
Nokia N72-5



DOPLNKOVÉ APLIKÁCIE PRE TELEFÓN NOKIA N72
V predajnom balení nájdete kartu Reduced-Size MultiMediaCard pre dve napätia 
(RS-MMC), ktorá obsahuje doplnkové aplikácie od spoloènosti Nokia a tvorcov 
tretích strán. Obsah karty RS-MMC a dostupnos» aplikácií a slu¾ieb sa mô¾e 
v závislosti od krajiny, predajcu a/alebo operátora siete lí¹i». Aplikácie a ïal¹ie 
informácie o pou¾ívaní týchto aplikácií na stránke www.nokia.com/support sú 
k dispozícii iba vo vybratých jazykoch.
Niektoré funkcie závisia od SIM karty a/alebo siete, slu¾by MMS alebo 
kompatibility zariadení a podporovaných formátov obsahu. Niektoré slu¾by 
sa osobitne spoplatòujú.

®IADNA ZÁRUKA
Aplikácie tretích strán, ktoré nájdete na karte Reduced-Size MultiMediaCard 
(RS-MMC), boli vytvorené a sú vlastníctvom osôb, ktoré nie sú pridru¾enými 
spoloènos»ami a nemajú iný vz»ah ku spoloènosti Nokia. Nokia nevlastní autorské 
práva a/ani práva du¹evného vlastníctva k týmto aplikáciám tretích tvorcov. 
Vzhåadom na to Nokia nepreberá ¾iadnu zodpovednos» za akúkoåvek podporu 
koncových u¾ívateåov a za funkènos» týchto aplikácií tretích tvorcov, ani za 
informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje 
na tieto aplikácie ¾iadnu záruku.

BERIETE NA VEDOMIE, ®E SOFTVÉR A/ALEBO APLIKÁCIE (ÏALEJ OZNAÈOVANÉ 
SPOLOÈNE AKO „SOFTVÉR“) SA POSKYTUJÚ NA BÁZE TAK, AKO SÚ, BEZ ZÁRUKY 
AKÉHOKOÅVEK DRUHU, ÈI U® VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO 
V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. 
SPOLOÈNOS« NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ÈI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOÈNOSTI 
NEPOSKYTUJÚ ®IADNE UBEZPEÈENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO 
ODVODENÉ VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, 
OBCHODOVATEÅNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚÈEL, A TAKTIE® ®E 
SOFTVÉR NEPORU©Í AKÉKOÅVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA 
K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. NEEXISTUJE 
®IADNA ZÁRUKA ZO STRANY SPOLOÈNOSTI NOKIA ANI ®IADNEJ JEJ PRIDRU®ENEJ 
SPOLOÈNOSTI, ®E AKÝKOÅVEK ASPEKT SOFTVÉRU BUDE VYHOVOVOVA« VA©IM 
PO®IAVKÁM, ALEBO ®E PREDÁVZDKA SOFTVÉRU BUDE NERU©ENÁ A BEZCHYBNÁ. 
PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOS« A RIZIKO ZA VÝBER SOFTVÉRU PRE 
DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝ©ÅANÝCH VÝSLEDKOV A ZA IN©TALÁCIU, POU®ÍVANIE 
A VÝSLEDKY, KTORÉ S NÍM DOSIAHNETE. V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOÅUJE 
APLIKOVATEÅNÉ PRÁVO, V ®IADNOM PRÍPADE NEBUDE NOKIA, JEJ ZAMESTNANCI 
ALEBO JEJ PRIDRU®ENÉ SPOLOÈNOSTI ZODPOVEDA« ZA AKÚKOÅVEK STRATU 

ZISKU, PRÍJMOV, PREDAJA, DÁT, ALEBO ZA NÁKLADY VYNALO®ENÉ NA 
OBSTARANIE NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO SLU®IEB, MAJETKOVÉ ©KODY, 
OSOBNÚ UJMU, PRERU©ENIE PODNIKANIA, ANI ZA AKÉKOÅVEK PRIAME, 
NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ©PECIÁLNE ALEBO 
NÁSLEDNÉ ©KODY, AKOKOÅVEK ZAPRÍÈINENÉ, ÈI U® VYPLYNULI ZO ZMLUVY, 
ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ SKUTOÈNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ 
VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POU®ÍVANÍM ALEBO NEMO®NOS«OU 
POU®ÍVA« SOFTVÉR, A TO AJ V PRÍPADE, ®E NOKIA ALEBO JEJ PRIDRU®ENÉ 
SPOLOÈNOSTI BOLI UVEDOMENÍ O MO®NOSTI TAKÝCHTO ©KÔD. NAKOÅKO 
NIEKTORÉ KRAJINY/©TÁTY/PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOÅUJÚ VYLÚÈENIE ANI 
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔ®U DOVOÅOVA« OBMEDZENIE 
ZODPOVEDNOSTI, JE ZODPOVEDNOS« SPOLOÈNOSTI NOKIA, JEJ ZAMESTNANCOV 
ALEBO PRIDRU®ENÝCH SPOLOÈNOSTÍ OBMEDZENÁ NA 50 EUR. NIÈ, ÈO SA 
NACHÁDZA V TOMTO ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI, SA NEDOTÝKA ZÁKONOM 
PRIZNANÝCH PRÁV AKEJKOÅVEK STRANY VYSTUPUJÚCEJ V ÚLOHE SPOTREBITEÅA.

Copyright © 2007 Nokia. V¹etky práva vyhradené. Nokia a Nokia Connecting People 
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ochrannými známkami alebo obchodnými oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.

Zmeny a zdokonalenia produktov opísaných v tomto dokumente je mo¾né vykona» 
bez predchádzajúceho upozornenia. Dostupnos» produktov sa mô¾e v závislosti od 
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Úvod
Èíslo modelu: Nokia N72-5

Ïalej sa oznaèuje ako Nokia N72.

Telefón Nokia N72 je silné a inteligentné multimediálne 
zariadenie. Rôzne aplikácie od spoloènosti Nokia a iných 
tvorcov softvéru tretej strany vám umo¾òujú oveåa ¹ir¹ie 
pou¾itie telefónu Nokia N72.

Niektoré dodávané aplikácie sa nachádzajú v pamäti 
prístroja a niektoré na disku CD-ROM, dodávanom 
s prístrojom.

Dostupnos» aplikácií sa mô¾e lísi» podåa krajiny alebo 
miesta predaja.

Ak chcete pou¾íva» niektoré aplikácie, musíte prija» 
príslu¹né licenèné podmienky.

Ikony v tomto dokumente oznaèujú, èi je aplikácia 
dostupná na pamä»ovej karte ( ) alebo na disku 
CD-ROM ( ).

 Upozornenie: Ak vyberiete pamä»ovú kartu, 
aplikácie nain¹talované na pamä»ovej karte nemo¾no 
pou¾i». Prístup k aplikáciám získate po opätovnom 
vlo¾ení pamä»ovej karty.

 Upozornenie: Skôr ako budete môc» pou¾i» aplikácie 
z disku CD-ROM v kompatibilnom poèítaèi, musíte 
aplikácie nain¹talova».

Slu¾by siete
Aby ste telefón mohli pou¾íva», potrebujete slu¾bu 
poskytovateåa bezdrôtových slu¾ieb. Mnohé funkcie 
tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami 
bezdrôtovej siete. Takéto slu¾by siete nemusia by» 
dostupné vo v¹etkých sie»ach, alebo mô¾e by» potrebné 
osobitné dojednanie s va¹im poskytovateåom slu¾ieb, aby 
ste slu¾by siete mohli vyu¾íva». Vá¹ poskytovateå slu¾ieb 
vám mo¾no dá ïal¹ie pokyny k pou¾ívaniu slu¾ieb siete 
a vysvetlí vám, aké poplatky za ne úètuje. V niektorých 
sie»ach mô¾u existova» obmedzenia, ktoré ovplyvòujú 
va¹e mo¾nosti vyu¾ívania slu¾ieb siete. Niektoré siete 
napríklad nemusia podporova» v¹etky ¹pecifické národné 
znaky a slu¾by.
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Podpora
Aplikácie poskytované tvorcami softvéru tretej strany 
sú podporované týmito tvorcami. Ak máte s aplikáciou 
problémy, podporu nájdete na príslu¹nej webovej lokalite. 
Webové odkazy nájdete na konci ka¾dej aplikácie v tomto 
návode.



Pr
ac

ov
òa

6

Pracovòa
Symantec Mobile 
Security

Symantec Mobile Security je bezpeènostné rie¹enie pre 
mobilné zariadenia, ktoré kombinuje antivírusovú ochranu 
a ochranu cez bránu firewall, a zároveò chráni zariadenie 
pred ¹kodlivým obsahom a útokmi.

 Upozornenie: Táto aplikácia je k dispozícii iba 
v obmedzenom poète jazykov.

Ak chcete nain¹talova» aplikáciu, stlaète tlaèidlo  
a vyberte polo¾ku Pracovòa a in¹talaèný súbor aplikácie 
Symantec Mobile Security. In¹taláciu dokonèite podåa 
pokynov na displeji. Aplikácia sa nain¹taluje do zlo¾ky 
Pracovòa.

Aplikácia je skú¹obná verzia. Skú¹obná doba zaèína 
nain¹talovaním aplikácie Symantec Mobile Security. 
Ak chcete aplikáciu pou¾íva» aj po uplynutí skú¹obnej 
doby, pou¾ite slu¾bu LiveUpdate, prostredníctvom ktorej 
si mô¾ete zakúpi» aktualizáciu, a postupujte podåa 
pokynov na displeji.

Aplikácia je poèas pou¾ívania zariadenia spustená 
na pozadí. Automaticky skenuje súbory pri prijatí, aby 
zistila prítomnos» vírusov. Ak chcete zariadenie skenova» 

manuálne, vyberte polo¾ku Options > Scan. Ak sa nájde 
infikovaný súbor, zobrazí sa poznámka, a mô¾ete vybra», 
èo chcete so súborom robi».

Brána firewall sleduje pripojenia zo zariadenia a na 
zariadenie a zaznamenáva neautorizované pripojenia. 
Ak chcete zobrazi» denník, vyberte polo¾ku Options > 
Activity log.

Výberom polo¾ky Options > LiveUpdate aktualizujete 
zariadenie najnov¹ími súbormi na definíciu vírusov 
a aktualizáciami produktu. Ak chcete vykona» aktualizáciu 
ruène, vyberte po¾adované polo¾ky a mo¾nos» Options > 
Search. Ak chcete naplánova» automatické aktualizácie 
a pripomienky, vyberte polo¾ku Options > Settings.

Ak chcete pou¾íva» aktualizované slu¾by, musíte ma» 
v zariadení nakonfigurované prístupové miesto na 
Internet. Ïal¹ie informácie o miestach prístupu nájdete 
v návode na pou¾itie zariadenia.

Ïal¹ie informácie
Ak chcete otvori» pomocníka aplikácie, vyberte polo¾ku 
Options > Help.

Ïal¹ie informácie nájdete na stránke 
www.symantec.com/techsupp. 
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Quickword 

Aplikácia Quickword pre telefón Nokia N72 podporuje 
be¾né funkcie programu Microsoft Word 97, 2000 a XP, 
a Palm eBooks vo formáte .doc. Pomocou aplikácie 
Quickword mô¾ete èíta» domáce dokumenty programu 
Microsoft Word na displeji svojho zariadenia. Aplikácia 
Quickword podporuje farby, tuèné písmo, kurzívu, 
podèiarknuté písmo a re¾im celého displeja.

