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Skontrolujte obsah balenia P535 a skontrolujte nasledujúce položky:

P Zariadenie ASUS P535
P Batéria
P Adaptér striedavého prúdu
P Mini USB kábel
P Náhlavová súprava
P Pero
P Autonabíjačka mobilného telefónu
P Súprava do auta (držiak PDA a stojan s prísavkou určený na predné sklo)*
P Ochranné puzdro 
P CD s návodom na začatie práce s prístrojom
P Návod na obsluhu
P Rýchly sprievodca pre spustenie
P Záručná karta

POZNÁMKA: Ak je ktorákoľvek z týchto položiek poškodená alebo chýba, spojte sa so svojim predajcom..

VÝSTRAHA:  
• Aby ste znížili riziko vzniku požiaru, používajte jedine správny typ batérií. Podrobnosti nájdete v časti “Inštalácia SIM karty  
  a batérie”. 
• Nepokúšajte sa rozmontovať alebo opravovať batériu. 
• Použité batérie zlikvidujte správnym spôsobom. Informácie o správnom spôsobe likvidácie batérie získate na miestnych     
  úradoch.

Obsah balenia
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Funkcie na hornej strane

Funkcie na ľavej bočnej 
strane Funkcie na prednej strane
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Spoznajte svoje zariadenie P535
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Popis prvkov zariadenia
Č. Položka Popis
1 Otvor pre MiniSD Umožňuje vám zasunúť pamäťovú kartu MiniSD.

2 Hlavný vypínač Jedným stlačením zariadenie prejde do režimu pozastavenia alebo k prebudeniu 
zariadenia z režimu spánku. Stlačením a podržaním zariadenie zapnete (ON) 
alebo vypnete (OFF).

3 Pero Pomocou pera dokážete písať, kresliť alebo vyberať položky na dotykovej ploche.

4 Tlačidlo pre fotoaparát/
uzávierku

Stlačením spustite fotoaparát. V režime fotografovania fotografovanie vykonáte 
stlačením tlačidla do polovice a následným úplným stlačením. V rámci video 
režimu dôjde pri stlačení tlačidla do polovice k zaostreniu, po úplnom stlačení 
dôjde k spusteniu nahrávania a po opätovnom stlačení dôjde k zastaveniu 
nahrávania..

5 Regulátor hlasitosti Stláčaním tlačidiel so šípkami nastavíte hlasitosť.

6 Tlačidlo pre obnovenie 
nastavení

Pomocou pera stlačte tlačidlo pre obnovenie nastavení, čím dôjde k mäkkému 
reštartu vášho zariadenia.

7 Oznamujúci LED indikátor Tento polifunkčný LED indikátor oznamuje nasledujúce 
• Zelená - telefón je úplne nabitý. 
• Bliká na zeleno - zistená sieť. 
• Červená - Telefón sa nabíja. 
• Bliká na červeno - upozornenie na udalosť. 
• Bliká na modro - Bluetooth® alebo bezdrôtová WLAN(IEEE     802.11b/g) je 
zapnutá. 
• Bliká na modro - GPS je zapnutý.

8 Slúchadlo s prijímačom Umožňuje vám počúvať prichádzajúce alebo odchádzajúce hovory.

9 Dotyková LCD obrazovka Táto 2,8-palcová TFT LCD dotyková obrazovka s 65536 farbami a rozlíšením 240 
x 320 vám umožňuje pomocou pera písať, kresliť a vykonávať voľby.

10 Tlačidlo pre uskutočnenie 
hovoru

Stlačením prijmete alebo zrealizujete hovor.

11 Ľavé programovateľné tlačidlo Vykonáva príkaz znázornený nad tlačidlom.

