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DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N72
V balení najdete kartu RS-MMC (Reduced-Size Dual Voltage MultiMediaCard) 
s doplòkovými aplikacemi spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah karty 
RS-MMC a dostupnost aplikací a slu¾eb se mù¾e mìnit podle zemì, prodejce 
èi operátora sítì. Aplikace a dal¹í informace o práci s nimi jsou na serveru 
www.nokia.com/support k dispozici pouze v nìkterých jazycích.
Nìkteré funkce závisejí na kartì SIM èi síti, slu¾bì MMS nebo kompatibilitì 
pøístrojù a podporovaných formátech obsahu. Nìkteré slu¾by jsou zpoplatnìny 
zvlá¹tním poplatkem.

BEZ ZÁRUKY
Aplikace jiných výrobcù poskytované na kartì RS-MMC (Reduced-Size 
MultiMediaCard) byly vytvoøeny a jsou vlastnìny osobami èi entitami, které nejsou 
dceøinými ani jinak pøíbuznými spoleènostmi a nemají ani jiný vztah ke spoleènosti 
Nokia. Nokia nevlastní autorská práva èi práva du¹evního vlastnictví k tìmto 
aplikacím tøetích stran. V takovém pøípadì Nokia nepøebírá odpovìdnost za 
jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost tìchto aplikací jiných 
výrobcù, ani za informace uvádìné v aplikaci nebo tìchto materiálech. 
Nokia neposkytuje ¾ádnou záruku za tyto aplikace.

BERETE NA VÌDOMÍ, ®E SOFTWARE ANEBO APLIKACE (SOUHRNNÌ „SOFTWARE“) 
JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU V JAKÉM JSOU, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ 
NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI 
PØEDPISY. SPOLEÈNOST NOKIA ANI JEJÍ DCEØINÉ ÈI JINAK PØÍBUZNÉ 
SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY 
POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ 
PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST SOFTWARU K JEDNOTLIVÝM 
ÚÈELÙM, JAKO® ANI NA TO, ®E POU®ITÍ SOFTWARU NENARU©Í PRÁVA Z PATENTÙ, 
AUTORSKÁ PRÁVA, PRÁVA Z OBCHODNÍCH ZNÁMEK ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA 
TØETÍCH STRAN. SPOLEÈNOST NOKIA ANI JEJÍ DCEØINÉ ÈI JINAK PØÍBUZNÉ 
SPOLEÈNOSTI NERUÈÍ ZA TO, ®E SOFTWARE BUDE SPLÒOVAT V JAKÉMKOLI 
OHLEDU VA©E PO®ADAVKY NEBO ®E PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPØERU©OVANÝ 
NEBO BEZCHYBNÝ. PØEBÍRÁTE VE©KEROU ODPOVÌDNOST A RIZIKO ZA VOLBU 
SOFTWARU PRO DOSA®ENÍ PO®ADOVANÝCH VÝSLEDKÙ A ZA INSTALACI, 
POU®ÍVÁNÍ A VÝSLEDKY Z NÌJ ZÍSKANÉ. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU 
PØIPOU©TÌNÉM POU®ITELNÝMI ZÁKONY NEJSOU ZA ®ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ 
SPOLEÈNOST NOKIA, JEJÍ ZAMÌSTNANCI NEBO PARTNEØI ODPOVÌDNI ZA 
JAKOUKOLI ZTRÁTU ZISKU, PØÍJMÙ, OBCHODÙ, DAT, INFORMACÍ NEBO NÁKLADY 
NA OPATØENÍ NÁHRADNÍHO ZBO®Í ÈI SLU®EB, PO©KOZENÍ MAJETKU, PORANÌNÍ 

OSOB, PØERU©ENÍ OBCHODU NEBO ZA JAKÁKOLI PØÍMÁ, NEPØÍMÁ, NÁHODNÁ, 
EKONOMICKÁ, SOUVISEJÍCÍ, TRESTNÁ, SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÁ PO©KOZENÍ, 
TØEBA®E BY BYLA ZPÙSOBENA NEBO BY VZNIKALA NA ZÁKLADÌ SMLOUVY, 
PØEÈINU, NEDBALOSTI NEBO JINÉ TEORIE O ODPOVÌDNOSTI VZNIKAJÍCÍ 
Z INSTALACE NEBO POU®ITÍ NEBO NEMO®NOSTI POU®ITÍ SOFTWARU, A TO 
I V PØÍPADÌ, ®E JSOU NOKIA NEBO JEJÍ PARTNEØI NA MO®NOST TAKOVÝCH 
PO©KOZENÍ UPOZORNÌNI. NÌKTERÉ ZEMÌ/STÁTY/JURISDIKCE NEUMO®ÒUJÍ VÝ©E 
UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUÈENÍ ODPOVÌDNOSTI, ALE MOHOU UMO®NIT 
OMEZENÍ ODPOVÌDNOSTI, V TAKOVÝCH PØÍPADECH JE ODPOVÌDNOST FIRMY 
NOKIA, JEJÍCH ZAMÌSTNANCÙ NEBO PARTNERÙ OMEZENA NA 50 EURO. NIC 
Z TOHO, CO JE OBSA®ENO V TOMTO POPØENÍ, NEPO©KOZUJE ZÁKONNÁ PRÁVA 
ZÁKAZNÍKÙ.

Copyright © 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting 
People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation.

Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami 
nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù.

Zmìny a vylep¹ení výrobkù popsaných v tomto dokumentu jsou mo¾né bez 
pøedchozího oznámení. Dostupnost se mù¾e v jednotlivých zemích nebo 
regionech li¹it.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL. +358 7180 08000
TELEFAX +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

2. VYDÁNÍ CS, 9247537



Obsah
Úvod ............................................................4
Sí»ové slu¾by ........................................................................... 4
Podpora .................................................................................... 4

Kanceláø......................................................5
Mobilní zabezpeèení............................................................. 5
Quickword................................................................................ 6
Quicksheet............................................................................... 7
Quickpoint ............................................................................... 9
Adobe Reader........................................................................10
Info Print................................................................................11

Pøipojení................................................... 12
Bezdrátová klávesnice........................................................12
Push-to-talk..........................................................................12

Mé vlastní................................................ 18
Katalogy .................................................................................18
Prohlí¾eè Opera ....................................................................19

Nástroje ................................................... 21
SettingWizard.......................................................................21

Mobile Search ..........................................23
Mobile Search ...................................................................... 23

Yahoo! Go.................................................24
Yahoo! Go.............................................................................. 24

Pro vá¹ poèítaè.........................................26
Lifeblog ..................................................................................26
Nokia PC Suite ..................................................................... 29
Adobe Photoshop Album Starter Edition...................... 32



Úv
od

4

Úvod
Èíslo modelu: Nokia N72-5

Dále jen Nokia N72.

Nokia N72 je výkonný a inteligentní multimediální 
pøístroj. K co nejlep¹ímu vyu¾ití pøístroje Nokia N72 
pomáhají rùzné aplikace spoleènosti Nokia i jiných 
výrobcù.

Nìkteré dodané aplikace jsou umístìny v pamìti pøístroje 
a nìkteré na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem.

Dostupnost aplikací se mù¾e li¹it podle jednotlivých zemí 
a obchodních oblastí.

Pøed pou¾itím nìkterých aplikací musíte pøijmout platné 
licenèní podmínky.

Podle ikon uvádìných v tomto dokumentu poznáte, zda je 
aplikace ulo¾ena na pamì»ové kartì ( ) nebo na disku 
CD-ROM ( ).

 Poznámka: Pokud vyjmete pamì»ovou kartu, 
nemù¾ete pou¾ívat aplikace na ní ulo¾ené. K aplikacím 
získáte pøístup a¾ po vlo¾ení pamì»ové karty.

 Poznámka: Aplikace ulo¾ené na disku CD-ROM 
musíte pøed prvním pou¾itím nainstalovat do poèítaèe.

Sí»ové slu¾by
Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od 
provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající 
slu¾bu. Provoz mnoha funkcí tohoto pøístroje je závislý na 
funkcích v bezdrátové síti. Tyto sí»ové slu¾by nemusí být 
dostupné ve v¹ech sítích nebo musíte pøed jejich pou¾itím 
uzavøít zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. 
Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro 
jejich pou¾ití a vysvìtlit, jak budou zpoplatnìny. Nìkteré 
sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití 
sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat 
v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb.

Podpora
K aplikacím vytvoøeným jinými výrobci poskytují podporu 
tito výrobci. Pokud dojde k potí¾ím s nìkterou aplikací, 
najdete podporu na pøíslu¹ném webovém serveru. 
Pøíslu¹né odkazy jsou uvedeny na koncích kapitol 
vìnovaných jednotlivým aplikacím.
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Kanceláø
Mobilní zabezpeèení 

Aplikace Mobilní zabezpeèení spoleènosti Symantec je 
bezpeènostní øe¹ení pro mobilní pøístroje kombinující 
antivirový program s branou firewall, urèené k ochranì 
pøístroje proti nebezpeènému obsahu a útokùm.

 Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze 
v omezeném poètu jazykù.

Pro nainstalování aplikace stisknìte tlaèítko  a zvolte 
mo¾nost Kanceláø a instalaèní soubor aplikace Mobilní 
zabezpeèení Symantec. Instalaci dokonèete podle pokynù 
na displeji. Aplikace je nainstalována do slo¾ky Kanceláø.

Jde o zku¹ební verzi aplikace. Zku¹ební doba zaèíná 
okam¾ikem nainstalování aplikace Mobilní zabezpeèení 
Symantec. Chcete-li aplikaci pou¾ívat i po zku¹ební dobì, 
zakupte pomocí slu¾by LiveUpdate aktualizaci 
a postupujte podle pokyny na displeji.

Aplikace bìhem pou¾ívání pøístroje pracuje na pozadí 
a automaticky kontroluje, zda pøijímané soubory 
neobsahují viry. Chcete-li pøístroj zkontrolovat ruènì, 
zvolte mo¾nost Mo¾nosti > Provìø.. Pokud aplikace 

nalezne naka¾ený soubor, zobrazí upozornìní a mù¾ete se 
rozhodnout, co chcete se souborem udìlat.

Brána firewall sleduje spojení do pøístroje a z nìj 
a zaznamenává nepovolená spojení. Chcete-li zobrazit 
protokol, zvolte mo¾nost Mo¾nosti > Protokol èinnosti.

Mo¾ností Mo¾nosti > LiveUpdate aktualizujte do 
pøístroje nejnovìj¹í definice virù a aktualizace programu. 
Pøi ruèní aktualizaci vyberte po¾adované polo¾ky a zvolte 
mo¾nost Mo¾nosti > Hledat. Chcete-li naplánovat 
automatické aktualizace a pøipomínky, zvolte mo¾nost 
Mo¾nosti > Nastavení.