 Tip. Aplikácia Quickword podporuje dokumenty 
ulo¾ené vo formáte .doc v programe Microsoft 
Word 97, 2000 a XP a Palm eBooks vo formáte .doc.

 Upozornenie: Nie v¹etky varianty alebo funkcie 
uvedených formátov súborov sú podporované.

Aplikácia Quickword ponúka nasledujúce funkcie:
• Spolupráca s kompatibilnými poèítaèmi a ïal¹ími 

zariadeniami Palm
• Ukladanie dokumentov na pamä»ovej karte na okam¾itý 

prístup

Prístup a otváranie dokumentov je mo¾né uskutoèni» 
týmito spôsobmi:
• Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > 

Quickword. Ak chcete prehliada» a otvára» dokumenty 
ulo¾ené v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, 
vyberte polo¾ku Voåby > Prehliada».

• Otvorte prílohu e-mailu z prijatých e-mailových správ 
(slu¾ba siete).

• Odo¹lite dokument pomocou pripojenia Bluetooth 
do zlo¾ky Prijaté v aplikácii Správy.

• Ak chcete prehliada» a otvára» dokumenty ulo¾ené 
v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, vyberte 
polo¾ku Spr. súb..

• Prehåadajte webové stránky. Pred prehliadaním 
skontrolujte, èi je v zariadení nastavené miesto 
prístupu na Internet.

Spravovanie súborov programu Word
Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > 
Quickword. Ak chcete otvori» súbor dokumentu, prejdite 
naò a stlaète tlaèidlo .

Mô¾ete vybra» aj polo¾ku Voåby a jednu z uvedených 
mo¾ností:

Súbory > Triedi» – ak chcete triedi» súbory podåa mena, 
veåkosti, dátumu alebo prípony.

Súbory > Prehåada» – ak chcete håada» súbory iba 
v zlo¾ke Schránku alebo vo v¹etkých zlo¾kách pamäte 
zariadenia a na pamä»ovej karte.

Detaily – ak chcete vidie» veåkos» aktuálneho súboru 
a dátum poslednej úpravy.
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Zobrazenie dokumentov 
programu Word
Ak chcete otvori» uká¾ku dokumentu programu Word, 
stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > 
Quickword. Vyberte dokument a stlaète tlaèidlo .

V dokumente sa pohybujte pomocou posúvacieho tlaèidla.

Ak chcete håada» v dokumente text, vyberte polo¾ku 
Voåby > Nájs» > Voåby.

Mô¾ete vybra» aj polo¾ku Voåby a jednu z uvedených 
mo¾ností:

Ís» na – ak sa chcete dosta» na zaèiatok, zvolenú pozíciu 
alebo koniec dokumentu.

Zoom – ak chcete text priblí¾i» alebo oddiali».

Automatický posun – ak chcete spusti» automatické 
posúvanie v dokumente, tlaèidlom  posúvanie 
zastavíte.

 Tip. Automatické posúvanie mô¾ete spomali» 
tlaèidlom  alebo zrýchli» tlaèidlom .

Ïal¹ie informácie
Ak máte problémy s aplikáciou Quickword, ïal¹ie 
informácie získate v lokalite www.quickoffice.com.

Podpora je dostupná aj prostredníctvom e-mailu na adrese
supportS60@quickoffice.com.

Quicksheet 

Aplikácia Quicksheet pre telefón Nokia N72 podporuje 
be¾né funkcie programu Microsoft Excel 97, 2000, 2003 
a XP. Pomocou aplikácie Quicksheet mô¾ete prijíma» 
súbory programu Excel a èíta» ich na displeji svojho 
zariadenia.

Aplikácia Quicksheet podporuje súbory hárkov ulo¾ené 
vo formáte .xls v programe Microsoft Excel 97, 2000, 
2003 a XP.

 Poznámka. Nie v¹etky varianty alebo funkcie 
uvedených formátov súborov sú podporované.

Aplikácia Quicksheet ponúka nasledujúce funkcie:
• Prepínanie medzi pracovnými hárkami iba dvoma 

kliknutiami.
• Vyhåadávanie textu v hárku v rámci hodnoty alebo 

vzorca.
• Zmena veåkosti stµpcov a ukotvenie riadkov a stµpcov.
• Ukladanie hárkov na pamä»ovej karte na okam¾itý 

prístup.
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Prístup a otváranie súborov je mo¾né uskutoèni» týmito 
spôsobmi:
• Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > 

Quicksheet. Ak chcete prehliada» a otvára» dokumenty 
ulo¾ené v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, 
vyberte polo¾ku Voåby > Prehliada».

• Otvorte prílohu e-mailu z prijatých e-mailových správ 
(slu¾ba siete).

• Odo¹lite dokument pomocou pripojenia Bluetooth 
do zlo¾ky Prijaté v aplikácii Správy.

• Ak chcete prehliada» a otvára» dokumenty ulo¾ené 
v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, vyberte 
polo¾ku Spr. súb..

• Prehåadajte webové stránky. Pred prehliadaním 
skontrolujte, èi je v zariadení nastavené miesto prístupu 
na Internet.

Spravovanie hárkov
Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > 
Quicksheet. Ak chcete otvori» súbor hárku, prejdite naò 
a stlaète tlaèidlo .

Mô¾ete vybra» aj polo¾ku Voåby a jednu z uvedených 
mo¾ností:

Súbory > Triedi» – ak chcete triedi» zobrazené súbory 
podåa mena, veåkosti, dátumu alebo prípony.

Súbory > Prehåada» – ak chcete håada» súbory iba 
v zlo¾ke Schránku alebo vo v¹etkých zlo¾kách pamäte 
zariadenia a na pamä»ovej karte.

Detaily – ak chcete vidie» veåkos» aktuálneho súboru 
a dátum poslednej úpravy.

Zobrazenie hárkov
Ak chcete otvori» uká¾ku hárku, stlaète tlaèidlo  
a vyberte polo¾ku Pracovòa > Quicksheet. Vyberte súbor 
hárku a stlaète tlaèidlo .

V hárku sa pohybujte pomocou posúvacieho tlaèidla.

Ak chcete prepína» medzi pracovnými hárkami, vyberte 
polo¾ku Voåby > Ís» na, prejdite na hárok a vyberte 
polo¾ku OK.

Ak chcete v hárku vyhåada» text v rámci hodnoty alebo 
vzorca, vyberte polo¾ku Voåby > Nájs» > Voåby.

Ak chcete zmeni» spôsob zobrazovania hárkov, vyberte 
polo¾ku Voåby a niektorú z uvedených mo¾ností:

Zmeni» formát displ. – ak chcete prepína» medzi 
re¾imom celého displeja a re¾imom èiastoèného displeja.

Zväè¹enie – ak chcete hárok priblí¾i» alebo oddiali».

Ukotvi» – ak chcete zachova» zvýraznený riadok, stµpec 
alebo obe viditeåné pri pohybe v hárku.
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Upravi» ¹írku stµpca – ak chcete stµpec zú¾i» alebo 
roz¹íri», stlaète tlaèidlo  alebo . Keï má stµpec 
po¾adovanú ¹írku, stlaète tlaèidlo .

Ïal¹ie informácie
Ak máte problémy s aplikáciou Quicksheet, ïal¹ie 
informácie získate v lokalite www.quickoffice.com.

Podpora je dostupná aj prostredníctvom e-mailu na 
adrese supportS60@quickoffice.com.

Quickpoint 

Aplikácia Quickpoint pre telefón Nokia N72 podporuje 
be¾né funkcie programu Microsoft PowerPoint 97, 2000 
a XP. Pomocou aplikácie Quickpoint mô¾ete prijíma» 
prezentácie programu PowerPoint a èíta» ich na displeji 
svojho zariadenia.

 Tip. Aplikácia Quickpoint podporuje prezentácie 
vytvorené vo formáte .ppt v programe Microsoft 
PowerPoint 97, 2000 a XP.

 Upozornenie: Nie v¹etky varianty alebo funkcie 
uvedených formátov súborov sú podporované.

Aplikácia Quickpoint ponúka nasledujúce funkcie:
• Roz¹írené zobrazovanie so ¹tyrmi druhmi zobrazenia: 

prehåad, poznámky lektora, listy a miniatúry.
• Ukladanie prezentácií na pamä»ovej karte na okam¾itý 

prístup.

Prístup a otváranie súborov je mo¾né uskutoèni» týmito 
spôsobmi:
• Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > 

Quickpoint. Ak chcete prehliada» a otvára» dokumenty 
ulo¾ené v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, 
vyberte polo¾ku Voåby > Prehliada».

• Otvorte prílohu e-mailu z prijatých e-mailových správ 
(slu¾ba siete).

• Odo¹lite dokument pomocou pripojenia Bluetooth 
do zlo¾ky Prijaté v aplikácii Správy.

• Ak chcete prehliada» a otvára» dokumenty ulo¾ené 
v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, vyberte 
polo¾ku Spr. súb..

• Prehåadajte webové stránky. Pred prehliadaním 
skontrolujte, èi je v zariadení nastavené miesto prístupu 
na Internet.

Spravovanie prezentácií
Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > 
Quickpoint.
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Mô¾ete vybra» aj polo¾ku Voåby a jednu z uvedených 
mo¾ností:

Súbory > Triedi» – ak chcete triedi» zobrazené súbory 
podåa mena, veåkosti, dátumu alebo prípony.

Súbory > Prehåada» – ak chcete håada» súbory iba 
v zlo¾ke Schránku alebo vo v¹etkých zlo¾kách pamäte 
zariadenia a na pamä»ovej karte.

Detaily – ak chcete vidie» veåkos» aktuálneho súboru 
a dátum poslednej úpravy.

Zobrazenie prezentácií
Ak chcete otvori» uká¾ku prezentácie, stlaète tlaèidlo  
a vyberte polo¾ku Pracovòa > Quickpoint. Prejdite 
na prezentáciu a stlaète tlaèidlo .

Ak sa chcete pohybova» medzi zobrazeniami Prehåad, 
Poznámky, List a Miniatúra, stlaète tlaèidlo  alebo .

Ak sa chcete presunú» na ïal¹í alebo predchádzajúci list 
v prezentácii, stlaète tlaèidlo  alebo .

Ak chcete prepína» medzi re¾imom celého displeja 
a re¾imom èiastoèného displeja, vyberte polo¾ku Voåby > 
Zmeni» formát displ..

Ak chcete rozbali» alebo zbali» polo¾ky prehåadu 
prezentácie v zobrazení prehåadu, vyberte polo¾ku Voåby > 
Prehåad.

V zobrazení listov v re¾ime celého displeja stlaète tlaèidlo:
• 1 – oddialenie,
• 2 – priblí¾enie,
• 3 – prispôsobenie listu na displej.

Ïal¹ie informácie
Ak máte problémy s aplikáciou Quickpoint, ïal¹ie 
informácie získate v lokalite www.quickoffice.com.

Podpora je dostupná aj prostredníctvom e-mailu na adrese 
supportS60@quickoffice.com.

Adobe Reader 

Program Adobe Reader umo¾òuje èíta» dokumenty PDF 
na displeji vá¹ho zariadenia.

 Upozornenie: Táto aplikácia bola optimalizovaná 
pre obsah dokumentov PDF v handsetoch a iných 
mobilných zariadeniach a v porovnaní s poèítaèovými 
verziami ponúka iba obmedzené funkcie.

 Upozornenie: Táto aplikácia je k dispozícii iba 
v obmedzenom poète jazykov.