12 Tlačidlo - prepínač režim/
úloha

Umožňuje vám prepínať aplikácie a úlohy. Stlačením a podržaním tohto tlačidla 
zapnete/vypnete blesk.
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Popis prvkov zariadenia
Č. Položka Popis

13 Navigačné tlačidlá Pomocou týchto tlačidiel sa dokážete pohybovať v rámci menu. Stlačením 
stredného tlačidla spustíte aplikáciu; ak ste v režime fotoaparátu, stlačením 
nasnímate záber.

14 Akčné tlačidlo Stlačením zrealizujete úlohu pre vybranú položku.

15 Pravé programovateľné 
tlačidlo

Vykonáva úlohu znázornenú nad tlačidlom.

16 Tlačidlo OK alebo Zatvoriť Stlačením potvrdíte príkaz alebo zatvoríte/opustíte otvorenú aplikáciu.

17 Tlačidlo Koniec Stlačením ukončíte hovor.

18 Blesk fotoaparátu Umožňuje vám snímať zábery v tmavom prostredí. Aby ste zapli/vypli 
tento blesk, stlačte a podržte tlačidlo prepínača režimov.

19 Objektív fotoaparátu Tento 2 megapixlový fotoaparát je vybavený objektívom s 
automatickým zaostrením (AF) a bleskom.

20 Konektor pre GPS anténu Kvôli lepšiemu príjmu signálu vám umožňuje nainštalovať externú 
GPS anténu.

21 Reproduktor Umožňuje vám počúvať zvukové médiá a telefonické hovory.

22 Priehradka batérie Obsahuje batériu, ktorá zariadenie zásobuje energiou.

23 Tlačidlo pre hlasové 
prikazy/nahrávanie

Stlačením spustíte hlasového príkazcu a aplikáciu pre nahrávanie s 
cieľom nahrať hlas. 

24 Tlačidlo pre pozastavenie Posunutím zablokujete alebo odblokujete všetky tlačidlá vrátane 
dotykovej LCD obrazovky.

25 Port pre slúchadlo K tomuto portu pripojte príslušenstvo náhlavovej súpravy.

26 Mini USB konektor Pomocou tohto konektora dokážete vykonávať synchronizáciu svojich 
údajov resp. nabíjať batériu.

27 Mikrofón Používa sa na realizáciu alebo prijímanie telefónnych hovorov, 
nahrávanie zvukov, nahrávanie hlasu alebo vyslovovanie hlasových 
príkazov.
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Pred tým, ako budete môcť začať používať svoje zariadenie je potrebné nainštalovať kartu 
identifikačného modulu účastníka (SIM) a nabitú batériu. SIM karta obsahuje vaše telefónne číslo, 
podrobnosti o účastníkovi, telefónny zoznam a prídavnú pamäť telefónu.

Inštalácia SIM karty a batérie
1.  Otvorte kryt priehradky batérie a vyberte batériu. 

POZNÁMKA: Aby ste predišli strate údajov, zariadenie sa automaticky po otvorení priehradky batérie vypne.

2.  Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol a odseknutý okraj smeroval k 
hornému ľavému okraju štrbiny.

3.  Do priehradky batérie vložte batériu tak, aby medené kontakty boli v zhode s medeným 
vodičom na zariadení.

4.  Opätovne osaďte kryt priehradky batérie na svoje miesto.

VÝSTRAHA:  Používajte jedine batérie ASU určené pre toto zariadenie..

Pripravenie zariadenia na používanie

Nabíjanie batérie
Batéria sa dodáva iba čiastočne nabitá. Pred prvým použitím batériu nabite, a to počas doby 
aspoň štyroch hodín.
Nabíjanie batérie:

1.  Pripojte zástrčku adaptéra striedavého prúdu k mini USB konektoru na spodnej strane 
zariadenia.

2.  Zástrčku sieťovej šnúry zasuňte do uzemnenej zásuvky na stene alebo viacnásobnej 
zásuvky.
POZNÁMKA: 
• LED indikátor začne svietiť na červeno a na stavovej lište sa zobrazí ikona batérie, a to počas doby nabíjania batérie. 
•V prípade úplného vybitia batérie, nabíjajte ju počas doby aspoň dvadsiatich minút pred opätovným zapnutím.
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Zapnutie zariadenia
Po nabití batérie ste pripravení používať svoje zariadenie.
Zapnutie zariadenia:

1.  Stlačením a podržaním hlavného vypínača zariadenie zapnete.
2.  Pre nastavenie svojho zariadenia s podporou Windows Mobile pokračujte podľa 

pokynov na obrazovke.

