
Nokia N80-1
Internet Edition

Aplikace



DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N80
V pamìti va¹eho pøístroje a na CD-ROMu dodaném s pøístrojem najdete doplòkové 
aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. 

BEZ ZÁRUKY
Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být 
vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani 
jiný vztah ke spoleènosti Nokia. Nokia nemá autorská práva èi práva du¹evního 
vlastnictví k tìmto aplikacím tøetích stran. Nokia nepøebírá ¾ádnou odpovìdnost 
za jakoukoli podporu koncového u¾ivatele nebo funkènost aplikací, ani za 
informace uvádìné v aplikacích nebo tìchto materiálech. Nokia neposkytuje 
¾ádnou záruku za aplikace tøetích stran. POU®ÍVÁNÍM APLIKACÍ BERETE NA 
VÌDOMÍ, ®E APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "TAK JAK JSOU", BEZ 
JAKÉKOLI VÝSLOVNÌ UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ 
MÍØE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PØEDPISY. DÁLE BERETE NA VÌDOMÍ, ®E SPOLEÈNOST 
NOKIA ANI JEJÍ SPØÍZNÌNÉ SPOLEÈNOSTI NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ VÝSLOVNÌ 
UVEDENÉ NEBO MLÈKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ, ALE NE VÝHRADNÌ, 
ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST K 
JEDNOTLIVÝM ÚÈELÙM, JAKO® ANI NA TO, ®E POU®ITÍ APLIKACÍ NENARU©Í 
PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ÈI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA 
TØETÍCH STRAN.

©2006 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N80 jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované 
výrobky a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními 
názvy svých odpovídajících vlastníkù.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny 
a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího 
oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍØE POVOLENÉ PØÍSLU©NÝMI PRÁVNÍMI PØEDPISY NEJSOU 
SPOLEÈNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELÙ LICENCE ZA 
®ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVÌDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PØÍJMÙ ANI 
ZA ZVLÁ©TNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ÈI NEPØÍMÉ ©KODY ZPÙSOBENÉ JAKÝMKOLI 
ZPÙSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMÌ ZÁKONNÝCH 
PO®ADAVKÙ SE VE VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO 
DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ VYJÁDØENÉ ANI PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY 
VÈETNÌ, NIKOLI V©AK POUZE, PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A 
VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. SPOLEÈNOST NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI 
A BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ TENTO DOKUMENT REVIDOVAT NEBO UKONÈIT 
JEHO PLATNOST.

Dostupnost urèitých výrobkù, aplikací s slu¾eb pro tyto výrobky se mù¾e li¹it podle 
oblastí. Podrobnìj¹í informace a informace o jazykových verzích získáte od svého 
prodejce Nokia.

Nìkteré funkce závisejí na kartì SIM èi síti, slu¾bì MMS nebo kompatibilitì 
pøístrojù a podporovaných formátech obsahu. Nìkteré slu¾by jsou zpoplatnìny 
zvlá¹tním poplatkem.

4. VYDÁNÍ CS, 9251938



Obsah
Úvod ............................................................4
Sí»ové slu¾by ........................................................................... 4
Podpora .................................................................................... 5

Internet.......................................................6
Internetová volání ................................................................. 6
Stáhnout! ................................................................................ 9
Mobile Search .....................................................................10

Pøipojení................................................... 11
Bezdrátová klávesnice Nokia ..........................................11
Push to talk ..........................................................................11

Kanceláø....................................................16
Quickoffice ........................................................................... 16
Adobe Reader ....................................................................... 18

Nástroje ....................................................20
Prùv. nast. ............................................................................ 20
Prùvodce WLAN .................................................................. 21

Pro vá¹ poèítaè.........................................23
Home Media Server ........................................................... 23
Nokia Lifeblog ..................................................................... 25
Nokia PC Suite .................................................................... 28
Adobe Photoshop Album Starter Edition .................... 29



Úv
od

4

Úvod
Èíslo modelu: Nokia N80-1

Dále jen Nokia N80.

Nokia N80 je výkonný a inteligentní multimediální 
pøístroj. K co nejlep¹ímu vyu¾ití pøístroje Nokia N80 
pomáhají rùzné aplikace spoleènosti Nokia i jiných 
výrobcù.

Nìkteré aplikace jsou ulo¾eny v pamìti pøístroje a dal¹í na 
CD-ROMu dodaném s pøístrojem.

Pøed pou¾itím nìkterých aplikací musíte odsouhlasit 
platné licenèní podmínky.

Podle ikon uvádìných v tomto dokumentu poznáte, zda je 
aplikace ulo¾ena v pamìti pøístroje ( ) nebo na 
CD-ROMu ( ).

Dal¹í dùle¾ité informace o va¹em pøístroji si pøeètìte 
v u¾ivatelské pøíruèce.

Aplikace ulo¾ené na CD-ROMu musíte pøed prvním 
pou¾itím nainstalovat do poèítaèe.

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

V pøístroji mohou být pøedem nainstalovány zálo¾ky a 
odkazy k internetovým stránkám tøetích stran. Z pøístroje 
mù¾ete rovnì¾ nav¹tìvovat dal¹í stránky tøetích stran. 
Stránky tøetích stran nejsou spravovány spoleèností Nokia 
a Nokia je nepotvrzuje ani za nì nepøijímá ¾ádnou 
odpovìdnost. Rozhodnete-li se nav¹tívit takové stránky, 
mìli byste být opatrní z hlediska bezpeènosti a obsahu. 

Sí»ové slu¾by
Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od 
provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající 
slu¾bu. Mnoho funkcí vy¾aduje speciální sí»ové slu¾by. Tyto 
funkce nejsou dostupné ve v¹ech sítích; jiné sítì mohou 
vy¾adovat, abyste pøed pou¾itím sí»ových slu¾eb uzavøeli 
zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ 
provozovatel slu¾eb vám poskytne pokyny a vysvìtlí 
zpùsob zpoplatnìní. Nìkteré sítì mohou mít omezení, 
která ovlivní zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì 
napøíklad nemusí podporovat v¹echny speciální znaky 
konkrétních jazykù a slu¾eb.

Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em 
pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly 
aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí 
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v nabídce menu va¹eho pøístroje. Ve va¹em pøístroji mohou 
být dále provedena urèitá nastavení, napøíklad zmìny 
v názvech menu, poøadí menu a v ikonách. Podrobnìj¹í 
informace získáte od svého provozovatele 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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Internet

Internetová volání
Se slu¾bou internetového volání (sí»ová slu¾ba) mù¾ete 
iniciovat a pøijímat volání pøes internet.

 Poznámka: Dostupnost této slu¾by se mù¾e li¹it v 
závislosti na zemi nebo prodejním sektoru.

Chcete-li iniciovat nebo pøijímat internetová volání, musí 
být vá¹ pøístroj pøipojen ke slu¾bì internetového volání.

Stisknìte  a zvolte Internet > Internet. tel..

Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì internetového volání, musí 
se vá¹ pøístroj nacházet v dosahu pokrytí pøipojovací sítì, 
napøíklad v dosahu pøístupového bodu bezdrátové LAN. 

 Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti va¹eho pøipojení 
k bezdrátové LAN aktivujte nìkterou z dostupných 
kryptovacích metod. Pou¾ití kryptování sni¾uje riziko 
neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm.

V nìkterých zemích, napøíklad ve Francii, platí omezení 
pou¾ívání bezdrátových LAN. Podrobnìj¹í informace 
získáte u místních orgánù.

Dostupné pøístupové body se li¹í podle jednotlivých 
provozovatelù slu¾eb. 

Chcete-li se pøipojit ke slu¾bì internetového volání, 
vyberte dostupnou pøipojovací sí» v seznamu a stisknìte 
Zvolit. V seznamu jsou nejdøíve zobrazeny sítì oznaèené 
ikonou . Chcete-li ukonèit sestavování pøipojení, zvolte 
Zru¹it.

Po úspì¹ném pøipojení ke slu¾bì mù¾ete ulo¾it pou¾itou 
bezdrátovou sí» LAN jako známý pøístupový bod.

