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Důležité informace
Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták Důležité informace.

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech
zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace
se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda
je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo
poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.
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Zažijte více. Zjistěte jak.
Další informace o co nejlepším způsobu využití telefonu naleznete na adrese
www.sonyericsson.com/support.
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Začínáme
Některé základní pokyny, jak začít používat telefon, jsou vytištěny na krabici, ve které byl
telefon dodán. Informace, jak začít telefon používat, získáte také v následující části.

Vložení karty SIM

• Otevřete kryt a vložte kartu SIM tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

Vložení a vyjmutí paměťové karty

Paměťovou kartu může být nutné zakoupit samostatně.

1 Odeberte kryt baterie a vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.

2 Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, nejdříve odeberte kryt baterie, poté stiskněte
západku a paměťovou kartu vytáhněte.

Vložení baterie

1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
2 Vložte kryt baterie zpět na místo.
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Zapnutí telefonu
1 Stiskněte a podržte tlačítko .
2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN.
3 Vyberte možnost OK.
4 Vyberte jazyk.
5 Chcete-li použít průvodce nastavením, vyberte možnost Ano.

Dopustíte-li se při zadávání kódu PIN chyby, můžete stisknutím tlačítka  vymazat chybně
zadané číslice.

Pohotovostní režim
Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto
zobrazení se nazývá pohotovostní režim. Telefon je nyní připraven k použití.

Vypnutí telefonu
• Stiskněte a přidržte tlačítko .

Před vypnutím telefonu se musíte vrátit do pohotovostního režimu.

První zapnutí telefonu
Při prvním zapnutí telefonu vám průvodce nastavením pomůže zadat základní nastavení
telefonu a importovat kontakty. Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později
prostřednictvím nastavení telefonu.

Nastavení jazyka telefonu při zapnutí
• Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí seznam jazyků. Procházejte seznamem

a vyberte jazyk.

Nastavení času a data při zapnutí
1 Jestliže vás při zapnutí průvodce nastavením vyzve k nastavení času a data, vyberte

položku Ano.
2 Upravte čas zadáním hodiny a minuty.
3 Po dokončení vyberte možnost Uložit.
4 Upravte datum zadáním roku, měsíce a dne.
5 Po dokončení vyberte možnost Uložit.

Import kontaktů z karty SIM
• Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM vám průvodce nastavením umožní

import kontaktů z karty SIM. Vyberte možnost Ano.
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Seznámení s telefonem

Přehled vlastností telefonu

1 Reproduktor sluchátka

2 Obrazovka

3 Navigační tlačítko

4 Funkční tlačítko

5 Tlačítko pro uskutečnění hovoru

6 Tlačítko zkratky

7 Klávesnice

8 Tlačítko vymazání

9 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu

10 Konektor ruční sady

11 Objektiv fotoaparátu

12 Reproduktor

13 Tlačítko ovládání hlasitosti

14 Konektor pro připojení nabíječky a kabelu USB

Nabíjení baterie
Baterie je při koupi telefonu částečně nabitá. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do
zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se
na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení.

Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za
nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. Slouží to k zachování životnosti baterie a v důsledku
toho se může zobrazovat stav nabití pod 100 %.

Nabíjení telefonu pomocí síťového adaptéru
• Pomocí kabelu USB a síťového adaptéru připojte telefon k elektrické zásuvce.
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Ikony na obrazovce
Na obrazovce se mohou objevit následující ikony:

Ikona Popis

Zmeškaný hovor.

Je připojena souprava handsfree.

Probíhající hovor.

Máte novou zprávu SMS.

Máte novou zprávu MMS.

Telefon je v tichém režimu.

Hraje rádio.

Je aktivován budík.

Je aktivována funkce Bluetooth™.

