.

1 V seznamu přátel klepněte na tlačítko Menu → Add friend (Přidat přítele).
2 Zadejte ID pro rychlé zasílání zpráv nebo adresu účtu Gmail osoby, kterou chcete přidat do

seznamu přátel.

POZNÁMKA: Při zadávání ID pro rychlé zasílání zpráv osoby, která je již
uložena v kontaktech pod stejným jménem, příslušný kontakt se před
dokončením zadávání zobrazí na obrazovce. Můžete na kontakt klepnout a jeho
ID se poté vloží automaticky.

3 Klepněte na tlačítko Send invitation (Odeslat pozvání).

Zobrazení a přijetí pozvání

1 V seznamu přátel klepněte na tlačítko Menu → Invites (Pozvánky). Všechny pozvánky
k chatu, které jste odeslali nebo přijali, ale nebyly zodpovězeny, jsou uvedeny na
obrazovce nevyřízených pozvánek.

2 Klepněte na nevyřízenou pozvánku.
3 Klepněte na možnost Accept (Přijmout) nebo Cancel (Zrušit).
Pokud přítel přijme vaši pozvánku k chatu, nevyřízená pozvánka zmizí ze seznamu.

Změna online stavu a zprávy

1 Klepněte na ikonu online stavu  vedle vašeho jména.
2 Vyberte požadovaný stav z nabídky.
3 Pokud chcete zadat zprávu o stavu, klepněte na textové pole vedle ikony vašeho online

stavu a zadejte ji.
4 Pokud chcete změnit fotografii, klepnutím na ikonu fotografie otevřete aplikaci Photos and

Videos (Fotografie a video) a vyberte fotografii, kterou chcete použít.

Zahájení konverzace
1 Klepnutím vyberte přítele ze seznamu přátel.
2 Zadejte vaši zprávu do textového pole.
3 Pro odeslání zprávy klepněte na tlačítko Send (Odeslat).
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Přidání přítele k aktivní konverzaci

1 Na obrazovce chatu klepněte na tlačítko Menu → Add to chat (Přidat k chatu).
2 Vyberte přítele, kterého chcete přizvat k aktuální konverzaci.

Vypnutí protokolu chatu

Na obrazovce chatu klepněte na tlačítko Menu → Chat off record (Vypnout záznam chatu).
Následující chatové konverzace nebudou zaznamenány. Pokud chcete v protokolu chatu
pokračovat, klepněte na položku Chat on record (Zapnout záznam chatu).

Přepínání mezi aktivními konverzacemi

1 Na obrazovce chatu nebo v seznamu přátel klepněte na tlačítko Menu → Switch chats
(Přepnout chaty).

2 V otevřeném panelu klepněte na jméno přítele, se kterým chcete chatovat.

Ukončení konverzace
 V seznamu přátel klepněte a podržte jméno přítele s aktivním chatem. Ve zobrazené

nabídce klepněte na položku End chat (Ukončit chat).

 Na obrazovce chatu klepněte na tlačítko Menu → End chat (Ukončit chat).

Zobrazení všech přátel v seznamu přátel
Pouze přátelé, se kterými chatujete nejčastěji, jsou zobrazeni jako nejoblíbenější. Pokud chcete

zobrazit všechny vaše přátele, klepněte na tlačítko Menu → All friends (Všichni přátelé).

Zobrazení přítele v seznamu nejoblíbenějších
1 V seznamu přátel klepněte a podržte jméno přítele a otevře se nabídka možností.
2 Klepněte na položku Show friend (Zobrazit přítele).
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Trvalé zobrazení přítele
Přítele můžete zobrazit trvale, takže se vždy objeví v seznamu nejoblíbenějších přátel.
1 V seznamu přátel klepněte a podržte jméno přítele a otevře se nabídka možností.
2 Klepněte na položku Pin friend (Zobrazit přítele vždy).

POZNÁMKA: Pokud zrušit trvalé zobrazení přítele, v seznamu přátel klepněte a
podržte přítele, jehož trvalé zobrazení chcete zrušit, a poté klepněte na položku
Unpin friend (Zobrazit přítele automaticky) v kontextové nabídce.

POZNÁMKA: Pokud chcete odstranit přítele ze seznamu nejoblíbenějších,
klepněte a podržte jeho jméno a poté v nabídce klepněte na položku Hide
friend (Skrýt přítele). Pokud jste přítele nechali zobrazovat trvale, trvalé
zobrazení bude odstraněno, pokud přítele skryjete.

Blokování posílání zpráv od přítele
1 V seznamu přátel najděte přítele, kterého chcete blokovat.
2 Klepněte a podržte jméno přítele a poté klepněte na položku Block friend (Blokovat

přítele).
Přítel je odebrán ze seznamu přátel a přidá se do seznamu blokovaných přátel.

POZNÁMKA: Pokud chcete přítele odblokovat, v seznamu přátel klepněte na

tlačítko Menu .  Blocked (Blokovaní). V seznamu blokovaných přátel
klepněte na jméno přítele, kterého chcete odblokovat, a poté klepněte na
tlačítko OK.

Trvalé odebrání přítele
1 V seznamu přátel najděte přítele, kterého chcete odebrat.
2 Klepněte a podržte jméno přítele a poté klepněte na položku Remove friend (Odebrat

přítele).

Jak zjistit, jaké zařízení váš přítel používá k chatování pomocí služby Google Talk

1 V seznamu přátel se přesvědčte, ze je aktivní položka Menu → Settings (Nastavení) →
Mobile indicator (Indikátor mobility).

2 V seznamu přátel se podívejte na obrázek napravo od jména přítele. Pokud váš přítel
například používá telefon se systémem Android, zobrazí se obrázek Android. Pokud není
zobrazen žádný obrázek, znamená to, že váš přítel je přihlášen ke službám Google pomocí
počítače.

Odhlášení od služby Google Talk

V seznamu přátel klepněte na tlačítko Menu → Sign out (Odhlásit).
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Maps
Aplikace Google Maps vám pomáhá zjistit aktuální polohu, prohlížet dopravní situaci v
reálném čase a najít trasu k cíli. Rovněž můžete použít nástroj pro vyhledávání k nalezení adres
nebo zajímavých míst na mapě nebo v pohledu Street view.

POZNÁMKA: Aplikace Google Maps nepokrývá zcela všechna místa.

Povolení zdroje určení polohy
Pokud chcete pomocí aplikace Google Maps najít požadované místo nebo aktuální polohu, je
třeba povolit zdroje určení polohy:

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Security
& location (Zabezpečení a poloha).

2 Vyberte možnost Use wireless networks (Použít bezdrátové sítě), Enable GPS satellites
(Povolit satelity GPS) nebo obě možnosti.

POZNÁMKA: Výběr možnosti Enable GPS satellites umožňuje vyhledávat
pozici až na úroveň ulic. Tento režim však vyžaduje jasný výhled na oblohu a
více vybíjí baterii.

Otevření aplikace Google Maps

Klepněte na tlačítko aplikací → Maps (Mapy) .

Zobrazení vaší polohy na mapě

Na obrazovce aplikace Maps klepněte na tlačítko Menu → My Location (Moje poloha).
Vaše poloha je na mapě označena blikajícím modrým bodem.

POZNÁMKA: Výběr možnosti Enable GPS satellites umožňuje určit vaši pozici
až na úroveň ulic. Tento režim však vyžaduje jasný výhled na oblohu a více
vybíjí baterii.

Hledání místa na mapě

1 Na obrazovce aplikace Maps klepněte na tlačítko Menu → Search (Hledat).
2 Hledání zadáním z klávesnice:

a Zadejte hledané místo do pole pro vyhledávání. Můžete zadat adresu, město nebo
zemi, typ obchodu nebo organizace, jako je "restaurace" nebo "škola".

b Klepněte na tlačítko Search (Hledat) na klávesnici nebo na ikonu hledání  v poli
pro vyhledávání.

Hledání hlasovým zadáním:

a Klepněte na tlačítko .
b Vyslovte cílové místo.
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POZNÁMKA: Při zadávání informací se pod polem pro vyhledávání zobrazují
dřívější hledané položky nebo odpovídající místa. Klepnutím na název místa
nebo adresu zobrazíte polohu na mapě.

3 Výsledky vyhledávání jsou na mapě označeny bublinami s písmeny.

1 Klepnutím na název místa zobrazíte adresu, podrobnosti nebo hodnocení místa, pokud
jsou tyto informace k dispozici.
 Pokud chcete najít trasu k místu, klepněte na adresu → Get directions (Najít

trasu) (další informace viz téma Nalezení trasy).
 Pokud chcete přepnout na pohled Street view pro dané místo, klepněte na adresu

→ Street view (další informace viz téma Zobrazení mapy v pohledu Street
view).

2 Klepnutím zobrazíte seznam výsledků vyhledávání.
3 Pokud bylo nalezeno více výsledků vyhledávání, klepnutím zobrazíte předchozí nebo

následující výsledek na mapě.
4 Výsledek vyhledávání je na mapě označen značkou s písmenem. Klepnutím na značku

zobrazíte název místa.

Pohyb po mapě
1 Přejetím nebo přetažením mapy libovolným směrem zobrazíte požadované oblasti.
2 Pokud během navigace v mapě narazíte na zajímavé místo, klepnutím a podržením místa

zobrazíte adresu (pokud je pro dané místo k dispozici pohled Street view, zobrazí se
rovněž miniatura fotografie).
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Přiblížení nebo oddálení na mapě

Klepnutím na tlačítko  mapu oddálíte, klepnutím na tlačítko  ji přiblížíte.

Změna vrstev mapy
Aplikace Google Maps se otevře s výchozí mapovou vrstvou. Na mapě můžete použít jiné typy
vrstev a zobrazovat další informace nebo obrázky.

1 Klepněte na tlačítko Menu → Layers (Vrstvy).
2 V nabídce Layers vyberte požadovanou vrstvu zobrazenou na mapě.
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Vrstva Map (Mapa)
Mapová vrstva zobrazuje ulice, silnice, budovy, hlavní instituce, zastávky hromadné dopravy,
parky, řeky, jezera, hory, hranice a pod.

Vrstva Traffic (Provoz)
Vrstva provozu zobrazuje barevné linky podél silnic, u kterých lze shromažďovat údaje o
aktuálním provozu. Zelené linky označují dobrou rychlost provozu, žluté nižší

rychlost a hnědé označují dopravní zácpy.   označuje místo, kde probíhá výstavba;
označuje místo, kde je silnice uzavřená.
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Vrstva Satellite (Satelitní)
Satelitní vrstva zobrazuje mapu v satelitním pohledu, který není v reálném čase.

Vrstva Transit Lines (Linky veřejné dopravy)
Vrstva linek veřejné dopravy zobrazuje dopravní trasy v oblasti.

POZNÁMKA: Klepnutím na tlačítko Menu → Layers (Vrstvy) .  More layers
(Další vrstvy) můžete najít další vrstvy, které lze použít na mapu. Informace o
dalších vrstvách najdete na webu Google Maps.
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POZNÁMKA: Pokud chcete odebrat všechny vrstvy kromě mapové vrstvy,

klepněte na tlačítko Menu → Layers (Vrstvy) → Clear Map (Vymazat mapu).

Zobrazení mapy v pohledu Street view
Místo nalezené na mapě můžete přepnout do pohledu Street view. Pohled Street view sestává z
obrázků pořízených na ulicích.
1 Najděte požadované místo na mapě. Další informace najdete v tématech Hledání místa na

mapě a Pohyb po mapě.
2 Na mapě klepněte na název nebo adresu místa.
3 Na obrazovce s podrobnostmi o místě klepněte na položku Street view.
4 Pokud se chcete rozhlédnout po okolí místa, otočte pohledem na obrazovce pomocí prstu.
5 Pokud se chcete pohybovat po ulici, klepněte na šipky zobrazené na displeji nebo klepněte

na tlačítko Menu → Step forward (Krok vpřed) nebo Step backward (Krok zpět).

POZNÁMKA: Při prohlížení místa v pohledu Street klepnutím na tlačítko Menu

→ Compass mode (Režim kompasu) povolíte režim kompasu, který vám
umožňuje rozhlížet se na vybraném místě nakláněním a otáčením přístroje
namísto posouvání pohledu na obrazovce prstem.

Nalezení trasy
Pomocí aplikace Google Maps můžete najít trasu k cíli.
1 Při prohlížení mapy:

Klepněte na tlačítko Menu → Directions (Trasa).
Nebo
Při nalezení místa:
a Klepněte na název místa nebo adresu zobrazenou na mapě.
b Na obrazovce s podrobnostmi o místě klepněte na položku Get directions (Najít

trasu).
2 Zadejte počáteční bod do prvního textového pole a koncový bod do druhého textového

pole.
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POZNÁMKA: Ve výchozím stavu je počátečním bodem vaše aktuální poloha a
místo, které jste našli na mapě, je cíl.

1 Počáteční bod
2 Cíl
3 Vyberte, jak se chcete do cíle dostat: autem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
4 Klepnutím vypíšete trasu.
5 Klepnutím nastavte vaši aktuální polohu, kontaktní adresu nebo místo na mapě jako

počáteční nebo cílový bod.