Obrazovka pre dnešok
Obrazovka pre dnešok vám zobrazuje informácie, ktoré sú pre vás užitočné. 

Poklepaním otvoríte menu Start 
(Štart).

Poklepaním nastavíte dátum, čas 
a budík.

Zobrazuje aktuálneho poskytovateľa 
siete a stav pripojenia 

Poklepaním nastavíte informácie o 
majiteľovi

Poklepaním otvoríte správy

Poklepaním nastavíte úlohy

Poklepaním nastavíte profil

Poklepaním sa prihlásite do 
Windows Live

Poklepaním začnete využívať službu 
Live Search (Živé vyhľadávanie)

Poklepaním zobrazíte históriu 
hovorov

Zobrazuje stav batérie  
Poklepaním nastavíte hlasitosť
Zobrazuje stav signálu

Poklepaním zobrazíte stav 
pripojiteľnosti

Poklepaním zmeníte 
nastavenia pre WLAN (IEEE 
802.11b/g)

Poklepaním zobrazíte 
centrálny procesor systému, 
nastavenie USB, jas LCD, stav 
batérie, pamäte a MiniSD 

Poklepaním zobrazíte zoznam 
kontaktov

Poklepaním zmeníte 
nastavenia pre Bluetooth.

Poklepaním odblokujte, 
zablokujete alebo zmeníte 
nastavenia pre My Secrets 
(Moje utajenia) (Zobrazí sa jedine 
v prípade ak je funkcia My Secrets (Moje 
utajenia) aktívna.)
Poklepaním zmeníte orientáciu 
obrazovky

Zobrazuje stav pripojenia 
pomocou Bluetooth® 

Stavová lišta

Poklepaním si prečítate alebo 
naplánujte schôdzky
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Stavová ikona ASUS
Stavová ikona ASUS vám umožňuje jednoducho skontrolovať a prezerať stav nasledujúcich 
prvkov zariadenia: centrály procesor, USB, jas LCD, výkon batérie, pamäťovú kapacitu pamäte, 
karty MiniSD a zariadenia.

Aby ste skontrolovali stav týchto prvkov, poklepte na stavovú ikonu ASUS  na obrazovke 
pre dnešok. 

CPU (Centrálny procesor):  Umožňuje 
vám nastaviť režim centrálneho procesora. 
Nastavením na Automatic Mode 
(automatický režim) dôjde k automatickej 
zmene rýchlosti centrálneho procesora, 
a to na základe zaťaženia centrálneho 
procesora.
USB :  Umožňuje vám nastaviť režim 
pripojenia pomocou USB.
Jas : Poklepaním nastavíte jas LCD pre 
napájanie pomocou batérie alebo pre 
externé napájanie.
Napájanie : Zobrazuje zostávajúci výkon 
batérie a umožňuje vám nastaviť pokročilé 
funkcie pre úsporu energie.
Pamäť : Zobrazuje celkovú, aktuálne využitú 
a zostávajúcu dostupnú pamäť.
Pamäť pamäťovej karty : Zobrazuje celkovú, 
aktuálne využitú a zostávajúcu pamäť. 
Karta MiniSD : Poklepaním zobrazíte obsah 
nainštalovanej miniSD karty.( Zobrazí sa 
jedine v prípade, ak je MiniSD karta vložená 
v zariadení)
Settings (Nastavenia) : Umožňujú vám 
zvoliť položky, ktoré sa budú zobrazovať v 
rámci tohto vybiehajúceho okna pre stav 
zariadenia ASUS.
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Ikona panela pre zadávanie 
vstupov 