Zámek tlačítek

9

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



Přehled nabídek

Média

 Facebook

Kontakty

 Opera Mini

Zprávy
Napsat novou
Přijaté zprávy/Konverzace
Zprávy
E-mail
Volat hl. schránku

Aplikace**
Orkut
Twitter
Yahoo! e-mail
Gmail
YouTube
Opera Mini

Facebook
Picasa™
Google Talk™
TrackID™

Zábava
Služby online*
PlayNow™
Internet
Rádio
Hry
TrackID™
Záznam zvuku

Více rychlých zpráv

Organizátor
Správce souborů**
Kalendář
Budíky
Úkoly
Poznámky

Časovač
Stopky
Kalkulačka
GreenHeart™

Fotoaparát

Přátelé

Nastavení**
Všeobecné
Zvuky a upozor.
Displej
Hovory
Připojení

* Některé nabídky závisí na síti,
mobilním operátorovi
a předplatném.
** Mezi kartami v dílčích
nabídkách lze procházet
pomocí navigačního tlačítka.
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Procházení nabídek
Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

Přístup k hlavní nabídce
• Když se na obrazovce zobrazí možnost Nabídka, stiskněte prostřední funkční tlačítko.
• Pokud se na obrazovce nezobrazí možnost Nabídka, stiskněte tlačítko pro ukončení

hovoru a stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Procházení nabídek telefonu
1 Stiskněte prostřední funkční tlačítko pro výběr Nabídka.
2 K procházení nabídek stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Výběr položky
• Přejděte na položku a stiskněte prostřední funkční tlačítko.

Procházení karet
• Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Návrat o jeden krok zpět v nabídce
• Vyberte možnost Zpět.

Ukončení funkce
• Stiskněte tlačítko .

Návrat do pohotovostního režimu
• Stiskněte tlačítko .

Odstranění položky
• Přejděte na položku a stiskněte tlačítko .
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Aplikace Přátelé
V aplikaci Přátelé jsou shromážděny informace o komunikaci s vašimi pěti nejlepšími přáteli
v jednom zobrazení. Veškerá komunikace – aktualizace Facebooku™ či služby Twitter™,
zprávy SMS i MMS a zmeškané hovory – se zobrazí v pohotovostním režimu.

Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích nebo regionech.

Přidání přátel do aplikace Přátelé
1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Přátelé.
2 Vyberte možnost Přidat.
3 Zobrazí se všechny kontakty ve vašem telefonu. Vybráním přidáte kontakt jako

jednoho ze svých nejbližších přátel. Přátele musíte přidávat postupně, jednoho po
druhém.

4 Chcete-li do přátel přidat další kontakt, stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo
vpravo přejděte na další ikonu .

5 Vyberte možnost Přidat a stisknutím navigačního tlačítka nahoře nebo dole vyberte
kontakt.

Volání přátel z aplikace Přátelé
1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Přátelé.
2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele.
3 Přejděte na možnost  a vyberte položku Volat.

Zobrazení přijaté zprávy v aplikaci Přátelé
1 Po zobrazení upozornění na zprávu vyberte Přátelé.
2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele, který zprávu zaslal.
3 Přejděte na možnost  a poté vyberte položku Otevřít > Zobraz..

Odpověď na zprávu pomocí aplikace Přátelé
1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Přátelé.
2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele.
3 Přejděte na možnost .
4 Vyberte možnost Otevřít > Zobraz. a přejděte na zprávu, na kterou chcete

odpovědět.
5 Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte možnost Odpověď.

Připojení k Facebooku prostřednictvím aplikace Přátelé
1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Přátelé.
2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele.
3 Přejděte na možnost  a vyberte položku Otevřít.

Podobným způsobem lze spravovat také události na webu Twitter™.

Nastavení četnosti aktualizací aplikace Přátelé
1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Přátelé.
2 Vyberte položky Možn. > Moje nastavení > Aktualizovat frekvenci.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Odebrání přátel z aplikace Přátelé
1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Přátelé.
2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte přítele.
3 Vyberte položky Možn. > Nastavení kontaktů > Odstranit přítele.
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Rychlé zprávy
Aplikace rychlých zpráv umožňuje chatovat s dalšími lidmi 
a být součástí skupin pro zasílání rychlých zpráv při diskusích 
o tématech, která vás zajímají. Poskytovatelé služeb zasílání rychlých zpráv mohou svým
uživatelům nabízet různé funkce.