3 Klepněte na tlačítko Go (Spustit). Zobrazí se trasa k vašemu cíli.
4 Pokud chcete trasu nebo úsek zobrazit na mapě, klepněte na položku Show on map

(Zobrazit na mapě) nebo klepněte na dílčí pokyn trasy a trasa nebo úsek se zobrazí na
mapě.

Vymazání mapy

Klepněte na tlačítko Menu → Clear Map (Vymazat mapu). Všechny výsledky vyhledávání,
trasy a značky provozu se odstraní z mapy.
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Používání služby Google Latitude

POZNÁMKA: Pokud chcete používat službu Google Latitude, je třeba se
přihlásit k účtu Google. Vyhledávací služba Google Latitude vám umožňuje
sdílet místa s vašimi přáteli a rodinnými příslušníci, kteří se přihlásili ke službě
pomocí svých účtů Google. Rovněž můžete posílat rychlé zprávy a e-maily,
telefonovat a hledat trasu k vašim přátelům.

Aby vaši přátelé viděli vaši polohu a mohli přijímat pozvání, je třeba povolit funkci Join
Latitude (Připojit se k službě Latitude).

1 Při prohlížení mapy v libovolném režimu klepněte na tlačítko Menu → Join Latitude.
2 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet Google, pokud jej nemáte, nebo se přihlaste ke

svému účtu, pokud jej máte. Další informace najdete v tématu Nastavení účtu Google.

POZNÁMKA: Pokud jste se již k účtu Google přihlásili, přeskočte bod 2.
3 Přečtěte si zásady ochrany soukromí. Pokud je přijímáte, klepněte na tlačítko Agree &

share (Souhlasit a sdílet).

Spuštění služby Latitude

Při prohlížení mapy klepněte na tlačítko Menu → Latitude.

Pozvání přátel ke sdílení polohy

1 Na obrazovce Latitude klepněte na tlačítko Menu → Add friends (Přidat přátele).
2 Vyberte přátele, se kterými chcete sdílet polohy:

 Select from Contacts (Vybrat z kontaktů): Vyberte přátele ze svých kontaktů. Přátelé,
kteří již službu Latitude používají, mají vedle jména ikonu.

 Add via email address (Přidat pomocí e-mailové adresy): Zadejte e-mailovou adresu.
3 Klepněte na tlačítko Add friends (Přidat přátele) a poté na tlačítko Yes (Ano).
4 Vaši přátelé, kteří již používají službu Latitude, obdrží e-mailem požadavek a oznámení ve

službě Latitude s žádostí o sdílení polohy. Pokud se ještě ke službě Latitude nepřipojili,
obdrží e-mailovou zprávu s požadavkem, aby se přihlásili ke službě Latitude pomocí svého
účtu Google.
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Přijetí pozvání
Když obdržíte žádost o sdílení své polohy s přítelem ve službě Latitude, vyberte, jak chcete
odpovědět:
 Accept and share back (Přijmout a sdílet): Uvidíte polohu přítele a přítel uvidí vaši.
 Accept, but hide my location (Přijmout, ale skrýt moji polohu): Uvidíte polohu přítele,

ale přítel vaši neuvidí.
 Don’t accept (Nepřijímat): Odmítne požadavek ke sdílení. Informace o poloze nebudou

sdíleny.

Zobrazení vašich přátel
Můžete zobrazit vaše přátele na mapě nebo v seznamu.
 Zobrazení na mapě

Když otevřete aplikaci Google Maps, zobrazí se na mapě polohy vašich přátel. Každý
přítel je označen ikonou s fotografií a šipkou, která ukazuje jeho polohu. Pokud chcete
zobrazit profil přítele a komunikovat s ním, klepněte na fotografii a poté klepněte na
popiskem jejich polohy přímo nad fotografií. Pokud chcete vidět další přátele, klepněte na
jednu ze šipek vedle popisku.

 Zobrazení v seznamu

Pokud chcete zobrazit seznam vašich přátel, klepněte na tlačítko Menu → Latitude.
Pokud chcete zobrazit profil přítele a komunikovat s ním, klepněte na jeho jméno v
seznamu.

Spojení s vašimi přáteli
Klepnutím na jméno přítele v zobrazení na mapě nebo v seznamu otevřete profil přítele. Na
obrazovce s profilem můžete s přítelem komunikovat a konfigurovat možnosti ochrany
soukromí.

Show on map (Zobrazit
na mapě)

Zobrazení polohy přítele na mapě.

Shout out to <jméno>
(Poslat zprávu příteli)

Odešle zprávu, kterou vaši přátelé vidí u vašeho popisku na
mapě nebo v seznamu přátel.

Chat using Google Talk
(Chatovat pomocí služby
Google Talk)

Odešle rychlou zprávu pomocí služby Google Talk. Otevře se
okno pro konverzaci s tímto přítelem.

Send email (Odeslat e-
mail)

Napsání a odeslání e-mailové zprávy adresované tomuto příteli.

Get directions (Najít
trasu)

Nalezení trasy k poloze přítele.
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Sharing options
(Možnosti sdílení)

 Share best available location (Sdílet nejlepší dostupnou polohu):
Sdílení polohy na úrovni ulice s přítelem.

 Share only city level location (Sdílet pouze polohu na úrovni
měst): Sdílet pouze město nebo přibližnou oblast, ve které se
nacházíte a ne polohu na úrovni ulice. Váš přítel uvidí ikonu s
vaší fotografií uprostřed města, ve kterém se nacházíte.

 Hide from this friend (Skrýt tomuto příteli): Ukončení sdílení
polohy s tímto přítelem. Váš přítel neuvidí ikonu s vaší fotografií
na mapě.

Remove this friend
(Odebrat tohoto
přítele)

Odebrání tohoto přítele z seznamu a ukončení veškerého sdílení
polohy.

Omezení sdílených informací a změna veřejného profilu

1 V aplikaci Maps klepněte na tlačítko Menu → Latitude.
2 Klepněte na popisek s vaší polohou na mapě nebo na vaše jméno v seznamu přátel.
3 Nastavte následující možnosti dle vašich preferencí.

Show on map
(Zobrazit na mapě)

Zobrazení vaší polohy na mapě.

Change your
photo (Změnit
fotografii)

Změna obrázku, který vaši přátelé uvidí na mapě nebo v seznamu
přátel.
Můžete pořídit snímek pomocí aplikace Camera (Fotoaparát) nebo
vybrat obrázek uložený v aplikaci Photos and Videos (Fotografie a
video).

Edit privacy
setting (Upravit
nastavení soukromí)

Správa sdílení vaší polohy s přáteli:
 Detect your location (Zjistit vaši polohu): Služba Latitude

automaticky zjišťuje a aktualizuje vaši aktuální polohu.
POZNÁMKA: Aby služba Latitude hlásila vaši polohu, musíte
povolit zdroje určení polohy. Další informace najdete v tématu
Povolení zdroje urcení polohy.
 Set your location (Nastavit svou polohu): Vyberte polohu z

mapy, kontaktních adres nebo blízkých míst nebo zadejte adresu.
 Hide your location (Skrýt vlastní polohu): Všichni vaši přátelé

neuvidí vaši polohu na mapě.
 Turn off Latitude (Vypnout službu Latitude): Vypne službu

Latitude a ukončí sdílení polohy.
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YouTube
YouTube je služba streamování videa, která vám umožňuje prohlížet videa odeslaná jinými
členy služby YouTube.

POZNÁMKA: Procházení a prohlížení videoklipů nevyžaduje přihlášení k účtu
YouTube. Abyste však mohli používat všechny funkce, jako hodnocení,
přidávání komentářů k videu nebo prohlížení "mého účtu", musíte vytvořit účet
YouTube a přihlásit se k němu.

Otevření aplikace YouTube

Klepněte na tlačítko aplikací → YouTube .
Otevře se obrazovka YouTube s videoklipy seskupenými do kategorií jako Most viewed
(Nejsledovanější), Most discussed (Nejdiskutovanější), Top Rated (Nejlépe hodnocené) atd.

Vyhledání videa zadáním na klávesnici

1 Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky YouTube nebo klepněte na tlačítko

Menu → Search (Hledat) a otevře se panel vyhledávání.
2 Zadejte jméno videa nebo klíčové slovo do pole pro vyhledávání pomocí klávesnice na

obrazovce. Pod polem pro vyhledávání se zobrazují výsledky, které plně nebo částečně
odpovídají zadávanému textu.
Můžete:
a Projít výsledky vyhledávání a klepnout na požadovanou položku.

b Klepnout na tlačítko pro vyhledávání na klávesnici nebo na ikonu vyhledávání  v
poli pro vyhledávání a vyhledat výsledky, které odpovídají zadanému textu. Poté
klepněte na požadovaný výsledek vyhledávání.

3 Zobrazí se seznam videoklipů, které odpovídají vybranému výsledku.
4 Klepnutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.

Vyhledání videa hlasovým zadáním

1 Klepněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky YouTube nebo klepněte na

tlačítko Menu → Search (Hledat) a otevře se panel vyhledávání.

2 Klepněte na tlačítko .
3 Vyslovte název videa nebo klíčové slovo.



88 Web

4 Zobrazí se seznam videoklipů, které odpovídají vysloveným slovům.
5 Klepnutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.

Vyhledání videa podle kategorie

1 Klepněte na tlačítko Menu → Categories (Kategorie).
2 Projděte uvedené kategorie a klepněte na kategorii, pod kterou se video nachází.
3 Klepnutím zahájíte přehrávání videa.

Filtrování videoklipů podle časového období

1 Klepněte na tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Filter videos by time (Filtrovat
videa podle délky) nebo Time filter (Časový filtr).

2 Vyberte časové období, např Today (Dnes) nebo This week (Tento týden).
3 Zobrazí se seznam videoklipů, které odpovídají vybranému časovému období.

Sledování videa
1 Vyberte si video uvedené na obrazovce aplikace YouTube. Video se začne automaticky

přehrávat.
2 Pokud chcete ovládat přehrávání videa, klepněte kamkoliv na displej a zobrazí se ovládací

prvky přehrávání.
3 Pokud chcete ukončit přehrávání, klepněte na tlačítko Zpět   nebo Domů .

Správa videa
1 Při procházení videoklipů v seznamu klepněte a podržte video a otevře se nabídka

možností.

Při přehrávání videa klepněte na tlačítko Menu .
2 Můžete provádět tyto činnosti, které vyžadují přihlášení k vašemu účtu YouTube.

Rate (Ohodnotit) Hodnocení videa hvězdičkami.
Comments
(Komentáře)

Psaní a posílání komentářů k videu.

Favorite (Oblíbené) Přidání webového odkazu na video do záložek prohlížeče.
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Share (Sdílet) Odeslání webového odkazu na video ostatním e-mailem.
Flag (Nahlásit) Pokud se vám video zdá nevhodné pro zveřejnění a chcete jej

nechat odstranit, můžete ho nahlásit a upozornit poskytovatele
služby.

Android Market
Službu Android Market můžete použít ke stahování a instalování aplikací a her do přístroje.

POZNÁMKA: Aplikace stažené z Android Marketu nemusí podporovat
automatickou změnu orientace obrazovky.

Otevření aplikace Android Market

1 Klepněte na tlačítko aplikací → Market .
2 Podle pokynů na obrazovce vytvořte účet Google, pokud jej nemáte, nebo se přihlaste ke

svému účtu, pokud jej máte. Další informace najdete v tématu Nastavení účtu Google.

POZNÁMKA: Pokud jste se již k účtu Google přihlásili, přeskočte bod 2.
3 Po přečtení a odsouhlasení dokumentu Android Market Terms of Service (Podmínky

služby Android Market) klepněte na tlačítko Accept (Přijmout)



90 Web

4 Otevře se obrazovka aplikace Android Market.

1  Klepnutím na kartu Apps (Aplikace) zobrazíte kategorie aplikací. Všechny
aplikace dostupné ke stažení jsou seřazeny do těchto kategorií.

 Klepnutím na kartu Games (Hry) zobrazíte kategorie her. Všechny hry dostupné
ke stažení jsou seřazeny do těchto kategorií.

2 Otevře se obrazovka Market s přímým přístupem k uváděným aplikacím.
3 Zobrazí hodnocení položky uživateli a informace o tom, zda je bezplatná nebo vyžaduje

zakoupení.
4 Klepnutím na kartu Downloads (Stažené) zobrazíte stažené položky.
5 Klepnutím můžete v Android Marketu vyhledávat aplikace nebo hry.
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Pokud je vybrána kategorie, např. klepnutím na kartu Games (Hry) → Brain &
Puzzle (Hlavolamy a logické hry):

1 Klepnutím na tlačítko Top free (Nej bezplatné) seřadíte položky podle hodnocení.
2 Klepnutím na tlačítko Just in (Nové) seřadíte položky podle data.

Stažení a instalace aplikace nebo hry
1 Projděte seznam aplikací nebo her a vyberte si požadovanou položku.
2 Klepněte na aplikaci nebo hru, kterou chcete stáhnout a nainstalovat.
3 Na obrazovce s podrobnostmi aplikace si můžete přečíst popis aplikace nebo hry,

hodnocení uživatelů a komentáře a informace o autorech.