Pro práci se slu¾bou aktualizací musí být v pøístroji 
definován pøístupový bod pro Internet. Dal¹í informace 
o pøístupových bodech naleznete v u¾ivatelské pøíruèce 
k pøístroji.

Dal¹í informace
Chcete-li otevøít nápovìdu k aplikaci, zvolte mo¾nost 
Mo¾nosti > Nápovìda.

Podrobnìj¹í informace najdete na adrese 
www.symantec.com/techsupp. 
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Quickword 

Aplikace Quickword pro pøístroj Nokia N72 podporuje 
nejbì¾nìj¹í funkce aplikace Microsoft Word 97, 2000 a XP 
a soubory Palm eBooks ve formátu DOC. Aplikace 
Quickword umo¾òuje èíst dokumenty aplikace Microsoft 
Word na displeji pøístroje. Aplikace Quickword podporuje 
barvy, tuèné písmo, kurzívu, podtr¾ené písmo a zobrazení 
na celé obrazovce.

 Tip: Aplikace Quickword podporuje dokumenty 
ulo¾ené ve formátu DOC aplikací Microsoft Word 97, 
2000 a XP a soubory Palm eBooks ve formátu DOC.

 Poznámka: Nejsou podporovány v¹echny varianty 
ani funkce uvedených formátù.

Aplikace Quickword nabízí tyto mo¾nosti:
• spolupráci s kompatibilními poèítaèi a jinými 

pøístroji Palm,
• ukládání dokumentù na pamì»ovou kartu pro 

okam¾itý pøístup.

K dokumentùm mù¾ete pøistupovat a otevírat je takto:
• Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > 

Quickword. Zvolte mo¾nost Volby > Procházet 
a procházejte a otevírejte dokumenty ulo¾ené 
v pamìti pøístroje a na pamì»ové kartì.

• Mù¾ete otevírat pøílohy pøijatých zpráv el. po¹ty 
(slu¾ba sítì).

• Dokumenty mù¾ete pøes spojení Bluetooth posílat 
do slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy.

• Aplikace Spr. soub. umo¾òuje procházet a otevírat 
dokumenty ulo¾ené v pamìti pøístroje a na 
pamì»ové kartì.

• Procházení webových stránek. Pøed procházením 
zkontrolujte, zda je v pøístroji nastaven pøístupový 
bod k Internetu.

Správa souborù ve formátu Word
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > 
Quickword. Chcete-li otevøít soubor dokumentu, pøejdìte 
na nìj a stisknìte tlaèítko .

Mù¾ete také zvolit mo¾nost Volby a poté jednu z tìchto 
mo¾ností:

Soubory > Seøadit—seøadí právì zobrazené soubory podle 
názvu, velikosti, data nebo pøípony.

Soubory > Hledat—hledá soubory pouze ve slo¾ce 
Schránka nebo ve v¹ech slo¾kách v pamìti pøístroje 
a na pamì»ové kartì.

Detaily—zobrazí velikost aktuálního souboru a datum jeho 
poslední zmìny.
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Prohlí¾ení dokumentù aplikace Word
Pro otevøení dokumentu ve formátu Word pro prohlí¾ení 
stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > 
Quickword. Vyberte dokument a stisknìte tlaèítko .

Chcete-li se v dokumentu posunout, pou¾ijte navigaèní 
tlaèítko.

Chcete-li v dokumentu hledat text, zvolte mo¾nost 
Volby > Hledat > Volby.

Mù¾ete také zvolit mo¾nost Volby a poté jednu z tìchto 
mo¾ností:

Jdi na—pøejde na zaèátek, vybranou pozici nebo konec 
dokumentu.

Lupa—pøiblí¾í nebo oddálí obsah.

Automatický posuv—zahájí automatický posuv 
dokumentu. Posuv zastavíte stisknutím tlaèítka .

 Tip: Stisknutím tlaèítka  automatický posuv 
zpomalíte, stisknutím tlaèítka  zrychlíte.

Dal¹í informace
Pokud v aplikaci Quickword dojde k potí¾ím, najdete dal¹í 
informace na adrese www.quickoffice.com.

Podporu si mù¾ete vy¾ádat také zprávou el. po¹ty zaslanou 
na adresu supportS60@quickoffice.com.

Quicksheet 

Aplikace Quicksheet pro pøístroj Nokia N72 podporuje 
nejbì¾nìj¹í funkce aplikace Microsoft Excel 97, 2000, 
2003 a XP. Aplikace Quicksheet umo¾òuje pøijímat a èíst 
dokumenty aplikace Microsoft Excel na displeji pøístroje.

Aplikace Quicksheet podporuje tabulky ulo¾ené ve 
formátu XLS aplikace Microsoft Excel 97, 2000, 2003 a XP.

 Poznámka: Nejsou podporovány v¹echny varianty 
ani funkce uvedených formátù.

Aplikace Quicksheet nabízí tyto mo¾nosti:
• pøepínání mezi listy pouhými dvìma klepnutími,
• hledání textu v hodnotì nebo vzorci listu,
• zmìnu velikosti sloupcù a kotvení pøíèek,
• ukládání tabulek na pamì»ovou kartu pro okam¾itý 

pøístup.

K souborùm mù¾ete pøistupovat a otevírat je takto:
• Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > 

Quicksheet. Zvolte mo¾nost Volby > Procházet 
a procházejte a otevírejte dokumenty ulo¾ené v pamìti 
pøístroje a na pamì»ové kartì.

• Mù¾ete otevírat pøílohy pøijatých zpráv el. po¹ty 
(slu¾ba sítì).

• Dokumenty mù¾ete pøes spojení Bluetooth posílat 
do slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy.
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• Aplikace Spr. soub. umo¾òuje procházet a otevírat 
dokumenty ulo¾ené v pamìti pøístroje a na 
pamì»ové kartì.

• Procházení webových stránek. Pøed procházením 
zkontrolujte, zda je v pøístroji nastaven pøístupový 
bod k Internetu.

Správa tabulek
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > 
Quicksheet. Chcete-li otevøít soubor s tabulkami, pøejdìte 
na nìj a stisknìte tlaèítko .

Mù¾ete také zvolit mo¾nost Volby a poté jednu z tìchto 
mo¾ností:

Soubory > Seøadit—seøadí právì zobrazené soubory podle 
názvu, velikosti, data nebo pøípony.

Soubory > Hledat—hledá soubory pouze ve slo¾ce 
Schránka nebo ve v¹ech slo¾kách v pamìti pøístroje 
a na pamì»ové kartì.

Detaily—zobrazí velikost aktuálního souboru a datum 
jeho poslední zmìny.

Prohlí¾ení tabulek
Pro otevøení tabulky pro prohlí¾ení stisknìte tlaèítko  
a zvolte mo¾nost Kanceláø > Quicksheet. Vyberte soubor 
s tabulkami a stisknìte tlaèítko .

Chcete-li se v tabulce posunout, pou¾ijte navigaèní 
tlaèítko.

Chcete-li pøepínat mezi listy, zvolte mo¾nost Volby > 
Jdi na, pøejdìte na list a zvolte mo¾nost OK.

Chcete-li v hodnotì nebo vzorci v tabulce hledat text, 
zvolte mo¾nost Volby > Hledat > Volby.

Chcete-li zmìnit nastavení zobrazování tabulek, zvolte 
mo¾nost Volby a pou¾ijte následující mo¾nosti:

Zmìnit vel. displeje—pøepíná mezi zobrazením na celé 
obrazovce a na èásti obrazovky.

Velikost zobrazení—pøiblí¾í nebo oddálí obsah.

Ukotvit—ponechá zvýraznìný øádek, sloupec nebo obojí 
viditelné i pøi pohybu tabulkou.

Nast. ¹íøku sloupce—stisknutím tlaèítka  nebo  
sloupec zú¾íte nebo roz¹íøíte. Po dosa¾ení po¾adované ¹íøky 
sloupce stisknìte tlaèítko .

Dal¹í informace
Pokud v aplikaci Quicksheet dojde k potí¾ím, najdete dal¹í 
informace na adrese www.quickoffice.com.

Podporu si mù¾ete vy¾ádat také zprávou el. po¹ty zaslanou 
na adresu supportS60@quickoffice.com.
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Quickpoint 

Aplikace Quickpoint pro pøístroj Nokia N72 podporuje 
nejbì¾nìj¹í funkce aplikace Microsoft PowerPoint 97, 
2000 a XP. Aplikace Quickpoint umo¾òuje pøijímat 
a èíst prezentace aplikace Microsoft PowerPoint na 
displeji pøístroje.

 Tip: Aplikace Quickpoint podporuje prezentace 
vytvoøené ve formátu PPT aplikace Microsoft 
PowerPoint 97, 2000 a XP.

 Poznámka: Nejsou podporovány v¹echny varianty 
ani funkce uvedených formátù.

Aplikace Quickpoint nabízí tyto mo¾nosti:
• pokroèilé zobrazování ve ètyøech zobrazeních: osnova, 

poznámky pøedná¹ejícího, snímek a miniatury 
(po ètyøech),

• ukládání prezentací na pamì»ovou kartu pro okam¾itý 
pøístup.

K souborùm mù¾ete pøistupovat a otevírat je takto:
• Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > 

Quickpoint. Zvolte mo¾nost Volby > Procházet 
a procházejte a otevírejte dokumenty ulo¾ené v pamìti 
pøístroje a na pamì»ové kartì.

• Mù¾ete otevírat pøílohy pøijatých zpráv el. po¹ty 
(slu¾ba sítì).

• Dokumenty mù¾ete pøes spojení Bluetooth posílat 
do slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy.

• Aplikace Spr. soub. umo¾òuje procházet a otevírat 
dokumenty ulo¾ené v pamìti pøístroje a na 
pamì»ové kartì.

• Procházení webových stránek. Pøed procházením 
zkontrolujte, zda je v pøístroji nastaven pøístupový 
bod k Internetu.

Správa prezentací
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > 
Quickpoint.

Mù¾ete také zvolit mo¾nost Volby a poté jednu z tìchto 
mo¾ností:

Soubory > Seøadit—seøadí právì zobrazené soubory podle 
názvu, velikosti, data nebo pøípony.

Soubory > Hledat—hledá soubory pouze ve slo¾ce 
Schránka nebo ve v¹ech slo¾kách v pamìti pøístroje 
a na pamì»ové kartì.

Detaily—zobrazí velikost aktuálního souboru a datum jeho 
poslední zmìny.

Prohlí¾ení prezentací
Pro otevøení prezentace pro prohlí¾ení stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > Quickpoint. 
Pøejdìte na prezentaci a stisknìte tlaèítko .
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Pro pohyb mezi zobrazeními Osnova, Poznámky, Snímek 
a Miniatura stisknìte tlaèítko  nebo .