Klávesnica

Zadávanie informácií 

Používanie panela pre 
zadávanie vstupov
Panel pre zadávanie vstupov vám 
umožňuje zvoliť si rôzne metódy zadávania 
vstupov dostupné vo vašom zariadení 
vrátane: Keyboard (Klávesnica).
Poklepaním na ikonu panela pre zadávanie 
vstupov zobrazte menu pre ikonu a zvoľte 
spôsob zadávania vstupov. 

Metódy panela pre zadávanie vstupov 
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Posielanie správ
Vaše zariadenie vám umožňuje odosielanie a prijímanie e-mailov, SMS, MMS, ako aj MSN 
správ v prípade pripojenia do siete. Ďalej je popísané napísanie a odoslanie správy.
Napísanie a odoslanie správy

1.  Poklepte na Start (Štart) a následne na Messaging 
(Správy).

2.  Poklepte na Menu > Go To (Prejsť na) a následne 
zvoľte účet: 
• Textové správy 
• Outlook E-mail 
• MMS 

3.  Poklepte na New (Nová).
4.  Pomocou tlačidiel zadajte e-mailovú adresu alebo 

telefónne číslo jedného/viacerých príjemcov a ako 
oddeľovač použite bodkočiarku. Pre otvorenie 
zoznamu kontaktov poklepte na Menu > Add 
Recipient (Pridať príjemcu).

5.  Napíšte svoju správu.

Správy



11

Používanie odkazovača Windows Live 
Messenger

1.  Poklepte na Start (Štart) > Programs > 
Messenger (Odkazovač) čím spustíte odkazovač 
Windows Live Messenger.

2.  Poklepte na Sign in (Prihlásiť sa) do odkazovača 
Windows Live Messenger. Na obrazovke, ktorá sa 
zobrazí poklepte na Accept (Akceptovať).

3.  Napíšte e-mailovú adresu a heslo a následne 
poklepte na Sign In (Prihlásiť sa). 

 Poklepaním na políčko Save password (Uložiť 
heslo) uložte heslo.

4.  Pre nastavenie odkazovača  Windows Live Messenger postupujte 
podľa pokynov na ďalšej obrazovke

POZNÁMKA:  
•Aby ste mohli používať odkazovač Windows Live Messenger budete potrebovať Microsoft .NET Passport. Passport 
(Povolenie) získate na stránke www.passport.com.   
• Ak je stav pre odkazovač Windows Live Messenger on-line, GRPS automaticky obnoví pripojenie.
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Pred vykonaním synchronizácie vášho zariadenia so serverom Exchange Server nainštalujte 
do svojho počítača Microsoft®  ActiveSync™ , a to z CD s podporou pre P535. ActiveSync™ 
je softvér, ktorý vykoná synchronizáciu vášho P535 s počítačom s operačným systémom 
Windows® . Váš P535 je dodávaný s predinštalovaným ActiveSync™. Synchronizácia vášho 
zariadenia so serverom Exchange Server:

Synchronizácia so serverom Exchange 
Server

1.  V menu ActiveSync poklepte na Menu 
> Add Server Source (Pridať server).

2.  V poli Server Address (Adresa servera) 
zadajte názov servera, na ktorom beží 
Exchange Server a následne poklepte 
na Next (Nasledujúci).

3.  Zadajte svoje meno, heslo a doménu 
a následne poklepte na Next 
(Nasledujúci).

4.  Poklepte na políčka a zvoľte položky s 
údajmi, ktoré si želáte zosynchronizovať 
so serverom Exchange Server. Zmenu 
dostupných nastavení synchronizácie 
vykonáte tak, že zvolíte položku s údajmi 
a poklepete na Settings (Nastavenia). Po 
dokončení poklepte na Finish (Dokončiť) .