POZNÁMKA: Pokud chcete zobrazit funkce nebo data, ke kterým má aplikace v

přístroji přístup, klepněte na tlačítko Menu  a vyberte možnost Security
(Zabezpečení).

4 Na obrazovce s podrobnostmi aplikace klepněte na tlačítko Install (Instalovat) a položka
se začne stahovat a instalovat. Na obrazovce stahování aplikace se zobrazí průběh
stahování.

POZNÁMKA: Pokud aplikace vyžaduje přístup k datům nebo funkcím přístroje,
Market vás informuje, k čemu má aplikace přístup.  Klepnutím na tlačítko OK
zahájíte stahování a instalaci.

POZNÁMKA: Během instalace se v oznamovací oblasti stavového řádku
zobrazí ikona . Klepnutím na oznamovací oblast stavového řádku otevřete
panel oznámení, ve kterém můžete sledovat průběh stahování.

POZNÁMKA: Pokud chcete zastavit stahování aplikace, klepněte na tlačítko
Cancel download (Zrušit stahování) na obrazovce stahování aplikace.

5 Po stažení a nainstalování aplikace do přístroje se v oznamovací oblasti stavového řádku

objeví ikona stažení .
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Otevření aplikace nebo hry
Z obrazovky Marketu:
1 Klepněte na kartu Downloads (Stažené) na obrazovce Marketu.
2 Klepněte na nainstalovanou aplikaci v seznamu.
3 Klepněte na tlačítko Open (Otevřít). Vybraná aplikace se začne spouštět.

Z hlavní nabídky aplikací:
1 Klepněte na tlačítko aplikací .
2 Klepněte na ikonu aplikace.

 Ze stavového řádku:

1 Klepněte na oznamovací oblast stavového řádku, kde je zobrazena ikona stažení ,
indikující nedávné stažení aplikace.

2 Klepněte na název aplikace, kterou chcete otevřít.

Odinstalování aplikace nebo hry
1 Na obrazovce se staženými položkami klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
2 Klepněte na tlačítko Uninstall (Odinstalovat).
3 Po dokončení odinstalování můžete vybrat důvod, proč jste aplikaci odebrali.

Synchronizace dat Google
Pomocí webového připojení může přístroj synchronizovat data Google včetně služby Gmail,
kalendáře a kontaktů s vaším počítačem nebo jakýmkoli jiným zařízením, které používáte k
přístup k účtu Google.

Výběr synchronizovaných aplikací

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Data
synchronization (Synchronizace dat).

2 Klepnutím vyberte možnost Background data (Data na pozadí), aby byly k dispozici
všechny možnosti synchronizace.

3 Klepnutím vyberte položku Auto-sync, aby zařízení automaticky synchronizovalo vybraná
data:
Gmail, Calendar (Kalendář) a/nebo Contacts (Kontakty).

4 Vyberte data, která má zařízení synchronizovat automaticky:
Gmail, Calendar (Kalendář) a/nebo Contacts (Kontakty).
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POZNÁMKA: Pokud chcete synchronizovat jednotlivé aplikace ručně, klepnutím
zrušte zaškrtnutí položky Auto-sync (Automatická synchronizace) a klepnutím

na možnost spusťte synchronizaci vybraných dat. Klepnutím na tlačítko Menu
→ Sync now (Synchronizovat) provedete ruční synchronizaci všech dat.

POZNÁMKA: Během synchronizace dat se ve stavovém řádku zobrazí ikona

synchronizace  a ikona synchronizace  se objeví u položky, jejíž data se
synchronizují.

Amazon MP3

Klepněte na tlačítko aplikací → MP3 Store .

Nástroj pro stahování Amazon umožňuje procházet, vyhledávat, stahovat, nakupovat a
přehrávat hudbu ve formátu MP3 z obchodu Amazon MP3.

POZNÁMKA: Ke stahování hudby je nutné bezdrátové připojení; vyhledávání a
poslech však lze provádět pomocí mobilního připojení 3G.

POZNÁMKA: Stahování hudby může být zpoplatněno.

POZNÁMKA: Pokud chcete stáhnout album nebo skladbu, klepněte na tlačítko
s cenovkou na konci záznamu s albem nebo stopou.

POZNÁMKA: Pokud chcete poslouchat ukázku skladby, klepněte na záznam se
skladbou. Pokud chcete zastavit přehrávání, klepněte na tlačítko pro zastavení
přehrávání nalevo od záznamu.

POZNÁMKA: Podrobnosti o používání obchodu Amazon MP3 najdete na
stránkách Amazon.com/Help.
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Prizpusobení prístroje Dell™ Streak
Pomocí nabídky Settings (Nastavení) můžete přizpůsobovat funkci přístroje, aby vyhovovala
vašim potřebám.

Změna nastavení zobrazení
1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Sound &

display (Zvuk a obraz) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Sound & display
(Zvuk a obraz).

2 Projděte nabídku k položkám seskupeným pod pruhem Display settings (Nastavení
zobrazení) a klepněte na požadovanou možnost.

3 Projděte seznam a vyhledejte a klepněte na požadovanou položku.

4 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení ;
pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti

nastavení .

Orientation
(Orientace)

Ve výchozím stavu se orientace obrazovky přepne z režimu na šířku
na režim na výšku, když přístroj otočíte.

Animation
(Animace)

Nastavte přehrání animace při otvírání a zavírání oken.

Automatic Backlight
(Automatické
podsvícení)

 Nastavte přístroj, aby automaticky upravoval jas displeje podle
okolního osvětlení.

Brightness (Jas) Ruční nastavení jasu displeje.
1 Posuňte vodorovně jezdcem jasu nebo klepněte na požadované

místo posuvníku. Čím delší je žlutý pruh, tím je displej
jasnější.

2 Potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK.
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Screen timeout
(Interval vypnutí
obrazovky)

 Nastavte, jak dlouho zůstane displej zapnutý po poslední
operaci. Projděte možnosti a klepněte na preferovanou
prodlevu; pokud chcete funkci vypnout, vyberte možnost
Never timeout (Nikdy nevypínat).

 Displej se automaticky vypne a zamkne po uplynutí zvoleného
času.

 Pokud chcete displej zapnout a odemknout, stiskněte tlačítko

vypínače  a poté klepněte na tlačítko Menu .
POZNÁMKA: Pokud vyberete možnost Never timeout (Nikdy
nevypínat), displej zůstane trvale zapnutý a rychle spotřebuje
energii baterie.

POZNÁMKA: Pokud je povolena možnost Settings (Nastavení)
→ Security & location (Zabezpečení a poloha) → Screen
unlock pattern (Gesto odemknutí displeje), je pro odemknutí
displeje třeba nakreslit gesto odemknutí. Podrobnosti najdete
v tématu Ochrana dat v prístroji pomocí gesta pro
odemknutí obrazovky.

Změna nastavení zvuku a vyzvánění

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Sound &
display (Zvuk a obraz) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Sound & display
(Zvuk a obraz).

2 Použijte možnosti seskupené pod pruhem Sound settings (Nastavení zvuku) a klepněte na
požadovanou možnost.

3 Projděte seznam a vyhledejte a klepněte na požadovanou položku.

4 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení ;
pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti

nastavení .
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Silent mode (Tichý režim) Ztišení všeho kromě budíku, hudby a videa.
POZNÁMKA: Pokud je aktivován tichý režim, lze
upravovat pouze položky Media volume (Hlasitost
médií) Alarm volume (Hlasitost budíku) a Phone
vibrate (Vibrace telefonu).

Ringer volume (Hlasitost
vyzvánění)

Nastavení hlasitosti vyzvánění příchozích hovorů a
oznámení.
1 Pokud chcete upravit hlasitost vyzvánění příchozích

hovorů, přetáhněte vodorovně jezdec hlasitosti
Incoming call volume (Hlasitost příchozího hovoru)
nebo klepněte na požadované místo na posuvníku.

2 Pokud chcete pro oznámení použít jinou úroveň
hlasitosti, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka Use
incoming call volume for notifications (Použít
hlasitost příchozích hovorů pro oznámení). Poté nastavte
hlasitost stejným způsobem.

3 Potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK.
Media volume (Hlasitost
médií)

Nastavte hlasitost pro přehrávání hudby a videa.
1 Vodorovným přetažením jezdce Media volume

(Hlasitost médií) nebo klepnutím na požadované místo
posuvníku nastavte hlasitost.

2 Potvrďte nastavení klepnutím na tlačítko OK.
Phone ringtone (Vyzváněcí
tón telefonu)

Vyberte požadované vyzvánění pro příchozí hovory.

Phone vibrate (Vibrace
telefonu)

Nastavte vibrace telefonu při příchozím hovoru.

Notification ringtone
(Vyzváněcí tón oznámení)

Vyberte požadované vyzvánění pro oznámení.

Audible touch tones
(Dotyky jsou provázeny
zvukem)

Při vytáčení pomocí klávesnice na obrazovce uslyšíte tón.

Audible selection (Výběr se
zvuky)

 Klepnutí na displej při výběru položek je doprovázeno
tónem.

SD card & USB
notifications (Oznámení
karty SD a USB)

Při odpojení karty SD nebo připojení kabelu USB uslyšíte
tón.

Ruční nastavení data, času a časového
pásma
1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Date &

time (Datum a čas) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Date & time
(Datum a čas).

2 Klepněte na požadovanou možnost.
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3 Projděte seznam a vyhledejte a klepněte na požadovanou položku.

4 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení ;
pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti

nastavení .

Select time source
(Vyberte zdroj času)

• Manual (Ručně): Tuto položku vyberte pro ruční nastavení data,
času a časového pásma.
• Mobile Cell Network (Mobilní síť): Přístroj automaticky zobrazí
datum, časové pásmo a čas poskytnuté telefonní sítí.
• Internet: Přístroj automaticky zobrazí datum a čas podle
internetu.

Set date (Nastavení
data) 1 Klepnutím nebo klepnutím a podržením tlačítka  nebo

 nastavte měsíc, den a rok; rovněž můžete klepnout na
měsíc, den nebo rok a zadat datum pomocí klávesnice.

2 Klepnutím na tlačítko Set (Nastavit) potvrďte datum.
Set time zone
(Nastavení časového
pásma)

Vyberte město nebo oblast reprezentující časové pásmo pro váš

přístroj. Klepnutím na tlačítko Menu  seřadíte seznam časových
pásem abecedně nebo podle pásem.

Set time (Nastavení
času) 1 Klepnutím nebo klepnutím a podržením tlačítka  nebo

 nastavte hodiny a minuty; rovněž můžete klepnout na
hodiny nebo minuty a zadat čas pomocí klávesnice.

2 Pokud se používá 12hodinový formát, klepněte na tlačítko
AM/PM (dop./odp.).

3 Klepnutím na tlačítko Set (Nastavit) potvrďte čas.
Use 24-hour format
(Použít 24hodinový
formát)

Pokud chcete zobrazovat čas ve 12hodinovém formátu, zrušte
zaškrtnutí tohoto políčka.

Select date format
(Vybrat formát data)

Vyberte formát použitý pro zobrazení data na stavovém řádku.
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Výběr jazyka
Nastavení jazyka zobrazovaného textu.

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Locale &
1 text (Místní nastavení a text) → Select locale (Volba národního prostředí) nebo klepněte

na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Locale & text (Místní
nastavení a text) →

2 Select locale (Volba národního prostředí).
3 Vyberte požadovaný jazyk ze zobrazeného seznamu.
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Ochrana prístroje Dell™ Streak

Ochrana dat v přístroji pomocí gesta pro
odemknutí obrazovky
Data v přístroji můžete chránit před neoprávněným přístupem uzamčením dotykové obrazovky
gestem pro odemknutí. Pokud je gesto pro odemknutí povoleno a obrazovka je uzamčena, je
třeba nakreslit správné gesto a odemknout obrazovku.
Pokud se vám nepodaří nakreslit správné gesto na obrazovce pětkrát po sobě, budete moci další
pokus provést až po 30 sekundách. Pokud si nemůžete vzpomenout na gesto pro odemknutí
obrazovky, odemkněte obrazovku podle následujícího postupu:
1 Klepněte na tlačítko Forgot pattern (Zapomněl jsem gesto).
2 Po vyzvání se přihlaste k webovým stránkám Google pomocí vašeho uživatelského jména

a hesla Google.
3 Nakreslete nové gesto pro odemknutí obrazovku dle popisu v tématu Vytvoření gesta pro

odemknutí obrazovky.
4 Pokud se vám nepodaří získat pomocí výše uvedeného postupu nové gesto pro odemknutí,

navštivte stránky support.dell.com.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky.

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Security
& location (Zabezpečení a poloha) → Set unlock pattern (Nastavit gesto pro odemknutí)
nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Security &
location (Zabezpečení a poloha) → Set unlock pattern (Nastavit gesto pro odemknutí).

2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na tlačítko Next (Další).

