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PRO VA©I BEZPEÈNOST 
Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom 
nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v 
této pøíruèce.

Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù 
zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM Nepou¾ívejte 
komunikátor pøi øízení vozidla.

INTERFERENCE Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet 
k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci.

BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON 
VYPNÌTE Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti 
lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte.

V LETADLE TELEFON V®DY VYPNÌTE Bezdrátové telefony mohou 
v letadle zpùsobit interference.

VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon na èerpací 
stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin.

V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE 
Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte 
pøíslu¹ná pravidla a naøízení.
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TELEFON POU®ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN 
Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho 
antény.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho 
pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný servis.

PØÍSLU©ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a 
baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

ODOLNOST PROTI VODÌ Komunikátor není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte 
pøístroj v suchém prostøedí.

ZÁLO®NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data.

PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si 
peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto 
zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

VOLÁNÍ Zavøete kryt a zkontrolujte, zda je telefon zapnutý a zda se 
nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì 
smìrového pøedèíslí) a stisknìte . Pro ukonèení hovoru stisknìte 

. Pro pøijmutí hovoru stisknìte .

TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zavøete kryt pøístroje. Zkontrolujte, zda je telefon 
zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Vyma¾te displej 
potøebným poètem stisknutí tlaèítka  (napøíklad pro ukonèení hovoru, 
ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte 

. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste 
vyzváni.
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1

Úv
od1. Úvod

Blahopøejeme Vám ke koupi pøístroje Nokia 9210i Communicator. Jedná se o 
dokonalý komunikaèní nástroj: je to bezdrátový telefon, zaøízení pro odesílání a 
pøijímání zpráv a palmtop organizér v jediném provedení.

Obrázek 1

Nokia 9210i Communicator se skládá ze dvou èástí: telefonního pøístroje a rozhraní 
komunikátoru. Telefonní pøístroj je na krytu pøístroje a rozhraní komunikátoru je 
uvnitø, viz obrázky 1 a 2.

Telefonní 
pøístroj

Sluchátko

Zepøedu Zezadu

Mikrofon
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Obrázek 2

Obì èásti pou¾ívají stejné informace z pamìti komunikátoru - nejsou to tedy 
samostatné pøístroje. Napøíklad telefonní pøístroj pou¾ívá jména a tel. èísla ulo¾ená 
v Adresáø kontaktù rozhraní komunikátoru a rozhraní komunikátoru pou¾ívá 
telefonní pøístroj pro hlasovou a datovou komunikaci, napøíklad pøi odesílání a 
pøijímání faxù a pøi pøipojování k Internetu.

Tip: Rozhraní 
komunikátoru nemá 
vypínací tlaèítko - zapíná se 
pøi otevøení a vypíná pøi 
zavøení krytu pøístroje.

Rozhraní komunikátoru obsahuje mnoho komunikaèních aplikací a aplikací 
organizéru. Velká klávesnice, tlaèítka pøíkazù a displej usnadòují pou¾ívání aplikací. 

Telefonní pøístroj je uzpùsoben pro rychlé pøijímání a volání hovorù. Komunikátor 
vypadá a ovládá se podobnì jako jiné bezdrátové telefony Nokia, s tím rozdílem, ¾e 
sluchátko a mikrofon jsou vzadu. Telefonní pøístroj se zapíná a vypíná stisknutím 
tlaèítka  na krytu.

DÙLE®ITÉ! Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù 
zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného 
nebezpeèí.

U¾ivatelské rozhraní
komunikátoru
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Úv
odZískání nápovìdy

Online nápovìda
Komunikátor má funkci nápovìdy, kterou mù¾ete otevøít z kterékoli aplikace nebo 
zobrazení. 

Pro zobrazení nápovìdy stisknìte na klávesnici rozhraní komunikátoru tlaèítko . 
Zobrazí se stránka s informacemi, které se vztahují k provádìné úloze. Mù¾ete 
rovnì¾ vyhledat témata nápovìdy pro urèité subjekty nebo klíèová slova.

Tip: Tlaèítko  ve 
spodní øadì klávesnice.

Informace o pøíruèkách v prodejním balení
Prodejní balení komunikátoru Nokia obsahuje následující pøíruèky v tisknuté nebo 
datové (soubory PDF) podobì.
• Pro usnadnìní zaèátkù pøi pou¾ívání Va¹eho komunikátoru si pøeètìte pøíruèku 

Zaèínáme, dodanou v prodejním balení. Zde je vysvìtlen proces prvního 
spou¹tìní a základní informace o pou¾ívání rùzných aplikací.

• Tato u¾ivatelská pøíruèka podrobnìji popisuje funkci pøístroje Nokia 9210i 
Communicator. V kapitole “Obecné informace” jsou popsány rùzné èásti 
komunikátoru a jejich funkce, spolu s bì¾nými funkcemi komunikátoru.
Zbytek této pøíruèky pojednává o aplikacích komunikátoru a o telefonním 
pøístroji. Na konci naleznete i krátký slovník termínù a zkratek z oblasti 
Internetu a bezdrátového pøenosu.

• Pøíruèka PC Suite vysvìtluje funkci aplikace PC Suite for Nokia 9210i 
Communicator. Pomocí aplikace PC Suite mù¾ete pøesouvat, kopírovat, 
synchronizovat, zálohovat a obnovovat data mezi komunikátorem a 
kompatibilním PC.
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od • Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu detailnì popisuje funkci aplikací dodaných na 
CD-ROMu, které mù¾ete instalovat do komunikátoru.

• Pøíruèka Doplòkové aplikace poskytuje krátký úvod k dal¹ím aplikacím, které 
jsou pro Nokia 9210i Communicator dostupné. Tato pøíruèka je k dispozici 
pouze ve vytisknuté podobì.

• Dokument Instrukce pro nastavení Vám pomáhá pøi pøipojení Va¹eho pøístroje 
Nokia 9210i Communicator k rùzným slu¾bám bezdrátové sítì.

Pøíruèku PC Suite a Pøíruèku k softwaru na CD-ROMu naleznete na CD-ROMu 
v sekci “Pou¾ití Nokia 9210i Communicator”.

V této u¾ivatelské pøíruèce a v pøíruèce Zaèínáme jsou názvy pøíkazù 
zobrazovaných na displeji uvádìny tuènì, volby nebo nastavení kurzívou.

Poznámka: Pokud jste pøed pøístrojem Nokia 9210i Communicator ji¾ pou¾ívali 
pøístroj Nokia 9000 Communicator, Nokia 9000i Communicator, 
Nokia 9110 Communicator nebo Nokia 9110i Communicator, viz 
‘Pøenos dat z jiných pøístrojù’ na stranì 36 a Pøíruèka PC Suite na 
CD-ROMu.
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odZákladní údaje o komunikátoru

Sí»ové slu¾by
Bezdrátový telefon popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ívání v sítích 
GSM 900 a 1800.

Provoz ve dvou nebo tøech frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. 
Informace o pou¾itelnosti a o pøedplacení této funkce získáte u místního operátora 
sítì.

Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, 
které si uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré 
z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových 
slu¾eb a získat od nìj informace o jejich pou¾ívání.

Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky 
konkrétních jazykù nebo slu¾by.

Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky.  Tento 
pøístroj smí být pøi pou¾íván napájen pouze nabíjeèkami ACP-12, ACP-9E, ACP-9X a 
ACP-9A.

Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené 
výrobcem telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit 
zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon a 
mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených 
zaøízení získáte u Va¹eho prodejce. Jestli¾e odpojujete 
napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a 
zatáhnìte za konektor, ne za kabel.
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od Typickými slu¾bami, které musí být objednány, jsou slu¾by krátkých zpráv (SMS), 
Internet a faxový pøenos. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je 
musíte pøedplatit u Va¹eho operátora. Od nìho získáte podrobnìj¹í informace o 
jejich pou¾ití. Poté mù¾ete aktivovat tyto funkce podle popisu uvedeného v této 
pøíruèce. Ruèní aktivaèní pøíkazy pro rùzné slu¾by v této pøíruèce nejsou uvedeny 
(napøíklad pou¾ití znakù  a  pro aktivaci nebo zru¹ení aktivace slu¾by). Pøesto 
je pøístroj Nokia 9210i Communicator schopen pou¾ívat takto zadané pøíkazy. 
Informace o tìchto pøíkazech získáte u operátora.

Proto¾e mno¾ství speciálních funkcí závisí na slu¾bách dostupných ve Va¹í 
domovské síti, není bohu¾el mo¾né v této u¾ivatelské pøíruèce vyjmenovat v¹echny 
potøebné slu¾by a nastavení. To znamená, ¾e tato u¾ivatelská pøíruèka poskytuje 
pouze obecné informace o doplòkových slu¾bách. Informace o dostupnosti slu¾eb 
ve Va¹í domovské síti a o jejich detailech získáte u Va¹eho operátora sítì.

Tip: Informace, které 
získáte od operátora, zapi¹te 
do dokumentu Instrukce pro 
nastavení pro budoucí 
referenci.

Vy¾aduje-li slu¾ba samostatné tel. èíslo nebo specifické nastavení, musíte je ulo¾it 
do nastavení komunikátoru. Napøíklad:

Odesílání a pøijímání zpráv SMS vy¾aduje, aby tato slu¾ba byla podporována 
pou¾ívanou sítí, tato slu¾ba musí být pro Va¹i SIM kartu aktivována a tel. èíslo 
støediska zpráv musí být ulo¾eno v nastavení aplikace SMS.

Pøístup k Internetu vy¾aduje, aby byl pou¾ívanou sítí podporovaný datový pøenos a 
tato slu¾ba byla aktivována pro Va¹i SIM kartu. Dále musíte od provozovatele 
Internetu získat pøístupový bod k Internetu.
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©títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podporou 
zákazníka. Ulo¾te ¹títky na spolehlivém a bezpeèném místì.

©títek  nalepte do této u¾ivatelské pøíruèky na stránku pøed stránkou s obsahem. 
Místo pro pøilepení ¹títku je oznaèeno rámeèkem.

©títek  nalepte do karty Club Nokia Invitation Card, pokud je dodána v prodejním 
balení.

Pøístupové kódy
Pøístroj Nokia 9210i Communicator pou¾ívá nìkolik pøístupových kódù k ochranì 
proti neoprávnìnému pou¾ití komunikátoru a SIM karty. Nejèastìj¹í pøístupové 
kódy jsou: 
• zamykací kód pro zamknutí komunikátoru a
• PIN kód, který je dodán se SIM kartou.

DÙLE®ITÉ! Výchozí zamykací kód je 12345. Z bezpeènostních dùvodù je nutné 
tento kód zmìnit. Kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od 
komunikátoru. Podrobnìj¹í informace o zmìnì pøístupových kódù 
naleznete v kapitole ‘Bezpeè. kódy’ na stranì 221. Upozoròujeme, 
¾e ¾ádný systém zalo¾ený na kontrole hesla nemù¾e zajistit 
absolutní ochranu pøed neoprávnìným pøístupem.

Pøístupové kódy pou¾ívané telefonním pøístrojem i rozhraním komunikátoru 
mù¾ete mìnit v jednom z tìchto rozhraní za pøedpokladu, ¾e je mo¾né kód zmìnit. 
Podrobnìj¹í informace o pøístupových kódech, viz ‘Bezpeè. kódy’ na stranì 221.

Linda1.book  Page 7  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved. 

8
Úv

od Internetové aplikace komunikátoru pou¾ívají hesla a jména u¾ivatelù, která chrání 
pøed neoprávnìným pou¾íváním Internetu a jeho slu¾eb. Tato hesla jsou mìnìna 
v nastavení Internetové aplikace.

Kontaktní informace
Tip: Kontaktní informace 

ulo¾ené v komunikátoru 
mù¾ete synchronizovat 
s odpovídající aplikací 
v kompatibilním PC. 
Podrobnìj¹í informace, viz 
Pøíruèka PC Suite na CD-
ROMu.

V¹echny kontaktní informace ulo¾ené v aplikaci Kontakty, jako jsou jména, adresy 
a tel. èísla, jsou ukládány do Adresáø kontaktù. Telefonní pøístroj, rozhraní 
komunikátoru i ka¾dá aplikace má vlastní náhled obsahu Adresáø kontaktù. 
Zobrazené informace závisí na tom, jaké informace mù¾e zvolená aplikace pou¾ít. 
Napøíklad pøi volání pomocí telefonního pøístroje mù¾ete zobrazit jméno a tel. 
èíslo(a) kontaktu. Pøípadná faxová èísla, adresy el. po¹ty atd. nejsou zobrazeny.

Pøenos dat v GSM
Pøístroj Nokia 9210i Communicator vyu¾ívá schopností datového pøenosu sítì GSM 
pro odesílání faxù, zpráv SMS a zpráv el. po¹ty a pro navázání spojení se 
vzdálenými poèítaèi.

Bezdrátové datové pøipojení mù¾e být navázáno z vìt¹iny míst, ve kterých je 
pou¾itelný Vá¹ telefonní pøístroj. Doporuèujeme v¹ak umístit komunikátor na místo 
s nejsilnìj¹ím mo¾ným signálem bezdrátové sítì. Je-li signál silný, je mo¾né pou¾ít 
datový pøenos. Obecnì nelze, vzhledem k urèitým charakteristikám bezdrátového 
prostøedí, oèekávat stejný výkon pøenosu u bezdrátového pøipojení jako u pøipojení 
na pozemním vedení. Následující faktory mohou naru¹it bezdrátové pøipojení:
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Rádiové frekvence z elektronických pøístrojù a zaøízení nebo z jiných telefonù 
mohou ovlivnit kvalitu bezdrátového pøenosu dat.

Pøedávání bunìk
Kdy¾ se u¾ivatel telefonu pohybuje z jedné buòky sítì do jiné, síla signálu náhle 
poklesne a ústøedna bezdrátového telefonu mù¾e u¾ivatele pøepnout do jiné buòky 
nebo frekvence, kde je signál silnìj¹í. K pøedávání buòky mù¾e dojít i kdy¾ se 
u¾ivatel nepohybuje, v závislosti na zmìnì zatí¾ení bezdrátové sítì. Takováto 
pøedávání mohou zpùsobit drobné prodlevy pøenosu.

Elektrostatický výboj
Elektrostatický výboj od prstu nebo vodièe mù¾e zpùsobit poruchu funkce 
elektrického pøístroje. Výboj mù¾e zpùsobit poruchu zobrazování displeje a 
nestabilitu chodu softwarové aplikace. Bezdrátové propojení se mù¾e stát 
nespolehlivé, data mohou být poru¹ena a datový pøenos pøeru¹en. V takovémto 
pøípadì musíte ukonèit probíhající hovor (je-li uskuteèòován), zavøít kryt pøístroje, 
vypnout telefonní pøístroj (je-li zapnutý) a vyjmout baterii. Poté znovu nainstalujte 
baterii a proveïte nové navázání bezdrátového pøipojení.

Hluchá místa a náhlé výpadky
Hluchá místa jsou místa, ve kterých není mo¾né pøijímat rádiový signál. K náhlému 
výpadku dojde v okam¾iku, kdy se u¾ivatel telefonu pohybuje prostorem, ve kterém 
je rádiový signál blokován nebo omezen geografickými subjekty nebo velkými 
budovami.
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od Pøeru¹ení signálu
Vzdálenost a pøeká¾ky mohou zpùsobit ztrátu signálu. Mohou rovnì¾ zpùsobit 
odra¾ení signálù. Oba pøípady mají za výsledek ztrátu síly signálu.

Nedostateèná síla signálu
Vzhledem ke vzdálenosti nebo pøeká¾kám nemusí být rádiový signál buòky pro 
zaji¹tìní spolehlivého datového propojení pøi komunikaci dostateènì silný nebo 
stabilní. Z toho dùvodu si pro zaji¹tìní nejlep¹í mo¾né komunikace zapamatujte 
následující body:
• Datové propojení pracuje nejlépe, je-li komunikátor v nehybné poloze. 

Nedoporuèujeme pokou¹et se o navázání datové komunikace pøi jízdì ve 
vozidle. Faxový pøenos je mnohem citlivìj¹í na pøeru¹ení ne¾ pøenos dat nebo 
zpráv SMS.

• Nepokládejte komunikátor na kovovou plochu.
• Zkontrolujte, zda je na displeji komunikátoru indikována dostateèná síla 

signálu. Pøemístìní komunikátoru v místnosti smìrem k oknu mù¾e zlep¹it 
pøíjem signálu. Není-li signál dostateènì silný pro hlasové hovory, nepokou¹ejte 
se o navázání datové komunikace. Radìji se pokuste vyhledat místo s lep¹ím 
pøíjmem signálu.
Poznámka: Je-li anténa zdvihnutá, je signál silnìj¹í.
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V této kapitole je vysvìtlena funkce komunikátoru a zpùsob jeho napájení. 
Informace o prvním spu¹tìní a nastavení komunikátoru, viz pøíruèku Zaèínáme.

Displej komunikátoru

Obrázek 3

Rozhraní komunikátoru se zapíná otevøením krytu. Aplikace, která byla aktivní pøi 
posledním pou¾ívání komunikátoru, je zobrazena na displeji.

Po zavøení krytu komunikátoru se vypne displej a ulo¾í se v¹echna data.

Tip: Není-li pøíkaz 
vysvícený, není mo¾né jej 
pou¾ít.

Pøíkazy v¾dy odpovídají tlaèítkùm pøíkazù, viz obrázek 3.

Posuvník

Pøíkazy

Tlaèítka pøíkazù

Vyhledávací polePlocha indikátoru

Název a ikona aplikace
Øádek menu
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a systému.

Pro pohyb ve zvoleném rámeèku a volbu polo¾ek pou¾ijte tlaèítko se ¹ipkami, které 
je umístìné v pravém spodním rohu klávesnice.

Je-li ve spodní èásti displeje vyhledávací pole, mù¾ete polo¾ky vyhledávat zadáním 
textu (pomocí klávesnice) do vyhledávacího pole.

Obrázek 4

Je-li v zobrazení více rámeèkù, je vybraný rámeèek v¾dy zvýraznìný. Z jednoho 
rámeèku do druhého mù¾ete pøepínat stisknutím tlaèítka Tab. Viz obrázek 4.

Tato polo¾ka je zvolena Detaily polo¾ky

Je zvýraznìn tento rámeèek na levé stranì.Stisknutím tlaèítka Tab 
zvýrazníte pravý rámeèek.

Pou¾itelné pøíkazy
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Obrázek 5

Pøíklad dialogu, který obsahuje nìkolik stránek, je uveden na obrázku 5.

Indikátory
Ikona a název aplikace, zobrazené v plo¹e indikátoru, indikují právì pou¾ívanou 
aplikaci, viz ní¾e.

Ikony, které se zobrazí v øádcích indikátoru Pøíchozí/Odchozí, se mìní podle aplikací 
a aktuální situace. Indikátory úrovnì nabití baterie a síly signálu jsou stejné, jako 
indikátory zobrazované na displeji zapnutého telefonního pøístroje.

Toto je stránka

Toto je dialog

Pro pohyb po stránce pou¾ijte 
tlaèítko se ¹ipkami.

Dal¹í stránka. Pøejdete do ní 
stisknutím tlaèítka Menu.
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Stav hovoru
- Probíhá hlasový hovor, je zapnutý reproduktor i mikrofon 

handsfree. 

- Probíhá hlasový hovor, handsfree je vypnuto. Je zti¹en reproduktor 
imikrofon.

- Datové spojení je navázano, viz kapitola Internet na stranì 133. 

- Komunikátor pøijímá nebo odesílá fax.

- Komunikátor se pokou¹í o navázání infraèerveného propojení.

- Infraèervené propojení bylo navázáno.

- Infraèervené propojení je pøeru¹eno.

- Komunikátor je pøipojen k PC.

- Komunikátor je pøipojen k PC pomocí kabelu.

- Komunikátor je pou¾íván jako faxmodem.

- Komunikátor je v profilu, v tomto pøípadì v profilu ‘Jednání’. Viz 
‘Nastavení aplikace Telefon’ na stranì 78.

Ikona aplikace

Název aplikace

Pøíchozí/Odchozí

Síla signálu a úroveò nabití baterie

Èas
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e - Èas. Èas mù¾ete nastavit v aplikaci Hodiny. Viz stranu 217.

Pøíchozí/Odchozí
- Indikátor Pøíchozí informuje o pøijatém faxu, zprávì SMS nebo el. po¹tì.

- Slo¾ka Odchozí obsahuje neodeslané zprávy. Viz ‘K odeslání’ na stranì 
165.

Úroveò nabití baterie
- Baterie je vybitá a musí být nabita.

- Probíhá nabíjení baterie. Pruhy se pohybují, dokud baterie není zcela 
nabitá. Ikona el. zástrèky indikuje, ¾e je komunikátor pøipojen k externímu zdroji 
napìtí.

- Baterie je zcela nabitá. V¹echny ètyøi pruhy jsou zobrazeny.

Síla signálu
- Komunikátor je pøipojen k bezdrátové síti. Jsou-li zobrazeny v¹echny ètyøi 

pruhy, je pøíjem signálu bezdrátové sítì dobrý. Jestli¾e je signál slabý, zkontrolujte, 
zda je anténa zdvihnutá. Mù¾ete se rovnì¾ pokusit zlep¹it pøíjem mírným 
pøemístìním komunikátoru nebo pou¾itím re¾imu handsfree.

- Telefon je zapnutý, ale nachází se mimo pokrytí signálem sítì.

- Telefon je vypnutý. Nemù¾ete volat ani pøijímat hovory a nemù¾ete 
pøijímat zprávy ¾ádnou komunikaèní aplikací (SMS, data, fax nebo el. po¹ta).
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Obrázek 6

Spolu s klávesami normálních znakù a èísel má klávesnice dal¹í speciální tlaèítka, 
viz obrázek 6.

Tlaèítka aplikací
Tlaèítka v horní èásti klávesnice spou¹tìjí odpovídající aplikace nebo otevírají 
skupiny aplikací. Tato tlaèítka jsou: Desk (Plocha), Tel (Telefon), Messaging 
(Zprávy), Internet, Contacts (Kontakty), Calendar (Kalendáø), Office (Kanceláø) a 
Extras (Extra).

Pou¾ití aplikací
Po otevøení krytu je na displeji zobrazena aplikace, která byla aktivní pøi posledním 
pou¾ívání komunikátoru. 
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ePro pøepnutí do jiné aplikace nebo skupiny aplikací stisknìte odpovídající tlaèítko 
aplikace. Pøed spu¹tìním aplikace nemusíte ukonèovat pøedchozí. V¹echny 
neaktivní aplikace zùstávají na pozadí, dokud nejsou opìt aktivovány.

Poznámka: Otevøete-li aplikaci WWW, jsou v¹echny ostatní aplikace zavøeny, 
aby se rezervovala pamì» pro WWW stránky.

Pro volání nebo pøijímání hovorù nebo pro pøijímání a odesílání zpráv 
prostøednictvím libovolné komunikaèní aplikace musí být zapnutý telefonní pøístroj 
a musí se nacházet v místì s dostateènou silou signálu bezdrátové sítì.

Poznámka: Informace nemusí být samostatnì ukládány. Stisknete-li Zavøít, 
pøepnete-li do jiné aplikace nebo zavøete-li kryt pøístroje, Nokia 
9210i Communicator ulo¾í v¹echna data.

Vytvoøení klávesové zkratky k preferovanému zástupci nebo 
aplikaci
Nìkterá tlaèítka aplikací, jako napø. Office, Desk a Extras neotevírají aplikace 
pøímo. Ve skupinì aplikací v¹ak mù¾ete specifikovat preferovanou aplikaci nebo na 
Plo¹e vytvoøit preferovaného zástupce, kterého pak mù¾ete otevírat pøímo 
z klávesnice. Preferovanou aplikaci otevøete stisknutím tlaèítka Ctrl + tlaèítka 
aplikace. 

Pøíklad: Nastavíte-li ve 
slo¾ce aplikací Kanceláø jako 
preferovanou aplikaci 
Textový editor, mù¾ete tuto 
aplikaci otevøít z kterékoli 
jiné aplikace stisknutím 
Ctrl+Office.

Pro nastavení preferované aplikace otevøete skupinu aplikací (napø. Kanceláø), 
stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Preferovaná aplikace. V seznamu zvolte 
aplikaci. Viz pøíklad v sousedním sloupci.

Pøi nastavování preferovaného zástupce zvolte zástupce, stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje > Preferovaný zástupce. V seznamu zvolte zástupce.
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Pro stornování akce mù¾ete stisknout buï tlaèítko Esc nebo Storno. Stisknutí 
tlaèítka Esc rovnì¾ stornuje nebo zavøe dialog a zavøe upozoròovací poznámku.

Tlaèítko Tab
Tlaèítko Tab mù¾ete pou¾ít pro pøepínání z jednoho rámeèku do dal¹ího. Pøi psaní 
nebo upravování dokumentù tlaèítko Tab pøemístí kurzor na následující zará¾ku 
tabulátoru.

Tlaèítko Shift
Tlaèítko Shift je pou¾ito spolu s tlaèítky písmen pro vlo¾ení velkých písmen a 
s tlaèítky èísel pro vlo¾ení speciálních znakù. Tlaèítko Shift nemusí být stisknuté 
souèasnì s klávesou: po stisknutí tlaèítka Shift a je pøi stisknutí následujícího 
tlaèítka písmene nebo èíslice generován znak velkého písmene nebo speciální znak.

V kombinaci s tlaèítkem Ctrl a konkrétním tlaèítkem písmene je generován 
zkrácený pøíkaz. Viz ‘Klávesové zkratky’ na stranì 27.

Pøi psaní a upravování textu je mo¾né tlaèítko Shift a tlaèítko se ¹ipkami pou¾ívat 
pro výbìr textu, viz ‘Klávesové zkratky’ na stranì 27.

Tlaèítko Ctrl
Pøi stisknutí spolu s jinými klávesami se generují zkrácené pøíkazy, které je mo¾né 
pou¾ít pøi prohlí¾ení nebo psaní textu. Viz ‘Klávesové zkratky’ na stranì 27.
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Tip: Tlaèítko Chr mù¾ete 

pou¾ít s jinými tlaèítky pro 
zmìnu mìøítka zobrazení a 
aktivaci nebo deaktivaci 
infraèerveného propojení.

Stisknutím tlaèítka Chr se otevøe tabulka znakù, ve které mù¾ete zvolit speciální 
znaky. Tlaèítko Chr je rovnì¾ pou¾ito pro pøístup ke znakùm a pøíkazùm, které jsou 
na klávesnici vyznaèeny zelenou barvou. Dr¾te stisknuté tlaèítko Chr a stisknìte 
tlaèítko s písmenem. Zobrazí se znak s diakritikou nebo jiný speciální znak.

Tlaèítko nápovìdy ( )
Online nápovìdu mù¾ete kdykoli zobrazit stisknutím tlaèítka  na klávesnici 
komunikátoru. Podrobnìj¹í informace, viz ‘Online nápovìda’ na stranì 3.

Menu
Tip: Pøi pou¾ití tlaèítka 

Menu je v nìkterých 
pøípadech dostupná volba 
Lupa. Ta umo¾òuje zvìt¹ovat 
zobrazení na displeji.

Po stisknutí tlaèítka Menu se otevøou nabídka volby. Dostupné volby jsou závislé 
na pou¾ívané aplikaci. Pomocí tlaèítka se ¹ipkami vyhledejte po¾adovanou volbu a 
stisknìte Zvolit.

Zvolená volba ovlivní pouze polo¾ku, která je aktuálnì zvolená, otevøená nebo 
odesílaná. Ve volbách Menu mù¾e být rovnì¾ obsa¾ena obecná volba Nastavení.

Tlaèítko se ¹ipkami
Tip: V aplikaci WWW 

pou¾ijte tlaèítko se ¹ipkami 
pro pohyb ukazatele po 
displeji. Viz stranu 148.

Tlaèítko se ¹ipkami mù¾e být pou¾ito pro pohyb kurzoru nebo zvoleného rámeèku.
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Je-li zobrazen kurzor; stisknutím tlaèítka Enter se kurzor pøesune na zaèátek 
následující textové øádky nebo se pøidá nová øádka. Tlaèítko Enter je rovnì¾ mo¾né 
pou¾ít pro otevírání slo¾ek, aplikací a dokumentù. Je-li pøíkaz podtr¾en, mù¾ete 
stisknout tlaèítko Enter místo tlaèítka pøíkazu. Jsou-li zobrazeny informaèní 
poznámky, stisknìte místo OK tlaèítko Enter. Ve volbách nebo nastaveních; je-li 
mo¾né pøepínat hodnotu, mù¾ete místo Zmìnit stisknout tlaèítko Enter.

Konektory
Komunikátor Nokia 9210i Communicator je mo¾né pøipojit k rùzným pøístrojùm. 
Viz obrázek 7.

Obrázek 7

Infraèervený port pou¾ijte pro pøipojení ke kompatibilnímu PC, tiskárnì, 
digitálnímu fotoaparátu nebo k jinému komunikátoru. 

pro infraèervené 
propojení

pro nabíjeèku

pro kabel adaptéru 
RS232 DLR-2L a dále 
pro headset HDC-8L
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Poznámka: Pøeètìte si dùle¾ité bezpeènostní informace o pou¾ívání baterií na 

stranì 22.

Tip: Úroveò nabití baterie 
je na displeji komunikátoru 
nebo telefonního pøístroje 
signalizována 
indikátorem .

1 Konektor kabelu nabíjeèky pøipojte ke spodní èásti komunikátoru, viz obrázek 8.

Obrázek 8

2 Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Pøi nabíjení se na displeji telefonu 
pohybuje indikátor úrovnì nabití baterie.

3 Po úplném nabití baterie se zastaví pohyb indikátoru a jsou zobrazeny jeho 
v¹echny ètyøi èlánky. Nyní mù¾ete odpojit nabíjeèku od komunikátoru.
Poznámka: Pøi nabíjení mù¾ete pou¾ívat v¹echny funkce komunikátoru.

Je-li úroveò nabití baterie malá tak, ¾e zbývá u¾ jen pro nìkolik minut provozu, 
zazní výstra¾ný tón a v pravidelných intervalech se na displeji telefonního pøístroje 
bude zobrazovat text BATERIE JE VYBITÁ. Je-li úroveò nabití baterie ni¾¹í, ne¾ je 
potøeba k udr¾ení pøístroje v provozu, zobrazí se text DOBIJTE BATERII a zazní 
výstra¾ný tón. Nepøipojíte-li komunikátor k nabíjeèce, komunikátor se sám vypne.
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trvat pøibli¾nì 30 a¾ 60 sekund, ne¾ se na displeji zobrazí text 
NABÍJENÍ a zaène se pohybovat indikátor úrovnì nabití baterie. 
Poté mù¾e trvat dal¹ích 10 a¾ 30 sekund, ne¾ bude mo¾né zapnout 
telefonní pøístroj.

Informace o bateriích
Tip: Pøeètìte si peèlivì 

tento odstavec. Následující 
informace Vám pomohou 
prodlou¾it ¾ivotnost Va¹í 
baterie. 

Pou¾ívejte baterie pouze ke stanovenému úèelu.

Nikdy nepou¾ívejte po¹kozenou baterii ani nabíjeèku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování mù¾e dojít, pokud kovový pøedmìt 
(mince, sponka nebo pero) zpùsobí pøímé spojení pólù + a - baterie (kovové prou¾ky 
ve spodní èásti baterie), napøíklad kdy¾ náhradní baterii pøená¹íte v kapse nebo 
ta¹ce. Zkratování baterie mù¾e po¹kodit baterii nebo pøedmìt, který zkrat zpùsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místì, napøíklad v uzavøeném voze 
v létì nebo v zimì, se omezí její kapacita a ¾ivotnost. V¾dy se pokuste baterii 
uchovat v teplotním rozsahu 15°C a¾ 25°C (59°F a¾ 77°F). Komunikátor s horkou 
nebo chladnou baterií mù¾e doèasnì pøestat pracovat, pøesto¾e je baterie zcela 
nabitá. Výkon baterie je èásteènì omezen pøi teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohnì!

Baterie likvidujte v souladu s místním naøízením (napø. recyklujte). Neodhazujte je 
do domovního odpadu.

Uvìdomte si, prosím, ¾e plného výkonu nové baterie je dosa¾eno a¾ po dvou nebo 
tøech cyklech úplného vybití a nabití baterie!
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èase ji v¹ak bude tøeba vymìnit. Pokud se èas, po který je pøístroj v provozu (doba, 
po kterou hovoøíte a doba, kdy je pøístroj v pohotovosti), výraznì zkrátí, je tøeba 
zakoupit novou baterii.

Pou¾ívejte pouze baterie schválené výrobcem komunikátoru a dobíjejte je pouze 
schválenými nabíjeèkami. Nepou¾íváte-li nabíjeèku, odpojte ji od elektrické sítì. 
Neponechávejte baterii pøipojenou k nabíjeèce dobu del¹í ne¾ týden; pøebíjení 
mù¾e zkrátit její ¾ivotnost. Je-li plnì nabitá baterie ponechána bez pou¾ití, dojde 
po èase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Doba, po kterou je pøístroj v provozu, je ovlivòována: zapnutím obou u¾ivatelských 
rozhraní komunikátoru i telefonního pøístroje, silou rádiového signálu, rùzným 
nastavením a prodlevou u spoøièe displeje.

Doporuèujeme v komunikátoru udr¾ovat nabitou baterii. Udr¾ování nabité baterie 
maximalizuje ¾ivotnost zálo¾ní baterie, která dodává energii hodinám 
komunikátoru. V pøípadì, ¾e dojde k vybití zálo¾ní baterie, bude automaticky nabita 
pøi následujícím pøipojení nabité baterie do komunikátoru.

Pøed demontováním baterie v¾dy nejprve zavøete kryt pøístroje. Zavøením krytu se 
ulo¾í v¹echna data.

Poznámka: Není-li SIM karta vlo¾ena správnì, není mo¾né baterii do pøístroje 
nainstalovat. Pøi instalaci baterie nepou¾ívejte násilí! Zkontrolujte, 
zda jste SIM kartu vlo¾ili podle pokynù uvedených v pøíruèce 
Zaèínáme. Není-li SIM karta nainstalována správnì, vyjmìte jí 
vyta¾ením ze slotu a vlo¾te ji znovu.
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Pamì»ovou kartu mù¾ete pou¾ít pøi správì svých dokumentù, databází kontaktù, 
aplikací, záloh atd.

Polo¾ky v pamì»ové kartì pou¾ívejte jako obdobné polo¾ky v pamìti komunikátoru. 
Mù¾ete napøíklad posílat zprávy kontaktùm z adresáøe kontaktù pamì»ové karty 
nebo pomocí aplikace Pøidat/Odebrat software na pamì»ovou kartu instalovat 
nebo z ní odinstalovat software.

Poznámka: Nedemontujte pamì»ovou kartu za provozu.

Vlo¾ení pamì»ové karty
1 Uzavøete kryt pøístroje a ujistìte se, ¾e je telefonní pøístroj vypnutý. Je-li 

zapnutý, stisknìte .
2 Dvìma prsty stisknìte po stranách víèko v zadní èásti komunikátoru a otevøete 

jej.
3 Zasuòte pamì»ovou kartu pod dr¾ák pamì»ové karty, viz obrázek 9. 

Zkontrolujte, zda pozlacené kontakty karty smìøují dolù.
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Obrázek 9

4 Po zaji¹tìní karty na místì zavøete víèko.
VÝSTRAHA! Ukládejte v¹echny pamì»ové karty mimo dosah malých dìtí.

Obecné funkce
Výbìr nìkolika polo¾ek najednou
Je-li dostupný hromadný výbìr, mù¾ete zvolit nìkolik polo¾ek najednou. Zvolené 
polo¾ky jsou zvýraznìny. Pøíkazy, které pou¾ijete, ovlivní v¹echny zvolené polo¾ky. 
Hromadný výbìr je k dispozici ve vìt¹inì seznamù.

Pro výbìr jednotlivých polo¾ek; vyhledejte polo¾ku a podr¾te stisknuté tlaèítko Ctrl. 
Stále dr¾te stisknuté Ctrl, vyhledejte dal¹í po¾adovanou polo¾ku a stisknìte 
mezerník.

Pro výbìr vìt¹ího mno¾ství po sobì jdoucích polo¾ek; zvýraznìte polo¾ky 
podr¾ením stisknutých tlaèítek Shift + ∧  a ∨  na tlaèítku se ¹ipkami.
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Speciální znaky
Tlaèítko Chr na klávesnici komunikátoru je pou¾ito pro generování znakù, které 
nejsou obsa¾eny na klávesnici. Toto tlaèítko je mo¾né pou¾ít v¾dy, kdy¾ je mo¾né 
zadávat znaky z klávesnice.

Poznámka: Nìkteré speciální znaky mohou být pøi odeslání z komunikátoru 
zkomoleny. K tomu dojde napøíklad u el. po¹ty nebo zpráv SMS. Je 
to zpùsobeno rozdíly v sí»ových protokolech. 

Vlo¾ení speciálních znakù z tabulky znakù
1 Stisknìte a uvolnìte tlaèítko Chr. Zobrazí se dialog.
2 Stisknutím tlaèítka Menu zvolte stránku se znakem, který chcete vlo¾it.
3 Zvolte speciální znak nebo znaky a stisknìte Vlo¾it.

Vlo¾ení speciálních znakù z klávesnice
Z klávesnice je mo¾né zadávat speciální znaky dvìma zpùsoby.

Pro vlo¾ení znaku vytisknutého na klávesnici zelenou barvou podr¾te stisknuté 
tlaèítko Chr a souèasnì stisknìte klávesu se zelenì vyznaèeným po¾adovaným 
znakem.

Pro generování speciálních znakù pomocí neoznaèených kláves, napøíklad “a” a “e”, 
postupujte následovnì:
1 Podr¾te stisknuté tlaèítko Chr a zároveò stisknìte klávesu písmene. Zobrazí se 

první speciální znak, který odpovídá stisknuté klávese písmene.
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e2 Stále dr¾te tlaèítko Chr stisknuté a znovu stisknìte klávesu písmene. Na místì 
prvního znaku se zobrazí druhý speciální znak. Takto je mo¾né postupovat dále, 
dokud se znovu nezopakuje první znak. 
Stisknutím Shift nebo Caps lock zmìníte velikost speciálního znaku (zda se 
zobrazí jako malé nebo velké písmeno).

Klávesové zkratky
Tip: Mnoho klávesových 

zkratek je rovnì¾ zobrazeno 
v aplikaci vedle pøíkazù 
menu.

V aplikacích pracujících s dokumenty je k dispozici nìkolik klávesových zkratek. 
Klávesové zkratky se mìní podle pou¾ívané aplikace. Následuje tabulka, ve které 
jsou uvedeny nìkteré dostupné klávesové zkratky:

Klávesová zkratka Funkce

Ctrl + a
Ctrl + c
Ctrl + x
Ctrl + v
Ctrl + z

Vybere v¹e
Kopíruje zvolený text
Vyjme zvolený text
Vlo¾í zvolený text
Vrátí zpìt poslední akci

Ctrl + b
Ctrl + i
Ctrl + u

Øez písma - tuèné
Øez písma - kurzíva
Podtr¾ení textu

Ctrl + t
Ctrl + d

Celoobrazovkový re¾im (je-li dostupný) 
Vyma¾e soubory, zprávy, zástupce a ostatní 
polo¾ky.

Ctrl + p Tisk nebo Vlastnosti
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Poznámka: Informace o dostupných zkratkových klávesách v aplikaci WWW 
prohlí¾eè naleznete v sekci Internet této pøíruèky.

Ctrl + n
Ctrl + o
Ctrl + e

Vytvoøí nový soubor
Pøíkaz Otevøít
Pøíkaz Zavøít

Ctrl + s
Ctrl + Shift + s

Pøíkaz Ulo¾it
Pøíkaz Ulo¾it jako

Chr + ¹ipka vlevo/vpravo (na tlaèítku se ¹ipkami) Pøesune kurzor na zaèátek nebo na konec øádku

Chr + ¹ipka nahoru/dolù (na tlaèítku se ¹ipkami) Pohybuje stránkou nahoru nebo dolù

Chr + Ctrl + ¹ipka nahoru/dolù (na tlaèítku se ¹ipkami) Pøejde na zaèátek nebo na konec dokumentu

Shift + Ctrl + ¹ipka vlevo/vpravo (na tlaèítku se ¹ipkami) Vybere pøedchozí nebo následující slovo

Shift + ¹ipka vpravo/vlevo/nahoru/dolù (na tlaèítku se 
¹ipkami) Vybere jeden znak textu nebo øádku

Shift + Chr + ¹ipka nahoru/dolù (na tlaèítku se ¹ipkami) Vybere uvnitø dokumentu text, stránku za 
stránkou

Klávesová zkratka Funkce
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Uzavøete-li nový soubor poprvé nebo chcete-li jej ulo¾it, budete vyzváni k zadání 
názvu souboru a k volbì slo¾ky, do které má být soubor ulo¾en.

Obrázek 10

V dialogu budou dostupné následující pøíkazy:

OK - Potvrzení názvu dokumentu a ulo¾ení dokumentu.

Vyhledat - Otevøe dialog, ve kterém mù¾ete procházet na místo, kam chcete 
soubor ulo¾it.

Zmìnit formát - Otevøe seznam formátù. Nyní mù¾ete zmìnit formát ukládaného 
dokumentu. 

Storno - Ulo¾ení se neprovede a dialog se zavøe.

Poznámka: Chcete-li ukonèit aplikaci, ale nechcete soubor ulo¾it, stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Zru¹it zmìny a poté zavøete soubor.
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Kromì odesílání zpráv z aplikace Zprávy mù¾ete z komunikátoru odesílat 
dokumenty v aplikacích, ve kterých je v nabídce Menu dostupná volba Odeslat.

Jako fax - Mù¾ete odeslat dokument jako fax.

Jako el. po¹tu - Mù¾ete odeslat dokument jako zprávu el. po¹ty.

Jako zprávu SMS - Mù¾ete odeslat dokument jako zprávu SMS.

Pøes IÈ - Dokument mù¾ete poslat pøes IÈ port.

Poznámka: Pøi otevírání dokumentu je dokument otevøen v odpovídajícím 
editoru nebo prohlí¾eèi. Pøíkazy se li¹í v závislosti na editoru/
prohlí¾eèi.

Hledání textu
Textové øetìzce je mo¾né hledat v aplikacích, ve kterých je tato volba dostupná 
v seznamu Menu.
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Úpravy > Najít. Zobrazí se dialog.
2 Do vyhledávacího pole zadejte textový øetìzec a stisknìte Najít.
3 Po nalezení odpovídajícího textového øetìzce dojde k jeho zvýraznìní. 

Ke zji¹tìní, zda se v dokumentu vyskytuje stejný øetìzec vícekrát, stisknìte Najít 
dal¹í.

4 Pro úpravu hledání stisknìte Volby. Otevøe se dialog, ve kterém mù¾ete 
definovat tyto volby: Rozli¹ovat malá a VELKÁ nebo Pouze celé slovo.
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1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Úpravy > Najít.

Stisknìte Nahradit.
2 Do pole Najít: zadejte text, který chcete nahradit, a do pole Nahradit za: zadejte 

text, kterým chcete tento text nahradit. 
3 Dal¹í volby hledání a nahrazování získáte po stisknutí Volby. V dialogovém oknì 

Najít mù¾ete zvolit, zda se pøi hledání budou rozli¹ovat malá a velká písmena 
nebo zda se mají hledat pouze celá slova a ne èásti slov. Mù¾ete rovnì¾ zvolit, 
zda chcete nahradit v¹echny výskyty textu v dokumentu bez dal¹ího 
potvrzování.

Tip: Volba Nahradit v¹e 
je dostupná pouze v pøípadì, 
¾e je v dialogu Nahradit v¹e 
zvoleno Ano.

4 Stisknìte Nahradit nebo Nahradit v¹e. 

Kontrola pravopisu
Poznámka: Kontrolu pravopisu lze pou¾ít pouze pro angliètinu.

Kontrolu pravopisu je mo¾né pou¾ít pouze v aplikacích, ve kterých je v seznamu 
Menu dostupná volba Kontrola pravopisu. Abyste tuto funkci mohli pou¾ít, musíte 
nejprve nainstalovat aplikaci Spell checker z CD-ROMu dodaného v prodejním 
balení s Va¹ím komunikátorem. Podrobnìj¹í informace, viz ‘Instalace softwaru 
z CD-ROMu’ na stranì 35.

Tip: Kontrolu mù¾ete 
provádìt i u jednotlivì 
zvolených slov. Jinak je 
kontrola provádìna v celém 
textu.

1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Kontrola pravopisu. Nalezne-li 
kontrola pravopisu slovo, které není schopna rozeznat, otevøe se dialog.

2 Do opravného pole mù¾ete zadat opravené slovo. Nebo pøejdìte do pole Návrhy 
a stisknutím tlaèítek Tab nebo Enter otevøete seznam návrhù. 

3 Zvolte slovo ze seznamu návrhù a poté stisknutím potvrïte opravu nebo návrh.
4 Pokud v druhém kroku chcete pøidat do slovníku nerozpoznané slovo, stisknìte 

Pøidat.
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Tisknout mù¾ete rùzné polo¾ky, napøíklad dokumenty, obrázky, faxy, zprávy el. 
po¹ty nebo zprávy SMS.

Podrobnìj¹í bezpeènostní informace o tiskárnì naleznete v u¾ivatelské pøíruèce 
tiskárny.

Pro zobrazení nebo upravení nastavení stránky stisknìte tlaèítko Menu a zvolte 
Soubor > Tisk > Nastavení stránky

Pro zobrazení náhledu dokumentu pøed vytisknutím stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Soubor > Tisk > Náhled

Vytisknutí dokumentu nebo souboru,
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Tisk > Tisknout. Zobrazí se dialogové 

okno, ve kterém je uveden rozsah tisku, typ pøipojení a pou¾itá tiskárna.
2 Stisknìte Tisk. Zobrazí se dialog. Pro zmìnu voleb tisku stisknìte Volby.
3 Pro zobrazení náhledu je¹tì pøed tisknutím stisknìte Náhled. Zobrazí se dialog.

Pro zmìnu nastavení stránky stisknìte Nastavení stránky.

Obrázek 11
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ePøi tisku prostøednictvím infraèerveného propojení zkontrolujte, zda je infraèervený 
port komunikátoru nasmìrován na infraèervený port tiskárny. Nepøeru¹ujte 
infraèervené propojení. Je-li propojení pøeru¹eno na del¹í dobu, napøíklad kdy¾ se 
mezi infraèervené senzory dostane nìjaký pøedmìt nebo dojde k posunutí 
komunikátoru, je tisk pøeru¹en. Podrobnìj¹í informace o infraèerveném propojení, 
viz strana 36.

Protokol
Protokol obsahuje informace o historii komunikace Va¹eho komunikátoru. Protokol 
zobrazí v¹echny nebo nìkteré typy událostí komunikace v chronologickém poøadí. 

Pomocí souborù protokolu mù¾ete monitorovat Va¹i komunikaci, pou¾ít informace 
k vytvoøení nebo dokonèení kontaktních karet nebo pøímo odpovìdìt odesilateli 
uvedenému v protokolu.

Tip: Zkratková klávesa 
pro otevøení protokolu je 
Shift+Ctrl+L.

Obrázek 12

Tip: Pro zmìnu kategorií 
Datum a èas a Trvání na 
Pøedmìt a Stav stisknìte < a 
> na tlaèítku se ¹ipkami.

Otevøení protokolu
Protokol je mo¾né otevøít pomocí tlaèítka Menu z nìkolika aplikací. 

Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Protokol. 

Linda1.book  Page 33  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved. 

34
O

be
cn

é 
in

fo
rm

ac
e Pou¾ití individuální události

Tip: Typ komunikace 
mù¾e mít jeden 
z následujících stavù 
doruèení: nevyøízený, 
doruèený, chyba, odeslaný, 
neodeslaný a plánovaný.

1 V protokolu zvolte událost a stisknìte Pou¾ít. Zmìní se tlaèítka pøíkazù.
2 Nyní mù¾ete provést následující: odeslat fax nebo zprávu SMS kontaktu, volat 

kontakt nebo pøidat kontakt do Adresáøe kontaktù. Podívejte se na tlaèítka 
pøíkazù, jaké volby jsou dostupné.

Zobrazení pouze nìkterých typù komunikace
1 Stisknìte Filtrovat podle typu pro zvolení typu komunikace, který chcete 

zobrazit.
Stisknìte Filtrovat podle smìru pro zvolení, zda chcete zobrazit komunikaci, 
která pochází od Vás nebo od vzdáleného odesílatele.

2 Zvolte po¾adovanou volbu.
3 Stisknìte OK.

Vymazání obsahu protokolu
Události zùstávají v databázi protokolu pouze po nastavený poèet dnù, po kterém 
jsou automaticky vymazány, aby se uvolnila pamì» komunikátoru. Pro zmìnu 
nastavení poètu dnù stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Trvání protokolu.
1 Pro vymazání èásti nebo celého protokolu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte 

Soubor > Vymazat protokol.
2 Zadejte datum. V¹echny události star¹ího data budou z protokolu odstranìny. 
3 Stisknìte Vymazat.
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eInstalace softwaru z CD-ROMu
Aplikace a soubory na CD-ROMu komunikátoru jsou pøipravené pro nainstalování 
nebo pøesunutí do komunikátoru. Instalaci proveïte následujícím zpùsobem:
1 Ujistìte se, ¾e máte na PC nainstalovánu aplikaci PC Suite. Tuto aplikaci 

naleznete na CD-ROMu dodaném v prodejním balení.
Tip: Podrobnìj¹í 

informace o aplikaci PC 
Suite, viz Pøíruèka PC Suite 
na CD-ROMu.

2 Vlo¾te CD-ROM do jednotky CD-ROM poèítaèe.
3 Buï: Pøipojte komunikátor k poèítaèi pomocí kabelu adaptéru dodaného 

v prodejním balení. 
Nebo: Pøipravte komunikátor a poèítaè k infraèervenému propojení. Podrobnìj¹í 
informace, viz ‘Aktivace infraèerveného propojení’ na stranì 36.

4 Pokud se u¾ivatelské rozhraní CD-ROMu neotevøe automaticky, poklepejte na 
soubor ‘Nokia9210i.exe’ ve struktuøe souborù CD-ROMu.

5 Zvolte program, který chcete z u¾ivatelského prostøedí CD-ROMu nainstalovat, 
a klepnìte na Instalovat.

Tip: Informace o dal¹ím 
softwaru dostupném pro 
komunikátor naleznete 
v Pøíruèce Doplòkové 
aplikace.

Poznámka: Nezapomeòte instalovat aplikace ve stejném jazyce, jaký pou¾ívá 
komunikátor. 

Pro získání vìt¹ího prostoru pro rùzné aplikace a soubory z CD-ROMu pou¾ijte 
pamì»ovou kartu.

Poznámka: Podrobnìj¹í informace o aplikacích, které je mo¾né instalovat, viz 
Pøíruèka k softwaru na CD-ROMu, kterou najdete na CD-ROMu.
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e Aktivace infraèerveného propojení

Tip: Pro aktivaci 
infraèerveného propojení 
mù¾ete rovnì¾ stisknout 
tlaèítko Menu a zvolit 
Nástroje > Pøijmout pøes IÈ.

1 Zkontrolujte, zda infraèervený port komunikátoru smìøuje na infraèervený port 
druhého zaøízení.

2 Pro aktivaci infraèerveného propojení stisknìte Chr +  (tlaèítko se symbolem 
infraèerveného záøení; na klávesnici je toto tlaèítko napravo, vedle tlaèítka 
Enter).

3 Pro ukonèení infraèerveného propojení stisknìte znovu Chr + .

Pøenos dat z jiných pøístrojù
DÙLE®ITÉ! Pro obnovení dat zálohovaných z pøístroje Nokia 9210 

Communicator do pøístroje Nokia 9210i Communicator 
NEPOU®ÍVEJTE metodu popisovanou v sekci ‘Zálohování a 
obnovení dat do a z pamì»ové karty’ na stranì 214. Místo toho 
pou¾ijte aplikaci PC Suite. 