Abyste mohli začít používat rychlé zprávy, musíte mít nejprve telefon správně nastavený. V
některých případech již může být nastavení v telefonu konfigurováno. Nastavení můžete
také obdržet od poskytovatele služeb zasílání rychlých zpráv formou konfigurační zprávy.

Nastavení aplikace Google Talk™
1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabídka > Aplikace.
2 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste

k existujícímu účtu. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™ a Google
Talk™.

Spuštění aplikace Google Talk™
• V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabídka > Aplikace.
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Zadávání textu
Pomocí klávesnice QWERTY můžete zadávat písmena, čísla a speciální znaky. Vstupní
režim je Multitap.

Zadání velkého písmene
• Stiskněte a přidržte tlačítko , poté zadejte požadované písmeno. Po uvolnění

tlačítka  se klávesnice vrátí do režimu malých písmen.

Zapnutí funkce Caps Lock
• Před zadáváním textu stiskněte , dokud se na obrazovce nezobrazí .

Zadání znaku pomocí tlačítka pro přepnutí režimu
• Stisknutím tlačítka  aktivujte tlačítko pro přepnutí režimu a poté stiskněte tlačítko

se znaky stejné barvy. Například stiskněte jednou tlačítko  a poté pro zadání znaku
„1“ stiskněte klávesu „T“.

Zamknutí a odemknutí tlačítka pro přepnutí režimu
1 Dvojím stisknutím tlačítka  zamkněte tlačítko pro přepnutí režimu a poté zadejte

text stisknutím přidružených tlačítek se znaky stejné barvy.
2 Jestliže budete chtít tlačítko pro přepnutí režimu odemknout, znovu ho stiskněte.

Vkládání symbolů
1 Při zadávání textu stiskněte . Zobrazí se klávesnice se symboly.
2 Vyberte jeden či více symbolů, které chcete vložit.

Změna jazyka použitého pro psaní
1 Při zadávání textu stiskněte .
2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadání textu
1 Slovo můžete zadat vložením jednotlivých písmen, nebo stisknutím navigačního

tlačítka dole a vybráním ze seznamu predikovaných slov poté, co se zobrazí .
2 Není-li požadované slovo v seznamu, vyberte možnost Možn. > Napsat slovo,

napište dané slovo a stiskněte Uložit.
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Zprávy

Zprávy SMS
Zkontrolujte, zda je v telefonu uloženo platné číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od
poskytovatele služeb a je uloženo na kartě SIM. Pokud uloženo není, musíte jej zadat sami.

Napsání a odeslání zprávy SMS
1 Vyberte možnost Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva.
2 Napište zprávu a vyberte možnost Pokračovat. Vybrat možnost Zadat e-mailovou

ad., Vyhledat kontakt, nebo Zadat telefonní číslo.
3 Vyberte příjemce a poté vyberte možnost Odeslat.

Zobrazení přijaté zprávy SMS
• Zobrazí se zpráva Byla přijata zpráva SMS.. Vyberte možnost Ano.

Zobrazení zpráv ze složky přijatých zpráv
1 Vyberte Nabídka > Zprávy > Přijaté zprávy.
2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost Zobraz..

Zprávy MMS
Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, zvuk a další přílohy. Do mobilního telefonu
jsou odesílány pomocí služby MMS (Multimedia Messaging Service – služba
multimediálních zpráv). Před použitím zasílání zpráv MMS budete v telefonu potřebovat
správné nastavení pro internet. Viz část Internet na straně 27.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS
1 Vyberte možnost Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva.
2 V případě potřeby zadejte text. Položky do zprávy přidáte stisknutím navigačního

tlačítka směrem dolů, procházením doleva nebo doprava a vybráním položky.
3 Chcete-li před odesláním zprávy MMS zobrazit její náhled, vyberte možnost Možn.

> Náhled.
4 Když je zpráva připravena, vyberte možnost Pokračovat.
5 Přidejte příjemce vybráním možnosti odeslání.
6 Po dokončení vyberte možnost Odeslat.