3 Klepnutím na tlačítko Menu  si můžete prohlédnout animovaný příklad postupu
nakreslení gesta. Poté klepněte na tlačítko OK.
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4 Tažením prstem nakreslete gesto pro odemknutí spojením alespoň čtyř bodů ve svislém,
vodorovném nebo šikmém směru. Po dokončení kreslení gesta zvedněte prst z obrazovky.

POZNÁMKA: Pro vytvoření gesta je třeba přejet prstem po displeji, ne jen
klepnout na jednotlivé body.

5 Přístroj zaznamená gesto, pokud je správně nakresleno. Klepněte na tlačítko Continue
(Pokračovat).

6 Po výzvě znovu nakreslete gesto a klepněte na tlačítko Confirm (Potvrdit).

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit gesto pro odemknutí obrazovky, je třeba
před nakreslením gesta podle bodů 4 až 6 nakreslit staré gesto.

Zapnutí nebo vypnutí gesta pro odemknutí obrazovky a změna souvisejících nastavení

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Security
& location (Zabezpečení a poloha) → Require pattern (Požadovat gesto) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Security &
location (Zabezpečení a poloha) → Require pattern (Požadovat gesto).

2 Pokud chcete nastavení povolit, klepnutím zaškrtněte políčko u možnosti nastavení ;
pokud chcete nastavení zakázat, klepnutím zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti

nastavení .
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Require pattern
(Požadovat gesto)

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Require pattern
zapnete nebo vypnete gesto pro odemknutí obrazovky.

Use visible pattern
(Použít viditelné
gesto)

Zrušte zaškrtnutí políčka Use visible pattern, pokud nechcete, aby
se při kreslení na displej nezobrazovaly čáry gesta pro odemknutí.

Use tactile feedback
(Použít hmatovou
odezvu)

Toto políčko zaškrtněte, pokud nechcete, aby zařízení poskytovalo
dotykovou odezvu při kreslení gesta pro odemknutí.

Ochrana SIM karty pomocí hesla pro
zablokování
SIM kartu můžete chránit před neoprávněným použitím pomocí kódu Personal Identification
Number (PIN). Pokud je povolen kód PIN pro blokování SIM karty, je třeba zadat kód PIN pro
odemknutí SIM karty při každém zapnutí přístroje.

POZNÁMKA: Pokud zadáte kód PIN třikrát po sobě nesprávně, SIM karta bude
trvale zablokována. Pro odblokování SIM karty je třeba zadat kód Personal
Unblocking Key (PUK). Kód PUK vám sdělí váš telefonní operátor.

POZNÁMKA: Tísňové telefonní hovory můžete provádět i bez odblokování SIM
karty.

Povolení kódu PIN SIM karty

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Security
& location (Zabezpečení a poloha) → Set SIM card lock (Nastavení zámku SIM karty)
→ Lock SIM Card (Zamykat SIM kartu) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Security &
location (Zabezpečení a poloha) → Set SIM card lock (Nastavení zámku SIM karty) →
Lock SIM Card (Zamykat SIM kartu).

2 Zadejte kód PIN vaší SIM karty pomocí klávesnice na obrazovce a klepněte na tlačítko
OK.
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Změna kódu PIN SIM karty

1 Klepněte na tlačítko Dolů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Security &
location (Zabezpečení a poloha) → Set up SIM card lock (Nastavení zámku SIM karty)
→ Change SIM PIN (Změnit kód PIN SIM karty) nebo

klepněte na tlačítko aplikací → ikona Settings (Nastavení) → Security &
location (Zabezpečení a poloha) → Set up SIM card lock (Nastavení zámku SIM karty)
→ Change SIM PIN (Změnit kód PIN SIM karty) .

2 Zadejte starý kód PIN SIM karty pomocí klávesnice na obrazovce a klepněte na tlačítko
OK.

3 Zadejte nový kód PIN SIM karty a klepněte na tlačítko OK.
4 Znovu zadejte nový kód PIN SIM karty a klepněte na tlačítko OK.
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Aplikace

Camera (Fotoaparát)
Přístroj je vybaven 5megapixelovým fotoaparátem s funkcí automatického ostření, který
umožňuje pořizovat kvalitní snímky a video.

POZNÁMKA: Před použitím aplikace fotoaparátu je třeba do přístroje vložit
kartu microSD. Všechny snímky a videa pořízené fotoaparátem v přístroji se
ukládají na kartu microSD. Další informace o vložení karty microSD najdete v
tématu Vložení karty microSD.

Spuštění fotoaparátu
Fotoaparát spustíte jedním z následujících způsobů:
 Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu .

 Klepněte na tlačítko aplikací → Camera (Fotoaparát) .
Obrazovka se po spuštění fotoaparátu automaticky přepne do režimu na šířku.

Změna režimu fotografování
1 Klepnutím na obrazovku hledáčku zobrazíte ovládací prvky fotoaparátu.
2 V levém horním rohu obrazovky klepněte na položku Photo (Fotografie), pokud chcete

pořizovat fotografie; klepněte na položku Video, pokud chcete pořizovat video.

Pořizování snímků
1 Klepnutím na obrazovku hledáčku zobrazíte ovládací prvky fotoaparátu na obrazovce.
2 Klepnutím na položku Photo (Fotografie) přepněte do režimu fotografování.
3 Zaostřete na objekt v hledáčku. Pokud je to potřeba, pomocí tlačítek +/- přiblížíte nebo

oddálíte obraz v hledáčku.
4 Pro spuštění režimu automatického ostření namáčkněte spoušť fotoaparátu .

5 Klepnutím na spoušť na displeji  nebo úplným stisknutím a uvolněním spouště
fotoaparátu  pořídíte snímek.
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POZNÁMKA: Pro dosažení optimálního zaostření například při fotografování
zblízka namáčkněte a držte spoušť fotoaparátu  pro použití režimu
automatického ostření. Neuvolňujte spoušť  a znovu ji stiskněte. Snímek
se pořídí.

POZNÁMKA: Při fotografování snímků, jako je autoportrét pomocí objektivu

předního fotoaparátu, klepněte na tlačítko Menu → Use Front-Facing
Camera (Použít přední fotoaparát).

Správa obrázků
1 Klepnutím na obrazovku hledáčku zobrazíte ovládací prvky fotoaparátu. Nejnovější

pořízené snímky se zobrazí jako miniatury na panelu Recent Pics (Poslední snímky) na
levé straně obrazovky.

2 Klepnutím na miniaturu snímku zobrazíte celý snímek na obrazovce prohlížeče obrázků.
Klepnutím na tlačítko More... (Další...) otevřete aplikaci Photos and Videos (Fotografie a
video) a zobrazíte další miniatury pořízených snímků.

3 Na pravé straně obrazovky prohlížení obrázků můžete klepnout na následující tlačítka
činností pro správu zobrazeného snímku:

Share (Sdílet)  Bluetooth Printer (Tiskárna s připojením Bluetooth): Vytištění
snímku na tiskárně s připojením Bluetooth, která je spárována s
přístrojem.

 Email: Odeslání snímku pomocí vaší e-mailové adresy. Další
informace najdete v tématu E-mail.

 Facebook: Odeslání snímku na webové stránky této sociální sítě,
kde si jej mohou prohlédnout vaši přátelé online. Pokud chcete
odeslat fotografie na Facebook, musíte se nejdříve přihlásit ke
svému účtu služby Facebook.

 Flickr: Odeslání snímku na tyto webové stránky fotoalba, kde
můžete sdílet fotografie s vašimi přáteli online. Pokud chcete
odeslat fotografie na Flickr, musíte se nejdříve přihlásit ke svému
účtu služby Flickr (účet Yahoo!).

 Gmail: Odeslání snímku pomocí vaší adresy služby Gmail.
Podrobnosti najdete v tématu Gmail.

 Messaging (Zprávy): Odeslání obrázku pomocí multimediální
zprávy. Další informace o multimediálních zprávách najdete v
tématu Napsání a odeslání multimediální zprávy.

 Picasa: Odeslání snímku na tyto webové stránky fotoalba, kde
můžete sdílet fotografie s vašimi přáteli online. Pokud chcete
odeslat fotografie do služby Picasa, musíte se nejprve přihlásit k
účtu služby Picasa (účet Google).

 Send Email (Odeslat e-mail): Odeslání snímku pomocí e-
mailového klienta pro protokol Exchange TouchDown.
Podrobnosti najdete v tématu TouchDown.



105Applications

Edit (Úpravy) Projděte seznam nástrojů po levé straně obrazovky a vyberte nástroj
pro úpravy obrázku:
 Rotate & Flip (Otočení a převrácení): Klepněte na způsob

otočení nalevo a určete, jak se má obrázek otočit.
 Crop (Oříznout): Ořízněte požadovanou část snímku pomocí

následujících postupů:
– Klepněte na tlačítko Select Ratio (Vybrat poměr) a poté

vyberte možnost Freedom (Volný), Original (Původní)
nebo Custom (Vlastní) pro nastavení poměru stran
oříznutého rámečku.

– Přetáhněte rámeček pro oříznutí na místo, kam ho chcete
umístit.

– Pokud chcete zmenšit velikost rámečku, klepněte na některý
z jeho rohů.

 Adjust Colors (Upravit barvy): Klepněte na nástroj pro úpravu
barev a upravte barevný vzhled snímku.

 Effects (Efekty): Vyberte styl efektů a podívejte se, jak vypadá
jeho použití na snímek.

 Frames (Rámečky): Vytvoření rámečku kolem obrázku.
 Text: Přidání textového popisku k obrázku. Můžete upravit

velikost, barvu a styl textového popisku.
 Clipart (Klipart): Přidání obrázku do snímku. Obrázek můžete

otočit a upravit jeho velikost.
 Draw (Kreslit): Nakreslení obrázku a přidání do snímku pomocí

dostupných stylů kreslení.
 Resize (Změnit velikost): Změna rozměrů snímku.

Set as (Nastavit
jako)

Nastavení obrázku jako vizuální identifikace volajícího nebo jako
tapety domovské obrazovky.

Delete (Odstranit) Odstranění zobrazeného snímku.

Úprava nastavení fotoaparátu
1 Klepnutím na obrazovku hledáčku zobrazíte ovládací prvky fotoaparátu.
2 Přejeďte pruhem nastavení na pravé straně hledáčku fotoaparátu a klepněte na požadované

nastavení.
3 Klepněte na požadovanou hodnotu, například pro změnu režimu scény na Automatic

(Automatický) nebo Night (Noc).
Pořizování videa
1 Klepnutím na obrazovku hledáčku zobrazíte ovládací prvky videa na obrazovce.
2 Klepnutím na položku Video přepněte do režimu záznamu videa.
3 Zaberte objekt v hledáčku.

4 Stisknutím spouště  nebo stisknutím tlačítka pro záznam videa na obrazovce
zahájíte záznam.

5 Stisknutím spouště  nebo stisknutím tlačítka pro záznam videa na obrazovce
zastavíte záznam.

Úprava nastavení videa
1   Klepnutím na obrazovku hledáčku zobrazíte ovládací prvky videa na obrazovce.
2   Přejeďte pruhem nastavení na pravé straně hledáčku a klepněte na požadované nastavení.
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3   Klepněte na požadovanou hodnotu, například pro změnu režimu scény na Automatic
(Automatický) nebo Night (Noc).

Přehrávání videa
1 Klepnutím na obrazovku hledáčku zobrazíte ovládací prvky videa na obrazovce.
2 Videa, která jste právě nahráli, se zobrazují jako miniatury na panelu Recent Pics

(Poslední videoklipy) na levé straně obrazovky. Klepnutím na tlačítko More... (Další...)
zobrazíte miniatury videoklipů v aplikaci Photos and Videos (Fotografie a video).

3 Klepnutím na miniaturu zobrazíte video na obrazovce prohlížení videoklipů. Klepnutím na
obrázek videa zahájíte přehrávání videoklipu.

4 Pro ovládání přehrávání použijte ovládací prvky pod videem:

 Tlačítkem  pozastavíte přehrávání a tlačítkem  pokračujete v přehrávání.
 Klepnutím a přejetím po žlutém indikátoru průběhu převinete video zpět nebo vpřed.

Správa videoklipů
Na pravé straně obrazovky prohlížení obrázků můžete se zobrazeným videem provádět
následující činnosti:
Share (Sdílet)  Gmail: Odeslání videa pomocí služby Gmail.

 Messaging (Zprávy): Odeslání videa pomocí multimediální zprávy.
Viz téma Napsání a odeslání multimediální zprávy.

 Send Email (Odeslat e-mail): Odeslání videa pomocí e-mailového
klienta pro protokol Exchange TouchDown. Podrobnosti najdete v
tématu TouchDown.

 YouTube: Odeslání videa na webové stránky streamování videa
YouTube, kde si lidé mohou prohlížet odeslané video. Pokud
chcete odeslat video na YouTube, musíte se nejdříve přihlásit ke
svému účtu YouTube.

Delete
(Odstranit)

Odstranění videa.

MicroSD
Soubory v přístroji se ukládají na kartu microSD. Abyste mohli posílat obrázky, videa, hudbu a
jiné soubory mezi přístrojem a počítačem, použije kartu microSD jako jednotku USB
propojením přístroje a počítače pomocí dodávaného kabelu USB.