Pro pohyb k dal¹ímu nebo pøedchozímu snímku stisknìte 
tlaèítko  nebo .

Pro pøepnutí mezi zobrazením na celé obrazovce a na èásti 
obrazovky zvolte mo¾nost Volby > Zmìnit vel. displeje.

Chcete-li v zobrazení osnovy rozbalit nebo sbalit osnovu 
prezentace, zvolte mo¾nost Volby > Osnova.

V zobrazení snímkù na celý displej mù¾ete pou¾ívat tato 
tlaèítka:
• 1—oddálení
• 2—pøiblí¾ení
• 3—pøizpùsobení snímku velikosti obrazovky

Dal¹í informace
Pokud v aplikaci Quickpoint dojde k potí¾ím, najdete 
dal¹í informace na adrese www.quickoffice.com.

Podporu si mù¾ete vy¾ádat také zprávou el. po¹ty 
zaslanou na adresu supportS60@quickoffice.com.

Adobe Reader 

Aplikace Adobe Reader umo¾òuje èíst dokumenty 
ve formátu PDF na displeji pøístroje.

 Poznámka: Tato aplikace je optimalizována pro ètení 
obsahu dokumentù PDF v telefonech a jiných mobilních 
zaøízeních a oproti verzím pro poèítaè nabízí pouze 
omezenou sadu funkcí.

 Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze 
v omezeném poètu jazykù.

K dokumentùm mù¾ete pøistupovat a otevírat je takto:
• Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > 

Adobe PDF. Zvolte mo¾nost Volby > Vyhledat soubor 
a procházejte a otevírejte dokumenty ulo¾ené v pamìti 
pøístroje a na pamì»ové kartì.

• Mù¾ete otevírat pøílohy pøijatých zpráv el. po¹ty 
(slu¾ba sítì).

• Dokumenty mù¾ete pøes spojení Bluetooth posílat 
do slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy.

• Aplikace Spr. soub. umo¾òuje procházet a otevírat 
dokumenty ulo¾ené v pamìti pøístroje a na pamì»ové 
kartì.

• Procházení webových stránek. Pøed procházením 
zkontrolujte, zda je v pøístroji nastaven pøístupový 
bod k Internetu.

Správa souborù PDF
Pro procházení a správu souborù PDF stisknìte tlaèítko  
a zvolte mo¾nost Kanceláø > Adobe PDF. V zobrazení 
souborù jsou uvedeny nedávno pou¾ité soubory. Chcete-li 
otevøít dokument, pøejdìte na nìj a stisknìte tlaèítko .
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Mù¾ete také zvolit mo¾nost Volby a poté jednu z tìchto 
mo¾ností:

Vyhledat soubor—procházení souborù PDF v pamìti 
pøístroje a na pamì»ové kartì.

Nastavení—zmìna výchozí úrovnì lupy a re¾imu 
zobrazování dokumentù PDF.

Prohlí¾ení souborù PDF
S otevøeným souborem PDF zvolte mo¾nost Volby a poté 
jednu z tìchto mo¾ností:

Lupa—pøiblí¾í nebo oddálí obsah v krocích nebo na zadaná 
procento. Dokument mù¾ete zobrazit také na ¹íøku displeje 
nebo pøizpùsobit velikost stránky souboru PDF displeji.

Hledat—hledá v dokumentu text.

Zobrazení—zobrazí dokument na celém displeji. Dokument 
PDF mù¾ete také otoèit o 90 stupòù v libovolném smìru.

Jdi na—pøejde na vybranou stránku, dal¹í stránku, 
pøedchozí stránku, první stránku nebo poslední stránku. 

Ulo¾it—ulo¾í soubor do pamìti pøístroje nebo na 
pamì»ovou kartu.

Nastavení—zmìní výchozí úroveò lupy a výchozí re¾im 
zobrazování.

Detaily—zobrazí vlastnosti dokumentu PDF.

Dal¹í informace
Dal¹í informace najdete na adrese www.adobe.com.

Chcete-li sdílet dotazy, návrhy a informace k této aplikaci, 
nav¹tivte u¾ivatelské fórum Adobe Reader for Symbian OS 
na adrese http://adobe.com/support/forums/main.html.

Info Print 

 Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze 
v omezeném poètu jazykù.

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Kanceláø > Info 
print. Aplikace Info print umo¾òuje pøímý a bezdrátový tisk 
ze zaøízení. Rùzný obsah pøístroje mù¾ete tisknout na 
tiskárnì s profilem Basic Print Profile (BPP) a spojením 
Bluetooth (napøíklad na mobilní tiskárnì HP Deskjet 450 
nebo HP Photosmart 8150). Mù¾ete tisknout multimediální 
a textové zprávy, text el. po¹ty, kontakty, kalendáø 
a poznámky.

Aplikace podporuje tisk následujících polí kontaktu: 
telefon, fax, mobil, el. adresa, URL a adresa.

Dal¹í informace
Dal¹í informace najdete na adrese 
www.hp.com/eur/phoneprinting.
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Pøipojení
Bezdrátová klávesnice 

Chcete-li pro práci s pøístrojem nastavit klávesnici Nokia 
Wireless Keyboard nebo jinou kompatibilní bezdrátovou 
klávesnici podporující profil Bluetooth Human Interface 
Devices (HID), pou¾ijte aplikaci Wireless Keyboard. 
Klávesnice umo¾òuje pohodlné zadávání textu s plným 
rozlo¾ením kláves QWERTY, napøíklad pøi psaní textových 
zpráv, el. po¹ty i záznamù kalendáøe.

 Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze 
v omezeném poètu jazykù.

1 Aktivujte pøipojení Bluetooth v pøístroji.
2 Zapnìte klávesnici.
3 Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > 

Wireless Keyboard.
4 Mo¾ností Volby > Find keyboards spus»te hledání 

pøístrojù s pøipojením Bluetooth.
5 Vyberte v seznamu klávesnici.
6 Chcete-li klávesnici spárovat s pøístrojem, zadejte do 

pøístroje libovolné heslo (1 a¾ 9 èíslic), stejné heslo 
zadejte do 30 sekund do klávesnice a stisknìte klávesu 
Enter na klávesnici. Heslo si nemusíte zapisovat, 
proto¾e pøi pøípadném pøí¹tím párování klávesnice 
s pøístrojem mù¾ete pou¾ít jiné heslo.

Pøed zadáváním hesla mo¾ná bude nutné nejprve 
stisknout tlaèítko Fn.

7 Pokud pøístroj zobrazí dotaz na rozlo¾ení kláves, 
vyberte ho ze seznamu v pøístroji.

8 Po zobrazení názvu klávesnice se její stav zmìní na 
hodnotu Connected, zelený indikátor na klávesnici 
krátce blikne a klávesnice je pøipravena k pou¾ití.

Podrobné informace o práci s klávesnicí a její údr¾bì 
najdete v u¾ivatelské pøíruèce.

Push-to-talk 

Push-to-talk (PTT) (sí»ová slu¾ba) je hlasová slu¾ba IP 
v reálném èase dostupná pøes paketovou datovou sí». 
Slu¾ba Push-to-talk umo¾òuje pøímou hlasovou 
komunikaci stisknutím tlaèítka. Slu¾bu Push-to-talk 
mù¾ete pou¾ít pro konverzování s jednou osobou nebo 
se skupinou osob. 

Pøed pou¾itím slu¾by Push-to-talk musíte definovat 
pøístupový bod a nastavení slu¾by Push-to-talk. Nastavení 
mù¾ete pøijmout ve speciální textové zprávì provozovatele 
slu¾by, který slu¾bu nabízí. Pro konfiguraci mù¾ete pou¾ít 
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také aplikaci SettingWizard, pokud ji podporuje vá¹ 
operátor sítì. Viz èást „SettingWizard“ na str. 21.

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Connect. > 
Push to talk.

U komunikace Push-to-talk jeden u¾ivatel hovoøí a ostatní 
poslouchají z vestavìného reproduktoru. U¾ivatelé se 
støídají v odpovìdích. Proto¾e mù¾e mluvit v¾dy pouze 
jeden èlen skupiny, je omezena maximální doba jednoho 
úseku hovoru. Maximální doba je obvykle nastavena 
na 30 sekund. Podrobnosti o dobì trvání jednoho úseku 
hovoru v síti získáte od operátora sítì nebo provozovatele 
slu¾by.

 Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, 
nedr¾te pøístroj u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být 
velmi vysoká.

Telefonní hovory mají v¾dy pøednost pøed hovory 
Push-to-talk.

Urèení pøístupového bodu pro slu¾bu 
Push-to-talk
Vìt¹ina provozovatelù slu¾by vy¾aduje, aby jako výchozí 
pøístupový bod byl pou¾it pøístupový bod k Internetu (IAP). 
Nìkteøí provozovatelé v¹ak umo¾òují pou¾ít i pøístupový 
bod WAP. Podrobnìj¹í informace získáte od svého 
provozovatele slu¾by.

Pokud nemáte spojení WAP, po¾ádejte o pomoc s prvním 
pøipojením provozovatele slu¾by nebo si pøeètìte stránky 
www.nokia.com/phonesettings.

Nastavení slu¾by Push-to-talk
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Connect. > 
Push to talk > Options > PTT settings.

Zvolte mo¾nost User settings a zadejte následující 
údaje:

Incoming PTT calls—Zvolte mo¾nost Notify a uvidíte 
upozornìní na pøíchozí hovory. Zvolte mo¾nost Auto-
accept a pøístroj bude hovory PTT automaticky pøijímat. 
Zvolte mo¾nost Not allowed a pøístroj bude hovory PTT 
automaticky odmítat.

PTT call alert tone—Pokud chcete, aby nastavení 
upozornìní na pøíchozí hovor pro slu¾bu Push-to-talk 
bylo stejné jako tón upozornìní v nejèastìj¹ím aktivním 
profilu, zvolte mo¾nost Set by profile.

Callback request tone—Vyberte tón pro po¾adavek 
na zpìtné volání.

Application start-up—Vyberte, zda se chcete ke slu¾bì 
Push-to-talk pøihlásit pøi zapnutí pøístroje.

Default nickname—Zadejte výchozí pøezdívku 
zobrazenou ostatním u¾ivatelùm. Mo¾nost úprav 
mù¾e provozovatel slu¾by pro vá¹ pøístroj vypnout.
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Show my PTT address—Zvolte mo¾nost In 1 to 1 calls, 
In group calls, In all calls nebo Never. Nìkteré z tìchto 
mo¾ností mo¾nost mù¾e provozovatel slu¾by pro vá¹ 
pøístroj vypnout.

Show my login status—Chcete-li, aby vá¹ stav byl 
viditelný, zvolte mo¾nost Yes, chcete-li stav skrýt, zvolte 
mo¾nost No.