Zvolte Volby a vyberte z tìchto polo¾ek:

Pøipojit k slu¾bì — pøipojení ke slu¾bì, pokud je k dispozici 
slu¾ba internetového volání a vhodná pøipojovací sí».

Odpojit od slu¾by — ukonèení pøipojení ke slu¾bì 
internetového volání.

Zmìnit slu¾bu — chcete-li zvolit provozovatele slu¾by 
internetového volání pro odchozí hovory, pokud je pøístroj 
pøipojen k více ne¾ jedné slu¾bì. Tato mo¾nost je zobrazena 
jen v pøípadì, ¾e je k dispozici více ne¾ jedna 
nakonfigurovaná slu¾ba.

Konfigurovat slu¾bu — konfigurování nových slu¾eb. Tato 
mo¾nost je zobrazena jen v pøípadì, ¾e jsou k dispozici 
slu¾by, které nebyly nakonfigurovány.
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Ulo¾it sí» — pro ulo¾ení sítì, ke které jste právì pøipojeni. 
Døíve ulo¾ené sítì jsou v seznamu pøipojovacích sítí 
oznaèeny ikonou . Tato mo¾nost je zobrazena jen v 
pøípadì, ¾e jste pøipojeni k neulo¾ené bezdrátové síti LAN.

Pou¾ít skrytou sí» — pro pøipojení ke slu¾bì internetového 
volání pomocí skryté bezdrátové sítì LAN.

Obnovit — ruèní obnovení seznamu pøipojovacích sítí. Tuto 
mo¾nost pou¾ijte, pokud va¹e bezdrátová sí» LAN není 
uvedena v seznamu. Seznam je rovnì¾ obnovován 
automaticky ka¾dých 15 sekund.

Nastavení — zmìna nastavení.

Konec — zavøení aplikace.

Dostupné mo¾nosti se mohou li¹it.

Vá¹ pøístroj mù¾e být v jednu chvíli pøipojen pouze k 
jednomu pøístupovému bodu bezdrátové LAN. Pokud 
pou¾íváte dvì nebo více slu¾eb internetového volání, které 
pou¾ívají stejný pøístupový bod, mù¾e být vá¹ pøístroj 
pøipojen najednou k více slu¾bám. Slu¾ba pou¾itá pro 
odchozí internetová volání je zobrazena v oknì, ve kterém 
je uveden seznam pøipojovacích sítí, a mù¾ete ji zmìnit 
zvolením Zmìnit slu¾bu.

Jste-li pøipojeni ke slu¾bì internetového volání, je v 
pohotovostním re¾imu zobrazena ikona .

V aktivním pohotovostním re¾imu mù¾ete mít zástupce k 
Internet. tel., nebo si jej tam mù¾ete pøidat sami. Pomocí 

tohoto zástupce se mù¾ete ruènì zaregistrovat, pokud je k 
dispozici slu¾ba internetového volání a pøístupový bod. 
Pokud jste ji¾ pøipojeni ke slu¾bì internetového volání, 
pøístroj se zeptá, zda se chcete od slu¾by odpojit.

Chcete-li provádìt internetové volání v pohotovostním 
re¾imu, zadejte telefonní èíslo nebo internetovou adresu a 
stisknìte . Pro pøepínání mezi psaním èíslic a písmen 
podr¾te stisknuté tlaèítko #. Pro ukonèení volání stisknìte 
tlaèítko .

Internetové volání mù¾ete iniciovat rovnì¾ z menu 
Kontakty a Protokol. Chcete-li volat z menu Kontakty, 
stisknìte  a zvolte Kontakty, vyhledejte po¾adovaný 
kontakt a zvolte Volby > Internetové volání. Chcete-li 
volat z menu Protokol, stisknìte  a zvolte Mé vlastní > 
Protokol > Poslední hov. a Nepøijaté hov., Pøijaté hovory 
nebo Volaná èísla, vyhledejte po¾adovaný kontakt a zvolte 
Volby > Volat > Internetové volání.

Je-li Internetové volání nastaveno jako preferovaný typ 
volání a vá¹ pøístroj je pøipojen ke slu¾bì internetového 
volání, jsou hovory standardnì provádìny jako internetová 
volání.

Vá¹ pøístroj podporuje hlasová volání pøes internet 
(internetová volání). Vá¹ pøístroj se primárnì pokusí o 
tísòová volání prostøednictvím celulární sítì. Nebude-li 
tísòové volání prostøednictvím celulární sítì úspì¹né, 
pøístroj se pokusí o tísòové volání prostøednictvím va¹eho 
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provozovatele internetového volání. Vzhledem k povaze 
celulární telefonie byste pro tísòová volání mìli pou¾ívat 
celulární sítì, je-li to mo¾né. Máte-li k dispozici pokrytí 
celulární sítì, ovìøte pøed zahájení tísòového volání, ¾e je 
celulární telefon zapnutý a pøipraven k volání. Schopnost 
provádìt tísòová volání prostøednictvím internetové 
telefonie závisí na dostupnosti bezdrátové sítì LAN a na 
implementaci mo¾nosti tísòových volání ze strany va¹eho 
provozovatele internetového volání. Informaci o mo¾nosti 
tísòových volání prostøednictvím internetové telefonie 
získáte od svého provozovatele slu¾eb internetového 
volání.

Nastavení
Chcete-li zjistit informace o nastavení slu¾eb 
internetového volání, stisknìte Menu  a zvolte 
Internet > Internet. tel. > Nastavení.

Chcete-li zobrazit nebo zvolit preferovaný typ volání pro 
odchozí hovory, zvolte Volby > Zmìnit > Preferovaný 
typ volání > Celulární nebo Internetové volání.

Chcete-li otevøít zobrazení nastavení slu¾by pro zvolenou 
slu¾bu, zvolte Volby > Otevøít.

Dostupné mo¾nosti se mohou li¹it.

Nastavení slu¾by
Stisknìte  a zvolte Internet > Internet. tel. > Volby > 
Nastavení > Nastavení:.

Chcete-li zobrazit nastavení slu¾by, zvolte Typ pøihlá¹ení 
a vyberte z tìchto mo¾ností:

Automatické — Pro automatické pøipojení ke slu¾bì 
internetového volání. Je-li nalezena známá sí», pøístroj se 
automaticky pøipojí ke slu¾bì internetového volání.

Manuální — Pro ruèní pøipojení ke slu¾bì internetového 
volání.

Pokud pou¾íváte automatické pøihlá¹ení k bezdrátovým 
sítím LAN, pøístroj periodicky vyhledává bezdrátové sítì 
LAN, co¾ zvy¹uje potøebu na energii baterie a sni¾uje 
¾ivotnost baterie.

Zvolte Ulo¾ené pøipojovací sítì pro zobrazení 
pøipojovacích sítí, které jsou rozpoznány slu¾bou 
internetového volání. Tyto sítì jsou pou¾ity pro 
automatické pøihlá¹ení a jsou v seznamu pøipojovacích sítí 
oznaèeny ikonou .

Zvolte Upravit nastav. slu¾by pro otevøení nastavení 
specifického pro slu¾bu. Tato mo¾nost je dostupná jen v 
pøípadì, ¾e v pøístroji je nainstalován softwarový zásuvný 
modul specifický pro slu¾bu.
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Ulo¾ené pøipojovací sítì
Chcete-li zobrazit nebo odebrat pøipojovací sítì, které jste 
ulo¾ili pro slu¾bu internetového volání, stisknìte  a 
zvolte Internet > Internet. tel. > Nastavení > 
Nastavení: > Ulo¾ené pøipojovací sítì.

Zvolte Volby > Odebrat pro odstranìní pøipojovací sítì ze 
slu¾by.

Stáhnout! 

Stáhnout! (sí»ová slu¾ba) je obchod s mobilním obsahem 
dostupný ve va¹em pøístroji.