Nokia 9110/9110i Communicator 
(Aplikace Import dat)
Aplikace Import dat pøená¹í data z pøístroje Nokia 9110/9110i Communicator do 
komunikátoru Nokia 9210i Communicator. Prostøednictvím infraèerveného 
propojení mù¾ete pøená¹et napøíklad kontaktní karty, události z kalendáøe, 
poznámky a nastavení pro pøístup k Internetu. Mù¾ete zvolit buï pøenos v¹ech dat 
nebo urèit kategorie dat, které chcete pøená¹et.

Poznámka: Zálo¾ky WWW nebo WAP není mo¾né do pøístroje Nokia 9210i 
Communicator pøesunout pomocí aplikace Import dat.
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ePro otevøení aplikace Import dat stisknìte tlaèítko aplikace Extra a poté tlaèítkem 
se ¹ipkami vyhledejte a zvolte Import dat.

Pøenos v¹ech dat
1 V hlavním zobrazení stisknìte Pøenést hned.
2 Aktivujte infraèervené propojení na pøístroji Nokia 9110/9110i Communicator. 

Zahájí se pøenos. V¹echny polo¾ky jsou pøeneseny do komunikátoru Nokia 9210i 
Communicator.

Pøenos zvolených dat
Tip: Pøípadnì stisknìte 

tlaèítko Menu a zvolte 
Nástroje > Volby.

1 V hlavním zobrazení stisknìte Volby. Zobrazí se dialog se ètyømi stránkami.
2 Na ka¾dé stránce stisknìte Zmìnit pro vybrání nebo zru¹ení výbìru kategorie 

dat, které budou pøená¹eny do komunikátoru Nokia 9210i Communicator. Pro 
volbu polo¾ek nebo zru¹ení volby polo¾ek na stránce stisknìte Vybrat v¹e nebo 
Zru¹it výbìr. Je-li v¹e pøipraveno, stisknìte Hotovo.

3 V hlavním zobrazení stisknìte Pøenést hned.
Aktivujte infraèervené propojení na pøístroji Nokia 9110/9110i Communicator. 
Zahájí se pøenos. V¹echny polo¾ky jsou pøeneseny do komunikátoru Nokia 9210i 
Communicator.

4 Po dokonèení pøenosu zavøete aplikaci stisknutím OK. 
5 Dojde-li k chybì pøi pøenosu, zobrazí se dialog. Po stisknutí OK se provede nový 

pokus o pøenos.
Poznámka: Pokud je dostupné tlaèítko pøíkazu Storno, mù¾ete proces pøenosu 

kdykoli pøeru¹it.
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e Odinstalování aplikace Import dat

Nebudete-li ji¾ pøená¹et ¾ádná data z pøístroje Nokia 9110 /9110i Communicator, 
mù¾ete odinstalovat aplikaci Import dat a zvìt¹it tak volnou pamì». Podrobnìj¹í 
informace, viz ‘Odstranìní softwaru’ na stranì 230.

Kompatibilní telefony Nokia, osobní organizéry 
a PC

Tip: Pøi pøenosu dat 
z dal¹ích osobních 
organizérù nejprve 
synchronizujte data mezi 
po¾adovaným pøístrojem a 
aplikací na PC a poté 
synchronizujte data mezi 
aplikací na PC a aplikací 
v pøístroji Nokia 9210i 
Communicator.

Informace o pøenosu dat z mobilních telefonù Nokia 5100/6100/7100/8200/8800/
9110/9110i, notebooku nebo stolního PC nebo z osobního organizéru PalmPilot do 
pøístroje Nokia 9210i Communicator, viz Pøíruèka PC Suite na CD-ROMu 
v prodejním balení.

Poznámka: Informace o pøenosu kontaktù ze staré SIM karty do pøístroje Nokia 
9210i Communicator, viz ‘Pøesunutí nebo kopírování kontaktù ze 
SIM karty’ na stranì 98.
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Obrázek 13

Pomocí telefonního pøístroje na pøedním krytu mù¾ete volat, pøijímat a øídit hovory, 
odesílat a pøijímat zprávy SMS, vyhledávat tel. èísla, mìnit profily a definovat 
mnoho nastavení. Pro obtí¾nìj¹í úlohy, jako napøíklad odesílání kmitoètových tónù 
nebo úpravu nastavení telefonu, pou¾ijte aplikaci Telefon. Viz kapitola Telefon 
zaèínající na stranì 69.

Telefonní 
pøístroj

Sluchátko

Zepøedu Zezadu

Mikrofon
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Pøi ovládání telefonního pøístroje tisknìte v¾dy klávesy pouze jednotlivì. Klávesnice 
telefonního pøístroje není pou¾itelná, pokud je otevøený kryt komunikátoru.

Zapíná a vypíná telefonní pøístroj.

Pøepíná mezi profily. Viz ‘Nastavení profilù’ na stranì 78.

 Pro procházení v menu, dílèích menu nebo volbách nastavení. Není-li 
¾ádný hovor aktivní, mù¾ete klávesy pro procházení pou¾ít pro procházení 
telefonním seznamem. Je-li hovor aktivní, mù¾ete pomocí kláves pro procházení 
mìnit hlasitost hovoru.

Tip: Pro volání Va¹í 
hlasové schránky podr¾te 
stisknuté tlaèítko .

Vytáèí tel. èíslo a pøijímá hovor. Je-li stisknuté v prùbìhu hovoru, pøepne 
pøíchozí hovor na dr¾ený. V pohotovostním re¾imu: zobrazí seznam posledních 
volaných èísel.

Ukonèí aktivní hovory, stornuje volaný hovor nebo vyma¾e displej.

0…9 Tlaèítka èísel a písmen. 

Tip: Máte-li pøedplacené 
dvì telefonní linky, mù¾ete 
mezi nimi pøepínat 
podr¾ením stisknutého 
tlaèítka .

 Pou¾ité pøi vytváøení funkcí.

 Funkce tìchto dvou výbìrových kláves závisí na doprovodném textu 
zobrazeném ve spodní èásti displeje. Viz obrázek 14.

Poznámka: Telefon dr¾te stejným zpùsobem, jakým se dr¾í jiné telefony tak, aby 
anténa smìøovala pøes rameno vzhùru.

Poznámka: Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, 
nedotýkejte se antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou 
ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro 
provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí.
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zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného 
nebezpeèí.

Pou¾ití výbìrových kláves

Obrázek 14

Pøíklad: Stisknutí výbìrové 
klávesy pod textem Menu 
otevøe seznam funkcí Menu.

Výbìrové klávesy jsou klávesy umístìné pøímo pod levým a pravým rohem displeje 
na krytu. Pøíkazy na displeji se mìní podle situace a pøedchozí volbì. 

Tip: Stisknutím tlaèítka 
 se displej pøepne do 

pohotovostního re¾imu.

Èasto musíte potvrdit volbu stisknutím OK. Je-li zobrazen pøíkaz Zpìt, mù¾ete jej 
pou¾ít pro návrat na pøedchozí úroveò menu, bez provedení zmìn.

Indikátory na displeji
Indikátory na displeji Vás informují o provozu telefonního pøístroje. Ní¾e uvedené 
indikátory jsou zobrazeny v pøípadì, ¾e je telefonní pøístroj pøipraven k pou¾ívání a 
na displeji nejsou zadány ¾ádné znaky.

NÁZEV SÍTÌ nebo LOGO- Právì pou¾ívaná bezdrátová sí».
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tím je zobrazeno více èlánkù.

 a pruh - Úroveò nabití baterie. Èím je baterie více nabitá, tím je zobrazeno více 
èlánkù.

 - Klávesnice telefonního pøístroje je zamknutá nebo je aktivní zamykací 
kód.

 - Telefon nebude upozoròovat vyzvánìním na pøíchozí hovor.

 - Byla pøijata nejménì jedna nová hlasová zpráva.

 - Byla pøijata nejménì jedna nová zpráva SMS.

 - Byla pøijata nejménì jedna nová faxová zpráva.

 - Je aktivní infraèervené propojení.

 - Je aktivní pøesmìrování hovorù.

Volání
Pro volání a pøijímání hovorù,
• musí být telefonní pøístroj zapnutý,
• do komunikátoru musí být vlo¾ena platná SIM karta a
• musíte se nacházet v místì s pokrytím signálem slu¾eb bezdrátové sítì.

Tip: Pøi aktivním hovoru 
mù¾ete pou¾ít tlaèítka  
a  pro sní¾ení nebo 
zvý¹ení hlasitosti ve 
sluchátku.

1 Zadejte pøedèíslí a tel. èíslo osoby, které chcete volat. Pøi chybném zadání èísla 
mù¾ete zadané èíslice mazat opakovaným tisknutím tlaèítka Smazat. Pro 
vymazání celého displeje podr¾te stisknuté tlaèítko Smazat.

2 Stisknutím  telefonní èíslo vytoèíte. 
3 Pro ukonèení hovoru stisknìte .
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Mezinárodní hovory
Pøi mezinárodním hovoru pøed tel. èíslem dvakrát rychle stisknìte tlaèítko . Na 
displeji se zobrazí znak mezinárodního hovoru ‘+’, který informuje støedisko sítì, 
aby bylo zvoleno správné mezinárodní pøedèíslí volané zemì. 

Poté mù¾ete zadat kód zemì nebo regionu, pøedèíslí a tel. èíslo.

Poznámka: Volání, které se zde popisuje jako mezinárodní, mù¾e být v 
nìkterých pøípadech provádìno mezi regiony stejného státu.

Hledání telefonních èísel
Tel. èíslo mù¾ete vyvolat z pamìti podle jména, pod kterým bylo tel. èíslo ulo¾eno. 
Podrobnìj¹í informace, viz ‘Volání èísla ulo¾eného v Telefonním seznamu’ na stranì 
70.

Tip: Volbu pou¾ívané 
pamìti proveïte stisknutím 
Jména, vyhledejte Volby a 
poté dvakrát stisknìte 
Zvolit. Vyberte Pøístroj, SIM 
karta nebo Vámi vytvoøenou 
databázi kontaktù a 
stisknìte Zvolit. 

1 Stisknìte Jména.
2 Vyhledejte polo¾ku Najít a stisknìte Zvolit.
3 Zadejte jméno nebo první písmeno(a) jména osoby, které chcete volat.
4 Stisknìte Najít. Zobrazí se jméno nejvíce podobné zadaným znakùm.
5 Není-li nalezené jméno to, které jste hledali, procházejte tlaèítky  a  ke 

správnému jménu.
6 Stisknutím Detaily zobrazíte detaily zvýraznìného jména nebo

stisknutím  vytoèíte telefonní èíslo osoby. Máte-li u osoby ulo¾eno více tel. 
èísel, pohybujte výbìrovým rámeèkem na èíslo, které chcete vytoèit, a stisknìte 

.
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Zrychlená volba je u¾iteèná pøi volání èasto pou¾ívaných tel. èísel. V pamìti 
komunikátoru mù¾ete definovat a¾ osm tel. èísel, která je mo¾né volat zrychlenou 
volbou. Informace o nastavení zrychlené volby, viz stránku 82.

Zrychlenou volbu mù¾ete pou¾ít dvìma zpùsoby: 
Tip: Podr¾ení stisknutého 

tlaèítka  volá Va¹i 
hlasovou schránku.

• Podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlené volby, pod kterým je ulo¾ené po¾adované 
tel. èíslo. Aby tato metoda pracovala, musíte povolit zrychlenou volbu, viz 
‘Nastavení hovorù (Menu 3-1)’ na stranì 57.

Pøíklad: Je-li tel. èíslo 
ulo¾eno pod tlaèítkem 
zrychlené volby 2, 
stisknìte 2.

• Zadejte èíslo zrychlené volby, pod kterým je ulo¾ené po¾adované tel. èíslo. 
Stisknìte . Telefon krátce zobrazí tel. èíslo a poté jej vytoèí.
Poznámka: Zrychlená volba není dostupná v prùbìhu hovoru.

Volání èísel slu¾eb
Vá¹ operátor sítì mohl do Va¹í SIM karty ulo¾it èísla slu¾eb. Podrobnìj¹í informace, 
viz ‘Volání èísla ulo¾eného v Telefonním seznamu’ na stranì 70.
1 Stisknìte Jména.
2 Vyhledejte Èísla slu¾eb a stisknìte Zvolit.
3 Vyhledejte èíslo slu¾by a stisknutím  jej vytoète.
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Pro odesílání dlouhých sekvencí kmitoètových (DTMF) tónù je mnohem pohodlnìj¹í 
pou¾ít rozhraní komunikátoru, viz ‘Odeslání kmitoètových tónù v prùbìhu hovoru’ 
na stranì 77.

Tip: Informace o 
kmitoètových (DTMF) 
tónech naleznete ve 
Slovníku na stránce 274.

1 Zavolejte na po¾adované tel. èíslo.
2 Zadejte èíslice, které chcete odeslat jako kmitoètové tóny. Èíslice jsou do sítì 

odesílány jedna po druhé.

Pøíjem hovoru
Tip: Informace o zmìnì 

vyzvánìcího tónu, viz 
‘Pøipojení vyzvánìcího tónu’ 
na stranì 101. 

Pøi pøíchozím hovoru telefon vyzvání vyzvánìcím tónem a na displeji bliká text 
Hovor. Je-li aktivní tichý profil, bude pouze blikat osvìtlení klávesnice a displeje.

Jestli¾e je mo¾né identifikovat volajícího, bude zobrazeno jméno nebo tel. èíslo 
volajícího a text volá.

Tip: Hovor mù¾ete 
pøijmout i v pøípadì, ¾e 
pou¾íváte funkce menu 
nebo vyhledávací funkci.

1 Pro pøíjem hovoru stisknìte .
Nechcete-li hovor pøijmout, stisknìte . Volající usly¹í místo tónu vyzvánìní 
tón obsazené linky.
Pro zti¹ení vyzvánìcího tónu pøi pøíchozím hovoru stisknìte Zti¹ení.
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pøesmìrování hovorù 
aktivována funkce 
Pøesmìrovat, je-li obsazeno, 
napøíklad do Va¹í hlasové 
schránky, bude odmítnutý 
hovor rovnì¾ pøesmìrován. 
Viz ‘Pøesmìrování hlasových 
hovorù’ na stranì 84.

2 Pro ukonèení hovoru stisknìte .

Správa hovorù
V prùbìhu hovoru mù¾ete pou¾ívat mnoho funkcí. Mnoho tìchto voleb pøi hovoru 
jsou sí»ové slu¾by.

Pro pøístup k tìmto slu¾bám stisknìte v prùbìhu hovoru Volby. Mohou být 
dostupné nìkteré nebo v¹echny následující volby pøi hovoru:

Pøijmout - Umo¾òuje pøijmout pøíchozí hovor.

Odmítnout - Umo¾òuje odmítnout pøíchozí hovor.

Tip: Zahájíte-li nový 
hovor v prùbìhu 
provádìného hovoru, je 
první hovor automaticky 
dr¾en.

Dr¾et / Aktivovat - Dr¾et umo¾òuje dr¾et probíhající aktivní hovor. Pro aktivaci 
pùvodního hovoru zvolte Aktivovat.

Nový hovor - Pøepne aktivní hovor na dr¾ený a vytoèí nové tel. èíslo.

Poslat km.tóny - Pro odeslání kmitoètových tónù. Viz ‘Odeslání kmitoètových tónù 
v prùbìhu hovoru’ na stranì 77.

Konec hovoru - Ukonèí aktivní hovory.

Ukonèit v¹e - Ukonèí aktivní i dr¾ený hovor.

Kontakty - Otevøe telefonní seznam.

Menu - Otevøe funkce menu.

Zti¹it / Zesílit - Vypíná a zapíná mikrofon komunikátoru. Je-li komunikátor pøipojen 
k sadì handsfree do vozidla, vypíná funkce Zti¹it rovnì¾ mikrofon soupravy 
handsfree.

Pøesunout - Umo¾òuje pøepínat mezi aktivním a dr¾eným hovorem.
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hovorù. Viz ‘Pøenos hovorù’ na stranì 76.

Konf. hovor - Je-li jeden hovor aktivní a druhý dr¾ený, tato volba spojí hovory do 
konferenèního hovoru.

Soukromí - Stisknutí volby Soukromí v prùbìhu konferenèního hovoru umo¾òuje 
soukromou konverzaci se zvoleným úèastníkem.

Zámek klávesnice
Zámek klávesnice zabraòuje následkùm nechtìného stisknutí klávesnice.

Pøesto¾e je klávesnice zamknutá, mù¾ete hovory pøijímat stisknutím . 
V prùbìhu hlasového hovoru je klávesnice odemknutá a komunikátor je mo¾né 
pou¾ívat normálním zpùsobem. Po ukonèení hovoru je klávesnice opìt automaticky 
zamknuta.

Klávesnice bude automaticky odemknuta pøi pøipojení komunikátoru k sadì do 
vozidla. Po odpojení komunikátoru od sady do vozidla bez toho, ¾e by byl vypnut, 
bude klávesnice opìt automaticky zamknuta.

Zamknutí klávesnice
Stisknìte Menu a poté do tøí sekund .

Poznámka: Je-li klávesnice zamknutá, je zobrazena ikona  a pøíkaz 
Odemk.
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Stisknìte Odemk. a poté do tøí sekund .

Poznámka: Je-li telefon zamknut, je mo¾né provádìt volání na èísla tísòových 
volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo jiná 
oficiální èísla tísòových volání).

Zmìna pou¾ívaného profilu
Pøíklad: Pou¾íváte-li profil 
Jednání, telefon zazvoní 
pouze jednou, aby Vás pøíli¹ 
nevyru¹oval.

Tlaèítko Profily  mù¾ete pou¾ít k nastavení tónù telefonu pro rùzná prostøedí, 
ve kterých je komunikátor pou¾íván. Jeden profil je v¾dy pou¾íván.

Podrobnìj¹í informace o rùzných profilech, zpùsobu jejich nastavení atd., viz 
‘Nastavení profilù’ na stranì 78.

Tip: Pro zvolení profilu 
mù¾ete rovnì¾ pou¾ít 
klávesu pro procházení a 
OK.

1 Na klávesnici stisknìte tlaèítko .
2 Tisknìte tlaèítko znovu, dokud se výbìrový rámeèek nezobrazí na po¾adovaném 

profilu.
3 Pro zvolení profilu podr¾te stisknuté tlaèítko .

Zobrazení nápovìdy
U vìt¹iny funkcí je k dispozici nápovìda, ve které je uveden struèný popis 
zobrazené funkce.
1 Vyhledejte funkci menu, pro kterou chcete zobrazit nápovìdu.
2 Nìkolik sekund poèkejte. Zobrazí se první stránka nápovìdy. Text se stránkuje 

automaticky. Chcete-li text stránkovat ruènì, stisknìte klávesu pro procházení 
nebo Dal¹í.
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Pou¾ití menu
Tip: K funkcím menu 

máte pøístup i v prùbìhu 
hovoru.

Telefonní pøístroj nabízí sadu funkcí menu, které umo¾òují pøizpùsobit ho 
k urèitému pou¾ití. Menu a dílèí menu je mo¾né vyhledat buï procházením 
jednotlivými menu nebo pomocí èísla menu.

Procházení jednotlivými menu
1 Stisknìte Menu.
2 Pro procházení seznamem funkcí menu tisknìte buï  nebo , dokud 

nedosáhnete k po¾adovanému menu.
3 Stisknutím Zvolit otevøete menu. Obsahuje-li menu dílèí menu, vyhledejte 

po¾adované dílèí menu pomocí tlaèítek  a  a poté stisknìte Zvolit.
4 Pro návrat na pøedchozí úroveò menu stisknìte Zpìt.

Pro ukonèení menu bez provedení zmìn v nastavení a pro pøepnutí telefonu do 
pohotovostního re¾imu stisknìte .

Pou¾ití èísel menu
V¹echna menu, dílèí menu a nastavení jsou èíslována. Èíslo je zobrazeno v pravém 
horním rohu displeje.
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Pøíjem v¹emi klávesami 
nejprve stisknìte Menu a 
poté postupnì klávesy èísel 
3, 1, 1 a 1.

1 Stisknìte Menu.
2 Zadejte èíslo menu, které chcete otevøít.

Struktura menu
V následující tabulce jsou uvedeny názvy hlavních menu a jejich dílèích menu. 
Nìkterá menu jsou závislá na dostupnosti slu¾eb v místì, ve kterém se nacházíte. 
Menu ve tøetí úrovni ji¾ zobrazena nejsou.

Menu Funkce Dílèí menu

MENU 1 ZPRÁVY 1 Psát zprávu, 2 Pøíchozí, 3 Koncepty, 4 Odeslané, 5 Informace sítì, 
6 Editor pøíkazù slu¾by, 7 Hlasové zprávy

MENU 2 VÝPIS VOLÁNÍ 1 Nepøijaté hovory, 2 Pøijaté hovory, 3 Volaná èísla, 4 Vymazat poslední 
hovory, 5 Ukázat délku hovorù, 6 Ceny hovorù 

MENU 3 NASTAVENÍ 1 Nastavení hovorù, 2 Nastavení telefonu, 3 Nastavení zabezpeèení, 
4 Obnovit standardní nastavení

MENU 4 PØESMÌROVÁNÍ 
HOVORÙ

1 Pøesmìrovat v¹echny hlasové hovory, 2 Pøesmìrovat, je-li obsazeno , 
3 Pøesmìrovat, pokud nepøijímá, 4 Pøesmìrovat, je-li nedostupný, 
5 Pøesmìrovat, je-li mimo dosah, 6 Pøesmìrovat v¹echny faxové hovory, 
7 Pøesmìrovat v¹echny datové hovory, 8 Zru¹it v¹echna pøesmìrování.

MENU 5 INFRAÈERVENÝ 

MENU 6 SLU®BY SIM KARTY Je dostupné pouze v pøípadì, ¾e je podporuje SIM karta.
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Slu¾ba krátkých zpráv (SMS) je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje pøijímat a odesílat 
krátké textové zprávy. Podrobnìj¹í informace získáte u operátora. 

Psát zprávu (Menu 1-1)
V tomto menu mù¾ete psát a odesílat textové zprávy.

Pøíchozí (Menu 1-2)
Tip: Informace o zmìnì 

tónu pøi pøíchozí zprávì 
SMS, viz ‘Nastavení profilù’ 
na stranì 78.

Pøijmete-li textovou zprávu nebo obrázkovou zprávu, zobrazí se na displeji poèet 
pøijatých zpráv a indikátor . Pokud není v komunikátoru zvolen tichý profil, 
zazní tón. 

Upozoròovací poznámka je zobrazena i v pøípadì pøijetí faxu nebo el. po¹ty. Pro 
zobrazení pøijatých faxù a el. po¹ty musíte pou¾ít odpovídající aplikace v rozhraní 
komunikátoru.

Tip: Tel. èíslo mù¾ete pøi 
zobrazování zprávy vytoèit 
stisknutím .

1 Pro zobrazení zprávy stisknìte dvakrát Èíst nebo stisknìte Konec, pokud si ji 
chcete pøeèíst pozdìji.
Pro pozdìj¹í zobrazení zprávy stisknìte Menu > 1 > 2, vyhledejte po¾adovanou 
zprávu a stisknìte Èíst.

2 Pøi prohlí¾ení zprávy stisknìte Volby. Otevøe se seznam dostupných voleb. Po 
zvýraznìní po¾adované volby ji zvolte stisknutím Zvolit. Zde jsou dostupné 
volby:
Vymazat - Vyma¾e zvolenou zprávu z pamìti.
Odpovìï - Otevøe editor pro napsání odpovìdi. Napi¹te odpovìï a stisknìte 
Volby > Odeslat .
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Pro pøedání zprávy dál zadejte èíslo a stisknìte OK.
Úpravy - Otevøe aktuální zprávu v editoru, ve kterém ji mù¾ete upravit.
Pou¾ít èíslo - Zkopíruje tel. èíslo zprávy a zobrazí jej na displeji telefonního 
pøístroje. Èíslo mù¾ete vytoèit stisknutím tlaèítka .
Detaily - Zobrazí jméno a tel. èíslo odesilatele, datum a èas odeslání zprávy a 
èíslo støediska zpráv.

Koncepty (Menu 1-3)
V tomto menu mù¾ete zobrazit, upravit a odeslat koncepty zpráv.

Odeslané (Menu 1-4)
V tomto menu mù¾ete zobrazit a upravit odeslané zprávy.

Informace sítì (Menu 1-5)
Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøíjem zpráv SMS s tématy, která jste pøednastavili 
v rozhraní komunikátoru. Viz ‘Informace sítì’ na stranì 239.

Informace o dostupných tématech a odpovídajících èíslech témat získáte u 
operátora.

Zapnout - Zapíná pøíjem zpráv s informacemi sítì.

Vypnout - Vypíná pøíjem zpráv s informacemi sítì.
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Tip: Tyto pøíkazy jsou 
známé jako pøíkazy USSD.

V tomto dílèím menu mù¾ete Va¹emu operátorovi odesílat pøíkazy slu¾by, jako jsou 
napøíklad pøíkazy pro aktivaèí slu¾beb. Podrobnìj¹í informace získáte u operátora. 

Hlasové zprávy (Menu 1-7)
Vyslechnout zprávy (Menu 1-7-1)

Tip: Pro rychlé volání Va¹í 
hlasové schránky podr¾te 
stisknuté tlaèítko .

Pøi otevøení tohoto dílèího menu telefon automaticky volá Va¹i hlasovou schránku 
na tel. èísle, které je ulo¾eno v Menu 1-7-2. V pøípadì potøeby po pøipojení zadejte 
pøístupový kód k Va¹í hlasové schránce nebo záznamníku.

Jestli¾e dosud není tel. èíslo hlasové schránky ulo¾eno, budete telefonem vyzváni, 
abyste jej nejprve ulo¾ili.

Upozoròujeme, ¾e hlasová schránka je sí»ová slu¾ba, její¾ pou¾ívání mù¾e být 
nejprve nutné objednat.

Èíslo hlasové schránky (Menu 1-7-2)
V tomto dílèím menu mù¾ete ulo¾it nebo upravit èíslo Va¹í hlasové schránky. 
Hlasová schránka mù¾e být sí»ová slu¾ba nebo Vá¹ osobní záznamník. Podrobnìj¹í 
informace a tel. èíslo hlasové schránky získáte u operátora.
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Nepøijaté hovory (Menu 2-1)

Tip: Funkce Pøijaté hovory 
a Nepøijaté hovory jsou sí»ové 
slu¾by, které jsou dostupné 
pouze v sítích, ve kterých je 
mo¾né zobrazit tel. èíslo 
volajícího.

Zobrazí seznam hovorù, které jste nepøijali.

Poznámka: Komunikátor registruje nepøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e je 
zapnutý telefonní pøístroj a nachází se v oblasti pokryté slu¾bami 
sítì.

Pøijaté hovory (Menu 2-2)
Zobrazí seznam hovorù, které jste pøijali.

Volaná èísla (Menu 2-3)
Zobrazí seznam tel. èísel, která jste volali.

Vymazat vybrané hovory (Menu 2-4)
Zvolte seznam hovorù, který chcete vymazat. Dostupné volby jsou V¹echny / 
Nepøijaté / Volané / Pøijaté.

DÙLE®ITÉ! Telefonní èísla se odstraní bez pøedchozí výstrahy. Tuto operaci nelze 
vrátit zpìt.

Trvání hovorù (Menu 2-5)
Zobrazí trvání pøíchozích a odchozích hovorù a umo¾òuje vynulovat mìøièe èasu.
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Zobrazí trvání posledního pøíchozího nebo odchozího hovoru v hodinách, minutách 
nebo sekundách; napøíklad 0:02:15.

Trvání v¹ech hovorù (Menu 2-5-2)
Zobrazí celkovou dobu trvání volaných nebo pøijatých hovorù s libovolnou SIM 
kartou, kterou jste pou¾ili v komunikátoru.

Trvání pøijatých hovorù (Menu 2-5-3)
Zobrazí celkovou dobu trvání pøijatých hovorù s libovolnou SIM kartou, kterou jste 
pou¾ili v komunikátoru.

Trvání odchozích hovorù (Menu 2-5-4)
Zobrazí celkovou dobu trvání volaných hovorù s libovolnou SIM kartou, kterou jste 
pou¾ili v komunikátoru.

Vymazat mìøièe èasu (Menu 2-5-5)
Jste vyzváni k zadání zamykacího kódu a poté jsou vynulovány mìøièe èasu. Tuto 
operaci nelze vrátit zpìt.

Poznámka: Skuteèná doba trvání hovorù, uvedená na faktuøe od provozovatele 
sí»ových slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, 
zaokrouhlování, atd.
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Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje kontrolovat rùzné ceny hovorù. Ceny jsou zobrazeny 
v jednotkách nebo penì¾ní mìnì, podle nastavení Menu 2-6-3-2. Cena hovoru je 
zobrazena zvlá¹» pro ka¾dou SIM kartu. Podle po¾adavkù operátora je pro toto 
nastavení vy¾adován buï PIN2 kód, PIN kód nebo není vy¾adován ¾ádný kód. 
Podrobnìj¹í informace získáte u operátora.

Cena/jednotky posledního hovoru (Menu 2-6-1) a Cena/
jednotky v¹ech hovorù (Menu 2-6-2)
Cena/jednotky posledního hovoru (Menu 2-6-1) - zobrazí cenu nebo poèet 
jednotek posledního nebo probíhajícího hovoru. Cena/jednotky v¹ech hovorù 
(Menu 2-6-2) - zobrazí celkovou cenu nebo poèet jednotek v¹ech hovorù 
provedených s právì pou¾ívanou SIM kartou.

Po zvolení jednoho z menu stisknìte tlaèítko Volby. Otevøou se následující tøi dílèí 
menu:

Vymazat èítaèe ceny (Menu 2-6-3-1)
Vynulují se èítaèe v¹ech cen hovorù. Tuto operaci nelze vrátit zpìt.

Zobrazit v mìnì / Zobrazit v jednotkách (Menu 2-6-3-2)
Mù¾ete zvolit, zda chcete zobrazit ceny hovorù a limit ceny hovorù v penì¾ní mìnì 
nebo v jednotkách. Informace o cenì jednotek získáte u operátora.

Na displeji je zobrazena volba, která není aktuálnì zvolena. Pro zvolení volby 
zobrazené na displeji stisknìte Zvolit. Pokud bylo zvoleno Zobrazit cenu, zadejte 
cenu jednotky. Desetinnou èárku vlo¾íte stisknutím  nebo . Poté zadejte 
název mìny.
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Tato funkce umo¾òuje omezit celkovou cenu odchozích hovorù na urèitý poèet 
jednotek nebo cenu v penì¾ité mìnì, podle nastavení v Menu 2-6-3-2. 

Volbou Zapnout zapínáte limit. Zadejte limit v jednotkách nebo penì¾ité mìnì. Pøi 
zadávání limitu v penì¾ité mìnì vlo¾íte desetinnou èárku stisknutím  nebo 

.

Je-li zapnuta funkce limit ceny hovoru, je v pohotovostním re¾imu na displeji 
zobrazován poèet zbývajících jednotek. Po vyèerpání v¹ech jednotek ji¾ není mo¾né 
provádìt hovory. 

Volbou Vypnout limit vypnete.

Poznámka: Je-li limit jednotek nebo mìny vyèerpán, mù¾e být mo¾né provádìt 
pouze hovory na èísla tísòových volání pøedprogramovaná 
v telefonu (napø. 112 nebo jiné oficiální èíslo).

Poznámka: Skuteèná doba trvání hovorù, uvedená na faktuøe od provozovatele 
sí»ových slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, 
zaokrouhlování, atd.

Nastavení (Menu 3)
Nastavení hovorù (Menu 3-1)
Pøíjem v¹emi klávesami (Menu 3-1-1)
Je-li tato funkce zvolena, mù¾ete pøijímat pøíchozí hovor stisknutím libovolného 
tlaèítka na klávesnici, kromì ,  nebo výbìrové klávesy Zti¹ení.
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V pøípadì, ¾e je tato funkce zvolena a Vy se pokou¹íte volat èíslo, které je obsazeno 
nebo volaný neodpovídá, telefon se pokusí vytáèet toto èíslo, dokud nebude hovor 
pøipojen. Maximální poèet pokusù je 10.

Stisknutím  ukonèíte pokusy o navázání hovoru.

Zrychlená volba (Menu 3-1-3)
Je-li tato funkce zvolena, mù¾ete vytáèet tel. èísla ulo¾ená pod tlaèítky zrychlené 
volby pouhým stisknutím a podr¾ením odpovídajícího tlaèítka. Podrobnìj¹í 
informace, viz ‘Zrychlená volba’ na stranì 82.

Volby pro dal¹í hovory na lince (Menu 3-1-4)
Volby pro dal¹í hovory na lince je sí»ová slu¾ba. Objednání této slu¾by proveïte u 
operátora. Podrobnìj¹í informace, viz ‘Pøíjem èekajícího hovoru’ na stranì 77.

Zvolte Aktivovat - pro aktivaci této slu¾by, Storno - pro vypnutí této slu¾by nebo 
Zobrazit stav - pro zobrazení zda je volba pro dal¹í hovory na lince aktivní a pro 
které typy hovorù.

Odeslat vlastní èíslo (Menu 3-1-5)
Pomocí této sí»ové slu¾by mù¾ete nastavit, zda se má, nebo nemá zobrazit Va¹e tel. 
èíslo volané osobì. Volba Nastavení sítí obnoví standardní nastavení telefonu 
Zapnout nebo Vypnout, na kterém jste se dohodli s Va¹ím operátorem.

Informace o volání (Menu 3-1-6)
Je-li tato funkce pøepnuta na Zapnout, telefon bude krátce zobrazovat dobu a cenu 
po ka¾dém hovoru (sí»ová slu¾ba).
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Podporuje-li Va¹e sí» tuto slu¾bu, mù¾ete v komunikátoru pou¾ívat dvì telefonní 
linky. Mù¾ete zvolit, kterou z tìchto linek chcete pou¾ít pro volání. Podrobnìj¹í 
informace, viz ‘Stránka Volba linky’ na stranì 91.

Nastavení telefonu (Menu 3-2)
Hodiny (Menu 3-2-1)
Mù¾ete zvolit, zda je na displeji zobrazován èas.

Informace o buòce (Menu 3-2-2)
Je-li tato funkce zvolena, telefon bude indikovat pøípad, kdy je pou¾it v buòce sítì 
provozované na základì technologie MCN (Micro Cellular Network) (sí»ová slu¾ba). 
Technologie MCN zvy¹uje kapacitu bezdrátové sítì v zastavìných oblastech. Toto 
nastavení zùstává v úèinnosti, pøesto¾e je vymìnìna SIM karta nebo je vypnut 
telefonní pøístroj.

Pozdrav (Menu 3-2-3)
Zde mù¾ete napsat krátký pozdrav (max. 44 znakù), který se zobrazí na displeji pøi 
zapnutí telefonu.

Volba sítì (Menu 3-2-4)
Sí» pou¾ívanou telefonem je mo¾né volit buï automaticky, nebo ruènì.

Zvolíte-li Automaticky, telefon automaticky zvolí jednu z dostupných bezdrátových 
sítí v oblasti, ve které se nachází. Mimo oblast pokrytou slu¾bami domovské sítì 
komunikátor zvolí jednu ze sítí, která má s Va¹í domovskou sítí dohodu o roamingu.
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po¾adovanou sí», pokud má tato sí» dohodu o roamingu s operátorem Va¹í 
domovské sítì. Jestli¾e taková dohoda není, zobrazí se text Není pøístup. Poté musíte 
zvolit jinou sí».

Potvrdit akce slu¾eb SIM karty (3-2-5)
Telefon je mo¾né nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi 
telefonem a sítí pøi pou¾ívání slu¾eb SIM karty, zvolením volby Ano v menu Potvrdit 
akce slu¾eb SIM karty.

Nastavení zabezpeèení (Menu 3-3)
Úèelem bezpeènostního systému je ochrana pøed neoprávnìným pou¾itím nebo 
pøed zmìnou dùle¾itých nastavení. Ve vìt¹inì pøípadù vy¾aduje aktivace nebo 
zmìna voleb zabezpeèení zadání odpovídajícího pøístupového kódu. Viz ‘Bezpeè. 
kódy’ na stranì 221. 

Poznámka: Jsou-li pou¾ity bezpeènostní funkce omezující hovory (blokování 
hovorù, uzavøená skupina, volba povolených èísel nebo systémový 
zámek, atd.), je v nìkterých sítích mo¾né provádìt volání na èísla 
tísòových volání (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových 
volání).

Po¾adavek na PIN kód (Menu 3-3-1)
Dostupné volby jsou Zapnuto a Vypnuto. Viz ‘Bezpeè. kódy’ na stranì 221. 
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Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje omezit pøíchozí a odchozí hovory z Va¹eho telefonu. 
Abyste mohli pou¾ít tuto funkci, musíte znát heslo pro blokování. Heslo pro 
blokování získáte od provozovatele slu¾eb sítì.

Zde jsou dostupné mo¾nosti: Odchozí hovory / Mezinárodní hovory / Mez. hovory, 
kromì hovorù do dom. zemì / Pøíchozí hovory / Pøíchozí hovory v zahranièí / Stornovat 
v¹echna blokování. 

Uzavøená skupina (Menu 3-3-3)
Tato sí»ová slu¾ba Vám umo¾òuje nastavit komunikátor tak, aby akceptoval pouze 
hovory smìøující z a do zvolené skupiny u¾ivatelù. Podrobnìj¹í informace o 
vytvoøení skupiny u¾ivatelù a o aktivaci této slu¾by získáte u Va¹eho provozovatele 
slu¾by.

Standardní - Obnovuje nastavení telefonu pro pou¾ití skupiny u¾ivatelù, na které se 
vlastník SIM karty dohodl s operátorem.

Zapnout - Pou¾ije konkrétní skupinu u¾ivatelù. Je mo¾né volat nebo pøijímat hovory 
pouze od èlenù zvolené slupiny u¾ivatelù. 

Vypnout - Je mo¾né volat a pøijímat hovory normálním zpùsobem. Tuto volbu 
mù¾ete pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e k tomu máte oprávnìní.

Zamk. pøi zmìnì SIM (3-3-4)
Pomocí zamykacího kódu mù¾ete telefonní pøístroj chránit pøed neoprávnìným 
pou¾itím. To proveïte zadáním zamykacího kódu a zvolením volby Ano. 
Podrobnìj¹í informace, viz ‘Bezpeè. kódy’ na stranì 221. Upozoròujeme, ¾e ¾ádný 
systém zalo¾ený na kontrole hesla nemù¾e zajistit absolutní ochranu pøed 
neoprávnìným pøístupem.
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V tomto dílèím menu mù¾ete zmìnit zamykací kód, PIN kód, PIN2 kód a heslo pro 
blokování. Viz ‘Bezpeè. kódy’ na stranì 221.

V pøístupových kódech mohou být pou¾ity pouze èíslice od 0 do 9.

Zamknout systém (3-3-6)
Tip: Pro zadání 

zamykacího kódu mù¾ete 
rovnì¾ stisknout Menu a #.

V tomto dílèím menu mù¾ete zamknout komunikátor. Stisknìte Zvolit a zadejte 
zamykací kód. Komunikátor se okam¾itì zamkne. Je-li komunikátor zamknutý, 
mù¾ete pomocí telefonního pøístroje na krytu provádìt volání na 
pøedprogramovaná èísla tísòového volání. Mù¾ete rovnì¾ pøijímat pøíchozí hovory 
a provádìt tísòové hovory pomocí aplikace Telefon. V¹echny ostatní akce jsou 
blokovány. Komunikátor zùstává zamknutý i pøesto, ¾e vyjmete a opìt 
nainstalujete baterii a zapnete telefonní pøístroj. Pro odemknutí komunikátoru 
stisknìte Odemk. a zadejte zamykací kód. Podrobnìj¹í informace o zamykání a o 
dal¹ích volbách zabezpeèení, viz ‘Bezpeè. kódy’ na stranì 221.

DÙLE®ITÉ! Výchozí zamykací kód je 12345. Z bezpeènostních dùvodù je nutné 
tento kód zmìnit. Kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od 
komunikátoru. Informace o zmìnì zamykacího kódu naleznete v 
kapitole ‘Bezpeè. kódy’ na stranì 221. Upozoròujeme, ¾e ¾ádný 
systém zalo¾ený na kontrole hesla nemù¾e zajistit absolutní 
ochranu pøed neoprávnìným pøístupem.
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Nìkterá nastavení menu mù¾ete vrátit na pùvodní hodnoty. Pro tuto funkci je 
vy¾adován zamykací kód. Tato funkce neovlivní ulo¾ená tel. èísla a jména, 
pøístupové kódy, nastavení hlasitosti sluchátka, mìøièe èasu hovorù, poèítadla ceny 
hovorù, tóny zvolených aplikací nebo zprávy SMS.

Pøesmìrování hovorù (Menu 4)
Tip: Je-li zapnuta funkce 

Pøesmìrovat v¹echny hlasové 
hovory, je v pohotovostním 
re¾imu na displeji zobrazena 
ikona .

Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøesmìrovat pøíchozí hovory na jiné tel. èíslo, 
napøíklad kdy¾ nechcete být ru¹eni, telefon je vypnutý nebo se nachází mimo oblast 
pokrytou slu¾bami sítì. Podrobnìj¹í informace, viz ‘Pøesmìrování hlasových 
hovorù’ na stranì 84.

Zde jsou dostupné mo¾nosti: Pøesmìrovat v¹echny hlasové hovory / Pøesmìrovat, je-li 
obsazeno / Pøesmìrovat, pokud nepøijímá / Pøesmìrovat, je-li mimo dosah / Pøesmìrovat, 
je-li nedostupný / Pøesmìrovat v¹echny faxové hovory / Pøesmìrovat v¹echny datové 
hovory / Zru¹it v¹echna pøesmìrování.

Je-li slu¾ba podporována sítí, zvolte pro aktivování volby pøesmìrování Aktivovat 
nebo pro vypnutí nastavení zvolte Storno. Volbou Zobrazit stav zobrazíte informaci 
o tom, zda je volba pøesmìrování aktivní nebo není.

Pokud zvolíte Pøesmìrovat, pokud nepøijímá nebo Pøesmìrovat, je-li nedostupný, 
mù¾ete zvolit rovnì¾ Prodleva, pro nastavení prodlevy pøed pøesmìrováním hovoru. 
Dostupné volby jsou 5 sekund / 10 sekund / 15 sekund / 20 sekund / 25 sekund / 30 
sekund.
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Chcete-li pøijímat data z jiného pøístroje prostøednictvím infraèerveného propojení, 
pou¾ijte tuto funkci. Zkontrolujte, zda infraèervený port komunikátoru smìøuje na 
infraèervený port druhého pøístroje a stisknìte Aktiv.. Podrobnìj¹í informace, viz 
‘Aktivace infraèerveného propojení’ na stranì 36.

Poznámka: Nemiøte infraèerveným paprskem do oèí a dbejte, aby se infrazáøièe 
vzájemnì neru¹ily. Tento pøístroj je laserový produkt 1. tøídy.

Slu¾by SIM karty (Menu 6)
Spolu s funkcemi dostupnými v telefonním pøístroji mù¾e dal¹í slu¾by poskytovat 
SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostøednictvím Menu 6. Toto menu je 
zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu 
závisí na dostupných slu¾bách.

Informace o dostupnosti, poplatcích a o pou¾ívání slu¾eb SIM získáte u prodejce 
SIM karty, tj. operátora sítì, poskytovatele slu¾eb sítì nebo smluvního prodejce.

Telefon je mo¾né nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi 
telefonem a sítí pøi pou¾ívání slu¾eb SIM karty, zvolením volby Ano v menu 3-2-5 
Potvrdit akce slu¾eb SIM karty.

Poznámka: Pøístup k tìmto slu¾bám mù¾e vy¾adovat odeslání textové zprávy 
(SMS) nebo zavolání, co¾ mohou být placené slu¾by.
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Tip: Va¹imi oblíbenými 

zástupci mohou být 
napøíklad adresy WWW 
stránek, slu¾by WAP, 
aplikace, dokumenty nebo 
obrázková alba.

Plocha je aplikace, ve které mù¾ete vytváøet a spravovat zástupce oblíbených 
dokumentù, aplikací a softwarù jiných výrobcù.

Hlavní zobrazení
Pøi prvním pou¾ití aplikace Plocha jsou v hlavním zobrazení alespoò tito zástupci: 
zástupce aplikace Nastavení Internetu, dokument “Zaènìte zde” a odkaz na 
oficiální WWW stránku spoleènosti Nokia.

V¾dy mù¾ete zvolit pouze jednoho zástupce. Zástupce aplikace Plocha mù¾ete 
vymazat pouze v této aplikaci.

Tip: Mù¾ete zmìnit 
poøadí, ve kterém se 
zástupci zobrazují. Zvolte 
zástupce, stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Soubor > 
Pøesunout. Pomocí tlaèítka se 
¹ipkami pøesunujte zástupce 
na displeji a poté stisknìte 
Polo¾it sem.

Obrázek 15
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Tip: Pro zobrazení a 
zmìnu ikony, názvu nebo 
parametrù zástupce zvolte 
po¾adovaného zástupce, 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Soubor > Vlastnosti.

1 Zvolte program, skupinu programù nebo jinou polo¾ku, pro kterou chcete pøidat 
zástupce do aplikace Plocha.

2 Stisknìte tlaèítko Menu a poté zvolte Soubor > Pøidat na plochu.

Psaní poznámek

Tip: Poznámku mù¾ete 
zaèít psát ve kterékoli 
aplikaci nebo i v prùbìhu 
hovoru, pokud dvakrát 
stisknete tlaèítko aplikace 
Plocha.

1 Stisknìte Psát poznámku. Otevøe se jednoduchý textový editor.

Obrázek 16

2 Napi¹te poznámku.
3 Stisknutím Zavøít ulo¾te poznámku. Poznámka se nyní zobrazí v hlavním 

zobrazení aplikace Plocha.

Zmìna obrázku na pozadí
Mù¾ete rovnì¾ upravit obrázek na pozadí hlavního zobrazení aplikace Plocha.
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Nastavení. Zobrazí se dialog.
2 Urèete následující:

Obrázek na pozadí: Dostupné volby jsou Ano / Ne.
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Stisknutím Náhled zobrazíte náhled obrázku.

3 Stisknìte Hotovo.
Poznámka: U obrázku zvoleného jako obrázek na pozadí musí být zmìnìna 

velikost, aby byl stejnì velký nebo vìt¹í ne¾ velikost displeje. 
Podrobnìj¹í informace, viz ‘Foto editor’ na stranì 235.
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Tip: V prùbìhu 
telefonního hovoru mù¾ete 
pøepnout i do jiných aplikací.

Aplikaci Telefon mù¾ete pou¾ít pro volání a pøíjem hovorù, volání v re¾imu 
handsfree nebo pro konferenèní hovory. Mù¾ete zde provádìt záznam a 
pøesmìrování hovorù, pou¾ívat hlasové schránky a spravovat nastavení a profily.

Aplikaci Telefon spus»te stisknutím tlaèítka aplikace Telefon (Tel) na klávesnici.

Pro volání pomocí telefonu,
• musí být telefonní pøístroj zapnutý,
• do komunikátoru musí být vlo¾ena platná SIM karta a
• musíte se nacházet v místì s pokrytím signálem slu¾eb bezdrátové sítì.

Nìkteré ze zde vysvìtlených operací je mo¾né provádìt i pomocí telefonního 
pøístroje na krytu komunikátoru.

Poznámka: Otevøení nebo zavøení krytu neovlivní aktivní telefonní hovory. 
Pokud jste zahájili hovor pomocí aplikace Telefon a zavøete kryt, 
mù¾ete pokraèovat v hovoru pomocí telefonního pøístroje. 
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Tip: Pro zru¹ení re¾imu 

handsfree stisknìte tlaèítko 
Menu, zvolte Nastavení > 
Hovorù > Nahlas pøi 
otevøeném krytu a stisknìte 
Zmìnit pro nastavení 
re¾imu handsfree na Ne.

1 Do pole ve spodní èásti hlavního zobrazení zadejte tel. èíslo.
2 Stisknìte Volat. Pøi otevøeném krytu pou¾ijte re¾im handsfree, který umo¾òuje 

z krátké vzdálenosti hovoøit a poslouchat komunikátor, nebo zavøete kryt a 
pokraèujte v hovoru pomocí telefonního pøístroje na krytu.

Volání èísla ulo¾eného v Telefonním 
seznamu 
Není-li aktivní ¾ádný hlasový hovor, je v hlavním zobrazení aplikace Telefon 
zobrazen adresáø Telefonní seznam. Výchozí adresáø je v pamìti komunikátoru. 
V horní èásti seznamu mù¾ete zvolit zobrazení adresáøù obsa¾ených v SIM kartì a 
v pamì»ové kartì (pokud je pøipojena). Kontaktní karty, které neobsahují tel. èísla, 
nejsou vysvícené.
1 Procházením nebo pomocí vyhledávacího pole zvolte v adresáøi kontakt.

Tip: Pro vytoèení 
posledního volaného èísla 
mù¾ete rovnì¾ stisknout 
zkratkové klávesy Chr+Tel.

2 Stisknìte Volat. Je-li u kontaktu uvedeno více ne¾ jedno èíslo, otevøe se seznam 
telefonních èísel kontaktu. Zvolte èíslo ze seznamu a stisknìte Volat.
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zvìt¹it nebo zmen¹it text 
podle toho, zda chcete mít 
text lépe viditelný, nebo 
chcete, aby se na displeji 
zobrazilo více polo¾ek 
najednou. Stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Zobrazení > 
Zvìt¹it nebo Zmen¹it.

Obrázek 17

Volání èísla ulo¾eného v seznamu 
posledních hovorù 

Tip: Zkratková klávesa 
pro zobrazení menu 
Nepøijaté hovory je Ctrl + Tel.

1 V hlavním zobrazení stisknìte Poslední hovory. Otevøe se okno Volaná èísla. Je-
li v seznamu nový nepøijatý hovor, otevøe se dialog Nepøijaté hovory.

2 Pro zobrazení hovorù z nìkterého z dal¹ích seznamù zvolte v pravé èásti displeje 
odpovídající tlaèítko pøíkazu. Napøíklad pro zobrazení seznamu pøijatých hovorù 
stisknìte Pøijaté hovory.

Tip: Z telefonního èísla 
uvedeného v seznamu 
Poslední hovory mù¾ete 
vytvoøit novou kontaktní 
kartu. V hlavním zobrazení 
stisknìte Poslední hovory. 
Vyberte hovor, stisknìte 
tlaèítko Menu a poté Úpravy 
> Pøidat do Kontaktù.

3 Zvolte èíslo ze seznamu a stisknìte Volat. Nyní mù¾ete buï nechat kryt 
otevøený a pou¾ít volbu handsfree nebo zavøít kryt a pokraèovat v hovoru 
pomocí telefonního pøístroje na krytu.
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Tip: Pro nastavení 

hlasitosti reproduktoru 
pou¾ijte tlaèítko se ¹ipkami: 
stisknutí > zvy¹uje hlasitost 
a stisknutí < sni¾uje 
hlasitost. 

Obrázek 18

Tip: Je-li spolu s hovorem 
pøijato i tel. èíslo volajícího a 
toto èíslo je ulo¾eno 
v Adresáøi kontaktù, zobrazí 
se v upozornìní na pøíchozí 
hovor i jméno volajícího.

1 Je-li pøi pøíchozím hovoru otevøený kryt komunikátoru, zobrazí se upozornìní 
na pøíchozí hovor. Pro pøijmutí hovoru stisknìte Pøijmout nebo zavøete kryt a 
pøijmìte hovor prostøednictvím telefonního pøístroje na krytu.

2 Nechcete-li hovor pøijmout, stisknìte Odmítnout. Pro zti¹ení vyzvánìcího tónu 
stisknìte Zti¹it tón.
Poznámka: S výjimkou konferenèního hovoru nemù¾ete provádìt dva aktivní 

hovory najednou. Pøi pøijmutí nového pøíchozího hovoru je souèasný 
hovor automaticky dr¾en. Podrobnìj¹í informace o konferenèních 
hovorech, viz ‘Provádìní konferenèního hovoru’ na stranì 75.