Zvolte mo¾nost Connection settings a zadejte následující 
údaje:

Domain—Zadejte název domény, který jste získali 
od provozovatele slu¾by.

Access point name—Zadejte název pøístupového bodu 
slu¾by Push-to-talk. Název pøístupového bodu je potøebný 
k navázání pøipojení k síti GSM/GPRS. 

Server address—Zadejte IP adresu nebo název domény 
serveru Push-to-talk, který jste získali od provozovatele 
slu¾by.

User name—Zadejte své u¾ivatelské jméno dodané 
provozovatelem slu¾by.

PTT password—Zadejte heslo, je-li pro navázání datového 
spojení nutné. Heslo zpravidla poskytne provozovatel 
slu¾by a èasto se v nìm rozli¹ují malá a velká písmena.

Pøihlá¹ení ke slu¾bì Push-to-talk
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Connect. > 
Push to talk. Aplikace Push-to-talk se pøi spu¹tìní 
automaticky pøihlásí ke slu¾bì.

Po úspì¹ném pøihlá¹ení se aplikace Push-to-talk 
automaticky pøipojí ke kanálùm, které byly aktivní, 
kdy¾ byla aplikace naposledy ukonèena. Pokud je spojení 
pøeru¹eno, pøístroj se automaticky pokou¹í pøihlásit zpìt, 
dokud neukonèíte slu¾bu Push-to-talk.

Ukonèení slu¾by Push-to-talk
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Connect. > Push 
to talk > Options > Exit. Pøístroj zobrazí dotaz Switch 
Push to talk off after exiting application?. Mo¾ností Yes 
se odhlásíte a ukonèíte slu¾bu. Pokud chcete ponechat 
aplikaci aktivní na pozadí, zvolte polo¾ku No. Pokud máte 
otevøeno nìkolik aplikací a chcete mezi nimi pøepínat, 
stisknìte a podr¾te tlaèítko .

Individuální volání
Zvolte mo¾nost Options > PTT contacts.

Vyberte v seznamu kontakt, se kterým chcete navázat 
spojení, a zvolte mo¾nost Options > Talk 1 to 1. 

Po celou dobu hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko . 
Jakmile domluvíte, tlaèítko  uvolnìte.
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S u¾ivatelem mù¾ete po stisknutí a podr¾ení tlaèítka  
hovoøit i v ostatních zobrazeních aplikace Push to talk, 
napøíklad v zobrazení kontaktù. Chcete-li zahájit nový 
telefonní hovor, musíte nejprve ukonèit individuální volání. 
Zvolte mo¾nost Disconnect nebo stisknìte tlaèítko .

 Tip! Pøi hovoru slu¾bou Push-to-talk dr¾te 
pøístroj pøed sebou, abyste vidìli na displej. Mluvte 
do mikrofonu a nezakrývejte reproduktor rukou.

Pøijetí individuálního volání
Stisknutím tlaèítka  zahájíte individuální hovor, 
tlaèítkem  hovor odmítnete.

 Tip! Individuální nebo skupinový hovor mù¾ete zahájit 
i z kontaktù. Zvolte mo¾nost Options > PTT > 
Talk 1 to 1 nebo Make PTT group call.

Zahájení skupinového hovoru
Chcete-li volat skupinì osob, zvolte mo¾nost Options > 
PTT contacts, oznaète v¹echny po¾adované kontakty 
a zvolte mo¾nost Options > Make PTT group call.

Získávání informací o stavu pøihlá¹ení 
ostatních u¾ivatelù
Chcete-li získávat informace o stavu pøihlá¹ení ostatních 
u¾ivatelù slu¾by Push-to-talk, zvolte mo¾nost Options > 

PTT contacts, vyberte kontakt a zvolte mo¾nost 
Options > Show login status nebo Hide login status.

Odeslání po¾adavku na zpìtné volání
V adresáøi PTT contacts vyhledejte po¾adované jméno 
a zvolte mo¾nost Options > Send callback request.

Reakce na po¾adavek na zpìtné volání
Kdy¾ vám nìkdo po¹le po¾adavek na zpìtné volání, 
v pohotovostním re¾imu se zobrazí zpráva 1 new 
callback request. Mo¾ností Show otevøete slo¾ku 
Callback inbox. Vyberte kontakt a mo¾ností Options > 
Talk 1 to 1 zahajte individuální hovor. 

Kanály
Mù¾ete se pøipojit k pøedkonfigurovanému kanálu. 
Veøejné kanály jsou otevøeny pro v¹echny u¾ivatele, 
kteøí znají adresu URL daného kanálu. 

Kdy¾ jste pøipojeni ke kanálu, v¹ichni èlenové pøipojení 
k tomuto kanálu vás usly¹í. Souèasnì mù¾e být aktivních 
a¾ pìt kanálù. Je-li aktivní více ne¾ jeden kanál, 
mù¾ete kanál, na kterém chcete hovoøit, pøepínat 
mo¾ností Swap. 

Zvolte mo¾nost Options > PTT channels.
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Pøi prvním pøipojení k veøejnému pøedkonfigurovanému 
kanálu zvolte mo¾nost Options > New channel > Add 
existing. Kdy¾ se pøipojujete k pøedkonfigurovanému 
kanálu, musíte vyplnit adresu URL kanálu.

Vytváøení vlastních kanálù
Chcete-li vytvoøit nový pøedkonfigurovaný kanál, zvolte 
mo¾nost Options > New channel > Create new. 

Vlastní kanál mù¾ete vytvoøit, urèit jeho název a pozvat 
do nìj èleny. Ka¾dý èlen mù¾e do veøejného kanálu pøizvat 
dal¹í èleny. 

Mù¾ete vytváøet i soukromé kanály. Do soukromého 
kanálu se mohou pøipojit pouze u¾ivatelé pozvaní 
hostitelem.

Pro ka¾dý kanál definujte tyto údaje: Channel name, 
Channel privacy, Nickname in channel a Channel 
thumbnail (volitelné). 

Po úspì¹ném vytvoøení kanálu budete dotázáni, zda 
chcete odeslat pozvánky do kanálu. Pozvánky jsou 
textové zprávy.

Hovor s u¾ivateli kanálu
Chcete-li po pøihlá¹ení ke slu¾bì Push-to-talk zahájit 
hovor s u¾ivateli, stisknìte tlaèítko . Usly¹íte tón 
potrvzující udìlení pøístupu.

Po celou dobu hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko . 
Jakmile domluvíte, tlaèítko  uvolnìte. 

Pokud se stisknutím tlaèítka  pokusíte oslovit kanál 
v okam¾iku, kdy hovoøí jiný u¾ivatel, pøístroj zobrazí zprávu 
Wait. Uvolnìte tlaèítko , poèkejte, a¾ hovoøící u¾ivatel 
domluví, a stisknìte tlaèítko  znovu. Mù¾ete také 
ponechat tlaèítko  stisknuté a poèkat na zobrazení 
zprávy Talk.

Pokud hovoøíte s u¾ivateli kanálu,a jeden u¾ivatel pøestane 
mluvit, zaèíná mluvit první u¾ivatel, který stiskne 
tlaèítko .

Po ukonèení hovoru Push-to-talk zvolte mo¾nost 
Disconnect nebo stisknìte tlaèítko . 

Chcete-li pøi aktivním hovoru zobrazit u¾ivatele kanálu, 
zvolte mo¾nost Options > Active members.

Chcete-li ke kanálu, ke kterému jste pøipojeni, pøizvat 
dal¹í u¾ivatele, zvolte mo¾nost Options > Send invitation 
a pøejdete do zobrazení pozvánek. Nové èleny mù¾ete zvát 
pouze do veøejného kanálu nebo jako hostitel soukromého 
kanálu. Pozvánky jsou textové zprávy.

Reakce na pøizvání ke kanálu
Chcete-li ulo¾it pøíchozí pozvánku, zvolte mo¾nost 
Options > Save PTT channel. Kanál bude pøidán do va¹ich 
kontaktù PTT (do zobrazení kanálù).
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Po ulo¾ení pozvánky do kanálu budete dotázáni, zda 
se chcete ke kanálu pøipojit. Mo¾ností Yes otevøete 
zobrazení relací Push-to-talk. Pokud je¹tì nejste 
pøihlá¹eni, pøístroj se pøihlásí ke slu¾bì.

Pokud pozvánku odmítnete nebo sma¾ete, pozvánka 
se ulo¾í do slo¾ky Pøijaté v aplikaci Zprávy. Chcete-li se 
pøipojit ke kanálu pozdìji, otevøete zprávu s pozvánkou 
a pozvánku ulo¾te. Chcete-li se pøipojit ke kanálu, zvolte 
v dialogovém oknì mo¾nost Yes.

Zobrazení protokolu slu¾by 
Push-to-talk
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Connect. > 
Push to talk > Options > PTT log. Protokol obsahuje tyto 
slo¾ky: Missed calls, Received PTT calls a Created calls.

Chcete-li z protokolu PTT log zahájit individuální hovor, 
stisknìte tlaèítko .
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Mé vlastní
Katalogy 

Catalogs (slu¾ba sítì) je mobilní obchod s obsahem 
ve va¹em pøístroji.

Slu¾ba Catalogs slou¾í k hledání, prohlí¾ení, kupování, 
stahování a aktualizaci obsahu, slu¾eb a aplikací pro 
pøístroj Nokia N72. Hry, vyzvánìcí tóny, tapety, aplikace 
a mnohé dal¹í nabídky máte na dosah ruky. Dostupný 
obsah závisí na operátorovi sítì a poskytovateli slu¾eb.

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Mé vlastní > 
Katalogy. Pokud souhlasíte s podmínkami, potvrïte 
svou volbu stisknutím tlaèítka OK.

Aplikace Catalogs pøistupuje k nejaktuálnìj¹ímu obsahu 
katalogu pomocí sí»ových slu¾eb. Informace o dal¹ích 
polo¾kách, které nabízí slu¾ba Catalogs, získáte 
od operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by.

Aplikace Catalogs pøijímá aktualizace a nabízí pro 
vá¹ pøístroj od operátora sítì a provozovatele slu¾by 
nejnovìj¹í obsah. Chcete-li katalogy aktualizovat ruènì, 
zvolte mo¾nost Options > Obnovit seznam.

Nastavení slu¾by Catalogs
Aplikace aktualizuje do pøístroje nejnovìj¹í katalogy, které 
operátor sítì, poskytovatel slu¾by nebo jiné prodejní kanály 
nabízejí. Chcete-li nastavení zmìnit, zvolte mo¾nost 
Volby > Nastavení >

Pøístupový bod - Vyberte pøístupový bod pou¾itý pro 
pøipojení k serveru provozovatele slu¾by.

Automatic open - Pokud chcete obsah nebo aplikaci 
po sta¾ení automaticky otevírat, vyberte mo¾nost Ano.