Prístup a otváranie dokumentov je mo¾né uskutoèni» 
týmito spôsobmi:
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• Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > 
Adobe PDF. Ak chcete vyhåada» a otvori» dokumenty 
ulo¾ené v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, 
vyberte polo¾ku Voåby > Vyhåada» súbor.

• Otvorte prílohu e-mailu z prijatých e-mailových správ 
(slu¾ba siete).

• Odo¹lite dokument pomocou pripojenia Bluetooth 
do zlo¾ky Prijaté v aplikácii Správy.

• Ak chcete prehliada» a otvára» dokumenty ulo¾ené 
v pamäti zariadenia a na pamä»ovej karte, vyberte 
polo¾ku Spr. súb..

• Prehåadajte webové stránky. Pred prehliadaním 
skontrolujte, èi je v zariadení nastavené miesto 
prístupu na Internet.

Spravovanie súborom PDF
Ak chcete prehåadáva» a spravova» súbory PDF, stlaète 
tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > Adobe PDF. 
Aktuálne súbory sú uvedené v zobrazení súborov. 
Ak chcete otvori» dokument, prejdite naò a stlaète 
tlaèidlo .

Mô¾ete vybra» aj polo¾ku Voåby a jednu z uvedených 
mo¾ností:

Vyhåada» súbor – ak chcete vyhåadáva» súbory PDF 
v pamäti zariadenia alebo na pamä»ovej karte.

Nastavenia – ak chcete upravova» predvolenú úroveò 
priblí¾enia a re¾im zobrazovania dokumentov PDF.

Zobrazenie súborov PDF
Keï je súbor PDF otvorený, vyberte polo¾ku Voåby a jednu 
z uvedených mo¾ností:

Zoom – ak chcete text priblí¾i», oddiali» alebo upravi» 
veåkos» na zvolené percento. Mô¾ete tie¾ zmeni» veåkos» 
dokumentu na ¹írku displeja alebo prispôsobi» celú stránku 
súboru PDF na displej.

Nájs» – ak chcete vyhåadáva» text v dokumente.

Zobrazi» – ak chcete zobrazi» dokument v re¾ime celého 
displeja. Dokument PDF mô¾ete otoèi» o 90 stupòov 
v åubovoånom smere.

Ís» na – ak chcete prejs» na vybratú stránku, ïal¹iu 
stránku, predchádzajúcu stránku, prvú stránku alebo 
poslednú stránku. 

Ulo¾i» – ak chcete ulo¾i» súbor do pamäte zariadenia alebo 
na pamä»ovú kartu.

Nastavenia – ak chcete upravova» predvolenú úroveò 
priblí¾enia a predvolený re¾im zobrazovania.

Detaily – ak chcete zobrazi» vlastnosti dokumentu PDF.
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Ïal¹ie informácie
Ïal¹ie informácie nájdete v lokalite www.adobe.com.

Ak chcete zdieåa» otázky, návrhy a informácie 
o aplikácii, nav¹tívte fórum programu Adobe Reader 
pre operaèné systémy Symbian na stránke 
http://adobe.com/support/forums/main.html.

Info Print 

 Upozornenie: Táto aplikácia je k dispozícii iba 
v obmedzenom poète jazykov.

Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pracovòa > 
Info print. Aplikácia Info print umo¾òuje tlaè priamo 
a bezdrôtovo z vá¹ho zariadenia. Zo zariadenia mô¾ete 
tlaèi» rôzny obsah na tlaèiarni s profilom BPP (Basic Print 
Profile) a podporou pripojenia Bluetooth (napríklad HP 
Deskjet 450 Mobile Printer a HP Photosmart 8150). Týka sa 
to multimediálnych a textových správ, e-mailových textov, 
kontaktov, kalendára a poznámok.

V rámci kontaktov podporuje aplikácia tlaè nasledujúcich 
kontaktných polí: telefón, fax, mobilný telefón, e-mail, 
adresa URL a po¹tová adresa.

Ïal¹ie informácie
Ïal¹ie informácie nájdete na stránke 
www.hp.com/eur/phoneprinting.
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Pripojenie
Bezdrôtová klávesnica 

Ak chcete nain¹talova» a pou¾íva» so zariadením 
bezdrôtovú klávesnicu Nokia alebo inú kompatibilnú 
bezdrôtovú klávesnicu s podporou profilu Bluetooth 
Human Interface Devices (HID), pou¾ite aplikáciu 
Wireless Keyboard. Klávesnica umo¾òuje pohodlné 
zadávanie textu v textových správach, e-mailoch 
a polo¾kách kalendára pou¾itím formátu QWERTY.

 Upozornenie: Táto aplikácia je k dispozícii iba 
v obmedzenom poète jazykov.

1 Aktivujte pripojenie Bluetooth v zariadení.
2 Zapnite klávesnicu.
3 Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Pripojenie > 

Wireless Keyboard.
4 Ak chcete zaèa» vyhåadáva» zariadenia s pripojením 

Bluetooth, vyberte polo¾ku Voåby > Find keyboards.
5 Vyberte klávesnicu zo zoznamu.
6 Ak chcete spárova» klávesnicu zo zariadením, zadajte 

v zariadení príslu¹ný prístupový kód (èíslice 1 a¾ 9), ten 
istý kód zadajte do 30 sekúnd aj na klávesnici a stlaète 
tlaèidlo potvrdzovania (enter) na klávesnici. Prístupový 
kód si nemusíte zapisova», preto¾e v prípade 

opätovného párovania klávesnice so zariadením 
mô¾ete pou¾i» odli¹ný prístupový kód.
Ak chcete zada» èíslice prístupového kódu, musíte 
najprv stlaèi» tlaèidlo Fn.

7 Ak budete po¾iadaní o formát klávesnice, vyberte ho 
zo zoznamu v zariadení.

8 Po zobrazení názvu klávesnice sa jej stav zmení na 
Connected a ak zelený indikátor klávesnice pomaly 
bliká, klávesnica je pripravená na pou¾ívanie.

Podrobnosti o prevádzke a údr¾be klávesnice nájdete 
v návode na pou¾itie klávesnice.

Stlaè a hovor 
(Push to talk)

Push to talk (PTT) (slu¾ba siete) je slu¾ba hlasovej 
komunikácie cez IP realizovaná v reálnom èase cez 
paketovú dátovú sie». Slu¾ba Push to talk umo¾òuje priamu 
hlasovú komunikáciu realizovanú stlaèením jediného 
tlaèidla. Slu¾bu PTT vyu¾ívajte na konverzáciu s jednou 
osobou alebo skupinou åudí. 

Skôr ako budete môc» pou¾íva» slu¾bu PTT, musíte 
definova» miesto prístupu a nastavenia slu¾by 
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Push-to-talk. Tieto nastavenia mô¾ete dosta» v ¹peciálnej 
textovej správe od poskytovateåa slu¾ieb, ktorý ponúka 
slu¾bu Push-to-talk. Na konfiguráciu mô¾ete tie¾ pou¾i» 
aplikáciu SettingWizard, ak ju podporuje operátor siete. 
Pozrite èas» „SettingWizard“, str. 23.

Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Connect. > 
Push to talk.

Pri komunikácii prostredníctvom slu¾by Push-to-talk jedna 
osoba rozpráva, zatiaå èo ju ostatní poèúvajú cez 
zabudovaný reproduktor. Hovoriaci sa pri komunikácii 
striedajú. Keï¾e naraz mô¾e hovori» len jeden èlen skupiny, 
maximálna dµ¾ka prehovoru je obmedzená. Maximálna 
dµ¾ka je zvyèajne nastavená na 30 sekúnd. Podrobné 
informácie o dµ¾ke prehovoru vo va¹ej sieti vám poskytne 
operátor siete alebo poskytovateå slu¾

 Výstraha. Keï je zapnutý reproduktor, nedr¾te 
prístroj pri uchu, preto¾e hlasitos» mô¾e by» veåmi 
vysoká.

Priorita telefónnych hovorov je v¾dy vy¹¹ia ako priorita 
funkcií slu¾by Push-to-talk.

Definovanie miesta prístupu slu¾by 
Push-to-talk
Mnohí poskytovatelia slu¾ieb vy¾adujú, aby ste ako 
predvolené miesto prístupu pou¾ili prístupové miesto 

k internetu (IAP, Internet Access Point). Iní 
poskytovatelia slu¾ieb umo¾òujú pou¾i» prístupové 
miesto pre WAP. Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od 
svojho poskytovateåa slu¾ieb.

Ak nemáte spojenie WAP, budete musie» kontaktova» 
poskytovateåa slu¾ieb, ktorý vám pomô¾e pri nadviazaní 
prvého spojenia, alebo nav¹tívi» stránku 
www.nokia.com/phonesettings.

Nastavenia slu¾by Push-to-talk
Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Connect. > 
Push to talk > Options > PTT settings.

Vyberte polo¾ku User settings a zadajte nasledujúce 
informácie:

Incoming PTT calls – ak chcete vidie» upozornenie na 
prichádzajúce hovory, vyberte polo¾ku Notify. Ak chcete 
hovory PTT prijíma» automaticky, vyberte polo¾ku 
Auto-accept. Ak chcete hovory PTT automaticky 
odmietnu», vyberte polo¾ku Not allowed.

PTT call alert tone – ak chcete, aby nastavenie 
upozornenia na prichádzajúci hovor PTT zodpovedalo 
nastaveniam profilu, vyberte polo¾ku Set by profile.

Callback request tone – ak chcete vybra» tón ¾iadostí 
o spätný hovor.
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Application start-up – ak sa chcete prihlási» k slu¾be 
Push-to-talk po zapnutí telefónu.

Default nickname – ak chcete zada» predvolenú 
prezývku, ktorá sa zobrazí ostatným pou¾ívateåom. Vá¹ 
poskytovateå slu¾ieb mohol upravovanie tejto mo¾nosti 
v telefóne deaktivova».

Show my PTT address – vyberte polo¾ku In 1 to 1 calls, 
In group calls, In all calls alebo Never. Vá¹ poskytovateå 
slu¾ieb mohol niektoré z týchto mo¾ností v telefóne 
deaktivova».

Show my login status – ak chcete, aby sa vá¹ stav 
zobrazoval, vyberte polo¾ku Yes. Ak chcete, aby bol vá¹ 
stav skrytý, vyberte polo¾ku No.

Vyberte polo¾ku Connection settings a zadajte 
nasledujúce informácie:

Domain – ak chcete zada» názov domény získaný 
od poskytovateåa slu¾ieb.

Access point name – ak chcete zada» názov miesta 
prístupu slu¾by Push-to-talk. Názov miesta prístupu je 
potrebný na nadviazanie spojenia so sie»ou GSM/GPRS. 

Server address – ak chcete zada» adresu IP alebo názov 
domény servera slu¾by Push-to-talk získané od 
poskytovateåa slu¾ieb.

User name – ak chcete zada» pou¾ívateåské meno, ktoré 
ste dostali od poskytovateåa slu¾ieb.

PTT password – ak chcete zada» heslo, ak sa vy¾aduje, 
na nadviazanie dátového spojenia. Heslo zvyèajne 
poskytuje poskytovateå slu¾ieb a èasto sa v òom rozli¹ujú 
malé a veåké písmená.

Prihlásenie k slu¾be PTT
Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Connect. > 
Push to talk. Aplikácia PTT sa po spustení slu¾by 
automaticky prihlási.