Volání a vytvoøení hlasové schránky
Hlasové schránky pracují podobnì jako záznamníky. Mù¾ete je pou¾ít pro ulo¾ení 
pøíchozích zpráv nebo zaznamenání nepøijatých hovorù. Vìt¹ina operátorù 
poskytuje slu¾bu hlasové schránky spolu se SIM kartou. Není-li ve Va¹í SIM kartì 
ulo¾eno èíslo hlasové schránky, mù¾ete jej zadat ruènì. Upozoròujeme, ¾e je nutné 
o tel. èíslo hlasové schránky po¾ádat operátora sítì. 
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hlasové schránky je podr¾ení 
stisknutého tlaèítka  
na pøedním krytu 
telefonního pøístroje.

Pro volání Va¹í hlasové schránky stisknìte v hlavním zobrazení aplikace Telefon 
Hlasová schránka. Viz obrázek 17. Máte-li více ne¾ jednu hlasovou schránku, vyzve 
Vás dialog ke zvolení hlasové schránky ze seznamu.

Dal¹í hlasové schránky mù¾ete vytvoøit takto:
1 O tel. èíslo dal¹í hlasové schránky po¾ádejte operátora sítì.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > Hlasové schránky.
3 Po zobrazení dialogu Hlasové schránky stisknìte Pøidat. Zadejte název a tel. 

èíslo.

Záznam hovoru
V prùbìhu hovoru mù¾ete zaznamenávat provádìnou konverzaci. Pøi probíhajícím 
hovoru stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Volání > Zaznamenat zvuk. Otevøe se 
aplikace Rekordér. Podrobnìj¹í informace o aplikaci Rekordér, viz strana 234.

Poznámka: Øiïte se v¹emi místními zákony platnými pro zaznamenávání 
hovorù.

Zavolání nového hovoru v prùbìhu 
hovoru
V jednu chvíli mù¾ete mít jeden aktivní a jeden dr¾ený hovor. Mezi obìma hovory 
mù¾ete pøepínat. Tato situace vzniká pøi volání nového hovoru nebo pøi pøijmutí 
nového hovoru.
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mít spojeny pouze dva hovory. Viz obrázek 19. Pro pøíjem hovoru oznaèeného ÈEKÁ 
musíte nejprve ukonèit buï hovor oznaèený DO POØADÍ nebo AKTIVNÍ.
1 Pokud ji¾ máte jeden aktivní a jeden dr¾ený hovor, ukonèete jeden z nich nebo 

je spojte do konferenèního hovoru.
2 Stisknìte Nový hovor a proveïte nové volání. Pøedchozí hovor bude dr¾en.
3 Pro pøepínání mezi hovory pou¾ijte tlaèítko se ¹ipkami. Aktivní hovor je 

orámován tmavou linkou. Tlaèítka pøíkazù se mìní podle stavu zvoleného 
hovoru. Napøíklad dr¾ený hovor mù¾ete pøepnout na aktivní tak, ¾e pomocí 
tlaèítka se ¹ipkami vysvítíte jeho rámeèek, a poté stisknete tlaèítko Aktivovat.

Obrázek 19

4 Pro ukonèení hovoru zvolte tlaèítkem se ¹ipkami po¾adovaný hovor a stisknìte 
Ukonèit hovor.

Tento hovor - s tmavou linkou okolo 
rámeèku - je zvolen

Ikona stavu hovoru
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Konferenèní hovor je sí»ová slu¾ba. Informace o dostupnosti této slu¾by získáte u 
operátora sítì. V konferenèním hovoru mù¾ete konverzovat souèasnì s pìti dal¹ími 
osobami. Na displeji je konferenèní hovor zobrazen jako jeden hovor.
1 Zavolejte první osobì.
2 Po pøijmutí hovoru volanou osobou stisknìte Nový hovor a zavolejte druhé 

osobì. První hovor je dr¾en.
3 Poèkejte, dokud druhá osoba nepøijme hovor.
4 Pro pøepojení obou osob do konferenèního hovoru stisknìte 

#SPACEKonferenèní hovor. Na displeji se zobrazí jeden konferenèní hovor. Po 
stisknutí Pøíkazy konf. se zobrazí oba úèastníci konferenèního hovoru.

5 Pro pøidání dal¹í osoby stisknìte Nový hovor. Konferenèní hovor je dr¾en. Po 
pøijmutí hovoru volanou osobou stisknìte #SPACEKonferenèní hovor. Nová 
osoba je pøidána do konferenèního hovoru.

6 Pro pøidání dal¹ích osob postupujte podle kroku 5.
Tip: Po pøidání v¹ech 

úèastníkù do konferenèního 
hovoru mù¾ete zavøít kryt a 
pokraèovat v hovoru 
prostøednictvím telefonního 
pøístroje na krytu.

Obrázek 20
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hovoru
1 Stisknìte Pøíkazy konf..
2 Ze seznamu úèastníkù zvolte jednoho volajícího a stisknìte Odpojit. Viz 

obrázek 20.

Soukromý rozhovor s jedním z úèastníkù 
konferenèního hovoru
1 Stisknìte Pøíkazy konf..
2 Zvolte úèastníka ze seznamu a stisknìte Soukromý hovor. Hovor je nyní 

rozdìlen na dva: konferenèní hovor je dr¾en a soukromý hovor je aktivní.
3 Po dokonèení soukromé konverzace se mù¾ete vrátit do konferenèního hovoru 

stisknutím #SPACEKonferenèní hovor.

Tip: Pro zobrazení 
informací o v¹ech hovorech 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje > Protokol. 
V protokolu jsou zobrazeny 
v¹echny hovory, pøíchozí i 
odchozí, hlasové i datové. 

Pøenos hovorù
Pøenos hovorù je sí»ová slu¾ba, pøi které k sobì spojíte dva hovory a odpojíte se od 
obou hovorù. Informace o dostupnosti této slu¾by získáte u operátora sítì.
Je-li jeden hovor dr¾en, druhý je aktivní nebo probíhá spojování odchozího hovoru, 
stisknìte pro pøipojení obou hovorù k sobì tlaèítko Menu a zvolte Volání > Pøenést 
hovor.

Poznámka: Mù¾e Vám být fakturována èást ceny takto pøenesených hovorù; 
informujte se u operátora sítì.
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konferenèní hovory není mo¾né pøená¹et.

Pøíjem èekajícího hovoru
Abyste byli upozoròováni na èekající hovor a mohli takovýto hovor pøijmout, 
musíte nejprve u operátora sítì objednat slu¾bu Volby pro dal¹í hovory na lince. 
Podrobnìj¹í informace naleznete na stranì 86.
1 Máte-li aktivní hovor a na lince je nový pøíchozí hovor, usly¹íte upozornìni a na 

displeji se zobrazí upozornìní na nový pøíchozí hovor.
2 Stisknìte Pøijmout. Aktivní hovor je dr¾en.

Odeslání kmitoètových tónù v prùbìhu 
hovoru
U v¹ech tlaèítkových telefonù je pou¾it systém kmitoètových tónù (DTMF). Systém 
kmitoètových tónù pøiøazuje specifickou frekvenci, neboli tón, ka¾dému tlaèítku, 
tak¾e je mo¾né je snadno identifikovat mikroprocesorem. Kmitoètové tóny 
umo¾òují komunikaci s hlasovými schránkami, poèítaèovými telefonními systémy 
atd.

Odeslání kmitoètových tónù v prùbìhu hovoru je mo¾né dvìma zpùsoby.
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mù¾ete pøi odesílání 
kmitoètových tónù pou¾ít i 
znaky p, w, * a #. Informace 
o tìchto znacích, viz 
‘Ulo¾ení kmitoètových 
(DTMF) tónù’ na stranì 103.

• Na klávesnici komunikátoru zadejte èíslice. Pøed zadáváním èíslic nemusíte 
pou¾ívat ¾ádná menu nebo tlaèítka pøíkazù. Ka¾dé stisknutí tlaèítka generuje 
kmitoètový tón, který je pøená¹en v prùbìhu aktivního hovoru.

• Nebo:
1 Stisknìte Odeslat kmit. tóny. Zobrazí se sekvence kmitoètových tónù 

ulo¾ených v kontaktní kartì osoby, se kterou hovoøíte. Informace o ukládání 
kmitoètových tónù, viz stránku 103.

2 Zvolte sekvenci kmitoètových tónù. Tuto sekvenci mù¾ete upravit. Není-li 
¾ádná sekvence ulo¾ena, mù¾ete ji zadat do vstupního pole.

3 Stisknìte Odeslat tón.
Poznámka: Kmitoètové tóny mù¾ete odeslat v prùbìhu konferenèního hovoru 

tak, ¾e zadáte èíslice na klávesnici komunikátoru. Nemáte v¹ak 
pøístup k ulo¾eným sekvencím. 

Nastavení aplikace Telefon
V hlavním zobrazení aplikace Telefon stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení 
pro zvolení jednoho z následujících nastavení.

Nastavení profilù
Profily jsou pou¾ity pro seskupení nastavení rùzných operaèních prostøedí 
komunikátoru. V nastavení mù¾ete upravovat funkce profilu. Jeden profil je v¾dy 
pou¾íván.

Pro zmìnu pou¾ívaného profilu stisknìte tlaèítko Menu. Pomocí tlaèítka se ¹ipkami 
zvolte ikonu profilù na pravém kraji øádku menu a ze seznamu vyberte nový profil.
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Obrázek 21

Pro zvolení nebo upravení profilu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > 
Profily.

V komunikátoru jsou pøipraveny tyto profily:
Normální - Výchozí profil komunikátoru.
Tichý - Tento profil mù¾ete zapnout v pøípadì, ¾e nechcete, aby se ozývaly 
výstra¾né tóny (kromì tónù aplikace Budík a Kalendáø - viz ‘Poznámka’ na stranì 
79).
Jednání - Mù¾ete urèit chování komunikátoru pøi jednání, napøíklad nastavit nízkou 
hlasitost tónù.
Venku - Mù¾ete urèit chování komunikátoru, pokud jste mimo budovu.
Pager - Tento profil mù¾ete zapnout, pokud chcete komunikátor pou¾ívat jako 
pager. Ve výchozím nastavení se neozývají vyzvánìcí tóny a výstra¾ný tón se ozve 
pouze pøi pøijmutí zprávy SMS.
Letadlo - Zapíná profil Letadlo. Podrobnìj¹í informace, viz ‘Profil Letadlo’ na stranì 
92.

Poznámka: Je-li zapnuta výstraha aplikace Budík nebo výstraha polo¾ky 
aplikace Kalendáø, zùstává zapnutá ve v¹ech profilech, vèetnì Tichý.

Ikona profilù
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1 Pro vytvoøení nového profilu stisknìte tlaèítko Menu, zvolte Nastavení > Profily 

a stisknìte Nový. Aktuální hodnoty profilu Normální jsou zkopírovány do 
nového profilu.

2 Pro úpravu nastavení libovolného profilu zvýraznìte název profilu a stisknìte 
Upravit. Otevøe se dialog se ètyømi stránkami, viz obrázek 22. Na ka¾dé stránce 
zadejte následující:

Obrázek 22

Stránka Obecné
Název: Zadejte název profilu. Nìkteré profily není mo¾né pøejmenovat.
Typ vyzvánìní: Zvolte typ vyzvánìní vyzvánìcího tónu. Dostupné volby jsou 

Normální / Zesilující / Zazvonit jednou.
Vyzvánìcí tón: Definuje zvuk, který zazní pøi pøíchozím hovoru. Chcete-li zvolit 

zvukové soubory z komunikátoru nebo vyhledat jiné zvukové soubory 
(jsou-li k dispozici), stisknìte Zmìnit. Informace o zaznamenání tónu, viz 
stranu 234.
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dvou linek, pokud jsou dvì linky k dispozici. Chcete-li zvolit zvukové 
soubory dodané v komunikátoru nebo vyhledat jiné zvukové soubory 
(jsou-li k dispozici), stisknìte Zmìnit.

Osobní tóny: Definuje, zda jsou pou¾ity osobní vyzvánìcí tóny volajícího. Dostupné 
volby jsou Zapnuto / Vypnuto. Informace o pøipojení vyzvánìcího tónu ke 
kontaktní kartì, viz ‘Pøipojení vyzvánìcího tónu’ na stranì 101.

Stránka Výstrahy
Budík, Výstraha v kalendáøi, Pøijatá SMS a Pøijatý fax: Mù¾ete zvolit specifický zvuk 

výstrahy pro ka¾dou z tìchto situací. Zvýraznìte volbu a stisknìte Zmìnit 
pro zvolení zvukového souboru dodaného v komunikátoru nebo pro 
vyhledání jiného zvukového souboru. Pro nastavení hlasitosti výstrahy 
stisknìte Hlasitost.

Stránka Upozornìni
Tón klávesnice: Nastavuje zvuk klávesnice komunikátoru. Dostupné volby jsou 

Vypnuto / Potichu / Nahlas.
Tóny kláves telefonu: Nastavuje zvuk kláves telefonního pøístroje. Dostupné volby 

jsou Vypnuto / Potichu / Nahlas.
Upozoròovací tóny: Pøepíná stav upozoròovacích tónù Zapnuto / Vypnuto. 

Upozoròovací tóny jsou tóny generované komunikátorem, které Vás 
upozoròují na chybu (napøíklad na nesprávný stisk kláves) nebo na urèitou 
situaci (napøíklad na vybitou baterii).
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Pøehrát vyzvánìcí tón pro: Umo¾òuje zvolit pøíchozí hovory, pøi kterých zazní 

vyzvánìcí tón. Dostupné volby jsou V¹echny hovory / Pouze skupinu VIP / 
®ádný. Zvolíte-li Pouze skupinu VIP, budou vyzvánìcí tóny sly¹et pouze u 
pøíchozích hovorù od osob definovaných jako VIP; viz strana 111 
v kapitole Kontakty. V¹echny ostatní hovory se oznámí zprávou na 
displeji, ale nebudou vyzvánìt.

Zrychlená volba
Tip: Viz rovnì¾ ‘Zrychlená 

volba’ na stranì 44.
Zrychlená volba je rychlý zpùsob volání èasto pou¾ívaných tel. èísel. Tel. èísla 
zrychlené volby mù¾ete pøiøadit osmi tlaèítkùm. Pøíklad je zobrazen na obrázku 23.
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > Zrychlená volba.
2 Pro pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby nebo pro zmìnu existujícího èísla 

stisknìte buï Vlo¾it èíslo nebo Zmìnit èíslo. Zobrazí se seznam kontaktù 
z databáze kontaktù v interní pamìti komunikátoru.

3 Zvýraznìte kontaktní kartu a stisknìte Zvolit. Je-li zvýraznìna kontaktní karta 
neobsahující tel. èíslo, je pøíkaz Zvolit nevysvícený.

Tlaèítko zrychlené volby 1 je rezervováno pro volání výchozí hlasové schránky, 
podrobnìj¹í informace naleznete na stranì 86. Tuto hodnotu nemù¾ete zmìnit. 
Podrobnìj¹í informace o hlasových schránkách, viz strana 72. 
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Obrázek 23

Nastavení sí»ových slu¾eb
Poznámka: Sí»ové slu¾by nemusejí poskytovat v¹ichni operátoøi. Jsou-li slu¾by 

poskytovány, budete je muset objednat.

Tip: Pro zmìnu 
pøesmìrování nebo 
blokování hlasových hovorù 
musí být telefon zapnutý.

Informace o stavu tìchto slu¾eb je ulo¾ena v síti. To znamená, ¾e aktuální 
nastavení není zobrazeno, dokud si informace nevy¾ádáte ze sítì následujícím 
zpùsobem:
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > Sí»ové slu¾by.
2 Napøíklad pro kontrolu nastavení volby pøesmìrování Je-li obsazeno zvolte 

Pøesmìrování hovorù , zvýraznìte pomocí tlaèítka se ¹ipkami tuto polo¾ku a poté 
stisknìte Zobrazit stav. Zatímco komunikátor odesílá po¾adavek do sítì, je na 
displeji zobrazeno upozornìní na dotaz.

3 Po úspì¹ném odeslání dotazu se v seznamu nastavení zobrazí nový stav. 

Linda1.book  Page 83  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved. 

84
Te

le
fo

n

Obrázek 24

Pøesmìrování hlasových hovorù
Funkce Pøesmìrování hlasových hovorù umo¾òuje pøesmìrovat pøíchozí hlasový 
hovor na jiné tel. èíslo. Tato funkce je známá rovnì¾ pod termínem "call 
forwarding".
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > Sí»ové slu¾by > Pøesmìrování hovorù 

. Zobrazí se dialog.
2 Zvolte typ pøesmìrování:

V¹echny hovory — V¹echny pøíchozí hovory jsou pøesmìrovány.
Je-li obsazeno — Pøíchozí hovory jsou pøesmìrovány, jestli¾e provádíte jiný 
hovor.
Je-li mimo dosah — Pøíchozí hovory jsou pøesmìrovány, pokud je telefon vypnutý 
nebo se nachází mimo pokrytí slu¾bami sítì.
Pokud nepøijímá — Pøíchozí hovory jsou pøesmìrovány, pokud je nepøijmete v 
urèitém èasovém intervalu.
Prodleva — Je pou¾ita pøi volbì Pokud nepøijímá. Prodleva umo¾òuje nastavit 
dobu, po které je hovor pøesmìrován. Prodlevu mù¾ete nastavit na Výchozí / 5 
sekund / 10 sekund / 15 sekund / 20 sekund / 25 sekund / 30 sekund.
Je-li nedostupný — V tomto jednom nastavení se zapínají volby pøesmìrování Je-
li obsazeno / Je-li mimo dosah / Pokud nepøijímá. 

Linda1.book  Page 84  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved.

85

Te
le

fo
n3 Stisknìte Zmìnit a zvolte jednu z následujících voleb: 

Komu:               — Zadejte tel. èíslo, na které chcete hovory pøesmìrovat. 
Výchozí hlasová schránka — Hovory jsou pøesmìrovány do Va¹í hlasové 
schránky. Pokud máte více ne¾ jednu hlasovou schránku, musíte zvolit jednu ze 
zobrazeného seznamu. Podrobnìj¹í informace, viz strana 86.
Vypnuto — Vypíná pøesmìrování. 

Blokování hlasových hovorù
Pro blokování hlasových hovorù pou¾ijte sí»ovou slu¾bu Blokování hlasových 
hovorù. Pro pou¾ití slu¾by blokování hovorù nebo zmìnu jejího nastavení musíte 
znát heslo pro blokování, které obdr¾íte u operátora sítì. 
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > Sí»ové slu¾by > Blokování hovorù. 

Otevøe se dialog Blokování hlasových hovorù.
2 Zvolte jednu z dostupných voleb:

Odchozí — Není mo¾né provádìt odchozí hovory.
Pøíchozí — Není mo¾né pøijímat pøíchozí hovory.
Mezinárodní — Není mo¾né provádìt volání do jiných zemí nebo regionù.
Pøíchozí v zahranièí — Není mo¾né pøijímat hovory, pokud jste mimo domovskou 
zemi.
Mezinár., mimo do dom. zemì — Máte-li u operátora sítì aktivován mezinárodní 
roaming, nemù¾ete provádìt mezinárodní hovory do zahranièí, kromì hovorù 
do domovské zemì.

Poznámka: Volání, které se zde popisuje jako mezinárodní, mù¾e být 
v nìkterých pøípadech provádìno mezi regiony stejného státu.

Objednáte-li si sí»ovou slu¾bu Alternativní linka, je blokování hlasových hovorù 
pou¾itelné pouze pro linku nastavenou ve funkci Zvolená linka.
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hovorù, volání do uzavøené skupiny nebo volba povolených èísel), je 
v nìkterých sítích mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání 
(napø. 911, 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání).

Pro zru¹ení v¹ech pøesmìrování nebo blokování hovorù stisknìte Stornovat v¹e.

Dal¹í sí»ové slu¾by
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > Sí»ové slu¾by > Dal¹í slu¾by.
2 Nastavení dal¹ích sí»ových slu¾eb obsahuje následující volby:

Volba sítì — Umo¾òuje zmìnit zpùsob volby sítì a registrování do jiné sítì. Volbu 
sítì mù¾ete nastavit na Automatická nebo Ruèní. Pøi automatické volbì sítì 
komunikátor zvolí nejvhodnìj¹í sí». Pøi ruèní volbì sítì komunikátor vyhledá 
dostupné sítì a zobrazí je v seznamu; poté mù¾ete zvolit sí», kterou chcete 
pou¾ívat.
Dal¹í hovor na lince — Stisknìte Zmìnit a vyberte Zapnuto nebo Vypnuto. 
Informace o slu¾bì Volby pro dal¹í hovory na lince, viz ‘Pøíjem èekajícího 
hovoru’ na stranì 77.
Odeslat moje tel. èíslo — Urèuje, zda se má, nebo nemá zobrazit Va¹e tel. èíslo 
volané osobì. Po stisknutí Zmìnit se zobrazí volby Výchozí / Zapnuto / Vypnuto. 

Nastavení hlasové schránky
Podrobnìj¹í informace o hlasových schránkách, viz strana 72.
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > Hlasové schránky.
2 Pro zmìnu nastavení hlasovou schránku zvýraznìte a stisknìte Upravit. Zobrazí 

se dialog, který obsahuje dvì stránky. Viz obrázek 25. 
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Obrázek 25

Stránka Vlastnosti
Urèete následující volby:

Název:  Zadejte název hlasové schránky.
Èíslo: Zadejte tel. èíslo hlasové schránky, které jste získali od operátora sítì.

Poznámka: Podle typu hlasové schránky je urèeno, zda mù¾ete mìnit obì tato 
pole. Napøíklad název a èíslo hlasové schránky SIM karty není 
mo¾né mìnit. 

Stránka Kmitoètové tóny
Kmitoè. tóny#SPACE: Definuje kmitoètové tóny hlasové schránky, která není 

zaji¹tìna Va¹í SIM kartou. Ka¾dý tón je pøedstavován znakem. Po stisknutí 
Pøidat mù¾ete zadat znaky a ulo¾it je pod urèitým názvem, napøíklad 
DTMF2. Mù¾ete rovnì¾ zvolit ®ádné kmitoè. tóny. Upravujete-li hlasovou 
schránku poskytovanou SIM kartou, není tato stránka vysvícená.
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1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > Hovorù.
2 Urèete následující volby:

Nahlas pøi otevøeném krytu: Urèuje, zda má být pøi otevøení krytu automaticky 
zapnut re¾im handsfree. Stisknutím Zmìnit pøepínáte mezi volbami Ano / Ne.
Aut. opak. vytáèení: V pøípadì, ¾e je nastaveno Zapnuto a Vy se pokou¹íte volat 
èíslo, které je obsazeno nebo volaný neodpovídá, komunikátor se pokusí vytáèet 
toto èíslo, dokud nebude hovor pøipojen. Stisknutím Zmìnit pøepínáte mezi 
volbami Zapnuto / Vypnuto.

Pokroèilé nastavení
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nastavení > Pokroèilá.
2 Urèete následující volby:

Stránka Cena hovoru
Tip: Pro zobrazení 

sériového èísla telefonu 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje > Sériové èíslo 
(IMEI). Operátor sítì Vás 
mù¾e po¾ádat o tuto 
informaci.

Pokud Va¹e sí» podporuje slu¾bu zobrazení cen hovorù, pou¾ijte tuto stránku pro 
zmìnu nastavení cen a pro zobrazení poèítadel cen hovorù. Komunikátor Vás vyzve 
k zadání PIN2 kódu. Není-li tato stránka vysvícená, pak Va¹e SIM karta tuto sí»ovou 
slu¾bu nepodporuje. 
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Obrázek 26

Zobrazit kredit: Urèuje informace o cenách hovorù zobrazených v prùbìhu hovoru. 
Dostupné volby jsou Ne / Pou¾itý / Zbývající. Kredit je suma penìz, mìøená 
buï v jednotkách nebo penì¾ní mìnì.

Mìna: Zadejte max. tøi znaky pro indikaci zvolené penì¾ité mìny. Mù¾ete 
zadávat èíslice i znaky. Napøíklad pro èeskou mìnu zadejte ‘Kc’. Toto pole 
je pou¾ito s Cena jednotky a s Zobrazit v pen. mìnì.

Cena jednotky: Pou¾ijete-li pro mìøení cen hovorù mìnu, zadejte pro cenu jednotek 
desetinné èíslo. Musíte rovnì¾ vyplnit vý¹e uvedené pole Mìna.

Limit max. ceny: K dispozici jsou dvì volby: ®ádný limit nebo hodnota definovaná v 
poli. Limit mù¾ete definovat buï v jednotkách nebo mìnì. Jestli¾e 
provádíte hovor a je dosa¾en limit ceny, hovor se ukonèí. Dal¹í hovory ji¾ 
nemù¾ete provádìt. Na displeji se pøed a po dosa¾ení limitu ceny zobrazí 
upozornìní.

Stisknìte Spoèítat ceny: V dialogu jsou tyto informace:
Poslední:  ?????.??? ??? - Cena posledního volaného hovoru.
V¹echny:  ?????.??? ???- Cena v¹ech volaných hovorù od posledního vynulování 
poèítadla cen. Viz obrázek 27.
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hodnotu zbývajících penìz nebo jednotek.
Stisknìte buï Zobrazit v jednotkách nebo Zobrazit v pen. mìnì pro 
zvolení zpùsobu, jakým se budou zobrazovat ceny v komunikátoru. 
‘Jednotky’ - jsou pou¾ívány pro úèely sítì, napøíklad 21 jednotek. ‘Mìna’ - je 
zobrazena podle hodnoty zadané v poli Mìna.
Stisknutím Vymazat ceny vynulujete poèítadla cen. Musíte zadat PIN2 kód.

Obrázek 27

Poznámka: Skuteèná èástka, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ových 
slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, 
poplatcích, atd.

Stránka Povolená èísla
Funkce Volba povolených èísel je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje omezit volané hovory 
na skupinu tel. èísel, ulo¾ených v SIM kartì. Slu¾ba je nabízena nìkterými 
operátory sítì. Je-li slu¾ba volba povolených èísel aktivní, jsou v telefonním 
seznamu SIM karty zobrazena pouze povolená èísla. Stále máte pøístup do 
Telefonní seznam komunikátoru, ale tato èísla nemù¾ete volat. Nepodporuje-li 
Va¹e SIM karta tuto sí»ovou slu¾bu, není tato stránka vysvícená.
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Obrázek 28

Pro zmìnu nastavení nebo zobrazení povolených èísel je vy¾adováno zadání PIN2 
kódu. Je-li slu¾ba nastavena na Zapnuto, stisknìte Upravit èísla pro pøidání, 
upravení nebo vymazání èísel.

Musíte zadat jména a tel. èísla do seznamu povolených èísel. 

Poznámka: Je-li zapnuta funkce Volba povolených èísel, je v nìkterých sítích 
mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání (napø. 112 nebo 
jiná oficiální èísla tísòových volání).

Stránka Volba linky
Vy¾adujete-li pro pou¾ívání komunikátoru dvì linky (tel. èísla), musíte si objednat 
sí»ovou slu¾bu alternativní linka a zkontrolovat, zda je tato funkce v komunikátoru 
zapnutá. Pokud tato slu¾ba není dostupná nebo ji nepou¾íváte, není stránka Volba 
linky vysvícená.

Ka¾dá linka má pro nìkteré funkce aplikace Telefon rozdílné nastavení. 
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Obrázek 29

Na stránce jsou tyto volby:

Zvolená linka: Definuje linku pou¾itou pro odchozí hovory. Dostupné volby jsou 
Primární / Náhradní. Faxové hovory v¾dy pou¾ívají primární linku. Je-li 
Blokovat volbu linky aktivní (viz následující odstavec), nemù¾ete 
pou¾ívanou linku mìnit.

Blokovat volbu linky: Umo¾òuje blokovat zmìnu zvolené linky. Dostupné hodnoty 
jsou Zapnuto / Vypnuto. Zmìna hodnoty vy¾aduje zadání PIN2 kódu.

Poznámka: Volba Blokovat volbu linky je k dispozici pouze u nìkterých operátorù.

Profil Letadlo
Tento profil zabraòuje nechtìnému zapnutí telefonu v letadle. Zapnutí profilu 
Letadlo:
1 V hlavním zobrazení aplikace Telefon stisknìte tlaèítko Menu, vyhledejte ikonu 

Profily  a poté zvýraznìte polo¾ku Letadlo.
2 Stisknìte Zvolit.
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bezdrátové sítì. Mù¾ete napøíklad èíst ji¾ døíve pøijatou el. po¹tu, psát novou 
zprávu, poznámky, faxy nebo aktualizovat Vá¹ kalendáø. Po vystoupení z letadla 
vypnìte profil stisknutím Ukonèit profil. Poté mù¾ete telefon zapnout stisknutím 

 a Va¹e SMS zprávy, faxy a el. po¹ta budou automaticky odeslány.

Je-li zvolen profil Letadlo, musí být tísòové hovory provádìny pouze pomocí 
telefonního pøístroje (pøi zavøeném krytu komunikátoru):
1 Stisknìte . Na displeji telefonu se zobrazí text Je aktivní profil Letadlo..
2 Zatímco je tento text zobrazen (pøibli¾nì pìt sekund), mù¾ete volat èíslo 

tísòového volání pøedprogramované v komunikátoru (napøíklad 112).
3 Stisknìte .

DÙLE®ITÉ! Pou¾ívání telefonu v letadle je zakázáno. Pøed vstupem do letadla 
vypnìte telefon. Pou¾ití bezdrátových telefonù v letadlech mù¾e 
být pro provoz letadla nebezpeèné, mù¾e naru¹it telefonní sí» a 
mù¾e být i nezákonné. Umo¾ní-li Vám personál letadla pou¾ívání 
rozhraní komunikátoru, MUSÍTE aktivovat profil Letadlo. Profil 
Letadlo umo¾ní pou¾ívat pouze rozhraní komunikátoru a zabrání 
pou¾ití telefonu. Mìjte na pamìti, ¾e v¹echny komunikaèní aplikace 
vy¾adují pou¾ívání telefonu.
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Aplikaci Kontakty mù¾ete pou¾ít pro vytvoøení, upravení a správu v¹ech 
kontaktních informací, jako jsou napøíklad tel. èísla a adresy. 

Aplikaci Kontakty spus»te stisknutím tlaèítka aplikace Kontakty (Contacts) na 
klávesnici.

Hlavní databáze kontaktù je ulo¾ena v pamìti komunikátoru. Kontakty mù¾ete 
ulo¾it i do pamìti SIM karty a do databází v pøipojené pamì»ové kartì.

Pøi pøipojení komunikátoru ke kompatibilnímu PC mù¾ete synchronizovat kontakty 
s programy Microsoft Outlook, Lotus Notes a Lotus Organizer. Podrobnìj¹í 
informace o synchronizování kontaktù s programy na PC, viz Pøíruèka PC Suite na 
CD-ROMu v prodejním balení.

Adresáø kontaktù
Hlavní zobrazení aplikace Kontakty obsahuje dva rámeèky. 

Obrázek 30
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mù¾ete pøepínat tlaèítkem 
se ¹ipkami nebo tlaèítkem 
Tab.

Levý rámeèek obsahuje seznam kontaktù z aktuálnì otevøené databáze kontaktù. 
V horní èásti seznamu je Va¹e vlastní kontaktní karta a dal¹í dostupné databáze 
kontaktù. Pod seznamem je vyhledávací pole pro hledání polo¾ek. 

V pravém rámeèku je otevøena aktuálnì zvolená kontaktní karta.

Databáze kontaktù mohou být umístìny ve vnitøní pamìti komunikátoru, 
v pamì»ové kartì nebo v SIM kartì. Na pamì»ové kartì mù¾e být ulo¾eno více 
databází kontaktù. Data kontaktù jsou v¾dy zobrazena pouze z jedné databáze. 
Napøíklad pro zobrazení kontaktù ulo¾ených v SIM kartì vyhledejte v rozvíracím 
seznamu pomocí tlaèítka se ¹ipkami polo¾ku SIM karta a stisknìte Otevøít. 

Individuální kontaktní karta obsahuje informace pouze o jedné osobì. Karta 
skupiny kontaktù obsahuje více ne¾ jednu kontaktní osobu. V seznamu je název 
karty skupiny kontaktù zobrazen tuènì.

Kontakty jsou seøazeny podle jména. Poøadí v seznamu je mo¾né mìnit. Viz 
‘Stránka Obecné’ na stranì 110. 

V pamì»ové kartì mù¾ete vytvoøit více databází kontaktù. Podrobnìj¹í informace, 
viz strana 112.

Poznámka: Není mo¾né vymazat Va¹i vlastní kontaktní kartu, interní databázi 
kontaktù komunikátoru, databázi kontaktù v SIM kartì, databázi 
kontaktù v pamì»ové kartì, která je urèena jen pro ètení, nebo 
kontakty v databázích kontaktù, které jsou urèené jen pro ètení.
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1 Pøi zvýraznìném levém rámeèku v hlavním zobrazení Adresáø kontaktù 
stisknìte Nová karta. Vytvoøí se nová karta podle výchozí ¹ablony. 

2 Pro vytvoøení nové kontaktní karty s pomocí konkrétní ¹ablony stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Soubor > Nová karta. Budete vyzváni ke zvolení ¹ablony ze 
seznamu.

3 Po otevøení kontaktní karty zadejte do rùzných polí po¾adované informace. 
Stejným zpùsobem mù¾ete vyplnit informace ve své vlastní kontaktní kartì. Viz 
pøíklad na obrázku 31.

Poznámka: Název pole Po¹t. schránka je zobrazen pouze pøi upravování polí. 
Pro zobrazení slov ‘Po¹t. schránka’ pøed èíslem po¹t. schránky po 
upravení typu, napø. ‘Po¹t. schránka 123’ v poli.

4 Pro ulo¾ení kontaktní karty stisknìte Hotovo.
Poznámka: Ikona zrychlené volby  vedle tel. èísla kontaktní karty znamená, 

¾e jste pro toto tel. èíslo definovali zrychlenou volbu v aplikaci 
Telefon. 

Obrázek 31
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Tip: Pro zkopírování nebo 

pøesunutí rozsahu kontaktù 
zvolte kontakty, stisknìte 
Menu a zvolte Soubor > Dal¹í 
volby > Kopírovat do nebo 
Pøesunout do.

1 Pøi zvýraznìném levém rámeèku v hlavním zobrazení aplikace Kontakty zvolte 
kontaktní kartu.

2 Pro otevøení karty v celoobrazovkovém zobrazení stisknìte Otevøít.

Pøesunutí nebo kopírování kontaktù ze 
SIM karty
1 Pøi zvýraznìném levém rámeèku v hlavním zobrazení aplikace Kontakty zvolte 

SIM kartu a stisknìte Otevøít.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Dal¹í volby > Kopírovat do nebo 

Pøesunout do.
3 Zvolte databázi kontaktù jako cílovou slo¾ku a stisknìte Zvolit.

Vyhledání kontaktní karty
Tip: Nemù¾ete-li v této 

databázi najít po¾adovaný 
kontakt, pøejdìte na zaèátek 
seznamu Adresáø kontaktù a 
otevøete databázi v SIM 
kartì nebo pamì»ové kartì. 
Vá¹ kontakt mù¾ete být 
ulo¾en v jedné z tìchto 
dal¹ích pamìtí.

1 Do vyhledávacího pole pod seznamem Adresáø kontaktù zadejte znaky, které 
odpovídají zaèátku názvu hledaného kontaktu. Napøíklad pro vyhledání jména 
Martin zadejte M, Ma nebo Mar. Zobrazí se jména kontaktù, která odpovídají 
zadaným znakùm.
Podrobnìj¹í informace o pravidlech vyhledávání, viz ‘Poznámky k pou¾ívání 
vyhledávacího pole’ na stranì 99.

2 Pomocí tlaèítka se ¹ipkami vyhledejte kontakt a stisknìte Otevøít.
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Pøi hledání jsou procházena nejdùle¾itìj¹í pole kontaktní karty. Porovnávání 
vyhledávaných znakù je omezeno pouze na zaèátky slov. Napøíklad vyhledávání 
znakù ‘Kar’ najde slovo ‘Karel’, ale ne ‘Otakar’.

Pøíklad: 
john.carr@florida.edu nebo 
http://florida.edu/
~john.carr

Hledání rovnì¾ kontroluje obsah za následujícími znaky: '.' (teèka), '/' (lomítko), '@' 
(‘zavináè’) nebo '~’ (tilda).

Zmìna polí v kontaktní kartì
Pøidání pole
Do kontaktní karty mù¾ete pøidat pole a pøizpùsobit tak kartu svým po¾adavkùm. 
Podrobnìj¹í informace o specifických polích, viz ‘Informace obsa¾ené v polích’ na 
stranì 100.
1 Otevøete kontaktní kartu.
2 Stisknìte Pøidat pole. Zobrazí se seznam polí, která mù¾ete do karty pøidat.
3 Pomocí tlaèítka se ¹ipkami vyhledejte pole a stisknìte Zvolit.
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Tip: Chcete-li vymazat 

nìkteré pole ze v¹ech karet 
vytvoøených podle stejné 
¹ablony, je nejjednodu¹¹í 
vymazat pole v ¹ablonì 
pøipojené ke kartì. Viz 
‘Vytvoøení nebo upravení 
¹ablon’ na stranì 102.

Pole je mo¾né pøejmenovat, aby vyhovovalo Va¹im kontaktùm. Napøíklad po pøidání 
tøí nových polí Tel. je mù¾ete pøejmenovat na Tel. (práce), Tel. (privát) a Tel. (vozidlo).
1 Otevøete kontaktní kartu.
2 Vyhledejte pole, které chcete pøejmenovat. 
3 Stisknìte Pøejmenovat pole. Zobrazí se seznam alternativních názvù pole. 

Není-li mo¾né název pole zmìnit, není tlaèítko pøíkazu Pøejmenovat pole 
vysvícené.

Informace obsa¾ené v polích
Spoleènost, Jméno, Pøíjmení, Sufix, Titul, Støední jméno, Funkce, Narozeniny - Ka¾dé 
pole mù¾ete pou¾ít pouze jednou.

Pole telefonních èísel - Ulo¾ení znaku ‘+’ (plus) pøed kód zemì nebo regionu 
umo¾ní pou¾ití stejného tel. èísla i pøi volání ze zahranièí. Do tohoto pole zadejte 
tel. èíslo mobilního telefonu, které se pou¾ije pro odesílání zpráv SMS.

Zemì - Zadejte název zemì nebo regionu. Chcete-li zobrazit adresu kontaktu ve 
formátu odpovídajícímu zemi nebo regionu, pou¾ijte stejný název zemì nebo 
regionu, jaký je dostupný v seznamu ve volbì Výchozí zemì na stranì 110.

Poznámka: Nìkteré zvlá¹tní typy polí, jako napøíklad Popis práce, se mohou 
zobrazit pouze v pøípadì, ¾e existují v importované kontaktní kartì.
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Tip: Pro pøehrání 
vyzvánìcího tónu pou¾ijte 
aplikaci Správce souborù, ve 
které otevøete soubor 
vyzvánìcího tónu. Viz 
‘Otevøení souboru’ na stranì 
211. Výchozí vyzvánìcí tóny 
nejsou v aplikaci Správce 
souborù zobrazeny.

Ke ka¾dé kontaktní kartì mù¾ete pøiøadit specifický vyzvánìcí tón. Pøi pøíchozím 
hovoru z konkrétního kontaktu komunikátor pøehraje zvolený vyzvánìcí tón (je-li 
rozeznáno telefonní èíslo volajícího).
1 Otevøete kontaktní kartu.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Karta > Vyzvánìcí tón. Zobrazí se dialogové 

okno, ve kterém je zobrazen aktuální vyzvánìcí tón kontaktu.
3 Stisknìte Zmìnit. Zobrazí se seznam výchozích zvukù.
4 Zvolte zvuk a stisknìte Zvolit. Stisknìte Vyhledat pro vyhledání jiných 

zvukových souborù, které jsou ulo¾eny v komunikátoru.
Poznámka: Pro pou¾ití osobních vyzvánìcích tónù musí být tato funkce 

aktivována v pou¾ívaném profilu. Podrobnìj¹í informace, viz 
‘Vytvoøení nového profilu’ na stranì 80.

Vlo¾ení obrázku
Tip: Pro definování 

výchozí slo¾ky pøejdìte do 
aplikace Ovládací panel a 
otevøete aplikaci Výchozí 
slo¾ka.

1 Otevøete kontaktní kartu.
2 Stisknutím > na tlaèítku se ¹ipkami zvolte rámeèek obrázku na pravé stranì 

karty. Stisknìte Vlo¾it obrázek. Otevøe se dialogové okno, ve kterém je zobrazen 
obsah výchozí slo¾ky. V pøípadì potøeby stisknìte Vyhledat pro vyhledání jiných 
obrázkových souborù.

Tip: Pøípadnì pro vlo¾ení 
obrázku stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Karta > Vlo¾it 
obrázek.

3 Zvolte soubor a stisknìte OK. Obrázek se zobrazí v prohlí¾eèi obrázkù. Do 
kontaktní karty bude vlo¾ena pouze èást obrázku v rámeèku. Rámeèkem mù¾ete 
pohybovat pomocí tlaèítek se ¹ipkami a mìnit jeho velikost pomocí tlaèítek + a 
-. Stisknìte Vlo¾it. Podrobnìj¹í informace, viz ‘Foto editor’ na stranì 235.
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Tip: ©ablony nelze pou¾ít 

pro kontaktní karty ulo¾ené 
v SIM kartì, proto¾e formát 
tìchto karet nelze mìnit.

©ablony definují sadu polí, které komunikátor pou¾ívá pøi vytváøení nebo 
zobrazování kontaktní karty. Výchozí ¹ablona nabízí bì¾nì pou¾ívaná pole. Výchozí 
¹ablonu mù¾ete upravit. Mù¾ete rovnì¾ vytvoøit vlastní ¹ablony, které budou 
obsahovat pole vhodná pro konkrétní skupinu osob, napøíklad pro osoby ¾ijící 
v zámoøí. 

Obrázek 32

1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > ©ablony karet. Zobrazí se seznam 
¹ablon.

2 Stisknìte buï Nová pro vytvoøení nové ¹ablony nebo vyhledejte existující 
¹ablonu v seznamu a stisknìte Otevøít. Zobrazí se ¹ablona kontaktní karty.

3 Upravte ¹ablonu. Mù¾ete zmìnit název ¹ablony a pøidat nebo vymazat pole. 

Po vytvoøení kontaktní karty jsou na sobì kontaktní karta a ¹ablona závislé 
následujícím zpùsobem:
• Jestli¾e v ¹ablonì pøidáte nebo zmìníte pole nebo jejich názvy, projeví se zmìny 

u v¹ech kontaktních karet vytvoøených z této ¹ablony. Je-li ze ¹ablony 
vymazáno pole, je vymazáno ze v¹ech karet kromì tìch, ve kterých toto pole ji¾ 
obsahuje nìjaké údaje.
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karty prázdné pole opìt na kartì.

Ulo¾ení kmitoètových (DTMF) tónù
Kmitoètové tóny jsou tóny, které sly¹íte pøi stisknutí tlaèítek èíslic na klávesnici 
telefonu. Kmitoètové tóny umo¾òují komunikaci s hlasovými schránkami, 
poèítaèovými telefonními systémy atd.

Do kontaktní karty mù¾ete ulo¾it sekvenci kmitoètových tónù. Pøi volání kontaktu 
mù¾ete tuto sekvenci vyvolat. Tím jste u¹etøeni opakovaného zadávání znakù.
1 Otevøete nebo vytvoøte kontaktní kartu.
2 Stisknìte Pøidat pole. Zobrazí se seznam.
3 Procházejte seznamem k polo¾ce Kmitoè. tóny a stisknìte Zvolit. Do kontaktní 

karty je pøidáno pole Kmitoè. tóny.
4 Do pole Kmitoè. tóny zadejte sekvenci kmitoètových tónù. 

Je-li pro kontakt vy¾adována kombinace tel. èísla s kmitoètovým tónem, ulo¾te tel. 
èíslo následované sekvencí kmitoètových tónù do pole Tel.. Mù¾ete pou¾ít 
následující neèíselné znaky:

Znak Funkce

*# Hvìzdièka a køí¾ek mohou být pou¾ity, vy¾aduje-li to DTMF slu¾ba

p Vlo¾í pøibli¾nì dvousekundovou pauzu pøed nebo mezi kmitoètové tóny

w Pou¾ijete-li tento znak, nebude zbývající èást sekvence odeslána, dokud 
v prùbìhu hovoru opìt nestisknete Odeslat tón.

Linda1.book  Page 103  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved. 

104
Ko

nt
ak

ty Vytvoøení skupin kontaktù 
Skupiny kontaktù mù¾ete vytvoøit proto, abyste u¹etøili èas pøi odesílání el. po¹ty a 
SMS zpráv v¹em èlenùm skupiny najednou.
1 V hlavním zobrazení Adresáø kontaktù stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor 

> Nová skupina. Otevøe se prázdná karta skupiny kontaktù.
2 Zadejte název skupiny.
3 Pro pøidání kontaktu do skupiny stisknìte Pøidat èlena. Otevøe se seznam 

kontaktních karet a skupin kontaktù.
4 Zvolte kontakt a stisknìte Pøidat. Do skupiny mù¾ete pøidat rovnì¾ i jinou 

skupinu kontaktù.
5 Pro pøipojení obrázku do skupiny stisknìte na tlaèítku se ¹ipkami > pro pøepnutí 

do rámeèku s obrázkem. Pøípadnì stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Skupina > 
Vlo¾it obrázek. Otevøe se dialog, ve kterém je zobrazen obsah výchozí slo¾ky. 
Zvolte soubor a stisknìte OK nebo stisknìte Vyhledat pro vyhledání souboru s 
obrázkem.

6 Pro ulo¾ení karty skupiny kontaktù stisknìte Hotovo.

Pøíklad skupiny kontaktù se èleny je zobrazen na obrázku 33.

Obrázek 33
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napravo od názvu kontaktu. Pro zobrazení podrobností o kterémkoli èlenovi 
skupiny stisknìte Otevøít. 

Zmìna èlenství kontaktu nebo skupiny ve skupinì 
kontaktù

Obrázek 34

1 Pro zobrazení nebo zmìnu skupin, ke kterým kontakt nebo skupina patøí, 
otevøete kontaktní kartu, stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Karta nebo Skupina > 
Patøí do skupiny. Zobrazí se seznam, ve kterém je pro kontakt nebo skupinu 
uvedeno jejich èlenství.

2 Pro pøidání karty do nové skupiny stisknìte Pøidat do skupiny. Otevøe se 
seznam skupin kontaktù v aktuální databázi.

3 Zvolte skupinu a stisknìte Pøidat. Kontaktní karta nebo karta skupiny kontaktù 
je pøidána do skupiny.

4 Stisknutím Hotovo ulo¾te provedené zmìny.
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Obsah adresáøe SIM karty mù¾ete zobrazit zvolením SIM karty v Adresáøi kontaktù. 
Kontakty obsa¾ené v SIM kartì jsou zobrazeny spolu s èíslem pozice ulo¾ení v SIM 
kartì, viz ní¾e:

Obrázek 35

1 V hlavním zobrazení SIM karty stisknìte Nový kontakt. Otevøe se dialog, viz 
obrázek 36. Je-li aktivována volba povolených èísel, je zobrazení obsahu SIM 
karty omezeno pouze na Vámi povolená èísla. Podrobnìj¹í informace o volbì 
povolených èísel, viz strana 90.

2 Èíslo pozice ulo¾ení zobrazuje èíslo první volné pozice. Pro zmìnu pozice 
ulo¾ení stisknìte Zmìnit.

3 Zadejte jméno kontaktu.
4 Zadejte tel. èíslo kontaktu.

Poznámka: Poèet znakù jména a tel. èísla, které je mo¾né zadat, je definován 
SIM kartou. Nìkteré SIM karty napøíklad umo¾òují zadat 
maximálnì 14 znakù.
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Obrázek 36

Volby adresáøe SIM karty
Obsah adresáøe SIM karty mù¾ete seøadit podle abecedy nebo podle èísla pozice 
ulo¾ení v pamìti. Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zobrazení > Seøadit podle > Jména 
nebo Seøadit podle > Pozice ulo¾ení.

Pro zobrazení souhrnných informací o pou¾ívání databáze SIM karty stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Vlastnosti. Je-li aktivní volba povolených èísel, 
zobrazí se informace pouze o povolených èíslech.

Odeslání kontaktní karty v podobì vizitky
Tip: S ka¾dou odesílanou 

zprávou mù¾ete odeslat 
pouze jednu vizitku, mù¾ete 
ji v¹ak poslat více pøíjemcùm 
najednou.

Pøi posílání a pøijmutí kontaktní karty z jiného komunikátoru nebo z jiného zaøízení 
se pro kontaktní kartu pou¾ívá termín ‘vizitka’. Vizitka je kontaktní karta ve 
formátu vhodném pro pøenos, obvykle ve formátu vCard. Pøijaté vizitky mù¾ete 
pøidat do Adresáø kontaktù, kde se z nich stanou kontaktní karty.
1 V hlavním zobrazení Adresáø kontaktù zvolte kartu, kterou chcete odeslat.
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SMS jsou vysvìtleny v 
kapitole ‘Zprávy’ na stranì 
161. Je-li kontaktní karta 
odeslána jako zpráva SMS, je 
karta odeslána ve formátu 
Formát odeslání 
definovaného na stranì 111.

2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Odeslat. V dílèím menu Odeslat 
proveïte dal¹í volbu média: Jako el. po¹tu / Jako zprávu SMS / Pøes IÈ. Máte-li 
nainstalován dal¹í software, mohou být dostupné i dal¹í volby odeslání. Podle 
typu zvoleného pøenosového média se otevøe dialogové okno editoru, viz ní¾e 
uvedený pøíklad. Kontaktní karta, kterou chcete odeslat, se nyní stane ‘vizitkou’.

Obrázek 37

3 Pro zvolení pøíjemce odesílané karty stisknìte Pøíjemce.
Tip: Zmìníte-li nastavení 

tak, aby byl do zprávy 
obsa¾en obrázek, 
nezapomeòte toto nastavení 
po odeslání zprávy vrátit 
zpìt, aby se Vám nezvý¹ily 
poplatky za hovory.

4 Odesíláte-li zprávu pomocí zprávy SMS, je ve výchozím nastavení odesílání 
obrázkù vypnuto, aby se nezvý¹ily poplatky za hovory. Chcete-li do zprávy 
pøidat obrázek, musíte toto nastavení zmìnit. Viz ‘Odeslat jako SMS’ na stranì 
111. 

5 Chcete-li odesílat prostøednictvím infraèerveného portu, zajistìte nejprve, aby 
na pøijímacím zaøízení byla aktivována funkce pøíjmu pøes infraèervený port.

6 Stisknìte Odeslat. 
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Pøijmete-li vizitku z jiného zaøízení, zobrazí se na displeji upozoròovací zpráva. Tato 
zpráva se na displeji zobrazí automaticky, bez ohledu na aplikaci, ve které se 
nacházíte. Pro zobrazení vizitky postupujte podle pokynù na displeji.

Následují nìkteré dùle¾ité informace o obsahu pøijaté vizitky, které je tøeba vìdìt:

Pole je zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e je rozeznáno; není-li rozeznáno, je 
ignorováno.

Zvuková data v podporovaném formátu jsou nastavena jako osobní vyzvánìcí tón 
kontaktu (pøidáte-li vizitku do Adresáøe kontaktù).

Pro pøidání pøijaté vizitky do Adresáøe kontaktù stisknìte Pøidat do kontaktù. 
Vizitka je zkonvertována do formátu kontaktní karty. Pro odmítnutí vizitky 
stisknìte Vymazat.
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Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Nastavení. Poté zvolte stránku 
následujícím zpùsobem:

Stránka Obecné

Obrázek 38

Výchozí ¹ablona: Umo¾òuje definovat ¹ablonu, která je pou¾ita pøi vytváøení nové 
kontaktní karty. Stisknete-li Zmìnit, mù¾ete ze seznamu ¹ablon 
pou¾itých v aktuální databázi zvolit jinou ¹ablonu.