Se slu¾bou Stáhnout! mù¾ete prozkoumávat, zobrazovat, 
kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, slu¾by a aplikace, 
které pracují s pøístrojem Nokia N80. Hry, vyzvánìcí tóny, 
tapety, aplikace a je¹tì mnohem více máte na dosah ruky. 
Polo¾ky jsou rozdìleny do kategorií a slo¾ek poskytovaných 
rùznými provozovateli slu¾by.  Dostupný obsah závisí na 
operátorovi sítì nebo provozovateli slu¾by.

Stisknìte  a zvolte Internet > Stáhnout!.

Slu¾ba Stáhnout! pou¾ívá sí»ové slu¾by pro pøístup k 
nejaktuálnìj¹ímu obsahu. Informace o doplòkových 
polo¾kách dostupných pomocí funkce Stáhnout! získáte 

od svého operátora sítì, provozovatele slu¾by nebo 
dodavatele èi výrobce polo¾ky.

Stáhnout! pøijímá probíhající aktualizace a pøiná¹í do 
pøístroje nejnovìj¹í obsah, který poskytuje operátor sítì 
nebo provozovatel slu¾by. Chcete-li aktualizovat obsah v 
Stáhnout! manuálnì, zvolte Volby > Obnovit seznam.

Chcete-li skrýt slo¾ku nebo katalog v seznamu, napøíklad 
pro zobrazení pouze èasto pou¾ívaných polo¾ek, zvolte 
Volby > Skrýt. Chcete-li znovu zviditelnit v¹echny 
skryté polo¾ky, zvolte Volby > Zobrazit v¹e.

Chcete-li koupit zvolenou polo¾ku, zvolte v hlavním 
zobrazení nebo slo¾ce èi katalogu Volby > Koupit. 
Otevøe se dílèí menu, ve kterém mù¾ete zvolit verzi 
polo¾ky a zobrazit informace o cenì. Dostupné mo¾nosti 
závisí na provozovateli slu¾by.

Chcete-li stáhnout polo¾ku, která je zdarma, zvolte 
Volby > Získat.

Nastavení pro slu¾bu Stáhnout!
Aplikace aktualizuje pøístroj o nejnovìj¹í obsah dostupný 
od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by a ostatní 
dostupné kanály. Chcete-li zmìnit nastavení, zvolte 
Volby > Nastavení a vyberte z následujících mo¾ností:
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Pøístupový bod — Zvolte pøístupový bod, který bude 
pou¾it pro pøipojení k serveru provozovatele slu¾by, a zda 
se má pøístroj zeptat na pøístupový bod pøi ka¾dém pou¾ití.

Automatické otevírání — Zvolte Ano, chcete-li, aby se 
automaticky otevøel sta¾ený obsah nebo aplikace.

Potvrzování ukázek — Zvolte Ne, chcete-li automaticky 
stáhnout náhled obsahu nebo aplikace. Zvolte Ano, 
chcete-li být dotázáni pøed ka¾dým stahováním náhledu.

Potvrzování nákupù — Zvolte Ano, chcete-li být vyzváni 
k potvrzení pøed koupením obsahu nebo aplikace. Zvolíte-
li Ne, zahájí se proces nákupu okam¾itì po zvolení polo¾ky 
Koupit.

Po dokonèení nastavení zvolte Zpìt. 

Mobile Search 

Pou¾ívejte funkci Mobile Search pro pøístup 
k vyhledávacím nástrojùm a vyhledejte a pøipojujte se 
k místním slu¾bám, webovým stránkám, obrázkùm 
a mobilnímu obsahu. Aplikaci mù¾ete pou¾ít napøíklad pro 
vyhledání a volání do místních restaurací a obchodù, nebo 
pou¾ívat pokroèilé funkce mapovací technologie pro 
vyhledání jejich polohy.

Pou¾ití slu¾by Mobile Search
Stisknìte  a zvolte Internet > Hledání.

Po otevøení slu¾by Mobile Search jsou zobrazeny seznamy 
kategorií. Vyberte kategorii (napøíklad Obrázky) a napi¹te 
text do vyhledávacího pole. Zvolte Hledání. Na obrazovce 
se zobrazí výsledky hledání.

Dal¹í informace
Pro nápovìdu a pokyny k aplikaci zvolte Volby > 
Nápovìda.

Dal¹í informace o aplikace najdete rovnì¾ na 
www.mobilesearch.nokia.com/.
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Pøipojení
Bezdrátová klávesnice 
Nokia

Chcete-li pro práci s pøístrojem nastavit Bezdrátovou 
klávesnici Nokia nebo jinou kompatibilní bezdrátovou 
klávesnici podporující profil Bluetooth Human Interface 
Devices (HID), pou¾ijte aplikaci Bezdrát. kláv.. Klávesnice 
umo¾òuje pohodlné zadávání textu s plným rozlo¾ením 
kláves QWERTY, napøíklad pøi psaní textových zpráv, e-
mailù i záznamù kalendáøe. Klávesnice jsou prodávány 
samostatnì.
1 Aktivujte pøipojení Bluetooth v pøístroji.
2 Zapnìte klávesnici.
3 Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > 

Bezdr. kláv.. 
4 Mo¾ností Volby > Najít klávesnici spus»te hledání 

pøístrojù s pøipojením Bluetooth.
5 V seznamu vyberte klávesnici a stisknutím  zahajte 

pøipojení.
6 Chcete-li spárovat klávesnici s pøístrojem, zadejte v 

pøístroji libovolné heslo (1 a¾ 9 èíslic) a stejné heslo na 
klávesnici.
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 Klávesnice pøipojena, 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) je sí»ová hlasová slu¾ba pracující 
v reálném èase prostøednictvím IP protokolu v sítích GSM/
GPRS. Push to talk umo¾òuje pøímou hlasovou komunikaci 
podmínìnou stisknutím tlaèítka. Pou¾ijte slu¾bu Push to 
talk pro konverzaci s jednou osobou nebo se skupinou 
osob. 

Ne¾ mù¾ete pou¾ít Push to talk, musíte definovat 
pøístupový bod Push to talk a ulo¾it nastavení pro Push to 
talk. Nastavení mù¾ete pøijmout ve speciální textové 
zprávì od provozovatele slu¾by, který slu¾bu Push to talk 
zaji¹»uje. Pro upravení konfigurace mù¾ete rovnì¾ pou¾ít 
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aplikaci Prùv. nast., pokud to vá¹ provozovatel slu¾by 
podporuje. Viz ‘Prùv. nast.’ na str.20.

Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > Volby 
PTT.

Pøi Push to talk komunikaci jedna osoba hovoøí a ostatní 
poslouchají pøes vestavìný reproduktor. Hovoøící se 
vzájemnì støídají. Proto¾e v jednu chvíli mù¾e hovoøit 
pouze jeden èlen skupiny, je maximální doba hovoru jedné 
osoby omezena, vìt¹inou na 30 sekund. Detaily o dobì 
hovoru ve va¹í síti získáte od svého provozovatele slu¾eb.

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

Telefonní hovory mají v¾dy pøednost pøed aktivitami Push 
to talk.

Definování pøístupového bodu 
Push to talk
Vìt¹ina poskytovatelù slu¾by vy¾aduje, aby jako výchozí 
pøístupový bod byl pou¾it pøístupový bod k internetu (IAP). 
Nìkteøí poskytovatelé v¹ak umo¾òují pou¾ít i pøístupový 
bod WAP. Podrobnìj¹í informace získáte od svého 
provozovatele slu¾eb.

Nemáte-li pøipojení WAP, budete muset kontaktovat 
provozovatele slu¾by a po¾ádat jej o pomoc s prvním 

pøipojením. Pøípadnì nav¹tivte stránku www.nokia.com/
phonesettings.

Nastavení Push to talk
Stisknìte  a zvolte Pøipojení > Push to talk > Volby > 
Nastavení PTT. 

Zvolte Nastavení u¾ivatele a zadejte tyto informace:

Pøíchozí volání PTT — Zvolte Upozornit, chcete-li být 
informováni o pøíchozích voláních. Zvolte Autom. 
pøijmout, chcete-li PTT volání pøijímat automaticky. Zvolte 
Nepovolit, chcete-li PTT volání automaticky odmítnout.