Preview confirmation - Pokud chcete ukázky obsahu nebo 
aplikací stahovat automaticky, vyberte mo¾nost Ne. 
Pokud chcete, aby se vás slu¾ba pøed ka¾dým stahováním 
ukázky ptala, vyberte mo¾nost Ano.

Potvrzování nákupù - Pokud chcete pøed zakoupením 
obsahu nebo aplikace zobrazovat ¾ádost o potvrzení, 
vyberte mo¾nost Yes. Pokud vyberete mo¾nost Ne, 
zaène proces nákupu bezprostøednì po vybrání 
mo¾nosti Koupit.

Po dokonèení nastavení zvolte mo¾nost Zpìt. 
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Prohlí¾eè Opera 

Pro pøístup k webu stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost 
Mé vlastní > www. Prohlí¾eè Opera umo¾òuje prohlí¾et 
stránky pou¾ívající jazyk xHTML (Extensible Hypertext 
Markup Language), HTML (Hypertext Markup Language), 
XML (Extensible Markup Language) nebo WML (Wireless 
Markup Language).

 Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze 
v omezeném poètu jazykù.

Informace o dostupných slu¾bách, jejich cenách a tarifech 
získáte od operátora sítì nebo poskytovatele slu¾eb. 
U poskytovatele slu¾eb získáte rovnì¾ pokyny k pou¾ívání 
slu¾eb.

Pro pøístup k webu musí být v pøístroji definován 
pøístupový bod pro Internet. Dal¹í informace 
o pøístupových bodech naleznete v u¾ivatelské pøíruèce 
k pøístroji.

Procházení webu
 Dùle¾ité: Pou¾ívejte pouze slu¾by, kterým dùvìøujete 

a které nabízejí odpovídající zabezpeèení a ochranu 
pøed ¹kodlivým softwarem.

Jsou-li v pøístroji ulo¾ena v¹echna potøebná nastavení 
spojení, mù¾ete pøistupovat k webu. Stisknìte tlaèítko  
a zvolte mo¾nost Mé vlastní > www. Chcete-li otevøít 
webovou stránku, otevøete stisknutím tlaèítka 1 pole 
pro zadání adresy URL nebo stisknutím tlaèítka 2 
zobrazte zálo¾ky.

Prohlí¾eè Opera formátuje webové stránky urèené pro 
prohlí¾ení v poèítaèi na ¹íøku displeje pøístroje (re¾im 
pøizpùsobení obrazovce). Chcete-li stránku posunout, 
pøejdìte nahoru nebo dolù. Chcete-li vybrat prvky stránky, 
napøíklad odkazy, tlaèítka nebo pole formuláøù, pøejdìte 
doleva nebo doprava na po¾adovaný prvek a stisknìte 
tlaèítko . Na nìkterých stránkách vytvoøených pro 
mobilní telefony vybírá prvky pøechod kterýmkoli smìrem.

Chcete-li stránky zobrazit v pùvodním rozvr¾ení, stisknìte 
tlaèítko #. Chcete-li stránku posunout, pou¾ijte navigaèní 
tlaèítko. Pro vybírání prvkù na stránce zvolte mo¾nost 
Focus, pøejdìte na prvek a stisknìte tlaèítko . Chcete-li 
stránku znovu posunout, zvolte mo¾nost Scroll. Pro návrat 
do zobrazení pøizpùsobeného obrazovce stisknìte 
tlaèítko #.

Chcete-li stránky procházet na celé obrazovce, stisknìte 
tlaèítko *. Pro návrat do normálního zobrazení stisknìte 
znovu tlaèítko *.

Pro návrat na pøedchozí nav¹tívenou stránku zvolte pøi 
procházení mo¾nost Zpìt.
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Chcete-li ulo¾it zálo¾ku pro aktuální stránku, stisknìte 
tlaèítko 7.

Mù¾ete stahovat i soubory, které nelze na stránce 
prohlí¾eèe zobrazit, napøíklad motivy a videoklipy. 
Chcete-li stáhnout polo¾ku, pøejdìte na odkaz a stisknìte 
tlaèítko .

 Dùle¾ité: Instalujte a pou¾ívejte pouze aplikace 
a jiný software pocházející ze zdrojù, které poskytují 
odpovídající ochranu a zabezpeèení proti ¹kodlivému 
softwaru.

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, 
upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých 
obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího 
obsahu.

Chcete-li zmìnit nastavení zobrazení nebo obecná èi 
upøesnìná nastavení, zvolte mo¾nost Options > Settings.

Ukonèení spojení
Chcete-li ukonèit spojení a zavøít prohlí¾eè, zvolte 
mo¾nost Options > Exit.

Vymazání vyrovnávací pamìti
Vyrovnávací pamì» slou¾í k doèasnému ukládání dat. 
Pokud jste se pokou¹eli o pøístup nebo jste pou¾ívali 
dùvìrné informace vy¾adující hesla, vyma¾te vyrovnávací 
pamì» po ka¾dém pou¾ití. Informace nebo slu¾by, které 

jste pou¾ívali, jsou ulo¾ené ve vyrovnávací pamìti. 
Chcete-li vyrovnávací pamì» vymazat, zvolte mo¾nost 
Options > Tools > Delete private data > Delete cache.

Dal¹í informace
Chcete-li zobrazit dal¹í informace k funkcím programu, 
zvolte mo¾nost Options > Tools > Help.

Dal¹í informace najdete na adrese 
www.opera.com/support/tutorials/s60/.
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Nástroje 
SettingWizard 

Nástroj SettingWizard konfiguruje v pøístroji podle 
informací operátora sítì nastavení operátora (MMS, GPRS 
a Internet), el.po¹tu, funkci push to talk (slu¾ba sítì) 
a funkci sdílení videa (slu¾ba sítì).

 Poznámka: Chcete-li tyto slu¾by vyu¾ívat, mù¾e být 
nutné aktivovat u operátora sítì nebo poskytovatele 
slu¾eb datové spojení nebo jiné slu¾by.

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Nástroje > 
SettingWizard.

Vyberte v menu polo¾ku, pro kterou chcete pøístroj 
konfigurovat, a stisknìte tlaèítko .

Elektronická po¹ta
1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení 

elektronické po¹ty, zjistí nástroj SettingWizard 
dostupného operátora sítì a po¾ádá vás o potvrzení. 
Zvolte mo¾nost OK nebo pøejdìte k jinému operátorovi 
a zvolte mo¾nost OK.

2 Vyberte v seznamu svého poskytovatele slu¾by 
el. po¹ty.

3 Vyberte server pro odchozí po¹tu. Pokud si nejste jisti, 
pou¾ijte výchozí server.

4 Nástroj SettingWizard vás vyzve k zadání údajù 
o el. adrese, u¾ivatelském jménu a heslu. Vyberte 
postupnì v¹echny údaje a zvolte mo¾nost Volby > 
Zmìnit. Zadejte údaje a zvolte mo¾nost OK.

5 Nakonec zvolte mo¾nost Volby > OK.
6 Mo¾ností OK potvrïte, ¾e chcete nastavit schránku 

pro zadaného operátora.
7 Zvolte mo¾nost OK.

Push to talk
1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení funkce 

push to talk (vysílaèka - PTT - slu¾ba sítì), zjistí nástroj 
SettingWizard dostupného operátora sítì a po¾ádá 
vás o potvrzení. Zvolte mo¾nost OK nebo vyhledejte 
jiného operátora a zvolte mo¾nost OK.

2 Nìkteøí operátoøi vy¾adují zadání u¾ivatelského jména, 
hesla a pøezdívky. Vyberte v¹echny údaje a zvolte 
mo¾nost Volby > Zmìnit. Zadejte údaje a zvolte 
mo¾nost OK.

3 Nakonec zvolte mo¾nost Volby > OK.
4 Mo¾ností OK potvrïte, ¾e chcete nastavit slu¾bu PTT 

pro zadaného operátora.
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Operátor
1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení 

operátora, zjistí nástroj SettingWizard dostupného 
operátora sítì a po¾ádá vás o potvrzení. Zvolte 
mo¾nost OK nebo vyhledejte jiného operátora a zvolte 
mo¾nost OK.

2 Mo¾ností OK potvrïte, ¾e chcete nastavit pøístroj 
pro zadaného operátora.

Dal¹í informace
Pokud pøi práci s nástrojem SettingWizard dojde 
k potí¾ím, nav¹tivte webový server spoleènosti Nokia 
na adrese www.nokia.com/phonesettings.
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Mobile Search
Mobile Search 

Aplikace Mobile Search (mobilní hledání) zaji¹»uje pøístup 
k pøedním vyhledávacím stránkám. Jednoduchý, pohodlný 
a rychlý zpùsob hledání místních slu¾eb, webových serverù, 
obrázkù a mobilního obsahu a pøipojování se k nim. 
Mù¾ete vyhledat místní restaurace a obchody a zavolat 
do nich, pokroèilé mapové technologie vás pak dovedou 
a¾ k nim.

Práce s aplikací Mobile Search 
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Hledání.

 Poznámka: Dostupnost této slu¾by se mù¾e 
li¹it podle jednotlivých zemí a obchodních oblastí.

Po spu¹tìní zobrazí aplikace Mobile Search seznam 
kategorií. Vyberte kategorii (napøíklad Obrázky) a zadejte 
do pole hledaný text. Zvolte mo¾nost Hledání a aplikace 
zobrazí výsledky hledání.

Dal¹í informace
Chcete-li zobrazit dal¹í informace k funkcím programu, 
zvolte mo¾nost Volby > Nápovìda.

Dal¹í informace najdete na adrese 
www.mobilesearch.nokia.com/.
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Yahoo! Go
Yahoo! Go 

Pøístup k el. po¹tì, fotoalbùm, chatu a dal¹ím funkcím je 
nyní mo¾ný odkudkoli. Jednodu¹e, bezpeènì a s klidem. 
Díky aplikaci Yahoo! Go mù¾ete zùstat v kontaktu se svým 
úètem Yahoo!

 Poznámka: Nìkteré aplikace jsou k dispozici pouze 
v omezeném poètu jazykù.

Aplikace Yahoo! Go zaji¹»uje pøístup ke slu¾bám Yahoo! 
Mail (el. po¹ta), Yahoo! Messenger (okam¾ité zprávy), 
Yahoo! Photos (fotografie), Yahoo! Search (hledání) 
i k zobrazování novinek èi stahování her a vyzvánìcích 
tónù.

Aplikace Yahoo! Go vyu¾ívá funkci jediného pøihlá¹ení, 
staèí se tedy pøihlásit jen jednou (bìhem instalace).

