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Hlasová pomoc a Mluvení
Hlasová pomoc 

Aplikace Hlasová pomoc ète text z obrazovky a umo¾òuje 
tak pracovat s nìkterými základními funkcemi pøístroje, 
ani¾ byste se dívali na displej. Vyberte nìkterou z tìchto 
funkcí:

Poslední hovory—Poslech informací o nepøijatých a 
pøijatých hovorech, volaných èíslech a èastých voláních.

Kontakty—Poslech záznamù ze slo¾ky Kontakty. 
Stisknutím navigaèního tlaèítka dolù vyhledejte kontakt. 
Stisknutím navigaèního tlaèítka vpravo otevøete seznam 
skupin. Kontakt zavoláte stisknutím tlaèítka Volat. Tuto 
funkci nepou¾ívejte, pokud máte ve slo¾ce Kontakty více 
ne¾ 500 záznamù.

Hlas. schránka—Volání hlasové schránky (sí»ová slu¾ba).

Èíselník—Vytoèení èísla. Pro zadání èíslice stisknìte 
navigaèní tlaèítko nahoru nebo dolù. Jakmile usly¹íte 
správnou èíslici, navigaèní tlaèítko stisknìte. Pokraèujte 
v zadávání jednotlivých èíslic, a¾ zadáte celé èíslo. 
Èíslo zavoláte stisknutím tlaèítkem Volat.

Hodiny—Poslech aktuálního èasu. Datum usly¹íte po 
stisknutí navigaèního tlaèítka dolù.

Chcete-li sly¹et dal¹í mo¾nosti, zvolte mo¾nost Volby.

Mluvení 

V aplikaci Mluvení mù¾ete vybrat jazyk a hlas pro ètení 
zpráv. Chcete-li nastavit rychlost a hlasitost øeèi, zvolte 
mo¾nost Nastavení hlasu.

Dostupné hlasy závisí na jazyce. Pøi zmìnì jazyka se 
hlas zmìní na výchozí hlas nového jazyka. Pokud chcete, 
vyberte jiný hlas urèený pro daný jazyk.

Pro zobrazení hlasù pro vybraný jazyk stisknìte navigaèní 
tlaèítko vpravo. Pro pøehrání hlasu, zobrazení informací 
o hlasu nebo odstranìní vybraného hlasu zvolte mo¾nost 
Volby > Pøehrát hlas, Detaily hlasu nebo Odstranit.