Nastavení karty microSD jako jednotka USB
1 Připojte přístroj k počítači zapojením 30pólového konektoru na dodávaném kabelu USB

do přístroje a konektoru USB do portu USB na počítači.
2 Zobrazí se dialogové okno Select Communication Method (Vyberte způsob

komunikace); v oznamovací oblasti stavového řádku se objeví ikona USB .
3 V závislosti na vašich potřebách klepnutím vyberte jednu z těchto činností:
 Copy media files to/from your computer (MTP) (Zkopírovat soubory s médii do/z

počítače (MTP)): Tuto možnost vyberte, pokud chcete nahrát soubory s médii pomocí
aplikací, které vyžadují protokol Media Transfer Protocol (MTP).

 Copy other files to/from your computer (Zkopírovat jiné soubory do/z počítače): Tuto
možnost vyberte, pokud chcete mít plný přístup ke všem souborům uloženým na kartě
microSD.
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 Charge only (Pouze nabít): Tuto možnost vyberte, pokud chcete jen nabít přístroj pomocí
počítače.

4 Pokud zaškrtnete políčko Always perform this action (Vždy provést tuto akci), při každém
připojení kabelu se zobrazí dialogové okno Select Communication Method s výzvou k
výběru možnosti.

POZNÁMKA: Po výběru možnosti Copy other files to/from your computer
(Zkopírovat jiné soubory do/z počítače) otevřete okno Tento počítač na počítači
a najděte vyměnitelnou jednotku, což je karta microSD vložená v přístroji. Poté
zkopírujte požadované soubory, jako hudba a obrázky, z jiné jednotky/složky na
vyměnitelnou jednotku nebo naopak.

Vypnutí úložiště USB
Zařízení nerozpozná kartu microSD, pokud se karta používá jako jednotka USB. Nebudete
moci používat aplikace v přístroji, které potřebují ukládat nebo načítat soubory na kartě
microSD, jako je fotoaparát nebo přehrávání hudby. Aby přístroj rozpoznal kartu microSD,
když je připojen počítači, je třeba vypnout úložiště USB.
Postup vypnutí úložiště USB:
1 Klepnutím na oznamovací oblast stavového řádku otevřete nabídku oznámení.
2 Klepněte na položku Turn off USB storage (Vypnout úložiště USB) → Turn Off

(Vypnout).
Vyjmutí karty microSD:
1 Stiskněte a podržte tlačítko vypínače  a poté klepnutím na položku Power off

(Vypnout) na obrazovce vypněte přístroj.
2 Odstraňte zadní kryt.
3 Vysuňte a zvedněte kartu microSD ze slotu v přístroji.
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Bluetooth®
Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost, která umožňuje
připojení zařízení bezdrátovou sítí k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth pro
výměnu dat.
Technologie Bluetooth v přístroji pracuje ve třech různých režimech:
On (Zapnuto) Technologie Bluetooth je zapnuta. Přístroj umožňuje detekovat zařízení s

podporou technologie Bluetooth v dosahu, ale sám nebude nalezen.
Discoverable
(Viditelné)

Technologie Bluetooth je zapnuta a jiná zařízení s podporou technologie
Bluetooth mohou vaše zařízení detekovat.

Off (Vypnuto) Technologie Bluetooth je vypnuta Přístroj nemůže odesílat ani přijímat
data pomocí technologie Bluetooth.

Zapnutí technologie Bluetooth a nastavení viditelnosti zařízení

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení).

2 Klepnutím na zaškrtávací políčko Bluetooth zapněte technologii Bluetooth. Ve stavovém

řádku se zobrazí ikona Bluetooth .
3 Klepněte na položku Bluetooth settings (Nastavení Bluetooth) a zaškrtněte políčko

Discoverable (Viditelné), aby přístroj mohla rozpoznat jiná zařízení s technologií
Bluetooth v blízkosti.

Spárování a připojení náhlavní soupravy Bluetooth

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Bluetooth settings (Nastavení Bluetooth).

2 Klepnutím zaškrtněte položku Bluetooth. Zařízení začne vyhledávat zařízení Bluetooth v
dosahu a zobrazí všechna nalezená zařízení pod záhlavím Zařízení Bluetooth.

POZNÁMKA: Pokud chcete najít více zařízení, klepněte na položku Scan for
devices (Vyhledat zařízení).

3 Klepnutím na název zařízení inicializujete propojení se zařízením.
4 Můžete být vyzváni k zadání hesla pro ověření. Zadejte stejné heslo na obou zařízeních

nebo zadejte konkrétní heslo poskytnuté výrobcem zařízení. V dokumentaci párovaného
zařízení najděte, zda vyžaduje výchozí heslo.

5 Pokud je párování úspěšné, zobrazí se pod spárovaným zařízení text Paired but not
connected (Spárováno, ale nepřipojeno).

6 Klepnutím na spárované zařízení zahájíte spojení. Když se spárované zařízení úspěšně

připojení k vašemu přístroji, ve stavovém řádku se zobrazí ikona Bluetooth .

POZNÁMKA: Abyste mohli přijímat hovory nebo poslouchat hudbu pomocí
náhlavní soupravy Bluetooth, nejprve ji spárujte s přístrojem.

POZNÁMKA: Spárování je jednorázový proces. Jakmile se přístroj úspěšně
spáruje s jiným zařízením, přístroj zařízení rozpozná bez opětovného zadání
hesla.
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Ukončení připojení Bluetooth

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Bluetooth settings (Nastavení Bluetooth).

2 Klepněte a podržte název připojeného zařízení.
3 Klepněte na položku Disconnect (Odpojit) v zobrazené kontextové nabídce.

Ukončení spárování

1 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Bluetooth settings (Nastavení Bluetooth).

2 Klepněte a podržte název spárovaného zařízení.
3 Klepněte na položku Unpair (Zrušit spárování) v zobrazené kontextové nabídce a

informace o spárování s tímto zařízením se vymažou. Pokud chcete obnovit propojení
Bluetooth s tímto zařízením je třeba znovu zadat heslo.

Změna názvu vašeho zařízení pro připojení Bluetooth

1 Přesvědčte se, že technologie Bluetooth v přístroji je zapnuta (ikona ve stavovém
řádku indikuje, že technologie Bluetooth je zapnuta).

2 Klepněte na tlačítko Domů → tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Wireless
controls (Ovládání bezdrátového připojení) → Bluetooth settings (Nastavení Bluetooth)
→ Device name (Název zařízení).

3 Zadejte název pro identifikaci zařízení při připojení pomocí technologie Bluetooth.
4 Klepněte na tlačítko OK.
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Photos and Videos (Fotografie a video)
Pro prohlížení a správu obrázků a videoklipů uložených v přístroji klepněte na

tlačítko aplikací → Photos & Videos (Fotografie a video) .

POZNÁMKA: Než spustíte aplikaci Photos & Videos (Fotografie a video),
přesvědčte se, že je v přístroji vložena karta s mediálními soubory. Všechny
snímky a videa pořízené fotoaparátem v přístroji se ukládají na kartu microSD.
Další informace o vložení karty microSD najdete v tématu Vložení karty
microSD.

Prohlížení obrázků
1 Klepněte na kartu Photos & Videos a vyberte zobrazení miniatur všech obrázků a

videoklipů, souborů uložených samostatně jako oblíbené, pouze obrázků a videoklipů nebo
pouze obrázků a videoklipů pořízených pomocí fotoaparátu v přístroji.

2 Na obrazovce Photos & Videos přejíždějte vodorovně po miniaturách obrázků, dokud
nenajdete požadovaný snímek.

3 Klepnutím na miniaturu obrázku zobrazíte celý snímek.
4 Když je snímek zobrazený na celé ploše:

 Přejetím po obrázku zobrazíte další nebo předchozí obrázek.
 Přiblížení nebo oddálení obrázku: Přitiskněte k obrázku dva prsty, pak je stiskněte k

sobě pro zvětšení obrázku nebo je roztáhněte od sebe pro zmenšení obrázku.
 Když je zobrazení obrázku zvětšené, přetáhněte zvětšený obrázek po obrazovce,

dokud se nezobrazí požadovaná část.

Správa obrázku

Když je obrázek zobrazen na celé ploše, klepněte na tlačítko Menu  nebo stiskněte a podrže
obrázek a otevře se nabídka možností s následujícími činnostmi.

Share (Sdílet) Pro vytištění snímku pomocí tiskárny s technologií Bluetooth nebo
odeslání obrázku nebo videa pomocí dostupných aplikací popisovaných
v tématu Sdílení.

Edit (Úpravy) Pro úpravu obrázku pomocí dostupných nástrojů popisovaných v tématu
Úpravy.
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Slideshow
(Prezentace
snímků)

Přehrání všech obrázků jako prezentace. Pokud chcete zastavit
prezentaci, klepněte na displej nebo na tlačítko Zpět .

Add to Favorites
(Přidat k
oblíbeným)

Zkopírování obrázku nebo videa jako oblíbené položky, které jsou
přístupné na kartě Favorites (Oblíbené).

Delete (Odstranit) Odstranění obrázku nebo videa.
Rename
(Přejmenovat)

Změna názvu obrázku nebo videa.

Set as (Nastavit
jako)

Nastavení obrázku jako tapeta domovské obrazovky nebo vizuální
identifikace kontaktu:
1 Přetáhněte rámeček pro oříznutí na místo, kam ho chcete umístit.
2 Pokud chcete zmenšit velikost rámečku, klepněte na některý z

jeho rohů.
3 Klepnutím na tlačítko se zaškrtnutím oříznete obrázek.

Settings
(Nastavení)

Nastavení doby přehrávání prezentace, stylu přechodu, opakování,
náhodného pořadí a hudby na pozadí.

Details
(Podrobnosti)

Zobrazení informací o obrázku nebo videu.

Přehrávání videa
1 Klepnutím na miniaturu videa zahájíte jeho přehrávání.
2 Pro ovládání přehrávání použijte ovládací prvky pod videem:

 • Tlačítkem  pozastavíte přehrávání a tlačítkem  pokračujete v přehrávání.
 • Klepnutím a přejetím po žlutém indikátoru průběhu převinete video zpět nebo

vpřed.

Označení obrázků nebo videoklipů

1 V zobrazení miniatur obrázků a videoklipů klepněte na tlačítko Menu → Mark
(Označit).

3 Klepnutím na miniatury označíte požadované obrázky nebo videoklipy.

4 Klepněte na tlačítko Menu  a vyberte smazání označených obrázků či videoklipů nebo
jejich přidání do oblíbených položek.
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Music (Hudba)
POZNÁMKA: Aplikace Music (Hudba) přehrává pouze zvukové soubory
uložené na kartě microSD v přístroji. Před otevřením aplikace Music (Hudba) se
přesvědčte, že potřebné zvukové soubory jsou zkopírovány na kartu microSD v
přístroji.

Otevření aplikace Music

Klepněte na tlačítko aplikací → Music .
Otevře se obrazovka aplikace Music se zobrazením položek Recently Added (Poslední
přidané), Your Most Played (Nejčastěji přehrávané) a Random Sampler (Náhodný vzorník).
Můžete přejet obrazovku a zobrazit požadovanou kategorii alb.
Všechny hudební soubory dostupné v přístroji jsou seskupeny do těchto kategorií:
Albums (Alba), Artists (Interpreti), Genres (Žánry), Playlists (Seznamy skladeb) a Songs
(Písničky).

Výběr hudby
1 Klepnutím na album nebo kategorii zobrazíte seznam obsažených skladeb.
2 Uvnitř kategorie přejeďte v seznamu, dokud nenajdete hudbu, kterou chcete přehrát.

Například pro výběr hudby podle interpreta:
a Klepněte na položku Artists. Zobrazí se seznam interpretů v abecedním pořadí.
b Projděte seznam a klepněte na jméno interpreta. Seznam zobrazuje skladby podle

interpretů dle názvu alba.
c Klepnutím na hudební soubor otevřete obrazovku přehrávání a skladba se přehraje.
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Ovládání přehrávání hudby

1 Obrázek obalu alba, pokud je k dispozici.
2 Jméno přehrávané písně.
3 Jméno interpreta.
4  Pokud se skladba přehrává déle než pět sekund, klepnutím přeskočíte na začátek

skladby.
 Pokud se skladba přehrává méně než pět sekund, klepnutím přeskočíte předchozí

skladbu.
5 Uplynulá doba přehrávání.
6  Klepnutím na pruh ovládání přehrávání přeskočíte na libovolnou část skladby.

 Přetažením a posunutím ovladače přehrávání vpřed převinete skladbu vpřed.
 Přetažením a posunutím ovladače přehrávání dozadu převinete skladbu zpět.

7
Klepnutím na tlačítko ( ) pozastavíte přehrávání; klepnutím na tlačítko ( )
pokračujete v přehrávání.

8 Klepnutím přehrajete následující skladbu.
9 Délka skladby.
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10 Klepnutím přepínejte režimy opakování.
11 Klepnutím zapnete nebo vypnete režim náhodného pořadí přehrávání.

POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti  nebo snížení
hlasitosti  upravíte hlasitost přehrávání.

POZNÁMKA: Na obrazovce aplikace Music klepněte na tlačítko Shuffle All
Songs (Náhodně přehrávat všechny skladby) a všechny skladby ve vaší
knihovně se budou přehrávat v náhodném pozadí. První náhodně vybraná
skladba se začne přehrávat.

Vytvoření seznamu skladeb
1 Na obrazovce aplikace Music klepněte na album nebo kategorii a otevře se seznam alba

nebo kategorie.
2 Přejíždějte po obrazovce, dokud nenajdete album, interpreta nebo skladbu, které chcete

přidat do seznamu skladeb.
3 Klepněte a podržte album, interpreta nebo skladbu, které chcete přidat do seznamu

skladeb. Zobrazí se kontextová nabídka.
4 Klepněte na položku Add album/artist/song to playlist... (Přidat album/interpreta/skladbu

do seznamu skladeb...).

POZNÁMKA: Pokud chcete přidat album nebo interpreta do seznamu skladeb,
můžete rovněž klepnout na album nebo interpreta a poté klepnout na tlačítko

Menu → Add album/artist to playlist... (Přidat album/interpreta/skladbu do
seznamu skladeb...).

5 V okně Add to playlist (Přidat do seznamu skladeb) klepněte na položku New playlist
(Nový seznam skladeb).

POZNÁMKA: Pokud chcete přidat interpreta, album nebo skladbu do
existujícího seznamu skladeb, klepněte na název seznamu skladeb v nabídce
možností Add to playlist.

6 Zadejte název nového seznamu skladeb do textového pole a klepněte na tlačítko Create
Playlist (Vytvořit seznam skladeb).
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Calendar (Kalendář)
Kalendář můžete použít k plánování a správě vašich událostí, porad a schůzek.

Otevření kalendáře

Klepněte na tlačítko aplikací → Calendar (Kalendář) .

Vytvoření události

1 V libovolném zobrazení kalendáře klepněte na tlačítko Menu → New event (Nová
událost) a otevře se obrazovka Event details (Podrobnosti události).

2 Zadejte název události pomocí klávesnice na obrazovce.
3 Pokud má událost časové období, klepněte a zadejte datum a čas do polí From (Od) a To

(Do).
V případě zvláštní příležitosti, jako jsou narozeniny nebo celodenní akce, zadejte data
From a To a zaškrtněte políčko All Day (Celý den).

4 Zadejte místo a popis události.
5 Nastavte čas připomenutí v poli Reminders (Připomenutí) a poté určete, zda jde o

opakující se událost, v poli Repetition (Opakování).
6 Klepněte na tlačítko Done (Hotovo) a událost se vytvoří.

POZNÁMKA: Pokud chcete rychle nastavit událost pro den, týden nebo měsíc,
klepněte a podržte prázdný časový úsek a vyberte položku New event (Nová
událost). Otevře se obrazovka Event details (Podrobnosti události) s vybraným
časovým úsekem v polích From (Od) a To (Do).

Prohlížení kalendáře
Kalendář můžete zobrazit denní, týdenní, měsíční zobrazení nebo zobrazení agendy. Pokud

chcete změnit zobrazení kalendáře, klepněte na tlačítko Menu →
Day/Week/Month/Agenda (Den/Týden/Měsíc/Agenda).
Při prohlížení kalendáře můžete:
 V denním a týdenním zobrazení klepnout na událost a otevřít okno se stručným přehledem

události ve spodní části obrazovky.
 Klepnutím na okno se stručným přehledem události zobrazíte podrobnosti o události.
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 Klepnutím a podržením události otevřít nabídku s možnostmi pro zobrazení, úpravy nebo
odstranění události nebo vytvoření nové události.

Připomenutí událostí

Pokud nastavíte připomenutí události, ikona blížící se události  se zobrazí v oznamovací
oblasti stavového řádku, když nastane čas připomenutí.

Zobrazení, zrušení nebo odložení události
1 Klepnutím na oznamovací oblast stavového řádku otevřete nabídku oznámení.
2 Klepnutím na název blížící se události zobrazíte událost.

POZNÁMKA: Pokud máte další čekající připomenutí událostí, tyto události se
rovněž zobrazí na displeji.

3 Klepnutím na položku Snooze all (Odložit vše) odložíte všechna připomenutí událostí o
pět minut.
Klepnutím na položku Dismiss all (Zrušit vše) vypnete všechna připomenutí událostí.
Klepnutím na tlačítko  necháte všechna čekající připomenutí v oznamovací oblasti
stavového řádku.

Alarm Clock (Budík)
Váš přístroj může pracovat jako budík. Můžete přidat libovolný počet časů buzení.

Otevření budíku

Klepněte na tlačítko aplikací → Alarm Clock (Budík) .

POZNÁMKA: Pokud chcete odstranit hodiny s aktuálním časem z obrazovky,

klepněte na tlačítko Menu → Hide clock (Skrýt hodiny); pokud chcete

zobrazit hodiny s aktuálním časem, klepněte na tlačítko Menu → Show clock
(Zobrazit hodiny).
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Nastavení budíku
1 Klepněte na jeden z dostupných budíků.
2 Otevře se nabídka Set alarm (Nastavit budík) s těmito nastaveními:

Turn on alarm
(Zapnout budík)

Zapnutí budíku, který jste v přístroji nastavili.

Time (Čas) Nastavení času budíku. Nastavte čas klepnutím na tlačítka  nebo

nebo klepněte do polí s hodinami a minutami a zadejte čas.
Klepnutím na symbol AM (Dop.) změníte na PM (Odp.) nebo naopak a
po dokončení klepněte na tlačítko Set (Nastavit).

Ringtone
(Vyzvánění)

Vyberte vyzvánění budíku.

Vibrate
(Vibrovat)

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete, aby přístroj vibroval, když se
aktivuje budík.

Repeat
(Opakovat)

Vyberte dny, kdy má budík zvonit a klepněte na tlačítko OK.
POZNÁMKA: Pokud jste nevybrali žádné dny pro budík, zobrazí
se text Never (Nikdy), informující, že budík se aktivuje pouze
jednou.

Label (Štítek) Pojmenování budíku pro případ zvláštních událostí.

POZNÁMKA: Na obrazovce budíku můžete přidat také nový budík klepnutím na

tlačítko Menu → Add alarm (Přidat budík).

Dočasné vypnutí budíku
Na obrazovce aplikace Alarm Clock zrušte zaškrtnutí políčka u času buzení, který chcete
vypnout.

Smazání budíku
1 Na obrazovce aplikace Alarm Clock klepněte na čas buzení, který chcete odstranit.

2 Na obrazovce Set alarm (Nastavit budík) klepněte na tlačítko Menu → Delete alarm
(Odstranit budík).

Vypnutí všech budíků
Můžete změnit nastavení, zda má budík zvonit, pokud je přístroj v tichém režimu.
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1 Na obrazovce aplikace Alarm Clock klepněte na tlačítko Menu → Settings (Nastavení).
2 Klepnutím na položku Alarm in silent mode (Zvonit v tichém režimu) nastavíte, zda má

budík zvonit, když je zařízení v tichém režimu.

Calculator (Kalkulačka)

1 Klepněte na tlačítko aplikací → Calculator (Kalkulačka) . Otevře se panel se
základní kalkulačkou.

2 Výpočty provádějte klepnutím na příslušná tlačítka na panelu kalkulačky; pokud chcete
vymazat zobrazená čísla nebo symboly, klepněte na tlačítko CLEAR (VYMAZAT).

1 Pokud chcete provádět pokročilé výpočty, přesuňte panel základní kalkulačky pryč a

objeví se pokročilý panel nebo klepněte na tlačítko Menu → Advanced panel
(Pokročilý panel).

Recorder (Záznamník)
Tuto aplikaci otevřete, pokud chcete nahrát hlas nebo zvuky a poté je přehrát. Záznam můžete
nastavit také jako vyzvánění přístroje.

POZNÁMKA: Záznamník podporuje pouze záznam ve formátu amr.

1 Klepněte na tlačítko aplikací → Recorder (Záznamník) .
2 Klepnutím na tlačítko  spusťte záznam.
3 Klepnutím na tlačítko  ukončete záznam.

4 Klepnutím na tlačítko  spustíte přehrávání záznamu; klepnutím na tlačítko
zastavíte přehrávání.

5 Klepnutím na položku Save this recording (Uložit tento záznam) uložíte záznam na kartu
microSD.

6 Pokud chcete záznam zvuku přehrát znovu, klepněte na tlačítko aplikací → Music

(Hudba) → Songs (Skladby) a vyberte záznam, který chcete přehrát. Informace o
hudbě najdete v tématu Music (Hudba).
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Voice Control (Hlasové ovládání)

Klepněte na tlačítko aplikací → Voice Control (Hlasové ovládání) .
Hlasové ovládání je nástroj pro ovládání hlasem, jehož pomocí můžete vyslovovat příkazy k
volání kontaktů. hledání kontaktů a vytáčení čísel.

POZNÁMKA: Pokud posloucháte hudbu pomocí dodávaných sluchátek s
konektorem 3,5 mm, můžete stisknutím a podržením tlačítka na kabelu
sluchátek aktivovat hlasové ovládání.

POZNÁMKA: Pokud chcete zjistit, jak vyslovit hlasové příkazy pro zahájení

volání, klepněte na tlačítko Menu → Tutorial (Kurz) a postupujte podle pokynů
na obrazovce.

Přizpůsobení přístroje vašemu hlasu
Aby přístroj snadno rozpoznal vaše hlasové příkazy pro spuštění požadovaných činností, musí
si zvyknout na váš hlas.

1 Klepněte na tlačítko Menu → Settings (Nastavení) → Adaptation (Přizpůsobení) →
Adapt Voice (Přizpůsobit hlas).

2 Klepněte na tlačítko Menu → Start (Spustit).
3 Podle pokynů vyslovujte příklady příkazů nejlépe tichým hlasem na tichém místě s

minimálním okolním hlukem.

Vyslovení hlasového příkazu pro spuštění akce
1 Když vás aplikace Voice Control vyzve k výběru dostupného příkazu, vyslovte příkaz,

který obsahuje číslo nebo jméno kontaktu, který chcete volat. Tyto položky jsou zobrazeny
jako variabilní řetězce v závorkách. Například pokud chcete zavolat na kontakt se jménem
John, použijte příkaz Call <Name or #> a vyslovte do zařízení příkaz “Call John”.

2 Jakmile přístroj příkaz rozpozná, automaticky zavolá na kontakt nebo číslo. Pokud jste
povolili možnost Settings (Nastavení) → Confirmation (Potvrzení) → Always confirm
(Vždy potvrzovat), přístroj čeká před provedením akce na vaše potvrzení.
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Outlook Tasks (Úkoly aplikace Outlook)
Klepněte na tlačítko aplikací → Outlook Tasks (Úkoly aplikace Outlook) .
Aplikaci můžete použít, abyste byli informováni o vašich úkolech.

Přidání úkolu

1 Klepněte na tlačítko aplikací → Outlook Tasks (Úkoly aplikace Outlook)  a
otevře se okno Task list (seznam úkolů).

2 Klepněte na položku New task (Nový úkol).
3 Zadejte následující informace o úkolu:

What (Co) Zadejte předmět úkolu.
When (Kdy) Nastavte, kdy úkol začíná a kdy by měl být dokončen.
Description (Popis) Souhrn podstaty úkolu.
Reminder
(Připomenutí)

Tuto možnost vyberte a zadejte čas připomenutí, pokud potřebujete,
aby vás přístroj v určitý čas upozornil na úkol.

Extra options
(Dodatečné
možnosti)

 Status (Stav): Klepněte na oblast Status a označte stav úkolu
pomocí dostupných štítků.

 Priority (Priorita): Klepněte na oblast Priority a nastavte prioritu
úkolu pomocí dostupných štítků.

 Privacy (Soukromí): Klepněte na oblast Privacy a určete, zda jde
o soukromý nebo veřejný úkol.

4 Klepněte na tlačítko Save (Uložit) a úkol se přidá do seznamu úkolů.
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Úprava nastavení úkolu

V seznamu úkolů klepněte na tlačítko Menu → Settings (Nastavení).

Hide completed tasks
(Skrýt dokončené úkoly)

Po výběru této možnosti zmizí úkoly označené jako Completed
(Dokončeno).

Set alerts & notifications
(Nastavení upozornění a
oznámení)

Vyberte jeden z těchto režimů připomenutí:
 Alert (Upozornění): Na obrazovce se v čase připomenutí

zobrazí přímo informace o úkolu.
 Status bar notification (Oznamování ve stavovém řádku):

Když nastane čas připomenutí, v oznamovací oblasti
stavového řádku se objeví ikona Task Alert (Upozornění
na úkol).

 Off (Vypnuto): Vypnutí připomenutí.
Select ringtone (Vybrat
vyzvánění)

Vyberte vyzvánění pro připomenutí.

Vibrate (Vibrovat) Vyberte, zda má přístroj vibrovat při upozornění na úkol.