Tón pøi volání PTT — Zvolte Nastaven profilem, 
chcete-li mít stejnì nastavený vyzvánìcí tón pro PTT 
volání, jaký je definován pro aktivní profil.

Tón po¾ad. zp. volání — Zvolte tón pro po¾adavky na 
zpìtné volání.

Spu¹tìní aplikace — Vyberte, zda se chcete pøihlásit ke 
slu¾bì Push to talk po zapnutí pøístroje.

Výchozí pøezdívka — Zadejte svou výchozí pøezdívku, která 
bude zobrazena ostatním. Vá¹ provozovatel slu¾by mohl ve 
va¹em pøístroji znemo¾nit upravení této polo¾ky.

Ukázat mou adresu PTT — Zvolte Pøi individ. volání, Pøi 
volání ve skup., Pøi v¹ech voláních nebo Nikdy. Vá¹ 
provozovatel slu¾by mohl ve va¹em pøístroji vypnout 
nìkteré z tìchto polo¾ek.
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Zobrazit mùj stav pøihl. — Zvolte Ano, chcete-li zobrazit 
svùj stav, nebo Ne, chcete-li nechat svùj stav nezobrazený.

Zvolte Nastavení spojení a zadejte tyto informace:

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

Název pøístup. bodu — Zadejte název pøístupového bodu 
Push to talk. Název pøístupového bodu je vy¾adován pro 
sestavení spojení k síti GSM/GPRS. 

Adresa serveru — Zadejte IP adresu nebo název domény 
serveru Push to talk. Tuto informaci získáte od svého 
provozovatele slu¾by.

U¾ivatelské jméno — Zadejte své u¾ivatelské jméno, které 
obdr¾íte od svého provozovatele slu¾by.

Heslo — Podle potøeby zadejte heslo pro datové pøipojení. 
Heslo je vìt¹inou dodáno provozovatelem slu¾by a je 
potøeba zohlednit psaní malých a velkých písmen.

Pøihlá¹ení k Push to talk
Stisknìte  a zvolte Pøipojení > Push to talk. Po spu¹tìní 
se Push to talk automaticky pøihlásí je slu¾bì.

Po úspì¹ném pøipojení se Push to talk automaticky pøipojí 
ke kanálùm, které byly aktivní pøi ukonèování aplikace. 
Dojde-li ke ztrátì spojení, pøístroj se bude automaticky 
pokou¹et o pøihlá¹ení zpìt, dokud nezvolíte ukonèení Push 
to talk.

Ukonèení Push to talk 
Stisknìte  a zvolte Pøipojení > Push to talk > Volby > 
Konec. Zobrazí se Vypnout Push to talk po ukonèení 
aplikace?. Stisknutím Ano dojde k odhlá¹ení a ukonèení 
slu¾by. Stisknìte Ne, chcete-li ponechat aplikaci aktivní 
na pozadí. Je-li otevøeno nìkolik aplikací a chcete mezi 
nimi pøepínat, podr¾te stisknuté tlaèítko .

Iniciování individuálního volání
Zvolte Volby > Kontakty PTT.

V seznamu vyberte kontakt, se kterým chcete hovoøit, a 
zvolte Volby > Individuální volání. 

Po celou dobu svého hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko . 
Po dokonèení hovoru tlaèítko  uvolnìte.

Chcete-li hovoøit s kontaktem v jiných zobrazeních 
aplikace Push to talk (napøíklad v zobrazení kontaktù), 
podr¾te stisknuté tlaèítko . Chcete-li provádìt nový 
telefonní hovor, musíte ukonèit individuální volání. Zvolte 
Odpojit nebo stisknìte .

 Tip! Nezapomeòte pøi PTT volání dr¾et pøístroj pøed 
sebou, tak¾e vidíte na displej. Hovoøte do mikrofonu 
a rukou nezakrývejte reproduktor.
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Pøijmutí individuálního volání
Stisknutím  zahájíte individuální hovor nebo jej 
stisknutím  zru¹te.

 Tip! Chcete-li iniciovat individuální nebo skupinové 
volání z kontaktù, zvolte Volby > Volby PTT > Vytvoøit 
indiv. volání nebo Vytvoøit skupinové volání.

Iniciování volání ve skupinì
Chcete-li volat do skupiny, zvolte Volby > Kontakty PTT, 
oznaète kontakty, kterým chcete volat, a zvolte Volby > 
Volat ve skupinì PTT.

Objednání stavu pøihlá¹ení ostatních
Chcete-li objednat nebo zru¹it objednání stavu pøihlá¹ení 
Push to talk ostatních, zvolte Volby > Kontakty PTT, 
vyberte kontakt, zvolte Volby > Zobrazit stav pøihlá¹ení 
nebo Skrýt stav pøihlá¹ení.

Odeslání po¾adavku na zpìtné volání
V menu Kontakty PTT vyberte po¾adované jméno a zvolte 
Volby > Posl. po¾. na zp. volání.

Odpovìï na po¾adavek na zpìtné zavolání
Po¹le-li vám nìkdo po¾adavek na zpìtné zavolání, zobrazí 
se v pohotovostním re¾imu text 1 po¾adavek na zpìtné 
volání. Stisknutím Ukázat otevøete Pøij. zpìt. volání. 

Vyberte kontakt a zvolte Volby > Individuální volání pro 
iniciování individuálního volání. 

Kanály
Mù¾ete se pøipojit k veøejným, pøedem nastaveným 
kanálùm. Veøejné kanály jsou otevøeny pro ka¾dého, kdo 
zná URL adresu kanálu. 

Po pøipojení ke kanálu Push to talk usly¹í vá¹ hovor v¹ichni 
èlenové pøihlá¹ení ke kanálu. Najednou mù¾e být aktivních 
a¾ pìt kanálù. Máte-li aktivních více kanálù, mù¾ete mezi 
nimi pøepínat stisknutím Pøepnout. 

Zvolte Volby > Kanály PTT.

Chcete-li se pøipojit k veøejnému, pøedem 
nakonfigurovanému kanálu poprvé, zvolte Volby > Nový 
kanál > Pøidat existující. Pro pøipojení k pøedem 
nakonfigurovanému kanálu musíte vyplnit URL kanálu.

Vytvoøení va¹ich vlastních kanálù.
Chcete-li vytvoøit nový pøedem nakonfigurovaný kanál, 
zvolte Volby > Nový kanál > Vytvoøit nový. 

Pøi vytváøení vlastních veøejných kanálù vyberte název 
vlastního kanálu a pozvìte èleny. Tito èlenové mohou 
pozvat do veøejného kanálu dal¹í èleny. 

Mù¾ete rovnì¾ nastavit soukromé kanály. Pøipojení 
a pou¾ívání soukromých kanálù je dovoleno pouze 
u¾ivatelùm pozvaným hostitelem.
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Pro ka¾dý kanál definujte tato nastavení: Název kanálu, 
Soukromí kanálu, Pøezdívka do kanálu a Miniatura 
kanálu (volitelné). 

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

Provádìní hovoru v kanálu
Chcete-li po pøihlá¹ení ke slu¾bì Push to talk hovoøit 
v kanálu, stisknìte . Usly¹íte tón indikující povolený 
pøístup.

Po celou dobu svého hovoru dr¾te stisknuté tlaèítko . 
Po dokonèení hovoru tlaèítko  uvolnìte. 

Pokusíte-li odpovìdìt do kanálu stisknutím  v dobì, 
kdy hovoøí nìkdo jiný, zobrazí se Èekejte. Uvolnìte , 
poèkejte a¾ druhá osoba dohovoøí a poté znovu stisknìte 

. Pøípadnì dr¾te tlaèítko  stisknuté a poèkejte, a¾ 
se zobrazí Hovoøte.

Pøi rozhovoru v kanálu první osoba, která stiskne  poté, 
co nìkdo jiný pøestane hovoøit, hovoøí jako dal¹í.

