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Úvod
Zařízení nüvifone™ M10 je multimediální 
mobilní telefon s integrovanou navigací a 
službami.

Získání podpory
Na stránkách www.garminasus.com 
naleznete informace o podpoře v rámci 
jednotlivých zemí a oblastí.

Registrace produktu
Zaregistrujte svůj produkt na adrese  
www.garminasus.com a získejte lepší 
podporu. Uschovejte originál účtenky  
nebo její fotokopii na bezpečném místě.

Poznámka: Pokud jste se zaregistrovali 
u služby Ciao! (viz strana 55), jste již 
zaregistrováni na webových stránkách 
http://my.garmin.com.

0700

Aktualizace softwaru
Nejnovější aktualizace softwaru stáhnete na 
stránkách www.garminasus.com/M10.

TIP: Před aktualizací softwaru zařízení 
nüvifone si vytvořte soubor zálohy  
(strana 82).

Služba nüMaps Guarantee™ 
Chcete-li získat jednu bezplatnou 
aktualizaci mapy (pokud je k dispozici), 
zaregistrujte své zařízení nüvifone na 
webových stránkách www.garminasus.com  
do 60 dnů od prvního vyhledání družic 
a použití při jízdě automobilem. Nárok 
na bezplatnou aktualizaci mapy ztrácíte 
při registraci po telefonu nebo pokud 
promeškáte 60denní lhůtu od prvního 
vyhledání satelitů zařízením nüvifone 
během jízdy.

Doplňkové mapy
Může si zakoupit doplňkové mapy 
pro zařízení nüvifone. Seznam map 
kompatibilních se zařízením nüvifone 
naleznete na stránkách (www.garminasus 
.com/M10).

www.garminasus.com
www.garminasus.com
http://my.garmin.com
www.garminasus.com/M10
www.garminasus.com
www.garminasus.com/M10
www.garminasus.com/M10
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Začínáme

 VARoVání
V kapitole Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu na straně 110 naleznete 
varování týkající se produktu a další důležité informace. 

Nejnovější návod k obsluze lze stáhnout na adrese www.garminasus.com/M10.

Funkce zařízení nüvifone

 Klávesy 
hlasitosti

Stylus

Konektor 
micro-USB 
pro sluchátka, 
napájení 
a připojení 
k počítači Objektiv 

fotoaparátu (na 
zadní straně)

Klávesa 
KonceKlávesa 

menu Start

Klávesa 
Odeslat

Konektor 
sluchátek

Klávesa 
Napájení

Konektor 
napájení pro 
navigační 
kolébku

www.garminasus.com/M10
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Nastavení zařízení
 VARoVání

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. 
Abyste zabránili zranění osob nebo 
poškození produktu v důsledku vystavení 
baterie působení extrémního tepla, vezměte 
zařízení při odchodu z vozidla s sebou nebo 
ho uložte na místo, kde nebude vystaveno 
přímému slunečnímu záření.

1. Odstraňte kryt přihrádky na baterii.
2. Nainstalujte kartu SIM.
3. Nainstalujte kartu microSD (volitelné 

příslušenství). Viz strana 9.
4. Nainstalujte baterii. Viz strana 9.
5. Nasaďte kryt přihrádky na baterii.  

Viz strana 10.
6. Dobijte baterii. Viz strana 10.

Odstranění krytu přihrádky na 
baterii.
Vysuňte kryt přihrádky na baterii na zadní 
straně zařízení nüvifone.

Kryt přihrádky 
na baterii

Instalace karty SIM
1. Vysuňte držák karty SIM směrem 

k vnější hraně zařízení a nadzdvihněte 
ho – viz pokyny na držáku. 

2. Vložte kartu SIM do zařízení tak, aby 
zlaté kontakty směřovaly dolů a aby byl 
zkosený roh poblíž středu zařízení. 

Tlačítko Reset Držák karty SIM

Držák karty microSD
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3. Držák karty zavřete. 
4. Držák karty zajistěte jeho zasunutím 

směrem ke středu zařízení. 

Instalace paměťové karty microSD
Pro uchování většího množství dat lze 
použít volitelnou kartu microSD. 
1. Vysuňte držák karty microSD směrem 

k vnější hraně zařízení a nadzdvihněte 
ho. 

2. Vložte kartu microSD do zařízení tak, 
aby zlaté kontakty směřovaly dolů. 

3. Držák karty zavřete. 
4. Držák karty zajistěte jeho zasunutím 

směrem ke středu zařízení. 

Instalace baterie
1. Najděte lithiovou baterii, která byla 

součástí balení.
2. Najděte kovové kontakty na konci 

baterie a v přihrádce na baterii.
3. Baterii vložte do přístroje tak, aby velké 

logo Garmin-Asus směřovalo dolů a 
aby byly kovové kontakty na baterii 
vyrovnány s kontakty v přihrádce na 
baterii.

Baterie

Poznámka: Další informace o baterii 
naleznete na straně 105.
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Nasazení krytu přihrádky na 
baterii.
Nasuňte kryt přihrádky na baterii na zadní 
stranu zařízení. Měli byste uslyšet cvaknutí.