Po úspe¹nom prihlásení sa aplikácia PTT automaticky spojí 
s kanálmi, ktoré boli aktívne pri poslednom zatvorení 
aplikácie. Ak sa spojenie stratí, telefón sa automaticky 
pokú¹a znova prihlási», kým sa nerozhodnete aplikáciu 
PTT zatvori».

Zatvorenie aplikácie Push to talk 
Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Connect. > Push to 
talk > Options > Exit. Zobrazí sa správa Switch Push to 
talk off after exiting application?. Výberom polo¾ky Yes 
sa odhlásite a ukonèíte slu¾bu. Ak chcete necha» aplikáciu 
aktívnu na pozadí, vyberte polo¾ku No. Ak sú otvorené 
viaceré aplikácie a chcete medzi nimi prepnú», stlaète 
a podr¾te tlaèidlo .
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Uskutoènenie individuálneho hovoru
Vyberte polo¾ku Options > PTT contacts.

Vyberte zo zoznamu kontakt, s ktorým sa chcete rozpráva», 
a polo¾ku Options > Talk 1 to 1. 

Po celý èas vá¹ho prehovoru stlaète a dr¾te tlaèidlo . 
Keï dohovoríte, uvoånite tlaèidlo .

S kontaktom sa mô¾ete rozpráva» stlaèením a podr¾aním 
tlaèidla  aj v iných oknách aplikácie Push to talk, 
napríklad v okne kontaktov. Ak chcete uskutoèni» nový 
telefónny hovor, najskôr ukonèite individuálny hovor. 
Vyberte polo¾ku Disconnect alebo stlaète tlaèidlo .

 Tip. Nezabudnite, ¾e poèas hovoru prostredníctvom 
slu¾by Push-to-talk musíte telefón dr¾a» pred sebou 
tak, aby ste videli na displej. Hovorte smerom 
k mikrofónu a neprikrývajte reproduktor rukami.

Prijatie individuálneho hovoru
Stlaèením tlaèidla  individuálny hovor zaènete alebo 
ho stlaèením tlaèidla  ho ukonèíte.

 Tip. Individuálny alebo skupinový hovor mô¾ete 
uskutoèni» aj z adresára Kontakty. Vyberte polo¾ku 
Options > PTT > Talk 1 to 1 alebo Make PTT 
group call.

Uskutoènenie skupinového hovoru
Ak chcete zavola» skupine, vyberte polo¾ku Options > 
PTT contacts, oznaète kontakty, ktorým chcete zavola», 
a vyberte polo¾ku Options > Make PTT group call.

Vy¾iadanie stavu prihlásenia 
ostatných úèastníkov
Ak chcete vy¾iada» alebo nevy¾iada» stav prihlásenia 
ostatných úèastníkov v slu¾be PTT, vyberte polo¾ku 
Options > PTT contacts, príslu¹ný kontakt a polo¾ku 
Options > Show login status alebo Hide login status.

Odoslanie ¾iadosti o spätný hovor
V menu PTT contacts prejdite na po¾adované meno 
a vyberte polo¾ku Options > Send callback request.

Odpoveï na ¾iados» o spätný hovor
Keï vám niekto po¹le ¾iados» o spätný hovor, 
v pohotovostnom re¾ime sa zobrazí hlásenie 1 new 
callback request. Výberom mo¾nosti Show otvoríte 
menu Callback inbox. Výberom príslu¹ného kontaktu 
a polo¾ky Options > Talk 1 to 1 zaènete individuálny 
hovor. 
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Kanály
Mô¾ete sa pripoji» k verejným vopred konfigurovaným 
kanálom. Verejné kanály sú otvorené pre ka¾dého, 
kto pozná adresu URL príslu¹ného kanála. 

Keï ste pripojení ku kanálu a prebieha hovor, v¹etci 
èlenovia pripojení ku kanálu vás poèujú. Súèasne mô¾e by» 
aktivovaných a¾ pä» kanálov. Ak je aktívny viac ako jeden 
kanál, výberom polo¾ky Swap prepnete na kanál, 
na ktorom sa chcete rozpráva». 

Vyberte polo¾ku Options > PTT channels.

Ak sa chcete k verejnej vopred konfigurovanej sieti pripoji» 
prvýkrát, vyberte polo¾ku Options > New channel > 
Add existing. Keï sa chcete pripoji» k vopred 
konfigurovanému kanálu, musíte zada» adresu URL 
kanála.

Tvorenie vlastných kanálov
Ak chcete vytvori» nový konfigurovaný kanál, vyberte 
polo¾ku Options > New channel > Create new. 

Mô¾ete vytvori» vlastné verejné kanály, zvoli» vlastný 
názov kanála a pozva» èlenov. Títo èlenovia mô¾u pozva» 
do verejného kanála ïal¹ích èlenov. 

Mô¾ete tie¾ vytvori» súkromné kanály. K súkromným 
kanálom sa mô¾u pripája» a pou¾íva» výluène pou¾ívatelia, 
ktorých pozval hostiteå.

Pre ka¾dý kanál definujte nasledujúce polo¾ky: Channel 
name, Channel privacy, Nickname in channel a Channel 
thumbnail (voliteåné). 

Po úspe¹nom vytvorení kanála sa telefón spýta, èi chcete 
odosla» pozvania na pripojenie ku kanálu. Pozvania 
na pripojenie ku kanálu sú textové správy.

Hovor s kanálom
Ak chcete uskutoèni» hovor s kanálom po prihlásení 
k slu¾be Push-to-talk, stlaète tlaèidlo . Zaèujete tón 
signalizujúci, ¾e prístup je povolený.

Po celý èas prehovoru dr¾te tlaèidlo . Keï dohovoríte, 
uvoånite tlaèidlo . 

Ak sa pokú¹ate odpoveda» kanálu stlaèením tlaèidla , 
zatiaå èo iný èlen rozpráva, zobrazí sa hlásenie Wait. 
Uvoånite tlaèidlo , poèkajte, kým úèastník dohovorí, 
a potom znova stlaète tlaèidlo . Prípadne dr¾te 
tlaèidlo  stlaèené a èakajte, kým sa nezobrazí 
hlásenie Talk.

Keï sa rozprávate na kanáli, rozpráva» mô¾e prvá osoba, 
ktorá stlaèí tlaèidlo  po tom, ako niekto dohovorí.

Po skonèení hovoru prostredníctvom aplikácie 
Push-to-talk vyberte polo¾ku Disconnect alebo stlaète 
tlaèidlo . 
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Ak si chcete pozrie» aktívnych èlenov kanála, keï na kanáli 
prebieha aktívny hovor, vyberte polo¾ku Options > 
Active members.

Ak chcete pozva» nových èlenov na kanál, ku ktorému 
ste práve pripojení, výberom polo¾ky Options > Send 
invitation otvoríte okno pozvania. Nových èlenov mô¾ete 
pozýva» len vtedy, ak ste hostiteåom na súkromnom kanáli 
alebo ak je kanál verejný. Pozvania na pripojenie ku kanálu 
sú textové správy.

Odpoveï na pozvanie na kanál
Ak chcete ulo¾i» prijaté pozvanie na kanál, vyberte polo¾ku 
Options > Save PTT channel. Kanál sa pridá do kontaktov 
PTT, do okna kanálov.

Po ulo¾ení pozvania na kanál sa telefón spýta, èi sa chcete 
na kanál pripoji». Výberom polo¾ky Yes otvoríte okno relácií 
aplikácie Push-to-talk. Telefón sa prihlási k slu¾be, ak u¾ 
k nej nie ste prihlásení.

Ak pozvanie odmietnete alebo vyma¾ete, ulo¾í sa v menu 
prijatých správ. Ak sa chcete ku kanálu pripoji» neskôr, 
otvorte správu s pozvaním a ulo¾te ho. Ak sa chcete pripoji» 
ku kanálu, v dialógovom okne vyberte polo¾ku Yes.

Zobrazenie denníka aplikácie 
Push-to-talk
Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Connect. > 
Push to talk > Options > PTT log. Denník obsahuje 
nasledujúce zlo¾ky: Missed calls, Received PTT calls 
a Created calls.

Ak chcete zaèa» individuálny hovor z menu PTT log, 
stlaète tlaèidlo .
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Vlastné
Katalógy 

Aplikácia Catalogs (slu¾ba siete) je obchod s obsahom pre 
mobilné telefóny dostupný v zariadení.

Pomocou aplikácie Catalogs mô¾ete zis»ova», prezera», 
nakupova», naèíta» alebo inovova» obsah, slu¾by a 
aplikácie, ktoré pracujú so zariadením Nokia N72. Máte 
tak poruke hry, tóny zvonenia, tapety, aplikácie a e¹te 
oveåa viac. Dostupný obsah závisí od operátora siete 
a poskytovateåa slu¾ieb.

Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Vlastné > Katalógy. 
Ak súhlasíte so zrieknutím sa záruk, stlaète tlaèidlo OK.

Aplikácia Catalogs pou¾íva slu¾by siete na prístup 
k aktuálnemu obsahu katalógu. Informácie o ïal¹ích 
polo¾kách dostupných prostredníctvom aplikácie Catalogs 
vám poskytne operátor siete alebo poskytovateå slu¾ieb.

Aplikácia Catalogs neustále prijíma aktualizácie a priná¹a 
vám tak najnov¹í obsah, ktorý pre va¹e zariadenie ponúka 
operátor siete alebo poskytovateå slu¾ieb. Ak chcete 
katalógy aktualizova» manuálne, vyberte polo¾ku 
Options > Obnovi» zoznam.

Nastavenia aplikácie Catalogs 
Aplikácia aktualizuje zariadenie najnov¹ími katalógmi 
od operátora siete alebo poskytovateåa slu¾ieb a iných 
dostupných kanálov. Ak chcete upravi» nastavenia, vyberte 
mo¾nos» Voåby > Nastavenia >

Miesto prístupu – vyberte miesto prístupu na pripojenie 
k serveru poskytovateåa slu¾ieb.

Automatic open – vyberte mo¾nos» Áno, ak chcete, aby sa 
obsah alebo aplikácia po naèítaní automaticky otvorila.

Preview confirmation – vyberte polo¾ku Nie, ak chcete 
automaticky naèíta» uká¾ku obsahu alebo aplikácie. 
Vyberte polo¾ku Áno, ak chcete by» po¾iadaní pred ka¾dým 
naèítaním uká¾ky.

Potvrdenie kúpy – vyberte mo¾nos» Yes, ak chcete by» 
po¾iadaní o potvrdenie pred zakúpením obsahu alebo 
aplikácie. Ak vyberiete polo¾ku Nie, proces nakupovania sa 
zaène okam¾ite po výbere mo¾nosti Kúpi».

Po dokonèení nastavení vyberte polo¾ku Spä». 
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Prehliadaè Opera 

Ak chcete získa» prístup na web, stlaète tlaèidlo  
a vyberte polo¾ku Vlastné > www. Prehliadaè Opera 
umo¾òuje prístup na stránky, ktoré pou¾ívajú jazyk XHTML 
(Extensible Hypertext Markup Language), HTML (Hypertext 
Markup Language), XML (extensible markup language) 
alebo WML (Wireless Markup Language).

 Upozornenie. Aplikácia je k dispozícii iba 
v obmedzenom poète jazykov.

O dostupnosti slu¾ieb, cenách a tarifách sa informujte 
u operátora siete alebo poskytovateåa slu¾ieb. 
Poskytovatelia slu¾ieb vás tie¾ pouèia, ako pou¾íva» 
ich slu¾by.

Na prístup na web musíte ma» v zariadení konfigurované 
prístupové miesto na Internet. Ïal¹ie informácie 
o miestach prístupu nájdete v návode na pou¾itie 
zariadenia.