Po ukonèení Push to talk volání zvolte Odpojit nebo 
stisknìte . 

Chcete-li pøi aktivním hovoru v kanálu zobrazit aktuálnì 
aktivní èleny kanálu, zvolte Volby > Aktivní èlenové.

Po pøipojení ke kanálu do nìj mù¾ete pøivítat nové èleny 
stisknutím Volby > Poslat pozvánku pro otevøení okna s 

pozvánkou. Nové èleny mù¾ete pozvat jen tehdy, jste-li 
hostitelem v soukromém kanálu, nebo jedná-li se o veøejný 
kanál. Pozvánky do kanálu jsou textové zprávy.

Odpovìï na pozvánku do kanálu
Chcete-li ulo¾it pøijatou pozvánku do kanálu, zvolte 
Volby > Ulo¾it PTT kanál. Kanál je pøidán do kontaktù PTT, 
v zobrazení kanálù.

Po ulo¾ení pozvánky do kanálu budete dotázáni, zda se 
chcete pøipojit ke kanálu. Zvolte Ano pro otevøení relace 
Push to talk. Pokud je¹tì nejste pøihlá¹eni ke slu¾bì, 
pøístroj se k ní pøihlásí.

Pokud odmítnete nebo sma¾ete pozvánku, pozvánka bude 
ulo¾ena do slo¾ky pøíchozích zpráv. Chcete-li se pøipojit ke 
kanálu pozdìji, otevøete zprávu s pozvánkou a ulo¾te ji. 
Z dialogu zvolte Ano pro pøipojení ke kanálu.

Zobrazení protokolu Push to talk
Stisknìte tlaèítko  a zvolte mo¾nost Pøipojení > Volby 
PTT > Volby > Protokol PTT > Nepøij. volání, Pøijatá 
volání a Iniciov. volání.

Individuální volání z Protokol PTT mù¾ete iniciovat 
stisknutím .
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Kanceláø
Quickoffice 

Chcete-li pou¾ívat aplikace Quickoffice, stisknìte  a 
zvolte Kanceláø > Quickoffice. Otevøe se seznam souborù 
formátu .doc, .xls a .ppt ulo¾ených v pøístroji ve slo¾kách 
C:\Data\Documents a E:\Documents nebo podadresáøích 
na pamì»ové kartì.

Chcete-li otevøít soubor v odpovídající aplikaci, stisknìte 
. Pro roztøídìní souborù zvolte Volby > Seøadit 

soubory.

Pro otevøení Quickword, Quicksheet nebo Quickpoint 
stisknìte  pro dosa¾ení odpovídajícího zobrazení.

Quickword
Aplikace Quickword umo¾òuje zobrazit dokumenty 
aplikace Microsoft Word na displeji pøístroje. Quickword 
podporuje formátování písma: barvy, tuèné, kurzívu a 
podtr¾ení.

Aplikace Quickword podporuje zobrazení dokumentù 
ulo¾ených ve formátu .doc v aplikaci Microsoft Word 97 

nebo novìj¹í. Nejsou podporovány v¹echny varianty ani 
funkce uvedených formátù.

Viz také èást ‘Dal¹í informace’ na str. 17.

Prohlí¾ení dokumentù aplikace Word
Chcete-li se pohybovat v dokumentu, pou¾ijte navigaèní 
tlaèítko.

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

Mù¾ete také zvolit Volby a poté jednu z tìchto mo¾ností:

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

Lupa — Zvìt¹í nebo zmen¹í zobrazení.

Spustit autom. posuv — Zahájí automatické rolování 
dokumentu. Automatické rolování ukonèíte stisknutím .

Quicksheet
Aplikace Quicksheet umo¾òuje èíst dokumenty aplikace 
Microsoft Excel na displeji pøístroje.

Aplikace Quicksheet podporuje zobrazení souborù 
ulo¾ených ve formátu .xls v aplikaci Microsoft Excel 97 
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nebo novìj¹í. Nejsou podporovány v¹echny varianty ani 
funkce uvedených formátù.

Viz také èást ‘Dal¹í informace’ na str. 17.

Prohlí¾ení tabulek
Chcete-li se pohybovat v dokumentu, pou¾ijte navigaèní 
tlaèítko.

Pro pøepínání mezi se¹ity pou¾ijte Volby > Okno.

Chcete-li v hodnotách nebo vzorcích tabulky hledat text, 
zvolte Volby > Hledat.

Chcete-li zmìnit nastavení zobrazování tabulek, zvolte 
Volby a vyberte z následujících mo¾ností:

Navigovat — Navigace v aktuální tabulce po blocích. Blok 
obsahuje sloupce a øádky zobrazené na displeji. Pro 
zobrazení sloupcù a øádek pou¾ijte navigaèní tlaèítko ke 
zvolení bloku a stisknìte OK.

Lupa — Zvìt¹í nebo zmen¹í zobrazení.

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

Zmìnit velikost — Nastavení velikosti sloupcù a øádek.

Quickpoint
V aplikaci Quickpoint mù¾ete zobrazovat prezentace 
Microsoft PowerPoint na displeji pøístroje.

Aplikace Quickpoint podporuje zobrazování prezentací 
vytvoøených ve formátu .ppt v aplikaci Microsoft 
PowerPoint 2000 nebo novìj¹í. Nejsou podporovány 
v¹echny varianty ani funkce uvedených formátù.

Viz také èást ‘Dal¹í informace’ na str. 17.

Prohlí¾ení prezentací
Chcete-li se pohybovat mezi zobrazením snímku, osnovy 
a poznámek, stisknìte  nebo .

Pro pohyb k dal¹ímu nebo pøedchozímu snímku stisknìte 
 nebo .

Chcete-li si prohlédnout prezentaci na celé obrazovce, 
zvolte Volby > Celá obrazovka.

Chcete-li v zobrazení osnovy rozbalit osnovu prezentace, 
zvolte Volby > Rozbalit polo¾ku.

Dal¹í informace
Zjistíte-li problémy s aplikací Quickword, Quicksheet 
nebo Quickpoint, vyhledejte dal¹í informace na stránce 
www.quickoffice.com. Podporu si mù¾ete vy¾ádat také 
zprávou el. po¹ty zaslanou na adresu 
supportS60@quickoffice.com.
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Adobe Reader

V aplikaci Adobe Reader mù¾ete prohlí¾et dokumenty .pdf 
na displeji pøístroje.

Tato aplikace je optimalizována pro zobrazování obsahu 
dokumentù .pdf na ruèních nebo jiných mobilních 
pøístrojích a v porovnání s její PC verzí poskytuje pouze 
omezenou sadu funkcí.

Vyhledání a otevøení dokumentù:
• Stisknìte  a zvolte Kanceláø > Adobe PDF. Zvolte 

Volby > Vyhledat soubor pro vyhledání a otevøení 
dokumentù ulo¾ených v pamìti pøístroje a na 
kompatibilní pamì»ové kartì.

• Otevøete pøílohu z pøijatých zpráv el. po¹ty (sí»ová 
slu¾ba).

• Ode¹lete dokument pøi Bluetooth pøipojení do své 
schránky Pøijaté v menu Zprávy.

• Pou¾ijte aplikaci Spr. soub. pro vyhledání a otevøení 
dokumentù ulo¾ených v pamìti pøístroje a na 
pamì»ové kartì.

• Procházejte webové stránky. Pøed zahájením 
prohlí¾ení ovìøte, ¾e je v pøístroji nastaven pøístupový 
bod k internetu. Dal¹í informace o pøístupových 
bodech naleznete v u¾ivatelské pøíruèce k pøístroji.

Správa .pdf souborù
Chcete-li procházet a spravovat PDF soubory, stisknìte  
a zvolte Kanceláø > Adobe PDF. V zobrazení souboru jsou 
uvedeny poslední soubory. Chcete-li otevøít dokument, 
vyhledejte jej a stisknìte .

Mù¾ete také zvolit Volby a poté jednu z tìchto mo¾ností:

Vyhledat soubor — vyhledání .pdf souborù v pamìti 
pøístroje nebo na kompatibilní pamì»ové kartì.