Aplikace Yahoo! Go má tyto ètyøi hlavní funkce:
• Yahoo! Mail
• Yahoo! Messenger
• Yahoo! Connections
• Yahoo! Photos

Yahoo! Mail
Funkce Yahoo! Mail zpøístupòuje el. po¹tu na cestách. 
Automatická synchronizace s úètem Yahoo! Mail zaji¹»uje, 
¾e se ve¹keré èinnosti provedené v pøístroji (napøíklad 
odesílání el. po¹ty, oznaèování po¹ty jako pøeètené èi 
odstraòování zpráv el. po¹ty) okam¾itì odrazí i ve stavu 
úètu Yahoo!.

Yahoo! Messenger
Funkce Yahoo! Messenger vám umo¾òuje diskutovat 
s kontakty pøímo z pøístroje. Mù¾ete posílat a pøijímat 
textové zprávy chatu, emotikony, zvukové soubory, hlasové 
zprávy, pøipojovat ke zprávám chatu obrázky a spravovat 
úèet Yahoo! Messenger.

Chcete-li, aby vás pøátelé vidìli online, staèí se jedním 
klepnutím pøihlásit k úètu Yahoo! Messenger. Pøihla¹ovací 
údaje jsou ulo¾eny v pøístroji, nemusíte je tedy znovu 
zadávat pøi ka¾dém pøipojení k chatu. Pøi výchozím 
nastavení zùstanete do systému Messenger pøihlá¹eni 
maximálnì 10 minut od chvíle, kdy je pøístroj rozpoznán 
jako neaktivní. Prodlou¾ení tohoto nastavení zkrátí výdr¾ 
pøístroje v pohotovostním re¾imu. 
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Nìkteré sítì neumo¾òují souèasné pou¾ívání funkcí Yahoo! 
Messenger a pøíjem videohovorù a multimediálních 
zpráv (MMS).

Yahoo! Connections
Funkce Yahoo! Connections (pøipojení) synchronizuje 
pøístroj s úètem Yahoo!.

Aplikace Yahoo! Connections se spou¹tí pøi ka¾dém zapnutí 
pøístroje. Pøi kontrole el. po¹ty a dal¹ích dat Yahoo! 
nemusíte otevírat prohlí¾eè. Posílat el. po¹tu, z úètu 
Yahoo! Mail a zobrazovat, vytváøet, upravovat 
a odstraòovat kontakty, události v kalendáøi a úkoly 
mù¾ete z aplikací pro posílání zpráv, správu kontaktù 
a kalendáøe v pøístroji. Provedené zmìny se projeví 
v úètu Yahoo!.

Aplikace Yahoo! Connections zobrazuje stav posledního 
pøipojení (úspì¹né nebo neúspì¹né) a údaj, zda jsou 
aktuálnì pøená¹ena data èi nikoli. Zobrazuje také èas 
pøedchozí a následující plánované výmìny dat.

Yahoo! Photos
Funkce Yahoo! Photos pomáhá pøi správì a sdílení 
fotografií. Aplikace Yahoo! Photos v pøístroji umo¾òuje 
zobrazovat a odesílat obrázky z pøístroje a pøipojovat 
se ke slu¾bì Yahoo! Photos a zobrazovat webová alba. 
Tato funkce spolupracuje s funkcí Yahoo! Connections.

Poka¾dé, kdy¾ pøístrojem poøídíte fotografii, zeptá se 
funkce Yahoo! Photos, zda ji chcete pøidat do alba. 
Fotografie odeslané slu¾bì Yahoo! Photos uvidíte:
• ve svém albu na webovém serveru Yahoo! Photos 

(v pùvodní velikosti),
• v aplikaci Yahoo! Photos v pøístroji (zmen¹ené),
• v galerii pøístroje (v pùvodní velikosti).

Dal¹í informace
Dal¹í informace o aplikaci Yahoo! Go, informace o jejích 
funkcích a nákladech a dal¹í nápovìdu najdete na adrese: 
www.yahoo.com/.
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Pro vá¹ poèítaè
Lifeblog  

Nokia Lifeblog je kombinace softwaru pro mobilní telefon 
a poèítaè, který vede multimediální deník polo¾ek 
shroma¾ïovaných v pøístroji. Aplikace Nokia Lifeblog 
automaticky organizuje fotografie, videosoubory, zvuky, 
textové zprávy, multimediální zprávy a pøíspìvky do 
webových blogù podle èasu a umo¾òuje tak jejich 
procházení, prohledávání, sdílení, publikování 
a zálohování. Aplikace Nokia Lifeblog PC i Nokia Lifeblog 
mobile umo¾òují posílat polo¾ky i pøíspìvky do blogu 
ostatním u¾ivatelùm.

Aplikace Nokia Lifeblog mobile automaticky sleduje 
multimediální polo¾ky. Aplikace Nokia Lifeblog v pøístroji 
umo¾òuje procházení polo¾kami, posílání polo¾ek jiným 
u¾ivatelùm a publikování polo¾ek na webu. Kompatibilním 
datovým kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth 
pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi a mù¾ete 
pøená¹et a synchronizovat polo¾ky v pøístroji s poèítaèem.

Aplikace Nokia Lifeblog PC umo¾òuje snadné procházení 
a hledání polo¾ek, které jste v pøístroji nashromá¾dili. 
Jedním tlaèítkem pak mù¾ete oblíbené fotografie, videa, 

textové i multimediální zprávy pøenést pøes kompatibilní 
datový kabel USB nebo spojení Bluetooth zpìt do pøístroje.

Databázi aplikace Nokia Lifeblog mù¾ete pro jistotu 
zálohovat na pevný disk, disky CD nebo DVD, vymìnitelný 
disk nebo sí»ovou jednotku. Mù¾ete také posílat pøíspìvky 
do svého blogu.

 Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze 
v omezeném poètu jazykù.

Pro spu¹tìní aplikace Lifeblog v pøístroji stisknìte 
tlaèítko  a zvolte mo¾nost Mé vlastní > Lifeblog > 
Volby > Otevøít.

Instalace do poèítaèe 
K instalaci aplikace Nokia Lifeblog do kompatibilního 
poèítaèe potøebujete následující polo¾ky:
• procesor Intel Pentium nebo ekvivalentní, 1 GHz, 

128 MB RAM,
• 400 MB volného místa na disku (pokud je nutné 

instalovat ovladaèe Microsoft DirectX a sadu 
Nokia PC Suite),

• grafické rozli¹ení 1024x768 a 24bitové barvy,
• 32 MB grafickou kartu,
• Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP.
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Instalace aplikace Nokia Lifeblog do poèítaèe:
1 Vlo¾te disk CD-ROM dodaný s pøístrojem.
2 Nainstalujte sadu Nokia PC Suite (vèetnì ovladaèù 

kabelu Nokia Connectivity Cable Drivers pro 
spojení USB).

3 Nainstalujte aplikaci Nokia Lifeblog PC. 

Pokud v poèítaèi není nainstalován software Microsoft 
DirectX 9.0, bude nainstalován souèasnì s aplikací 
Nokia Lifeblog PC.

Pøipojení pøístroje k poèítaèi
Pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi 
kompatibilním kabelem USB:
1 Zkontrolujte, zda je v poèítaèi nainstalována sada 

Nokia PC Suite.
2 Pøipojte datový kabel USB k pøístroji a k poèítaèi. 

Pøi prvním pøipojení pøístroje k poèítaèi po instalaci 
sady PC Suite nainstaluje poèítaè konkrétní ovladaè pro 
vá¹ pøístroj. To mù¾e chvíli trvat.

3 Spus»te aplikaci Nokia Lifeblog v poèítaèi.

Pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi bezdrátovou 
technologií Bluetooth:
1 Zkontrolujte, zda je v poèítaèi nainstalována sada 

Nokia PC Suite.
2 V prùvodci Get Connected sady Nokia PC Suite 

zkontrolujte, zda jsou pøístroj s bezdrátovou technologií 

Bluetooth a poèítaè spárovány. Dal¹í informace 
najdete v èásti „Nokia PC Suite“ na str. 29.

3 Aktivujte spojení Bluetooth v pøístroji a v poèítaèi. 
Podrobnìj¹í informace najdete v u¾ivatelské pøíruèce 
k pøístroji a v dokumentaci k poèítaèi.

Kopírování polo¾ek
Po pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi 
kompatibilním datovým kabelem USB nebo pøes spojení 
Bluetooth mù¾ete kopírovat polo¾ky mezi pøístrojem 
a poèítaèem.

Kopírování nových nebo upravených polo¾ek z pøístroje 
do poèítaèe a kopírování vybraných polo¾ek z poèítaèe 
do pøístroje:
1 Spus»te aplikaci Nokia Lifeblog v poèítaèi.
2 V aplikaci Nokia Lifeblog PC zvolte mo¾nost Soubor > 

Kopírovat z telefonu a do telefonu.

Nové polo¾ky z pøístroje jsou zkopírovány do poèítaèe. 
Polo¾ky zobrazení Do telefonu v poèítaèi jsou zkopírovány 
do pøístroje.

Publikování na webu
Chcete-li sdílet nejlep¹í polo¾ky aplikace Nokia Lifeblog, 
po¹lete je do svého blogu na internetu pro ostatní.
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Nejprve si musíte vytvoøit úèet u pøíslu¹né slu¾by, vytvoøit 
jako cíl pøíspìvkù jeden nebo více blogù a pøidat úèet 
blogu do aplikace Nokia Lifeblog. Doporuèenou slu¾bou 
pro aplikaci Nokia Lifeblog je slu¾ba TypePad spoleènosti 
Six Apart na adrese www.typepad.com.

Úèet blogu pøidejte do aplikace Nokia Lifeblog v pøístroji. 
V poèítaèi mù¾ete úèty upravovat v oknì Upravit úèty 
weblogu.

Posílání pøíspìvkù z pøístroje na web:
1 V oknì Timeline nebo Favourites vyberte polo¾ky, 

které chcete poslat na web.
2 Zvolte mo¾nost Volby > Post to Web.
3 Pøi prvním pou¾ití této funkce naète aplikace 

Nokia Lifeblog seznam blogù ze serveru.
4 Aplikace otevøe dialogové okno poslání pøíspìvku do 

blogu. V seznamu Post to: vyberte blog, který chcete 
pou¾ít. Pokud jste vytvoøili nové blogy, aktualizujte 
seznam blogù mo¾ností Volby > Refresh blog list. 

5 Zadejte název a popis pøíspìvku. Do pøíslu¹ného pole 
mù¾ete napsat i del¹í pøíbìh nebo popis.

6 Po dokonèení zvolte mo¾nost Volby > Send.

Posílání pøíspìvkù z poèítaèe na web:
1 V zobrazení Timeline nebo Favourites vyberte polo¾ky 

(maximálnì 50), které chcete poslat na web.
2 Zvolte mo¾nost File > Post to the Web.... Program 

otevøe okno Post to the Web.

