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Přehled zadní strany
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1 Kabel pro připojení telefonu

2 Port USB

3 Konektor pro připojení nabíječky

Přehled spodní strany
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Úvod
Chcete-li ke svému příslušenství získat nejaktuálnější uživatelskou příručku, přejděte na
web www.sonyericsson.com/support.

Pomocí multimediální stanice LiveDock™ lze nabíjet telefon. Při připojení telefonu ke
stanici LiveDock™ se může automaticky spouštět oblíbená aplikace, například přehrávač
hudby nebo galerie.

Pomocí stanice LiveDock™ můžete k telefonu také připojovat zařízení USB, například myš,
klávesnici nebo herní ovladač. Tak můžete psát zprávy nebo hrát hry ve větším pohodlí.
Informace o kompatibilitě příslušenství naleznete na webu
www.sonyericsson.com/support.
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Nabíjení
Nabíjení telefonu pomocí stanice LiveDock™

1 Zapojte nabíječku telefonu do zásuvky a druhý konec napájecího kabelu zapojte do
portu pro připojení nabíječky na stanici LiveDock™.

2 Zapojte do svého telefonu kabel pro připojení telefonu stanice LiveDock™.
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Začínáme se stanicí LiveDock™
Při prvním připojení telefonu ke stanici LiveDock™ se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete
vybrat aplikaci, která se bude automaticky spouštět při každém připojení telefonu ke stanici
LiveDock™. Pokud odpovíte kladně, spustí se aplikace Správce LiveWare™ a vy budete
moci v seznamu vybrat požadovanou aplikaci telefonu. Také můžete zahájit hledání nových
aplikací na webu Android Market™, které si pak můžete stáhnout, nainstalovat a přidružit
ke stanici LiveDock™.

Pokud se při prvním připojení telefonu k zařízení rozhodnete nepřidružovat žádnou aplikaci
ke stanici LiveDock™, můžete tak učinit později v nastavení aplikace Správce
LiveWare™.

Správce LiveWare™
Správce LiveWare™ je aplikace umožňující nastavení, která je předinstalována v
telefonech Sony Ericsson se systémem Android™ 2.3 a novějším. Ujistěte se, zda máte v
telefonu nainstalovánu nejnovější verzi aplikace Správce LiveWare™.

Upgrade aplikace Správce LiveWare™
K upgradu aplikace Správce LiveWare™ z webu Android Market™ potřebujete účet
Google™ a funkční připojení k Internetu. Také může být třeba, aby byla v telefonu vložena
paměťová karta. Další informace o upgradu aplikace Správce LiveWare™ získáte na
adrese www.sonyericsson.com/support.

Přejděte na web Android Market™ spuštěním aplikace Market. Vyhledejte aplikaci
LiveWare™ manager. Poté zjistíte, zda máte nainstalovánu nejnovější verzi. Pokud nemáte
nejnovější verzi, můžete zvolit upgrade softwaru a postupovat podle pokynů na obrazovce.
Pokud není aplikace Správce LiveWare™ v telefonu nainstalována, můžete zvolit instalaci
softwaru a postupovat podle pokynů na obrazovce.

Služba Android Market™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Stáhnete-li si
obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu.
Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.
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Výběr aplikace, kterou má spouštět
stanice LiveDock™
Pomocí aplikace Správce LiveWare™ lze vybrat, která aplikace se má automaticky spustit
při připojení telefonu ke stanici LiveDock™.

Máte-li dvě či více stanic LiveDock™, můžete pro každou stanici LiveDock™ nastavit jinou
aplikaci ke spuštění. Například ve stanici LiveDock™ v ložnici si můžete nastavit spouštění
budíku v telefonu a ve stanici LiveDock™ v kuchyni zase aplikaci přehrávače hudby.

Povolení nebo zákaz funkce spouštění aplikací
1 Na hlavní obrazovce Aplikace telefonu vyhledejte položku Správce LiveWare™ a

ťukněte na ni.
2 Ťukněte na možnost LiveDock™. Je-li telefon připojen ke stanici LiveDock™,

zobrazí se na ikoně LiveDock™ zelená čárka.
3 Zaškrtněte políčko Povolit/zakázat spuštění aplikace, nebo zaškrtnutí zrušte. Tím

povolíte, nebo zakážete funkci spouštění aplikací.

Návod k výběru aplikace, kterou má spouštět stanice LiveDock™
1 Na hlavní obrazovce Aplikace telefonu vyhledejte položku Správce LiveWare™ a

ťukněte na ni.
2 Ťukněte na možnost LiveDock™. Je-li telefon připojen ke stanici LiveDock™,

zobrazí se na ikoně LiveDock™ zelená čárka.
3 Ťukněte na položku Není nastavena žádná aplikace ke spuštění při připojení

příslušenství. nebo na ikonu aplikace v nabídce Povolit/zakázat spuštění
aplikace a v seznamu vyberte aplikaci. Také můžete ťuknutím na položku Hledat
další aplikace zahájit hledání nových aplikací na webu Android Market™, které pak
můžete stáhnout, nainstalovat a přidružit ke stanici LiveDock™.
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Připojení zařízení USB k telefonu
prostřednictvím stanice LiveDock™
Pokud to kompatibilita vašeho telefonu dovoluje, můžete k telefonu prostřednictvím stanice
LiveDock™ připojit různá zařízení USB, například klávesnici, myš nebo herní ovladač.
Nejnovější informace naleznete na webu www.sonyericsson.com/support.

or or
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Sony Ericsson DK10
Prior to use, please read the Important information leaflet separately provided.

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

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publication number: 1255-2952.1

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

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

All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.
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FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's
authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver

is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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