Nastavení — upravení výchozí velikosti zobrazení a re¾imu 
zobrazení dokumentù .pdf.

Zobrazení .pdf souborù
Je-li otevøen .pdf soubor, zvolte Volby a jednu 
z následujících mo¾ností:

Lupa — zvìt¹ení, zmen¹ení nebo nastavení procentního 
pomìru zobrazení. Mù¾ete rovnì¾ nastavit velikost 
dokumentu podle ¹íøky obrazovky nebo zobrazit na displeji 
celou stránku .pdf.

Hledat — vyhledání textu v dokumentu.

Zobrazení — zobrazení dokumentu na celém displeji. 
Dokumenty .pdf mù¾ete rovnì¾ otáèet o 90 stupòù v obou 
smìrech. 

Jdi na — pøechod na zvolenou stránku, dal¹í nebo 
pøedchozí stránku a první nebo poslední stránku. 
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Ulo¾it — ulo¾ení souboru do pamìti pøístroje nebo 
kompatibilní pamì»ové karty.

Nastavení — upravení výchozí velikosti zobrazení a 
výchozího re¾imu zobrazení.

Detaily — zobrazí vlastnosti dokumentu .pdf.

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

Chcete-li sdílet své otázky, rady a informace o aplikaci, 
nav¹tivte fórum u¾ivatelù aplikace Adobe Reader pro 
operaèní systém Symbian na adrese 
http://adobe.com/support/forums/main.html.
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Nástroje 
Prùv. nast. 

Nástroj Prùv. nast. konfiguruje v pøístroji podle informací 
od provozovatele slu¾by nastavení operátora (MMS, GPRS 
a mobilní internet), el. po¹tu, funkci Push to talk (sí»ová 
slu¾ba) a funkci sdílení videa (slu¾ba sítì).

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

Stisknìte  a zvolte Nástroje > Prùv. nast..

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

Elektronická po¹ta
1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení 

elektronické po¹ty, zjistí nástroj Prùv. nast. 
dostupného provozovatele slu¾by a po¾ádá vás o 
potvrzení. Zvolte OK nebo vyhledejte jiného 
provozovatele slu¾by a zvolte 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 Prùv. nast. vás vyzve k zadání údajù o el. 
adrese, u¾ivatelském jménu a heslu. Vyberte postupnì 
v¹echny údaje a zvolte Volby > Zmìnit. Zadejte údaje 
a zvolte OK.

5 Nakonec zvolte Volby > OK.
6 Zvolením OK potvrïte, ¾e chcete nastavit schránku pro 

zadaného operátora (provozovatele slu¾by).
7 Zvolte OK.

Push to talk
1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení funkce 

Push to talk (Push to talk - sí»ová slu¾ba), zjistí nástroj 
Prùv. nast. dostupného provozovatele slu¾by a po¾ádá 
vás o potvrzení. Zvolte OK nebo vyhledejte jiného 
provozovatele slu¾by a zvolte OK.

2 Nìkteøí operátoøi (provozovatelé bezdrátových slu¾eb) 
vy¾adují zadání u¾ivatelského jména, hesla a pøezdívky. 
Vyberte postupnì v¹echny údaje a zvolte Volby > 
Zmìnit. Zadejte údaje a zvolte OK.

3 Nakonec zvolte Volby > OK.
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4 Zvolením OK potvrïte, ¾e chcete nastavit Push to talk 
pro zadaného operátora (provozovatele bezdrátových 
slu¾eb).

Sdílení videa
1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení funkce 

Sdílení videa (sí»ová slu¾ba), zjistí nástroj Prùv. nast. 
dostupného provozovatele slu¾by a po¾ádá vás o 
potvrzení. Zvolte OK nebo vyhledejte jiného 
provozovatele slu¾by a zvolte OK.

2 Nìkteøí operátoøi (provozovatelé bezdrátových slu¾eb) 
vy¾adují adresu pro sdílení videa, u¾ivatelské jméno a 
heslo. Vyberte postupnì v¹echny údaje a zvolte Volby > 
Zmìnit. Zadejte údaje a zvolte OK.

3 Nakonec zvolte Volby > OK.
4 Zvolením OK potvrïte, ¾e chcete nastavit sdílení videa 

pro zadaného operátora (provozovatele bezdrátových 
slu¾eb).

5 Po vytvoøení nastavení pro sdílení videa se nástroj Prùv. 
nast. zeptá, zda chcete vytvoøit nebo aktualizovat 
vlastní kontakt. Zvolte mo¾nost Ano nebo Ne.

Operátor
1 Pokud se rozhodnete konfigurovat nastavení svého 

operátora (provozovatele bezdrátových slu¾eb), zjistí 
nástroj Prùv. nast. dostupného provozovatele slu¾by a 

po¾ádá vás o potvrzení. Zvolte OK nebo vyhledejte 
jiného provozovatele slu¾by a zvolte OK.

2 Zvolením OK potvrïte, ¾e chcete nastavit svùj pøístroj 
pro zadaného operátora (provozovatele bezdrátových 
slu¾eb).

Dal¹í informace
Pokud pøi práci s nástrojem Prùv. nast. dojde k potí¾ím, 
nav¹tivte webové stránky spoleènosti Nokia na adrese
www.nokia.com/phonesettings.

Prùvodce WLAN 

Prùvodce WLAN vám pomáhá s pøipojením k bezdrátové 
síti LAN a se správou pøipojení k bezdrátovým LAN.

Prùvodce WLAN zobrazuje v aktivním pohotovostním 
re¾imu stav pøipojení k bezdrátové LAN. Chcete-li zobrazit 
dostupné mo¾nosti, pøejdìte na øádek zobrazující stav a 
stisknìte .

Zobrazí-li se výsledky nalezených bezdrátových LAN, 
napøíklad Nalezena sí» WLAN, zvolte pro vytvoøení 
pøístupového bodu k internetu a spu¹tìní webového 
prohlí¾eèe vyu¾ívajícího pøístupový bod k internetu stav, 
volbu Spustit prohlí¾ení webu a sí».
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Zvolíte-li zabezpeèenou bezdrátovou sí» LAN, budete 
po¾ádáni o zadání odpovídajících hesel. Chcete-li se 
pøipojit ke skryté síti, musíte zadat správný název sítì 
(identifikátor SSID).

Pokud jste pøipojeni k bezdrátové LAN, je zobrazen 
pøístupový bod k internetu a pøipojen. Chcete-li spustit 
webový prohlí¾eè pou¾ívající tento pøístupový bod k 
internetu, zvolte stav a volbu Pokraè. v proch. webu. 
Chcete-li ukonèit pøipojení v bezdrátové LAN, zvolte stav 
a volbu Odpojit WLAN.

Je-li vypnuté vyhledávání bezdrátových LAN a nejste 
pøipojeni k ¾ádné bezdrátové LAN, je zobrazen text 
Skenování WLAN. Chcete-li zapnout skenování a 
vyhledat dostupné bezdrátové sítì LAN, zvolte stav 
Skenování WLAN.

Pro zahájení vyhledávání dostupných bezdrátových sítí 
LAN zvolte stav a volbu Hledat WLAN. Pro vypnutí 
skenování bezdrátových LAN zvolte stav a volbu 
Vypnout skenování WLAN.

Pro otevøení Prùvodce LAN v menu stisknìte  a zvolte 
Internet > Nástroje > Prùv. WLAN.
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Pro vá¹ poèítaè
Home Media Server 

 Dùle¾ité: Pro zvý¹ení bezpeènosti va¹eho pøipojení 
k bezdrátové LAN aktivujte nìkterou z dostupných 
kryptovacích metod. Pou¾ití kryptování sni¾uje riziko 
neoprávnìného pøístupu k va¹im datùm.

Home Media Server pou¾ívá pro pøipojení ke kompatibilním 
pøístrojùm v síti LAN architekturu UPnP. UPnP architektura 
pou¾ívá nastavení bezpeènosti bezdrátové sítì LAN. 