5.  Spustite proces synchronizácie.
POZNÁMKA: Podrobnosti o zmene naplánovania 
synchronizácie nájdete v návode na obsluhu.
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    Vzhľad svojho zariadenia môžete prispôsobiť podľa vami požadovaných nastavení.

Prispôsobenie menu Start (Štart)
Prispôsobenie menu Start (Štart):
1.  Poklepte na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > 

Personal (Osobné) .
2.  Poklepte na ikonu Menus (Menu) .
3.  Zaškrtnite položky, ktorých zobrazenie v rámci menu si 

želáte.

4.  Po dokončení poklepte  .

zadanie informácií o majiteľovi

Aktualizácia informácií o majiteľovi:
1.  Poklepte na Start (Štart) > Settings (Nastavenie) 

> Personal (Osobné) a následne poklepte na ikonu 
Owner Information (Informácie o majiteľovi) alebo 
poklepte na      ikonu na obrazovke pre dnešok.

2.  Informácie napíšte.

3.  Po dokončení poklepte  .

Personalizácia zariadenia

Poklepaním nastavíte informácie o 
majiteľovi. 

POZNÁMKA: Je možné celkom zaškrtnúť 7 položiek.
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Nastavenie zvukov vyzváňania (typ zvončeka, tón a zvuk klávesnice)
Nastavenie zvukov telefónu:

1.  Poklepte na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Personal 
(Osobné)

2.  Poklepte na ikonu Phone (telefón).
3.  V rámci obrazovky Phone (Telefón) poklepte na políčko Ring 

type (Typ zvončeka) a zvoľte požadovaný typ zvončeka. 
 Poklepaním na políčko Ring tone (Tón zvončeka) zvolíte 

požadovaný typ zvonenia.  
Poklepaním na políčko Keypad (Klávesnica) zvolíte zvuk 
klávesnice.

4.  Po dokončení poklepte  .

Nastavenie témy obrazu

Nastavenie témy obrazu:
1.  Poklepte na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Personal 

(Osobné)  > Today (Dnes).
2.  Tému obrazu zvoľte v rámci zoznamu. 
 Poklepte na políčko Use this picture as the background 

(Použiť tento obrázok ako pozadie) ak si želáte použiť tento 
obrázok ako pozadie obrazovky zariadenia.

3.  Poklepte  po dokončení.
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Nastavenie dátumu a času
Obrazovku pre spustenie dátumu a času môžete spustiť 
priamo z obrazovky pre dnešok.  
Oprava dátumu a času:

1.  Poklepte na  ikonu hodiny na obrazovke pre 
dnešok.

2.  Zvoľte správne časové pásmo a zmeňte dátum alebo 
čas.

POZNÁMKA: 
Počas synchronizácie dôjde k aktualizácii dátumu a 
času vášho zariadenia s dátumom a časom nastaveným 
na vašom počítači.

Nastavenie profilu
Zmena profilu zariadenia:

1.  Poklepte na Start (Štart) > Settings 
(Nastavenia) > Personal (Osobné)  
následne poklepte na ikonu Profile 
(Profil).

2.  prispôsobte nastavenia pre zvuk a 
upozornenia.



1�

Používanie WLAN (IEEE 802.11b/g)
Aktivácia WLAN vo vašom zariadení:

1.  Poklepte na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Connections (Pripojenia)  
následne poklepte na ikonu Wi-Fi Manager (Správca pre Wi-Fi).  

2.  V rámci obrazovky Wi-Fi Manager (Správca pre Wi-Fi) poklepte na Menu a následne 
na Turn Wi-Fi On (Zapnúť Wi-Fi) . 

Wi-Fi môžete zapnúť alebo vypnúť aj z obrazovky pre dnešok.  