Prehliadanie webu
 Dôle¾ité. Pou¾ívajte iba slu¾by, ktorým dôverujete 

a ktoré poskytujú dostatoèné zabezpeèenie a ochranu 
pred ¹kodlivým softvérom.

Prístup na web získate, ak máte v zariadení po¾adované 
nastavenia pripojenia. Stlaète tlaèidlo  a vyberte 
mo¾nos» Vlastné > www. Ak chcete otvori» webovú 
stránku, stlaète tlaèidlo 1, èím sa otvorí pole pre 
zadanie adresy URL, alebo stlaète tlaèidlo 2, èím sa 
zobrazia zálo¾ky.

Prehliadaè Opera formátuje webové stránky urèené 
na prehliadanie v poèítaèi, aby sa ich ¹írka prispôsobila 
displeju zariadenia (v re¾ime displeja). Prehliadaè Opera 
formátuje webové stránky urèené na prehliadanie 
v poèítaèi, aby sa ich ¹írka prispôsobila displeju zariadenia 
(v re¾ime displeja). Ak chcete vybra» prvky na stránke, 
napríklad odkazy, tlaèidlá alebo polia, posuòte tlaèidlo 
doåava alebo doprava, aby sa prvok posunul, a stlaète 
tlaèidlo . Na niektorých stránkach upravených pre 
mobilné telefóny sa prvky vyberajú posunutím tlaèidla 
v åubovoånom smere.

Ak si chcete prezera» stránky v pôvodnom formáte, stlaète 
tlaèidlo #. Na stránke sa mô¾ete pohybova» pomocou 
posúvacieho tlaèidla. Ak chcete vybra» prvky na stránke, 
vyberte mo¾nos» Focus, prejdite na prvok a stlaète 
tlaèidlo . Ak sa chcete znova pohybova» po stránke, 
vyberte mo¾nos» Scroll. Ak sa chcete vráti» do re¾imu 
displeja, stlaète tlaèidlo #.

Ak si chcete prezera» stránky na celom displeji, stlaète 
tlaèidlo *. Ak sa chcete vráti» k normálnemu zobrazeniu, 
znova stlaète tlaèidlo *.
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Ak sa chcete poèas prehliadania vráti» na predchádzajúcu 
stránku, vyberte mo¾nos» Back.

Ak chcete ulo¾i» zálo¾ku pre aktuálnu stránku, stlaète 
tlaèidlo 7.

Mô¾ete naèíta» súbory, ktoré nemo¾no zobrazi» na stránke 
prehliadaèa, ako napríklad témy a videoklipy. Ak chcete 
naèíta» polo¾ku, prejdite na odkaz a stlaète tlaèidlo .

 Dôle¾ité. In¹talujte a pou¾ívajte aplikácie a iný 
softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú dostatoèné 
zabezpeèenie a ochranu pred ¹kodlivým softvérom.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, 
prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby 
(vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete zmeni» nastavenia displeja, v¹eobecné alebo 
roz¹írené nastavenia, vyberte mo¾nos» Options > 
Settings.

Ukonèenie pripojenia
Ak chcete ukonèi» pripojenie a zatvori» prehliadaè, vyberte 
polo¾ku Options > Exit.

Zamazanie pamäte prehliadaèa
Pamä» prehliadaèa je oblas» pamäte, ktorá slú¾i na 
doèasné ukladanie dát. Ak ste získali prístup alebo ste sa 
pokú¹ali získa» prístup k dôverným informáciám, kde sa 

vy¾adovalo zadanie hesla, po ka¾dom takomto pou¾ití 
pamä» prehliadaèa vyprázdnite. Do pamäte prehliadaèa sa 
ukladajú informácie alebo slu¾by, ku ktorým ste získali 
prístup. Ak chcete vyprázdni» pamä» prehliadaèa, vyberte 
polo¾ku Options > Tools > Delete private data > 
Delete cache.

Ïal¹ie informácie
Ak potrebujete dodatoènú pomoc s niektorými funkciami 
programu, vyberte mo¾nos» Options > Tools > Help.

Ïal¹ie informácie nájdete na stránke 
www.opera.com/support/tutorials/s60/.
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Nástroje 
SettingWizard 

Aplikácia SettingWizard konfiguruje zariadenie pre 
nastavenia operátora (MMS, GPRS a Internet), e-mail, 
funkcie stlaè a hovor (push to talk) (slu¾ba siete) 
a zdieåanie videa (slu¾ba siete) podåa informácií 
operátora siete.

 Upozornenie: Ak chcete vyu¾íva» tieto slu¾by, 
musíte po¾iada» operátora siete alebo poskytovateåa 
slu¾by, aby aktivoval dátové spojenie alebo ïal¹ie 
slu¾by.

Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Nástroje > 
SettingWizard.

Vyberte z menu polo¾ku, ktorú chcete v zariadení 
nakonfigurova», a stlaète tlaèidlo .

E-mail
1 Po výbere mo¾nosti konfigurácie e-mailových 

nastavení vyhåadá aplikácia SettingWizard 
dostupného operátora siete a po¾iada vás o potvrdenie. 
Stlaète tlaèidlo OK alebo prejdite na ïal¹ieho operátora 
siete a stlaète tlaèidlo OK.

2 Zo zoznamu vyberte poskytovateåa e-mailových 
slu¾ieb.

3 Vyberte server odoslaných e-mailov. Ak si nie ste istí, 
pou¾ite predvolený server.

4 Aplikácia SettingWizard vás vyzve na zadanie detailov 
e-mailovej adresy, mena pou¾ívateåa a hesla. Vyberte 
jednotlivé mo¾nosti a potom polo¾ku Voåby > Zmeni». 
Zadajte detaily a stlaète tlaèidlo OK.

5 Po dokonèení vyberte polo¾ku Voåby > OK.
6 Ak chcete potvrdi» nastavenie po¹tovej schránky 

pre ¹pecifického operátora, stlaète tlaèidlo OK.
7 Vyberte mo¾nos» OK.

Stlaè a hovor (Push to talk)
1 Po výbere mo¾nosti konfigurácie nastavení funkcie 

stlaè a hovor (Stlaè a hovor) (slu¾ba siete) vyhåadá 
aplikácia SettingWizard dostupného operátora siete 
a po¾iada vás o potvrdenie. Stlaète tlaèidlo OK alebo 
prejdite na ïal¹ieho operátora siete a stlaète 
tlaèidlo OK.
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2 Niektorí operátori vy¾adujú meno pou¾ívateåa, heslo 
a prezývku. Vyberte jednotlivé mo¾nosti a potom 
polo¾ku Voåby > Zmeni». Zadajte detaily a stlaète 
tlaèidlo OK.

3 Po dokonèení vyberte polo¾ku Voåby > OK.
4 Ak chcete potvrdi» nastavenie funkcie Stlaè a hovor 

pre ¹pecifického operátora, stlaète tlaèidlo OK.

Operátor
1 Po výbere mo¾nosti konfigurácie nastavení operátora 

aplikácia SettingWizard vyhåadá dostupného 
operátora siete a po¾iada vás o potvrdenie. Stlaète 
tlaèidlo OK alebo prejdite na ïal¹ieho operátora siete 
a stlaète tlaèidlo OK.

2 Ak chcete potvrdi» nastavenie zariadenia pre 
¹pecifického operátora, stlaète tlaèidlo OK.

Ïal¹ie informácie
Ak máte akýkoåvek problém s aplikáciou SettingWizard, 
nav¹tívte webovú stránku nastavení telefónov Nokia 
www.nokia.com/phonesettings.
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Slu¾ba Mobile Search 
(Slu¾ba mobilného vyhåadávania)

Slu¾ba Mobile Search 

Slu¾ba Mobile Search umo¾òuje získa» prístup 
k popredným vyhåadávacím nástrojom. Jednoduchý, 
pohodlný a rýchly spôsob vyhåadania a pripojenia 
k lokálnym slu¾bám, webovým stránkam, snímkam 
a mobilnému obsahu. Mô¾ete vyhåada» a zavola» do 
miestnych re¹taurácií a obchodov a vyu¾íva» modernú 
technológiu mapovania, ktorá vás k nim zavedie.

Pou¾ívanie slu¾by Mobile Search 
Stlaète tlaèidlo  a vyberte mo¾nos» Håadanie.

 Upozornenie. Dostupnos» tejto slu¾by sa mô¾e lí¹i» 
podåa krajiny alebo miesta predaja.

Po otvorení slu¾by Mobile Search sa zobrazí zoznam 
kategórií. Vyberte príslu¹nú kategóriu (napríklad Snímky) 
a do vyhåadávacieho poåa zadajte text. Vyberte mo¾nos» 
Håadanie a zobrazia sa výsledky.

Ïal¹ie informácie
Ak potrebujete ïal¹iu pomoc ohåadom funkcií programu, 
vyberte polo¾ku Voåby > Pomocník.

Ïal¹ie informácie nájdete na stránke 
www.mobilesearch.nokia.com/.
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Slu¾ba Yahoo! Go (Balík produktov slu¾by Yahoo!)
Slu¾ba Yahoo! Go 

Získajte prístup k e-mailovým správam, albumom 
fotografií, okam¾itým správam a ïal¹ím funkciám 
kdekoåvek ste. Je to jednoduché, bezpeèné a hlavne 
mô¾ete by» absolútne pokojní. Vïaka slu¾be Yahoo! Go 
nemusíte by» doma a mô¾ete by» stále pripojení pomocou 
konta Yahoo!.

 Upozornenie. Niektoré aplikácie sú k dispozícii iba 
v obmedzenom poète jazykov.

Slu¾ba Yahoo! Go umo¾òuje pristupova» k slu¾bám 
vrátane slu¾ieb Yahoo! Mail, Yahoo! Messenger, Yahoo! 
Photos, Yahoo! Search a tie¾ prezera» novinky a naèítava» 
hry a tóny zvonenia.

Slu¾ba Yahoo! Go vyu¾íva funkciu jedného prihlasovania, 
èo znamená, ¾e poèas nastavovania sa staèí prihlási» 
len raz.

Slu¾ba Yahoo! Go ponúka nasledujúce ¹tyri hlavné 
funkcie:
• Yahoo! Mail (správa e-mailov)
• Yahoo! Messenger (správa chatovania)

• Yahoo! Connections (správa pripojenia)
• Yahoo! Photos (správa fotografií)

Slu¾ba Yahoo! Mail
Slu¾ba Yahoo! Mail umo¾òuje prezera» e-mailové správy za 
pochodu. Automatická synchronizácia s kontom Yahoo! 
Mail zabezpeèuje, ¾e v¹etko, èo urobíte v zariadení 
(napríklad odo¹lete e-mailové správy, oznaèíte e-mailové 
správy ako preèítané alebo ich vyma¾ete) sa ihneï prejaví 
v online konte Yahoo!.

Slu¾ba Yahoo! Messenger
Slu¾ba Yahoo! Messenger umo¾òuje chatova» s kontaktmi 
pomocou zariadenia. Mô¾ete odosiela» a prijíma» textové 
okam¾ité správy (IM), emotikony, zvukové súbory, hlasové 
okam¾ité správy, pridáva» snímky k okam¾itým správam 
a spravova» konto Yahoo! Messenger.