S aplikací Home Media Server mù¾ete automaticky 
rozdìlovat do katalogù hudební, obrázkové a video 
soubory. Mù¾ete vytváøet vlastní seznamy skladeb, 
fotoalba a sbírky filmù. Do pøístroje mù¾ete pøená¹et 
kompatibilní multimediální soubory a zálohovat soubory 
z pøístroje do PC. Svùj pøístroj mù¾ete pou¾ívat jako 
dálkový ovladaè a ukazovat multimediální soubory 
z pøístroje nebo PC na kompatibilních UPnP domácích 
pøehrávaèích pøipojených k síti, napøíklad PC, televizi nebo 
stereo audio systému.

Instalování aplikace 
Home Media Server na PC
Aplikaci Home Media Server mù¾ete na kompatibilní PC 
nainstalovat z disku CD-ROM dodaného s pøístrojem. 
Home Media Server vy¾aduje operaèní systém Microsoft 
Windows 2000 nebo Windows XP. Pou¾íváte-li pro 
ochranu svého PC firewall, budete muset zmìnit jeho 
nastavení a povolit PC práci s telefonem Nokia N80. 
Postupujte podle pokynù k instalaci na obrazovce.

Správa multimediálních souborù
Chcete-li uchovávat pøehled ve svých skladbách, 
digitálních fotografiích a videoklipech, vyhledejte 
po¾adované soubory na kompatibilním PC a pøidejte 
jednotlivé soubory nebo slo¾ky do aplikace Home Media 
Server. 

Mù¾ete urèit slo¾ky, ve kterých chcete uchovávat 
kompatibilní multimediální soubory na PC, jako sledované 
slo¾ky. Pokud umístíte nové multimediální soubory do 
sledovaných slo¾ek, aplikace Home Media Server je pøidá 
do knihovny a aktualizuje je. 
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Pøenos souborù z PC 
do va¹eho pøístroje
1 Pøipojte se z pøístroje Nokia N80 k aplikaci Home 

Media Server na kompatibilním PC.
Na kompatibilním PC vyberte v menu pøístrojù v 
aplikaci Home Media Server vá¹ telefon Nokia N80.

2 Vyberte knihovnu multimediálních souborù, kterou 
chcete pøenést.

3 Vyberte samostatný multimediální soubor.
4 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do telefonu Nokia 

N80.

Pøenos souborù z va¹eho 
pøístroje do PC
1 Pomocí pøístroje Nokia N80 se pøipojte k aplikaci Home 

Media Server v kompatibilním PC; nebo v 
kompatibilním PC zvolte v menu pøístrojù v aplikaci 
Home Media Server pøístroj Nokia N80.

2 Vyberte soubor, který chcete pøenést.
3 Vyberte mo¾nost pøenosu souboru do aplikace Home 

Media Server na kompatibilním PC.

Zobrazení souborù z PC 
v ostatních pøístrojích
Pøístroj Nokia N80 mù¾ete pou¾ívat jako dálkový ovladaè 
pro zobrazování kompatibilních multimediálních souborù z 
aplikace Home Media Server na kompatibilním PC v 
ostatních kompatibilních pøístrojích UPnP v domácí síti. 
Mù¾ete napøíklad pou¾ít Nokia N80 pro øízení pøehrávání 
kompatibilních multimediálních souborù na PC 
prostøednictvím kompatibilního UPnP domácího audio 
systému pomocí kompatibilního UPnP pøijímaèe.

Ovládání multimediálních souborù 
z va¹eho pøístroje
1 Pøipojte se z pøístroje Nokia N80 k aplikaci Home Media 

Server na kompatibilním PC.
2 Vyberte multimediální knihovnu obsahující soubor, 

který chcete obsluhovat.
3 Vyberte multimediální soubor.
4 Vyberte kompatibilní pøístroj, na kterém bude soubor 

zobrazen.

Dal¹í informace
Dal¹í informace o aplikaci Home Media Server najdete na 
adrese www.simplecenter.net/nokia nebo stisknìte 
v aplikaci Home Media Server klávesu F1 pro otevøení 
Nápovìdy.
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Nokia Lifeblog  

Nokia Lifeblog je kombinace softwaru pro mobilní telefon 
a poèítaè, který vede multimediální deník polo¾ek 
shroma¾ïovaných v pøístroji. Aplikace Nokia Lifeblog 
organizuje fotografie, videa, 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 
pro PC i Nokia Lifeblog pro mobilní telefon umo¾òují 
posílat polo¾ky i pøíspìvky do blogu ostatním u¾ivatelùm.

Nokia Lifeblog pro mobilní telefon automaticky sleduje 
va¹e multimediální polo¾ky. Aplikace Nokia Lifeblog 
v pøístroji umo¾òuje procházení polo¾kami, posílání 
polo¾ek jiným u¾ivatelùm a publikování polo¾ek na webu. 
Datovým USB kabelem nebo pøes spojení Bluetooth 
pøipojte pøístroj ke kompatibilnímu PC a mù¾ete pøená¹et 
a synchronizovat polo¾ky v pøístroji s kompatibilním PC.

Aplikace Nokia Lifeblog pro 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 datový USB kabel nebo spojení Bluetooth zpìt do 
pøístroje.

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

Chcete-li spustit Lifeblog v pøístroji, stisknìte  a zvolte 
Mé vlastní > Lifeblog > Volby > Otevøít.

Instalace na PC
K instalaci aplikace Nokia Lifeblog na kompatibilní PC 
potøebujete následující:
• procesor Intel Pentium nebo ekvivalentní s frekvencí 

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

instalovat aplikace Microsoft DirectX a Nokia PC Suite)
• grafické rozli¹ení 1024 x 768 a 24bitové barvy,
• 32 MB grafickou kartu
• Microsoft Windows 2000 nebo Windows XP 

Instalace aplikace Nokia Lifeblog do PC:
1 Vlo¾te disk CD-ROM dodaný s pøístrojem.
2 Nainstalujte Nokia PC Suite (obsahuje ovladaèe 

datového kabelu Nokia pro USB pøipojení).
3 Nainstalujte aplikaci Nokia Lifeblog pro poèítaè. 
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Není-li na PC je¹tì nainstalována aplikace Microsoft 
DirectX 9.0, bude nainstalována spolu s aplikací Nokia 
Lifeblog pro PC.

Pøipojení pøístroje k poèítaèi
Pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu PC kompatibilním 
USB kabelem:
1 Ovìøte, ¾e máte nainstalovánu aplikaci Nokia PC Suite.
2 Pøipojte datový USB kabel k pøístroji a k poèítaèi. 

Pøipojujete-li pøístroj k PC poprvé po nainstalování PC 
Suite, na PC se nainstaluje specifický ovladaè pro vá¹ 
pøístroj. To mù¾e chvilku trvat.

3 Spus»te aplikaci Nokia Lifeblog v PC.

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

Suite.
2 Ovìøte, ¾e máte spárován pøístroj a PC prostøednictvím 

bezdrátové technologie Bluetooth pomocí aplikace 
Pøipojení, která je souèástí Nokia PC Suite. Viz ‘Nokia 
PC Suite’ na str. 28 a u¾ivatelskou pøíruèku pøístroje.

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

Kopírování polo¾ek
Po pøipojení pøístroje ke kompatibilnímu PC pomocí 
datového USB kabelu nebo technologie Bluetooth mù¾ete 
kopírovat polo¾ky mezi pøístrojem a PC.

Chcete-li kopírovat nové nebo upravené polo¾ky z pøístroje 
do PC a kopírovat vybrané polo¾ky z PC do pøístroje:
1 Spus»te aplikaci Nokia Lifeblog v poèítaèi.
2 V PC aplikaci Nokia Lifeblog zvolte File > Copy from 

phone and to Phone.

Nové polo¾ky jsou z pøístroje zkopírovány do PC. Polo¾ky ze 
zobrazení To phone na PC jsou zkopírovány do pøístroje.