Konverzace
Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazit zprávy ve složce Konverzace nebo složce
Přijaté zprávy. Konverzace zobrazuje všechny komunikace (zprávy) mezi vámi a některým
z vašich kontaktů.

Odeslání zprávy ze složky Konverzace
1 Vyberte možnost Nabídka > Zprávy.
2 Vyberte možnost Konverzace, nebo Přijaté zprávy a poté vyberte kartu

Konverzace.
3 Vyberte konverzaci.
4 Napište zprávu a vyberte možnost Odeslat.

Zobrazení zpráv ve složce Konverzace
• Vyberte možnost Nabídka > Zprávy > Přijaté zprávy > kartu Konverzace a vyberte

konverzaci.
• Vyberte možnost Nabídka > Zprávy > Konverzace a vyberte konverzaci.
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E-mail
Telefon lze využívat k odesílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu.
Před spuštěním je zapotřebí mít v telefonu správně nastavený Internet. Viz část Internet na
straně 27.

Další informace o zadávání textu naleznete v části Zadávání textu na straně 14.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu
1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabídka > Zprávy > E-mail.
2 Vyberte e-mailový účet. Není-li požadovaný účet v seznamu, vyberte možnost

Jiná.
3 Do pole Zobrazované jméno a Uživatelské jméno zadejte požadované informace

a poté vyberte možnost Pokračovat.
4 Zadejte heslo a vyberte možnost Pokračovat.
5 Vyberte možnost POP3 nebo IMAP4 a poté vyberte položku Pokračovat.
6 Zadejte podrobnosti o příchozím i odchozím serveru a poté vyberte možnost

Pokračovat.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy
1 V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabídka > Zprávy > E-mail.
2 Vyberte možnost Napsat novou.
3 Příjemce přidáte přechodem na pole Komu: a vybráním možnosti Zadat e-

mailovou ad..
4 Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost OK.
5 Chcete-li zadat předmět, přejděte na pole Předmět:, zadejte předmět a vyberte

možnost OK.
6 Abyste mohli zadat text zprávy, přejděte na pole Text:, zadejte text a vyberte

možnost OK.
7 Vyberte možnost Pokračovat > Odeslat.
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Telefonování
Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Hovor
1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a

směrovým číslem oblasti).
2 Stiskněte .

Vytáčet lze čísla z aplikace Kontakty a ze seznamu volání.

Ukončení hovoru
• Stiskněte tlačítko .

Přijetí hovoru
• Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru
• Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru
• Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Vypnutí vyzvánění bez přijetí hovoru
• Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru
• Vyberte možnost ZapRep.

Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození
vašeho sluchu.

Mezinárodní hovor
1 V pohotovostním režimu stiskněte . Zobrazí se symbol „+“.
2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
3 Stiskněte .

Seznam volání
Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání
1 Stiskněte tlačítko .
2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Vymazání seznamu volání
1 Stiskněte tlačítko .
2 Na kartě Všechny hovory vyberte Možn. > Odstranit vše.
3 Potvrďte akci výběrem možnosti Ano.

Tísňová volání
Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně
použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud
je telefon v dosahu sítě.
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Uskutečnění tísňového volání
• Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

V některých zemích se mohou používat další místní tísňová čísla. Váš mobilní operátor
pravděpodobně tato čísla uložil na kartu SIM.
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Kontakty
V nabídce Kontakty můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto
informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

Přidání kontaktu do telefonu
1 Vyberte možnost Nabídka > Kontakty.
2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte položku Přidat.
3 Zadejte jméno kontaktu a vyberte možnost OK.
4 Přejděte na možnost Nové číslo: a vyberte položku Přidat.
5 Zadejte číslo a vyberte možnost OK.
6 Vyberte typ čísla.
7 Projděte karty a zadejte případné informace do jednotlivých polí.
8 Vyberte možnost Uložit.

Úprava kontaktu v telefonu
1 Vyberte možnost Kontakty.
2 Přejděte na kontakt a vyberte Možn. > Upravit kontakt.
3 Projděte karty, upravte na nich požadované informace a vyberte možnost Uložit.