Funkcie bezdrôtového spojenia

DÔLEŽITÉ: 
• V prípade súčasného používania WLAN aj  GPRS, prioritu signálu bude mať druhý. Odporúčame vám nepoužívať 
súčasne WLAN a GPRS. 
• Odporúčame vám nepoužívať súčasne funkciu WLAN a Bluetooth. Môže dochádzať k rušeniu prenosu údajov, a to 
kvôli tomu, že obe využívajú bezdrôtový kanál. 
• WLAN a USB spojenia nemožno využívať súčasne. 
• Ak je výkon batérie nižší ako 20% zariadenie zobrazí výstražné hlásenie o tom, či naďalej používať WiFi alebo nie. V 
prípade pokračujúceho používania poklepte na “Yes (Áno)”; v prípade potreby odpojenia poklepte na “No (Nie)”. Aby 
ste zabránili strate údajov, odporúčame vám okamžite pripojiť zástrčku sieťového adaptéra d siete prívodu energie.

Používanie Bluetooth™
Aktivovanie (zapnutie) Bluetooth vo vašom zariadení:

1.  Poklepte na Start (Štart) > Settings (Nastavenia) > Connections (Pripojenia)  
následne poklepte na ikonu Bluetooth).  

2.  Na obrazovke Bluetooth poklepte na záložku General (Všeobecné).  
3.  Poklepte na tlačidlo Turn on (Zapnúť). Stav Bluetooth sa zobrazí nad tlačidlami Turn 

on/Turn off (Zapnúť/Vypnúť).
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Používanie náhlavovej súpravy s podporou Bluetooth 
Nastavenie mono náhlavovej súpravy

Bluetooth môžete zapnúť alebo vypnúť aj z obrazovky pre dnešok. Za tým účelom:
1.  Nájdite ikonu        Bluetooth pri pravom spodnom okraji obrazovky pre dnešok.
2.  Poklepte na menu ikony      a následne poklepte na Turn Bluetooth ON (Zapnúť Bluetooth). 
 Ikona Bluetooth sa zmení na       v prípade zapnutia Bluetooth.  

1.  Presvedčte sa, že Bluetooth je na vašom zariadení aktívne.

2.  Poklepte na  na obrazovke pre dnešok a následne v 
rámci menu ikony poklepte na Bluetooth Manager (Správca 
Bluetooth).

3.  Na obrazovke Bluetooth Manager (Správca Bluetooth) 
poklepte na New (Nový) .

4.  V rámci sprievodcu pripojením poklepte na  nastavenie pre 
Hands-free/Headset (Hands-free/Náhlavová súprava) a 
následne poklepte na Next (Nasledujúci).

5.  Presvedčte sa, že vaša náhlavová súprava je v režime 
párovania a pripravená prijímať požiadavky na pripojenie; 
následne poklepte na Next (Nasledujúci).

6.  Napíšte názov vašej náhlavovej súpravy s podporou Bluetooth 
a poklepte na Next (Nasledujúci).

POZNÁMKA: 
Ak dôjde k zlyhaniu spojenia medzi Bluetooth a náhlavovou súpravou, stlačte ikonu zariadenia a následne 
zvoľte “Re-connection (Opätovné pripojenie)”; nie je potrebné vykonať opätovné párovanie zariadení.

7.  V prípade zadania hesla zadajte alfanumerický kód vašej náhlavovej súpravy a 
následne poklepte na OK. Nájdete ho v dokumentácii dodávanej s náhlavovou 
súpravou.

8.  Poklepte na Finish (Dokončiť). Teraz ste pripravení na používanie náhlavovej súpravy.  

POZNÁMKA: 
Pokyny pre nastavenie zariadenia Bluetooth uvedené v tejto časti môžu byť iné ako pokyny pre iné Bluetooth zariadenia. 
Ak sa pokyny v tomto návode odlišujú od dokumentácie dodávanej so zariadením s podporou Bluetooth, postupujte podľa 
dokumentácie dodávanej so zariadením.
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Náhlavová stereo súprava
P535 podporuje profil A2DP (Pokročilý profil šírenia zvuku), ktorý sa využíva v prípade 
náhlavových stereo súprav s podporou Bluetooth. Presvedčte sa, že vaša náhlavová stereo 
súprava taktiež podporuje profil A2DP. 