Zobrazení jmen: Umo¾òuje definovat tøídìní jmen zobrazených v hlavním zobrazení 
Adresáø kontaktù. Dostupné polo¾ky jsou Jméno a pøíjmení / Pøíjmení a 
jméno. Jména budou zobrazena ve stejném poøadí i v aplikaci Telefon a v 
telefonním pøístroji na krytu.

Výchozí zemì: Týká se zemì nebo regionu, jejich¾ formát adresy je pou¾it pøi 
zobrazování adres kontaktních karet v komunikátoru. Ve výchozím 
nastavení je pou¾it formát adres zemì nebo regionu, které jste zadali do 
kontaktní karty v poli Zemì. Pokud jste nezadali informace do pole Zemì, 
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zemì nebo region má pøeddefinovaný formát adres. Stisknutím Zmìnit 
zobrazíte seznam zemí a regionù.

Odeslat jako SMS
Pøíklad: Komunikátory 
Nokia 9000i/9110/9110i a 
vìt¹ina základních klientù 
el. po¹ty podporují formát 
vCard. 

Formát odeslání: Umo¾òuje definovat formát pou¾itý pro odeslání vizitky 
prostøednictvím slu¾by krátkých zpráv. Dostupné polo¾ky jsou Kompaktní 
/ vCard. Kompaktní je nejroz¹íøenìj¹í formát, ale poèet odesílaných polí je 
více omezen. Víte-li, ¾e pøijímací zaøízení podporuje formát vCard, pou¾ijte 
volbu vCard. Pomocí formátu vCard mù¾ete odeslat v¹echna pole s 
výjimkou pole Poznámka a Kmitoè. tóny.

Odeslat obrázky kontaktní karty: Umo¾òuje ovlivnit pøipojení obrázkù k vizitce pøi 
jejím odesílání prostøednictvím slu¾by krátkých zpráv pomocí formátu 
vCard. Dostupné polo¾ky jsou Ne / Ano.

Stránka Skupina VIP
Skupina VIP: S pomocí této volby bude existující skupina kontaktù pova¾ována za 

Skupina VIP. Vyzvánìní pøi pøíchozím hovoru mù¾ete omezit tak, ¾e pouze 
pøi hovoru od èlena ze skupiny Skupina VIP bude telefon vyzvánìt. Pøi 
pøíchozím hovoru od jiného volajícího vyzvánìt nebude. Viz Nastavení 
profilù, ‘Stránka Dal¹í’ na stranì 82.
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 Databáze kontaktù jsou vytvoøeny v pamì»ové kartì.
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Dal¹í volby > Nová databáze. 
2 Zadejte název databáze a stisknìte tlaèítko Enter. Viz obrázek 39. Nová 

databáze je pøidána do Adresáøe kontaktù jako slo¾ka.
3 Pro pøidání nové karty do nové databáze zvolte a otevøete databázi v Adresáøi 

kontaktù a poté stisknìte Nová karta. Pro pøekopírování nebo pøesunutí 
kontaktù do nové databáze zvolte existující kontakty v Adresáøi kontaktù, 
stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Dal¹í volby > Kopírovat do nebo > 
Pøesunout do.

Tip: Pro zobrazení 
souhrnných informací o 
pou¾ívání databáze 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Soubor > Vlastnosti.

Obrázek 39

Poznámka: Máte-li pamì»ovou kartu urèenou jen pro ètení, nemù¾ete na této 
kartì provádìt zmìny v kontaktech ani databázích.
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V aplikaci Kalendáø mù¾ete vytváøet a prohlí¾et plánované události, schùzky, výroèí 
a narozeniny. Mù¾ete rovnì¾ zobrazit seznam zále¾itostí, které je tøeba udìlat, a 
pro v¹echny záznamy v kalendáøi nastavovat výstrahy.

Pøi pøipojení komunikátoru ke kompatibilnímu PC mù¾ete synchronizovat kalendáø 
a úlohy s programy spoleèností Microsoft a Lotus. Podrobnìj¹í informace o 
synchronizaci, viz ‘Pøenos dat z jiných pøístrojù’ na stranì 36 a Pøíruèka PC Suite 
na CD-ROMu.

Záznamy v kalendáøi
V aplikaci Kalendáø mù¾ete ukládat ètyøi typy záznamù: 

Pøíklad: Záznam typu 
Schùzka pou¾ijte pro 
jednání nebo pracovní obìd.

• Záznamy typu Schùzka jsou základní záznamy v kalendáøi.
• Záznamy typu Událost se vztahují k celému dni, ne ke konkrétnímu okam¾iku 

dne. Záznamy typu Událost se nezobrazují v zobrazení typu Naplánování týdne.
• Záznamy typu Výroèí jsou ka¾doroènì opakovány ve stejné datum. Záznamy 

typu Výroèí pou¾ijte pro ka¾doroèní pøipomenutí významných dnù, jako jsou 
narozeniny nebo oslavy.

Tip: Pro vyjmutí záznamù 
a vlo¾ení na jiné místo 
mù¾ete pou¾ít standardní 
zkratkové klávesy pro 
schránku Ctrl + X a Ctrl + V. 

• Záznamy typu Úkol slou¾í pro napsání seznamù úkolù, které je tøeba vykonat. 
Úkolùm je mo¾né pøiøadit prioritu a organizovat je do seznamù úkolù. Úkolùm 
je mo¾né pøiøadit termín dokonèení. 
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provedete stisknutím Zmìnit zobrazení. Podrobnìj¹í informace o rùzných typech 
zobrazení, viz ‘Zobrazení’ na stranì 121.

Vytvoøení nového záznamu v kalendáøi
Záznamy v kalendáøi mù¾ete vytvoøit dvìma zpùsoby:

Tip: Chcete-li odeslat 
záznam v kalendáøi do 
kalendáøe jiného pøístroje, 
vyhledejte pomocí tlaèítka 
se ¹ipkami datum obsahující 
po¾adovaný záznam, 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Odeslat > Jako zprávu 
SMS nebo Pøes IÈ

• Zaènìte psát záznam. Jakmile zaènete psát, aplikace Kalendáø otevøe dialog 
výchozího typu záznamu, který je nastaven pro aktuální zobrazování. 

• Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Nový záznam. Zvolte záznam, který 
chcete vytvoøit. Zde jsou dostupné mo¾nosti: Schùzka, Událost, Výroèí nebo Úkol. 
Tímto zpùsobem mù¾ete vytvoøit nový záznam v kalendáøi v pøípadì, ¾e 
nechcete pou¾ít výchozí typ záznamu, který je nastaven pro urèité zobrazení.

Definování informací záznamu v kalendáøi

Tip: Pro zmìnu výchozí 
hodnoty dialogu detailù 
záznamu stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Záznam > 
Výchozí nastavení.

Obrázek 40

Tip: Informace o pøidání 
pøíloh k záznamu, viz 
stránka 120.

Poznámka: Záznamy typu Schùzka, Událost, Výroèí i Úkol mají rùzná dialogová 
okna. V následujícím popisu stránek dialogu jsou uvedeny v¹echny 
mo¾nosti.
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Popis: Popis záznamu.
Tip: Záznam, který není 

pøiøazen ke konkrétnímu 
èasu, je zobrazen s ikonou 

.

Pøiøazeno: Urèujte, zda záznam je nebo není pøiøazen ke konkrétnímu èasu. 
Pøiøazeno znamená, ¾e záznam má pøesný èas zaèátku a konce a dobu 
trvání. Nepøiøazeno znamená, ¾e záznam pøíslu¹í ke konkrétnímu datumu, 
ale ne ke konkrétnímu èasu. Zvolíte-li Ne, budete muset zadat datum dne 
do ní¾e uvedeného pole. Pokud zvolíte Ano, musíte definovat èas zaèátku 
a èas konce záznamu.

Datum:  Datum záznamu.
Start:  Èas nebo datum (v závislosti na typu záznamu), kdy záznam zaèíná.

Pøíklad: Poèáteèní rok mù¾e 
být rok narození osoby a 
poèet let od poèáteèního 
roku mù¾e být vìk osoby.

Zobrazit rok: Zobrazí poèáteèní rok výroèí, poèet let, které uplynuly od poèáteèního 
roku, nebo nezobrazí ¾ádné informace o poètu let. Dostupné volby jsou 
Rok zahájení / Poèet let / Ne.

Trvání: Trvání záznamu. Zmìníte-li hodnotu v polích Start a Konec, je toto pole 
aktualizováno.

Konec:  Èas konce záznamu.
Priorita:  Priorita úkolu. Dostupné volby jsou Vysoká / Normální / Nízká.
Seznam úkolù: Seznam úkolù, ke kterým se vztahuje záznam typu Úkol.
Dokonèení: Termín dokonèení úkolu.
Zap. výstrahu: Poèet dní pøed termínem dokonèení, kdy se úkol zaène zobrazovat 

v seznamu "dne¹ních úkolù".
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Tip: Výstrahu k záznamu 

typu Úkol je mo¾né pøipojit 
pouze v pøípadì, ¾e jste 
nastavili Dokonèení.

Zapnout výstrahu: Urèuje, zda je pro záznam nastavena výstraha.
Doba pøedem: Èas zahájení výstrahy nastavené k záznamu, který je pøipojený 

k urèitému èasu.
Èas výstrahy: Èas zahájení výstrahy nastavené k záznamu, který není pøipojený 

k urèitému èasu.
Doba pøedem: Poèet dní pøed záznamem, kdy se zapne výstraha.

Stránka Opakování
Pøíklad: Scházíte-li se se 
svými pøáteli ka¾dé první 
pondìlí v mìsíci, mù¾ete 
odpovídajícím zpùsobem 
nastavit opakování záznamu 
v kalendáøi zvolením 
Mìsíènì podle dne.

Na této stránce mù¾ete urèit, zda a jak se mají záznamy opakovat:

Typ opakování: Typ opakování záznamu. Dostupné volby jsou Neopakovat / Dennì / 
V pracovní dny / Týdnì / Mìsíènì podle dne / Mìsíènì podle datumu / Roènì 
podle dne / Roènì podle datumu.

Poznámka: Nejprve urèete volbu Typ opakování. Výbìr polo¾ek v ostatních polích 
závisí na této volbì.

 Nastavené dny: Dny, ve kterých je záznam opakován. Tlaèítkem se ¹ipkami 
vyhledejte den, který chcete zvolit, a stisknìte Zvolit. Mù¾ete zvolit i více 
dnù najednou. Viz obrázek 41.

Obrázek 41
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vyhledejte datum, které chcete zvolit, a stisknìte Zvolit. Mù¾ete zvolit i 
více datumù najednou. Viz obrázek 42.

Obrázek 42

Pøíklad: Pro definování 
záznamu opakovaného 
Dennì tak, aby mezi 
opakováním uplynuly dva 
dny, urèete v polo¾ce Interval 
opakování ka¾dé tøi dny.

Interval opakování: Doba mezi opakováním.
Opakovat nepøetr¾itì: Poèet opakování. Dostupné volby jsou Ano / Ne.

Poznámka: Pøesto¾e je záznam opakován, je mo¾né odstranit nebo upravit 
jednotlivý výskyt tohoto záznamu v kalendáøi. Upravujete-li 
opakovaný záznam a zmìníte-li libovolnou volbu kromì volby 
opakování, zobrazí se seznam voleb. Z následujících voleb zvolte 
zpùsob zmìny záznamù: V¹echny výskyty / Pouze tento výskyt / Tento 
a následující výskyty / Tento a pøedchozí výskyty.
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Na této stránce mù¾ete urèit barvu pozadí a stav záznamu a specifikovat, zda 
chcete záznam synchronizovat:

Tip: Barvy slou¾í ke 
snadnému rozdìlení 
záznamù do kategorií - 
snadnìji zjistíte, jak jsou 
Va¹e hodiny rezervovány.

Barevné znaèení:  Umo¾òuje definovat barvu a znak symbolu záznamu, který se 
zobrazí za textem záznamu ve v¹ech typech zobrazení. Prohlí¾íte-li si 
záznamy v kalendáøi v re¾imech Naplánování týdne nebo Roèní plánování, 
je barva pou¾ita pro pruh oznaèující záznam. Písmeno je pou¾ito pro 
filtrování záznamù Kalendáøe v Roèním plánování.

Pøíklad: Nejste-li si jisti, zda 
skuteènì dojde 
k zaznamenané události, 
oznaète záznam jako 
Pøedbì¾ný.

Pøedbì¾ný:  Urèuje, zda je záznam potvrzen nebo není. Pøedbì¾ný záznam je 
indikován ikonou  za textem záznamu.

Pøe¹krtnutý: Urèuje, zda je záznam dokonèen nebo není. Pøe¹krtnutí záznamu 
neodstraní záznam z kalendáøe.

Typ synchronizace: Zda jsou záznamy v kalendáøi zobrazeny ostatním, kdy¾ se 
pøipojíte do sítì a synchronizujete kalendáø. Dostupné volby jsou Veøejný 
záznam, Soukromý záznam a Nesynchronizovat. Podrobnìj¹í informace o 
synchronizaci, viz Pøíruèka PC Suite v CD-ROMu.

Upravení záznamu
1 V zobrazení zvolte záznam.
2 Stisknìte tlaèítko Enter. Otevøe se dialog s detaily záznamu. Na rùzných 

stránkách upravte detaily.
Zde napøíklad mù¾ete vypnout výstrahu nebo zmìnit opakování záznamu 
v kalendáøi. Viz ‘Definování informací záznamu v kalendáøi’ na stranì 114.
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Pøíklad: Mù¾ete mít 
napsaný záznam typu 
Událost, který chcete zmìnit 
na typ Schùzka.

1 V zobrazení zvolte záznam.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Záznam > Zmìnit typ záznamu.
3 V seznamu zvolte nový typ záznamu.

Tip: Pro zmìnu výchozího 
typu záznamu pro konkrétní 
zobrazení stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Zobrazení > 
Nastavení. Viz Výchozí typ 
záznamu v ‘Nastavení 
zobrazení’ na stranì 131.

Vymazání záznamù
Doporuèujeme obèas vyèistit kalendáø tak, ¾e z nìj odstraníte nepotøebné záznamy. 
Naakumulované záznamy v kalendáøi èasem zaberou znaènou èást pamìti.

Poznámka: Mù¾ete rovnì¾ zálohovat data kalendáøe na kompatibilním PC. 
Podrobnìj¹í informace, viz Pøíruèka PC Suite v CD-ROMu.

Vymazání jednoho záznamu
Tip: Zkratková klávesa 

pro vymazání zvoleného 
záznamu je Ctrl + D.

Samostatný záznam je mo¾né vymazat dvìma zpùsoby:
• V zobrazení zvolte záznam a stisknìte tlaèítko zpìtného kroku. Zobrazí se 

upozornìní, ve kterém potvrïte vymazání.
• V zobrazení zvolte záznam, stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor >Vymazat 

záznam. Vymazání potvrïte stisknutím OK.

Vymazání øady záznamù pomocí definovaného kritéria
Tip: Záznamy mù¾ete 

pøesunout do jiného souboru 
a ten poté do PC. Tím 
uvolníte místo v pamìti.

1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Pøesunout/Vymazat. Zobrazí se 
dialogové okno s doporuèeným rozsahem záznamù pro vymazání.

2 Stisknìte OK a vyma¾te tak v¹echny záznamy definované v dialogovém oknì 
v kroku 1 nebo stisknìte Volby a urèete dal¹í kritéria (vèetnì toho, zda je chcete 
‘pøesunout’ nebo ‘vymazat’). Zobrazí se dialog, který obsahuje dvì stránky. 
Urèete následující a poté se stisknutím Hotovo vra»te do pøedchozího dialogu.
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Akce:  Akce pøi vymazávání záznamù. Dostupné volby jsou Vymazat / Pøesunout 

do souboru.
Záznamy: Typy záznamù, které budou odstranìny. Dostupné volby jsou V¹echny / 

Pøe¹krtnuté.
Èasový úsek: Èasový úsek záznamù pro vymazání. Dostupné volby jsou Celý kalendáø 

/ Do dne¹ka / Ode dne¹ka / Jiný.
Start:  Poèáteèní datum záznamù, od kterého budou záznamy odstranìny.
Konec:  Koncové datum záznamù, do kterého budou záznamy odstranìny.

Stránka Typy záznamù
Vyberte z následujících voleb: Schùzky / Události / Výroèí / Úkoly.

Zobrazení, vytvoøení a vymazání pøíloh 
1 Stisknutím tlaèítka Enter otevøete záznam v kalendáøi. Otevøe se dialog detailù 

záznamu se ètyømi stránkami.
2 Stisknìte Pøílohy. Otevøe se seznam pøíloh pøipojených k záznamu v kalendáøi.
3 Pro zobrazení zvolených pøíloh stisknìte Otevøít.

Pro vytvoøení nové pøílohy stisknìte Nová. 
Pro vymazání pøílohy stisknìte Vymazat.

4 Chcete-li pøidat novou pøílohu, zvolte typ pøílohy a stisknìte Vlo¾it nový pro 
vytvoøení nové pøílohy nebo Vlo¾it existující pro vyhledání existující pøílohy.
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Tip: Opakovaným 
tisknutím tlaèítka aplikace 
Kalendáø se budou 
opakovanì mìnit jednotlivé 
typy zobrazení.

Aplikace Kalendáø poskytuje sedm typù zobrazení záznamù. Úèelem ka¾dého 
zobrazení je usnadnit organizaci kalendáøe, abyste na základì denního, týdenního, 
mìsíèního a roèního plánovaèe mohli efektivnì øídit svùj èas. Ka¾dé zobrazení si 
mù¾ete pøizpùsobit.

Pøíkazy ve v¹ech typech zobrazení
Tip: Ve vìt¹inì zobrazení 

mù¾ete pøejít na "dne¹ní" 
datum stisknutím mezerníku 
na klávesnici.

Ve v¹ech zobrazeních jsou dostupná následující tlaèítka pøíkazù:

Upravit - Otevøe zvolený záznam v kalendáøi, aby jej bylo mo¾né upravit. 
Nový záznam - Umo¾ní vytvoøit nový záznam v kalendáøi, pokud pro daný den 
nejsou definovány ¾ádné záznamy. Záznam v kalendáøi mù¾ete vytvoøit rovnì¾ tak, 
¾e na klávesnici zaènete zadávat znaky, viz ‘Vytvoøení nového záznamu v kalendáøi’ 
na stranì 114. 
Zmìnit zobrazení - Otevøe seznam, ve kterém mù¾ete zvolit jiný zpùsob zobrazení 
kalendáøe. Dostupné volby jsou Mìsíc / Týden / Den / Seznam úkolù / Naplánování 
týdne / Roèní plánování / Výroèí. 
Jít na datum - Otevøe vyhledávací dialog, ve kterém se mù¾ete zadáním 
po¾adovaného datumu dostat na kterýkoli den v kalendáøi. Zadejte datum a 
stisknìte OK. Chcete-li pøejít na dne¹ní datum, stisknìte Dnes. Chcete-li procházet 
kalendáøem, stisknìte Vyhledat datum.
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Obrázek 43

Levý rámeèek
Tip: Pro úpravu záznamu 

musí být aktivní pravý 
rámeèek. Nacházíte-li se 
v levém rámeèku, pøejdìte 
na po¾adované datum a 
stisknìte tlaèítko Enter. 
Zvýrazní se rámeèek vpravo.

Jeden øádek v tabulce odpovídá jednomu týdnu. Zkratky dnù v týdnu jsou 
zobrazeny v horním øádku. 

"Dne¹ní" datum je oznaèeno zelenì.

Datumy, ve kterých je naplánovaná událost, jsou oznaèeny tuènì a modøe.

Aktuálnì zvolené datum je zvýraznìno.

Pravý rámeèek
Tip: Seznam ikon 

pou¾ívaných ve v¹ech 
zobrazeních, viz stránku 
127.

Události pro aktuálnì zvolené datum jsou zobrazeny v rámeèku detailù dne 
napravo. 
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Tip: Chcete-li zmìnit 
první den v týdnu, stisknìte 
tlaèítko aplikace Extras , 
otevøete aplikaci Ovládací 
panel a zvolte Místní 
nastavení. Zvolte stránku 
Datum a poté První den týdne.

Obrázek 44

Tip: Pro pøesunutí 
rámeèku s názvem týdne 
zleva doprava stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte 
Zobrazení > Nastavení. Viz 
Umístìní názvu v ‘Nastavení 
zobrazení’ na stranì 131.

V zobrazení Týden jsou polo¾ky zvoleného týdne uvádìny v sedmi rámeècích dnù. 

V barevném indikátoru vedle rámeèku dne je zobrazeno datum a název dne. Plocha 
indikující dne¹ní den je ohranièená zelenì.

Zobrazení typu Den

Obrázek 45

V zobrazení Den jsou uvedeny polo¾ky zvoleného dne.
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která je urèená jedním 
èasovým úsekem, stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte 
Zobrazení > Nastavení. Viz 
Èasový úsek v ‘Nastavení 
zobrazení’ na stranì 131.

Záznamy jsou seskupeny do jednoho èasového úseku v závislosti na èase jejich 
zaèátku.

Chcete-li v zobrazení Den ukázat pøedchozí den, stisknìte na tlaèítku se ¹ipkami <. 
Pro zobrazení následujícího dne stisknìte >.

Tip: V zobrazeních Den a 
Týden se mù¾ete rychle 
pøesunout na jiné datum 
stisknutím tlaèítka Tab, 
zvolením po¾adovaného 
datumu tlaèítkem se ¹ipkami 
a stisknutím tlaèítka Enter.

Zobrazení typu Seznam úkolù

Obrázek 46

Tip: Informace o 
vytvoøení seznamu úkolù, viz 
stránku 128.

Mù¾ete vytvoøit jeden nebo nìkolik pracovních nebo osobních seznamù úkolù, 
které mohou obsahovat úkoly s termínem dokonèení nebo bez nìj. Mù¾ete rovnì¾ 
nastavit výstrahu nebo opakovat úkol.

Èíslo stránky, které je zobrazeno v pravém horním rohu zobrazení Seznam úkolù, 
indikuje umístìní seznamu mezi ostatními seznamy úkolù. Napøíklad na obrázku 46 
‘1/6’ znamená, ¾e je celkem ¹est seznamù úkolù a seznam Neodkladné úkoly je jako 
první. 

Tip: Pro zobrazení 
seznamu v¹ech seznamù 
úkolù stisknìte tlaèítko Tab.

Pro zobrazení pøedchozího seznamu úkolù stisknìte na tlaèítku se ¹ipkami <. Pro 
zobrazení následujícího seznamu stisknìte >.
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Naplánování týdne
Tip: Mù¾ete zvolit rùzné 

barvy pruhù pro rùzné typy 
záznamù. Viz ‘Stránka Stav’ 
na stranì 118.

Obrázek 47

V Naplánování týdne jsou zobrazeny rezervované hodiny zvoleného týdne. To 
znamená, ¾e jsou zobrazeny pouze záznamy pøiøazené ke konkrétnímu èasu. 
Aktuálnì zvolený èasový rámeèek je ohranièen.

Záznamy jsou oznaèeny pruhy.

Pøíklad: Zelený pruh 
pou¾ijte pro osobní zájmy a 
èervený pruh pro slu¾ební 
cesty. Získáte tak snadný 
pøehled o svých aktivitách 
v prùbìhu celého týdne. Viz 
‘Nastavení zobrazení’ na 
stranì 131.

Obsahuje-li èasový rámeèek záznamy, zobrazí se v øádku ve spodní èásti okna 
Naplánování týdne detaily záznamu. Èísla napravo od popisu záznamu indikují 
poèet záznamù obsa¾ených v tomto èasovém rámeèku. Napøíklad na obrázku 47 
‘1/2’ znamená, ¾e prohlí¾íte detaily prvního ze dvou záznamù.

Obsahuje-li èasový rámeèek více ne¾ jeden záznam, mù¾ete zobrazit seznam 
záznamù stisknutím tlaèítka Tab.
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Obrázek 48

V tomto zobrazení je zobrazen èasový rozvrh zvoleného roku. V Roèním plánování 
jsou zobrazeny pouze barevnì oznaèené záznamy. Jsou-li k nìkterému dni 
pøipojeny záznamy s více barvami, mù¾e být zobrazena pouze jedna barva.

Zkratky dnù v týdnu jsou v horním øádku a zkratky mìsícù v levém sloupci.

Èasové rámeèky mají stejnou funkci jako v zobrazení Naplánování týdne.

Výroèí

Obrázek 49
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mìsícù, které se zobrazí 
v zobrazení výroèí stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte 
Zobrazení > Nastavení. Viz 
Mìsíce v zobrazení v 
‘Nastavení zobrazení’ na 
stranì 131.

V zobrazení Výroèí jsou uvedeny záznamy výroèí pro ètyøi mìsíce najednou. Mù¾ete 
zde zadat v¹echny narozeniny a ostatní výroèí, na které chcete být upozoròováni.

Poznámka: V zobrazení Výroèí jsou zobrazovány pouze záznamy typu Výroèí.

Ikony
V aplikaci Kalendáø mù¾ete pou¾ít následující symboly:

- Výstraha

- Výroèí

- Pøíloha

- Událost

- Opakovaný záznam

- Pøedbì¾ný záznam

- Úkol

- Úkol s vysokou prioritou

- Úkol s nízkou prioritou

- Záznam, který není pøiøazený ke konkrétnímu èasu
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Vytvoøení nového seznamu úkolù
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Nový seznam úkolù. Zobrazí se dialog, 

který obsahuje dvì stránky.
2 Na obou stránkách dialogu nadefinujte seznam úkolù. Viz ‘Stránka Detaily’ a 

‘Stránka Viditelnost’ ní¾e.
3 Je-li v¹e pøipraveno, stisknìte Zavøít. Nový seznam úkolù je pøidán do Seznamu 

úkolù.

Stránka Detaily
Tip: Pokud zvolíte ruèní 

seøazení seznamu úkolù, 
zobrazí se v¹echny úkoly 
v seznamu oèíslované. Nový 
úkol mù¾ete vlo¾it nahodile. 
Poøadí úkolù mù¾ete zmìnit 
i vyjmutím a vlo¾ením 
(Ctrl+X a Ctrl+V).

Název seznamu: Název seznamu úkolù.
Umístìní: Umístìní seznamu úkolù mezi ostatními seznamy úkolù.
Seøazení:  Zpùsob øazení úkolù v seznamu úkolù. Dostupné volby jsou Ruèní / Priorita, 

potom datum / Datum, potom priorita.

Stránka Viditelnost
Zobrazit úkoly: Zobrazení, ve kterých se zobrazí úkoly ze seznamu. Dostupné volby 

jsou Ve v¹ech zobrazeních / V seznamu úkolù.
Umístìní úkolu: Umístìní úkolu v seznamu záznamù, jestli¾e jsou úkoly 

zobrazovány v re¾imu Ve v¹ech zobrazeních.
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1 Otevøete seznam úkolù.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zobrazení > Nastavení seznamu úkolù. Otevøe se 

dialog se dvìma stránkami: Detaily a Viditelnost, viz vý¹e.

Vymazání seznamu úkolù
1 Otevøete seznam úkolù.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Vymazat seznam úkolù.

Vyhledání záznamu v kalendáøi
Mù¾ete vyhledat záznamy, které obsahují konkrétní text. 
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Najít záznam. Otevøe se vyhledávací 

pole.
2 Zadejte klíèové slovo, podle kterého se má záznam vyhledat, nebo

stisknìte Volby hledání pro omezení hledání podle dal¹ích parametrù. Zobrazí 
se dialog, který obsahuje dvì stránky.
Urèete následující:
Stránka Detaily
Omezení hledání: Definuje vyhledávání. Dostupné volby jsou bez omezení / pouze 
s výstrahou / pouze opakované / pouze pøe¹krtnuté.
Èasový úsek: Èasový úsek vyhledávaných záznamù. Dostupné volby jsou Celý 
kalendáø / Do dne¹ka / Od dne¹ka / Definováno u¾ivatelem.
Od: Poèáteèní bod vyhledávání.
Do: Koncový bod vyhledávání.
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Zvolte typ záznamù, které chcete vyhledat. Zde jsou dostupné mo¾nosti: 
Schùzky / Události / Výroèí / Úkoly.

Tip: Vyhledávání mù¾ete 
zastavit stisknutím Stop.

3 Hledání zahájíte stisknutím Najít. Zobrazí se chronologický seznam nalezených 
záznamù. Viz obrázek 50.

Obrázek 50

4 Zvolte záznam a stisknìte: 
• Upravit pro otevøení dialogu s detaily záznamu, které mù¾ete upravit,
• Otevøít, chcete-li pøejít na datum nebo zobrazit místo ulo¾ení záznamu, 

nebo
• Nové hledání pro zahájení nového hledání.

5 Pro návrat do aktuálnì aktivního zobrazení stisknìte Zavøít.
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Obecné nastavení
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Obecná nastavení. Zobrazí se dialog.
2 Urèete následující:

Výchozí zobrazení: Výchozí zobrazení, které se pou¾ije pøi otevøení jiného nebo 
nového souboru kalendáøe.
Nepøiøazené záznamy zobrazit v: Umístìní èasovì neurèených záznamù typu 
Schùzka, Událost a Výroèí v zobrazení seznamu v¹ech èasovì urèených 
záznamù.

3 Pro návrat do aktuálnì aktivního zobrazení stisknìte Hotovo.

Nastavení zobrazení
Pomocí následujícího postupu mù¾ete definovat vzhled zobrazení a výchozí typy 
záznamù ka¾dého zobrazení: 
1 Otevøete zobrazení, které chcete definovat.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zobrazení > Nastavení. Zobrazí se dialog, který 

obsahuje dvì stránky.
3 Na obou stránkách dialogu nadefinujte nastavení zobrazení. Viz ‘Stránka 

Detaily’ a ‘Stránka Typy záznamù’ ní¾e.
4 Pro návrat do aktuálnì aktivního zobrazení stisknìte Zavøít.

Poznámka: Obsah dialogu se pro rùzná zobrazení li¹í. Následuje seznam v¹ech 
mo¾ností.
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Výchozí typ záznamu: Typ záznamu, který je pøi vytváøení nového záznamu vlo¾en 

do zobrazení jako výchozí. Dostupné volby jsou Schùzka / Událost / Výroèí 
/ Úkol.

Lámání textu: Urèuje, zda je text informace záznamu upraven pro rùzné druhy 
zobrazení.

Umístìní názvu: Urèuje, zda je v zobrazení týdne název týdne zobrazen vlevo nebo 
vpravo.

Èasový úsek: Èasový úsek, kterým je oznaèena jedna èasová stopa v zobrazení Den 
nebo Naplánování týdne. Dostupné volby jsou 2 hodiny / 1 hodina / 30 
minut / 15 minut.

Zaèátek dne: Èas, kdy zaèíná den v zobrazení Den.
Konec dne: Èas, kdy konèí den v zobrazení Den.
Zobrazit barevná znaèení:  Urèuje, zda jsou v Roèním plánování zobrazeny v¹echny 

symboly záznamù nebo pouze symboly specifikované v poli Výchozí barva.
Výchozí barva: Symboly a barvy pozadí rùzných typù záznamù v konkrétním 

zobrazení.
Mìsíce v zobrazení: Poèet rámeèkù mìsícù v zobrazení Výroèí.

Stránka Typy záznamù
Na stránce Typy záznamù mù¾ete zvolit typy záznamù, které se zobrazí 
v definovaném zobrazení: Schùzky / Události / Výroèí / Úkoly.
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V této kapitole je popsán postup nastavení pøístupu k Internetu a zpùsob pou¾ívání 
Internetových aplikací.

Zaènete-li pou¾ívat komunikátor, máte k dispozici následující aplikace pro 
procházení Internetem:
WWW - WWW prohlí¾eè podporující rámy, JavaScript a SSL (v.3) protokol.

Tip: Pro pou¾ívání slu¾eb 
WAP je vy¾adován 
pøístupový bod k Internetu i 
pøístupový bod ke slu¾bì 
WAP. Viz stranu 155.

WAP - Prohlí¾eè pro pøístup k rùzným typùm informací, zábavì a dal¹ím slu¾bám 
ve formátu WAP (Wireless Application Protocol (WAP). WAP je uzpùsoben pro 
bezdrátová zaøízení s malým displejem a omezenou velikostí pamìti. WAP pou¾ívá 
zejména text a nepodporuje obrázky. 

Pro pøipojení k Internetu,
• pou¾ívaná bezdrátová sí» musí podporovat datová volání,
• u Va¹í SIM karty musí být aktivována datová slu¾ba,
• od poskytovatele slu¾eb Internetu (ISP) musíte obdr¾et pøístupový bod 

k Internetu a
• musíte mít zadáno správné nastavení Internetu.

Poznámka: Aplikace El. po¹ta, popisovaná v kapitole Zprávy, rovnì¾ pou¾ívá 
pøipojení k Internetu. Viz ‘El. po¹ta’ na stranì 174.

Vá¹ poskytovatel slu¾eb Internetu Vám mù¾e sdìlit instrukce potøebné pro 
nastavení Internetu. Postupujte peèlivì podle instrukcí.
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se nacházet v místì s pokrytím signálem slu¾eb bezdrátové sítì a 
nesmí na nìm probíhat ¾ádný jiný hlasové ani datové volání.

Nastavení pøístupového bodu k Internetu 
Poznámka: Abyste mohli pou¾ívat slu¾by Internetu, musíte nastavit pøipojení 

k Internetu. Nìkteøí poskytovatelé slu¾eb Internetu Vám mohou 
nabídnout mo¾nost upravení Va¹eho nastavení Internetu tak, ¾e 
Vám za¹lou zprávu SMS s odpovídajícím nastavením. Tím se mù¾e 
zmen¹it, nebo se zcela vylouèí, poèet nastavení, která byste museli 
zadávat sami. Informace získáte u Va¹eho poskytovatele slu¾eb 
Internetu.

Internetová pøipojení
Pro nastavení a zmìnu nastavení Internetu otevøete Ovládací panel ve skupinì 
aplikací Extra a otevøete polo¾ku Pøístup k Internetu. Podrobnìj¹í informace 
naleznete na stranì 220.

Obrázek 51
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následující:

Tip: Mù¾ete mít 
nastaveno více 
Internetových pøipojení, 
v závislosti na stránkách, 
které chcete nav¹tívit. 
Napøíklad prohlí¾ení WWW 
stránek Internetu mù¾e 
vy¾adovat jiné nastavení ne¾ 
procházení firemním 
Intranetem.

Preferované pøipojení: Výchozí pøipojení, které bude pou¾ito pro pøipojení 
k Internetu.

V neèin. zùstat online: Pøipojení k Internetu se po zde nastavené dobì neèinnosti 
automaticky ukonèí. Dostupné volby jsou na 2 minuty / na 5 minut / na 10 
minut / na 60 minut.

DÙLE®ITÉ! Nìkterá Internetová pøipojení mohou vypadat neaktivní, pøesto v¹ak 
mù¾e docházet k odesílání nebo pøijímání dat na pozadí. Tyto akce 
mohou odlo¾it zaèátek doby neèinnosti, a tedy i odlo¾it dobu 
odpojení.

Zeptat se pøed pøipojením: Dostupné volby jsou Ano / Ne. Zvolíte-li Ano, zobrazí se 
dialog pøi ka¾dém pøipojování k Internetu. V nìm musíte potvrdit, zmìnit 
nebo stornovat pøipojení nebo zmìnit pøístupový bod k Internetu. Pokud 
zvolíte Ne, komunikátor zvolí výchozí pøístupový bod k Internetu.

Vytvoøení nového pøipojení nebo upravení 
existujícího pøipojení
1 V dialogu Pøístup k Internetu stisknìte tlaèítko Nové pro vytvoøení nového 

pøipojení nebo Upravit pro upravení existujícího pøipojení.
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Obrázek 52

2 Máte-li ji¾ definováno pøipojení, mù¾ete pou¾ít existující pøipojení jako základ 
pro nové pøipojení. Po stisknutí Nové stisknìte Pou¾ít existující. Ze seznamu 
zvolte po¾adované pøipojení a stisknìte OK.

3 Zobrazí se dialog s detaily pøipojení. Viz obrázek 53.
Poznámka: Správné hodnoty nastavení získáte u poskytovatele slu¾eb 

Internetu.

Obrázek 53

4 Urèete následující:
Tip: Jednotlivá pøipojení 

musí mít rùzné názvy.
Název pøipojení: Zadejte název pøipojení.
Telefonní èíslo: Tel. èíslo modemu pøístupového bodu k Internetu.
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Internetové pøipojení 
vy¾adováno minimálnì: 
Telefonní èíslo, U¾ivatelské 
jméno a Heslo.

Vy¾adovat heslo: Musíte-li zadat nové heslo pøi ka¾dém pøipojování k serveru nebo 
nechcete-li ulo¾it Va¹e heslo, zvolte Ano. Dostupné volby jsou Ano / Ne.

U¾ivatelské jméno: Je-li to vy¾adováno poskytovatelem slu¾by, zadejte u¾ivatelské 
jméno. U¾ivatelské jméno mù¾e být vy¾adováno pro pøipojení k Internetu 
a je vìt¹inou poskytnuto poskytovatelem slu¾by. Pøi zadávání 
u¾ivatelského jména je tøeba zohlednit psaní malých a velkých písmen.

Heslo: Je-li to vy¾adováno poskytovatelem slu¾by, zadejte heslo. Heslo mù¾e být 
vy¾adováno pro pøipojení k Internetu a je vìt¹inou dodáno 
poskytovatelem slu¾by. Heslo je tøeba zadat s ohledem na malá a velká 
písmena.

Potvrïte heslo: Je¹tì jednou zadejte heslo do tohoto pole. Tím jej potvrdíte.
Pro definování pokroèilého nastavení pøipojení stisknìte Pokroèilá nastavení. 
Zobrazí se dialog se ètyømi stránkami. Viz obrázek 54.

Obrázek 54

Stránka Proxy

Pro rychlej¹í pøístup k Internetu mù¾ete chtít pou¾ít proxy server. Upozoròujeme, 
¾e nìkteøí poskytovatelé slu¾by Internetu vy¾adují pou¾ití WWW proxy. Detaily 
proxy získáte u poskytovatele slu¾by Internetu.
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mo¾nost nav¹tìvovat stránky na celosvìtové síti Internetu, musíte nastavit proxy 
server pro mo¾nost pøipojení mimo firemní Intranet.

Tip: Nastavíte-li Pou¾ít 
proxy server na Ne, nejsou 
volby Èíslo portu, Proxy server 
a Nepou¾ít proxy pro 
vysvícené.

Pou¾ít proxy server: Pro pou¾ití proxy serveru zvolte Ano. Dostupné volby jsou Ano / 
Ne. Pou¾ití proxy serveru je závislé na protokolu. 

Èíslo portu: Èíslo portu proxy. Èíslo portu je závislé na protokolu. Bì¾né hodnoty 
jsou 8000 a 8080, ale mohou se li¹it podle proxy serveru.

Proxy server: IP adresa proxy serveru nebo název domény.
Nepou¾ít proxy pro: Definujte zde domény, pro které nechcete pou¾ít HTTP proxy. 

Pøíklad: Pøíklad názvu 
domény je: company.com a 
organisation.org. V seznamu 
oddìlte názvy domén 
støedníky.

Stránka Datový hovor

Obrázek 55

Tip: Pro pøesmìrování a 
blokování datových hovorù 
otevøete hlavní zobrazení 
aplikace Internet, stisknìte 
Nástroje > Ovládací panel > 
Blokování dat. hov..

Typ pøipojení: Dostupné volby jsou Normální / Vysokorychlostní. 
Poznámka: Abyste mohli pou¾ít volbu Vysokorychlostní, musí operátor sítì 

podporovat tuto funkci a v pøípadì potøeby ji pro Va¹i SIM kartu 
aktivovat.

Typ vzdáleného modemu: Dostupné volby jsou Analogový / V.110 ISDN / V.120 ISDN. 
Toto nastavení mù¾e záviset na operátorovi sítì GSM i na poskytovateli 
slu¾eb Internetu, proto¾e nìkteré sítì GSM nepodporují urèité typy ISDN 

Internet.doc  Page 138  Thursday, June 13, 2002  10:34 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved.

139

In
te

rn
etpøipojení. Podrobnìj¹í informace získáte u poskytovatele slu¾by Internetu. 

Je-li dostupné ISDN pøipojení, navá¾e se pøipojení mnohem rychleji, ne¾ 
v pøípadì analogového pøipojení.

Tip: Nejzákladnìj¹í 
datové pøipojení v GSM je: 
Typ pøipojení: Normální, Typ 
vzdáleného modemu: 
Analogový a Max. rychlost: 
Automatická.

Max. rychlost: Dostupné volby jsou Automatická / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 
38400 / 43200, v závislosti na volbì zvolené v polích Typ pøipojení a Typ 
vzdáleného modemu. Tato volba umo¾òuje nastavit maximální rychlost 
pøipojení, je-li zvoleno Vysokorychlostní. Vysokorychlostní pøenos mù¾e být 
dra¾¹í. Cena závisí na operátorovi sítì.

Poznámka: Vý¹e uvedené rychlosti jsou maximální rychlosti, pøi kterých je 
pøipojení uskuteènitelné. V prùbìhu pøipojení mù¾e být rychlost 
ni¾¹í, v závislosti na stavu sítì.

Inicializace modemu: Ovládá modem komunikátoru pomocí AT pøíkazù. V pøípadì 
potøeby zadejte znaky specifikované operátorem sítì GSM nebo 
poskytovatelem slu¾eb Internetu.

Stránka Zpìtné zavolání

Pou¾ít zpìtné volání: Tato volba umo¾ní serveru, aby Vám po Va¹em úvodním 
zavolání zavolal zpìt. Budete tedy mít pøipojení bez platby za volání. 
Informace o mo¾nosti objednání této slu¾by získáte u poskytovatele 
slu¾eb Internetu. Dostupné volby jsou Ano / Ne.

Poznámka: Nìkteré typy pøijatých hovorù mohou být placené, napøíklad 
roaming a vysokorychlostní datové hovory. Podrobnìj¹í informace 
získáte u operátora sítì GSM.

Poznámka: Nepou¾íváte-li HSCSD, komunikátor oèekává, ¾e server pøi zpìtném 
volání pou¾ije stejné nastavení datového volání, jaké bylo pou¾ito 
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et pøi vy¾ádání zpìtného volání. Sí» musí podporovat tento typ volání 
v obou smìrech - z i do komunikátoru.

Typ zpìtného volání: Dostupné volby jsou Pou¾ít èíslo serveru / Pou¾ít èíslo serveru (IETF) 
/ Pou¾ít èíslo ní¾e. Informace o správném nastavení získáte od 
poskytovatele slu¾eb Internetu. Nastavení je závislé na konfiguraci 
poskytovatele slu¾by.

Èíslo zpìtného volání: Zadejte tel. èíslo datových hovorù Va¹eho komunikátoru, 
které volající server pou¾ije. Obyèejnì je toto èíslo tel. èíslo datových 
hovorù Va¹eho komunikátoru.

Stránka Dal¹í

Obrázek 56

Pøipojení pøes prostý text: Pokud zvolíte Ano, je heslo odesláno nekódovanì. 
Dostupné volby jsou Ano / Ne. Z dùvodu optimálního zabezpeèení pou¾ijte 
volbu Ne. Nìkteøí poskytovatelé slu¾eb Internetu vy¾adují, aby toto 
nastavení bylo Ano.

Pou¾ít PPP kompresi: Jestli¾e zvolíte Ano, zrychlí se datový pøenos. Musí v¹ak být 
podporováno vzdáleným PPP serverem. Dostupné volby jsou Ano / Ne. 
Máte-li problémy s pøipojením, zkuste nastavit volbu Ne. Informujte se u 
poskytovatele slu¾eb Internetu.
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Musíte-li definovat volby skriptování pro Va¹e pøipojení k Internetu, stisknìte na 
stránce Dal¹í pøíkazové tlaèítko Volby skriptu. Skript mù¾e automatizovat 
propojení mezi komunikátorem a serverem. Viz obrázek 57.

Tip: Vá¹ poskytovatel 
slu¾eb Internetu Vám takový 
skript mù¾e poskytnout.

Poznámka: Skripty nejsou vìt¹inou pro navázání pøipojení vy¾adovány. 
Podrobnìj¹í informace o tom, zda je skript vy¾adován, Vám podá 
Vá¹ poskytovatel slu¾eb Internetu.

Obrázek 57

Tip: Skripty, tam kde je 
jejich pou¾ití umo¾nìno, 
jsou pro pokroèilé u¾ivatele 
pøínosem. Podrobnìj¹í 
pokyny mù¾ete najít 
prostøednictvím slu¾by 
Forum Nokia na URL adrese 
www.forum.nokia.com.

Chcete-li upravit skript, stisknìte Upravit skript. V dialogu Pøihla¹ovací skript 
mù¾ete stisknout Importovat skript a skript importovat. Pøi importování se 
nahradí aktuální obsah skriptovacího souboru. 

Urèete následující:

Pou¾ít pøihla¹ovací skript: Dostupné volby jsou Ano / Ne.
Zobrazit okno terminálu: Dostupné volby jsou Ano / Ne. Pokud zvolíte Ano, zobrazí se 

po pøipojení okno s provádìním skriptu. Pou¾ijte toto okno pøi øe¹ení 
problémù pøipojení, které se vztahují ke skriptùm, s Va¹ím poskytovatelem 
slu¾eb Internetu.
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Tip: Na konci této 
pøíruèky naleznete i krátký 
slovník termínù a zkratek 
z oblasti Internetu a 
bezdrátového pøenosu dat.

Na stránce Dal¹í stisknìte Volby adres a definujte IP a DNS adresy. Viz obrázek 58.
Urèete následující:

Obrázek 58

Automaticky získat IP adresu: Pokud zvolíte Ano, je IP adresa automaticky získána ze 
serveru. Dostupné volby jsou Ano / Ne. Toto nastavení se rovnì¾ nazývá 
‘dynamická IP adresa’.

IP adresa: IP adresa komunikátoru. Je-li IP adresa získána automaticky, nemusíte 
zde zadávat ¾ádné informace. 

Automaticky získat DNS adresu: Pokud nastavíte Ano, je DNS adresa automaticky 
získána ze serveru. Dostupné volby jsou Ano / Ne.

Primární DNS adresa: IP adresa primárního DNS serveru.
Sekundární DNS adresa: IP adresa sekundárního DNS serveru.

Poznámka: Musíte-li zadat volby IP adresa, Primární DNS adresa nebo Sekundární 
DNS adresa, kontaktujte Va¹eho poskytovatele slu¾eb Internetu a 
po¾ádejte jej o tyto adresy.
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stránkami Vás nìkteré 
stránky mohou vyzvat 
k ulo¾ení (naètení) souboru 
na místní disk (Vá¹ 
komunikátor). Viz poznámka 
DÙLE®ITÉ, ve které se 
dozvíte o nebezpeèí virù.

Pøipojení k WWW
Chcete-li se pøipojit k WWW,
• u Va¹í SIM karty musí být aktivována datová slu¾ba GSM a
• musíte mít nastaven pøístupový bod k Internetu. Viz stranu 134.

Poznámka: Instalujte pouze software ze zdrojù, které zaji¹»ují odpovídající 
ochranu pøed viry a ostatním ¹kodlivým softwarem. Podrobnìj¹í 
informace o instalaci softwaru a bezpeènostních certifikátech, viz 
‘Správce certifikátù’ na stranì 226.

Tip: Chcete-li zmìnit 
pøístupový bod k Internetu, 
stisknìte ve skupinì aplikací 
Internet tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje > Upravit 
pøístup k Internetu nebo ve 
skupinì aplikací Extra 
vyberte Ovládací panel a 
otevøete Pøístup k Internetu. 
Podrobnìj¹í informace 
naleznete na stranì 135.

Obrázek 59

Pro otevøení WWW prohlí¾eèe,
1 Na klávesnici komunikátoru stisknìte tlaèítko aplikace Internet.
2 Zvolte po¾adovanou aplikaci a stisknìte Otevøít.

• Nemáte-li nastavenou svou vlastní výchozí domovskou stránku, otevøe se 
stránka s odkazy Nokia 9210i. Tato stránka je umístìna v pamìti 
komunikátoru a pro její otevøení není vy¾adováno pøipojení k Internetu.

• Jestli¾e byla zmìnìna domovská stránka, zobrazí se dialog s polo¾kami Název 
pøipojení a Telefonní èíslo pou¾ívaného pøístupového bodu k Internetu. Viz 
obrázek 60. Mù¾ete rovnì¾ zvolit, aby se tento dialog pøi navazování spojení 
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et neotevíral; viz ‘Internetová pøipojení’ na stranì 134. Chcete-li zmìnit 
pøístupový bod k Internetu, stisknìte Zmìnit pøipojení. Stisknutím OK 
navá¾ete pøipojení.

Obrázek 60

Poznámka: Z dùvodu uvolnìní pamìti pro velké WWW stránky jsou pøi 
otevøení aplikace WWW prohlí¾eè v¹echny ostatní aplikace 
automaticky ukonèeny.

3 Informace o otevírání WWW stránek a procházení stránkami naleznete 
v kapitole ‘Otevøení WWW stránky’ na stranì 145. Informace o pøidávání 
stránek do seznamu zálo¾ek, viz ‘Zálo¾ky’ na stranì 152.

4 Pro ukonèení aplikace stisknìte Zavøít.
Tip: Jiný zpùsob odpojení 

od Internetu je zavøít kryt a 
stisknout tlaèítko .

5 Pro odpojení od Internetu stisknìte v kterékoli Internetové aplikaci na 
klávesnici tlaèítko Internet a poté stisknìte Odpojit. K odpojení dojde okam¾itì.
Poznámka: V závislosti na nastavení sítì a na jejím zatí¾ení mù¾e pøipojování 

k Internetu trvat minutu nebo déle.
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WWW stránku mù¾ete otevøít nìkolika zpùsoby. 
Pøíklad: Pøíkladem URL 
adresy je www.nokia.com

1 Znáte-li adresu WWW stránky, kterou chcete otevøít, stisknìte Otevøít URL, do 
pole zadejte adresu a stisknìte OK. 
Pøípadnì zvolte odkaz na Va¹i výchozí domovskou stránku a stisknìte Otevøít.

Tip: V otevøeném dialogu 
stisknìte Seznam historie. 
Zobrazí se seznam stránek 
nav¹tívených v aktuální 
relaci.

Obrázek 61

Tip: Pokud máte 
vytvoøenou zálo¾ku ke 
stránce, kterou chcete 
nav¹tívit, stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Nástroje > 
Zálo¾ky. Pøípadnì zvolte 
zálo¾ku ze seznamu Zálo¾ky 
a stisknìte Otevøít.

2 Zobrazí se dialog s polo¾kami Název pøipojení a Telefonní èíslo pou¾ívaného 
pøístupového bodu k Internetu. Viz obrázek 60. Mù¾ete rovnì¾ zvolit, aby se 
tento dialog pøi navazování spojení neotevíral; viz ‘Internetová pøipojení’ na 
stranì 134. Chcete-li zmìnit pøístupový bod k Internetu, stisknìte Zmìnit 
pøipojení. Stisknutím OK navá¾ete pøipojení.
Poznámka: Jsou-li stránka a její komponenty kódovány bezpeènostním 

protokolem, zobrazí se v øádku záhlaví ikona zabezpeèení .

Poznámka: Nìkteré servery mají omezení pøístupu a je proto vy¾adováno platné 
u¾ivatelské jméno a heslo. V takovémto pøípadì jste pøed naètením 
stránky vyzváni k zadání u¾ivatelského jména a hesla.
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et Tip: Pro ulo¾ení prvkù 
stránky do komunikátoru 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Soubor > Ulo¾it. Poté 
zvolte odpovídající pøíkaz.

Procházení WWW stránkami
Po naètení stránky jsou, v závislosti na zvoleném objektu stránky, dostupné 
následující pøíkazy:
 Otevøít URL - Stisknutím otevøete dialog, ve kterém mù¾ete zadat adresu WWW 
stránky, kterou chcete otevøít.
Otevøít - Po zvolení odkazu stisknìte Otevøít pro zobrazení cíle, na který zástupce 
odkazuje.
Zpìt - Umo¾òuje naèíst pøedchozí stránku, která byla pøedtím otevøená.
Zálo¾ky - Otevøe okno Zálo¾ky. 
Zavøít - Zavøe aplikaci WWW prohlí¾eè.