Volání kontaktů

Volání pomocí chytrého hledání
1 Pomocí klávesnice zadejte řadu číslic či písmen. Všechny záznamy, které vyhovují

zadané posloupnosti číslic nebo písmen, se zobrazí v seznamu.
2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.

Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání
1 Vyberte možnost Nabídka > Nastavení > kartu Hovory > Chytré hledání.
2 Vyberte požadovanou možnost.
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Hudba
Získejte z přehrávače hudby co nejvíce. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy
a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo si je zakoupili a
stáhli z obchodů online.

Instalace aplikace Media Go™ do počítače umožňuje přenášet obsah z paměťové karty
v telefonu a na ni. Aplikaci Media Go™ lze stáhnout na adrese
www.sonyericsson.com/support. Další informace naleznete v tématu Připojení telefonu
k počítači na stránce 24.

Přehrání skladby
1 Vyberte položky Nabídka > Média > Hudba.
2 Hudbu můžete procházet podle interpreta, alba, skladby nebo seznamu skladeb.

Přejděte na možnost a stisknutím Vybrat ji otevřete.
3 Přejděte na skladbu a vyberte možnost Přehrát.

Pozastavení skladby
• Během přehrávání skladby stiskněte .

Změna skladeb
• Během přehrávání skladby vyberte možnost  nebo .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad
• Během přehrávání skladby stiskněte a podržte  nebo .

Nastavení hlasitosti zvuku
• Během přehrávání skladby stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.
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TrackID™
TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název,
interpreta a název alba pro skladbu, kterou slyšíte z hlasitého reproduktoru nebo z rádia.

Před použitím této funkce musíte mít v telefonu správně nastavený pro aplikace Java™ a Internet.
Další informace naleznete v části Internet na straně 27. Informace o cenách získáte od
poskytovatele služeb.

Vyhledání informací o skladbě
• Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, vyberte Nabídka > Zábava > TrackID™ >

Vybrat.
• Když slyšíte skladbu z rádia v telefonu, v zobrazení rádia vyberte Možn. > TrackID™.
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PlayNow™
Otevřete-li možnost PlayNow™, vstoupíte do aplikace PlayNow™, pomocí níž můžete
stahovat hudbu, hry, vyzvánění, schémata a tapety. Požadovaný obsah lze zobrazit pomocí
náhledů nebo si jej poslechnout, a to ještě před jeho zakoupením a stáhnutím do telefonu.

Tato služba není k dispozici ve všech zemích.

Chcete-li získat další funkce, můžete v počítači přejít do internetového obchodu PlayNow™
na adrese www.sonyericsson.com/playnow. Další informace naleznete na adrese
www.sonyericsson.com/support v uživatelské příručce k funkci PlayNow™.

Přístup ke službě PlayNow™:

• V pohotovostním režimu vyberte možnost Nabídka > Zábava > PlayNow™.
• Přejděte na webovou stránku www.sonyericsson.com/playnow.
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Fotoaparát
Aplikace fotoaparátu umožňuje pořizovat fotografie, nahrávat videa, zobrazovat alba
a sdílet oblíbené klipy a obrázky s přáteli.

Ovládání fotoaparátu

1 Přizpůsobení úrovně jasu.

2 Aktivace funkce videa

3 Aktivace funkce fotoaparátu

4 Přiblížení a oddálení (funkce přblížení a oddálení není k dispozici v případě výběru velkého obrázku).

5 Hledáček fotoaparátu

6 Hodnota expozice
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Připojení telefonu k počítači
Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů.

Ne všechen obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB
Nejběžnějším způsobem přenosu souborů mezi telefonem a počítačem je kabel USB. Po
připojení telefonu k počítači lze mezi zařízeními přetahovat obsah pomocí průzkumníka
souborů v počítači.

Ujistěte se, zda jsou soubory umístěny v odpovídajících typech složek. Například hudební
soubory patří do složky Hudba. Výjimkou jsou soubory aplikací Java. Tyto soubory by měly být
umístěny ve složce Ostatní.

Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem
1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
2 Telefon: Potvrďte připojení v režimu velkokapacitního přenosu výběrem možnosti

Ano.
3 Počítač: Počkejte, než se v průzkumníku souborů zobrazí paměť telefonu

a paměťová karta jako externí disky.
4 Počítač: Na ploše počítače poklepejte na ikonu Tento počítač.
5 Počítač: Chcete-li zobrazit složky v paměti telefonu a na paměťové kartě, poklepejte

na ikonu zastupující telefon.
6 Počítač: Zkopírujte a vložte soubor nebo jej přesuňte do odpovídající složky

v počítači, v telefonu nebo na paměťové kartě.

Během přesunu souborů nelze telefon používat.

Bezpečné odpojení kabelu USB

Kabel USB neodpojujte, když přenášíte obsah, mohlo by dojít k porušení obsahu.

1 Počítač: Pomocí možnosti Bezpečně odebrat hardware vyberte zařízení, které
chcete odpojit, a poté klepněte na možnost Zastavit.

2 Odpojte kabel USB.

Pokyny v počítači se mohou lišit v závislosti na operačním systému. Další informace si přečtěte
v dokumentaci k operačnímu systému počítače.
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Wi-Fi™
Pomocí technologie Wi-Fi™ můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro
získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi™ musíte nejprve vyhledat dostupnou síť
Wi-Fi™ a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi™ může být odlišná v závislosti na umístění
telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě
Wi-Fi™.

Zapnutí sítě Wi-Fi®
• Vyberte možnost Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi > Zapnout.

Povolení zařízení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®
1 Zkontrolujte, zda máte zapnuté zařízení Wi-Fi®.
2 Vyberte možnost Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi. Na obrazovce se

zobrazí dostupné sítě Wi-Fi®.
3 K síti Wi-Fi® se připojíte ťuknutím na příslušnou síť. Pokoušíte-li se připojit

k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla.

Telefon si pamatuje sítě Wi-Fi®, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu
dříve použité sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.

Na některých místech se u otevřených sítí Wi-Fi® musíte před získáním přístupu přihlásit
k webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

25

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



Bezdrátová technologie Bluetooth™
Bezdrátová technologie Bluetooth™ usnadňuje bezdrátová propojení telefonu s dalšími
zařízeními Bluetooth™, například s náhlavní soupravou Bluetooth™. Můžete se současně
připojit k několika zařízením nebo vyměňovat položky.

Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth™ doporučujeme udržovat mezi zařízeními
vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop). Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

Zapnutí funkce Bluetooth™
• Vyberte Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Zapnout.

V některých zemích není použití bezdrátové technologie Bluetooth™ povoleno.

Ukázání nebo skrytí telefonu
• Vyberte Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Viditelnost > Zobrazit

telefon nebo Skrýt telefon.

Jestliže vyberete možnost Skrýt telefon, nemohou telefon identifikovat jiná zařízení pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth™.

Spárování telefonu se zařízením
1 Vyberte Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Moje zařízení > Nové

zařízení. Provede se vyhledání dostupných zařízení.
2 Vyberte zařízení ze seznamu.
3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth™
a zda je viditelnost telefonu v režimu funkce Bluetooth™ nastavená na hodnotu Zobrazit
telefon.

Spárování telefonu se soupravou handsfree Bluetooth™
1 Vyberte Nabídka > Nastavení.
2 Stisknutím navigačního tlačítka vpravo přejděte na kartu Připojení a vyberte

Bluetooth > Handsfree > Moje handsfree > Nové handsfree.

Přijetí položky
1 Zapněte funkci Bluetooth™ a nastavte Viditelnost na Zobrazit telefon.
2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Odeslání položky pomocí funkce Bluetooth™
1 Vyberte například Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Fotoalbum.
2 Přejděte na položku a vyberte Možn. > Odeslat > Použít Bluetooth.
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Internet
V telefonu budete potřebovat správná nastavení pro Internet. Pokud toto nastavení v
telefonu nemáte, můžete přejít na www.sonyericsson.com/support nebo požádat
poskytovatele služeb o další informace.

Musíte mít telefonní předplatné, které podporuje datový přenos.