3 Zadejte název a popis pøíspìvku. Do pøíslu¹ného pole 
mù¾ete napsat i del¹í pøíbìh nebo popis.

4 V seznamu Poslat na: vyberte blog, který chcete pou¾ít.
5 Po dokonèení klepnìte na tlaèítko Poslat.

Import polo¾ek z jiných zdrojù
Kromì obrázkù JPEG z pøístroje pro práci s obrazem mù¾ete 
do aplikace Nokia Lifeblog importovat také obrázky JPEG 
a 3GP, videoklipy MP4, zvukové soubory AMR a textové 
soubory TXT z jiných zdrojù (napøíklad z diskù CD, DVD 
nebo slo¾ek na pevném disku).

Import obrázkù a videoklipù z kompatibilního poèítaèe 
do aplikace Nokia Lifeblog PC:
1 V zobrazení Timeline nebo Favourites zvolte mo¾nost 

File > Import from PC.... Program otevøe okno Import.
2 V seznamu najdìte obrázek, videosoubor, zvukový 

nebo textový soubor nebo pøejdìte do jiných slo¾ek 
a najdìte soubor, který chcete importovat. 
K procházení jiných jednotek nebo zaøízení pou¾ijte 
seznam Procházet.

3 Vyberte slo¾ku, soubor nebo nìkolik souborù. 
Obsah si mù¾ete prohlédnout v podoknì Náhled:.

4 Klepnutím na tlaèítko Open slo¾ku (vèetnì podslo¾ek) 
nebo vybrané soubory importujte.
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Procházení zobrazení èasové osy 
a oblíbených polo¾ek
Po spu¹tìní aplikace Nokia Lifeblog v poèítaèi mù¾ete 
vyu¾ít nìkolik zpùsobù pohybu v zobrazeních Timeline 
a Favourites. Nejrychlej¹í je uchopit posuvník a rychle 
nebo pomalu jím pohybovat vpøed nebo vzad. Mù¾ete 
také klepnout na èasovou osu a vybrat datum, pou¾ít 
pøíkaz Jdi na datum... nebo vyu¾ít klávesy se ¹ipkami.

Dal¹í informace
Dal¹í informace o slu¾bách pro blogování a jejich 
kompatibilitì s aplikací Nokia Lifeblog najdete na adrese 
www.nokia.com/lifeblog nebo v nápovìdì k aplikaci 
Nokia Lifeblog zobrazené po stisknutí klávesy F1 v aplikaci 
Nokia Lifeblog PC.

Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite je sada aplikací pro poèítaè urèená pro 
pou¾ití s pøístrojem Nokia N72.

Chcete-li sadu Nokia PC Suite nainstalovat a pou¾ívat, 
potøebujete k tomu poèítaè s operaèním systémem 
Microsoft Windows 2000 nebo XP kompatibilní s datovým 
kabelem USB nebo umo¾òující spojení Bluetooth.

Ne¾ zaènete se sadou Nokia PC Suite pracovat, musíte 
ji nainstalovat do poèítaèe. Dal¹í informace naleznete 
na disku CD-ROM.

Úplná elektronická u¾ivatelská pøíruèka k sadì 
Nokia PC Suite je ulo¾ena na disku CD-ROM.

Pøipojení pøístroje k poèítaèi
Pøi pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi pomáhá 
prùvodce Pøipojení. Po dokonèení prùvodce jste vytvoøili 
spojení mezi pøístrojem a poèítaèem a mù¾ete zaèít 
pracovat s aplikacemi sady Nokia PC Suite vy¾adujícími 
pøipojení.
1 Nainstalujte sadu Nokia PC Suite. Prùvodce pøipojení 

se spustí automaticky.
2 Vyberte typ pøipojení, který chcete pou¾ívat pro spojení 

pøístroje s poèítaèem.
3 Podle pokynù na displeji pøipojte pøístroj k poèítaèi.

Chcete-li prùvodce Pøipojení spustit pozdìji (napøíklad 
pøi konfiguraci jiného typu spojení), zvolte v sadì Nokia 
PC Suite mo¾nost Pøipojení.

Synchronizace
Aplikace Nokia PC Sync slou¾í k synchronizaci kontaktù, 
kalendáøe, úkolù a poznámek mezi pøístrojem 
a kompatibilní aplikací PIM (Personal Information 
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Manager) v poèítaèi. Umo¾òuje udr¾ovat aktuální 
informace v pøístroji i v kompatibilním poèítaèi.
1 Spus»te sadu Nokia PC Suite.
2 Kompatibilním kabelem USB nebo spojením Bluetooth 

pøipojte pøístroj k poèítaèi.
3 V sadì Nokia PC Suite zvolte mo¾nost Synchronizovat.

 Poznámka: Pøi prvním pøipojení vám prùvodce 
pomù¾e s nastavením výchozího re¾imu 
synchronizace.

 Tip: Pøístroj a poèítaè mù¾ete nastavit tak, aby 
automaticky synchronizoval data, kdykoli pøístroj 
pøipojíte k poèítaèi s aktivní sadou Nokia PC Suite.

Zálohování a obnovování
Zálohování dat z pøístroje a obnovování ulo¾ených dat 
z kompatibilního poèítaèe do pøístroje.
1 Spus»te sadu Nokia PC Suite.
2 Kompatibilním kabelem USB nebo spojením Bluetooth 

pøipojte pøístroj k poèítaèi.
3 V sadì Nokia PC Suite zvolte mo¾nost Zálohování 

a obnovování.
4 Na stránce Vyberte úkol zvolte mo¾nost Vytvoøit 

zálohu... nebo Obnovit zálohu....
5 Postupujte podle pokynù na displeji.

 Tip: Doporuèujeme, abyste obsah pøístroje pravidelnì 
zálohovali a vyhnuli se tak pøípadné ztrátì dat.

Ukládání obrázkù a videoklipù
Aplikace Image Store umo¾òuje ukládat obrázky 
a videoklipy z pøístroje do kompatibilního poèítaèe. 
Aplikace vyhledá v pamìti pøístroje a na pamì»ové kartì 
nové obrázky a videoklipy, poøízené od poslední relace, 
a ulo¾í je do poèítaèe.

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, 
upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých obrázkù, 
hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu.

1 Spus»te sadu Nokia PC Suite.
2 Kompatibilním kabelem USB nebo spojením Bluetooth 

pøipojte pøístroj k poèítaèi.
3 V sadì Nokia PC Suite zvolte mo¾nost Ulo¾it obrázky.
4 Pøi prvním spu¹tìní aplikace Image Store otevøe 

program prùvodce nastavením. Pøed ukládáním 
souborù z pøístroje do poèítaèe musíte nastavit 
parametry. Postupujte podle pokynù na displeji.

5 V hlavním oknì aplikace Image Store zvolte mo¾nost 
Ulo¾it. Aplikace Image Store vyhledá v pamìti pøístroje 
a na pamì»ové kartì nové obrázky a videoklipy poøízené 
od poslední relace ukládání. Podle typù souborù 
vybraných pøi nastavování ulo¾í v¹echny nové obrázky 
a videoklipy do poèítaèe.
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Pøená¹ení informací a obrázkù
Aplikace Nokia Phone Browser slou¾í ke správì obsahu 
slo¾ek pøístroje aplikací Prùzkumník Windows. Informace 
a obrázky mù¾ete pøená¹et mezi pøístroji nebo z pøístroje 
do kompatibilního poèítaèe.

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, 
upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých obrázkù, 
hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího obsahu.

1 Spus»te sadu Nokia PC Suite.
2 Kompatibilním kabelem USB nebo spojením Bluetooth 

pøipojte pøístroj k poèítaèi.
3 V sadì Nokia PC Suite zvolte mo¾nost Pøenést soubory.
4 V aplikaci Prùzkumník Windows vyberte slo¾ku Tento 

poèítaè > Nokia Phone Browser > Nokia N72.
5 Vyberte podslo¾ku pøístroje, kterou chcete zobrazit.

 Tip: Chcete-li zobrazení obsahu pøístroje aktualizovat, 
zvolte mo¾nost Zobrazit > Aktualizovat.

Pøená¹ení hudby
Aplikace Nokia Audio Manager umo¾òuje vytváøet 
a organizovat digitální hudební soubory v kompatibilním 
poèítaèi a pøená¹et je do kompatibilního pøístroje nebo 
mezi pøístroji. 

Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, 
upravování, pøená¹ení nebo pøeposílání nìkterých 
obrázkù, hudby (vèetnì vyzvánìcích tónù) a dal¹ího 
obsahu.

1 Spus»te sadu Nokia PC Suite.
2 Kompatibilním kabelem USB nebo spojením Bluetooth 

pøipojte pøístroj k poèítaèi.
3 V sadì Nokia PC Suite zvolte mo¾nost Pøenos hudby.

Pøipojení k Internetu
Aplikace One Touch Access automaticky nastaví 
modemový pøístup podle operátora sítì nebo 
provozovatele slu¾by (slu¾ba sítì). Mù¾ete tak pomocí 
pøístroje ve funkci modemu rychle vytvoøit pøipojení k síti 
pøes spojení GPRS v síti GSM.

V pøístroji musí být aktivováno datové spojení. Podrobnìj¹í 
informace získáte od svého provozovatele slu¾eb.

Chcete-li pou¾ít standardní modem bezdrátové 
technologie Bluetooth, musí být pøed zahájením práce 
s aplikací One Touch Access nainstalovány ovladaèe 
modemu Bluetooth.

Nastavení pøístupu pøes modem
Aplikace One Touch Access obsahuje prùvodce 
nastavením, který umo¾òuje nakonfigurovat spojení. 
Postupujte podle pokynù na displeji.
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Vytvoøení modemového spojení
1 Spus»te sadu Nokia PC Suite.
2 Pøipojte pøístroje ke kompatibilnímu poèítaèi.
3 V sadì Nokia PC Suite zvolte mo¾nost Pøipojit 

k Internetu.
4 Aplikace One Touch Access pøipojí pøístroj 

po 10 sekundách k Internetu. Pøipojení mù¾ete 
vytvoøit také zvolením mo¾nosti Pøipojit.

Dal¹í informace
Dal¹í informace a nejnovìj¹í verzi sady Nokia PC Suite 
naleznete na adrese www.nokia.com/pcsuite.

Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 

Aplikace Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 vám 
pomù¾e snadno hledat, upravovat a sdílet fotografie 
pomocí kompatibilního poèítaèe. Tato verze Starter 
Edition umo¾òuje:
• pomocí znaèek organizovat fotografie pro snadné 

hledání,
• pomocí zobrazení kalendáøe zobrazit v¹echny digitální 

fotografie na jednom místì,
• upravovat bì¾né chyby fotografií jediným klepnutím,

• sdílet fotografie nejrùznìj¹ím zpùsobem: posílat je 
el. po¹tou, tisknout na domácí tiskárnì nebo je posílat 
do mobilních pøístrojù.

 Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze 
v omezeném poètu jazykù.

Instalace
Aplikaci Starter Edition mù¾ete do poèítaèe 
nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. 
Verze Starter Edition vy¾aduje operaèní systém Microsoft 
Windows 2000 nebo XP, sadu Nokia PC Suite 6.5 nebo 
novìj¹í pro pøipojení pøístroje k poèítaèi a aplikaci 
Apple QuickTime 6.5.1. nebo novìj¹í pro zobrazování 
a úpravy videoklipù.

Sada Nokia PC Suite je k dispozici na disku CD-ROM 
dodaném s pøístrojem. Pokud v poèítaèi není nainstalována 
aplikace Apple QuickTime, mù¾ete ji nainstalovat 
ze serveru www.apple.com/quicktime/download.

Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce.

Pøená¹ení fotografií a videoklipù 
z pøístroje do poèítaèe
Fotografie mù¾ete z pøístroje do aplikace Starter Edition 
pøená¹et dvìma zpùsoby.
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Automatické pøená¹ení fotografií a videoklipù do 
kompatibilního poèítaèe:
1 Datový kabelem USB pøipojte pøístroj k poèítaèi. Systém 

otevøe v poèítaèi dialogové okno Adobe Photo 
Downloader a automaticky vybere nové obrázky 
a videosoubory poøízené od posledního pøenosu.

2 Pøenos zahájíte klepnutím na mo¾nost Get Photos. 
V¹echny vybrané fotografie jsou importovány do 
aplikace Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená 
v galerii telefonu jsou automaticky pøenesena do 
aplikace Starter Edition a oznaèena jako znaèky.

3 Mù¾ete se rozhodnout, zda chcete soubory po 
pøenesení do aplikace Starter Edition odstranit 
z pøístroje.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické dialogové 
okno Adobe Photo Downloader, klepnìte pravým 
tlaèítkem my¹i na ikonu na hlavním panelu.

Ruèní pøená¹ení fotografií do kompatibilního poèítaèe:
1 Kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth pøipojte 

pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi.
2 Spus»te aplikaci Starter Edition.
3 Na panelu zástupcù klepnìte na mo¾nost Get photos > 

From Camera, Mobile Phone nebo Card Reader. 
Systém otevøe dialogové okno Adobe Photo 
Downloader.

4 Pøenos zahájíte klepnutím na mo¾nost Get Photos. 
V¹echny vybrané fotografie jsou importovány 

do aplikace Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená 
v galerii telefonu jsou automaticky pøenesena do 
aplikace Starter Edition a oznaèena jako znaèky. 

5 Mù¾ete se rozhodnout, zda chcete soubory po 
pøenesení do aplikace Starter Edition odstranit 
z pøístroje.

Pøená¹ení fotografií a videoklipù 
z poèítaèe do pøístroje
Pøená¹ení upravených fotografií a videoklipù zpìt do 
pøístroje:
1 Kabelem USB nebo pøes spojení Bluetooth pøipojte 

pøístroj ke kompatibilnímu poèítaèi.
2 Spus»te aplikaci Starter Edition.
3 Vyberte fotografie a videoklipy, které chcete pøenést 

do pøístroje.
4 Klepnìte na mo¾nost Share na panelu zástupcù 

a zvolte mo¾nost Send to Mobile Phone.
5 Klepnìte na mo¾nost OK.

Procházení fotografií na celé 
obrazovce
Zobrazení fotografií na celé obrazovce, otáèení, úpravy 
a oznaèování pro tisk.
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Zobrazení fotografií na celé obrazovce:
1 Vyberte fotografie.
2 V nabídce File zvolte mo¾nost View > Full Screen 

Slideshow. Aplikace spustí prezentaci.
3 Pøi otáèení, úpravách a oznaèování pro tisk vyberte 

my¹í ikony ve spodní èásti obrazovky.

Sdílení fotografií el. po¹tou
Pøi posílání fotografií a prezentací elektronickou po¹tou 
aplikace Starter Edition automaticky zmen¹uje soubory.

Posílání fotografií a prezentací el. po¹tou:
1 Vyberte fotografie.
2 Na panelu zástupcù zvolte mo¾nost Share > Email.
3 Pøi prvním posílání fotografií a prezentací 

elektronickou po¹tou musíte vybrat po¹tovního 
klienta. Aplikace Starter Edition bude vybraného 
klienta pou¾ívat pøi ve¹keré dal¹í elektronické 
korespondenci automaticky.

4 Urèete, zda chcete fotografie poslat jako prezentaci 
nebo jako samostatné pøílohy.

5 Klepnìte na mo¾nost OK. Systém otevøe okno se 
zprávou el. po¹ty.

Tisk fotografií
V této aplikaci mù¾ete tisknout kvalitní fotografie 
v libovolném rozlo¾ení.

1 Vyberte fotografie.
2 Klepnìte na mo¾nost Print na panelu zástupcù a zvolte 

v nabídce mo¾nost Print.
3 Vyberte rozvr¾ení a velikost.
4 Klepnìte na mo¾nost Print.

Organizace a hledání fotografií 
podle data
Aplikace Starter Edition pro snadné hledání automaticky 
organizuje fotografie podle data.

Fotografie mù¾ete podle data hledat dvìma zpùsoby: 
v zásobníku fotografií a v zobrazení kalendáøe.

Hledání fotografií v zásobníku:
1 Na panelu zástupcù zvolte mo¾nost Photo Well.
2 Na èasové ose pod panelem zástupcù vyberte 

po¾adovaný mìsíc. V zásobníku budou zobrazeny 
fotografie z daného mìsíce.

Hledání fotografií v zobrazení kalendáøe:
1 Na panelu zástupcù zvolte mo¾nost Calendar View.
2 V zobrazení kalendáøe vyberte den s fotografií a systém 

zobrazí v¹echny fotografie poøízené v daný den.
3 Tlaèítky se ¹ipkami v horní èásti kalendáøe mù¾ete 

pøecházet mezi jednotlivými mìsíci.
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Organizace a hledání fotografií 
podle znaèek
Znaèky (klíèová slova) slou¾í k hledání fotografií podle 
osob, místa, události a dal¹ích údajù. Pokud fotografie 
oznaèíte, nemusíte si pamatovat název souboru, datum 
ani slo¾ku.

Klepnìte na mo¾nost Organize na panelu zástupcù 
a otevøete podokno Tag.

Vytvoøení vlastní znaèky:
1 Klepnìte na mo¾nost New v podoknì Tag a zvolte 

mo¾nost New Tag.
2 V dialogovém oknì Create Tag pomocí menu Category 

vyberte, do které podkategorie chcete znaèku zaøadit.
3 Do pole Name zadejte název znaèky.
4 Do pole Note zadejte informace o znaèce.
5 Klepnìte na mo¾nost OK.

Znaèka se objeví ve vybrané kategorii nebo podkategorii 
v podoknì Tag.

Chcete-li znaèku pøiøadit k fotografii, pøetáhnìte ji 
z podokna Tag na fotografii v zásobníku.

Pøi hledání fotografií poklepejte na znaèku v podoknì Tag. 
Funkce hledání najde v¹echny fotografie s vybranou 
znaèkou.

Chcete-li zú¾it rozsah fotografií a pøejít na konkrétní 
mìsíc klepnìte na pruh na èasové ose. 

Pokud v pøístroji vytvoøíte nové album, pøidáte do nìj 
fotografie a pøenesete je do aplikace Starter Edition, 
bude album v seznamu Imported tags uvedeno jako 
nová znaèka.

Úpravy fotografií
Aplikace Starter Edition obsahuje nástroje pro úpravy 
nejbì¾nìj¹ích potí¾í s fotografiemi. 

Úpravy fotografií:
1 V zásobníku vyberte fotografii.
2 Na panelu zástupcù klepnìte na mo¾nost Fix photo. 

Aplikace Starter Edition vytvoøí kopii fotografie pro 
úpravy.
Chcete-li fotografii upravit automaticky, zvolte 
mo¾nost Auto Smart Fix.
Chcete-li fotografii upravit ruènì, zvolte mo¾nost 
Fix Photo Window... a poté jednu z tìchto mo¾ností: 
General—vybere automatickou úpravu barev, úrovní, 
kontrastu nebo doostøení.
Crop—oøíznutí fotografie vylep¹í kompozici nebo 
snímek zdùrazní.
Red Eye—opraví jev èervených oèí zpùsobený bleskem 
fotoaparátu.
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Pøehrávání a úpravy videoklipù
Chcete-li pøehrát videoklip, poklepejte na soubor 
a klepnìte na tlaèítko Play pod oknem s videoklipem.

Úpravy, zmìna uspoøádání a odstraòování scén 
v mobilních filmech:
1 Klepnìte pravým tlaèítkem my¹i na soubor s filmem 

a zvolte mo¾nost Edit Mobile Movie. V oknì bude 
zobrazen první snímek videoklipu. Prohlí¾ený snímek 
oznaèuje modrá znaèka na èasové ose pod oknem.

2 K pøehrávání, pozastavení, zastavení a pøechodu na 
zaèátek nebo na konec slou¾í ovládací tlaèítka pod 
oknem s videoklipem. Videoklipem mù¾ete procházet 
také pøeta¾ením modré znaèky po èasové ose.

3 Chcete-li vybrat èást videoklipu pro oøíznutí, zmìnu 
uspoøádání nebo odstranìní, pou¾ijte nìkterý 
z následujících postupù:
• Pøetáhnìte prvky umístìné na zaèátku a konci 

èasové osy.
• Zaèátek výbìru oznaète klepnutím na èasovou osu 

pøi stisknuté klávese Shift. Konec výbìru oznaète 
klepnutím na èasovou osu pøi stisknuté klávese Ctrl.

Po nastavení výbìru mù¾ete vybraným pruhem 
pohybovat po èasové ose.

4 Chcete-li vybranou èást videoklipu odstranit, klepnìte 
na tlaèítko Delete na panelu nástrojù.

Chcete-li vybranou èást videoklipu oøíznout (odstranit 
èásti pøed ní a za ní), klepnìte na tlaèítko Crop na 
panelu nástrojù.
Chcete-li vybranou èást videoklipu zkopírovat a vlo¾it ji 
na jiné místo, klepnìte na tlaèítko Copy na panelu 
nástrojù. Pøetáhnìte modrou znaèku na èasové ose 
na po¾adované místo a klepnìte na tlaèítko Paste.

Dal¹í informace
Chcete-li zobrazit dal¹í informace k funkcím programu, 
zvolte v hlavním menu mo¾nost Help > Adobe Photoshop 
Album Help.

Dal¹í informace o aplikaci Starter Edition naleznete 
na adrese www.adobe.com/products/photoshopalbum/
starter.html.