2.  V rámci obrazovky pre Bluetooth Manager (Správca 
Bluetooth) poklepte na New (Nový) a následne zvoľte High 
Quality Audio Setup (Nastavenie zvuku vysokej kvality).

3.  Presvedčte sa, že vaša náhlavová stereo súprava je v režime 
párovania a pripravená prijímať požiadavky na pripojenie; 
následne poklepte na Next (Nasledujúci).

4. Napíšte názov vašej náhlavovej stereo súpravy a následne 
poklepte na Next (Nasledujúci).

 • Ak si želáte vytvoriť ikonu, poklepte na políčko Create a 
shortcut for this connection (Pre toto pripojenie vytvoriť 
ikonu) a následne zadajte názov pripojenia. 
• Ak si želáte využívať bezpečné pripojenia, poklepte na políčko 
Use a secure, encrypted connection (Používať bezpečné, 
zašifrované pripojenie).

5.  Aktiváciu spojenia vykonáte poklepaním na Finish (Dokončiť) . 

1.  Poklepte na   na obrazovke pre dnešok a následne v rámci menu ikony poklepte na 
Bluetooth Manager (Správca Bluetooth).

DÔLEŽITÉ: 
Aby ste mohli prijímať telefonický hovor pomocou svojej náhlavovej stereo súpravy, 
presvedčte sa, že máte súčasne mono aj stereo pripojenie.  

POZNÁMKA: 
Aby ste mohli používať hlasového príkazcu počas používania náhlavovej súpravy, 
stlačte tlačidlo pre prijatie hovor* a následne postupujte podľa pokynov. (*Tlačidlo 
pre prijatie hovoru nemusí byť podporované inými modelmi náhlavových súprav.)
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Používanie nástroja GPRS
Nástroj GPRS vám umožňuje pohodlne si zvoliť a pripojiť sa k svojmu poskytovateľovi GRPS 
služby.

1.  Poklepte na Start (Štart) > Settings 
(Nastavenia) > Connections 
(Pripojenia)  následne poklepte na 
ikonu Network Setting (Nastavenie 
siete). 

 Taktiež môžete poklepať na  na 
stavovej lište a následne poklepať 
na Settings (Nastavenia) v rámci 
vybiehajúceho popisu.

2.  V rámci obrazovky Network Setting 
(Nastavenie siete) zvoľte v zozname 
svojho poskytovateľa služby GPRS.

POZNÁMKA: 
•  Operátory sa v rámci regiónov líšia. 
•  GPRS a USB spojenia nemožno využívať 
súčasne.
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Odpojenie o GPRS
Odpojenie od GPRS:

1.  Poklepte na  na stavovej lište.
2.  V rámci vybiehajúceho popisu 

poklepte na Disconnect (Odpojiť).
3. Pre opustenie poklepte na  . 

Pripojenie ku GPRS
Pripojenie ku GPRS:

1.  Spustite akúkoľvek aplikáciu 
pripájajúcu sa k Internetu (napr. 
Internet Explorer). 

 Zariadenie sa automaticky pripojí k 
vami nastavenému GRPS spojeniu. 
Zobrazí sa vybiehajúci popis so 
zobrazením stavu pripojenia.

2. Po pripojení dokážete surfovať po 
Internete. Ak používate Internet 
Explorer,  zobrazí sa predvolená 
úvodná stránka.