Správa připomenutí na úkoly
1 Klepněte na oznamovací oblast stavového řádku, kde je zobrazena ikona.
2 Klepnutím na položku Task alert (Upozornění na úkol) zobrazíte informace o úkolu.
3 Pokud chcete, aby vás připomenutí upozornilo za několik minut, klepněte na možnost

Snooze all (Odložit vše);
1 pokud chcete trvale zakázat připomenutí, klepněte na ,možnost Dismiss all (Zrušit vše);

SIM Manager (Správce SIM)

Klepněte na tlačítko aplikací → SIM Manager (Správce SIM) .
Můžete přidávat a odstraňovat kontakty na SIM kartě a zjistit počet kontaktů a zpráv, které jsou
na ní uloženy.
Pokud chcete zkopírovat vybrané záznamy z kontaktů v přístroji na SIM kartu, klepněte na

tlačítko Menu → Import Contacts (Importovat kontakty).
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Outlook Notes (Poznámky aplikace Outlook)
Zadání poznámky

1 Klepněte na tlačítko aplikací → Outlook Notes (Poznámky aplikace Outlook)  a
otevře se obrazovka Notes (Poznámky).

2 Klepnutím na položku New note (Nová poznámka) otevřete obrazovku Create Note
(Vytvořit poznámku).

3 Zadejte poznámku do pole pro poznámku pomocí klávesnice na obrazovce.
4 Klepnutím na tlačítko Save (Uložit) uložíte vytvořenou poznámku a vrátíte se na

obrazovku Notes, kde se zobrazí záznam s novou poznámkou.

POZNÁMKA: Pokud poznámku nechcete uložit, klepněte na tlačítko Cancel
(Zrušit).

Odstranění poznámky

1 Klepněte na tlačítko aplikací → Outlook Notes (Poznámky aplikace Outlook)  a
otevře se obrazovka Notes (Poznámky).

2 Klepněte na položku s poznámkou, kterou chcete odstranit. Otevře se obrazovka Edit note
(Upravit poznámku).

3 Klepnutím na tlačítko Delete (Odstranit) trvale odstraníte poznámku z přístroje.

Quickoffice
Klepněte na tlačítko aplikací → Quickoffice .
Pomocí aplikace Quickoffice můžete prohlížet soubory aplikací Microsoft® Word (.doc),
Microsoft Excel (.xls), Microsoft PowerPoint® (.ppt) a Adobe Acrobat® (.pdf) uložené na
kartě microSD v přístroji nebo připojené k e-mailové zprávě.

Otevření a zobrazení dokumentu uloženého na kartě MicroSD
1 Klepněte na položku Memory card (Paměťová karta).
2 Projděte složky uložené na kartě a najděte požadovaný soubor.
3 Klepnutím soubor otevřete.

POZNÁMKA: Pokud chcete otevřít nedávno prohlížený dokument, klepněte na
položku Recent documents (nedávno otevřené dokumenty).
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Zobrazení dokumentu nebo tabulky
1 Přejetím po dokumentu zobrazíte požadovanou část.
2 Pokud chcete přiblížit nebo oddálit požadovanou oblast dokumentu, klepnutím kamkoliv

do dokumentu aktivujte režim přiblížení a poté použijte ovládací prvky pro nastavení

přiblížení  nebo .

Nalezení textu v dokumentu

1 Klepněte na tlačítko Menu → Search (Hledat). Otevře se pole pro vyhledávání.
2 Zadejte text, který chcete najít, do pole pro vyhledávání.
3 Odpovídající texty se zvýrazní.

4 Na pravé straně pole pro vyhledávání klepněte na ikony vyhledávání  nebo  a v
dokumentu se vyhledají odpovídající texty.

Řazení složek nebo souborů pomocí aplikace Quickoffice

Klepnutím na tlačítko Menu → Sort by (Seřadit podle) přeuspořádáte seznamy složek a
souborů podle názvu, typu, velikosti nebo data změny.

Přejmenování, odstranění, zkopírování, přesunutí složek nebo souborů nebo prohlížení
vlastností složek nebo souborů
Klepněte na soubor nebo složku a z kontextové nabídky vyberte činnost, kterou chcete provést.

POZNÁMKA: Aplikace Quickoffice podporuje následující formáty souborů:
• Microsoft Word: 97-2003 .doc, 2007 .docx
• Microsoft Excel: 97-2003 .xls, 2007 .xlsx
• Microsoft PowerPoint: 2000-2003 .ppt, 2007 .pptx
• Adobe Acrobat PDF: 1.0-1.4/Acrobat  5, 1.5-1.7/Acrobat 8, 1.7 Acrobat 9
• Textové soubory: .txt

POZNÁMKA: Aplikace Quickoffice pro systém Android podporuje prohlížení
dokumentů aplikací Microsoft Word, Excel a PowerPoint verze 2007 nebo starší.
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Synchronizace prístroje Dell™ Streak a
pocítace pomocí softwaru Dell PC Suite

Připojení k počítači a instalace softwaru Dell
PC Suite
1 Připojte kabel USB s 30pólovým konektorem k přístroji a k počítači. Počkejte, až počítač

automaticky nainstaluje softwarový ovladač.
2 V zobrazeném dialogovém okně Select Communication Method (Vyberte způsob

komunikace) klepněte na možnost Copy media files to/from your computer
(MTP)(Zkopírovat soubory s médii do/z počítače (MTP)) nebo Copy other files to/from
your computer (Zkopírovat jiné soubory do/z počítače). Potvrďte výběr klepnutím na
tlačítko OK.

3 Po dokončení instalace se v počítači zpřístupní nový "vyměnitelný disk". Pomocí této
položky můžete prohlížet obsah karty microSD z vašeho počítače.

4 Projděte obsah vyměnitelného disku z vašeho počítače, dvakrát klikněte na složku Dell PC
Suite a dvojitým kliknutím na soubor DellPCSuite.exe nainstalujte software pro
synchronizaci.

POZNÁMKA: Software Dell PC Suite můžete stáhnout také na stránkách
support.dell.com po výběru modelu vašeho produktu.

5 Po dokončení instalace se zobrazí okno Phone Connection Wizard (Průvodce připojením
telefonu). Postupujte podle pokynů a zadejte název zařízení, aby software Dell PC Suite
zařízení rozpoznal.

6 Jakmile je připojené zařízení detekováno, otevře se okno aplikace Dell PC Suit. V pravém
spodním rohu obrazovky počítače se zobrazí ikona .

POZNÁMKA: Pokud se software Dell PC Suite nespustí automaticky, klikněte
na nabídku Start → Všechny programy → Dell → PC Suite.
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Používání softwaru Dell PC Suite

POZNÁMKA: Pokud chcete zjistit podrobné informace o všech funkcích a
nastaveních softwaru PC Suite, po otevření nástroje Sync Manager nebo
Backup Manager klikněte na položku Help (Nápověda) v horním pruhu nabídek
nebo klikněte na tlačítko Help vedle požadované položky.

Synchronizace pomocí nástroje Sync Manager
1 V okně softwaru Dell PC Suite klikněte na ikonu Sync Manager. Otevře se okno nástroje

Sync Manager (Správce synchronizace).
2 V okně nástroje Sync Manager klikněte na tlačítko Settings... (Nastavení) nebo klikněte

na nabídku Tools (Nástroje) → Settings... (Nastavení) a otevře se okno Synchronization
Settings Wizard (Průvodce nastavením synchronizace).

3 Podle pokynů na obrazovce vyberte aplikaci Outlook® a kategorie (Contacts (Kontakty),
Tasks (Úkoly), Calendar (Kalendář) a Notes (Poznámky)), které chcete synchronizovat se
zařízením, a vyberte, zda chcete synchronizovat ručně nebo automaticky.

4 V okně softwaru Dell PC Suite klikněte na ikonu Synchronize Now (Synchronizovat
nyní) a zahájí se synchronizace.

Zálohování nebo obnovení dat pomocí nástroje Backup Manager
Abyste předešli ztrátě dat v přístroji, můžete použít nástroj Backup Manager k vytvoření zálohy
dat z přístroje ve vašem počítači a následnému importování zálohovaných dat zpět do přístroje.
Doporučujeme provádět zálohování dat v přístroji pravidelně.
1 V okně softwaru Dell PC Suite klikněte na ikonu Backup Manager. Otevře se okno

nástroje Backup Manager (Správce synchronizace).
2 Kliknutím na tlačítko Backup... (Zálohovat) nebo Restore... (Obnovit) provedete činnost

zálohování nebo obnovení.

POZNÁMKA: Pokud chcete vybrat činnost obnovení, musíte nejprve vytvořit
soubor se zálohou v seznamu Previously created backups (Dříve vytvořené
zálohy).

POZNÁMKA: Pokud chcete určit, kam se soubor se zálohou v počítači uloží,
klikněte na položku Tools (Nástroje) v horním pruhu nástrojů → Options
(Možnosti) .  Save To (Uložit do).

Ukončení softwaru Dell PC Suite
V pravém spodním rohu obrazovky počítače klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu  a
poté na položku Exit (Ukončit).
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Prehrávání videa na zarízeních s rozhraním
HDMI
1 Připojte 30pólový na spodní části přístroje k 30pólovému konektoru na domácí dokovací

stanici.
2 Připojte přístroj k zařízení s rozhraním HDMI, např. k monitoru nebo k televizoru, pomocí

datového kabelu HDMI.

3 Klepněte na tlačítko aplikací → Photos & Videos (Fotografie a video) .
4 Klepnutím na miniaturu videa zahájíte přehrávání videa.
5 Na obrazovce přístroje se zobrazí zpráva Video out (Videovýstup) s výzvou k potvrzení.

Klepněte na tlačítko Yes (Ano) a video se přehraje na připojeném zařízení s rozhraním
HDMI. Pokud video chcete přehrát na přístroji, klepněte na tlačítko No (Ne).

6 Pokud chcete přepínat přehrávání videa mezi přístrojem a zobrazovacím zařízením s

rozhraním HDMI, klepněte na tlačítko Menu → Change video out (Změnit
videovýstup).

7 Pro ovládání přehrávání použijte tyto ovládací prvky na obrazovce přístroje:

 Tlačítkem  pozastavíte přehrávání a tlačítkem  pokračujete v přehrávání.
 Klepnutím a přejetím po žlutém indikátoru průběhu převinete video zpět nebo vpřed.

POZNÁMKA: Zařízení podporuje soubory s videem ve formátu WMV9/MPEG-
4/H264/H263 prostřednictvím výstupu HDMI.

POZNÁMKA: Rozlišení výstupu HDMI je 720p.
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Odstranování problému
Problém Možné příčiny Možná řešení
Problémy související s hovory

Porucha nebo poškození
SIM karty.

Nechte SIM kartu otestovat vaším
telefonním operátorem.

SIM karta je vložena
nesprávně.

Vložte SIM kartu správně.

Chyba SIM karty

Na kovových kontaktech
SIM karty jsou nečistoty
nebo prach.

Pomocí měkkého, suchého hadříku
očistěte kovové kontakty SIM karty.

Signál mobilní sítě je na
aktuálním místě (např. ve
sklepě nebo blízko vysoké
budovy) příliš slabý.
Bezdrátové přenosy sem
nemají dosah.

Přesuňte se na místo, kde lze signál
mobilní sítě bez problémů přijímat.

Síť je momentálně
přetížená (např. ve špičce
může být provoz příliš
silný a nelze zpracovat
další hovory).

Nepoužívejte přístroj v této době nebo
zkuste zavolat za chvíli.

Špatný příjem

Jste příliš daleko od
základnové stanice vašeho
telefonního operátora.

Můžete si vyžádat mapu pokrytí vašeho
operátora.
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Problém Možné příčiny Možná řešení
SIM karta není vložena. Vložte do přístroje platnou SIM

kartu.
Špatný signál. Přesuňte se na otevřené prostranství;

pokud jste v budově, přemístěte se k
blíže oknu.

Přístroj je v režimu Letadlo
bez bezdrátového spojení.

Klepněte na stavovou oblast
stavového řádku a zrušte zaškrtnutí
políčka režimu Airplane (Letadlo).

Povolili jste funkci
Blokování hovorů.

Klepněte na tlačítko Domů →

tlačítko Menu → Settings
(Nastavení) → Call settings
(Nastavení volání). → Additional
call settings (Další nastavení
volání)→ Call barring (Blokování
hovorů) → Deactivate all
(Deaktivovat vše).

Nelze uskutečňovat
odchozí hovory

Aktivovali jste funkci
Povolená telefonní čísla.

Klepněte na tlačítko Domů →

tlačítko Menu → Settings
(Nastavení) → Call settings
(Nastavení volání) → Fixed Dialing
Numbers (Povolená telefonní čísla).
Deaktivujte možnost Fixed Dialing
Numbers (Povolená telefonní čísla).

Špatný signál. Přesuňte se na otevřené prostranství;
pokud jste v budově, přemístěte se k
blíže oknu.

Přístroj je v režimu Letadlo
bez bezdrátového spojení.