Poznámka:  Ulo¾ená hesla individuálních WWW stránek jsou vymazána pøi 
restartování komunikátoru nebo pøi vymazání seznamu cookies. 
Chcete-li vymazat seznam cookies, stisknìte tlaèítko Menu a zvolte 
Nástroje > Vymazat cookies. 
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domovské stránky stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte 
Navigace > Na domovskou 
stránku.

Procházení pomocí klávesnice
Nejlep¹í zpùsob procházení stránku a obsahem WWW je souèasné pou¾ití 
zkratkových kláves a Ukazatele. Pro zvolení elementù stránky mù¾ete pou¾ít 
tlaèítko Tab nebo mù¾ete, podobnì jako my¹, pou¾ít funkci Ukazatel. V následující 
tabulce jsou uvedeny u¾iteèné zkratkové klávesy aplikace WWW prohlí¾eè. Dal¹í 
zkratkové klávesy najdete vedle pøíkazù v jednotlivých menu aplikace.

Tlaèítko Funkce

Enter
Tab 
Shift + Tab 
A 
Q 
S 
W 
D 
E 
Ctrl + Tab

Kliknutí na ukazatel 
Zvolí dal¹í okno, tlaèítko nebo jiný prvek formuláøe. 
Zvolí pøedchozí prvek formuláøe na stránce 
Zvolí následující odkaz na stránce 
Zvolí pøedchozí odkaz na stránce 
Zvolí následující nadpis na stránce 
Zvolí pøedchozí nadpis na stránce 
Zvolí následující prvek na stránce 
Zvolí pøedchozí prvek na stránce 
Zvolí dal¹í rám (je-li k dispozici).

Chr + ¹ipka nahoru/dolù (na tlaèítku se ¹ipkami)
Ctrl + ¹ipka vlevo/vpravo (na tlaèítku se ¹ipkami)
Ctrl + ¹ipka nahoru/dolù (na tlaèítku se ¹ipkami)

Rolování stránky po obrazovkách
Rolování na zaèátek nebo na konec stránky
Rolování stránky po øádcích

X 
Z

Otevøení dal¹í stránky, byla-li ji¾ otevøena 
Otevøení pøedchozí stránky, byla-li ji¾ otevøena 

Shift + Enter 
G

Zobrazí pøíkaz Ulo¾it jako.
Zapíná a vypíná naèítání obrázkù.
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Ukazatel se na obrazovce zobrazí po otevøení WWW stránky. Funkce ukazatele 
odpovídá funkci my¹i u PC, ale pro jeho pohyb pou¾íváte tlaèítko se ¹ipkami. Pro 
"klepnutí" na ukazatel stisknete tlaèítko Enter.

Pro zvolení a oznaèení plochy podr¾te stisknuté tlaèítko Enter a pomocí tlaèítka se 
¹ipkami pohybujte ukazatelem.

Pro rolování stránkou máte nìkolik voleb:
• Pøemístìte ukazatel na posuvník, stisknìte tlaèítko Enter a dr¾te jej podle 

potøeby.
Tip: Aktivní rám zmìníte 

stisknutím Ctrl + Tab.
•  Pøemístìte ukazatel na posuvník a stisknutím mezerníku zapnìte automatické 

rolování. Stránka se roluje a rámeèek posuvníku se pohybuje ve smìru 
ukazatele, kdykoli se ukazatel dostane do prostoru pro rolování. Dal¹ím 
stisknutím mezerníku vypnete automatické rolování.

• Pøemístìte ukazatel na hranu okna, ve smìru pøedpokládaného rolování stránky. 
Stránka se zaène automaticky rolovat.

Tip: U¾iteèné zkratkové 
klávesy jsou: Ctrl + R pro 
Znovu naèíst a Ctrl + Z pro 
Ukonèit naèítání.

Volby naèítání
V závislosti na poètu a velikosti obrázkù a dal¹ích prvkù se nìkteré WWW stránky 
naèítají velmi pomalu. Naèítání mù¾ete ovlivnit pomocí následujících voleb:
• Znovu naètení stránky nebo ukonèení naèítání stránky; stisknìte tlaèítko Menu 

a zvolte Navigace > Znovu naèíst > Znovu naèíst nebo Stop.
• Vypnutí automatického naèítání obrázkù. Obrázky jsou pak nahrazeny 

zástupnými symboly. Stisknìte <Menu> a zvolte Nástroje >Nastavení, otevøete 
stránku Obecné a v poli Zobrazit obrázky zvolte Ne. 

• Zapnout a vypnout naèítání obrázkù mù¾ete pomocí klávesy G.
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Tip: Obsahuje-li WWW 
stránka rámy, mù¾ete pro 
zmìnu velikosti aktivního 
rámu stisknout Ctrl + Tab.

Jestli¾e WWW stránka obsahuje rámy, mù¾ete zmìnit velikost rámù stránky, aby 
byl obsah zvoleného rámu lépe viditelný. 
1 Pøesuòte ukazatel na hranici rámu.
2 Podr¾te stisknuté tlaèítko Enter. Okolo zvoleného rámu jsou zobrazeny ¹ipky.
3 Tlaèítkem se ¹ipkami zmìòte velikost rámu.
4 Pro zru¹ení pøedchozí zmìny stisknìte Esc. 

Otevøení rámu jako novou stránku
Pro otevøení aktuálnì aktivního rámu jako novou stránku a odmítnutí dal¹ích rámù 
stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Otevøít > Rám jako novou stránku.

Zobrazení stránek ve vysokém kontrastu
Nìkteré WWW stránky pou¾ívají barvy, které mohou zhor¹it viditelnost textu. 
Chcete-li usnadnit ètení takovýchto stránek, stisknìte tlaèítko Menu a zvolte 
Zobrazení > Vysoký kontrast.

Zobrazování stránek offline
Pro zobrazení stránek naètených do komunikátoru, bez nutnosti pøipojení k WWW, 
stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Pracovat offline.
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Pro zmìnu nastavení aplikace WWW prohlí¾eè stisknìte tlaèítko Menu a zvolte 
Nástroje >Nastavení. Zobrazí se dialog, který obsahuje dvì stránky. Viz obrázek 62.

Obrázek 62

Stránka Obecné
Zobrazit obrázky: Dostupné volby jsou Ano/Ne/Pouze z mezipamìti. Pokud zvolíte 

Ano, WWW prohlí¾eè pøi zobrazování WWW stránky naète v¹echny 
obrázky na WWW stránce. Pokud zvolíte Pouze z mezipamìti, budou 
naèteny pouze obrázky ulo¾ené v mezipamìti.

Volby rámù: Dostupné volby jsou Zobrazit v¹echny rámy/Rámy zobrazovat postupnì/
Nepou¾ívat rámy. Nìkteré WWW stránky jsou rozdìleny na rámy, které 
zhor¹ují èitelnost. Proto mù¾ete zvolit odpovídající volbu.
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Pou¾ít cookies: Nìkteré WWW stránky ukládají do komunikátoru data v podobì 
souborù, které se nazývají ‘cookies’. Tímto nastavením uèíte, zda chcete 
pou¾ívat cookies, a pokud ano, zda chcete být upozornìni v¾dy, kdy¾ bude 
soubor cookie ukládán. Dostupné volby jsou V¾dy/Nikdy/Zeptat se. 

Tip: Chcete-li vymazat 
cookies, stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Nástroje > 
Vymazat cookies.

Poznámka: Èasem se nashromá¾dí velký poèet cookies, které mohou zabírat 
znaènou èást pamìti. Pamì» pak mù¾ete uvolnit vymazáním 
ulo¾ených cookies.

Tip: Pro okam¾ité 
vymazání obsahu 
vyrovnávací pamìti 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje >  Vymazat 
mezipamì» .

Pøi ukonè. vym. mezipamì»: Pokud zvolíte Ano, vyrovnávací pamì» bude vymazána 
pøi ukonèení aplikace WWW prohlí¾eè. Dostupné volby jsou Ano/Ne. 

Poznámka: Informace nebo slu¾by, kterými jste procházeli, jsou ulo¾eny ve 
vyrovnávací pamìti telefonu. Vyrovnávací pamì» slou¾í 
k doèasnému ukládání dat. Jestli¾e jste se pokou¹eli o pøístup nebo 
jste pou¾ívali slu¾by, pøi kterých bylo vy¾adováno heslo (napøíklad 
k Va¹emu bankovnímu úètu), vyma¾te po ka¾dém pou¾ití 
vyrovnávací pamì» telefonu.

Pøi ukonè. vym. historii: Pokud zvolíte Ano, bude pøi ukonèení aplikace WWW 
prohlí¾eè vymazán seznam historie. Dostupné volby jsou Ano/Ne. 

Mezipamì», Historie a Zásuvné moduly
V tìchto zobrazeních jsou uvedeny informace o vymazání mezipamìti, historie 
relace a instalovaných zásuvných modulech.
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et Chcete-li zobrazit informace o vymazání mezipamìti pou¾ité pro doèasné ulo¾ení 
nav¹tívených stránek, stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Informace > Mezipamì».

Pro zobrazení informací o nav¹tívených stránkách stisknìte tlaèítko Menu a zvolte 
Informace > Seznam historie. 

Chcete-li zobrazit instalovaný doplòkový software pro WWW prohlí¾eè, stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte Informace > Zásuvné moduly. Zásuvné moduly umo¾òují 
zobrazení takových dokumentù, které WWW prohlí¾eè neumo¾òuje samostatnì 
zobrazit, napø. multimediální klipy. Zásuvné moduly mù¾ete naèíst z WWW.

Zálo¾ky
Zobrazení Zálo¾ky je mo¾né otevøít stisknutím Zálo¾ky v hlavním zobrazení 
aplikace WWW prohlí¾eè. Viz obrázek 61. 

V zobrazení Zálo¾ky je uveden seznam WWW stránek v odpovídajících slo¾kách. 
Tyto zálo¾ky mù¾ete organizovat, upravovat a zobrazovat. Mù¾ete je rovnì¾ 
vyhledávat a poté se pøímo pøipojit k URL adrese. Viz obrázek 63.

Obrázek 63
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pøejmenování slo¾ek 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Zálo¾ky > Vlo¾it novou 
slo¾ku nebo Pøejmenovat 
slo¾ku.

Pro naètení aktuálnì zobrazené WWW stránky stisknìte Otevøít.

Pro otevøení a zavøení slo¾ky stisknìte Otevøít slo¾ku nebo Zavøít slo¾ku.

Pro upravení názvu nebo adresy v zálo¾ce stisknìte Upravit.

Pro pøidání nové zálo¾ky stisknìte Nová zálo¾ka.

Pro návrat do hlavního zobrazení stisknìte Zavøít zobrazení.

Pøidání nové zálo¾ky v prùbìhu procházení WWW
Do seznamu Zálo¾ky mù¾ete pøidat zástupce WWW stránky, rámu nebo odkazu na 
WWW stránce.
1 Pøi otevøené WWW stránce stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Pøidat 

zálo¾ku.
2 Podle potøeby zadejte název a adresu zálo¾ky.
3 Stisknìte OK.

Exportování seznamu Zálo¾ky
V zobrazení Zálo¾ky stisknìte tlaèítko Menu a pro vyexportování seznamu Zálo¾ky 
do HTML dokumentu zvolte Zálo¾ky > Exportovat do HTML.

Poznámka: Pøi exportování zálo¾ek do HTML dokumentu dojde ke ztrátì 
struktury slo¾ek.
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Aplikaci WAP je mo¾né pou¾ít pro pøístup k Internetovým slu¾bám, které jsou 
zalo¾eny na protokolu WAP (Wireless Application Protocol). Tyto slu¾by mohou 
obsahovat novinky, informace o poèasí nebo odletech, slovníky atd.

Poznámka: Obsah jednotlivých slu¾eb závisí na nabídce poskytovatele této 
slu¾by. Pro pou¾ití této slu¾by postupujte podle pokynù 
poskytovatele obsahu slu¾by.

Pøístup ke slu¾bám WAP
• musíte se nacházet v oblasti s pokrytím sítì, která podporuje datová volání,
• u Va¹í SIM karty musí být aktivována datová slu¾ba,
• od poskytovatele slu¾eb WAP musíte obdr¾et pøístupový bod ke slu¾bì WAP a
• musíte mít zadáno správné nastavení WAP.

Rozdíly mezi aplikacemi slu¾eb WWW a WAP
Aplikace WAP je podobná aplikaci WWW, ale jsou zde dva rozdíly:
• Pro pøístup ke slu¾bì WAP musíte mít v komunikátoru definován pøístupový bod 

WAP. Pøístupové body WAP jsou dodatkem k nastavení Internetu. Pøístupové 
body WAP mù¾ete obdr¾et od Va¹eho poskytovatele slu¾eb WAP pøímo, 
v podobì zprávy SMS, nebo je musíte definovat ruènì. Tato kapitola obsahuje 
pokyny pro ruèní nastavení.
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et• Nìkteré zálo¾ky mohou být otevírány pøes specifický pøístupový bod, napøíklad 

nìkteré bankovní slu¾by vy¾adují pøístup pøes vlastní pøístupový bod banky. 
Nejjednodu¹¹í zpùsob pou¾ití tìchto slu¾eb je definovat novou zálo¾ku 
spoleènì s pou¾ívaným pøístupovým bodem k WAP a Internetu.

Nastavení WAP pøipojení
Poznámka: Pøed pou¾itím slu¾eb WAP musíte zadat nastavení WAP. Pøesné 

hodnoty nastavení WAP obdr¾íte u poskytovatele slu¾by WAP. 
Postupujte peèlivì podle instrukcí. Tyto informace mù¾ete pou¾ít 
pro ruèní definování a upravení nastavení. Poskytovatel slu¾by Vám 
dále mù¾e nìkterá nebo v¹echna po¾adovaná nastavení poslat 
prostøednictvím speciální krátké zprávy OTA (Over The Air). Po 
pøijmutí nastavení mù¾ete zaèít pou¾ívat aplikaci WAP nebo podle 
ní¾e uvedeného postupu upravit nastavení.

Definování a upravení WAP pøipojení

1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Pøístup k WAP. Zobrazí se dialog.
2 Stisknìte Nový pro vytvoøení nového pøipojení nebo Upravit pro upravení 

existujícího pøipojení. Zobrazí se dialog. Viz obrázek 64.

Obrázek 64
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Tip: Zkratková klávesa 

pro definování nebo 
upravení pøístupových bodù 
WAP je Ctrl + Shift + X.

Název: Název pøipojení. Jednotlivá pøipojení musí mít rùzné názvy. Mù¾ete zadat 
libovolný název. 

Zabezpeèené pøipojení: Urèuje, zda je pro pøipojení pou¾it bezpeènostní protokol 
TLS. Dostupné volby jsou Ano / Ne. Postupujte podle pokynù, které jste 
obdr¾eli od poskytovatele slu¾by WAP. Viz rovnì¾ termín ve Slovníku 
‘Protokol TLS (Transport Layer Security)’ na stranì 276.

Poznámka: Nìkterá zabezpeèená pøipojení pou¾ívají procesy autentifikace. 
Dojde-li k chybì autentifikace, budete muset naèíst nìkteré 
certifikaèní klíèe. Podrobnìj¹í informace získáte u poskytovatele 
slu¾by WAP.

Pøístup k Internetu: V seznamu zvolte pøístupový bod k Internetu, který chcete pro 
toto pøipojení pou¾ít. Nejsou-li zadány ¾ádné pøístupové body k Internetu, 
vytvoøte nový bod stisknutím Nový bod. Viz stranu 135.

IP adresa brány: IP adresa, která je vy¾adována pou¾ívanou WAP bránou.

Zmìna pøístupových bodù WAP

1 Pro zmìnu nastavení pøístupového bodu WAP stisknìte tlaèítko Menu a zvolte 
Nástroje > Pøístup k WAP. Zobrazí se dialog.

2 Pro zmìnu pøipojení stisknìte Zmìnit. Zobrazí se seznam.
3 Ze seznamu zvolte pøipojení a stisknìte OK.

Zálo¾ky
Zobrazení Zálo¾ky je hlavní zobrazení aplikace WAP prohlí¾eè. Tyto zálo¾ky mù¾ete 
organizovat, upravovat a zobrazovat stejnì jako zálo¾ky v aplikaci WWW prohlí¾eè, 
viz stránku 152.
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pro pøidání zálo¾ky je 
Ctrl + B.

Pro pøidání zálo¾ky stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zálo¾ky > Pøidat zálo¾ku. Zobrazí 
se dialog. Viz obrázek 65.

Obrázek 65

Poznámka: Zálo¾ka v¾dy pou¾ívá stejné pøipojení, které je definováno v poli 
Pou¾ít pøístup. Informace o nastavení pøístupového bodu k WAP, viz 
stranu 155.

Pro otevøení WAP stránky, která je definovaná v zálo¾ce, zvolte zálo¾ku a stisknìte 
Otevøít.

Pro upravení nastavení zálo¾ky zvolte zálo¾ku a stisknìte Upravit.

Pøi importování nebo exportování zálo¾ek stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zálo¾ky 
> Importovat zálo¾ky nebo Exportovat zálo¾ky.

Pou¾ití slu¾eb WAP
Stránku WAP je mo¾né otevøít tøemi zpùsoby:
• Zvolte zálo¾ku WAP stránky v seznamu zálo¾ek a stisknìte Otevøít. Dojde 

k naètení stránky; nebo
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pro otevøení domovské 
stránky je Ctrl + H.

• Otevøete domovskou stránku aplikace WAP. Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte 
Otevøít > Domovskou stránku. Podrobnìj¹í informace o definování domovské 
stránky WAP, viz ‘Nastavení WAP’ na stranì 158; nebo

Tip: Zkratková klávesa 
pro otevøení URL adresy je 
Ctrl + O.

• Otevøete adresu URL; stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Otevøít stránku. 
Zobrazí se dialog. Zadejte URL adresu, napøíklad: mobile.club.nokia.com.

Po otevøení WAP stránky pou¾ijte pro procházení stránkou a pro volení 
hypertextových odkazù a zástupcù tlaèítka ∧  a ∨  na tlaèítku se ¹ipkami.

Poznámka: Nìkteré servery mají omezení pøístupu a je proto vy¾adováno platné 
u¾ivatelské jméno a heslo. V takovém pøípadì budete pøed 
pøipojením ke slu¾bì vyzváni k zadání u¾ivatelského jména a hesla.

Nastavení WAP
Pro zmìnu nastavení slu¾by WAP stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > 
Nastavení. Zobrazí se dialog, který obsahuje dvì stránky.

Obrázek 66

Zde mù¾ete zmìnit nastavení, napøíklad domovskou stránku WAP.

Poznámka: Jako domovskou stránku mù¾ete pou¾ít i soubor v komunikátoru.
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Java v pøístroji Nokia 9210i Communicator je aplikace, vytvoøená speciálnì pro 
komunikátor. Java umo¾òuje pou¾ití Java aplikací naètených z Internetu.

Java Software Development Kit (SDK) je dostupný na Forum Nokia.
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Slo¾ka Zprávy obsahuje následující aplikace: Fax, El. po¹ta a SMS.

Pro spu¹tìní aplikace Zprávy stisknìte na klávesnici komunikátoru tlaèítko aplikace 
Messaging.

Pro pou¾ívání aplikací Fax, El. po¹ta a SMS je vy¾adováno toto:
• Telefonní pøístroj musí být zapnutý,
• pou¾ívaná sí» musí podporovat faxová volání, datová volání a slu¾bu SMS,
• u Va¹í SIM karty musí být aktivovány faxové, datové a SMS slu¾by,

Tip: Informace o zmìnì 
nastavení Internetu, viz 
stranu 134. Zmìna 
nastavení aplikace El. po¹ta, 
viz stranu 175.

• od poskytovatele slu¾eb Internetu musíte obdr¾et pøístupový bod k Internetu 
(IAP),

• musíte mít zadáno správné nastavení aplikace Internet a El. po¹ta,
• v nastavení aplikace SMS musí být ulo¾eno èíslo støediska zpráv SMS.

Podrobnìj¹í informace získáte u Va¹eho operátora.

Pøi pøipojení komunikátoru k PC mù¾ete synchronizovat zprávy el. po¹ty s programy 
v systému Microsoft Windows. Mù¾ete rovnì¾ vzdálenì èíst zprávy a odpovìdìt na 
zprávy aplikací Microsoft Windows a Lotus. Podrobnìj¹í informace o synchronizaci, 
viz ‘Synchronizace el. po¹ty s PC’ na stranì 187 a Pøíruèka PC Suite.
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Obrázek 67

Tip: Mezi dvìma rámeèky 
mù¾ete pøepínat tlaèítkem 
se ¹ipkami nebo tlaèítkem 
Tab.

Hlavní zobrazení aplikace Zprávy obsahuje dva rámeèky: vlevo je uveden seznam 
slo¾ek ve Støedisku zpráv a vpravo jsou zprávy ze zvolené slo¾ky.

Slo¾ky v hlavním zobrazení aplikace Zprávy jsou:
Pøijaté - Pøijaté faxy a zprávy SMS. Pøijaté zprávy el. po¹ty jsou zobrazeny ve slo¾ce 
Vzdálená schránka.
K odeslání - Zprávy, které èekají na odeslání z komunikátoru.
Koncepty - Ulo¾ené psané zprávy.
Odeslané - Zprávy, které ji¾ byly z komunikátoru odeslány.
V¹echny nastavené vzdálené schránky se zobrazí na konci seznamu slo¾ek.

Otevøení slo¾ek a zpráv
Pro otevøení slo¾ky zvolte v hlavním zobrazení aplikace Zprávy levý rámeèek, 
vyhledejte slo¾ku a stisknìte Otevøít slo¾ku. 
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vyTip: Zprávy nebo slo¾ky 
mù¾ete rovnì¾ otevøít 
stisknutím tlaèítka Enter.

Pro otevøení zprávy ze seznamu v hlavním zobrazení vyhledejte zprávu a stisknìte 
Otevøít. Zpráva se otevøe v odpovídajícím prohlí¾eèi, napøíklad zpráva el. po¹ty se 
otevøe v prohlí¾eèi zpráv el. po¹ty.

Správa slo¾ek
Své vlastní slo¾ky mù¾ete vytvoøit ve slo¾ce Koncepty, ve vlastních slo¾kách a 
v koøeni seznamu slo¾ek. Nové slo¾ky nelze vytvoøit ve slo¾kách Pøijaté, K odeslání 
nebo Odeslané.

Tip: Jste-li online, 
mù¾ete vytvoøit slo¾ky ve 
vzdálených schránkách 
IMAP4.

1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy zvolte levý rámeèek. 
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Slo¾ka > Vytvoøit novou slo¾ku.
3 Zadejte název nové slo¾ky.
4 Zvolte místo, kde chcete vytvoøit slo¾ku.
5 Stisknìte Vytvoøit. Nová slo¾ka se zobrazí v seznamu slo¾ek.

Chcete-li pøesouvat faxy, zprávy el. po¹ty a SMS z jedné slo¾ky do druhé, zvolte 
soubor, stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Úpravy > Pøesunout. 

Pøi vyhledávání jmen, datumù, èasù nebo konkrétních øetìzcù textù ve faxech, 
zprávách el. po¹ty a SMS stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Najít. 
Podrobnìj¹í informace, viz ‘Hledání textu’ na stranì 30.

Tøídìní zpráv a faxù
Faxy, zprávy el. po¹ty a SMS mù¾ete tøídit podle urèitého kritéria, jako je datum a 
velikost, které ovlivní jejich zobrazení v rùzných zobrazeních aplikace Zprávy. 
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v zobrazení stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte 
Zobrazení > Poøadí zobrazení. 
Zvolte Vzestupnì nebo 
Sestupnì.

1 Otevøete slo¾ku, ve které chcete tøídit zprávy a faxy.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zobrazení > Seøadit podle.
3 Vyberte z následujících voleb: Typ zprávy / Odesílatel/Pøíjemce / Pøedmìt/ Datum / 

Velikost/ Priorita.

Pøijaté

Obrázek 68

Tip: Chcete-li odpovìdìt 
na zprávu ve slo¾ce Pøijaté, 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Psát > Psát odpovìï.

Nepøeètené zprávy jsou zobrazeny tuènì. 

Ikony pøed zprávou indikují typ zprávy, prioritu a pøípadné pøílohy. Následuje 
seznam nìkterých ikon, které se mohou zobrazit:

nová zpráva ve vzdálené schránce

nový fax

nová zpráva SMS

nová hlasová zpráva

nová zpráva od provozovatele slu¾eb sítì

nová vizitka

nová výzva v kalendáøi
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vynový vyzvánìcí tón

nová vzdálená data pro konfiguraci

nepøeètená zpráva

nepøeètená zpráva doruèená pøi synchronizaci z PC

vysoká priorita

nízká priorita

zpráva obsahuje pøílohu

K odeslání
Tip: Faxy a zprávy el. 

po¹ty nebo SMS mù¾ete 
odeslat okam¾itì, 
v pøednastavených èasech 
nebo po vy¾ádání, 
v závislosti na nastavení 
odeslání. Viz Volby odeslání 
v odpovídajících editorech. Obrázek 69

Stavy zpráv
Faxy, zprávy el. po¹ty a SMS, které èekají na odeslání z komunikátoru, mohou mít 
ve slo¾ce K odeslání následující stavy:

Odesílaná - Fax nebo zpráva SMS je právì odesílaná.

Po vy¾ádání - Zpráva el. po¹ty, fax nebo SMS budou odeslány pouze v pøípadì, ¾e 
v zobrazení slo¾ky K odeslání stisknete Odeslat nyní.
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mo¾né, napøíklad po zapnutí telefonního pøístroje, poté, co se komunikátor dostane 
na místo s odpovídající sílou signálu sítì nebo po ukonèení pøedchozího hovoru. 
U zpráv el. po¹ty stav Èeká informuje, ¾e zpráva bude odeslána pøi následném 
pøipojení ke vzdálené schránce. 

Volání - Schránka K odeslání vytáèí faxové èíslo pøíjemce.

Pøipravuje se %d%%- Slo¾ka K odeslání pøevádí formát faxu T.4; to znamená, ¾e 
barva je konvertována na èernobílou.

Chyba - Nastala chyba pøi odesílání jedné nebo více stránek faxu nebo zprávy SMS.

Tip: Je-li stav faxu, 
zprávy el. po¹ty nebo SMS 
Odlo¾ena, Znovu odeslat nebo 
Podle plánu, mù¾ete je 
otevøít a odstranit nebo 
obnovit odeslání.

Odlo¾ená - Odeslání zprávy nebo faxu je odlo¾eno. Odeslání zprávy mù¾ete provést 
stisknutím Odeslat nyní v zobrazení slo¾ky K odeslání.

Znovu odeslat - Do¹lo k chybì odeslání faxu nebo zprávy SMS, ale komunikátor se 
je pokusí znovu odeslat.

Podle plánu - Odeslání faxu nebo zprávy SMS je plánováno na urèitou dobu.

Pro stornování odeslání faxu, zprávy el. po¹ty nebo SMS zvolte po¾adovanou 
zprávu a stisknìte Stornovat odeslání.

Po úspì¹ném odeslání faxu nebo zprávy jsou fax nebo zpráva automaticky 
pøesunuty do slo¾ky Odeslané. 

Psaní a odesílání faxù, zpráv el. po¹ty a SMS
Psaní faxu, zprávy el. po¹ty nebo SMS mù¾ete v aplikaci Zprávy zahájit dvìma 
zpùsoby: 
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zprávu nebo fax a chcete 
zaèít psát jinou zprávu, 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Soubor > Nová zpráva 
SMS nebo Nový fax.

• V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte jeden z následujících pøíkazù: 
Psát fax, Psát el. po¹tu nebo Psát SMS.

• V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Psát > 
Novou zprávu. Poté zvolte odpovídající typ zprávy.

Faxy, zprávy el. po¹ty a SMS mù¾ete odesílat ve v¹ech aplikacích, ve kterých po 
stisknutí tlaèítka Menu najdete volbu Soubor > Odeslat. 

Tip: Pøi zahájení psaní 
nového faxu, el. po¹ty nebo 
zprávy SMS je doèasná kopie 
této zprávy automaticky 
ulo¾ena ve slo¾ce Koncepty. 
Chcete-li ji odstranit ze 
slo¾ky Koncepty a umístit ji 
do slo¾ky K odeslání 
stisknìte jednou Odeslat.

Chcete-li fax nebo zprávu el. po¹ty èi SMS, kterou jste právì dopsali 
v odpovídajícím editoru, ulo¾it, ale neodesílat, stisknìte Zavøít. Zpráva je ulo¾ena 
do slo¾ky Koncepty. Ulo¾ené zprávy pøepí¹í døíve ulo¾ené verze stejných zpráv. Pro 
návrat k pøedchozí ulo¾ené verzi zprávy el. po¹ty nebo faxu stisknìte tlaèítko Menu 
a zvolte Soubor > Zru¹it zmìny. Tato funkce není k dispozici u zpráv SMS.

Volba pøíjemcù
Pøíjemce faxu, el. po¹ty nebo zprávy SMS mù¾ete zvolit dvìma zpùsoby:

Poznámka: Fax je mo¾né poslat pouze jednomu pøíjemci.

1 V odpovídajícím editoru zprávy stisknìte Pøíjemce. Otevøe se seznam Va¹ich 
kontaktù, viz obrázek 70. 

Obrázek 70
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kontaktù najednou, viz 
‘Výbìr nìkolika polo¾ek 
najednou’ na stranì 25.

2 V levém rámeèku vyhledejte kontakt nebo kontakty a stisknìte Zvolit. 
V pravém rámeèku jsou zobrazeny ji¾ zvolené kontakty; pro odstranìní kontaktu 
zvolte kontakt a stisknìte Odstranit.

3 Stisknìte Hotovo.

Mù¾ete rovnì¾ pouze zadat první písmena jména nebo celé jméno pøíjemce do 
záhlaví faxu, zprávy el. po¹ty nebo SMS a zkontrolovat, zda zadaná písmena nebo 
jméno odpovídají polo¾ce ve Va¹í databázi kontaktù: 
1 Do záhlaví zprávy zadejte jméno pøíjemce.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Kontrola jmen.

Tip: V pøípadì zprávy el. 
po¹ty musíte zadat kontakty 
do odpovídajících polí 
v dialogu stisknutím Komu, 
Kopie nebo Skrytá kopie.

3 Pokud zadané jméno odpovídá více kontaktùm v databázi nebo pokud má osoba 
více ne¾ jedno GSM èíslo, faxové èíslo nebo adresu el. po¹ty, otevøe se seznam 
voleb.
Ze seznamu zvolte správné jméno, tel. èíslo nebo adresu a stisknìte Zvolit.
Zvolení pøíjemci jsou pøesunuti do samostatných øádkù v záhlaví zprávy. 
Upozoròujeme, ¾e fax je mo¾né poslat pouze jednomu pøíjemci.

4 Pro pøidání dal¹ího pøíjemce do zprávy el. po¹ty nebo SMS stisknìte za zvoleným 
pøíjemcem tlaèítko Enter nebo jako oddìlovaè vlo¾te støedník “ ; ”.
Pro odstranìní zvoleného pøíjemce pøesuòte kurzor na konec polo¾ky a stisknìte 
tlaèítko zpìtného kroku.

Zabránìní nedostatku místa v pamìti
Pro uvolnìní místa v pamìti byste mìli pravidelnì mazat zprávy ze slo¾ek Pøijaté a 
Odeslané a odstraòovat pøijaté zprávy z pamìti komunikátoru.

VÝSTRAHA! Nepou¾ijete-li pro vymazání el. po¹ty z komunikátoru tento 
postup, mohou být zprávy vymazané z komunikátoru trvale 
vymazány ze vzdálené schránky pøi pøí¹tím pøepnutí do online.
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zprávy ze vzdálené schránky 
do jiných slo¾ek, pøesuòte je 
pomocí klienta el. po¹ty na 
PC. Ponecháte-li ve 
vzdálené schránce 
minimální poèet zpráv, 
komunikátor bude mít vìt¹í 
mno¾ství dostupné pamìti a 
pøipojení k el. po¹tì bude 
rychlej¹í.

Vymazání naètených zpráv el. po¹ty z komunikátoru:
1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje 

> Ulo¾ení zpráv. Zobrazí se dialog, který obsahuje dvì stránky.
2 Na stránce Komunikátor mù¾ete zvolit, zda chcete vymazat v¹echny zprávy nebo 

pouze zprávy star¹í ne¾ je zadaný èasový úsek. Pro vymazání zvolených zpráv 
stisknìte Vymazat hned. Zprávy jsou vymazány z pamìti komunikátoru, ale 
zùstávají stále ve vzdálené schránce.
Na stránce Pamì» mù¾ete vymazat nebo pøesunout zprávy z tohoto umístìní. 
Pro zmìnu pou¾ívaného místa pro ukládání stisknìte Zmìnit. Pro pøesunutí 
umístìní zpráv z pamìti komunikátoru do pamì»ové karty nebo obrácenì 
stisknìte Pøesunout. Pro vymazání v¹ech zpráv ve zvoleném umístìní zpráv 
stisknìte Vymazat.

Tip: Informace o 
vymazání pøíloh z pøijatých 
zpráv, viz ‘Pøílohy ke 
zprávám’ na stranì 185.

VÝSTRAHA! Vymazání umístìní zpráv trvale odstraní v¹echny zprávy a 
slo¾ky schránek a obnoví nastavení zpráv na výchozí 
hodnoty.

Poznámka: Vytvoøíte-li nové umístìní zpráv v pamì»ové kartì a poté kartu 
vyjmete, musí být pøi pøijmutí nových zpráv vytvoøeno nové 
umístìní zpráv ve vnitøní pamìti. To zpùsobí, ¾e nebudete mít 
mo¾nost pøesouvat zprávy z jedné pamìti do druhé, proto¾e v¾dy je 
mo¾né pou¾ít pouze jednu pamì». 
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Tip: Pro psaní 
nároènìj¹ích textù pou¾ijte 
místo faxového editoru 
aplikaci Textový editor.

Psát a odesílat fax mù¾ete ve faxovém editoru.

Mù¾ete napsat dokumenty v aplikacích Textový editor nebo Tabulkový procesor a 
poté je odeslat jako fax. Je rovnì¾ mo¾né odeslat faxy s vlo¾enými obrázky. 
Podrobnìj¹í informace, viz ‘Foto editor’ na stranì 235.

Psaní a odeslání nového faxu
1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte Psát fax. Otevøe se faxový editor, 

viz obrázek 71.
Tip: Ve faxovém editoru 

mù¾ete zvìt¹it zobrazení. 
Stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Zobrazení > Lupa > 
Zvìt¹it nebo Zmen¹it.

Obrázek 71

Tip: Informace o zvolení 
pøíjemce, viz stránku 167.

2 Napi¹te fax.
Chcete-li formátovat text, stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Formát.

3 Pro zvolení pøíjemce stisknìte Pøíjemce. Fax mù¾e mít pouze jednoho pøíjemce. 
Tip: Chcete-li definovat 

specifické datum a èas, kdy 
má být fax odeslán, zvolte ve 
volbì Odeslat fax polo¾ku 
Podle plánu.

4 Chcete-li nastavit volby odeslání faxu, stisknìte Volby odeslání. Podrobnìj¹í 
informace naleznete v nastavení faxu na stranì 173.

5 Stisknìte Odeslat.
Poznámka: Pøi odesílání nebo pøijímání faxu není mo¾né provádìt hlasový 

hovor.
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Tip: Informace o 

definování výchozího 
formátu záhlaví faxù a o 
pøipojení úvodní stránky k 
faxu, viz ‘Nastavení faxu’ na 
stranì 173.

K vytváøenému nebo upravovanému faxu mù¾ete pøipojit úvodní stránku.
1 Stisknìte Volby odeslání a zvolte Úvodní stránka faxu.
2 Vyberte jednu z následujících voleb:

®ádná: V záhlaví faxu budou pouze pole Komu: a Faxové èíslo:.
Záhlaví: Záhlaví faxu bude obsahovat informace o odesílateli a o pøíjemci faxu 
a datum faxu.
©ablona 1: Pole záhlaví faxu bude obsahovat informace o odesílateli a o pøíjemci 
faxu a samostatné pole Poznámky:.
Úplná ¹ablona: Pole záhlaví faxu bude obsahovat více informací o odesílateli a 
o pøíjemci faxu, datum faxu a samostatné pole Poznámky:.

Pøizpùsobené ¹ablony úvodní stránky mù¾ete v aplikaci Správce souborù ulo¾it do 
slo¾ky ©ablony nebo je mù¾ete z této slo¾ky pou¾ít; podrobnìj¹í informace, viz 
stránku 209. Pøi pou¾ití jakékoli ¹ablony úvodní stránky jsou dostupné informace o 
pøíjemci vyplnìny automaticky.

Pøijmutí a zobrazení faxù
Tip: Pro odeslání 

pøijatého faxu dal¹ímu 
pøíjemci stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Soubor > 
Pøedat.

Faxy jsou pøijímány automaticky za pøedpokladu, ¾e je tato slu¾ba dostupná, 
telefonní pøístroj je zapnutý a nachází se v oblasti se signálem sítì. 

Pøi pøijetí nového faxu usly¹íte tón - pokud není v systému zvolen tichý profil - a 
na displeji se zobrazí upozoròovací poznámka. 
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mù¾ete zvìt¹it a otoèit 
zobrazení. Pøi ka¾dém 
stisknutí Otoèit se fax otoèí 
o 90 stupòù doprava.

Pro zobrazení faxu stisknìte Otevøít.

Chcete-li otevøít ji¾ døíve pøijatý fax, pøejdìte do slo¾ky Pøijaté, zvolte fax a 
stisknìte Otevøít.

Poznámka: Nebyl-li fax z dùvodu chyby pøijat celý, je jeho název Neúplný fax.

Zvolení a ulo¾ení celého obsahu nebo jen èásti pøijatého faxu
Mù¾ete zvolit celý obsah nebo jen èást faxu a ulo¾it ji v jiném formátu pro pozdìj¹í 
upravení.

Zvolení plochy ze stránky faxu
1 V prohlí¾eèi faxu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Výbìrový rámeèek. 

V prohlí¾eèi faxu se zobrazí výbìrový rámeèek.
2 Pro pøesunutí výbìrového rámeèku do levého horního rohu plochy, kterou 

chcete zvolit, pou¾ijte tlaèítko se ¹ipkami. 
3 Pro zmìnu velikosti výbìrového rámeèku podr¾te stisknuté tlaèítko Ctrl a 

stisknìte tlaèítko se ¹ipkami. Pro stornování výbìru stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte znovu Nástroje > Výbìrový rámeèek nebo stisknìte tlaèítko Esc.

Ulo¾ení faxu do jiného formátu
1 V prohlí¾eèi faxu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Export. Zvolte 

rozsah, který chcete exportovat. Dostupné volby jsou Celý dokument / Aktuální 
stránka / Zvolené / Definováno u¾ivatelem:   . Stisknìte OK. Zobrazí se dialog.

2 Zadejte název a umístìní nového dokumentu. Pro zmìnu formátu nového 
dokumentu stisknìte Zmìnit formát.

3 Pro ulo¾ení exportovaného souboru faxu stisknìte OK.
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Pomocí funkce Vy¾ádání faxu mù¾ete získat fax ze vzdálené faxové schránky, 
pokud je v síti k dispozici. Umo¾òuje rovnì¾ provést faxové volání do faxového 
pøístroje a poté obdr¾et informace faxem. 

Pøijmutí faxù ze vzdálené faxové schránky
1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Pøijmout 

> Fax > Vy¾ádat fax. 
2 Zadejte faxové èíslo vzdálené faxové schránky nebo zvolte èíslo stisknutím 

Pøíjemce. 
3 Stisknutím Volat èíslo vytoète.

Nastavení faxu
Ve¹keré zmìny provedené v nastavení faxu ovlivní zpùsob, kterým jsou faxy 
odesílány a pøijímány.
1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje 

> Nastavení úètu.
2 Zvolte Fax a stisknìte Upravit. Zobrazí se dialog, který obsahuje dvì stránky. 

Urèete následující:

Stránka Nastavení
Úvodní stránka faxu: Definuje, zda bude nebo nebude pou¾ita úvodní stránka. 

Dostupné volby jsou ®ádná / Záhlaví / ©ablona 1 / Úplná ¹ablona - Spolu s 
tìmito volbami mù¾e seznam voleb obsahovat je¹tì dal¹í ¹ablony 
úvodních stránek, které jsou ulo¾eny ve slo¾ce ©ablony.

Linda1.book  Page 173  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved. 

174
Zp

rá
vy Odeslat fax: Definuje dobu, kdy mají být faxy odeslány. Dostupné volby jsou 

Okam¾itì / Po vy¾ádání.

Stránka Pokroèilé
Rozli¹ení: Rozli¹ení odesílaných a pøijímaných faxù. Dostupné volby jsou Vysoké / 

Standardní.
ECM : Definuje, zda pøi odesílání faxù je nebo není pou¾it re¾im korekce chyb 

(Error Correction Mode). Pøi nastavení Zapnuto jsou v¹echny stránky 
obsahující chyby automaticky vraceny odesílateli, dokud není závada 
odstranìna. Dostupné volby jsou Zapnuto / Vypnuto.

Znovu odeslat: Definuje, které stránky budou odeslány znovu, pokud do¹lo pøi 
odesílání k chybì. Dostupné volby jsou V¹echny stránky / Chybìjící stránky.

El. po¹ta
Systém el. po¹ty pøístroje Nokia 9210i Communicator je kompatibilní se standardy 
Internetu SMTP, IMAP4 (rev 1) a POP3.

Abyste mohli pøijímat a odesílat zprávy el. po¹ty, musíte mít nastavenu slu¾bu 
vzdálené schránky. Tato slu¾ba mù¾e být nabízena provozovatelem slu¾eb 
Internetu, operátorem sítì nebo Va¹í spoleèností.

Tip: Jestli¾e v hlavním 
zobrazení aplikace Zprávy 
stisknete Psát el. po¹tu a 
nemáte nastaven úèet el. 
po¹ty, budete vyzváni k jeho 
nastavení.

Ne¾ budete mít mo¾nost odesílat, pøijímat, pøedávat zprávy el. po¹ty a odpovídat 
na nì pomocí Va¹eho komunikátoru, musíte provést následující:
• Musíte mít správnì nastaven pøístupový bod k Internetu (IAP). Viz ‘Nastavení 

pøístupového bodu k Internetu’ na stranì 134.
• Musíte správnì definovat nastavení el. po¹ty. Viz ‘Nastavení el. po¹ty’ na stranì 

175.
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vzdálené schránky a provozovatele slu¾eb Internetu.

Nastavení el. po¹ty
Ve¹keré zmìny provedené v nastavení el. po¹ty ovlivní zpùsob, jakým jsou odesílány 
a pøijímány zprávy el. po¹ty. 

Pro pøipojení ke vzdálené schránce musíte mít v komunikátoru definovaný úèet el. 
po¹ty:
1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje 

> Nastavení úètu.
2 Stisknìte Vytvoøit nový. Otevøe se seznam dostupných typù úètù.
3 Zvolte Elektronická po¹ta a stisknìte OK. Zobrazí se dialog se ètyømi stránkami. 

Viz obrázek 72.

Obrázek 72

4 Urèete následující:

Stránka Obecné
Úèet el. po¹ty: Název vzdálené schránky. Zde mù¾ete zadat libovolný název 

schránky.
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U¾ivatelské jméno: Zadejte Va¹e u¾ivatelské jméno. 
Heslo: Zadejte Va¹e heslo. Necháte-li toto pole prázdné, budete vyzváni k zadání 

hesla pøi pokusu o zobrazení zprávy ze vzdálené schránky. 
Adresa el. po¹ty: Zadejte adresu el. po¹ty, kterou obdr¾íte od provozovatele slu¾eb. 

Adresa musí obsahovat znak ‘@’. Odpovìdi na Va¹e zprávy budou 
odesílány na tuto adresu.

Pøístup k Internetu: Pøipojení k Internetu, které je pou¾ito pøi pøipojení ke schránce. 
Ze seznamu zvolte pøístupový bod k Internetu. Informace o vytvoøení 
pøístupového bodu k Internetu, viz ‘Nastavení pøístupového bodu k 
Internetu’ na stranì 134.

Výchozí úèet: Ze seznamu zvolte úèet el. po¹ty. Nastavujete-li úèet poprvé, bude 
nastaven jako výchozí, dokud nebude vytvoøeno více úètù.

Stránka Servery
Tip: Servery odchozích 

zpráv jsou typicky nazývány 
SMTP servery nebo host 
servery a servery pøíchozích 
zpráv jsou nazývány POP3 
nebo IMAP4.

Typ úètu el. po¹ty: Definuje protokol el. po¹ty, který doporuèuje provozovatel Va¹í 
vzdálené schránky. Dostupné volby jsou POP3 a IMAP4.

Server odch.zpr.: IP adresa nebo název hostitelského poèítaèe, který odesílá Va¹e 
zprávy el. po¹ty.

Server pøích.zpr.: IP adresa nebo název hostitelského poèítaèe, který pøijímá Va¹e 
zprávy el. po¹ty.
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Tip: Pokud preferujete 

ètení zpráv a odpovìï na nì 
ji¾ pøi pøipojení ke vzdálené 
schránce, zvolte Záhlaví - 
zùstat online. Preferujete-li 
naètení zpráv a odpojení, 
zvolte Zprávy.

Pøijmout: Urèuje, co bude pøijato ze vzdálené schránky pøi pøipojení. Dostupné volby 
jsou Záhlaví - zùstat online / Zprávy / Zprávy a pøílohy. Volba Zprávy je 
dostupná pouze pøi pou¾ití typu schránky IMAP4.

Max. velikost zprávy: Maximální velikost pøijímané zprávy. Minimum je 1 kB a 
maximum 1000 kB.

Synchro. sl. Pøijaté:  Urèuje poèet záhlaví zpráv, které budou naèteny ze slo¾ky 
Pøijaté ve vzdálené schránce. Dostupné volby jsou V¹echny / ®ádné nebo 
mù¾ete definovat odpovídající poèet zpráv, které budou naèteny.

Synchro. ost. slo¾ky:  Urèuje poèet záhlaví zpráv, které budou naèteny ze slo¾ek 
vzdálené schránky, kromì slo¾ky Pøijaté. Dostupné volby jsou V¹echny / 
®ádné nebo mù¾ete definovat odpovídající poèet zpráv, které budou 
naèteny.

Stránka Pokroèilé
Výchozí typ el. po¹ty: Typ el. po¹ty, který mù¾ete psát a odesílat z komunikátoru. 

Dostupné volby jsou Prostý text - ne MIME / Prostý text / Formátovaný text 
(HTML).

Odeslat zprávu: Jak je zpráva odeslána z komunikátoru. Dostupné volby jsou 
Okam¾itì / Pøi pøí¹tím pøipojení / Po vy¾ádání.

Pøidat podpis: Urèuje, zda je k odesílané zprávì el. po¹ty pøidán podpis. Dostupné 
volby jsou Ne / Pou¾ít mojí kartu / Mùj podpis. Pokud zvolíte Mùj podpis, 
mù¾ete stisknout Upravit podpis a upravit soubor s podpisem.

Vy¾ádat zprávu o otevøení: Dostupné volby jsou Ano / Ne. Pokud zvolíte Ano, obdr¾íte 
zprávu o tom, ¾e pøíjemce otevøel Va¹i zprávu. Upozornìní obdr¾íte pouze 
tehdy, kdy¾ aplikace el. po¹ty pøíjemce podporuje tuto funkci. 
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po otevøení pøijaté zprávy neobdr¾í upozornìní.
Kopírovat na moji adresu: Dostupné volby jsou Ano / Ne.
Zabezpeèené pøihlá¹ení - APOP: Pou¾ité s protokolem POP3 pro zakódování 

odesílaných hesel na vzdálený po¹tovní server. Dostupné volby jsou Ano / 
Ne.

Zabezpeèené pøipojení - TLS: Pou¾ité s protokoly POP3, IMAP4 a SMTP pro 
zabezpeèené pøipojení ke vzdálené schránce. Dostupné volby jsou Ano / 
Ne.

Cesta ke slo¾ce IMAP4: Zde zadejte umístìní po¹tovní slo¾ky IMAP, pokud není 
definována automaticky. Tato volba je dostupná pouze pøi pou¾ití 
schránky typu IMAP4.

Upravení úètu
1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje 

> Nastavení úètu. Zobrazí se seznam úètù.
2 Zvolte úèet, který chcete upravit, a stisknìte Upravit. 
3 Na stránkách Obecné, Servery, Pøijmutí a Pokroèilé proveïte po¾adovaná 

nastavení (viz postup vý¹e).
4 Pro stornování provedených zmìn stisknìte tlaèítko Esc. 

Stisknutím Hotovo potvrïte provedené zmìny.
Poznámka: Nastavení schránky nelze provádìt, pokud jste online.
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Tip: Nemù¾ete-li odeslat 

z komunikátoru el. po¹tu, 
nejprve zkontrolujte, zda 
jste správnì zadali svou 
adresu el. po¹ty v nastavení 
aplikace El. po¹ta. Viz stranu 
175.

1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte Psát el. po¹tu. Otevøe se editor 
zprávy, viz obrázek 73.

Obrázek 73

Tip: Informace o volbì 
pøíjemcù, viz stránku 167.

2 Napi¹te zprávu el. po¹ty.
3 Pro zvolení pøíjemce nebo pøíjemcù zprávy stisknìte Pøíjemce, nebo zadejte 

jméno a adresu el. po¹ty do polí Komu:, Kopie: a Skrytá kopie:. Z jednoho pole do 
druhého mù¾ete pøepínat stisknutím tlaèítka Tab.

4 Chcete-li nastavit volby odeslání zprávy el. po¹ty, stisknìte Volby odeslání. 
Zobrazí se dialog, který obsahuje dvì stránky, viz stránka 180.

5 Stisknìte Odeslat. 
Tip: V editoru zprávy 

mù¾ete zvìt¹it zobrazení.
Poznámka: Adresa el. po¹ty nemù¾e obsahovat písmena s diakritikou, jako 

napøíklad é nebo ä.

Pøíjemci
Ve zprávì el. po¹ty jsou pøíjemci ve tøech úrovních:
Komu: - Zpráva je odeslána pøímo tomuto pøíjemci.
Kopie: - Kopie zprávy je odeslána tomuto pøíjemci a jméno tohoto pøíjemce je 
zobrazeno i ostatním pøíjemcùm zprávy.
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zobrazení polí Kopie: a Skrytá 
kopie: v editoru zprávy 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Zobrazení > Zobrazit 
pole Kopie nebo Zobrazit pole 
Skrytá kopie.

Skrytá kopie: - Kopie zprávy je odeslána tomuto pøíjemci, ale jméno tohoto pøíjemce 
není zobrazeno ostatním pøíjemcùm zprávy.

Poznámka: Zadané adresy jsou po stisknutí Odeslat zkontrolovány ve Va¹í 
databázi kontaktù. Jména, která nejsou v databázi kontaktù 
nalezena, nebo adresy, které neobsahují znak ‘@’, budou 
odstranìny z pole adresy.

Pokud se jméno zadané do pole adresy shoduje s názvem skupiny kontaktù, bude 
jméno v poli adresy nahrazeno adresami el. po¹ty v¹ech èlenù skupiny kontaktù.

Styl odesílané zprávy el. po¹ty
Formátovat je mo¾né pouze zprávy HTML. Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Formát 
> Formátování. Zobrazí se následující volby formátování: Tuèné, Kurzíva, Podtr¾ení a 
Odrá¾ky.

Tip:  Pro zmìnu formátu 
písma u zvolené èásti textu 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Formát > Písmo. 

Pro nastavení preferovaného písma pro prostý text a HTML, stisknìte tlaèítko Menu 
a zvolte Nástroje > Pøedvolby.

Chcete-li zarovnat text zprávy, stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Formát > Zarovnání. 
Otevøou se následující volby: Vlevo, Na støed a Vpravo.

Volby odeslání
Tip:  V pøípadì zprávy 

formátu PC mail (viz stránka 
187) jsou volby Priorita a 
Pou¾itý úèet el. po¹ty jediné, 
které lze zmìnit.