Vybiehajúci 
popis

POZNÁMKA: 
• Ak je ActiveSync nastavený na automatickú     
synchronizáciu so serverom Exchange Server, k 
synchronizácii dôjde po opätovnom pripojení.  
• GPRS sa automaticky pripojí vždy, ak spustíte 
aplikáciu, ktorá vyžaduje GPRS pripojenie (napríklad  
Internet Explorer alebo Pocket MSN).
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Náhradné batérie

Ak sa zariadenie dodáva s náhradnou batériou a v prípade, ak by výmena za 
nesprávny typ mohla spôsobiť výbuch (napr. pri použití niektorých lítiových 
batérií) uplatní sa nasledujúce:

– ak je batéria umiestnená v OBLASTI PRÍSTUPU OBSLUHY, v blízkosti 
batérie bude označenie, alebo v návode na obsluhu aj v návode na 
vykonávanie servisu bude uvedené prehlásenie; 

– ak sa batéria nachádza na inom mieste zariadenia, v blízkosti batérie 
bude označenie, alebo v návode na vykonávanie servisu bude uvedené 
prehlásenie.

Označenie a prehlásenie bude obsahovať nasledujúci alebo podobný text:
VÝSTRAHA

RIZIKO VÝBUCHU V PRÍPADE, AK BATÉRIA BUDE VYMENENÁ ZA 
NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE ZNEŠKODŇUJTE V SÚLADE S 
POKYNMI.

Vyhlásenia 
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Prístup obsluhy pomocou nástroja

Ak je pre získanie prístupu do OBLASTI PRÍSTUPU OBSLUHY potrebný 
NÁSTROJ, taktiež všetky ostatné priehradky v tejto oblasti s výskytom rizika budú 
OBSLUHE neprístupné prostredníctvom toho istého NÁSTROJA, alebo takéto 
priehradky budú označené tak, aby odradili OBSLUHU od prístupu.
Prijateľné označenie pre riziko zasiahnutia elektrickým prúdom je (ISO 3864, č. 
5036).

Zariadenia pre miesta s obmedzeným prístupom

V prípade zariadení určených iba pre inštaláciu na MIESTACH S OBMEDZENÝM 
PRÍSTUPOM budú pokyny pre inštaláciu obsahovať patričné prehlásenie. 
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VÝSTRAHA

Užívateľ musí vypnúť zariadenie na miestach s potenciálne výbušným ovzduším, 
ako sú napríklad čerpacie stanice pohonných hmôt, sklady chemikálií a 
prevádzok s výskytom trhavín. 
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ASUS

Adresa: 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tchajvan

Tel: 886-2-2894-3447; Fax: 886-2-2890-7698

Prehlásenie

Týmto prehlasujeme, že kódy IMEI pre tento výrobok, ktorým je P535 sú pre 
každú jednotku jedinečné a priradené jedine pre tento model. Kód IMEI pre 
každú jednotku je výrobne nastavený a užívateľ ho nedokáže zmeniť. Zároveň 
je v zhode s relevantnými požiadavkami týkajúcimi sa integrity s IMEI, ktoré sú 
vyjadrené v normách GSM.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tejto náležitosti, 
budeme sa im maximálne venovať.

S pozdravom, 

                   

Spoločnosť: ASUSTeK COMPUTER INC.
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv. aspx
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Kontaktné informácie
ASUSTeK COMPUTER INC. (Tchajvan)
Horúca linka: (bezplatné hovory jedine v rámci Tchajvanu) 
Fax: 886-2-2895-9254 
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx 
WWW: http://tw.asus.com 

ASUSTeK COMPUTER INC. (Ázia - Tichomorie)
Hotline: 886-2-2894-3447 
Fax: 886-2-2890-7698 
E-mail: http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx 
WWW: http://www.asus.com 

ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko/Rakúsko ) 
Hotline: +49-2102-9599-10 
Fax: +49-2102-9599-11 
E-mail: http://www.asus.de/support/support.htm 
WWW: http://www.asus.de

ASUS COMPUTER (Čína)
Tel: +86-10-82667575 
E-Mail: http://vip.asus.com.cn/eservice/techserv.aspx.
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