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Hlasová pomoc a reè
Hlasová pomoc 

Aplikácia Hlasová pomoc èíta text na obrazovke, èím vám 
umo¾òuje pou¾íva» niektoré základné funkcie zariadenia 
bez toho, aby ste sa museli pozera» na displej. Vyberte si  
z nasledujúcich funkcií:

Posledné hovory—ak chcete poèu» informáciu o va¹ich 
neprijatých a prijatých hovoroch, volaných èíslach a 
èastých hovoroch.

Kontakty—ak chcete poèu» polo¾ky kontaktov. Prejdite 
na po¾adovaný kontakt. Stlaèením posúvacieho tlaèidla 
doprava otvorte zoznam skupín. Ak chcete zavola» 
vybranému kontaktu, stlaète tlaèidlo Vola». Ak máte  
v kontaktoch viac ako 500 polo¾iek, túto funkciu 
nepou¾ívajte.

Odkaz. schránka—ak chcete zavola» odkazovú schránku 
(slu¾ba siete).

Vytáèanie—ak chcete vytoèi» èíslo. Èíslo zadáte stlaèením 
posúvacieho tlaèidla nahor alebo nadol. Keï zaznie 
správna èíslica, stlaète posúvacie tlaèidlo. Takto vyberajte 
ka¾dú ïal¹iu èíslicu, a¾ kým nezadáte celé èíslo. Ak 
chcete zavola» na vybrané èíslo, stlaète tlaèidlo Vola».

Hodiny—ak si chcete vypoèu» aktuálny èas. Ak si 
chcete vypoèu» dátum, stlaète posúvacie tlaèidlo nadol.

Ak si chcete vypoèu» viac volieb, vyberte polo¾ku Voåby.

Hlas 

V menu Hlas si mô¾ete vybra» jazyk a hlas na èítanie správ. 
Ak chcete nastavi» rýchlos» a hlasitos» prehovoru, vyberte 
polo¾ku Nastavenia hlasu.

Hlas závisí od výberu jazyka. Keï zmeníte jazyk, hlas sa 
zmení na predvolenú voåbu pre daný jazyk. Podåa potreby 
si mô¾ete pre svoj jazyk vybra» iný hlas.

Ak chcete zobrazi» hlasy pre vybraný jazyk, stlaète 
posúvacie tlaèidlo doprava. Ak chcete prehra» vybraný hlas, 
zobrazi» informácie alebo ho vymaza», vyberte polo¾ku 
Voåby > Prehra» hlas, Detaily hlasu alebo Vymaza».