Volby v dialogu Volby odeslání obsahují hodnoty zadané v nastavení el. po¹ty, viz 
popis na stranì 175. Stisknutím Volby odeslání otevøete dialog. Ve¹keré zmìny, 
které provedete v tomto dialogu, ovlivní pouze aktuální odesílanou zprávu.

Poznámka: Zmìna volby v dialogu Volby odeslání ovlivní formát zprávy pøi jejím 
otevøení pøíjemcem. Formát mù¾e napøíklad ovlivnit èitelnost 
znakù.
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Priorita: Priorita zprávy. Dostupné volby jsou Vysoká / Normální / Nízká.
Typ zprávy: Typ zprávy. Dostupné volby jsou Prostý text - ne MIME / Prostý text / 

Formátovaný text (HTML).
Vy¾ádat zpr. o otevø.: Urèuje, zda je do odchozí zprávy pøidán po¾adavek na to, aby 

Vám byla po otevøení zprávy pøíjemcem odeslána zpráva o doruèení.

Stránka Doruèení
Pou¾itý úèet el. po¹ty: Vzdálená slu¾ba schránky, která je pou¾itá pro odesílání 

zpráv.
Poznámka: Zmìna úètu el. po¹ty nezmìní výchozí volby v ostatních polích této 

stránky.

Odeslat zprávu: Kdy má být zpráva odeslána. Dostupné volby jsou Okam¾itì / Po 
vy¾ádání / Pøi pøí¹tím pøipojení.

Pøijmutí zprávy el. po¹ty
Tip: Pravidelnì 

odstraòujte zprávy 
z komunikátoru. Uvolníte 
tak místo v pamìti. 
Podrobnìj¹í informace, viz 
‘Zabránìní nedostatku místa 
v pamìti’ na stranì 168.

El. po¹ta adresovaná Vám není automaticky pøijata komunikátorem, ale Va¹í 
vzdálenou schránkou. Pro zobrazení el. po¹ty se musíte nejprve pøipojit ke vzdálené 
schránce a poté zvolit zprávy, které chcete zobrazit v komunikátoru. Propojení se 
vzdálenou schránkou je uskuteènìno pomocí datového volání.

VÝSTRAHA! Zprávy, které jste v re¾imu offline oznaèili jako odstranìné, 
budou pøi pøipojení do re¾imu online odstranìny i ze 
vzdáleného po¹tovního serveru. Informace o vymazání zpráv 
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schránky, viz ‘Zabránìní nedostatku místa v pamìti’ na stranì 
168.

Pøipojení ke vzdálené schránce
1 V levém rámeèku hlavního zobrazení aplikace Zprávy zvolte vzdálenou 

schránku.
Tip: Nezadáte-li heslo pøi 

úvodním pøipojování ke 
vzdálené schránce, otevøe se 
dialog. Zadejte po¾adované 
heslo a stisknìte OK.

2 Stisknìte Pøijmout po¹tu. 
3 Po pøipojení ke vzdálené schránce stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Pøijmout > 

Nové nebo Zvolené nebo V¹echny zprávy.
4 Po pøijetí v¹ech po¾adovaných zpráv el. po¹ty stisknìte Jít do offline.

Poznámka: Stisknutím Jít do offline se nemusí nezbytnì odpojit telefonní 
pøipojení, pokud je¹tì jiné aplikace toto pøipojení pou¾ívají. Pro 
ukonèení datového hovoru stisknìte tlaèítko Menu a poté zvolte 
Soubor > Odpojit.

Objednání a odhlá¹ení slo¾ek ve vzdálené schránce
Pou¾íváte-li vzdálenou schránku standardu IMAP4, mù¾ete upravit a 
synchronizovat vzdálené pøíchozí slo¾ky pomocí komunikátoru. Aby tato funkce 
byla mo¾ná, musíte objednat slo¾ky a zviditelnit je komunikátoru.
1 Pøipojte se do online.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Pøijmout > Objednání slo¾ky. Otevøe se seznam 

slo¾ek ve vzdálené schránce.
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slo¾ek ve vzdálené schránce 
se pøipojte online, stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte 
Soubor > Slo¾ka. Nyní 
mù¾ete zvolit, zda chcete 
Vytvoøit novou slo¾ku nebo 
Pøejmenovat slo¾ku.

3 Zvolte slo¾ku.
4 Stisknìte Objednat. Pokud jste objednali slo¾ku, stisknìte Odhlásit pro 

odhlá¹ení objednávky.
5 Stisknìte Jít do offline a Pøipojit se (online) pro pøidání nových objednaných 

slo¾ek do seznamu.

Ètení zprávy el. po¹ty
Zprávy mù¾ete èíst, odpovídat na nì a pøedávat je dál v prohlí¾eèi zpráv.

Chcete-li zobrazit pøijaté zprávy, zvolte zprávy ve slo¾ce Pøijaté a stisknìte Otevøít.

Prohlí¾eè zpráv zobrazí zprávu v re¾imu "jen pro ètení", co¾ znamená, ¾e zprávu 
nelze upravovat ani k ní pøidávat pøílohy.

Je-li ve zprávì odkaz na WWW stránku, mù¾ete tuto stránku otevøít tak, ¾e 
pøejdete k tomuto odkazu a stisknete Pou¾ít.

Tip: Do svých kontaktù 
mù¾ete pøidat dal¹í pøíjemce 
pøijaté zprávy; stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte 
Nástroje > Pøidat do Kontaktù.

Je-li ve zprávì zástupce faxu, zprávy el. po¹ty nebo SMS, mù¾ete psát fax, zprávu 
el. po¹ty nebo SMS po zvolení odkazu a stisknutí odpovídajícího pøíkazového 
tlaèítka. Tím se otevøe odpovídající editor, ve kterém je vyplnìno pole pøíjemce 
èíslem faxu, èíslem GSM nebo adresou el. po¹ty, uvedenou v zástupci.

Pro vymazání zprávy stisknìte Vymazat.

VÝSTRAHA! Zprávy, které jste v re¾imu offline oznaèili jako odstranìné, 
budou pøi pøipojení do re¾imu online odstranìny i ze 
vzdáleného po¹tovního serveru.Informace o vymazání zpráv 
pouze z komunikátoru bez vymazání souborù ze vzdálené 
schránky, viz ‘Zabránìní nedostatku místa v pamìti’ na stranì 
168.
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1 Ve slo¾ce Pøijaté zvolte zprávu el. po¹ty a stisknìte Otevøít. Otevøe se prohlí¾eè 
zpráv.

Tip: Pro odeslání pøijaté 
zprávy el. po¹ty dal¹ímu 
pøíjemci stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Soubor > 
Pøedat zprávu.

2 Stisknìte Psát odpovìï. Otevøe se editor zpráv.
Chcete-li odeslat odpovìï v¹em pøíjemcùm zprávy, ne jenom jejímu odesilateli, 
stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Odpovìdìt > V¹ichni pøíjemci.

Tip: Pro vyhledání a 
nahrazení textu ve zprávì 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Úpravy > Najít.

3 V editoru upravte zprávu a stisknìte Odeslat.
Poznámka: Pøi odpovìdi na zprávu el. po¹ty jsou HTML zprávy pøidány jako 

pøíloha. 

Styl pøedávané zprávy a zprávy s odpovìdí
Mù¾ete mìnit styl pøedávané zprávy a zprávy s odpovìdí.
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Pøedvolby. Zobrazí se dialog.
2 Urèete následující:
Zahrnout zprávu do odpovìdi: Pokud zvolíte Ano, bude originální zpráva obsa¾ena do 

odpovìdi. Dostupné volby jsou Ano / Ne.
Normální písmo HTML: Definuje výchozí velikost písma a jeho typ, pou¾itý v HTML 

zprávách. Upozoròujeme, ¾e HTML zprávy mohou obsahovat tagy, které 
mohou toto nastavení zmìnit.

Velikost písma HTML: Definuje velikost písma pou¾itého v HTML zprávách.
Písmo prostého textu: Definuje písmo pou¾ité ve zprávách psaných prostým textem.
Velikost písma prostého textu: Definuje velikost písma pou¾itého ve zprávách 

s prostým textem.
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Vìt¹inu dokumentù a zpráv, které pí¹ete v jiných aplikacích komunikátoru, mù¾ete 
odeslat jako pøílohy zpráv el. po¹ty. 

VÝSTRAHA! Pøílohy zpráv el. po¹ty mohou obsahovat viry nebo mohou být 
jinak nebezpeèné komunikátoru nebo PC. Neotevírejte pøílohy, 
pokud si nejste jisti dùvìryhodností odesílatele. Podrobnìj¹í 
informace, viz ‘Správce certifikátù’ na stranì 226.

Pøidání pøíloh zpráv el. po¹ty
Tip: Pro upravení pøíloh 

zprávy el. po¹ty stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte 
Pøílohy > Úpravy. Pøílohy u 
pøijatých zpráv není mo¾né 
upravovat.

1 V editoru zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Pøílohy > Vlo¾it soubor. 
2 Vyhledejte a zvolte soubor, který chcete pøipojit ke zprávì el. po¹ty.

Zobrazení a ulo¾ení pøíloh zpráv el. po¹ty
Pøílohy se v¾dy zobrazí na konci otevøené zprávy el. po¹ty.

Pøílohy mù¾ete zobrazit pomocí odpovídajících prohlí¾eèù (jsou-li dostupné).

Tip: Chcete-li zobrazit 
pøílohu, zvolte ji tlaèítkem se 
¹ipkami a poté stisknìte 
tlaèítko Enter.

1 Otevøete zprávu el. po¹ty, která obsahuje pøílohy, a stisknìte Pøílohy. Zobrazí se 
dialog.

2 Stisknìte Otevøít pro zobrazení pøílohy.
Stisknutím Ulo¾it ulo¾te pøílohu. 
Stisknutím Vymazat v pøístroji vyma¾ete pøílohu z komunikátoru; pøíloha není 
vymazána ze vzdálené schránky.

Práce online a offline
Práce online znamená, ¾e je komunikátor pøipojen ke vzdálené schránce 
prostøednictvím Internetového pøipojení.
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vymazat pouze zprávy a ne slo¾ky. Pøi práci online mù¾ete odstraòovat, 
pøejmenovat nebo vytváøet slo¾ky ve vzdálené schránce. 

Poznámka: Ve¹keré zmìny, které provedete ve vzdálené schránce pøi práci 
offline, se ve vzdálené schránce projeví a¾ pøi pøí¹tí práci online a 
provedení synchronizace. Pokud napøíklad pøi práci offline 
vyma¾ete zprávu el. po¹ty z komunikátoru, zpráva bude vymazána 
ze vzdálené schránky a¾ pøi pøí¹tím pøipojení ke schránce.

Jestli¾e chcete vymazat zprávy z komunikátoru, abyste uvolnili jeho pamì», viz 
‘Zabránìní nedostatku místa v pamìti’ na stranì 168. 

Správou zpráv v re¾imu offline si u¹etøíte platby za pøipojení a zároveò máte 
mo¾nost pracovat v podmínkách, které neumo¾òují datové pøipojení, napøíklad 
v letadle. Podrobnìj¹í informace o pou¾ívání komunikátoru v letadle, viz ‘Profil 
Letadlo’ na stranì 92. Nezapomeòte rovnì¾ na odpovídající výstrahy, viz ‘DÙLE®ITÉ 
BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE’ na stranì 263.

PC Mail
Zatímco zprávy el. po¹ty formátu Internet mail mù¾ete odesílal a pøijímat 
prostøednictvím datového hovoru, zprávu formátu PC mail nemù¾ete 
z komunikátoru odeslat. Zprávu formátu PC mail mù¾ete èíst, psát a upravovat 
v komunikátoru, ale mù¾ete ji odesílat a pøijímat pouze pøes PC, pøi pøí¹tí 
synchronizaci komunikátoru s PC.
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Synchronizace je proces, pøi kterém dochází ke sjednocení obsahù zpráv el. po¹ty a 
slo¾ek el. po¹ty na komunikátoru a na PC. To je provedeno kopírováním a 
kombinováním informací mezi obìma pøístroji. Podrobnìj¹í informace, viz Pøíruèka 
PC Suite na CD-ROMu v prodejním balení.

Pøi synchronizaci el. po¹ty se kopírují zprávy mezi komunikátorem a po¹tovním 
softwarem na PC, aby ke ètení zpráv a odpovídání na zprávy bylo mo¾né pou¾ít 
kterýkoli pøístroj.

Mù¾ete zkonvertovat zprávu formátu Internet mail na formát PC mail, tak¾e bude 
synchronizována s PC, nebo ji zkonvertovat z formátu PC mail na Internet mail, aby 
mohla být odeslána pøímo z komunikátoru. V¹echna nastavení synchronizace jsou 
definována v PC. Jediné nastavení, které mù¾ete zmìnit v komunikátoru, je 
vymazání pou¾ívaného úètu.

Vytvoøení nové zprávy formátu PC mail
Poznámka: Abyste mohli vytvoøit novou zprávu formátu PC mail, musíte mít 

nastaven úèet el. po¹ty na PC. 

1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Psát > 
Novou zprávu. Zobrazí se seznam voleb.

2 Zvolte PC Mail a stisknìte OK. 
Máte-li více úètù el. po¹ty na PC, zobrazí se dialog indikující úèet el. po¹ty na 
PC, který bude pou¾it pøi odeslání zprávy ve formátu PC mail. Zvolte úèet el. 
po¹ty na PC a stisknìte OK.

3 V editoru zprávy napi¹te zprávu PC mail.
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Tip: Zprávu formátu PC 
mail mù¾ete v komunikátoru 
zobrazovat a upravovat jako 
zprávu Internet mail.

Poznámka:  HTML zprávy nelze konvertovat, proto¾e formát PC mail 
nepodporuje odesílání HTML zpráv. Pøed konvertováním na formát 
PC mail musíte v dialogu Volby odeslání zmìnit typ zprávy na prostý 
text nebo typ ne-MIME. Podrobnìj¹í informace, viz strana 180.

Zprávy formátu PC mail a Internet mail se ve slo¾ce zobrazí spoleènì.
1 Zvolte zprávu nebo zprávy, které chcete konvertovat.

Tip: Zpráva formátu PC 
mail je rozli¹ena od formátu 
Internet mail odli¹nou 
ikonou.

2 Stisknìte tlaèítko Menu a podle typu konvertované zprávy zvolte Nástroje > 
Konvertovat na Internet mail nebo Konvertovat na PC mail. 

3 Je-li definováno více slu¾eb PC mail nebo SMTP, zobrazí se seznam dostupných 
slu¾eb definovaných na serveru zpráv. Zvolte slu¾bu a stisknìte Konverze.
Poznámka: Mù¾ete konvertovat nìkolik zpráv najednou, ale zkontrolujte, zda 

jsou v¹echny konvertované zprávy stejného typu - Internet mail 
nebo PC mail.

Zprávy SMS
Tip: Vá¹ provozovatel 

slu¾by Vám mù¾e poslat 
informaèní zprávy ve 
formátu SMS, které mohou 
napøíklad obsahovat 
konfiguraèní nastavení. 
Podrobnìj¹í informace 
získáte u operátora.

Slu¾ba SMS (Short Message Service) Vám umo¾ní odesílat a pøijímat zprávy SMS 
pomocí digitální bezdrátové sítì.

Zprávy SMS je mo¾né odesílat a pøijímat i v prùbìhu hlasového, datového a 
faxového hovoru. Zprávy je mo¾né èíst na jakémkoli mobilním telefonu, který 
podporuje tuto funkci. Je-li v dobì odesílání zprávy pøijímací telefon vypnutý, 
støedisko zpráv SMS se bude pokou¹et doruèit zprávu a¾ do vypr¹ení doby platnosti 
povolené sítí.
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upravili v jiné aplikaci, budou v¹echny vlo¾ené objekty nebo 
formátování ztraceny. Jako zprávy SMS nemù¾ete posílat pøílohy.

Psaní a odeslání nové zprávy SMS
Poznámka: U zpráv SMS nemù¾ete mìnit písmo, styl ani formátování.

Tip: Pøi odesílání zprávy 
SMS, která obsahuje 
speciální nebo akcentované 
znaky, na star¹í mobilní 
telefony, nemusí být star¹í 
telefon schopen zprávu 
zobrazit. V takovém pøípadì 
ode¹lete zprávu bez 
speciálních nebo 
akcentovaných znakù.

1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte Psát SMS. Otevøe se editor SMS, 
viz obrázek 74.

Obrázek 74

Tip: V editoru SMS 
mù¾ete zvìt¹it zobrazení. 
Stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Zobrazení > Lupa > 
Zvìt¹it nebo Zmen¹it.

2 Pro zvolení pøíjemce stisknìte Pøíjemce nebo zadejte èíslo pøímo do záhlaví 
zprávy.

3 Pomocí tlaèítka se ¹ipkami se pøesuòte dolù do pole zprávy a napi¹te zprávu 
SMS. 
Pro zobrazení délky aktuální zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zobrazení 
> Délka zprávy.
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specifické datum a èas, kdy 
má být zpráva SMS 
odeslána, zvolte ve volbì 
Odeslání SMS polo¾ku Podle 
plánu.

4 Chcete-li nastavit volby odeslání zprávy SMS, stisknìte Volby odeslání. Otevøe 
se dialog se dvìma stránkami: Volby odeslání a Pokroèilé. Podrobnìj¹í informace 
naleznete v nastavení SMS na stranì 191.

5 Stisknìte Odeslat.

Pøijmutí a zobrazení zpráv SMS
Tip: Slo¾ka Pøijaté 

zobrazuje datum pøijatých 
zpráv SMS a èas zpráv SMS 
pøijatých v aktuální den. Pro 
zobrazení èasu, kdy byla 
zpráva odeslána, otevøete 
zprávu v prohlí¾eèi SMS. 

Zprávy SMS jsou pøijímány automaticky za pøedpokladu, ¾e je tato slu¾ba dostupná, 
telefonní pøístroj je zapnutý a nachází se v oblasti se signálem sítì.

Pøi pøijetí nové zprávy SMS usly¹íte tón - pokud není zvolen tichý profil - a na 
displeji se zobrazí upozoròovací poznámka.

Prohlí¾eè SMS zobrazí zprávu v re¾imu "jen pro ètení", co¾ znamená, ¾e ji nelze 
upravovat.

Tip: Pro vytvoøení 
kontaktní karty pro 
odesilatele zprávy SMS 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje > Pøidat do 
kontaktù

Pøijaté zprávy SMS mohou rovnì¾ obsahovat nìkteré speciální textové øetìzce, 
napøíklad adresy URL. Vysvítí-li se adresa URL, pokud pøes ni pøecházíte kurzorem, 
mù¾ete odpovídající odkaz otevøít stisknutím Pou¾ít.

Odpovìï na zprávu SMS
Otevøete zprávu SMS, stisknìte Psát odpovìï a napi¹te novou zprávu SMS.
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zprávu SMS mù¾ete zvolit, 
zda chcete pøidat text 
pùvodní zprávy do odpovìdi. 
Z dùvodu minimalizování 
délky odpovìdi zvolte 
v nastavení Pøidat originál do 
odpovìdi volbu Ne.

Obsahuje-li pøijatá zpráva zpáteèní cestu, je v záhlaví zprávy zobrazen text 
Odpovìdìt pøes stejné stø..

Zprávy SMS v SIM kartì
Pro pøesunutí nebo zkopírování zpráv ze SIM karty do slo¾ky Pøijaté stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte Pøijmout > Zpráva SMS > Zprávy SIM karty. Chcete-li 
pøesunout, zkopírovat nebo vymazat zprávy, stisknìte odpovídající tlaèítko pøíkazu.

Nastavení SMS
Ve¹keré zmìny provedené v nastavení SMS ovlivní zpùsob, kterým jsou zprávy SMS 
odesílány a pøijímány. 
1 V hlavním zobrazení aplikace Zprávy stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje 

> Nastavení úètu.
2 Zvolte Zpráva SMS a stisknìte Upravit. Zobrazí se dialog, který obsahuje dvì 

stránky. Urèete následující:

Stránka Obecné
Stisknìte Støediska slu¾eb, kde mù¾ete definovat nová støediska zpráv nebo 
upravit a vymazat existující. V¹echna støediska zpráv jsou v seznamu uvedena 
názvem a èíslem.

Pou¾ité stø. slu¾eb: Definuje støedisko slu¾eb, které je pou¾ito pro doruèení zpráv 
SMS.

Tip: Pro otevøení 
systémového protokolu 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje > Protokol.

Výpis o doruèení zpráv: Pokud zvolíte Ano, mù¾ete zobrazit stav odeslané zprávy 
(nevyøízený, chyba, doruèený) v systémovém protokolu. Jestli¾e zvolíte Ne, 
bude v systémovém záznamu zobrazeno pouze odeslaný.
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Okam¾itì / Po vy¾ádání / Podle plánu. Je-li zvoleno Podle plánu, musíte 
definovat Datum.

Doba platnosti: Není-li mo¾né zastihnout pøíjemce zprávy bìhem definované doby 
platnosti, je zpráva odstranìna ze støediska zpráv SMS. Nastavíte-li 
maximální, je doba platnosti nastavena na maximální hodnotu povolenou 
støediskem zpráv. Upozoròujeme, ¾e sí» musí podporovat tuto funkci. 
Dostupné volby jsou 1 hodina / 6 hodin / 1 den / 1 týden / maximální.

Stránka Pokroèilé
Odpovìdìt pøes stejné stø.: Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøíjemci zprávy SMS 

odpovìdìt pomocí stejného støediska zpráv. Jestli¾e zvolíte Ano a pøíjemce 
Va¹í zprávy SMS bude na tuto zprávu odpovídat, bude zpráva s odpovìdí 
odeslána pomocí stejného èísla støediska zpráv. To vy¾aduje, aby pøíjemce 
mìl objednánu slu¾bu SMS, byl schopen odpovídat na zprávu a pou¾íval 
pøístroj, který podporuje tuto funkci. Dále upozoròujeme, ¾e sí» musí 
podporovat tuto funkci. 

Pøidat originál do odpovìdi: Urèuje, zda bude text v pøijaté zprávì SMS obsa¾en do 
zprávy s odpovìdí. Jestli¾e zvolíte Ano, je obsah tìla zprávy pøekopírován 
do nové zprávy SMS.

Spojování: Nastavíte-li volbu na Ne, budou zprávy del¹í ne¾ 160 znakù odeslány 
jako nìkolik samostatných zpráv SMS. Nastavíte-li Ano, budou zprávy 
obsahující více ne¾ 160 znakù odeslány jako nìkolik samostatných zpráv 
SMS, ale pokud má pøíjemce komunikátor Nokia, budou zprávy pøijaty jako 
jedna velká zpráva.
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Slo¾ka Kanceláø obsahuje aplikace Textový editor, Tabulkový procesor a Pøehrávaè 
prezentací, které jsou kompatibilní s aplikacemi pro systém Microsoft Windows. 
Kanceláø dále obsahuje aplikaci Správce souborù, umo¾òující správu souborù a 
slo¾ek v podobì pøesouvání, kopírování a pøejmenování slo¾ek a souborù. 

Obrázek 75

Textový editor
Aplikaci Textový editor mù¾ete pou¾ít pro psaní nových a upravování existujících 
textových dokumentù. Do dokumentù mù¾ete vkládat a zobrazovat v nich obrázky 
a jiné soubory. Dále mù¾ete odesílat a pøijímat dokumenty v podobì faxu, zpráv 
SMS, el. po¹ty, zpráv formátu PC mail nebo pøes infraèervený port.

Otevøít, upravit a ulo¾it mù¾ete dokumenty vytvoøené v aplikacích Microsoft Word 
pro Windows verze 95, 97 a 2000. Upozoròujeme, ¾e v¹ak nejsou podporovány 
v¹echny funkce a formátování originálního dokumentu. Dokumenty vytvoøené 
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áø jinými verzemi aplikace Microsoft Word mohou být pouze zobrazeny. Podrobnìj¹í 
informace o konvertování souborù jiných formátù, viz Pøíruèka PC Suite na CD-
ROMu dodaném v prodejním balení.

Vytvoøení nového dokumentu
Tip: Pro vyjmutí, 

zkopírování a vlo¾ení textu 
mù¾ete pou¾ít zkratkové 
klávesy schránky Ctrl+x, 
Ctrl+c a Ctrl+v.

Po otevøení aplikace Textový editor je otevøen nový dokument. Mù¾ete okam¾itì 
zaèít psát.

Mù¾ete upravit styl dokumentu na úrovni písma a odstavce. Mù¾ete pou¾ít rùzné 
druhy písem, velikosti písem a styly. Rùzné typy pøednastavených nebo vlastních 
stylù mù¾ete pou¾ít buï postupným upravováním jednotlivých èástí textu nebo 
pomocí ¹ablony, na které je styl textu zalo¾en (viz stránku 196).

Zmìna písma
1 Pøi vytváøení nebo upravování dokumentu stisknìte Písmo. Otevøe se dialog, viz 

obrázek 76.

Obrázek 76

2 Stisknutím Zmìnit mù¾ete zmìnit hodnotu zobrazené polo¾ky.
Stisknutím Náhled si zobrazíte náhled, ve kterém uvidíte jak se projeví 
provedené zmìny.
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Zmìna stylu textu
1 Vyberte text, jeho¾ styl chcete zmìnit.
2 Stisknìte Styl. Zobrazí se abecednì øazený seznam voleb. 
3 Ze seznamu zvolte styl a stisknìte Nastavit.

V seznamu jsou tyto výchozí volby stylu:

Styl Písmo
Velikos
t 
písma

Tuèn
é

Kurzív
a

Podtr¾e
ní

Zarovná
ní

Normální URW 
Sans

12 
bodù Ne Ne Ne Doleva

Záhlaví URW 
Sans

10 
bodù Ne Ne Ne Doleva

Zápatí URW 
Sans

10 
bodù Ne Ne Ne Doleva

Nadpis 1 URW 
Sans

16 
bodù Ano Ne Ne Doleva

Nadpis 2 URW 
Sans

14 
bodù Ano Ne Ne Doleva

Nadpis 3 URW 
Sans

12 
bodù Ano Ne Ne Doleva

Titul URW 
Sans

18 
bodù Ano Ne Ne Na støed
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áø Vytvoøení nového nebo upravení existujícího stylu
1 Stisknìte Styl.
2 Pro vytvoøení nového stylu stisknìte Nový. Nebo pro upravení existujícího stylu; 

zvolte styl a stisknìte Upravit. Zobrazí se dialog.
3 Pøepsáním existujícího názvu zadejte nový název stylu. Názvy výchozích stylù 

nelze mìnit.
Stisknutím Formát zobrazíte seznam hodnot stylu, které mù¾ete mìnit. 

4 Stisknìte Zmìnit a zmìòte následující hodnoty: Písmo , Zarovnání, Odsazení, 
Tabulátory, Øádkování, Ohranièení, Odrá¾ky a Úroveò osnovy.

5 Stisknutím Hotovo potvrïte provedené zmìny.

©ablony
Pøíklad: Mù¾ete mít firemní 
¹ablonu, ve které je zobrazen 
název spoleènosti a je 
definován konkrétní vzhled.

Pøi vytváøení nebo upravování dokumentù mù¾ete pou¾ít ¹ablony a ulo¾it 
dokumenty jako ¹ablony. 

Pro zvolení ¹ablony stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > ©ablony > Zvolit 
¹ablonu. Zvolte ¹ablonu a stisknìte OK. 

Pro ulo¾ení dokumentu jako ¹ablony stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > 
©ablony > Ulo¾it jako ¹ablonu.

Pro vymazání ¹ablony otevøete aplikaci Správce souborù. Viz stranu 209.
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Tip: Pro zmìnu velikosti 
obrázku po jeho vlo¾ení 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Úpravy > Objekt > 
Detaily objektu.

1 Pøi vytváøení nebo upravování dokumentu stisknìte Vlo¾it objekt. Zobrazí se 
dialog. Viz obrázek 77.

Obrázek 77

2 Ze seznamu vyberte typ objektu, který chcete vlo¾it.
3 Pro otevøení odpovídajícího editoru stisknìte Vlo¾it nový.

Stisknutí Vlo¾it existující otevøe seznam souborù. Zobrazeny jsou pouze 
soubory, které je mo¾né vlo¾it.
Poznámka: Objekty v dokumentu nejsou pouze odkazy, ale pøímo vlo¾ené 

pøílohy, které mohou znaènì zvìt¹it velikost souboru dokumentu.

Zobrazení a skrytí netisknutelných znakù 
Pro zobrazení nebo skrytí netisknutelných znakù, pou¾itých pøi úpravách 
dokumentu, postupujte následovnì.
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Pøedvolby. Zobrazí se dialog, který 

obsahuje dvì stránky.
2 Zapnìte nebo vypnìte následující volby: 
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áø Stránka Základní volby: Zobrazit tabulátory, Zobrazit mezery a Zobrazit konce 
odstavcù, stránka Pokroèilé volby: Zobrazit rozdìlení øádku, Zobrazit nedìlitelné 
mezery a Zobrazit rozdìlení slov.

Zobrazení osnovy dokumentu
Tip: Pro otevøení urèité 

stránky v dokumentu 
stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje > Jít na.

1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zobrazení > Osnova. Zobrazí se stromová 
struktura dokumentu.

2 Pro zobrazení dal¹ích detailù stisknìte Rozbalit.
Pro zobrazení ménì detailù stisknìte Sbalit. 
Pro otevøení zvoleného místa v dokumentu stisknìte Pøejít na odkaz.

3 Pro návrat do zobrazení dokumentu stisknìte Zavøít.

Stránkování
Po vytvoøení nového dokumentu jej mù¾ete rozdìlit na stránky. Stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Nástroje > Dal¹í > Stránkování. Tento pøíkaz rovnì¾ upraví èíslování 
stránek.

Tabulkový procesor
V aplikaci Tabulkový procesor mù¾ete zpracovávat a ukládat data do souboru, který 
se nazývá se¹it. Ka¾dý se¹it obsahuje nejménì jeden list. Se¹it mù¾e rovnì¾ 
obsahovat listy s grafy, které jsou vytvoøeny z dat ulo¾ených na listu.

Otevøít, upravit a ulo¾it mù¾ete dokumenty vytvoøené v aplikacích Microsoft Excel 
pro Windows verze 95, 97 a 2000. Upozoròujeme, ¾e v¹ak nejsou podporovány 
v¹echny funkce a formátování originálního souboru. Soubory vytvoøené jinými 
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informace o konvertování souborù jiných formátù, viz Pøíruèka PC Suite na CD-
ROMu.

Se¹it
Tip: Pro pøidání se¹itu do 

aplikace Plocha stisknìte 
tlaèítko Menu a zvolte 
Soubor > Pøidat na plochu.

Pro vytvoøení nového se¹itu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Nový se¹it.

Pro otevøení existujícího se¹itu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Otevøít.

Pro ulo¾ení se¹itu stisknìte v zobrazení listu tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Ulo¾it.

Chcete-li odeslat se¹it jako el. po¹tu nebo pøes infraèervený port, stisknìte pøi 
zobrazení se¹itu tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Odeslat.

Listy
Pro vytvoøení nového listu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Vlo¾it > Nový list.

Zadání dat
Pro zadání dat zvolte tlaèítkem se ¹ipkami buòku a zaènìte do ní zadávat data.

Pro potvrzení zadaných dat stisknìte tlaèítko Enter, OK nebo tlaèítkem se ¹ipkami 
pøejdìte do jiné buòky. Pro stornování akce stisknìte Esc nebo Storno.

Mù¾ete rovnì¾ vlo¾it vzorec pro provedení operace. Aplikace Tabulkový procesor 
nabízí pøeddefinované nebo vestavìné vzorce, které jsou známé pod názvem 
"funkce".
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áø Pro vlo¾ení funkce stisknìte Vlo¾it funkci. Zobrazí se dialog. Viz obrázek 78. 
Mù¾ete volit nìkterou z tìchto kategorií funkcí: V¹echny, Finanèní, Datum a èas, 
Matematické, Statistické, Vyhledávání, Text, Logické a Informaèní. Ka¾dý typ má sadu 
funkcí, které se zobrazí v seznamu vedle Název funkce. Zvolte po¾adovanou funkci 
a stisknìte Zavøít.

Obrázek 78

Pøíklad: Do buòky C5 
mù¾ete chtít ulo¾it souèet 
hodnot v buòkách C2 a¾ C4; 
zvolte buòku C5, stisknìte 
Nastavit odkaz a zvolte 
buòky od C2 do C4. Pro 
potvrzení akce stisknìte 
tlaèítko Enter nebo OK. 
V buòce C5 se zobrazí 
celkový souèet.

Do vzorce mù¾ete zadat konstanty nebo odkazy na buòky. Odkaz na buòku urèuje 
místo, kde se nachází hodnoty nebo data, která chcete ve vzorci pou¾ít. Zadání 
odkazu na buòku do vzorce: 
1 Pøejdìte do buòky, kterou chcete upravit, a stisknìte Upravit.
2 Pøesuòte kurzor na místo, které chcete vlo¾it jako odkaz, a stisknìte Nastavit 

odkaz.
3 Zvolte buòky obsahující hodnoty, které chcete pou¾ít. Viz ‘Výbìr bunìk’ na 

stranì 135. Kurzor zùstává v buòce, kterou upravujete. Pro potvrzení akce 
stisknìte tlaèítko Enter nebo OK.

Linda1.book  Page 200  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved.

201

Ka
nc

el
áø

Obrázek 79

Výbìr bunìk
V se¹itu mù¾ete buòku nebo rozsah bunìk vybrat dvìma zpùsoby:

Pøíklad: Pro zvolení sloupce 
A zadejte A:A. Pro zvolení 
øádku 1 zadejte 1:1. Pro 
zvolení sloupcù B a C a 
zároveò øádkù 2 a 3 zadejte 
B2:C3.

• Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Úpravy > Zvolit. Zadejte rozsah výbìru nebo 
vyberte buòky v seznamu.

• Podr¾te stisknuté tlaèítko Shift a pomocí tlaèítka se ¹ipkami zvìt¹ete výbìrový 
rámeèek.

Pro zvolení celých øádkù nebo sloupcù podr¾te stisknuté tlaèítko Shift a pomocí 
tlaèítka se ¹ipkami zvolte záhlaví po¾adovaného øádku nebo sloupce.

Pro vybrání celého listu pou¾ijte zkratkovou klávesu Ctrl + A.

Výbìr je zru¹en po stisknutí tlaèítka se ¹ipkami nebo tlaèítka Tab.

Vlo¾ení bunìk
1 Zvolte poèet bunìk, které chcete vlo¾it do listu.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Vlo¾it > Buòky. Zobrazí se dialog.
3 Urèete, zda chcete, aby se vlo¾ené buòky (nebo buòka) zobrazily nad zvoleným 

rozsahem (Posunout buòky dolù) nebo nalevo od nìj (Posunout buòky vpravo).
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áø Pro vlo¾ení celého øádku (øádkù) nebo sloupce (sloupcù), zvolte buï Celý øádek 
nebo Celý sloupec.

4 Stisknìte OK pro potvrzení vlo¾ení nebo Storno pro jeho zru¹ení.

Seøazení bunìk
Mù¾ete zmìnit poøadí bunìk ve svislém nebo vodorovném smìru.
1 Zvolte rozsah bunìk.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Seøadit. 
3 Poté zvolte Shora dolù nebo Zleva doprava. Zobrazí se dialog.
4 Zadejte kritéria tøídìní.
5 Seøazení proveïte stisknutím Zavøít.

Hledání dat
Tip: Stisknutím Volby se 

zobrazí následující volby: 
Hledat v hodnotách, Hledat ve 
vzorcích, Rozli¹ovat malá a 
VELKÁ, Pouze celé buòky, Smìr 
a Hledat podle.

1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Úpravy > Najít. Zobrazí se dialog.
2 Do pole Najít: zadejte øetìzec, který chcete vyhledat.
3 Pro vyhledání øetìzce stisknìte Najít.

Stisknìte Volby, chcete-li prohledávat list podle konkrétních kritérií.
Pro nahrazení øetìzce jiným øetìzcem stisknìte Nahradit.

Vymazání bunìk
1 Zvolte buòku nebo buòky, které chcete vymazat.
2 Stisknìte Vymazat. Zobrazí se seznam voleb.
3 Pro vymazání obsahu i formátu buòky nebo bunìk, zvolte V¹e.

Pro vymazání pouze obsahu buòky nebo bunìk, zvolte Obsah.
Pro vymazání pouze formátu buòky nebo bunìk, zvolte Formátování.
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1 Zvolte sloupec (sloupce) nebo øádek (øádky).
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Formát > ©íøka sloupce nebo Vý¹ka øádku.
3 Pro zvìt¹ení ¹íøky sloupce tisknìte podle potøeby > na tlaèítku se ¹ipkami. Pro 

zmen¹ení ¹íøky tisknìte <.
Pro zvìt¹ení vý¹ky øádku tisknìte podle potøeby ∨  na tlaèítku se ¹ipkami. Pro 
zmen¹ení vý¹ky øádku tisknìte ∧ .
Pro nastavení ¹íøky nebo vý¹ky na urèitou hodnotu stisknìte Urèit ¹íøku.

Obrázek 80

Zarovnání obsahu buòky
1 Zvolte buòku nebo buòky.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Formát > Zarovnání. Zobrazí se dialog.
3 Urèete následující volby: Vodorovnì, Svisle a Zalomit text v buòce.

Zmìna vzhledu ohranièení buòky
1 Zvolte buòku nebo buòky.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Formát > Vzhled buòky > Ohranièení. Zobrazí se 

dialog.
3 Urèete následující volby: Obrysová linka, Nahoøe, Dole, Vlevo, Vpravo a Barva linky.
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áø Zmìna formátu èísla
1 Zvolte buòku nebo buòky.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Formát > Èísla. Zobrazí se dialog.
3 Ze seznamu zvolte po¾adovaný formát. V závislosti na zvoleném formátu 

mù¾ete definovat umístìní desetinné èárky.

Zmìna písma
1 Zvolte buòku nebo buòky.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Formát > Písmo. Zobrazí se dialog.
3 Stisknutím Zmìnit mù¾ete zmìnit hodnotu zobrazené polo¾ky.
4 Stisknutím Náhled si zobrazíte náhled, ve kterém uvidíte jak se projeví 

provedené zmìny.
5 Stisknutím Hotovo ulo¾te provedené zmìny.

Zmìna barvy pozadí
1 Zvolte buòku nebo buòky.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Formát > Vzhled buòky > Barva pozadí. Zobrazí 

se dialog.
3 Zvolte barvu. 

Vlo¾ení konce stránky
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Vlo¾it > Konec stránky. Zobrazí se dialog.
2 Urèete následující volby: Konec na sloupci a Konec na øádku.

Poznámka: Proto¾e konec je umístìn nad a nalevo od zvolené buòky, nemù¾ete 
vlo¾it konec stránky, jestli¾e je zvolená buòka A1.
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Tip: Pro zmìnu pøedvoleb 
zobrazení stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Nástroje > 
Nastavení. Zapnìte nebo 
vypnìte následující volby: 
Zobrazit møí¾ku, Zobrazit 
záhlaví øádkù, Zobrazit záhlaví 
sloupcù, Automatické 
pøepoèítání, Zobrazit nulové 
hodnoty a Zobrazit linky 
stránkování.

1 Zvolte buòku nebo buòky.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Vlo¾it > Název > Pøidat. Pokud buòka nebo 

buòky mají název, mù¾ete jej upravit zvolením Úpravy. Zobrazí se dialog.
3 Zadejte název. 

Urèení názvu listu
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Úpravy > Pøejmenovat list. Zobrazí se dialog.
2 Ze seznamu zvolte list a zadejte jeho název.

Vymazání bunìk, sloupcù, øádkù, koncù stránek a listù
1 Zvolte buòku v plo¹e, kterou chcete vymazat.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Úpravy > Vymazat. Zobrazí se dialog.
3 Ze seznamu zvolte objekt, který chcete vymazat.

Pøechod na libovolný list nebo graf ve stejném se¹itì
Tip: Chcete-li zobrazit 

listy jako grafy, stisknìte 
Listy/ Grafy.

1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zobrazení > Listynebo Listy/Grafy. Zobrazí se 
seznam.

2 Zvolte list a stisknìte OK pro otevøení listu nebo Storno pro zru¹ení akce.
Poznámka: Poøadí listù nelze mìnit.

Listy s grafy
Vytvoøení grafù
Mù¾ete vytvoøit nìkolik typù grafù: Spojnicový, Sloupcový, Skládaný sloupcový, 
Pruhový, Skládaný pruhový, XY bodový a Výseèový.
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áø 1 V listu zvolte rozsah bunìk. Tím jsou definována data pro nový graf.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Vlo¾it > Nový graf. Zobrazí se dialog.
3 Urèete následující: Název grafu, Typ grafu, 3D, Barva pozadí a Barva osy.
4 Pro vytvoøení nového grafu stisknìte Zavøít a pro zru¹ení akce stisknìte klávesu 

Esc.

Upravení listù s grafy
Tip: Objekty mù¾ete 

rovnì¾ zvolit stisknutím 
tlaèítka Tab nebo Enter. 
Stisknutím tlaèítka Esc 
zru¹íte výbìr.

1 Stisknìte Zvolit objekt. Zobrazí se dialog.
2 Z následujícího seznamu zvolte objekt, který chcete upravit, a stisknìte OK: 

Graf, Název grafu, Osa x , Osa y, Název osy x, Název osy y, Legenda, Hlavní møí¾ka osy 
x, Vedlej¹í møí¾ka osy x, Hlavní møí¾ka osy y, Vedlej¹í møí¾ka osy y a Øady. Otevøe se 
dialog nastavení zvoleného objektu. Viz obrázek 81, ve kterém je uveden pøíklad 
úpravy nastavení osy x.

3 Pro upravení objektu stisknìte Zmìnit nebo stisknìte tlaèítko Enter. Zobrazí se 
dialog.
Pro vymazání objektu stisknìte Vymazat.

4 Definujte nové hodnoty. 

Obrázek 81

5 Stisknìte Zavøít pro potvrzení zmìn nebo klávesu Esc pro jejich zru¹ení.
Poznámka: V¾dy mù¾ete zvolit pouze jeden objekt. 
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Tip: Pro definování 
obecného vzhledu grafu 
stisknìte Nastavit graf. 
V zobrazeném dialogu 
zadejte na jeho dvou 
stránkách styl stránky a 
název.

Mù¾ete zmìnit data, na kterých je list s grafem zalo¾en.
1 Stisknìte Listy/ Grafy a zvolte list, na kterém je graf zalo¾en.
2 V listu zvolte nový rozsah dat pro graf a poté pro návrat do grafu stisknìte 

tlaèítko Menu a zvolte Zobrazení > Listy/Grafy.
3 Stisknìte tlaèítko Menu, zvolte Nástroje > Zmìnit data a pro potvrzení zmìn 

stisknìte OK nebo pro jejich zru¹ení stisknìte Storno.

Pøehrávaè prezentací
Aplikaci Pøehrávaè prezentací mù¾ete pou¾ít pro zobrazení prezentací. Dále 
mù¾ete odesílat a pøijímat tyto prezentace v podobì el. po¹ty nebo pøes 
infraèervený port.

Zobrazit mù¾ete dokumenty vytvoøené v aplikacích Microsoft PowerPoint pro 
Windows verze 95, 97 a 2000. Upozoròujeme, ¾e ne v¹echny funkce a formátování 
v originálním dokumentu jsou podporovány. 

Zobrazení prezentace
Pro otevøení zvoleného dokumentu stisknìte v hlavním zobrazení Otevøít. Pro 
ukonèení aplikace stisknìte Zavøít.

Tip: Pro získání lep¹ího 
zobrazení prezentace 
mù¾ete zobrazení zvìt¹it 
nebo zmen¹it.

Je-li dokument otevøen, je zobrazen první snímek. Pro zobrazení dal¹ího snímku 
stisknìte Dal¹í nebo tlaèítko Enter. Pro zobrazení pøedchozího snímku stisknìte 
Pøedch.. Pro procházení aktuálním snímkem pou¾ijte tlaèítka se ¹ipkami.
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Pro zobrazení náhledu celé prezentace stisknìte Zobrazit osnovu. Zobrazí se 
osnova, ve které je ve formì seznamu uveden textový obsah prezentace. Viz 
obrázek 82. 

Obrázek 82

Pro zobrazení pouze textù nadpisù stisknìte Pouze nadpisy. Pro návrat do 
standardního zobrazení snímkù stisknìte Zobrazit snímky.

Hledání a zobrazení snímku
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Otevøít snímek. Otevøe se seznam 

snímkù prezentace. 
2 Pomocí tlaèítka se ¹ipkami pøejdìte na libovolný snímek.
3 Snímek otevøete stisknutím Otevøít.

Zobrazení poznámek
Pro zobrazení poznámek spolu se snímky stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Zobrazení 
> Poznámky.
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Tip: Aplikaci Správce 
souborù pou¾ijte spolu 
s pamì»ovou kartou, abyste 
pøesunuli soubory a slo¾ky 
z komunikátoru, a tím 
k uvolnili pamì». Viz 
‘Zálohování a obnovení dat 
do a z pamì»ové karty’ na 
stranì 214.

Aplikaci Správce souborù mù¾ete pou¾ít pro správu obsahu a vlastností rùzných 
slo¾ek.

Hlavní zobrazení obsahuje dva rámeèky: stromovou strukturu slo¾ek vlevo a 
seznam souborù vpravo.

Obrázek 83

Pøepínat mezi rámeèky mù¾ete tlaèítkem Tab.

Zobrazení slo¾ek
Stromové zobrazení slo¾ek mù¾e obsahovat slo¾ky ze dvou koøenù - komunikátoru 
a pamì»ové karty.

Tip: Neukládejte soubory 
do koøenového adresáøe 
komunikátoru. Pou¾ijte 
slo¾ky.

V koøeni komunikátoru je slo¾ka C:\Dokumenty\, která obsahuje ètyøi výchozí 
podadresáøe: \Dokumenty\Naètené\, C\Dokumenty\Fotogalerie\, \Dokumenty\©ablony\ 
a \Dokumenty\Tóny\.
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áø Pro zobrazení nebo skrytí podadresáøù v rámeèku slo¾ek stisknìte na tlaèítku se 
¹ipkami < nebo >. Znaménka - a + pøed ikonou slo¾ky indikují, zda jsou zobrazeny 
nebo skryty podadresáøe. Slo¾ky bez znaménka neobsahují podadresáøe, a proto 
tlaèítko se ¹ipkami mù¾ete pou¾ít pro pøepínání mezi zobrazením slo¾ky a souborù.

Poznámka: V zobrazení slo¾ek není mo¾né provádìt hromadný výbìr.

Zobrazení souborù
Tip: Pro zmìnu smìru 

seøazení souborù nebo 
parametru, podle kterého 
jsou soubory seøazeny 
(název, datum a èas, typ a 
velikost), stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Zobrazení > 
Seøadit podle nebo Poøadí 
zobrazení.

V pravém rámeèku jsou zobrazeny v¹echny soubory ve zdroji nebo slo¾ce aktuálnì 
zvolené v levém rámeèku. Název rámeèku seznamu souborù zobrazuje cestu 
k aktuálnì zvolenému souboru. V rámeèku seznamu souborù je rovnì¾ uvedena 
ikona odpovídající aplikace, název a datum posledního ulo¾ení souboru.

Soubory jsou standardnì seøazeny podle abecedy.

Poznámka: Skryté soubory jsou zobrazeny pouze v pøípadì, ¾e stisknete tlaèítko 
Menu a zvolíte Zobrazení > Zobrazit v¹echny soubory.

Zobrazení obsahu slo¾ky
1 V levém rámeèku zvolte slo¾ku a stisknìte Otevøít. 

Zobrazí se v¹echny podadresáøe a soubory obsa¾ené ve zvolené slo¾ce. Viz 
obrázek 84.
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Obrázek 84

2 Pro zobrazení libovolného podadresáøe jej zvolte a stisknìte Otevøít.
3 Pro zobrazení nadøazené slo¾ky stisknìte Esc.
4 Pro návrat do hlavního zobrazení stisknìte Zavøít slo¾ku.

V názvu zobrazení obsahu slo¾ky je uvedena cesta ke slo¾ce, poèet souborù a 
podadresáøù ve slo¾ce a celková velikost v¹ech souborù ve slo¾ce.

V tomto zobrazení je zobrazen název, datum a èas poslední úpravy a velikost 
konkrétního souboru. Ikona pøed názvem indikuje typ souboru nebo podadresáøe.

Otevøení souboru
1 Zvolte soubor a stisknìte Otevøít. Soubor se otevøe v odpovídající aplikaci. 
2 Pro návrat do hlavního zobrazení stisknìte Zavøít slo¾ku.

Poznámka: V¾dy mù¾ete otevøít pouze jeden soubor.

Pøesunutí souborù a slo¾ek
Tip: Informace o 

hromadném výbìru, viz 
‘Výbìr nìkolika polo¾ek 
najednou’ na stranì 25.

1 V hlavním zobrazení aplikace Správce souborù zvolte slo¾ky nebo soubory, které 
chcete pøesunout, a stisknìte Pøesunout. Otevøe se seznam slo¾ek, viz 
obrázek 85.
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Obrázek 85

2 Pomocí tlaèítka se ¹ipkami vyhledejte cílovou slo¾ku.
Pro zobrazení nebo skrytí podadresáøù ve slo¾ce stisknìte Sbalit nebo Rozbalit. 
V seznamu slo¾ek se mù¾ete pohybovat pomocí tlaèítka se ¹ipkami a pomocí 
tlaèítek +/-.
Pro vytvoøení nové cílové slo¾ky stisknìte Nová slo¾ka. 

3  Stisknìte OK pro potvrzení pøesunu nebo Storno pro jeho zru¹ení.

Vytvoøení nové slo¾ky
1 V hlavním zobrazení Správce souborù zvolte slo¾ku, ve které chcete vytvoøit 

novou slo¾ku.
2 Zvolte Soubor > Nová slo¾ka.
3 Zadejte název nové slo¾ky.
4 Zmìny potvrïte stisknutím OK. Pro stornování zmìn stisknìte Storno.

Zmìna názvu souborù a slo¾ek
1 V hlavním zobrazení aplikace Správce souborù zvolte soubor nebo slo¾ku.
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Zmìnit název. Kurzor se nyní zobrazí 

na zaèátku názvu zvoleného souboru nebo slo¾ky.
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4 Zmìny potvrïte stisknutím OK. Pro stornování zmìn stisknìte Storno.

Zobrazení vlastností souborù, slo¾ek nebo 
jednotek

Tip: V dialogu Vlastnosti 
mù¾ete rovnì¾ zmìnit 
atribut souborù nebo slo¾ek 
na skrytý nebo jen pro ètení.

1 V hlavním zobrazení aplikace Správce souborù zvolte soubor, slo¾ku nebo 
jednotku.

2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Vlastnosti. Otevøe se dialog, viz 
obrázek 86.

Obrázek 86

Hledání souborù a slo¾ek
1 Zvolte slo¾ku nebo pamì», kde chcete vyhledávání provádìt. 
2 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Najít. Zobrazí se dialog. 
3 Do vyhledávacího pole zadejte øetìzec, který chcete vyhledat. 
4 Chcete-li zadat podrobnìj¹í po¾adavky na hledání, stisknìte Volby. Viz obrázek 

87.
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áø Tip: V dialogu Vlastnosti 
mù¾ete rovnì¾ zmìnit 
atribut souborù na skrytý 
nebo jen pro ètení a slo¾ek 
na jen pro ètení.

Obrázek 87

Stisknutím Zmìnit mù¾ete zmìnit hodnotu zobrazené polo¾ky. 
Je-li v¹e pøipraveno, stisknìte Zavøít.

5 Pro zahájení vyhledávání stisknìte Najít.
Pro pøeru¹ení hledání stisknìte Stop.

6 Po dokonèení hledání stisknìte Otevøít pro otevøení nalezené slo¾ky nebo 
souboru.
Pro nové hledání stisknìte Nové hledání.

7 Pro návrat do hlavního zobrazení stisknìte Zavøít.

Zálohování a obnovení dat do a z pamì»ové karty
Doporuèujeme pravidelnì zálohovat data komunikátoru. 

DÙLE®ITÉ! Tuto metodu NEPOU®ÍVEJTE pro obnovení dat zálohovaných 
z pøístroje Nokia 9210 Communicator do pøístroje Nokia 9210i 
Communicator. Místo toho pou¾ijte aplikaci PC Suite. 