Klepněte na stavovou oblast
stavového řádku a zrušte zaškrtnutí
políčka režimu Airplane (Letadlo).

Nelze přijímat
příchozí hovory

Povolili jste funkci
Blokování hovorů.

Klepněte na tlačítko Domů →

tlačítko Menu → Settings
(Nastavení) → Call settings
(Nastavení volání). → Additional
call settings (Další nastavení
volání)→ Call barring (Blokování
hovorů) → Deactivate all
(Deaktivovat vše).

Nelze přidávat
kontakty do
přístroje

Paměť pro ukládání kontaktů
je již plná.

Odstraňte nepotřebné kontakty z
přístroje.

Ozvěny nebo šum Špatná kvalita sítě na straně
vašeho telefonního operátora
nebo špatná kvalita místní
telefonní linky.

Zavěste a opakujte vytáčení. Můžete
být přepnuti na kvalitnější telefonní
síť nebo linku.
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Problém Možné příčiny Možná řešení
Šum během hovoru Možná se během hovoru

pohybujete blízko zdroje
silného elektromagnetického
záření (např. televizor,
mikrovlnná trouba atd.).

Přesuňte se na jiné místo, abyste
snížili vliv rušení.

Nelze povolit
některé funkce
volání

Váš telefonní operátor tyto
funkce nepodporuje nebo jste
nepožádali o služby, které
tyto funkce poskytují.

Obraťte se na svého telefonního
operátora.

Kód PIN je
zablokovaný

Zadali jste nesprávný kód
PIN třikrát po sobě.

Obraťte se na svého telefonního
operátora. Pokud vám telefonní
operátor poskytne kód PUK SIM
karty, použijte ho k jejímu
odemknutí.

Problémy systému
Baterie nebo nabíječka jsou
poškozeny.

Obraťte se na prodejce.

Teplota přístroje je nižší než
0 °C nebo vyšší než 45 °C.

Upravte okolní prostředí nabíjení
baterie, aby nedošlo k vystavení
extrémním teplotám.

Baterie se nenabíjí.

Špatný kontakt mezi baterií a
nabíječkou.

Zkontrolujte všechny konektory,
abyste měli jistotu že jsou správě
vytvořena všechna propojení.

Baterie je vybitá. Nabijte přístroj.
Odpadl zadní kryt přístroje. Přesvědčte se, zda je zadní kryt

pevně přichycen k přístroji.
Systém přístroje je
poškozený.

Řešení hledejte na straně 134.

Přístroj nelze
zapnout.

Kontakty baterie nejsou čisté. Požádejte prodejce o pomoc s
očištěním kontaktů.

Přístroj se
automaticky vypíná.

Odpadl zadní kryt přístroje. Přesvědčte se, zda je zadní kryt
pevně přichycen k přístroji.
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Problém Možné příčiny Možná řešení
Doba pohotovostního režimu
je ovlivněna konfigurací
systému vašeho telefonního
operátora. Stejný přístroj
používaný se systémy
různých operátorů nemá
stejnou dobu pohotovostního
režimu.

Pokud se nacházíte v místě se
slabým signálem, dočasně přístroj
vypněte.

Baterie je vybitá. V
prostředích s vysokou
teplotou se životnost baterie
zkracuje.

Použijte novou baterii.

Krátká doba
pohotovostního
režimu

Pokud se nemůžete připojit k
síti, přístroj pokračuje ve
vysílání signálů a pokouší se
najít základnovou stanici. To
spotřebovává energii baterie
a v důsledku zkracuje dobu
pohotovostního režimu.

Změňte svou polohu na místo, kde je
síť dostupná, nebo přístroj dočasně
vypněte.

Problémy se zprávami
Přístroj je v režimu Letadlo
bez bezdrátového spojení.

Klepněte na stavovou oblast
stavového řádku a zrušte zaškrtnutí
políčka režimu Airplane (Letadlo).

Nelze odesílat nebo
přijímat textové
zprávy.

Intenzita signálu je příliš
nízká.

Zkuste se přemístit na jiné stanoviště
s lepším příjmem signálu.
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Problém Možné příčiny Možná řešení
Přístroj je v režimu Letadlo
bez bezdrátového spojení.

Klepněte na stavovou oblast
stavového řádku a zrušte zaškrtnutí
políčka režimu Airplane (Letadlo).

Služba MMS není k
dispozici.

Zaregistrujte si službu MMS u
vašeho telefonního operátora.

Nastavení služby MMS
nejsou správně
nakonfigurována.

Zkontrolujte připojení k síti a
přesvědčte se u svého operátora, zda
jsou nastavení služby MMS
nakonfigurována správně.

Nelze odesílat nebo
přijímat
multimediální
zprávy.

Nedostatek místa v paměti
přístroje.

Zkontrolujte, zda je v paměti
přístroje dostatek místa. V případě
nutnosti smažte nepotřebná data.

Nelze odesílat nebo
přijímat e-mailové
zprávy

Připojení k internetu nebo
nastavení e-mailu není
správně nakonfigurováno.

Zkontrolujte připojení k síti a
přesvědčte se u poskytovatele e-
mailové služby, zda jsou nastavení e-
mailu nakonfigurována správně.

Problémy s internetem
Nesprávná SIM karta. Obraťte se na svého telefonního

operátora.
Nenacházíte se v oblasti
pokrytí sítě.

Ověřte oblast pokrytí u svého
telefonního operátora.

Nelze se připojit k
síti.

Špatný signál. Přesuňte se na otevřené prostranství;
pokud jste v budově, přemístěte se k
blíže oknu.

Problémy s médii
Přehrávač Windows
Media Player na
mém počítači neumí
přehrávat zvuk
videa pořízeného
přístrojem.

Přístroj nahrává zvuk videa
ve formátu amr, ale
přehrávač Windows Media
Player dekódování formátu
amr nepodporuje.

Přehrajte video pomocí přehrávače s
dekodérem formátu amr, např.
QuickTime.
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Pokud se přístroj nezapne kvůli poškození systému, proveďte tyto činnosti pro
obnovení:
Resetování zařízení do výchozího stavu
1. Stiskněte a podržte tlačítko vypínače  a poté klepnutím na položku Power off

(Vypnout) na obrazovce vypněte přístroj.
3 Současně stiskněte tlačítka zvýšení hlasitosti  a snížení hlasitosti .
4 Aniž byste tlačítka pro ovládání hlasitosti uvolnili, stiskněte a podržte tlačítko vypínače,

dokud se nezobrazí obrazovka s konfigurací přístroje.
5 Stisknutím tlačítek pro ovládání přesuňte zvýrazňující pruh na obrazovce na položku

Factory reset (Tovární reset).
6 Stisknutím tlačítka fotoaparátu  spusťte proces resetování.
7 Vyčkejte na restartování zařízení.

Spuštění nouzového obnovení systému
1 Vyjměte s přístroje kartu microSD.
2 Připojte kartu microSD k počítači pomocí adaptéru microSD.
3 Na počítači přejděte na stránky support.dell.com a postupujte podle pokynů ke stažení

balíčku pro upgrade softwaru na kartu microSD.
POZNÁMKA: Přístroj rozpozná pouze balíček s upgradem s názvem "Update.pkg".
Pokud se tak stažený balíček nejmenuje, přejmenujte ho.
4 Odpojte kartu microSD od počítače a vložte ji do přístroje.
5 Proveďte kroky 1 až 3 z postupu Resetování zařízení do výchozího stavu pro zobrazení

obrazovky s konfigurací.
6 Pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti přesuňte zvýrazňující pruh na položku Software

upgrade via Update.pkg on SD Card (Upgrade softwaru pomocí souboru Update.pkg
na kartě SD a stisknutím tlačítka fotoaparátu  potvrďte výběr.

7 Stisknutím tlačítka fotoaparátu  potvrďte a spusťte nouzové obnovení softwaru.
POZNÁMKA: Pokud chcete obnovení softwaru zrušit, stiskněte tlačítko pro snížení
hlasitosti .
8 Čekejte, až zařízení načte soubory a restartuje systém.

V případě potřeby můžete zkalibrovat dotykovou obrazovku následujícím postupem:
1 Stiskněte a podržte tlačítko vypínače  a poté klepnutím na položku Power off

(Vypnout) na obrazovce vypněte přístroj.
2 Současně stiskněte tlačítka zvýšení hlasitosti  a snížení hlasitosti .
3 Aniž byste tlačítka pro ovládání hlasitosti uvolnili, stiskněte a podržte tlačítko vypínače

, dokud se nezobrazí obrazovka s konfigurací přístroje.
4 Stisknutím tlačítek pro ovládání přesuňte zvýrazňující pruh na obrazovce na položku

Screen calibration (Kalibrace displeje).
5 Klepnutím na tlačítko fotoaparátu  zahájíte proces kalibrace displeje.
6 Vyčkejte na restartování zařízení.
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Rejstrík

A
Alarm Clock (Budík), 118

Amazon MP3, 93

Android Market, 89

Aplikace

Definice, 19

Smazání dat, 54

Panel Favorites (Oblíbené), 30

Navigace, 30

Nedávno používané, 31

Zkratky, 31

B
Baterie

Nabití, 14

Vložení, 13

Bluetooth, 110

C
Calculator (Kalkulačka), 120

Calendar (Kalendář), 117

Camera (Fotoaparát), 103

Správa obrázků, 104

Správa videoklipů, 108

Nastavení, 106

Pořizování videa, 107

Pořizování snímků, 103
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C
Čas, 96

Časové pásmo, 96

D
Data

Zálohování a obnovení, 127

Datové připojení, 57

Datum, 96

Displej

Kalibrace, 135

Orientace, 19

Vypnutí/zapnutí, 15

Domovská obrazovka, 20

Přidání, 20

Přizpůsobení, 21

Odstranění, 20

Dotyková obrazovka, 16

E
E-mail, 67

F
Facebook, 53

G
Gesto pro odemknutí obrazovky,  99
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Vytvoření,  99

Zapnutí/vypnutí, 100

Gmail, 70

Google Maps, 77

Google Talk, 73

H
Hlasové vyhledávání, 51

Hledání, 51

J
Jazyk, 9

K
Klávesnice na obrazovce, 47

Kontakty, 38

Přidání, 38

Zobrazení, 39

Kontextová nabídka, 47

M
Mapy, 77

microSD, 108

Formátování, 54

Vložení, 13

Nastavení jako jednotka USB, 108

Vypnutí úložiště USB, 109

Mobilní sítě, 57
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Music (Hudba), 114

Vytvoření seznamu skladeb, 116

Přehrávání, 115

N
Nabíjení, 14

Nastavení

Datum a čas, 96

Zobrazení, 94

Jazyk, 98

Zvuk a vyzvánění, 95

Nastavení účtu Google, 70

Nouzové obnovení softwaru, 134

O
Obnovení

Data, 127

Obsah balení, 7

Odstraňování problémů, 129

Outlook Notes (Poznámky aplikace Outlook), 124

Outlook Tasks (Úkoly aplikace Outlook), 122

Ovládací prvky, 8

Dotyková obrazovka, 16

P
PC Suite, 126

Photos & Videos (Fotografie a video), 112

PIN
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Změna,  102

Povolení, 101

Používání softwaru PC Suite, 126

Poznámky, 124

Připojení

Mobilní sítě, 57

K počítači, 108

Wi-Fi, 59

Přizpůsobení, 94

Q
Quickoffice, 124

R
Recorder (Záznamník), 120

Režim Airplane (Letadlo), 61

RSS, 52

S
Senzor, 10

Senzor okolního světla, 10

Senzory přiblížení, 10

SIM karta

Vložení, 12

SIM Manager (Správce SIM), 123

Smazání všech dat, 55

Software

Obnovení, 134



142 Index

Upgrade, 55

Stavový řádek, 27

Ikony, 28

Synchronizace dat účtu Google, 92

Synchronizace s počítačem

T
Textové zprávy

Psaní

MMS, 42

SMS, 41

Příjem, 45

Tlačítko

Zpět, 9

Fotoaparát, 9

Domů, 9

Menu, 9

Vypínač a uspání/probuzení, 9

Zvýšení/snížení hlasitosti, 8

TouchDown,  68

Tovární reset, 55

Twitter, 53

U
Úkoly, 122

V
Video

Přehrávání na zařízeních s rozhraním HDMI, 128
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Voice Control (Hlasové ovládání), 121

Volání, 32

Vyhledávání Google, 51

Vypnutí všech připojení, 61

Vyzvánění, 95

W
Web

Aplikace, 70

Záložky, 65

Procházení, 61

Připojení, 57

Wi-Fi, 59

Widgety, 51

Přidání, 23

Definice, 19

Facebook, 53

Vyhledávání Google, 51

RSS, 52

Twitter, 53

Y
YouTube, 87

Z
Zadní kryt

Zavření, 14

Sejmutí, 12

Zálohování
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data, 127

Zařízení

Přizpůsobení, 94

Přehled, 8

Ochrana, 99

Resetování, 55

Nastavení, 54

Připravení k použití, 12

Vypnutí, 15

Zapnutí, 15

Zkratky, 31

Přidání, 22

Definice, 19

Zprávy, 41

Zvuk, 95
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