Ak chcete, aby kontakty videli, ¾e ste online, musíte 
sa prihlási» k slu¾be Messenger. Staèí jedno kliknutie. 
Zariadenie ulo¾í va¹e prihlasovacie údaje, tak¾e ich 
nemusíte znova zadáva» zaka¾dým, keï chcete chatova». 
Predvolene je nastavená podmienka prihlásenia k slu¾be 
Messenger maximálne 10 minút pri ka¾dom zistení, ¾e je 
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zariadenie aktívne. Predµ¾enie èasu tohto nastavenia skráti 
èas pohotovostného re¾imu zariadenia. 

Niektoré siete nepodporujú súèasné pou¾ívanie slu¾by 
Yahoo! Messenger a prijímanie videohovorov 
a multimediálnych správ (MMS).

Slu¾ba Yahoo! Connections
Slu¾ba Yahoo! Connections synchronizuje zariadenie 
a konto Yahoo!.

Slu¾ba Yahoo! Connections sa spustí automaticky po 
ka¾dom zapnutí zariadenia. Ak si chcete pozrie» e-mailové 
správy a ïal¹ie údaje slu¾by Yahoo!, nemusíte otvára» 
prehliadaè. Z konta Yahoo! Mail mô¾ete tie¾ posiela» 
e-mailové správy a prezera», vytvára», upravova» 
a vymazáva» kontakty, udalosti kalendára a úlohy 
pomocou aplikácií Správy, Kontakty a Kalendár v zariadení. 
Vykonané zmeny sa prejavia v konte Yahoo!.

Slu¾ba Yahoo! Connections zobrazuje stav posledného 
pripojenia, èi bolo úspe¹né alebo nie a èi práve prebieha 
prenos údajov. Zobrazuje tie¾ èas posledného a ïal¹ieho 
plánovaného prenosu údajov.

Slu¾ba Yahoo! Photos
Slu¾ba Yahoo! Photos pomáha spravova» a zdieåa» 
fotografie. Slu¾ba Yahoo! Photos v zariadení umo¾òuje 
prezera» a prebera» snímky zo zariadenia a tie¾ prepojenia 
na slu¾bu Yahoo! Photos a prezera» si albumy na webe. 
Táto slu¾ba funguje spolu so slu¾bou Yahoo! Connections.

V¾dy, keï pomocou zariadenia odfotografujete snímku, 
slu¾ba Yahoo! Photos sa spýta, èi ju chcete prida» do 
albumu. Fotografie, ktoré odovzdáte slu¾be Yahoo! Photos, 
sa zobrazia:
• v albume na webovej stránke slu¾by Yahoo! Photos 

(v pôvodnej veåkosti),
• v zariadení v aplikácii Yahoo! Photos (zmen¹ené),
• v zariadení v zlo¾ke Galéria (v pôvodnej veåkosti).

Ïal¹ie informácie
Ak sa chcete dozvedie» viac o slu¾be Yahoo! Go, o tom, ako 
funguje, koåko stojí a ïal¹ej pomoci, nav¹tívte stránku 
www.yahoo.com/.
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Pre vá¹ poèítaè
Lifeblog  

Aplikácia Nokia Lifeblog je kombináciou softvéru pre 
mobilný telefón a poèítaè, ktorý uchováva multimediálny 
denník polo¾iek zhroma¾dených v prístroji. Aplikácia 
Nokia Lifeblog automaticky usporadúva fotografie, 
videoklipy, zvukové súbory, textové správy, multimediálne 
správy a príspevky webového denníka do chronologického 
systému, ktorý mô¾ete prehliada», vyhåadáva», zdieåa», 
publikova» alebo zálohova». Aplikácie Nokia Lifeblog pre 
poèítaè a Nokia Lifeblog pre mobilné telefóny umo¾òujú 
odosiela» alebo uklada» va¹e polo¾ky do webového 
denníka, aby ich mohli vidie» aj ostatní.

Aplikácia Nokia Lifeblog pre mobilné telefóny 
automaticky eviduje va¹e multimediálne súbory. 
Pou¾ívajte ju na prehliadanie polo¾iek v prístroji, 
odosielanie polo¾iek alebo ich zverejòovanie na webe. 
Ak chcete prená¹a» a synchronizova» polo¾ky v prístroji 
s poèítaèom, pripojte prístroj ku kompatibilnému poèítaèu 
pomocou dátového kábla USB alebo cez pripojenie 
Bluetooth.

Aplikácia Nokia Lifeblog pre poèítaèe umo¾òuje 
jednoduché prehliadanie a vyhåadávanie polo¾iek 

zhroma¾dených v prístroji. Obåúbené fotografie, videoklipy, 
text a multimediálne správy si stlaèením jedného tlaèidla 
mô¾ete prenies» cez dátový kábel USB alebo cez pripojenie 
Bluetooth spä» do prístroja.

Ak chcete polo¾ky uschova», mô¾ete databázu aplikácie 
Nokia Lifeblog zálohova» pomocou pevného disku, diskov 
CD, diskov DVD, vymeniteånej jednotky alebo sie»ovej 
jednotky. Polo¾ky mô¾ete uverejni» aj vo webovom 
denníku.

 Upozornenie: Táto aplikácia je k dispozícii iba 
v obmedzenom poète jazykov.

Ak chcete spusti» aplikáciu Lifeblog v prístroji, 
stlaètetlaèidlo  a vyberte polo¾ku Vlastné > Lifeblog > 
Voåby > Otvori».

In¹talácia v poèítaèi 
Skôr ako nain¹talujete aplikáciu Nokia Lifeblog 
v kompatibilnom poèítaèi, potrebujete:
• 1 GHz procesor Intel® Pentium® alebo ekvivalentný 

procesor, 128 MB RAM,
• 400 MB voåného miesta na pevnom disku (ak musí by» 

nain¹talované rozhranie Microsoft DirectX a balík 
Nokia PC Suite),
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• grafické rozlí¹enie 1 024 x 768 a hµbku farby 24-bitov,
• 32 MB grafickú kartu,
• operaèný systém Microsoft Windows 2000 alebo 

Windows XP.

In¹talácia aplikácie Nokia Lifeblog v poèítaèi:
1 Vlo¾te disk CD-ROM, ktorý ste dostali s prístrojom.
2 Nain¹talujte balík Nokia PC Suite (vrátane ovládaèov 

prepojovacích káblov Nokia pre pripojenie USB).
3 Nain¹talujte aplikáciu Nokia Lifeblog pre poèítaè. 

Ak v poèítaèi nie je nain¹talované rozhranie 
Microsoft DirectX 9.0, nain¹taluje sa súèasne s aplikáciou 
Nokia Lifeblog pre poèítaè.

Prepojenie prístroja s poèítaèom
Ak chcete prepoji» prístroj s kompatibilným poèítaèom 
pomocou dátového kábla USB, postupujte takto:
1 Presvedète sa, ¾e je nain¹talovaný balík Nokia PC Suite.
2 Pripojte dátový kábel USB k prístroju a k poèítaèu. 

Po prvom pripojení prístroja k poèítaèu po in¹talácii 
balíka PC Suite poèítaè nain¹taluje ¹pecifický ovládaè 
pre prístroj. Mô¾e to chvíåu trva».

3 Spustite aplikáciu Nokia Lifeblog pre poèítaè.

Ak chcete prepoji» prístroj a kompatibilný poèítaè pomocou 
bezdrôtovej technológie Bluetooth, postupujte takto:

1 Presvedète sa, ¾e je v poèítaèi nain¹talovaný balík 
Nokia PC Suite.

2 Skontrolujte, èi je prístroj spárovaný s poèítaèom 
prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth 
pomocou Sprievodcu pripojením v programe Nokia 
PC Suite. Pozrite si èas» „Nokia PC Suite“, str. 31 
a návod na pou¾itie prístroja.

3 Aktivujte pripojenie Bluetooth v prístroji a v poèítaèi. 
Podrobnosti nájdete v návode na pou¾itie prístroja 
a v dokumentácii k poèítaèu.

Kopírovanie polo¾iek
Po pripojení prístroja ku kompatibilnému poèítaèu 
pomocou kompatibilného dátového kábla USB alebo 
pripojenia Bluetooth mô¾ete kopírova» polo¾ky medzi 
prístrojom a poèítaèom.

Ak chcete kopírova» nové alebo upravené polo¾ky 
z prístroja do poèítaèa a vybrané polo¾ky kopírova» 
z poèítaèa do prístroja, postupujte takto:
1 Spustite aplikáciu Nokia Lifeblog v poèítaèi.
2 V aplikácii Nokia Lifeblog pre poèítaè vyberte polo¾ku 

Súbor > Kopírova» z telefónu a do telefónu.

Nové polo¾ky v prístroji sa skopírujú do poèítaèa. Polo¾ky 
v okne Do telefónu v poèítaèi sa skopírujú do prístroja.
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Uverejòovanie na webe
Ak chcete zdieåa» svoje najlep¹ie polo¾ky aplikácie 
Nokia Lifeblog, po¹lite ich do svojho webového denníka 
na internete, aby si ich mohli prezrie» ostatní.

Najprv si musíte vytvori» konto v slu¾be webového 
denníka. Vytvorte jeden alebo viac webových denníkov, 
ktoré pou¾ijete ako miesto urèenia pre svoje zásielky. 
Vytvorené webové denníky potom pridajte do aplikácie 
Nokia Lifeblog. Odporúèanou slu¾bou webového denníka 
pre aplikáciu Nokia Lifeblog je TypePad spoloènosti 
Six Apart, www.typepad.com.

V prístroji pridajte konto webového denníka v aplikácii 
Nokia Lifeblog v nastaveniach webového denníka. 
V poèítaèi upravte konto v okne Upravi» kontá 
webových denníkov.

Odoslanie polo¾iek z prístroja na web:
1 V okne Timeline alebo Favourites vyberte polo¾ky, 

ktoré chcete uverejni» na webe.
2 Vyberte polo¾ku Voåby > Post to Web.
3 Ak funkciu pou¾ívate prvýkrát, aplikácia Nokia Lifeblog 

naèíta zoznam webových denníkov zo servera 
webového denníka.

4 Otvorí sa dialógové okno odosielania príspevkov do 
webového denníka. Zo zoznamu destinácií Post to: 
vyberte cieåový webový denník. Ak ste vytvorili nové 

webové denníky, aktualizujte zoznam webových 
denníkov výberom polo¾ky Voåby > Refresh blog list. 

5 Zadajte názov a popis príspevku. V textovom poli 
mô¾ete napísa» dlh¹í príbeh alebo popis.

6 Keï je v¹etko pripravené, vyberte polo¾ku 
Voåby > Posla».

Odoslanie polo¾iek z poèítaèa na web:
1 V okne Èasový prehåad alebo Obåúbené vyberte 

polo¾ky (maximálne 50), ktoré chcete uverejni» 
na webe.

2 Vyberte polo¾ku Súbor > Posla» na web. Otvorí sa okno 
Posla» na web.

3 Zadajte názov a popis príspevku. V textovom poli 
mô¾ete napísa» dlh¹í príbeh alebo popis.

4 Zo zoznamu destinácií Posla» do: vyberte cieåový 
webový denník.

5 Keï je v¹etko pripravené, kliknite na tlaèidlo Posla».

Import polo¾iek z iných zdrojov
Okrem obrázkov .jpeg zo snímacieho zariadenia mô¾ete do 
aplikácie Nokia Lifeblog importova» aj obrázky vo formáte 
.jpeg a videoklipy vo formáte .3gp a .mp4, zvukové súbory 
formátu .arm a textové súbory formátu .txt z iných zdrojov 
(napríklad CD, DVD alebo z prieèinkov na pevnom disku).