Publikování na webu
Chcete-li sdílet své nejlep¹í polo¾ky aplikace Nokia 
Lifeblog, po¹lete je do svého blogu na internetu pro ostatní.

Nejprve si musíte vytvoøit úèet u pøíslu¹né slu¾by, vytvoøit 
jako cíl pøíspìvkù jeden nebo více blogù a pøidat úèet blogu 
do aplikace Nokia Lifeblog. Doporuèená weblogová slu¾ba 
pro Nokia Lifeblog je TypePad od spoleènosti Six Apart, viz 
www.typepad.com.

Úèet blogu pøidejte do aplikace Nokia Lifeblog v pøístroji. 
V poèítaèi mù¾ete úèty upravovat v oknì Upravit úèty 
weblogu.
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Posílání pøíspìvkù z pøístroje na web:
1 V oknì Èasová osa nebo Oblíbené vyberte polo¾ky, 

které chcete poslat na web.
2 Zvolte mo¾nost Volby > Poslat na 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 Poslat na: vyberte blog, který chcete 
pou¾ít. Pokud jste vytvoøili nové blogy, aktualizujte 
seznam blogù mo¾ností Volby > Obnovit seznam 
blogu. 

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

6 Po dokonèení zvolte mo¾nost Volby > Odeslat.

Posílání pøíspìvkù z poèítaèe na web:
1 V zobrazení Èasová osa nebo Oblíbené vyberte polo¾ky 

(maximálnì 50), které chcete poslat na web.
2 Zvolte File > Post to the Web.... Otevøe se 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 va¹eho pøístroje mù¾ete do aplikace 
Nokia Lifeblog importovat také obrázky .jpeg, 
videoklipy .3gp a .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 v poèítaèi:
1 V zobrazení Èasová osa nebo Oblíbené zvolte File > 

Import from PC.... Otevøe se okno Import.
2 V seznamu najdìte obrázek, soubor videoklipu èi 

zvukového klipu 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 Importovat slo¾ku (vèetnì 
podslo¾ek) nebo vybrané soubory importujte.

Procházení Èasovou osou 
a Oblíbenými polo¾kami
Po spu¹tìní aplikace Nokia Lifeblog v poèítaèi mù¾ete 
vyu¾ít nìkolik zpùsobù pohybu v zobrazeních Èasová osa 
a Oblíbené. Nejrychlej¹í je uchopit posuvník a rychle nebo 
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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 naleznete na 
adrese www.nokia.com/lifeblog nebo v nápovìdì 
k aplikaci Nokia Lifeblog zobrazené po stisknutí klávesy 
F1 v aplikaci Nokia Lifeblog pro PC.

Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite je sada aplikací pro poèítaè urèená pro 
pou¾ití s pøístrojem Nokia N80.

Chcete-li sadu Nokia PC Suite nainstalovat a pou¾ívat, 
potøebujete k tomu poèítaè s operaèním systémem 
Microsoft Windows 2000 nebo XP, kompatibilní s USB 
kabelem nebo podporující spojení Bluetooth. Ne¾ zaènete 
se sadou Nokia PC Suite pracovat, musíte ji nainstalovat 
do poèítaèe. Více informací, viz disk CD-ROM dodaný s 
pøístrojem.

Úplná elektronická u¾ivatelská pøíruèka k sadì Nokia PC 
Suite je ulo¾ena na disku CD-ROM. Dal¹í informace a 

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

Nìkteré u¾iteèné aplikace z Nokia PC Suite:

Pøipojení — první pøipojení va¹eho pøístroje ke 
kompatibilnímu PC

Synchronise — synchronizace kontaktù, kalendáøe, úkolù a 
poznámek mezi pøístrojem a kompatibilní aplikací pro 
správu osobních informací (PIM) na PC aplikací Nokia PC 
Sync

Backup — zálohování dat z pøístroje nebo obnovení 
ulo¾ených dat z kompatibilního PC do pøístroje aplikací 
Content Copier

Store images — ukládání obrázkù a videoklipù z pøístroje 
do kompatibilního PC aplikací Image Store

File manager — ke správì obsahu slo¾ek pøístroje v 
Prùzkumníku Windows aplikací Nokia Phone Browser

Transfer music — vytvoøení a organizování souborù 
digitální hudby na kompatibilním PC a jejich pøenos do 
kompatibilního pøístroje aplikací Nokia Music Manager

Pøipojení k internetu —sestavení sí»ového spojení aplikací 
One Touch Access, kdy je vá¹ pøístroj pou¾it jako modem

View multimedia — zobrazení obrázkù a videí a pøevod 
video a audio souborù v aplikaci Nokia Multimedia Player.
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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:
• pou¾ít znaèky pro organizování fotografií a jejich 

snadné hledání,
• pou¾ít zobrazení kalendáøe pro zobrazení v¹ech 

digitálních fotografií na jednom místì,
• Oprava bì¾ných chyb fotografií,
• sdílet fotografie nejrùznìj¹ím zpùsobem: posílat je 

el. po¹tou, tisknout na domácí tiskárnì nebo je posílat 
do kompatibilních mobilních pøístrojù.

Instalace
Aplikaci Adobe Photoshop Album Starter Edition mù¾ete 
na kompatibilní PC 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.

Aplikaci Nokia PC Suite najdete na CD-ROMu 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 Nokia N80 do poèítaèe
Fotografie mù¾ete z pøístroje do aplikace Starter Edition 
pøená¹et dvìma zpùsoby.

Automatické pøená¹ení fotografií a videoklipù do 
kompatibilního poèítaèe:
1 Pøipojte svùj pøístroj ke kompatibilními PC USB 

kabelem. V poèítaèi se otevøe dialogové okno Adobe 
Photo Downloader a automaticky jsou vybrány 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 menu Galerie va¹eho pøístroje jsou automaticky 
pøenesena do aplikace Starter Edition a oznaèena jako 
znaèky.
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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 Get photos > From 

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

4 Pøenos zahájíte klepnutím na Get Photos. V¹echny 
vybrané fotografie jsou importovány do aplikace 
Starter Edition. V¹echna alba vytvoøená v menu 
Galerie va¹eho pøístroje jsou automaticky pøenesena 
do aplikace Starter Edition a oznaèena jako znaèky. 

5 Soubory po pøenesení do aplikace Starter Edition 
mù¾ete odstranit z pøístroje.

Pøená¹ení fotografií a videoklipù 
z poèítaèe do pøístroje Nokia N80
Pøená¹ení upravených fotografií a videoklipù zpìt do 
pøístroje:

1 USB kabelem 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 V panelu zástupcù klepnìte na Share a zvolte Send to 

Mobile Phone.
5 Klepnìte na OK.

Organizace a hledání fotografií 
podle data
Aplikace Starter Edition z dùvodu snadného 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.
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3 Tlaèítky se ¹ipkami v horní èásti kalendáøe mù¾ete 
pøecházet mezi jednotlivými mìsíci.

Organizace a hledání fotografií 
podle znaèek
Vyhledejte fotografie pomocí znaèky s klíèovým slovem, 
podle osoby, místa, události a dal¹ích charakteristik 
fotografie. Pokud fotografie oznaèíte, nemusíte si 
pamatovat název souboru, datum ani slo¾ku.

V panelu zástupcù klepnìte na Organize a otevøete 
podokno Tag.

Vytvoøení vlastní znaèky:
1 Klepnìte na 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 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
Øe¹ení nejbì¾nìj¹ích problémù s fotografiemi:
1 V zásobníku vyberte fotografii.
2 Na panelu zástupcù klepnìte na 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 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 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 v panelu nástrojù.
Chcete-li vybranou èást videoklipu oøíznout (odstranit 
èásti pøed ní a za ní), klepnìte na tlaèítko Crop v panelu 
nástrojù.
Chcete-li vybranou èást videoklipu zkopírovat a vlo¾it ji 
na jiné místo, klepnìte na tlaèítko Copy v 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 Help > Adobe Photoshop Album 
Help.

Podrobnìj¹í informace o aplikaci 
Starter Edition najdete na stránce 
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html