Výběr profilu připojení k Internetu
1 Vyberte Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení Internetu > Profily pro

Internet > Připojit pomocí:.
2 Vyberte účet.

Práce s prohlížečem
1 Vyberte možnost Nabídka > Zábava > Internet > Možn. > Přejít na str..
2 Vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížeče
• Během prohlížení stiskněte tlačítko .
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Další funkce

Budíky
Jako upozornění budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Budík se spustí i tehdy, když je
telefon vypnutý.

Nastavení budíku
1 Vyberte položky Nabídka > Organizátor > Budíky.
2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
3 Přepněte mezi kartami a nastavte čas, upozornění budíku a další požadované

informace.
4 Vyberte možnost Uložit.

Jestliže je jako upozornění budíku vybráno rádio, ponechejte k telefonu připojenou soupravu
handsfree. Souprava handsfree slouží rádiu jako anténa.

Vyzvánění a tapety
Tapety slouží ke změně vzhledu obrazovky.

Nastavení hlasitosti vyzvánění
1 Vyberte Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Hlasitost vyzvánění.
2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo změníte hlasitost.
3 Vyberte možnost Uložit.

Nastavení vyzvánění
1 Vyberte Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vyzvánění.
2 Najděte a vyberte vyzvánění.

Nastavení vibračního upozornění
1 Vyberte Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vibrační upozornění.
2 Vyberte požadovanou možnost.

Použití fotografie jako tapety
1 Vyberte možnost Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Fotoalbum.
2 Přejděte na fotografii a vyberte položky Možn. > Použít jako > Tapeta.

Zámek klávesnice
Aktivací zámku klávesnice můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Příchozí hovory
můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Aktivace automatického zámku klávesnice
1 Vyberte Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Aut. zámek

kláves..
2 Vyberte požadovanou možnost.

Zámek karty SIM
Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat i s jinou kartou SIM.
Pokud je zapnutý zámek karty SIM, musíte při spuštění telefonu zadat PIN. Zadáte-li kód
PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal
Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od mobilního
operátora.
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Aktivace zámku karty SIM
1 Vyberte možnost Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana

karty SIM > Ochrana > Zapnuto.
2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost OK.

Změna kódu PIN karty SIM
1 Vyberte možnost Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana

karty SIM > Změnit kód PIN.
2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost OK.
3 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost OK.
4 Pro potvrzení znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost OK.

Zámek telefonu
Zámek telefonu chrání telefon před zneužitím v případě, že byl telefon odcizen a karta SIM
vyměněna. Kód zámku telefonu (výchozí kód je 0000) můžete změnit na libovolný čtyř- až
osmimístný číselný kód. Jestliže je zámek telefonu nastaven na možnost Automaticky, není
nutné zadávat kód zámku telefonu do té doby, než je do telefonu vložena jiná karta SIM.

Jestliže je zámek telefonu zapnutý a zámek klávesnice je také aktivní, budete požádáni o
zadání kódu zámku telefonu, abyste mohli telefon používat. Jestliže je zámek telefonu
vypnutý, pro použití telefonu je nutné pouze odemknout zámek klávesnice.

Nastavení zámku telefonu
1 Vyberte možnost Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana

telefonu > Ochrana.
2 Vyberte požadovanou možnost.
3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost OK.

Změna kódu zámku telefonu
1 Vyberte možnost Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana

telefonu > Změnit kód.
2 Zadejte starý kód a vyberte možnost OK.
3 Zadejte nový kód a vyberte možnost OK.
4 Znovu zadejte nový kód a vyberte možnost OK.

Vypnutí zámku telefonu
1 Vyberte možnost Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Ochrana

telefonu > Ochrana > Vypnuto.
2 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost OK.
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Odstraňování potíží
Některé potíže vyžadují kontaktování mobilního operátora, avšak většinu potíží můžete
opravit sami. Před odevzdáním telefonu k opravě z něj vyjměte kartu SIM. Další podporu
získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Pokud máte potíže s kapacitou paměti nebo
telefon pracuje pomalu, proveďte obnovení nastavení.