Pr
e 

vá
¹ 

po
èí

ta
è

31

Import snímok alebo videoklipov z kompatibilného 
poèítaèa do aplikácie Nokia Lifeblog pre poèítaè:
1 V okne Èasový prehåad alebo Obåúbené vyberte 

polo¾ku Súbor > Importova» z PC. Otvorí sa okno 
Import.

2 V zozname vyhåadajte obrázok alebo videosúbor, 
prípadne zvukový alebo textový súbor. Mô¾ete tie¾ 
prejs» do iných zlo¾iek a vyhåada» súbor, ktorý chcete 
importova». Ak chcete prehåadáva» ïal¹ie jednotky 
alebo zariadenia, pou¾ite zoznam Kde håada».

3 Vyberte zlo¾ku, súbor alebo niekoåko súborov. 
Ich obsah si mô¾ete prezrie» v okne Uká¾ka:.

4 Ak chcete zlo¾ku (vrátane podzlo¾iek) alebo vybrané 
súbory importova», kliknite na polo¾ku Otvori».

Prezeranie èasového prehåadu 
a obåúbených polo¾iek
Po spustení aplikácie Nokia Lifeblog v poèítaèi máte 
niekoåko mo¾ností pohybu v zobrazeniach Èasový prehåad 
a Obåúbené. Najrýchlej¹ím spôsobom je pomocou my¹i 
rýchlej¹ie alebo pomal¹ie posúva» jazdec dopredu alebo 
dozadu. Mô¾ete tie¾ kliknú» na èasovú li¹tu a vybra» dátum 
s pou¾itím funkcie Ís» na dátum... alebo pou¾ite ¹ípky.

Ïal¹ie informácie
Ïal¹ie informácie o slu¾bách webového denníka a ich 
kompatibilite s aplikáciou Nokia Lifeblog nájdete na 
stránke www.nokia.com/lifeblog. Ak chcete otvori» 
Pomocníka aplikácie Nokia Lifeblog v aplikácii 
Nokia Lifeblog pre poèítaè, stlaète kláves F1.

Nokia PC Suite 

Balík Nokia PC Suite je súbor poèítaèových aplikácií 
vytvorených na pou¾itie s prístrojom Nokia N72.

Ak chcete nain¹talova» a pou¾íva» balík Nokia PC Suite, 
musíte ma» poèítaè so systémov Microsoft Windows 2000 
alebo XP a kompatibilný s káblom USB alebo s pripojením 
Bluetooth.

Ak chcete zaèa» pou¾íva» balík Nokia PC Suite, musíte ho 
nain¹talova» v poèítaèi. Ïal¹ie informácie nájdete na disku 
CD-ROM.

Na disku CD-ROM sa v elektronickej forme nachádza celý 
návod na pou¾itie balíka Nokia PC Suite.
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Pripojenie prístroja k poèítaèu
Prístroj pripojte ku kompatibilnému poèítaèu pomocou 
Sprievodcu pripojením. Po dokonèení v¹etkých potrebných 
krokov sa vytvorí spojenie medzi prístrojom a poèítaèom 
a mô¾ete zaèa» pou¾íva» aplikácie balíka Nokia PC Suite, 
ktoré vy¾adujú poèítaèové pripojenie.
1 Nain¹talujte program Nokia PC Suite. Automaticky sa 

otvorí Sprievodca pripojením.
2 Vyberte typ pripojenia, ktorý chcete pou¾i» pri 

pripojení prístroja k poèítaèu.
3 Prístroj pripojte k poèítaèu podåa pokynov na displeji.

Ak chcete otvori» sprievodcu pripojením neskôr (napríklad 
ak chcete konfigurova» iný typ pripojenia), v programe 
Nokia PC Suite vyberte polo¾ku Pripojenie.

Synchronizácia
Aplikácia Nokia PC Sync umo¾òuje synchronizáciu 
kontaktov, polo¾iek kalendára, úloh a poznámok 
medzi prístrojom a kompatibilnou aplikáciou PIM 
(správa osobných údajov) poèítaèa a uchováva informácie 
v prístroji aj v kompatibilnom poèítaèi aktualizované.
1 Spustite program Nokia PC Suite.
2 Pripojte prístroj k poèítaèu pomocou kompatibilného 

kábla USB alebo pou¾ite pripojenie Bluetooth.

3 V programe Nokia PC Suite vyberte polo¾ku 
Synchronizova».

 Upozornenie. Pri prvom pripojení vám sprievodca 
pomô¾e nastavi» predvolený re¾im synchronizácie.

 Tip. Prístroj a poèítaè mô¾ete nastavi» na automatickú 
synchronizáciu údajov, keï je prístroj pripojený 
k poèítaèu a program Nokia PC Suite je aktívny.

Zálohovanie a obnova
Zálohujte údaje z prístroja alebo obnovte ulo¾ené údaje 
z kompatibilného poèítaèa v prístroji.
1 Spustite program Nokia PC Suite.
2 Pripojte prístroj k poèítaèu pomocou kompatibilného 

kábla USB alebo pou¾ite pripojenie Bluetooth.
3 V programe Nokia PC Suite vyberte polo¾ku Zálohova» 

a obnovi».
4 Na stránke Vybra» úlohu vyberte polo¾ku Zálohova»... 

alebo Obnovi» zálohu....
5 Riaïte sa pokynmi na displeji.

 Tip. Odporúèame pravidelne zálohova» obsah 
prístroja, aby sa predi¹lo mo¾nej strate údajov.



Pr
e 

vá
¹ 

po
èí

ta
è

33

Ukladanie snímok a videoklipov
Aplikácia Image Store umo¾òuje uklada» snímky 
a videoklipy z prístroja do kompatibilného poèítaèa. 
Aplikácia vyhåadáva v pamäti prístroja a na pamä»ovej 
karte nové snímky a videoklipy zaznamenané od poslednej 
relácie ukladania a ukladá ich do poèítaèa.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, 
prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby 
(vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

1 Spustite program Nokia PC Suite.
2 Pripojte prístroj k poèítaèu pomocou kompatibilného 

kábla USB alebo pou¾ite pripojenie Bluetooth.
3 V programe Nokia PC Suite vyberte polo¾ku 

Ulo¾i» obrázky.
4 Ak pou¾ívate aplikáciu Image Store prvýkrát, otvorí sa 

sprievodca nastavením. Ak chcete v poèítaèi uklada» 
súbory z prístroja, musíte dokonèi» nastavenia. Riaïte 
sa pokynmi na displeji.

5 V hlavnom okne aplikácie Image Store vyberte polo¾ku 
Ulo¾i» teraz. Aplikácia Image Store vyhåadáva v pamäti 
prístroja a na pamä»ovej karte nové snímky a videoklipy 
zaznamenané od poslednej relácie ukladania. V¹etky 
nové snímky alebo videoklipy sa v poèítaèi ukladajú v 
závislosti od typov súborov vybratých v nastaveniach.

Prenos informácií a obrázkov
Aplikácia Nokia Phone Browser umo¾òuje spravova» obsah 
zlo¾iek prístroja prostredníctvom Prieskumníka systému 
Windows. Informácie a obrázky mô¾ete prená¹a» 
z prístroja do prístroja alebo z prístroja do kompatibilného 
poèítaèa.

Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, 
prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby 
(vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

1 Spustite program Nokia PC Suite.
2 Pripojte prístroj k poèítaèu pomocou kompatibilného 

kábla USB alebo pou¾ite pripojenie Bluetooth.
3 V programe Nokia PC Suite vyberte polo¾ku Prenos 

súborov.
4 V Prieskumníkovi systému Windows vyberte polo¾ku 

Tento poèítaè > Nokia Phone Browser > Nokia N72.
5 Vyberte podzlo¾ku prístroja, ktorú chcete zobrazi».

 Tip. Ak chcete obnovi» zobrazenie obsahu prístroja, 
vyberte polo¾ku Zobrazi» > Obnovi».

Prenos hudby
Aplikácia Nokia Audio Manager umo¾òuje vytvára» 
a organizova» súbory s digitálnou hudbou 
v kompatibilnom poèítaèi a prená¹a» ich do 
kompatibilného prístroja alebo z prístroja do prístroja. 
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Ochrana autorských práv mô¾e bráni» kopírovaniu, úprave, 
prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby 
(vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

1 Spustite program Nokia PC Suite.
2 Pripojte prístroj k poèítaèu pomocou kompatibilného 

kábla USB alebo pou¾ite pripojenie Bluetooth.
3 V programe Nokia PC Suite vyberte polo¾ku 

Prenos hudby.

Pripojenie k internetu
Aplikácia One Touch Access nastavuje automatický 
prístup cez modem podåa operátora siete alebo 
poskytovateåa slu¾ieb (slu¾ba siete). Pou¾itím prístroja 
ako modemu mô¾ete rýchlo vytvori» sie»ové spojenie 
prostredníctvom pripojenia GPRS v sieti GSM.

Presvedète sa, ¾e sa v prístroji aktivovalo dátové spojenie. 
Ïal¹ie informácie si vy¾iadajte od svojho poskytovateåa 
slu¾ieb.

Ak chcete pou¾i» modem so ¹tandardnou bezdrôtovou 
technológiou Bluetooth, pred pou¾itím aplikácie One 
Touch Access musia by» nain¹talované ovládaèe modemu 
Bluetooth.

Nastavenie prístupu cez modem
Súèas»ou aplikácie One Touch Access je sprievodca 
pripojením, pomocou ktorého mô¾ete konfigurova» 
nastavenia pripojenia. Riaïte sa pokynmi na displeji.

Vytvorenie spojenia cez modem
1 Spustite program Nokia PC Suite.
2 Pripojte prístroj ku kompatibilnému poèítaèu.
3 V programe Nokia PC Suite vyberte polo¾ku Pripoji» 

k internetu.
4 Aplikácia One Touch Access sa k internetu pripojí po 

10 sekundách. Pripojenie mô¾ete spusti» aj výberom 
polo¾ky Pripoji».

Ïal¹ie informácie
Ak chcete získa» ïal¹ie informácie a naèíta» najnov¹iu 
verziu programu Nokia PC Suite, nav¹tívte stánku 
www.nokia.com/pcsuite.

Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 

Aplikácia Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 
umo¾òuje vyhåadávanie, úpravu a jednoduché zdieåanie 
fotografií pomocou kompatibilného poèítaèa. 
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S touto verziou aplikácie Starter Edition mô¾ete vykonáva» 
nasledujúce èinnosti:
• Pou¾íva» menovky na usporiadanie fotografií pre 

jednoduché vyhåadávanie.
• Pou¾íva» zobrazenie kalendára a prezera» si v¹etky 

digitálne fotografie na jednom mieste.
• Opravova» be¾né nedostatky fotografií jedným 

kliknutím.
• Zdieåa» fotografie mnohými spôsobmi: posiela» cez 

e-mail, tlaèi» doma alebo posiela» fotografie do 
mobilných prístrojov.

 Upozornenie. Táto aplikácia je k dispozícii iba 
v obmedzenom poète jazykov.

In¹talácia
Nain¹talujte aplikáciu Starter Edition v poèítaèi z disku 
CD-ROM dodanom s prístrojom. Aplikácia Starter Edition 
vy¾aduje operaèný systém Microsoft Windows 2000 alebo 
XP, na pripojenie prístroja k poèítaèu program Nokia 
PC Suite 6.5 alebo nov¹iu verziu a aplikáciu Apple 
QuickTime 6.5.1. alebo nov¹iu verziu na prezeranie 
a úpravu videoklipov.
Program Nokia PC Suite sa poskytuje na disku CD-ROM 
spolu s prístrojom. Ak nie je v systéme nain¹talovaná 
aplikácia Apple QuickTime, mô¾ete ju nain¹talova» 
zo stránky www.apple.com/quicktime/download.
Aplikáciu nain¹talujte podåa pokynov na displeji.