Poznámka: Pøíkazy Záloha a Obnovit zkopírují v¹echna data. Není mo¾né 
zálohovat nebo obnovit jednotlivé slo¾ky. Pøíkazy Záloha a Obnovit 
jsou rekurzivní; to znamená, ¾e se kopírují slo¾ky a ve¹kerý obsah ve 
slo¾kách. Informace o selektivních zálohách, volitelných místech 
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naleznete v Pøíruèce PC Suite na CD-ROMu dodaném v prodejním 
balení.

Aby bylo mo¾né k zálohování a obnovování pou¾ít pamì»ovou kartu, musí být karta 
vlo¾ena do komunikátoru. Podrobnìj¹í informace, viz ‘Vlo¾ení pamì»ové karty’ na 
stranì 24.
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Pamì»ová karta > Zálohovat na pamì»ovou kartu 

nebo Obnovit z pamì»ové karty, podle toho, jakou akci chcete provést. Otevøe se 
dialog. 

2 Pøi zálohování vyhledejte v pamì»ové kartì po¾adovanou slo¾ku stisknutím 
Zmìnit nebo do pole Slo¾ka pro zálohování zadejte nový název slo¾ky.
Obnovujete-li data v komunikátoru, zvolte slo¾ku v komunikátoru, ve které 
chcete obnovit data. Normálnì byste mìli zvolit koøenovou slo¾ku.

3 Stisknutím Vytvoøit zálohu provedete zálohování dat z komunikátoru do 
pamì»ové karty. 
Stisknutím Obnovit provedete obnovení v¹ech zálohovaných dat z pamì»ové 
karty do komunikátoru. 

4 Restartujte komunikátor vyjmutím baterie a pak ji znovu nainstalujte.
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áø Zamknutí pamì»ové karty
Pamì»ovou kartu mù¾ete ochránit pøed neoprávnìným pøístupem pomocí hesla.

Poznámka: Ne v¹echny pamì»ové karty ochranu heslem podporují.

1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Pamì»ová karta > Zabezpeèení > Zmìnit heslo. 
Zobrazí se dialog.

2 Do pole Nové heslo zadejte heslo a poté jej zadejte znovu do pole Potvrdit heslo.
3 Stisknìte OK. Nové heslo je nastaveno. 

Pro zru¹ení ochrany heslem stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Pamì»ová karta > 
Zabezpeèení > Zru¹it heslo. Zadejte heslo a stisknìte Odstranit.

Poznámka: Pou¾ijte heslo, které si snadno zapamatujete, ale takové, aby nebylo 
snadno odhadnutelné pro ostatní. Pokud heslo zapomenete, pak 
jediná mo¾nost pro dal¹í pou¾ívání pamì»ové karty je její 
pøeformátování. Formátováním se z pamì»ové karty odstraní 
v¹echna data! Pamì»ovou kartu pøeformátujete stisknutím tlaèítka 
Menu, zvolením Pamì»ová karta > Formátování pamì»ové karty a 
stisknìte Formátovat.
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a11. Extra
Slo¾ka Extra obsahuje následující aplikace: Kalkulaèka, Hodiny, Ovládací panel, 
Rekordér, Foto Editor, Video a Faxmodem.

Vìt¹ina nových aplikací, které nainstalujete, budou pøidány do skupiny aplikací 
Extra. Podrobnìj¹í informace o aplikacích dostupných v dodaném CD-ROMu, viz 
Pøíruèku k softwaru na CD-ROMu v sekci Pou¾ití Nokia 9210i Communicator na 
CD-ROMu.

Obrázek 88

Tip: Informace o instalaci 
aplikací, viz kapitolu ‘Pøidat/
Odebrat software’ na stranì 
228.

Hodiny
Aplikace Hodiny zobrazuje èas a datum v domovském mìstì, zemi nebo regionu a 
v nìkolika dal¹ích mìstech a zemích svìta. Aplikace Hodiny obsahuje rovnì¾ 
funkce budíku.

Pro nastavení pøesného èasu a datumu v komunikátoru stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje > Datum a èas.
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a Tip: Pro zvolení typu 

hodin stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Zobrazení > 
Typ hodin > Digitální nebo 
Analogové.

Nastavení budíku
1 V hlavním zobrazení stisknìte Budík. Zobrazí se okno aplikace Budík. 
2 Vedle hodin jsou zobrazeny aktuální aktivní èasy buzení.
3 Pro vytvoøení nového èasu buzení stisknìte Nové buzení nebo pro upravení 

èasu buzení stisknìte Upravit buzení.
4 Zadejte Èas výstrahy a její frekvenci v polích Výskyt a Den. Definujte rovnì¾ 

Popis, který se zobrazí pøi spu¹tìní výstrahy.
Tip: Zvukovou výstrahu 

vypnete stisknutím Stop 
nebo stisknutím jiného 
tlaèítka na klávesnici 
telefonního pøístroje 
umístìného na krytu. 
Stisknutím Odklad výstrahu 
na pìt minut zti¹íte.

5 Stisknutím Hotovo potvrïte nastavení výstrahy.

Zmìna domovského mìsta
Není-li v komunikátoru správnì provedeno nastavení èasu a Va¹eho domovského 
mìsta, musíte nejprve nastavit domovské mìsto a teprve poté èas, proto¾e Va¹e 
domovské umístìní definuje pou¾itou èasovou zónu.
1 Otevøete hlavní zobrazení Svìtový èas.

Tip: Na mapì svìta je 
nitkovým køí¾em oznaèeno 
aktuálnì zvolené cílové 
mìsto.

2 Stisknìte Zmìnit mìsto. Otevøe se zobrazení mìst. Viz obrázek 89.

Obrázek 89

3 Do vyhledávacího pole zadejte název mìsta nebo jej vyhledejte v seznamu a 
poté stisknìte Zvolit.
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a4 Stisknìte OK pro pøijmutí zmìny èasové zóny nebo Storno pro její zru¹ení.
Poznámka: Podrobnìj¹í informace o aplikaci Hodiny naleznete v nápovìdì 

pøístroje Nokia 9210i Communicator. 

Kalkulaèka
Aplikace Kalkulaèka pracuje ve dvou re¾imech: jako stolní kalkulaèka pro 
jednoduché aritmetické operace a vìdecká kalkulaèka pro slo¾ité matematické 
výpoèty.

Výpoèet mù¾ete provádìt dvìma zpùsoby, zadáním èísel do vstupního pole nebo 
zvolením symbolù v mapì funkcí. Výpoèet je proveden po stisknutí tlaèítka Enter 
nebo =. 

Výpoèet a výsledek je zobrazen ve výstupním listu vlevo. Do výstupního listu 
nemù¾ete psát, ale je zde mo¾né provádìt hromadný výbìr.

Obrázek 90

Pro pøecházení mezi vstupním polem, výstupním listem a mapou funkcí pou¾ijte 
tlaèítko Tab.
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a U stolní kalkulaèky není vstupní pole nikdy prázdné: buï je zde zobrazen výsledek 

pøedchozího výpoètu nebo po stisknutí tlaèítka zpìtného kroku je zde zobrazena 
nula (0).

Poznámka: Podrobnìj¹í informace o aplikaci Kalkulaèka, viz nápovìdu pøístroje 
Nokia 9210i Communicator. 

Ovládací panel
V aplikaci Ovládací panel mù¾ete zobrazit nebo upravit následující: Bezpeè. kódy, 
Blokování dat. hov., Pøíslu¹enství, Profily, Pøíslu ¹enství, Správce certifikátù, Datum a èas, 
Instalování a odinstalování softwaru, Pøístup k Internetu, Záloha / Obnova, Info o 
produktu, Pamì», Místní nastavení a Výchozí slo¾ka

Upravení tìchto funkcí ovlivní chování komunikátoru ve v¹ech aplikacích.

Obrázek 91

Pro otevøení polo¾ky, kterou chcete upravit, zvolte tlaèítkem se ¹ipkami její ikonu 
a stisknìte Zvolit.
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aBezpeè. kódy
Zde mù¾ete definovat úroveò zabezpeèení telefonního pøístroje komunikátoru.

DÙLE®ITÉ! Výchozí zamykací kód je 12345. Z bezpeènostních dùvodù je nutné 
tento kód zmìnit. Kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od 
komunikátoru. Upozoròujeme, ¾e ¾ádný systém zalo¾ený na 
kontrole hesla nemù¾e zajistit absolutní ochranu pøed 
neoprávnìným pøístupem.

Kódy jsou zobrazovány v podobì hvìzdièek. Mìníte-li kód, budete vyzváni k zadání 
aktuálního kódu a poté dvakrát k zadání nového kódu.

Po¾adovat PIN kód: Je-li v této volbì nastaveno Ano, vyzve Vás komunikátor 
k zadání PIN kódu pøi ka¾dém zapnutí telefonního pøístroje. Zadáte-li PIN 
kód nesprávnì tøikrát za sebou, budete pro odblokování SIM karty 
potøebovat PUK kód. Jestli¾e je SIM karta blokovaná, nemù¾ete volat nebo 
odesílat ani pøijímat dokumenty. Volat mù¾ete pouze na 
pøedprogramovaná èísla tísòového volání. Jinak je mo¾né komunikátor 
pou¾ívat normálním zpùsobem. Pro zmìnu tohoto nastavení je vy¾adován 
PIN kód.

Poznámka: Toto nastavení nelze mìnit v pøípadì, ¾e je telefonní pøístroj 
vypnutý nebo není vlo¾ena platná SIM karta. 

Poznámka: Nìkteré SIM karty neumo¾òují vypnout po¾adavek na PIN kód.

Prodleva automatického zámku: Urèuje bezpeènostní prodlevu, po které se 
komunikátor zamkne. Dostupné volby jsou ®ádná / 2 minuty / 5 minut / 10 
minut. Poslední volba Vám umo¾ní zadat libovolný poèet minut. Je-li 
komunikátor zamknutý, mù¾ete pomocí telefonního pøístroje na krytu 
provádìt volání na pøedprogramovaná èísla tísòového volání. Mù¾ete 
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a rovnì¾ pøijímat pøíchozí hovory a provádìt tísòové hovory pomocí 

aplikace Telefon. V¹echny ostatní akce jsou blokovány. Poèítání èasu je 
pøeru¹eno jakýmkoli vstupem, datovým pøenosem, tiskem atd. Pro zmìnu 
tohoto nastavení je vy¾adován zamykací kód.

Zamknout pøi zmìnì SIM karty: Je-li nastaveno Ano, zkontroluje se touto 
bezpeènostní volbou pøi ka¾dém zapnutí telefonního pøístroje, zda 
v komunikátoru nebyla zmìnìna SIM karta. Jestli¾e byla SIM karta 
zmìnìna a nová SIM karta je¹tì v komunikátoru nebyla pou¾ita, 
komunikátor se zamkne. Odemknete jej zadáním správného zamykacího 
kódu. Komunikátor rozezná pìt rùzných SIM karet jako karty vlastníka 
telefonu. Pro zmìnu tohoto nastavení je vy¾adován zamykací kód.

Tip: Zmìna PIN kódu 
vy¾aduje, aby byla zapnuta 
volba Po¾adovat PIN kód, 
telefonní pøístroj byl 
zapnutý a byla vlo¾ena 
platná SIM karta.

PIN kód: Toto nastavení umo¾òuje zmìnit PIN kód. Nový PIN kód musí obsahovat 
4 a¾ 8 èíslic.

PIN2 kód: Toto nastavení umo¾òuje zmìnit PIN2 kód. PIN2 kód je vy¾adován pro 
otevøení nìkterých funkcí (napøíklad nastavení cen hovorù), které musí 
být podporovány SIM kartou. Zadáte-li nesprávný PIN2 kód tøikrát za 
sebou, budete potøebovat PUK2 kód pro odblokování SIM karty. Nový PIN2 
kód musí obsahovat 4 a¾ 8 èíslic.

Zamykací kód: Toto nastavení umo¾òuje zmìnit zamykací kód. Výchozí zamykací 
kód je 12345. Nový zamykací kód musí obsahovat 5 a¾ 10 èíslic. Zadáte-li 
nesprávný zamykací kód pìtkrát za sebou, bude telefonní pøístroj na pìt 
minut zamknut. Poté mù¾ete kód zadávat znovu. Pokusíte-li se o zadání 
kódu døíve ne¾ po pìti minutách, budete muset poèkat o pìt minut déle, 
ne¾ bude kód mo¾né akceptovat.
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aTip: Zmìna hesla pro 
blokování vy¾aduje, aby byl 
telefonní pøístroj zapnutý a 
pro SIM kartu byla 
aktivována Slu¾ba blokování 
hovorù.

Heslo pro blokování: Toto nastavení umo¾òuje zmìnit heslo pro blokování. Zadáte-li 
nesprávné heslo tøikrát za sebou, je toto heslo blokováno a o nové heslo 
musíte po¾ádat operátora sítì.

Poznámka: Nepou¾ívejte kódy, které jsou podobné èíslùm tísòového volání. 
Pøedejdete tak nechtìnému vytáèení èísel tísòového volání.

Poznámka: Je-li komunikátor zamknutý, je mo¾né provádìt volání na èísla 
tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 
112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání).

Blokování datových hovorù
Tip: Funkci blokování 

datových hovorù pou¾ijte 
pro omezení pou¾ívání 
telefonu, napøíklad pokud jej 
nìkomu na krátkou dobu 
pùjèujete.

Zde mù¾ete omezit nebo povolit následující typy datových volání:

Poznámka: Pro úpravu tìchto nastavení je vy¾adováno heslo pro blokování.

Odchozí: Je-li funkce aktivní, jsou zakázány v¹echny odchozí datové hovory.
Pøíchozí: Je-li funkce aktivní, je zakázáno pøijímání v¹ech datových hovorù.
Mezinárodní: Je-li funkce aktivní, jsou zakázány v¹echny odchozí hovory do 

zahranièí.
Tip: Pro kontrolu 

aktuálního stavu volby 
blokování zvolte volbu a 
stisknìte Zobrazit stav.

Pøíchozí v zahranièí: Je-li funkce aktivní, je zakázáno pøijímání datových hovorù 
v zahranièí.

Mezinár., mimo do dom. zemì: Je-li tato funkce aktivní, je zakázáno provádìt 
mezinárodní volání do v¹ech zemí, kromì volání do zemì, která je 
definovaná jako domovská.

Poznámka: Volání, které se zde popisuje jako mezinárodní, mù¾e být 
v nìkterých pøípadech provádìno mezi regiony stejného státu.
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a Pøíslu¹enství

Zde mù¾ete definovat nìkterá nastavení pro pou¾ití pøístroje Nokia 9210i 
Communicator se Zlep¹enou sadou do auta CARK109 nebo Headsetem HDC-8L.

Dal¹í informace o pøíslu¹enství pro Nokia 9210i Communicator naleznete 
v kapitole pøíslu¹enství pøíruèky Zaèínáme.

Volby pøíslu¹enství mù¾ete definovat takto:
1 V Ovládacím panelu poklepejte na ikonu Pøíslu¹enství. Zobrazí se dialog.
2 Vyberte volbu pøíslu¹enství, kterou chcete upravit. Dostupné volby jsou 

Headset / Sada do auta. Stisknìte Upravit.
3 Urèete následující:

Nastavení sady do auta

Automatické pøijetí hovoru: Umo¾òuje Vám definovat, zda se pøi pøipojení 
komunikátoru k sadì do auta má pou¾ít funkce automatického pøijímání 
hovoru.

Výchozí profil: Umo¾òuje Vám zvolit profil, který bude automaticky aktivován pøi 
pøipojení komunikátoru k sadì do auta.

Nastavení headsetu

Osvìtlení displeje na krytu: Umo¾òuje Vám definovat, zda má být pøi pøipojení 
komunikátoru k headsetu stále rozsvícené osvìtlení displeje.

Automatické pøijetí hovoru: Umo¾òuje Vám definovat, zda se pøi pøipojení headsetu 
ke komunikátoru má pou¾ít funkce automatického pøijímání hovoru.

Výchozí profil: Umo¾òuje Vám zvolit profil, který bude automaticky aktivován pøi 
pøipojení headsetu ke komunikátoru.
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aProfily
Zde mù¾ete upravit profily. Profily definují tóny a hlasitost zvukù komunikátoru 
v rùzných provozních prostøedích.

Podrobnìj¹í informace, viz ‘Nastavení profilù’ na stranì 78.

Displej
Zde mù¾ete definovat vzhled displeje.

Stránka Kontrast a jas

Obrázek 92

Polohu ukazatele nastavte pomocí tlaèítek + a -.

Kontrast: Stisknutí + zvy¹uje a - sni¾uje kontrast displeje.
Jas: Jas displeje. Mù¾ete volit z pìti úrovní.
Prodleva jasu: Po uplynutí této èasové prodlevy, bìhem ní¾ nebude stisknuto ¾ádné 

tlaèítko, je nastavena nejtmav¹í úroveò jasu displeje. Pøi následném 
stisknutí tlaèítka se úroveò jasu zvý¹í na úroveò definovanou ve volbì Jas. 
Dostupné volby jsou 15 sec / 30 sec / 45 sec / 1 min / 2 min.
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a Tip: Zvolení nízkého jasu 

a krátké prodlevy v obou 
posledních volbách sni¾uje 
vybíjení baterie a zvy¹uje 
dobu provozu komunikátoru.

Spoøiè obrazovky: Èasová prodleva, po které se displej vypne, není-li zaøízení aktivní. 
Dostupné volby jsou 2 min / 4 min / 6 min / 8 min / 10 min.

Stránka Barva

Barevná paleta: Barevné schéma displeje. Dostupné volby jsou Modrá / Èervená / 
Zelená / ©edá.

Vzorek na pozadí: Vzorek na pozadí plochy tlaèítek pøíkazù. Dostupné volby jsou Bez 
vzorku / Soukolí / Písek / Voda / Listy.

Správce certifikátù
Pomocí aplikace Správce certifikátù mù¾ete spravovat digitální certifikáty, které 
jsou pou¾ívány pøi pøipojování k WWW stránkám, slu¾bám WAP, serverùm el. po¹ty 
a pøi instalování softwaru. Tyto certifikáty jsou vy¾adovány, kdy¾:
• se chcete pøipojit k online bance, k WWW stránce nebo vzdálenému serveru 

z dùvodu akce, která vy¾aduje pøenos dùvìrných dat,
• chcete minimalizovat nebezpeèí zanesení viru nebo jiného nebezpeèného 

softwaru a chcete mít jistotu o autenticitì softwaru pøi jeho zavádìní a 
instalování.

Uvìdomte si v¹ak, ¾e i kdy¾ pou¾ívání certifikátù sni¾uje nebezpeèí vyplývající 
z pøipojení ke vzdálenému zdroji nebo z instalace softwaru, musí být pro zaji¹tìní 
zvý¹ené bezpeènosti certifikáty pou¾ívány správným zpùsobem. Samotná 
pøítomnost certifikátu nezaruèuje ochranu; aby byla zaji¹tìna zvý¹ená bezpeènost, 
musí Správce certifikátù obsahovat správné, autentické a spolehlivé certifikáty.

Pro otevøení hlavního zobrazení Správce certifikátù stisknìte tlaèítko Extras pro 
otevøení okna aplikací Extra, zvolte Ovládací panel a poté Správce certifikátù.
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aV hlavním zobrazení se zobrazí seznam aktuálnì dostupných certifikátù a 
informace o jejich platnosti. 

Poznámka: Certifikáty mají omezenou dobu platnosti. Je-li certifikát oznaèen 
jako Pro¹lý, pøesto¾e by mìl být Platný, zkontrolujte, zda je 
v komunikátoru zadáno správné datum a èas.

Definování pou¾ití certifikátu

1 Zvolte certifikát a stisknìte Zobrazit detaily. Otevøe se dialog s detaily 
certifikátu.

2 Press Stisknìte Nastavit spoleh.. Zobrazí se dialog.
3 Chcete-li tento certifikát pou¾ít pro osvìdèení WWW stránek a serverù el. 

po¹ty, zvolte WWW prohlí¾eè a El. po¹ta, stisknìte Zmìnit a zvolte Ano.
4 Chcete-li tento certifikát pou¾ít pro ovìøení pùvodu nového softwaru, zvolte 

Instalace softwaru, stisknìte Zmìnit a zvolte Ano. 
Poznámka: Pøed zmìnou tìchto nastavení se musíte ujistit, ¾e opravdu 

dùvìøujete vlastníku certifikátu a ¾e certifikát opravdu nále¾í 
zvolenému vlastníkovi.

Kontrola pravosti certifikátu

Certifikáty jsou pou¾ity pro kontrolu pùvodu WWW stránek a instalovaného 
softwaru. Mù¾ete se na nì v¹ak spolehnout jen v pøípadì, ¾e pocházejí 
z autentického zdroje. Pøidáváte-li nový certifikát nebo chcete-li zkontrolovat 
pravost existujícího certifikátu, postupujte takto:
1 Zvolte certifikát a stisknìte Zobrazit detaily. Otevøe se okno s detaily 

certifikátu.
2 Pole Pøedmìt: identifikuje vlastníka tohoto certifikátu. Ujistìte se, ¾e to je název 

spoleènosti, o které se domníváte, ¾e jí certifikát patøí.
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a 3 V dialogu vyhledejte polo¾ku Otisk:.

4 Pole Otisk: jedineènì identifikuje certifikát. Kontaktujte servisní støedisko nebo 
slu¾bu zákazníkù vlastníka certifikátu (viz krok 2) a po¾ádejte jej o otisk MD5 
certifikátu. Porovnejte jejich otisk s otiskem zobrazeným v dialogu. Pokud jsou 
shodné, je certifikát pravý.
Poznámka: Tento postup ovìøení pravosti pou¾ijte poka¾dé, kdy¾ pøidáváte nový 

certifikát.

Pøidání nebo odstranìní certifikátu

Pro pøidání nového certifikátu stisknìte Pøidat. Otevøe se dialog, ve kterém mù¾ete 
vyhledat a zvolit nový certifikát.

Pro odstranìní certifikátu zvolte certifikát a stisknìte Vymazat.

Datum a èas
Zde mù¾ete definovat pøesný èas a datum pro Vá¹ komunikátor.

Èas: Pøesný èas.
Datum: Aktuální datum.
Pøepnout na letní èas: Urèuje, zda je èas v komunikátoru ovlivnìn pøechodem 

z letního na zimní a ze zimního na letní èas. Dostupné volby jsou Ano / Ne 
/ Definovat letní období. Je-li zvoleno Definovat letní období, musíte zadat 
údaje do polí Zaèátek letního období a Konec letního období.

Pøidat/Odebrat software
Pomocí aplikace Pøidat/Odebrat software mù¾ete instalovat nový software nebo 
odebrat instalovaný software z komunikátoru.
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aPo otevøení aplikace Pøidat/Odebrat software se zobrazí stránka Instalovaný 
software, ve které je uveden seznam v¹ech nainstalovaných softwarových balíkù, 
spolu se jménem, èíslem verze, typem a velikostí. 

Stisknutím Certifik. info zobrazíte detaily certifikátu instalovaného softwaru, 
který má digitální podpis a certifikát.

Instalace softwaru

Instalovat mù¾ete aplikace, které jsou specificky urèené pro Nokia 9210i 
Communicator nebo jsou vhodné pro operaèní systém Symbian na pøístrojích 
Crystal style. Dále jsou to Java aplikace.

Poznámka: Instalujete-li software, který není specificky urèen pro Nokia 9210i 
Communicator, mù¾e se jeho pou¾ití významnì li¹it od bì¾ných 
aplikací pro Nokia 9210i Communicator.

Do komunikátoru mù¾ete naèíst nebo pøesunout softwarový balík, který obsahuje 
soubory aplikace. Poté mù¾ete nainstalovat aplikaci. Software mù¾e být instalován 
rovnì¾ z pamì»ové karty. Softwarový balík je vìt¹inou jeden velký, komprimovaný 
soubor, který obsahuje soubory aplikace.

Tip: Instalaci mù¾ete 
rovnì¾ spustit pøi 
procházení instalaèními 
soubory v pamìti 
komunikátoru nebo 
pamì»ové kartì z aplikace 
Správce souborù zvolením 
instalaèního souboru a 
stisknutím tlaèítka Enter.

DÙLE®ITÉ! Pøi naèítání nebo pøesouvání softwarových balíkù do komunikátoru 
pou¾ijte pouze soubory, jejich¾ název konèí pøíponou ‘.sis’. Pøíklad 
takového názvu je ‘MediaPlayer.sis’. 

Pro zahájení instalace stisknìte na stránce Instalovaný software pøíkazové tlaèítko 
Instal. nový. Vyhledejte softwarový balík, který chcete instalovat, a stisknìte OK. 
Zahájí se proces instalace.

Linda1.book  Page 229  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved. 

230
Ex

tr
a Poznámka: Instalujte pouze software ze zdrojù, které zaji¹»ují odpovídající 

ochranu pøed viry a ostatním ¹kodlivým softwarem. Z tohoto 
dùvodu systém instalace softwaru pøístroje Nokia 9210i 
Communicator pou¾ívá digitální podpis a certifikáty, které jsou 
souèástí softwarového balíku. Viz stranu 226.

Instalujete-li software bez digitálního podpisu nebo certifikátu, komunikátor Vás 
upozorní na nebezpeèí instalace softwaru, viz obr. 93.

Tip: Máte-li na PC 
nainstalovánu aplikaci PC 
Suite for Nokia 9210i 
Communicator a 
komunikátor je pøipojen 
k PC, mù¾ete rovnì¾ 
instalovat software 
poklepáním na soubor 
s pøíponou .sis ulo¾ený v PC.

Obrázek 93

Pokud se zobrazí takováto výstra¾ná zpráva, pokraèujte v instalaci pouze tehdy, 
kdy¾ si jste naprosto jisti pùvodem a obsahem softwarového balíku.

Instalaèní proces rovnì¾ zkontroluje integritu instalovaného softwarového balíku. 
Po dokonèení tìchto kontrol je aplikace nainstalována do komunikátoru. V prùbìhu 
instalace jsou zobrazovány informace o provedených kontrolách softwarového 
balíku. Mù¾ete rovnì¾ zvolit, zda chcete v instalaci pokraèovat nebo ji pøeru¹it.

Odstranìní softwaru

1 Pøi odstraòování nainstalovaného softwarového balíku z komunikátoru zvolte 
na stránce Instalovaný software aplikaci, kterou chcete odstranit, a stisknìte 
Odstranit. 
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stisknìte OK. 
Poznámka: Nìkteré softwarové balíky jsou aktualizacemi existujícího softwaru 

a není mo¾né je odstranit.

DÙLE®ITÉ! Odstraníte-li software, mù¾ete jej znovu nainstalovat pouze pomocí 
originálního softwarového balíku nebo obnovením z úplné zálohy, 
ve které je odstranìný software obsa¾en. Odstraníte-li software, 
mù¾ete ztratit mo¾nost otevírat dokumenty, které byly tímto 
softwarem vytvoøeny. Pokud je nìkterý software závislý na 
softwaru, který jste odstranili, mù¾e tento software pøestat být 
funkèní. Podrobnosti získáte v dokumentaci k instalovanému 
softwarovému balíku. 

Protokol instalace

Pro zobrazení seznamu provedených instalací a odstranìní softwaru stisknìte 
tlaèítko Menu a pøejdìte na stránku Protokol instalace. V tomto protokolu je 
uvedeno, který software byl instalován a odstranìn, a kdy k tomu do¹lo. Zjistíte-li 
po nainstalování softwarového balíku problém se zaøízením, mù¾ete tento protokol 
pou¾ít pro vyhledání softwaru, který mù¾e problém zpùsobovat. Informace v tomto 
protokolu mohou rovnì¾ pomoci vyhledat problémy zpùsobené softwarem, který 
není kompatibilní s ostatními.

Nastavení instalace

Na stránce Pøedvolby mù¾ete zvolit volby, které se vztahují k instalaci softwaru. 
Mù¾ete definovat toto: 
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softwarového balíku (s pøíponou .sis) po dokonèení instalace vymazán z pøístroje. 
Naètete-li softwarový balík do komunikátoru pomocí Internetového prohlí¾eèe, 
mù¾e být tato volba vhodná pro zvìt¹ení volného prostoru.

Poznámka: Chcete-li ulo¾it soubor softwarového balíku pro pøípadné opakování 
instalace, zadejte v této volbì Ne. Pøípadnì zkontrolujte, zda máte 
kopii tohoto souboru ulo¾enu na PC nebo na CD-ROMu.

Výchozí jazyk instalace - Mù¾ete nastavit výchozí jazyk instalovaného softwaru na 
jazyk, který pou¾ívá Nokia 9210i Communicator. Obsahuje-li softwarový balík více 
jazykových verzí, bude nainstalována zde specifikovaná jazyková verze.

Kritérium tøídìní instal. softwaru - Pro tøídìní nainstalovaného softwaru zvolte Název, 
Typ nebo Velikost.

Pøístup k Internetu
Zde mù¾ete zmìnit, vytvoøit nový a vymazat existující pøístupový bod k Internetu.

Podrobnìj¹í informace, viz sekci Internet v dokumentu Instrukce pro nastavení, 
dodaném v prodejním balení. Podrobnìj¹í informace o pøístupových bodech 
k Internetu (IAP), viz ‘Nastavení pøístupového bodu k Internetu’ na stranì 134.

Info o produktu
Zde mù¾ete vyhledat informace o autorských právech k pøístroji Nokia 9210i 
Communicator. 
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Zde mù¾ete zobrazit velikost volné pamìti pro ukládání dat a instalování softwaru. 
Mù¾ete vyhledat a zobrazit pou¾ití pamìti následujícími polo¾kami: Texty, Tabulky, 
Zvuky, Faxy, Zprávy el. po¹ty, Zprávy SMS, Data kalendáøe, Kontakty, Obrázky, 
Instalované aplikace a Jiné typy souborù.

Je-li do komunikátoru pøipojena pamì»ová karta, stisknìte pro zobrazení volné 
pamìti na pamì»ové kartì Pamì»ová karta. Stisknutím Pøístroj se vrátíte na 
zobrazení pamìti komunikátoru.

Zmen¹uje-li se volná pamì», musíte nìkteré dokumenty odstranit. Pøed jejich 
odstranìním je mù¾ete vytisknout, odfaxovat, odeslat el. po¹tou, pøemístit je do PC 
nebo na pamì»ovou kartu.

Místní nastavení
Na tìchto ètyøech stránkách mù¾ete definovat formáty místního èasu, datumu, 
èísel a mìny.

Poznámka: Podrobnìj¹í informace o aplikaci Místní nastavení, viz nápovìdu 
pøístroje Nokia 9210i Communicator.

Výchozí slo¾ka
Ve polo¾ce Výchozí slo¾ka mù¾ete definovat slo¾ku, která slou¾í jako výchozí slo¾ka 
pro ukládání, kdykoli chcete ulo¾it dokument do pamìti komunikátoru. Podrobnìj¹í 
informace o správì souborù a slo¾ek, viz ‘Správce souborù’ na stranì 209.
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Tip: Pokud jste 
zaznamenali zvuky nebo 
rozhovor, mù¾ete tyto 
zvukové soubory pou¾ít jako 
vyzvánìcí tón. Viz stranu 
101.

Aplikace Rekordér umo¾òuje zaznamenat telefonní rozhovor a hlasové poznámky. 
Mù¾ete zde rovnì¾ poslouchat zaznamenané nahrávky nebo jiné zvukové soubory.

Maximální délka záznamu závisí na velikosti volné pamìti.

Mù¾ete otevøít soubory, které byly ulo¾eny v následujících formátech: .WAV, .AU, 
a komprimovaný GSM-kódovaný formát souboru. Komprese je provedena v¾dy 
v prùbìhu záznamu.

Rekordér obsahuje v¹echny ovládací prvky, jako Pøehrát, Stop, Pauza a Záznam, 
které mù¾ete najít na bì¾ných nahrávacích pøístrojích. Pro obnovení pøeru¹eného 
záznamu nebo pøehrávání stisknìte Obnovit.

Obrázek 94

Stisknutím tlaèítek ∧  a ∨  na tlaèítku se ¹ipkami mù¾ete mìnit hlasitost aplikace 
Rekordér. Zvukové soubory mù¾ete rovnì¾ upravit pomocí pøíkazù v menu Úpravy.

Poznámka: Pøi nahrávání hovorù dodr¾ujte v¹echny místní zákony. 
Nepou¾ívejte tuto funkci nelegálnì.

Poznámka: Podrobnìj¹í informace o aplikaci Rekordér naleznete v nápovìdì 
pøístroje Nokia 9210i Communicator.
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Aplikace Foto editor funguje jako správce obrázkových souborù. Slo¾ky aplikace, 
vytvoøené pro ukládání obrázkù, se nazývají alba. V albech se obrázky zobrazují 
jako náhledy. Náhled obrázku je zmen¹ený obrázek, pøedstavující obrázkový 
soubor pùvodní velikosti.

Aplikace Foto editor podporuje ¹iroký rozsah formátù obrázkù, mimo jiné JPEG, 
TIFF, GIF, BMP, MBM a WBMP.

Tip: Stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Zobrazení > 
Lupa > Stupeò pøiblí¾ení.

Mù¾ete otevøít a zobrazit v¹echny bì¾né formáty obrázkových souborù. Mù¾ete 
stisknout Zvìt¹it pro zvìt¹ení zobrazení obrázku, Zmen¹it pro zmen¹ení zobrazení 
obrázku a Otoèit pro otoèení zobrazení obrázku.

Pro zobrazení vlastností obrázku stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > 
Vlastnosti.

Aplikaci Foto editor mù¾ete pou¾ít pro zobrazení obrázkù a vytváøení alb obrázkù.

Obrázky v albu mù¾ete vymazat nebo pøejmenovat a zkopírovat èi pøesunout do 
jiného alba. Tak mù¾ete vytvoøit album s nejoblíbenìj¹ími obrázky.

Tip: Máte-li obrázky 
nebo alba ulo¾eny v adresáøi 
D:\Dokumenty\Fotogalerie\ na 
vlo¾ené pamì»ové kartì, 
zobrazí se v tomto zobrazení 
také.

Obrázek 95

Poznámka: Alba mohou obsahovat pouze obrázky, nikoli dal¹í alba.
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a Obrázky mù¾ete pøijmout i prostøednictvím IÈ portu. Podrobnìj¹í informace, viz 

‘Pøíjem obrázku pøes infraèervený port’ na stranì 238.

Vytvoøení nového alba
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Soubor > Nové album. Zobrazí se dialog.
2 Urèete následující:

Název: Název alba.
3 Pro ulo¾ení alba do komunikátoru stisknìte Vytvoøit v pøístr..

Pro ulo¾ení alba do pamì»ové karty stisknìte Vytvoøit na kartì.

Zobrazení obsahu alba
Tip: Pro otevøení obrázku, 

který je umístìn mimo 
album, zvolte Soubor > 
Otevøít z.

1 V hlavním zobrazení aplikace Foto editor zvolte album a stisknìte Otevøít. 
Zobrazí se náhled obsahu alba.

2 Obsahem alba mù¾ete procházet pomocí tlaèítka se ¹ipkami.
Pro otevøení a zobrazení obrázku stisknìte Otevøít.

3 Pro zobrazení dal¹ího pøípadného rámeèku s obrázkem stisknìte tlaèítko Menu 
a zvolte Zobrazení > Dal¹í rámeèek. Pro návrat na pøedchozí obrázek stisknìte 
Pøedchozí rámeèek.

4 Pro návrat do zobrazení náhledù stisknìte Zavøít album.

Pøesouvání obrázkù do alba a z alba
1 V zobrazení náhledù obrázkù alba zvolte tlaèítkem se ¹ipkami obrázek nebo 

obrázky.
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aTip: Pomocí mezerníku 
mù¾ete zvolit více obrázkù. 
Mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pøíkaz 
menu Úpravy a poté 
odpovídající zkratkové 
klávesy (Ctrl+c, Ctrl+x, 
Ctrl+v) pro pøesunutí nebo 
pøekopírování obrázkù.

2 Stisknìte tlaèítko Menu a poté zvolte Úpravy > Kopírovat nebo Vyjmout. 
3 Otevøete cílové album. 
4 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Úpravy > Vlo¾it.
5 Je-li v cílovém albu obrázek stejného jména, zobrazí se potvrzovací poznámka 

s dotazem, zda chcete existující obrázek nahradit. Vyberte z následujících voleb:
Nahradit - Existující obrázek je nahrazen vkládaným obrázkem.
Nahradit v¹e - V¹echny existující obrázky jsou nahrazeny vkládanými obrázky.
Pøeskoèit - Pøeskoèí obrázek a pokraèuje v operaci.
Storno - Stornuje celou operaci vkládání.

Tip: Pro pøejmenování alb 
nebo obrázkù zvolte Soubor 
> Pøejmenovat, zadejte název 
a stisknìte OK. Pøíponu 
souboru nelze mìnit.

Vytvoøení nového obrázku z originálu
Mù¾ete zvolit èásti otevøeného obrázku a ulo¾it je jako samostatné obrázky pro 
dal¹í pou¾ití.
1 Otevøete obrázek. Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Úpravy > Zvolit výøez. Na 

obrázku se zobrazí výbìrový rámeèek.
2 Pro pohybování výbìrovým rámeèkem pou¾ijte tlaèítko se ¹ipkami.

Pro zmìnu velikosti výbìrového rámeèku stisknìte tlaèítko Ctrl a pou¾ijte 
tlaèítko se ¹ipkami.

3 Chcete-li ulo¾it obsah rámeèku jako nový obrázek, stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Soubor > Ulo¾it jako. Zvolte Zvolený výøez.

4 Zvolte slo¾ku, do které chcete ulo¾ení provést, zadejte název nového souboru 
obrázku a stisknìte OK.

Zmìna velikosti obrázku
1 Stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Nástroje > Zmìna velikosti. Zobrazí se dialog.
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a 2 Tlaèítkem se ¹ipkami vyhledejte novou velikost a stisknìte Zvolit nebo stisknìte 

Podle obrazovky pro upravení velikosti obrázku na celou ¹íøku obrazovky.

Pøíjem obrázku pøes infraèervený port
1 Otevøete album, do kterého chcete ulo¾it pøijatý soubor.

Tip: Velké obrázky 
pøenesené z digitálního 
fotoaparátu mohou pro 
zobrazení zabírat velkou 
èást interní pamìti. Pro 
zmìnu velikosti pøenesených 
obrázkù na rozmìr 640 x 
480 pixelù stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte Nástroje> 
Pou¾ít VGA, pokud je¹tì tato 
volba není zvolena. 
Upozoròujeme, ¾e tuto 
funkci nemusí podporovat 
v¹echny fotoaparáty.

2 Stisknìte Obrázky pøes IÈ. Zobrazí se dialog.
3 Z následujících voleb zvolte jednu:

Pøijmout do alba: Pro pøijmutí a ulo¾ení obrázku.
Pøijmout a odeslat el. po¹tou: Obrázek bude pøijat a odeslán jako zpráva el. po¹ty.
Pøijmout a odeslat jako fax: Obrázek bude pøijat a odeslán jako fax.

4 Stisknìte OK.

Aplikace RealOne Player
RealOne Player umo¾òuje pøehrávání zvukových a video souborù ve formátu 
RealAudio a RealVideo ve Va¹em pøístroji Nokia 9210i Communicator. Mù¾ete je 
buï naèíst do komunikátoru z kompatibilního PC jako celé soubory a ty pak 
pøehrát, nebo mù¾ete pøehrávat soubory prùbì¾nì naèítané ve formì datového 
toku z bezdrátové sítì.

Poznámka: Vysílání datového toku je sí»ová funkce, která vy¾aduje podporu HSCSD 
(High Circuit Switch Data).

Hlavní zobrazení aplikace RealOne Player je zobrazeno na obrázku 96.
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Obrázek 96

Podrobnìj¹í informace a pokyny k pou¾ití aplikace RealOne Player naleznete v 
u¾ivatelské pøíruèce k aplikaci RealOne Player na CD-ROMu v prodejním balení.

Informace sítì
Tip: Informace o 

dostupnosti této slu¾by 
získáte u operátora sítì.

Prohlí¾eè Informací sítì je aplikace, kterou mù¾ete pou¾ít spolu se slu¾bou 
Informace sítì pro zobrazení zpráv a objednání témat. V místech, kde je tato slu¾ba 
dostupná, mù¾ete pøijímat krátké zprávy s rùznými tématy, jako jsou informace o 
taxislu¾bì, poèasí, slu¾bách operátorù atd.

Obrázek 97

Pro zahájení nebo ukonèení pøíjmu zpráv informací sítì stisknìte v hlavním 
zobrazení aplikace Informace sítì Zapnout pøíjem nebo Vypnout pøíjem.
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a Tip: Mù¾ete vyhledat 

rùzná témata. Zadejte název 
téma do vyhledávacího pole.

Pro ètení zpráv stisknìte Èíst a stisknìte Dal¹í nebo pro procházení dal¹ími 
zprávami pou¾ijte pøíkazy z menu Zobrazení.

Pro objednání vyhledejte téma a stisknìte Objednat. V dialogu je na levé stranì 
tématu zobrazeno za¹krtávací znaménko. Pro odhlá¹ení slu¾by stisknìte Odhlásit.

Pro pøidání, upravení nebo odstranìní témat pøi vypnutém pøíjmu stisknìte tlaèítko 
Menu a zvolte > Téma > Pøidat téma / Upravit téma / Vymazat téma(ta).

Tip: Téma mù¾ete rychle 
nastavit jako aktuální, 
jestli¾e jej zvolíte a poté 
stisknete Ctrl + M.

Chcete-li být pøi pøijmutí nové zprávy upozoròováni dialogem, ve kterém bude 
zobrazena zpráva s konkrétním tématem, stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Téma > 
Oznaèit jako aktuální. Aktuální téma je oznaèeno vykøièníkem “!”.

Vytvoøení nebo pøejmenování seznamù témat
Pro vytvoøení nového seznamu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Seznam > Nový 
prázdný seznam nebo Nový seznam se zvolenými tématy.

Tip: Témata mù¾ete tøídit 
stisknutím tlaèítka Menu a 
zvolením pøíkazu tøídìní 
v menu Zobrazení.

Pro zmìnu názvu otevøeného seznamu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Seznam > 
Pøejmenovat seznam.

Upozoròujeme, ¾e pøíjem musí být vypnutý.

Otevøení seznamu témat
Pro otevøení jiného seznamu stisknìte tlaèítko Menu a zvolte Seznam > Volba 
seznamu témat. 

V rùzných seznamech témat mù¾ete objednávat nebo odhla¹ovat témata a 
nastavovat aktuální témata.
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Pro automatické pøidání nových témat do seznamu stisknìte tlaèítko Menu a 
zvolte Nástroje > Nastavení. Urèete následující:

Tip: Vytvoøte nový 
prázdný seznam témat a 
zvolte Ano a V¹echny. Budete 
tak pøijímat úplný seznam 
témat dostupných v místì, 
kde se nacházíte.

Detekovat nová témata - Dostupné volby jsou Ano / Ne. Zvolíte-li Ano, budou 
v¹echna nová témata automaticky pøidána do Va¹eho aktuálního seznamu témat. 
Pokud zvolíte Ne, budete pøijímat pouze zprávy objednaných nebo aktuálních 
témat, která ji¾ máte ulo¾ena v seznamu témat.

Pou¾itý jazyk - Zvolte jazyk témat, ve kterém je chcete pøijímat. Zvolte V¹echny pro 
pøíjem zpráv témat ve v¹ech jazycích.

Poznámka: Budete pøijímat pouze zprávy ve zvoleném jazyce. Chcete-li zajistit, 
abyste dostávali v¹echny dostupné zprávy, zvolte V¹echny.

Faxmodem
Komunikátor mù¾ete pou¾ít jako faxmodem pro kompatibilní PC. Komunikátor 
mù¾e být k PC pøipojen sériovým kabelem nebo prostøednictvím infraèerveného 
propojení. 

Ne¾ PC rozpozná komunikátor jako faxmodem, musí být na PC nainstalována nová 
konfigurace faxmodemu. Podrobnìj¹í informace získáte z pøíruèky k pou¾ívanému 
operaènímu systému. V prùbìhu instalace mù¾ete být vyzváni k zadání cesty 
k souboru informací o modemu. Cesta na CD-ROMu dodaném v prodejním balení 
je: \ Software for PC \ Printer and Modem drivers. Pokroèilí u¾ivatelé v této slo¾ce 
naleznou rovnì¾ seznam podporovaných AT pøíkazù. Bì¾nì není nutné tyto pøíkazy 
pou¾ívat.
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a Poznámka: Pou¾ívání komunikátoru jako faxmodemu vy¾aduje podporu 

datových hovorù ze strany sítì a aktivaci této slu¾by pro Va¹i SIM 
kartu.

Postup instalace ovladaèe faxmodemu pøi 
pøipojení kabelem
1 Spus»te systém Windows.
2 Vlo¾te CD-ROM Nokia 9210i do jednotky CD-ROM poèítaèe a vyhledejte soubor 

s informacemi o modemu (mdmn9210i.INF). Pøípadnì mù¾ete soubor najít na 
WWW stránce www.forum.nokia.com.

3 V Ovládacích panelech systému Windows poklepejte na ikonu Modemy. Zobrazí 
se dialog. Pokud na poèítaèi je¹tì nejsou instalovány ¾ádné ovladaèe modemù, 
pokraèujte krokem 6.

4 Klepnìte na tlaèítko Pøidat.
5 V poli Jaký typ modemu chcete instalovat? zvolte Dal¹í. Klepnìte na Dal¹í.
6 Zvolte volbu Nedetekovat modem, vyberu jej ze seznamu
7 Klepnìte na Z diskety...
8 Klepnìte na tlaèítko Procházet a poté vyhledejte jednotku CD-ROM 

s CD-ROMem Nokia 9210i.
Tip: Pro pou¾ití 

vysokorychlostního 
pøipojení musí Vá¹ GSM 
operátor pro Va¹i SIM kartu 
aktivovat slu¾bu HSCSD.

9 Na CD-ROMu vyhledejte slo¾ku Software for PC / Modem drivers.
10 Ve slo¾ce Modem drivers zvolte soubor Mdmn9210i.inf a klepnìte na Otevøít 

nebo OK.
11 V dialogu Instalace z diskety klepnìte na OK.
12 V dialogu Instalace nového modemu zvolte Nokia 9210i Communicator (Cable). 

Pou¾íváte-li vysokorychlostní pøipojení (HSCSD), zvolte rychlost vy¹¹í ne¾ 9600 
bps a pøipojení kabelem. Klepnìte na Dal¹í.
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a13 Zvolte port COM, ke kterému je pøipojen sériový kabel. Klepnìte na Dal¹í.
14 Klepnìte na Dokonèit.
15 Vyjmìte CD-ROM z jednotky.
16 V komunikátoru stisknìte tlaèítko Extras, zvolte Faxmodem a stisknìte Otevøít.
17 V aplikaci Faxmodem stisknìte Nastavení.
18 Na stránce Pøipojení definujte následující:

Typ pøipojení: Kabel 
Pøenosová rychlost: 19200 nebo vy¹¹í. Zajistìte, aby toto nastavení bylo stejné 
v komunikátoru i na PC.
Datové bity: 8 
Stop bity: 1
Øízení toku: Softwarem
Stisknìte Hotovo.

Poznámka: Pøenosová rychlost je rychlost pøenosu dat mezi komunikátorem 
a PC. Nejlep¹í pøenosová rychlost pro normální GSM hovory je 
19200 nebo vy¹¹í. U vysokorychlostního pøenosu byste mìli 
zvolit 115200. Stejnou hodnotu zvolte i v aplikaci na PC.

19 Nyní je Vá¹ komunikátor pøipraven pro pou¾ití jako faxmodem. Stisknutím 
Zapnout aktivujte Faxmodem. 

Nastavení Faxmodemu
Stisknìte tlaèítko Extras pro otevøení aplikací Extra, zvolte Faxmodem a stisknìte 
Otevøít.

Upozornìní: aktivní pøipojení PC vyu¾ívající faxmodem je odpojeno po 20 
minutách, pokud bìhem nich nejsou odeslána nebo pøijata ¾ádná data. Aktivní 
hovor v¹ak není automaticky odpojen.
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a Poznámka: Nastavení faxmodemu nemù¾ete zmìnit, je-li faxmodem zapnutý. 

Pro zmìnu tìchto nastavení se ujistìte, ¾e faxmodem není aktivní. 

Otevøete aplikaci Faxmodem a stisknìte Nastavení. Zobrazí se dialog, který 
obsahuje dvì stránky.

Urèete následující:

Stránka Pøipojení

Typ pøipojení: Pro zmìnu této volby stisknìte Zmìnit. Dostupné volby jsou IÈ port a 
Kabel. Zvolíte-li IÈ port, budou dal¹í volby nastaveny automaticky.
Pokud zvolíte Kabel, definujte je¹tì následující volby:

Pøenosová rychlost: Rychlost pøenosu dat mezi komunikátorem a PC. Nejlep¹í 
pøenosová rychlost pro normální hovory v sítích GSM je 19200. Pro 
vysokorychlostní hovory musíte zvolit 115200. Stejnou rychlost nastavte 
i ve Va¹í PC aplikaci.

Datové bity: Definuje poèet bitù, které se pou¾ijí pro formát bajtu. Výchozí volba, 
kterou je mo¾né bì¾nì pou¾ít, je 8.

Parita: Procedura kontrolující chyby parity. Výchozí volba, kterou je mo¾né bì¾nì 
pou¾ít, je ®ádná.

Stop bity: Definuje poèet pou¾itých stop bitù. Výchozí volba, kterou je mo¾né bì¾nì 
pou¾ít, je 1.

Øízení toku: Doporuèeno je zvolit Softwarem. Toto nastavení musí být stejné i na PC.

Stránka Operaèní systém

Windows 2000: Nepou¾íváte-li systém Windows 2000, zvolte Ne a stisknìte 
Hotovo. Zbylé volby na stránce nejsou vysvícené. Pokud pou¾íváte systém 
Windows 2000, zvolte Ano. Zadejte rovnì¾ následující informace o 
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apøipojení. Potøebné informace získáte od provozovatele hostujícího 
serveru, který chcete volat. Nemáte-li tyto informace k dispozici, zkuste 
pou¾ít výchozí volby.

Typ pøipojení:  Dostupné volby jsou Normální / Vysokorychlostní. Výchozí volba je 
Normální.

Typ vzdáleného modemu: Dostupné volby jsou Analogový / ISDN V.110 / ISDN V.120. 
Výchozí volba je Analogový.

Max. rychlost spojení: Výchozí hodnota pøi analogovém pøipojení je Autom..
Poznámka: Pøi pou¾ití jiného typu modemu musíte toto nastavení zmìnit. 

Není-li nastavení pøipojení zadáno správnì, nebude hovor 
uskuteènìn.

Zapnutí a vypnutí faxmodemu

V hlavním zobrazení aplikace Faxmodem stisknìte Zapnout nebo Vypnout.

Linda1.book  Page 245  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved.

247

O
ds

tr
aò

ov
án

í p
ro

bl
ém

ù12. Odstraòování 
problémù
Máte-li s komunikátorem nìjaké problémy, linka péèe o zákazníky Club Nokia 
Careline Vám odpoví na Va¹e dotazy a poskytne podrobnìj¹í informace. 
Podrobnìj¹í informace o slu¾bì Club Nokia Careline naleznete v oddíle 
Pøíslu¹enství Pøíruèky Zaèínáme a na WWW stránkách Nokia Careline.

Mù¾ete rovnì¾ nav¹tívit slu¾bu Forum Nokia na Internetové adrese 
www.forum.nokia.com, kde získáte informace a pomocný materiál k Va¹emu 
komunikátoru.

1. Rozhraní telefonního pøístroje ani komunikátoru se nespustí; oba displeje 
zùstávají prázdné

Zkontrolujte, zda je baterie správnì nainstalovaná a nabitá.

Zkontrolujte, zda jsou kontakty baterie a stolní nabíjeèky èisté.