Telefon nefunguje podle očekávání
Pokud máte s telefonem problémy, zkontrolujte nejprve funkčnost následujících tipů, než
vyzkoušíte cokoli dalšího:

• Restartujte telefon.
• Vyjměte a znovu vložte kartu SIM. Poté telefon restartujte.
• Pokud telefon nereaguje a nelze ho restartovat běžným způsobem, restart vynuťte.
• Aktualizujte software telefonu. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí

přístup k nejnovějším vylepšením.
• Obnovte nastavení telefonu.

Při obnovování nastavení telefonu buďte trpěliví. Pokud byste telefon při obnovování restartovali,
můžete ho nevratně poškodit.

Obnovení nastavení
V případě potíží s telefonem, například s blikáním obrazovky, zablokováním obrazovky nebo
procházením nabídek, byste měli telefon restartovat.

Obnovení nastavení telefonu
• Vyberte Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Obnovení nastavení a vyberte

požadovanou možnost.

Obnovit nastavení Vynulujte všechny změny, které jste v telefonu provedli vůči výchozímu stavu.
Vymazat vše vymaže v telefonu všechny údaje uživatele, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky a
zvuky.

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie
Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Žádné pokrytí sítě
• Telefon je v režimu Letadlo. Ujistěte se, zda je režim V letadle vypnut.
• Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obraťte se na

mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě v daném místě.
• Karta SIM nefunguje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je

příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obraťte na nejbližší
servisní středisko společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání
Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V případě tísně někteří mobilní operátoři
umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Další informace naleznete v části Tísňová
volání na straně 17.

Zámek karty SIM aktivován
Kód PIN byl zadán nesprávně třikrát za sebou. Chcete-li telefon odemknout, musíte zadat
kód PUK (Personal Unblocking Key), který jste obdrželi od operátora.
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Kód PUK byl zablokován. Kontaktujte mobilního operátora.
Kód PUK byl zadán nesprávně 10krát za sebou. Kontaktujte poskytovatele služeb.
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Právní informace

Sony Ericsson txt CK13i 
Tuto uživatelskou příručku uveřejnila společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná
společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností
v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností
Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových
vydáních této uživatelské příručky.
Všechna práva vyhrazena.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
Číslo publikace: 1253-3607.1
Upozornění: Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi
a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového
volání v sítích GSM, čísla 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich
použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.
Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahování, ukládání a předávání dodatečného obsahu, např.
vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen,
omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo
předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu
prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson
nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.
Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo
jiného obsahu třetí strany.
Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
jednotlivých vlastníků.
Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Používání takového
programování či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u poskytovatele, který je třetí stranou, a může se řídit
dodatečnými podmínkami používání. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si
předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost
Sony Ericsson neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízené třetími
stranami.
Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této
technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.
Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných
vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných majitelů.
Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.
Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a jiných zemích.
„Předpisy pro vývoz: Na tento výrobek včetně jakéhokoliv softwaru či technických dat v něm obsažených nebo s ním
dodaných se mohou vztahovat nařízení Evropské unie, USA a jiných zemí pro vývoz a dovoz. Uživatel a jakýkoliv
vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost
opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto výrobku. Aniž by tím bylo dotčeno
výše uvedené a jako příklad, uživatel a vlastník produktu: (1) nesmí vědomě vyvézt nebo znovu vyvézt výrobky do
destinací určených články v kapitole II nařízení Evropské rady (ES) 428/2009; (2), musí dodržet podmínky nařízení vlády
USA o regulaci vývozu („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) řízené Úřadem pro průmysl
a bezpečnost Ministerstva obchodu USA; a (3) musí dodržet podmínky nařízení o ekonomických sankcích (30 C.F.R.
§§ 500 atd. http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) řízené Úřadem pro řízení zahraničních aktiv Ministerstva
financí USA. Uživatel a jakýkoli vlastník tohoto výrobku nesmí výrobek a jeho příslušenství a software vyvézt nebo
doručit do jakékoli země, oblasti a organizace nebo předat jakékoli osobě zmíněné těmito nařízeními.“
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