Prenos fotografií a videoklipov 
z prístroja do poèítaèa
Existujú dva spôsoby prenosu fotografií z prístroja 
do aplikácie Starter Edition.

Automatický prenos fotografií a videoklipov do 
kompatibilného poèítaèa:
1 Pripojte prístroj ku kompatibilnému poèítaèu 

prostredníctvom dátového kábla USB. V poèítaèi sa 
otvorí dialógové okno Adobe Photo Downloader 
a automaticky sa oznaèia nové súbory so snímkami 
a videoklipmi, ktoré v prístroji pribudli od posledného 
prenosu.

2 Prenos spustíte kliknutím na polo¾ku Prevzia» 
fotografie. V¹etky vybraté súbory sa importujú do 
aplikácie Starter Edition. V¹etky albumy vytvorené 
v galérii telefónu sa automaticky prenesú do aplikácie 
Starter Edition a budú rozpoznané ako menovky.

3 Po prenose súborov do aplikácie Starter Edition mô¾ete 
súbory z prístroja vymaza».

Ak chcete zapnú» alebo vypnú» automatické dialógové 
okno Adobe Photo Downloader, pravým tlaèidlom my¹i 
kliknite na príslu¹nú ikonu na paneli úloh.

Manuálny prenos fotografií do kompatibilného poèítaèa:
1 Pripojte prístroj ku kompatibilnému poèítaèu pomocou 

kábla USB alebo cez pripojenie Bluetooth.
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2 Spustite aplikáciu Starter Edition.
3 Na paneli s odkazmi kliknite na polo¾ku Prevzia» 

fotografie > Z fotoaparátu, Mobilného telefónu 
alebo Èítaèky kariet. Otvorí sa dialógové okno 
Adobe Photo Downloader.

4 Prenos spustite kliknutím na polo¾ku Prevzia» 
fotografie. V¹etky vybraté súbory sa importujú do 
aplikácie Starter Edition. V¹etky albumy vytvorené 
v galérii telefónu sa automaticky prenesú do aplikácie 
Starter Edition a budú rozpoznané ako menovky. 

5 Po prenose súborov do aplikácie Starter Edition 
mô¾ete súbory z prístroja vymaza».

Prenos fotografií a videoklipov 
z poèítaèa do prístroja
Ak chcete prenies» upravené fotografie a videoklipy spä» 
do prístroja, postupujte takto:
1 Pripojte prístroj ku kompatibilnému poèítaèu pomocou 

kábla USB alebo cez pripojenie Bluetooth.
2 Spustite aplikáciu Starter Edition.
3 Vyberte fotografie a videoklipy, ktoré chcete prenies» 

do prístroja.
4 Na paneli s odkazmi kliknite na polo¾ku Zdieåa» 

a vyberte polo¾ku Posla» do mobilného telefónu.
5 Kliknite na polo¾ku OK.

Prehliadanie fotografií na celom 
displeji
Prezeranie fotografií na celom displeji, otáèanie, úprava 
a oznaèenie na tlaè.

Ak si chcete prezera» fotografie na celom displeji, 
postupujte takto:
1 Vyberte fotografie.
2 Z menu Súbor vyberte polo¾ku Zobrazi» > Prezentácia 

na celý displej. Spustí sa prezentácia.
3 Ak chcete fotografie otáèa», upravova» a oznaèova» na 

tlaè, ikony v spodnej èasti obrazovky vyberajte 
pomocou my¹i.

Zdieåanie fotografií cez e-mail
Veåkos» súborov s fotografiami a prezentáciami sa 
automaticky zmen¹í, keï ich po¹lete ako prílohy e-mailu 
v aplikácii Starter Editon.

Ak chcete odosla» fotografie a prezentácie cez e-mail, 
postupujte takto:
1 Vyberte fotografie.
2 Na paneli s odkazmi vyberte polo¾ku Zdieåa» > E-mail.
3 Pri prvom odosielaní fotografií alebo prezentácií cez 

e-mail musíte vybra» e-mailového klienta. Aplikácia 
Starter Edition pou¾ije zvoleného klienta pri ka¾dej 
ïal¹ej kore¹pondencii cez e-mail.
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4 Vyberte, èi chcete posla» fotografie ako prezentáciu 
alebo ako jednotlivé prílohy.

5 Kliknite na polo¾ku OK. Otvorí sa okno e-mailovej 
správy.

Tlaè fotografií
Tlaè vysokokvalitných fotografií v akomkoåvek formáte.
1 Vyberte fotografie.
2 Na paneli s odkazmi vyberte polo¾ku Tlaèi» a z menu 

polo¾ku Tlaèi».
3 Vyberte formát a veåkos».
4 Kliknite na polo¾ku Tlaèi».

Usporiadanie a vyhåadávanie fotografií 
podåa dátumu
Na zjednodu¹enie vyhåadávania usporadúva aplikácia 
Starter Edition fotografie automaticky podåa dátumu.

Existujú dva spôsoby vyhåadávania fotografií podåa 
dátumu: zo zdroja fotografií a zo zobrazenie kalendára.

Vyhåadávanie fotografií zo zdroja fotografií:
1 Na paneli s odkazmi vyberte polo¾ku Zdroj fotografií.
2 Na èasovej osi pod panelom s odkazmi vyberte mesiac, 

v ktorom boli urobené fotografie, ktoré si chcete 
pozrie». Fotografie z daného mesiaca sa zobrazia 
v zdroji fotografií.

Vyhåadávanie fotografií v zobrazení kalendára:
1 Na paneli s odkazmi vyberte polo¾ku Zobrazenie 

kalendára.
2 Ak si chcete prezrie» v¹etky fotografie urobené v urèitý 

deò, v zobrazení kalendára vyberte daný deò.
3 Pomocou ¹ípok v hornej èasti kalendára mô¾ete 

prechádza» jednotlivými mesiacmi.

Usporiadanie a vyhåadávanie fotografií 
pomocou menoviek
Na vyhåadávanie fotografií pou¾ívajte kåúèové slová 
odvodené od mien osôb, názvov miest, udalostí alebo 
iných charakteristík fotografie. Keï fotografie oznaèíte 
menovkami, nemusíte si pamäta» názov súboru, dátum 
ani zlo¾ky jednotlivých fotografií.

Na paneli s odkazmi kliknite na polo¾ku Usporiada», 
ak chcete otvori» okno Menovka.

Vytvorenie vlastnej menovky:
1 Kliknite na polo¾ku Nové v okne Menovka a vyberte 

polo¾ku Nová menovka.
2 V dialógovom okne Vytvori» menovku pou¾ite menu 

Kategória a vyberte podkategóriu, do ktorej chcete 
menovku zaradi».

3 Do textového poåa Meno zadajte názov menovky.
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4 Do textového poåa Poznámka zadajte k menovke 
åubovoåné informácie.

5 Kliknite na polo¾ku OK.

Menovka sa zobrazí v okne Menovka v zvolenej kategórii 
alebo podkategórii.

Ak chcete menovku prida» k fotografii, presuòte ju z okna 
Menovka na fotografiu v zdroji fotografií.

Ak chcete vyhåada» fotografie, dvakrát kliknite na 
menovku v okne Menovka. Vyhåadajú sa v¹etky fotografie 
s príslu¹nou menovkou.

Ak chcete zú¾i» vyhåadávanie fotografií a prejs» na urèitý 
mesiac, kliknite na li¹tu na èasovej osi. 

Ak v prístroji vytvoríte nový album, pridáte doò nové 
fotografie a prenesiete ich do aplikácie Starter Edition, 
informácie o albume sa zobrazia ako nová menovka 
v kategórii Importované menovky.

Oprava fotografií
Aplikácia Starter Edition poskytuje nástroje na opravu 
be¾ných problémov s fotografiami. 

Ako postupova» pri oprave fotografií:
1 Vyberte fotografiu zo zdroja fotografií.

2 Na paneli s odkazmi vyberte polo¾ku Opravi» 
fotografiu. Aplikácia Starter Edition vytvára kópiu 
pôvodnej fotografie, ktorá sa upravuje.
Ak chcete fotografiu opravi» automaticky, vyberte 
polo¾ku Automatická inteligentná oprava.
Ak chcete fotografiu opravi» manuálne, vyberte polo¾ku 
Okno opráv fotografií a jednu z uvedených mo¾ností: 
V¹eobecné – vyberie automatickú korekciu farby, 
úrovní, kontrastu alebo zaostrenia.
Oreza» – ore¾e fotografiu pre lep¹iu kompozíciu 
a výraz.
Èervené oèi – koriguje efekt èervených oèí spôsobený 
bleskom fotoaparátu.

Prehrávanie a úprava videoklipov
Ak si chcete prehra» videoklipy, dvakrát kliknite na 
videosúbor a kliknite na polo¾ku Prehra» pod oknom 
videoklipu.

Úprava, zmena usporiadania a vymazanie scén videoklipu 
z mobilu:
1 Pravým tlaèidlom my¹i kliknite na videosúbor a vyberte 

polo¾ku Upravi» video z mobilu. V okne videoklipu sa 
zobrazí prvá snímka. Modrá znaèka na èasovej osi pod 
oknom videoklipu oznaèuje zobrazenú snímku.



Pr
e 

vá
¹ 

po
èí

ta
è

39

2 Ak chcete videoklip prehra», preru¹i», zastavi», prejs» na 
zaèiatok alebo koniec, pou¾ite ovládacie tlaèidlá pod 
oknom videoklipu. Ak chcete prechádza» videozábermi, 
posúvajte modrú znaèku po èasovej osi.

3 Ak chcete vybra» úsek videoklipu na orezanie, zmenu 
usporiadania alebo vymazanie, pou¾ite niektorú 
z nasledujúcich mo¾ností:
• Nastavte jazdce umiestené na zaèiatku a na konci 

èasovej osi.
• Ak chcete oznaèi» zaèiatok vybraného úseku, stlaète 

a podr¾te kláves Shift a kliknite na èasovú os. 
Ak chcete oznaèi» koniec vybraného úseku, stlaète 
a podr¾te kláves Ctrl a kliknite na èasovú os.

Po oznaèení úseku mô¾ete výberový blok posúva» po 
èasovej osi.

4 Ak chcete vymaza» oznaèený úsek videoklipu, na paneli 
s nástrojmi kliknite na polo¾ku Vymaza».
Ak chcete vybraný úsek oreza» a vymaza» zostávajúce 
èasti videoklipu, na paneli s nástrojmi kliknite na 
polo¾ku Oreza».
Ak chcete kopírova» vybraný úsek a prilepi» ho na iné 
miesto, na paneli s nástrojmi kliknite na polo¾ku 
Kopírova». Modrú znaèku na èasovej osi presuòte na 
po¾adované miesto a kliknite na polo¾ku Prilepi».

Ïal¹ie informácie
Ak potrebujete pomoc pri pou¾ívaní funkcií programu, 
vyberte polo¾ku Pomocník > v hlavnom menu aplikácie 
Adobe Photoshop Album Help.

Ïal¹ie informácie o aplikácii Starter Edition získate 
na stránke www.adobe.com/products/photoshopalbum/
starter.html.