Baterie mù¾e být nedostateènì nabitá pro provoz pøístroje. Zkontrolujte displej a 
poslouchejte, zda se neozývají výstra¾né tóny, indikující nedostateènì nabitou 
baterii. Nabijte baterii podle popisu na stranì 21. Je-li na displeji zobrazeno 
Nenabíjím, je nabíjení pøeru¹eno. Extrémní teploty ovlivòují schopnost nabíjení 
baterie: nejprve nechte baterii vychladnout nebo ohøát. Chvíli vyèkejte, odpojte 
nabíjeèku, poté ji opìt pøipojte a zkuste nabíjet znovu. Dochází-li opakovanì 
k selhání nabíjení, kontaktujte dealera Nokia.
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ù 2. Rozhraní komunikátoru se nespustí; displej telefonního pøístroje na krytu 

bliká

Do¹lo k poru¹e pamìti komunikátoru. Kontaktujte dealera Nokia.

3. Baterie je pøipojená, ale telefonní pøístroj nepracuje

Zkuste zapnout telefonní pøístroj stisknutím tlaèítka  na nìkolik sekund.

 Zkontrolujte, zda není aktivní profil Letadlo. Podrobnìj¹í informace, viz ‘Profil 
Letadlo’ na stranì 92. 

Restartujte komunikátor vyjmutím baterie, poèkejte tøicet sekund a pak ji znovu 
nainstalujte.

Pokuste se nabít komunikátor. Pokud je na displeji telefonního pøístroje zobrazen 
indikátor úrovnì nabití baterie, ale telefonní pøístroj nepracuje, kontaktujte 
místního dealera Nokia.

Zkontrolujte indikátor síly signálu sítì: mù¾ete se nacházet mimo oblast pokrytou 
slu¾bami sítì. 

Ujistìte se, ¾e je pro Va¹i SIM kartu aktivována telefonní slu¾ba.

Zkontrolujte, zda se po zapnutí na displeji nezobrazí chybové hlá¹ení. Jestli¾e se 
zobrazí, kontaktujte místního dealera.

Zkontrolujte, zda je SIM karta správnì nainstalovaná, viz Pøíruèka Zaèínáme.

4. Rozhraní komunikátoru se neaktivuje nebo aplikace neodpovídají

Zavøete kryt a znovu jej otevøete. Pokud to nepomù¾e, zavøete kryt a vyjmìte 
baterii. Nainstalujte baterii a znovu otevøete kryt. Poèkejte dokud komunikátor 
neprovede autotest a nespustí se.

Pokuste se nabít komunikátor.
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ùPokud pøístroj ani po nìkolika restartech neodpovídá (odpojte nabíjeèku, vyjmìte 
baterii, poèkejte 30 sekund a znovu nainstalujte baterii), odstraòte následujícím 
postupem v¹echny doèasné soubory: 
1 Restartujte komunikátor odpojením nabíjeèky a vyjmutím baterie.
2 Nainstalujte baterii a otevøete kryt. 
3 Po zobrazení úvodní obrazovky Nokia 9210i Communicator okam¾itì stisknìte 

a dr¾te stisknutá tlaèítka Ctrl+Shift+I. Tlaèítko I musí být stisknuté jako 
poslední.

4 Doèasné soubory jsou odstranìny. Tímto zpùsobem dojde k vymazání 
vyrovnávací pamìti, odstranìní cookies, pøenastavení registrací zásuvných 
modulù a resetování nastavení, která jste provedli v nìkterých aplikacích, 
vèetnì v¹ech nastavení Internetu a profilù, zástupcù na Plo¹e a nastavení 
displeje. V¹echny ostatní aplikace a soubory zùstávají nedotknuté.

Pokud vý¹e popsaný postup nepomù¾e, mù¾ete jako poslední pokus pøed 
kontaktováním dealera provést zformátování vnitøní pamìti komunikátoru. 
Uvìdomte si, ¾e formátováním pamìti se odstraní v¹echny polo¾ky mimo 
standardních aplikací, které byly do pamìti ROM nainstalovány ve výrobì!

Pokud máte provedenu úplnou zálohu obsahu komunikátoru pomocí PC Suite, 
mù¾ete pøed obnovením zálohovaných souborù do komunikátoru pou¾ít PC Suite 
pro pøeformátování pamì»ové karty. Podrobnìj¹í informace, viz Pøíruèka PC Suite 
na CD-ROMu v prodejním balení. 

Jestli¾e jste provedli zálohování na pamì»ovou kartu, viz ‘Zálohování a obnovení 
dat do a z pamì»ové karty’ na stranì 214.

Jestli¾e formátujete interní pamì», dojde k trvalému odstranìní ve¹kerých 
upravených nebo vytvoøených nastavení a dal¹ích dat nebo souborù v interní 
pamìti. Zformátování interní pamìti proveïte takto:
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ù Tip: Musíte-li pøenechat 

Vá¹ komunikátor jinému 
u¾ivateli, je vhodné 
zformátovat pøístroj a 
obnovit pøedinstalovaný 
software z CD-ROMu. Tak 
bude mít dal¹í u¾ivatel 
mo¾nost zaèít pracovat 
s "èistým" pøístrojem.

1 Restartujte komunikátor odpojením nabíjeèky a vyjmutím baterie.
2 Nainstalujte baterii a otevøete kryt. 
3 Po zobrazení úvodní obrazovky Nokia 9210i Communicator okam¾itì stisknìte 

a dr¾te stisknutá tlaèítka Ctrl+Shift+F. Tlaèítko F musí být stisknuté jako 
poslední.

4 Zahájí se formátování. Celá operace bude trvat pøibli¾nì dvì minuty.
5 V systému Windows vyhledejte pomocí aplikace Prùzkumník na CD-ROMu 

(z prodejního balení) instalaèní soubor All_Nokia_9210i_data.sis ve slo¾ce 
Preinstalled in device a nainstalujte jej.

5. Nelze volat ani pøijímat hovory

Zkontrolujte, zda není zapnutý profil ‘Letadlo’. Je-li profil zapnutý, nemù¾ete volat 
ani pøijímat hovory.

Zkontrolujte, zda není vypnutý telefonní pøístroj. Zavøete kryt a zapnìte telefonní 
pøístroj.

Zobrazí-li se zpráva Neplatná SIM karta, není mo¾né pou¾ít Va¹i SIM kartu 
v komunikátoru. Kontaktujte dealera nebo operátora.

Zkontrolujte stav blokovaných a pøesmìrovaných hovorù, viz ‘Nastavení sí»ových 
slu¾eb’ na stranì 83.

Telefon mù¾e mít obsazenou linku: probíhá odesílání nebo pøijímání dat nebo faxu 
nebo je komunikátor pou¾íván jako faxmodem. Poèkejte, a¾ se ukonèí faxové/
datové volání nebo ukonèete hovor stisknutím tlaèítka  na klávesnici 
telefonního pøístroje.
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ù6. ©patná kvalita hovoru

Va¹e poloha nemusí umo¾òovat lep¹í kvalitu hovoru. Tento problém se mù¾e 
vyskytnout zejména pøi jízdì autem nebo vlakem. Pøesuòte se na místo, kde je 
pøíjem rádiového signálu lep¹í. Viz ‘Pøenos dat v GSM’ na stranì 8.

Pøíjem je vìt¹inou lep¹í pøi zemi, venku a kdy¾ se nepohybujete. Obèas i mírné 
posunutí komunikátoru mù¾e zlep¹it kvalitu pøíjmu. Mù¾ete se pokusit pou¾ít 
komunikátor v re¾imu handsfree, viz stránku 70. Nezapomeòte vztyèit anténu.

7. Není mo¾né pøesmìrovat nebo blokovat hlasové, faxové nebo datové hovory

Nemusíte mít tuto slu¾bu objednánu nebo není podporovaná Va¹í sítí. Pøípadnì 
èíslo støediska zpráv a tel. èíslo, na které chcete hovory pøesmìrovat, je zadané 
nesprávnì nebo není zadané vùbec.

Pøesmìrování a blokování faxových hovorù je definováno v menu Nástroje > 
Nastavení úètu v aplikaci Zprávy. Blokování datových hovorù je nastaveno 
v Blokování dat. hov v Ovládacím panelu. Datové hovory není mo¾né pøesmìrovat.

8. Není mo¾né zvolit kontakt

Pokud nemù¾ete zvolit kontakt v adresáøi aplikace Telefon, Fax, SMS nebo El. po¹ta, 
kontaktní karta neobsahuje tel. èíslo, faxové èíslo, èíslo bezdrátového telefonu 
nebo adresu el. po¹ty. V aplikaci Kontakty doplòte do kontaktní karty chybìjící 
informace.

9. Není mo¾né odesílat nebo pøijímat faxy, zprávy SMS nebo el. po¹tu

Zkontrolujte, zda máte tyto sí»ové slu¾by objednané.

Telefonní pøístroj mù¾e být vypnutý nebo je v komunikátoru nedostateènì nabitá 
baterie.
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ù Formát pou¾ívaného èísla mù¾e být neplatný nebo nebylo volané èíslo ani po deseti 

pokusech o pøipojení spojeno nebo voláte nesprávné tel. èíslo.

Telefon mù¾e mít obsazenou linku: probíhá odesílání nebo pøijímání datového nebo 
faxového hovoru nebo je komunikátor pou¾íván jako faxmodem. Poèkejte, a¾ se 
ukonèí faxové/datové volání nebo ukonèete hovor stisknutím tlaèítka  na 
klávesnici telefonního pøístroje.

Mù¾e být aktivní blokování faxových/datových hovorù nebo pøesmìrování 
faxových hovorù. Blokování/pøesmìrování faxových hovorù mù¾ete definovat 
v menu Nástroje > Nastavení úètu v aplikaci Zprávy.

Pøíjem faxu: Va¹e SIM karta nemusí mít faxové èíslo. 

Pøíjem el. po¹ty: Nemáte objednánu slu¾bu vzdálené schránky nebo pou¾ívaná 
po¹tovní slu¾ba pou¾ívá jiný protokol, ne¾ který jste zvolili. (Informujte se u 
poskytovatele slu¾by Internetu, zda máte pou¾ít POP3 nebo IMAP4.) Pou¾íváte-li 
zabezpeèené pøipojení, musí i slu¾ba Va¹í vzdálené schránky podporovat 
zabezpeèené pøipojení. Mù¾e rovnì¾ nastat pøechodný problém slu¾by vzdálené 
schránky nebo Internetových serverù mezi komunikátorem a vzdálenou schránkou. 
Zkuste to znovu po nìkolika minutách a poté kontaktujte poskytovatele slu¾by 
Internetu.

Odeslání el. po¹ty: Nemusíte mít objednánu slu¾bu vzdálené schránky nebo 
po¹tovní server urèený pro pøijmutí Va¹í zprávy není kompatibilní s protokolem 
SMTP. Pou¾íváte-li zabezpeèené pøipojení, musí i slu¾ba Va¹í vzdálené schránky 
podporovat zabezpeèené pøipojení. Mù¾e rovnì¾ nastat pøechodný problém slu¾by 
vzdálené schránky nebo Internetových serverù mezi komunikátorem a vzdálenou 
schránkou. Zkuste to znovu po nìkolika minutách a poté kontaktujte poskytovatele 
slu¾by Internetu. Pou¾íváte-li volbu Po vy¾ádání, musí být zpráva el. po¹ty odeslána 
do slo¾ky K odeslání, viz ‘K odeslání’ na stranì 165.
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ùZobrazí-li se pøi pøipojování ke vzdálené schránce chybová zpráva od provozovatele 
slu¾by, kontaktuje provozovatele slu¾by vzdálené schránky. Va¹e vzdálená 
schránka mù¾e obsahovat po¹kozenou zprávu nebo mù¾e být nesprávné nastavení 
mail serveru.

Máte-li problém s odesíláním zprávy el. po¹ty, která obsahuje pøílohy, zvolte 
Stornovat odeslání a zkuste to znovu. Jestli¾e se odesílání nezlep¹í, zkuste 
stisknout kombinaci kláves Shift-Tab-pravá ¹ipka. Nìkteré pøílohy mohou zabírat 
znaènou èást pamìti a proto mù¾e rovnì¾ pomoci uvolnìní pamìti vymazáním 
nepotøebných souborù z pamìti komunikátoru. 

Odeslání zpráv SMS: Nemáte objednánu slu¾bu krátkých textových zpráv (SMS) 
nebo je nesprávnì zadané èíslo støediska zpráv. Kontaktujte operátora.

Pøíèina problému mù¾e rovnì¾ záviset na síti: sí» nepodporuje SMS, faxová èi 
datová volání nebo zprávy el. po¹ty; sí» je mimo provoz; signál není dostateènì 
silný pro odesílání.

10. Pøi pokusu o otevøení pøijaté zprávy SMS je na displeji telefonního pøístroje 
zobrazeno "Zpráva je pøíli¹ dlouhá".

Pøijatá zpráva obsahuje více ne¾ 1377 znakù. Pro její pøeètení pou¾ijte aplikaci 
Zprávy. 

11. Není mo¾né pøipojit se k Internetu

Pokou¹íte-li se pøipojit k Internetu (chcete pou¾ít aplikaci WWW prohlí¾eè nebo 
pøijmout èi odeslat el. po¹tu), ale operace není úspì¹ná, mù¾ete pou¾ít následující 
postup pro nalezení mo¾né pøíèiny problému:
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datového hovoru v telefonním pøístroji na krytu. Pøeru¹í-li se datový hovor 
nìkolik sekund po zahájení pøipojení, zkontrolujte tel. èíslo v nastavení 
Internetu. Podrobnìj¹í informace, viz stránku 134. 
Je-li tel. èíslo správné, mù¾e být pøíèina ve ¹patných podmínkách pøístupu k síti 
nebo v pøetí¾ené síti GSM. Rovnì¾ zkontrolujte nastavení datového hovoru 
v nastavení Internetu (typ pøipojení, typ datového hovoru a maximální rychlost 
pøipojení). Podrobnìj¹í informace, viz stránku 134. 
Máte-li problémy s navázáním datového hovoru, kontaktujte operátora sítì. U 
poskytovatele slu¾eb Internetu zjistìte správný typ vzdáleného modemu. 
Nacházíte-li se mimo dosah Va¹í domovské sítì a proto pou¾íváte roaming, 
mù¾ete se pokusit pou¾ít základní datový hovor GSM, popsaný jako Tip na 
stránce 139.

2 Je-li datový hovor aktivní, ale pøesto nemù¾ete odesílat ani pøijímat el. po¹tu, 
zkuste se v aplikaci WWW prohlí¾eè pøipojit k WWW stránkám Va¹eho 
poskytovatele slu¾eb Internetu. Pokud toto pracuje, je problém zøejmì 
v nastavení el. po¹ty nebo vzdálené po¹tovní schránky. Podrobnìj¹í informace, 
viz Odstraòování problémù pøi odesílání el. po¹ty na stranì 251 a Nastavení 
aplikace El. po¹ta na stranì 175.

3 Je-li datový hovor aktivní, ale v aplikaci WWW prohlí¾eè nemù¾ete naèítat 
WWW stránky, poznamenejte si nejaktuálnìj¹í informace o stavu zobrazované 
v hlavním panelu aplikace WWW prohlí¾eè.
• Pokud je indikován stav Èeká se na odezvu nebo Hledá se adresa hostitele, mù¾e 

to znamenat, ¾e je nesprávnì zadaná WWW (URL) adresa nebo ¾e je problém 
v nastavení proxy serveru v nastavení Pøístup k Internetu nebo na vlastním 
proxy serveru. Pøípadnì nastal doèasný problém WWW serveru nebo 
Internetového pøipojení mezi WWW serverem a Va¹ím poskytovatelem slu¾eb 
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ùInternetu. Zkontrolujte nastavení proxy serveru vysvìtlené na stránce 137. 
Odpojte hovor, nìkolik minut poèkejte a poté opìt zkuste navázat pøipojení. 
Není-li pøipojení stále úspì¹né, kontaktujte poskytovatele slu¾eb Internetu.

•  Jestli¾e je indikován stav Pøihla¹uje se do sítì nebo Pøipojeno, je problém spí¹e 
v nastavení Pøístup k Internetu (podrobnìj¹í informace, viz stranu 134) nebo 
v systému vytáèené linky Va¹eho poskytovatele slu¾by Internetu. Pro 
pøipojení k poskytovateli slu¾eb Internetu mù¾e být pøípadnì nutné pou¾ít 
skript. Odpojte datový hovor, nìkolik minut poèkejte a poté opìt zkuste 
navázat pøipojení. Není-li pøipojení stále úspì¹né, kontaktujte poskytovatele 
slu¾eb Internetu.

4 Je-li Vá¹ datový hovor neèekanì pøeru¹en, mù¾e to být zpùsobeno ¹patnými 
podmínkami v síti, pøetí¾ením sítì GSM nebo nastavením pøíli¹ nízké doby 
neaktivity.

Nemù¾ete-li se pøipojit k Internetu ani po opakovaných pokusech, pøièem¾ 
pou¾íváte ji¾ døíve úspì¹nì ovìøené nastavení Internetu, nebo se zobrazí chybové 
hlá¹ení pøi otevøení aplikace WWW prohlí¾eè, vyjmìte a znovu nainstalujte baterii 
a zkuste to znovu.

12. Problémy s infraèerveným portem

Komunikátor mù¾e být pøipojen k PC, pøenosnému poèítaèi, tiskárnì, digitální 
kameøe, bezdrátovému telefonu nebo jinému komunikátoru prostøednictvím 
infraèerveného propojení.

Pou¾íváte-li na PC aplikaci PC Suite for Nokia 9210i Communicator nebo chcete-
li pøijímat data z jiného komunikátoru nebo digitální kamery, musíte pøed 
zahájením propojení aktivovat v komunikátoru infraèervené propojení. Viz Pøíruèka 
PC Suite na CD-ROMu v prodejním balení a kapitola ‘Aktivace infraèerveného 
propojení’ na stranì 36 v této pøíruèce.
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ù Poèítaè, se kterým chcete navázat propojení, musí mít nainstalován systém 

Microsoft Windows 95/98/98SE/Me, musí mít infraèervený port kompatibilní 
s IrDA a musí mít nainstalovány IrDA ovladaèe. Podrobnìj¹í informace o ovladaèích 
IrDA a jejich pou¾ití v systému Windows získáte u spoleènosti Microsoft.

Pou¾íváte-li notebook IBM Thinkpad se systémem Windows 98 SE, mohou se Vám 
projevit problémy s infraèerveným propojením. Pokud se problémy projeví, 
postupujte takto:
1 V hlavním panelu systému Windows klepnìte na tlaèítko Start a zvolte 

Nastavení > Ovládací panely.
2 V ovládacích panelech Windows 98 otevøete polo¾ku Systém.
3 V dialogu Vlastnosti systému zvolte kartu Správce zaøízení.
4 V polo¾ce Sí»ové karty zvolte IBM Thinkpad Fast Infrared Port a klepnìte na tlaèítko 

Vlastnosti. Otevøe se dialog IBM Thinkpad Fast Infrared Port Properties.
5 Klepnìte na kartu Ovladaè a poté na tlaèítko Aktualizovat ovladaè.... Spustí se 

Update Device Driver Wizard.
6 Klepnìte na Dal¹í.
7 Zvolte volbu Instalovat jeden z dal¹ích ovladaèù a klepnìte na tlaèítko Zobrazit 

seznam....
8 Byl nalezen Infrared PnP Serial Port. Klepnìte na OK.
9 Klepnìte na Dal¹í.
10 Infrared PnP Serial Port je pøipraven k nainstalování. Klepnìte na Dal¹í.
11 Nový ovladaè byl nainstalován. Klepnìte na Dokonèit.
12 Nyní musíte poèítaè restartovat, aby bylo mo¾né nový ovladaè pou¾ít. 

Klepnutím na Ano restartujte poèítaè.
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ù13. Problémy s tiskem

Pou¾íváte-li infraèervené propojení, musí být infraèervený port tiskárny 
kompatibilní se standardy IrDA. Viz ‘Tisk’ na stranì 32.

Nedaøí-li se navázat infraèervené propojení, pøesuòte soubor do PC a pro tisk 
dokumentu pou¾ijte poèítaè. Pøípadnì mù¾ete dokument odfaxovat na nejbli¾¹í 
faxový pøístroj. Viz ‘Psaní a odeslání nového faxu’ na stranì 170.

14. Problémy s pøipojením k PC

Zkontrolujte, zda je na PC nainstalována a spu¹tìna aplikace PC Suite for Nokia 
9210i Communicator. Podrobnìj¹í informace, viz Pøíruèka PC Suite.

Pøi pøipojení pomocí kabelu zkontrolujte, zda je kabel správnì pøipojen na obou 
koncích.

Pou¾íváte-li infraèervené propojení, zkontrolujte, zda jsou infraèervené porty obou 
zaøízení nasmìrovány na sebe a není mezi nimi pøeká¾ka.

Zkontrolujte, zda na PC pou¾íváte správný sériový port (COM).

Informace o ostatních problémech s programem PC Suite, viz Pøíruèka PC Suite a 
kapitola ‘Troubleshooting’ (Odstraòování problémù) v online nápovìdì aplikace PC 
Suite.

15. Problémy s faxmodemem

Pou¾íváte-li komunikátor jako faxmodem, zkontrolujte, zda komunikátor i PC 
pou¾ívají stejnou pøenosovou rychlost. Pøi pou¾ití infraèerveného propojení je 
pøenosová rychlost nastavena automaticky. Pøi pøipojení kabelem nastavte 
pøenosovou rychlost v nastavení aplikace Faxmodem. U PC je pøenosová rychlost 
nastavena v pøipojovacím softwaru poèítaèe.
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programy na PC, které faxmodem vyu¾ívají. Informujte se u prodejce. Máte-li 
problémy se softwarem pro fax na PC, pou¾ijte infraèervené propojení. 

Máte-li problémy s navázáním datového propojení se vzdáleným modemem, 
pokuste se upravit rychlost datového pøenosu pomocí AT pøíkazù. Seznam bì¾ných 
AT pøíkazù zalo¾ených na standardu ETSI 07.07 a podporovaných pøístrojem Nokia 
9210i Communicator je uveden v souboru na CD-ROMu dodaném v prodejním 
balení komunikátoru. Tento soubor najdete po klepnutí na ‘AT commands” v ‘PC 
software section’ na CD-ROMu. Bli¾¹í informace o pou¾ití AT pøíkazù a ovladaèích 
faxmodemu zjistíte v dokumentaci telekomunikaèní nebo faxové aplikace, kterou 
pou¾íváte v PC.

16. Problémy s pøístupovými kódy

Výchozí zamykací kód pro Nokia 9210i Communicator je 12345. Pokud 
zapomenete nebo ztratíte zamykací kód, kontaktujte prodejce Va¹eho 
komunikátoru. 

Zapomenete-li nebo ztratíte-li PIN kód nebo PUK kód, nebo v pøípadì, ¾e jste 
takovýto kód neobdr¾eli, kontaktujte operátora sítì.

Informace o heslech Internetu získáte u poskytovatele slu¾eb Internetu.

17. Málo pamìti

U komunikátoru mù¾e dojít k nedostatku volné pamìti, stejnì jako u PC. To mù¾e 
být zpùsobeno nìkolika dùvody:
• Mù¾e být spu¹tìno najednou pøíli¹ mnoho aplikací. Stisknìte tlaèítko Menu a 

zkontrolujte polo¾ku menu, která je zcela vlevo. Je v ní uveden seznam v¹ech 
otevøených aplikací. Zvolte aplikaci, kterou nutnì nepotøebujete, a ukonèete ji. 
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ù• Pøijali jste velké mno¾ství zpráv nebo jste ulo¾ili velké obrázky nebo jiné 
polo¾ky, které vyu¾ívají velkou èást pamìti. Pro uvolnìní pamìti komunikátoru 
odstraòte nepotøebná data, pøesuòte velké polo¾ky do pamì»ové karty nebo je, 
pokud mo¾no, pøeneste do PC. Podrobnosti viz ‘Zabránìní nedostatku místa v 
pamìti’ na stranì 168 a Pøíruèka PC Suite.

• Pokou¹eli jste se naèítat velkou WWW stránku. Viz polo¾ka 19 v tomto seznamu 
Odstraòování problémù.

Pou¾ití pamìti mù¾ete zkontrolovat v aplikaci Pamì» v Ovládacím panelu.

Viz ‘Pamì»’ na stranì 233.

18. Není mo¾né pøipojit se k Internetu pøi pou¾ívání roamingu

K Internetu se mù¾ete pøipojit, pokud jste v domovské zemi nebo regionu. 
Pou¾íváte-li roaming, Internetové propojení nepracuje. Pokuste se pou¾ít nastavení 
základního datového pøenosu GSM. Rovnì¾ zkontrolujte, zda je tel. èíslo Va¹eho 
pøístupového bodu k Internetu v mezinárodním formátu. Viz ‘Stránka Datový hovor’ 
na stranì 138.

19. Pøi naèítání velmi rozsáhlých WWW stránek se zobrazí chybová zpráva 
‘Pamì»’

Nìkteré WWW stránky jsou extrémnì velké, proto¾e obsahují mnoho velkých 
obrázkù. Takovéto stránky zaberou velmi rychle znaènou èást pamìti 
komunikátoru. Pokud se pøi naèítání WWW stránek zobrazí upozornìní na 
nedostatek pamìti, ukonèete nejprve v¹echny ostatní aplikace, které jste otevøeli 
po spu¹tìní aplikace WWW prohlí¾eè. To proveïte takto: stisknìte tlaèítko Menu 
a zkontrolujte polo¾ku menu, která je zcela vlevo. Je v ní uveden seznam v¹ech 
otevøených aplikací. Zvolte a ukonèete v¹echny polo¾ky.
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mo¾ností je ukonèit aplikaci WWW prohlí¾eè, znovu ji spustit a pokusit se stránku 
otevøít je¹tì jednou bez obrázkù. 

Poznámka: Odstranìní datových souborù nebo instalování aplikací neovlivòuje 
velikost pamìti dostupné pro aplikaci WWW prohlí¾eè.
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A13. PÉÈE A ÚDR®BA
Vá¹ Nokia 9210i Communicator je produktem moderní technologie a kvalitního 
zpracování. Následující doporuèení vám pomohou dodr¾et podmínky pro firemní 
záruky a vyu¾ívat pøístroj po mnoho let.
• Ukládejte komunikátor a v¹echny jeho souèásti a pøíslu¹enství mimo dosah 

malých dìtí.
• Uchovávejte komunikátor v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin 

mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických obvodù.
• Nepou¾ívejte ani neponechávejte komunikátor v pra¹ném prostøedí. Mohlo by 

dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí.
• Neponechávejte komunikátor v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost 

elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují plastové 
souèásti.

• Neponechávejte komunikátor v chladnu. Pøi zahøívání (na provozní teplotu) se 
uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se komunikátor otevøít. Neodborné zacházení jej mù¾e po¹kodit.
• Nedovolte, aby komunikátor upadl na zem nebo byl vystaven silným otøesùm. 

Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit jeho vnitøní elektronické obvody. Pádem 
pøístroje mù¾e dojít k po¹kození køehkého barevného displeje.

• Pøi èi¹tìní komunikátoru nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èistící 
prostøedky.

• Komunikátor nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a 
omezit jeho správnou funkci.
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A • Pou¾ívejte pouze dodanou nebo schválenou výmìnnou anténu. Neschválené 

antény, modifikace nebo pøípojky mohou komunikátor po¹kodit a mohou 
poru¹it naøízení urèená pro rádiová zaøízení.

V¹echna vý¹e uvedená doporuèení pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem na 
komunikátor, baterii, nabíjeèku nebo libovolné pøíslu¹enství. Pokud nìkteré 
nepracuje správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího kvalifikovaného servisu. Servisní 
pracovníci vám pomohou a v pøípadì nutnosti i zaøídí odbornou opravu.
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E14. DÙLE®ITÉ 
BEZPEÈNOSTNÍ 
INFORMACE
Bezpeènost silnièního provozu
S komunikátorem dr¾eným v ruce bìhem jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon 
odkládejte do dr¾áku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, 
odkud by se mohl pøi nehodì nebo prudkém zabrzdìní uvolnit.

V první øadì v¾dy dbejte na bezpeènost silnièního provozu!

Provozní prostøedí
Dodr¾ujte v¹echna zvlá¹tní naøízení a vypínejte telefon komunikátoru v¾dy, kdy¾ je 
jeho pou¾ívání zakázáno nebo kdy¾ je nebezpeèí, ¾e by jeho provoz mohl být 
zdrojem ru¹ení nebo ohro¾ení.

Telefon pou¾ívejte pouze v normální pracovní poloze.

Aby byly splnìny po¾adavky na limity rádiových frekvencí, pou¾ívejte pouze 
schválené pøíslu¹enství Nokia. Pøi pøená¹ení komunikátoru se zapnutým telefonem 
umístìte komunikátor do pouzdra nebo na sponu na opasek.
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E Èásti telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být pøitahovány kovové 

materiály; osoby se sluchadly by nemìly dr¾et telefon u ucha se sluchadlem. 
Telefon v¾dy zajistìte v dr¾áku, proto¾e kovové materiály by mohly být pøitahovány 
jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná 
magnetická záznamová média, proto¾e by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

Elektronická zaøízení
Vìt¹ina moderních elektronických zaøízení je chránìna pøed pùsobením rádiových 
frekvencí (RF). Nìkterá elektronická zaøízení v¹ak nemusejí být chránìna pøed 
rádiovými frekvencemi, které vysílá vá¹ komunikátor.

Kardiostimulátor Výrobci kardiostimulátorù doporuèují, aby mezi 
kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodr¾ena minimální vzdálenost 
20 cm, která zaruèí, ¾e kardiostimulátor nebude ru¹en. Tato doporuèení vycházejí 
z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology 
Research. Osoby s kardiostimulátorem:
• By mìly v¾dy udr¾ovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a 

zapnutým telefonem;
• By nemìly by pøená¹et telefon v náprsní kapse;
• By mìly pøi telefonování pøikládat telefon k uchu na vzdálenìj¹í stranì, aby se 

zmen¹ila mo¾nost ru¹ení kardiostimulátoru.
• By mìly, za pøedpokladu ¾e cítí ru¹ení kardiostimulátoru, komunikátor okam¾itì 

vypnout.

Sluchadla Nìkteré digitální mobilní telefony mohou pùsobit ru¹ení nìkterých 
sluchadel. V pøípadì takového ru¹ení kontaktujte poskytovatele slu¾eb.
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EOstatní zdravotnická zaøízení Funkce v¹ech zaøízení, pracujících na principu 
rádiového pøenosu (vèetnì komunikátorù) mù¾e zpùsobovat interference (ru¹ení) 
nesprávnì chránìných zdravotnických zaøízení. Informace, týkající se chránìní 
pøístrojù pøed pùsobením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaøe nebo výrobce 
zdravotnického zaøízení. Telefon komunikátoru vypínejte ve zdravotnických 
zaøízeních, pokud jste k tomu místním naøízením vyzváni. Nemocnice nebo 
zdravotnická zaøízení mohou pou¾ívat pøístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla Signály RF mohou ovlivnit nesprávnì instalované nebo nedùslednì 
chránìné elektronické systémy motorových vozidel (napø. elektronické systémy 
vstøikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické 
tempomaty a systémy airbagù). Bli¾¹í informace získáte od výrobce vozidla, nebo 
jeho obchodního zastoupení. Mìli byste rovnì¾ kontaktovat výrobce pøíslu¹enství, 
která byla do vozidla pøidána.

Místní naøízení Vypínejte telefon komunikátoru, pokud je to místním naøízením 
vy¾adováno.

Výbu¹ná prostøedí
Vypínejte telefon komunikátoru tam, kde je nebezpeèí výbuchu a dodr¾ujte zde 
v¹echna naøízení a pøíkazy. Jiskøení v takovýchto prostorech mù¾e zpùsobit výbuch 
nebo po¾ár, pøi kterých hrozí nebezpeèí osobního poranìní nebo úmrtí.

Doporuèujeme u¾ivatelùm, aby vypínali pøístroj v prostoru èerpacích stanic. 
U¾ivatelùm pøipomínáme, aby dodr¾ovali v¹echna omezení, týkající se pou¾ívání 
rádiových zaøízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), 
v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstøel.
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E Výbu¹ná prostøedí jsou èasto, ale ne v¾dy, viditelnì oznaèena. Patøí mezi nì 

podpalubí lodí; prostory pro pøevá¾ení nebo ukládání chemikálií; vozidla pou¾ívající 
kapalné ropné plyny (napø. propan a butan); prostory, kde je v atmosféøe zvý¹ená 
koncentrace chemikálií nebo malých èástic (napøíklad obilný prach nebo metalické 
prá¹ky); a dal¹í prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporuèuje 
vypnout motor vozidla.

Vozidla
Opravovat nebo instalovat komunikátor do vozidla by mìl pouze zku¹ený servisní 
pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpeèné a mohou 
zpùsobit zánik záruk, poskytovaných na zaøízení.

Pravidelnì kontrolujte, jestli je ve¹keré pøíslu¹enství mobilního telefonu ve vozidle 
správnì instalováno a jestli správnì pracuje.

Neukládejte ani nepøená¹ejte hoølavé kapaliny, plyny nebo výbu¹né materiály ve 
stejném prostoru, ve kterém je ulo¾en komunikátor, jeho èásti a pøíslu¹enství.

U vozidel vybavených airbagy si uvìdomte, ¾e airbagy pøi aktivaci vyvíjejí znaènou 
sílu. Neumís»ujte ¾ádné pøedmìty, vèetnì instalovaného nebo pøenosného 
pøíslu¹enství bezdrátového telefonu, na kryty airbagù ani do prostoru, do kterého 
se airbagy v pøípadì nárazu aktivují. Pokud je pøíslu¹enství bezdrátového telefonu 
ve vozidle nesprávnì instalováno a dojde k aktivaci airbagù, mù¾e dojít k vá¾nému 
osobnímu poranìní.

Pou¾ívání telefonu komunikátoru v letadle je zakázáno. Pøed vstupem do letadla 
vypnìte telefon komunikátoru. Pou¾ití bezdrátových telefonù v letadlech mù¾e být 
pro provoz letadla nebezpeèné, mù¾e naru¹it telefonní sí» a mù¾e být i nezákonné.
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EFCC smìrnice zakazují pou¾ívání telefonu v letadle. Pøed vstupem do letadla 
vypnìte telefon. Pou¾ití bezdrátových telefonù v letadlech mù¾e být pro provoz 
letadla nebezpeèné, mù¾e naru¹it telefonní sí» a mù¾e být i nezákonné.

Nedodr¾ení uvedených pravidel mù¾e vést k pozastavení èi odepøení pøístupu 
k telefonním slu¾bám, soudnímu postihu, pøípadnì obojímu.

Tísòová volání
Dùle¾ité: Nokia 9210i 

Communicator, stejnì jako 
ostatní bezdrátové telefony, 
pracuje na bázi rádiového 
pøíjmu, bezdrátových a 
pozemních sítí a 
u¾ivatelských funkcí. 
Z tohoto dùvodu není 
mo¾né zaruèit pøipojení za 
v¹ech podmínek. 
Nespoléhejte proto na 
spojení tohoto typu 
v zásadních pøípadech (napø. 
lékaøská pohotovost).

Tísòová volání nemusí být dostupná ve v¹ech bezdrátových sítích nebo pokud jsou 
pou¾ity urèité funkce telefonu a nebo slu¾by sítì. Informace získáte u 
provozovatele sítì.

Provádìní tísòového volání:
 1 Je-li kryt pøístroje otevøen, zavøete jej.
2 Není-li telefon zapnutý, zapnìte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající 

signálu.
Nìkteré sítì mohou vy¾adovat instalovanou platnou kartu SIM.

3 Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka  (napøíklad pro 
ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod.) a pøipravte telefon na provádìní 
hovoru. 

4 Zadejte èíslo tísòového volání pro va¹i oblast (napø. 911, 112 nebo jiné oficiální 
èíslo tísòových volání). Toto èíslo se v rùzných oblastech li¹í.

5 Stisknìte tlaèítko .

Jsou-li pou¾ívány nìkteré funkce, budete muset nejdøíve tyto funkce vypnout, a 
teprve poté vytáèet èíslo tísòového volání. Konzultujte tento dokument 
s poskytovatelem slu¾eb sítì.
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E Pøi provádìní tísòového volání nezapomeòte uvést co nejpøesnìji v¹echny dùle¾ité 

informace. Uvìdomte si, ¾e Vá¹ komunikátor mù¾e být jediným spojením z místa 
nehody, a proto neukonèujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.
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ECertifikaèní informace (SAR)
TENTO MOBILNÍ TELEFON SPLÒUJE PO®ADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM 
VLNÁM

Vá¹ komunikátor, stejnì jako jiný libovolný bezdrátový telefon, je rádiový pøijímaè 
a vysílaè. Pøístroj byl navr¾en a vyroben tak, aby nepøekroèil emisní limity vystavení 
rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními smìrnicemi (ICNIRP). Tyto 
limity jsou souèástí obsáhlých smìrnic a stanovují pro populaci povolené úrovnì 
RF. Smìrnice jsou zalo¾eny na standardech vyvinutých nezávislými vìdeckými 
organizacemi bìhem pravidelných a rozsáhlých testù vìdeckých studií. Smìrnice 
obsahují takové bezpeènostní rozpìtí, aby byla zaji¹tìna bezpeènost v¹ech osob, 
bez ohledu na vìk nebo zdravotní stav.

Standard vyzaøování pro bezdrátové telefonní pøístroje pracuje s mìrnou jednotkou 
uvádìnou jako specifická míra absobce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR 
je dle mezinárodních smìrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou provádìny za 
pou¾ití standardních pracovních poloh, s pøístroji pracujícími na nejvy¹¹í povolené 
výkonové úrovni ve v¹ech testovaných frekvenèních rozsazích. Pøesto¾e je SAR 
urèena jako nejvy¹¹í povolená úroveò výkonu, skuteèná provozní úroveò SAR mù¾e 
být výraznì ni¾¹í. Vzhledem k faktu, ¾e byl pøístroj navr¾en pro provoz ve více 
výkonnostních úrovních, je v¾dy pou¾íván jen výkon nutný pro pøipojení k síti. 
V¹eobecnì platí, ¾e èím jste blí¾e k anténì základové jednotky, tím men¹í je 
potøebný výkon pøístroje.

Nejvy¹¹í povolená hodnota SAR pro Nokia 9210i Communicator je rovna 0,34 W/
kg. Pøesto¾e mohou existovat rozdíly mezi úrovnìmi SAR rùzných telefonù v 
rùzných pozicích, v¹echny musí odpovídat mezinárodním smìrnicím pro oblast RF 
vyzaøování.
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gramù tìlní tkánì. Smìrnice obsahují takové bezpeènostní rozpìtí, aby byla pøi 
v¹ech druzích mìøení zaji¹tìna dostateèná bezpeènost osob. Hodnoty SAR se 
mohou li¹it podle místních (státních) po¾adavkù a frekvenci pou¾ité v síti. 
Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na 
Internetové adrese www.nokia.com.

Dùle¾ité informace o napájení
VÝSTRAHA: Tento pøístroj smí být napájen pouze Lithium-ionovými 

bateriemi a nabíjeèkami ACP-12, ACP-9E, ACP-9X a ACP-
9A. Jiné pou¾ití zpùsobí neplatnost záruk na tento pøístroj 
a mù¾e to být i nebezpeèné. K tomuto modelu 
komunikátoru pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a 
pøíslu¹enství schválené výrobcem komunikátoru. Pou¾ívání 
jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, 
vztahujících se na komunikátor a mù¾e být i nebezpeèné. 
Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u 
Va¹eho prodejce.Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od 
libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za 
konektor, ne za kabel.
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Slovník
AT pøíkazy

Funkce faxmodemu mù¾e být øízena AT pøíkazy. Tyto pøíkazy umo¾òují 
pokroèilému u¾ivateli ovládat v¹echny funkce modemu. Seznam AT pøíkazù 
zalo¾ených na standardu ETSI 07.07 a podporovaných pøístrojem Nokia 
9210i Communicator je k dispozici na CD-ROMu dodaném v prodejním 
balení komunikátoru.

Cookies
Cookies jsou soubory s urèitými informacemi zaslané serverem, které slou¾í 
k ukládání informací o Va¹ich náv¹tìvách na WWW stránce. Potvrdíte-li 
cookies, je server schopen vyhodnotit Va¹e pou¾ívání WWW stránky; o co se 
zajímáte, co chcete èíst atd.

Domain name (Název domény) a Host name (Název hostitelského serveru)
Termíny ”domain name” (název domény) a ”host name” (název hostitelského 
serveru) jsou obèas, mírnì nepøesnì, pou¾ity jako synonyma. V úplném názvu 
domény, napø. www.forum.nokia.com, tvoøí první èást název hostitelského 
serveru a v dal¹í èásti jsou názvy domén, ke kterým hostitelský server patøí. 
Ka¾dý název hostitelského serveru odpovídá konkrétní IP adrese. Názvy 
hostitelských serverù se pou¾ívají proto, ¾e se pamatují snadnìji ne¾ IP 
adresy.
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DNS

Slu¾ba názvu domény. Internetová slu¾ba, která pøekládá názvy domén 
(napø. www.nokia.com) na IP adresy (napø. 192.100.124.195). Názvy domén 
jsou snáze zapamatovatelné, ale jejich pøekládání je nutné, proto¾e Internet 
je zalo¾en na IP adresách.

Formát MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
Standardní Internetový formát, který povoluje vkládání více objektù el. po¹ty 
do jedné zprávy. Takovými objekty mohou být napøíklad zprávy obsahující 
více písem a netextových prvkù, jako jsou obrázky a zvukové fragmenty.

Heslo pro blokování hovorù
Heslo pro blokování je ètyøèíselný kód, který je potøeba pøi zmìnì blokování 
faxových a hlasových hovorù, viz ‘Blokování hlasových hovorù’ na stranì 85. 
Heslo není ulo¾eno v komunikátoru ani v SIM kartì, ale v síti. Heslo získáte 
u operátora sítì po objednání slu¾by blokování hovorù.

Hlasová schránka
Hlasová schránka je slu¾ba sítì nebo osobní záznamník, kde Vám volající 
osoby mohou zanechat zprávy.

Hotspot
WWW stránka mù¾e obsahovat "hotspoty", jako jsou napøíklad výbìrové 
seznamy, pole pro zadávání textu, tlaèítka pro odeslání/stornování, které 
umo¾òují posílat informace do Internetu.
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HSCSD

HSCSH je vysokorychlostní pøenos dat s pøepínáním okruhù pro mobilní 
u¾ivatele, který umo¾òuje rychlost pøenosu a¾ ètyøikrát vìt¹í (38.4 kbps) ne¾ 
je standardní rychlost pøenosu dat v systému GSM (podle standardu z roku 
1999). HSCSD je rychlostnì srovnatelný s mnoha poèítaèovými modemy, 
které dnes pracují na pevných telefonních linkách. 

HTML (Hypertext Mark-up Language)
Jazyk pou¾itý pro definování vzhledu a obsahu WWW dokumentù.

HTTPS
HTTP se zabezpeèeným pøipojením. Viz Protokol SSL (Secure Socket Layer).

IETF (Internet Engineering Task Force)
IETF odpovídá za vìt¹inu Internetových standardù. Nokia 9210i 
Communicator pou¾ívá mnoho IETF standardù. V nastavení zpìtného volání 
je jedno nastavení urèené podle IETF, zatímco ostatní metody jsou 
specifikované podle Microsoftu.

IP adresa brány
Adresa brány WAP. (viz: brána WAP).

ISDN propojení
ISDN propojení je typ propojení datového hovoru mezi komunikátorem a 
pøístupovým bodem k Internetu. ISDN propojení je digitální od zaèátku a¾ do 
konce a proto nabízí mnohem krat¹í doby spojení a rychlej¹í pøenos dat ne¾ 
analogová pøipojení. Chcete-li pou¾ít ISDN, musí být tento pøenos 
podporován provozovatelem slu¾by Internetu a zároveò i operátorem sítì 
GSM.
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Java

Objektový programovací jazyk vyvinutý firmou Sun Microsystems, který je 
uzpùsobený pro ruèní pøístroje. 
Java je jazyk podobný C++, ale je zjednodu¹ený, aby se omezili nìkteré 
funkce jazyka, které zpùsobují známé programovací chyby. Kompilovaný kód 
Java mù¾e být spu¹tìn na vìt¹inì poèítaèù, proto¾e interprety jazyka Java a 
prostøedí pro spu¹tìní existují ve vìt¹inì operaèních systémù 

Kmitoètové tóny (DTMF)
Systém pou¾itý tlaèítkovými telefony. Systém kmitoètových tónù pøiøazuje 
specifickou frekvenci, neboli tón, ka¾dému tlaèítku, tak¾e je mo¾né je 
snadno identifikovat mikroprocesorem. Kmitoètové tóny umo¾òují 
komunikaci s hlasovými schránkami, poèítaèovými telefonními systémy atd.

Obrázky; vlo¾ené a externí
Obrázky v naètené WWW stránce jsou vlo¾ené obrázky. Vìt¹í obrázky jsou 
vìt¹inou umístìny jako externí obrázky a musí být zobrazeny samostatnì.

Odkaz
Zástupce na WWW stránce, který Vás pøenese na jinou WWW stránku nebo 
na jiné místo stejné stránky. Odkazy jsou obvykle podtr¾eny nebo je pro nì 
pou¾ita jiná barva písma, ne¾ je barva okolního písma. Odkazy mohou být i 
obrázky.

PIN kód
PIN kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. PIN kód je dodáván se 
SIM kartou. Je-li aktivován po¾adavek na PIN kód, jste vyzváni k zadání PIN 
kódu pøi ka¾dém zapnutí telefonu. PIN kód musí obsahovat 4 a¾ 8 èíslic.
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PIN2 kód

PIN2 kód je dodán s nìkterými SIM kartami. PIN2 kód je vy¾adován pro 
pøístup k nìkterým funkcím podporovaným SIM kartou. PIN2 kód musí 
obsahovat 4 a¾ 8 èíslic.

Plug-in (Zásuvný modul)
Zásuvný modul je doplòkový software, který je mo¾né naèíst z WWW 
stránky. Komunikátor pou¾ívá zásuvné moduly pro zobrazení dokumentù, 
které aplikace WWW prohlí¾eè neumí zobrazit.

Port TCP
Identifikuje datový port cílového poèítaèe.

Pøístupový bod k Internetu (IAP)
Bod, ve kterém se komunikátor pøipojuje k Internetu pomocí datového 
volání. Pøístupový bod k Internetu mù¾e být provozován napøíklad 
komerèním provozovatelem slu¾eb Internetu (ISP) nebo Va¹í vlastní 
spoleèností. 

Pøístupový bod k WAP
Roz¹íøení pøístupového bodu k Internetu (viz.: pøístupový bod k Internetu) 
poskytující dal¹í informace, které potøebuje prohlí¾eè WAP pro pøipojení ke 
slu¾bì WAP.

Protokol
Formální sada pravidel, které øídí zpùsob pøenosu dat mezi dvìma pøístroji.

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Protokol pro pøenos dokumentù, pou¾itý na Internetu.
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Protokol IMAP4 (Internet Mail Access Protocol, verze 4)

Protokol pou¾itý pro pøístup ke vzdálené schránce.

Protokol POP3 (Post Office Protocol, verze 3)
Bì¾ný protokol el. po¹ty, který je pou¾it pro pøístup ke vzdálené schránce.

Protokol PPP (Point-to-point protocol)
Bì¾ný protokol sí»ového softwaru, který poèítaèi s modemem a telefonní 
linkou umo¾òuje pøímý pøístup na Internet.

Protokol SMTP
Internetový protokol, øídící pøenos elektronické po¹ty.

Protokol SSL (Secure Socket Layer)
Bezpeènostní protokol, který zabraòuje neoprávnìnému prohlí¾ení, fal¹ování 
nebo padìlání zprávy na Internetu. Dokumenty pou¾ívající SSL jsou 
identifikovány pøedponou HTTPS.

Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Protokol, který øídí datovou komunikaci v Internetu a v sítích TCP/IP.

Protokol TLS (Transport Layer Security)
Zabezpeèovací protokol podobný SSL, který nabízí od zaèátku a¾ do konce 
zabezpeèené a autentifikované pøipojení. Server, se kterým je propojení 
uskuteènìno, je autentifikován pomocí certifikátù. Pøenosy dat jsou 
zabezpeèeny ¹ifrovacím algoritmem. Pøístroj Nokia 9210i Communicator 
podporuje protokol TLS verze 1. Viz rovnì¾ Protokol SSL (Secure Socket 
Layer).

Linda1.book  Page 276  Thursday, June 13, 2002  9:35 AM



Copyright © 2000-2002 Nokia. All rights reserved.

277
Proxy

V nìkterých sítích je propojení mezi Internetovým prohlí¾eèem a stránkou, 
kterou chcete zobrazit, blokováno tzv. firewallem. Firewall chrání sí» pøed 
neoprávnìným pøístupem z venku. Proxy je zprostøedkující program, který 
umo¾òuje prùchod pøes firewall. Proxy mù¾e rovnì¾ slou¾it jako vyrovnávací 
pamì» sítì pro urychlení procesù vy¾adování informací.

PUK kód  (Odblokovací kód PIN)
PUK kód je osmièíselný kód dodaný se SIM kartou. Kód je vy¾adován pro 
zmìnu zablokovaného PIN kódu. Zadáte-li nesprávný PUK kód desetkrát za 
sebou, bude SIM karta trvale zablokována. Poté ji¾ nemù¾ete provádìt ani 
pøijímat hovory, kromì tísòových volání. Po trvalém zablokování SIM karty 
si musíte opatøit novou SIM kartu. PUK kód nelze zmìnit. Ztratíte-li kód, 
kontaktujte operátora sítì.

PUK2 kód
PUK2 kód je dodáván s nìkterými SIM kartami. Kód je vy¾adován, pokud 
chcete zmìnit zablokovaný PIN2 kód. Zadáte-li nesprávný PUK2 kód 
desetkrát za sebou, nebudete mít pøístup k funkcím, které vy¾adují PIN2 kód. 
Abyste mìli opìt mo¾nost pou¾ívat tyto funkce, musíte u operátora sítì 
obdr¾et novou SIM kartu. Kód PUK2 není mo¾né mìnit.

©ablona
Pøi úpravì textových dokumentù je ¹ablona nebo seznam stylù soubor nebo 
formuláø, který definuje rozvr¾ení dokumentu. ©ablona mù¾e urèit 
parametry, jako napø. velikost stránky, okraje a písma. Stejné ¹ablony mù¾ete 
pou¾ít pro mnoho dokumentù. Mù¾ete napøíklad definovat ¹ablonu pro 
osobní dopisy, jinou pro pracovní korespondenci a dal¹í pro referáty. 
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SIM karta

SIM karta obsahuje v¹echny informace, které mobilní sí» potøebuje 
k identifikaci u¾ivatele sítì. SIM karta obsahuje rovnì¾ informace, které se 
vztahují k zabezpeèení.

Souhlas s roamingem
Souhlas mezi dvìma nebo více operátory, který umo¾ní u¾ivatelùm jednoho 
operátora pou¾ívat slu¾by jiného operátora.

Technologie MCN (Micro-Cellular Network)
Mikrocely se pou¾ívají pro zvý¹ení kapacity bezdrátové sítì v zastavìných 
oblastech.

URL (Uniform Resource Locator)
Informace v zástupci, kterou vy¾aduje aplikace WWW prohlí¾eè pro 
pøipojení k uvedenému hostitelskému poèítaèi. URL obvykle zaèíná http://. 
Napøíklad domovskou stránku slu¾by Nokia Wireless Data Forum mù¾ete 
najít na adrese http://www.forum.nokia.com. Na URL je vìt¹inou 
upozornìno frázemi, jako napøíklad “Umístìní domovské stránky na” 
“Umístìní stránky,” “mù¾ete najít na...”.

WAP
Wireless Application Protocol. Protokol pro WAP slu¾by pou¾itý prohlí¾eèem 
WAP.

Zamykací kód
Zamykací kód je pìtièíselný kód, který je potøebný pro zamknutí a odemknutí 
komunikátoru. Výchozí zamykací kód pro Nokia 9210i Communicator je 
12345. Zamykací kód je rovnì¾ vy¾adován pøi zmìnìn nìkterých nastavení. 
Uchovejte jej v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od komunikátoru.
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