Nabíjení baterie

Upozornění
Zařízení nüvifone se nenabije, pokud 
bude při nabíjení překročena maximální 
teplota 50 °C (122 °F). Pokud je zařízení 
nüvifone připevněno na čelní sklo, vyjměte 
je z držáku a umístěte z dosahu přímého 
slunečního záření.

Před prvním použitím zařízení nüvifone 
baterii nabíjejte alespoň čtyři hodiny. 
1. V případě potřeby připojte zástrčku 

k síťovému adaptéru.
2. Připojte kabel USB k síťovému adaptéru.
3. Konec micro-USB kabelu USB připojte 

ke konektoru na boční straně zařízení.

4. Zapojte síťový adaptér do elektrické 
zásuvky.

Pokud se baterie zcela vybije, nabíjejte 
zařízení před zapnutím alespoň 20 minut. 

Alternativní způsoby dobíjení
(Upřednostňovaný a nejrychlejší 
způsob) Vložte zařízení nüvifone do 
kolébky a připojte ke kolébce napájecí 
kabel ve vozidle. 
Připojte napájecí kabel ve vozidle 
k zařízení nüvifone.
Připojte zařízení nüvifone k počítači 
pomocí dodaného kabelu USB.
Vložte baterii do nabíječky baterií 
(příslušenství). Další informace 
o příslušenství naleznete na webových 
stránkách www.garminasus.com.

•

•

•

•

www.garminasus.com
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Zapnutí zařízení nüvifone
Zařízení nüvifone zapnete stisknutím a 
podržením klávesy napájení. 

Montáž zařízení nüvifone do 
vozidla
Součástí některých zařízení nüvifone je 
montážní sada a napájecí kabel do vozidla. 
Chcete-li zakoupit příslušenství, přejděte na 
adresu www.garminasus.com/M10.
1. Napájecí kabel do vozidla zapojte do 

konektoru napájení na zadní straně 
kolébky. 

2. Z přísavného držáku codstraňte čirý 
plastový kryt. 

3. Čelní sklo a přísavný držák očistěte a 
tkaninou nepouštějící vlákna. 

4. Přísavný držák umístěte na čelní sklo.

Kolébka

Napájecí kabel 
do automobilu

Přísavný 
držák

5. Flip the lever back, toward the 
windshield.

6. Zaklapněte kolébku do přísavného 
držáku.

7. Umístěte zlaté kontakty na levé straně 
zařízení nüvifone do kolébky.

8. Naklopte zařízení nüvifone dozadu, 
dokud nezaklapne do kolébky.

9. Druhý konec napájecího kabelu zasuňte 
do zásuvky v automobilu. 

TIP: Při vyjímání zařízení nüvifone 
z kolébky je uložena aktuální pozice a díky 
tomu lze snadno nalézt zaparkovaný vůz.

www.garminasus.com/M10
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Seznámení s zařízením 
nüvifone

Používání domovské 
obrazovky

➋

➍ ➎ ➏

➊

➌

➊	Stavový řádek. Klepnutím zobrazíte 
stav zařízení a oznámení a můžete 
vyhledávat pozice. 

➋ Aktuální datum a čas (v závislosti na 
síti). Klepnutím zobrazíte alarmy a 
globální hodiny.

➌ Ikony zástupců aplikací. Klepnutím 
na ikonu otevřete aplikaci. Více ikon 
zobrazíte tažením prstu vodorovně 
přes domovskou obrazovku. 
Stisknutím a podržením ikony upravíte 
aplikace na domovské obrazovce.

➍ Klepnutím uskutečníte telefonický 
hovor a získáte přístup ke kontaktům. 

➎ Klepnutím naleznete pozici a spustíte 
navigaci.

➏ Klepnutím zobrazíte mapu.



Seznámení s zařízením nüvifone

Návod k obsluze zařízení nüvifone M10 13

Použití kláves
Klávesa Použití

Stisknutím otevřete telefon.
Stisknutím uskutečníte hovor.
Stisknutím otevřete menu Start.
Stisknutím a podržením zavřete 
nebo přepnete aplikace.
Stisknutím ukončíte telefonní 
hovor. 
Pokud neprobíhá hovor, 
stisknutím otevřete domovskou 
obrazovku.

Zvýšení 
a snížení 
hlasitosti

Stisknutím zvýšíte nebo snížíte 
úroveň hlasitosti zvuku.

Procházení obrazovky
Obrazovku procházejte dotykem a 
přetažením prstu. 
Po zvednutí prstu lze v procházení 
pokračovat dotykem, přetažením a 
rychlým zvednutím prstu.
Klepnutím na obrazovku procházení 
ukončíte.

Obrazovku lze procházet svisle i 
vodorovně. 

Používání tlačítek na 
obrazovce

Klepnutím na ikonu  otevřete menu 
pro konkrétní stránku.
Klepnutím na ikonu  se vrátíte na 
předchozí stránku.
Klepnutím na ikonu  minimalizujte 
aplikaci.

•

•

•

•

•

•
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Používání klávesnice na 
obrazovce
1. Je-li k dispozici, klepnutím na ikonu  

zobrazíte klávesnici na obrazovce. 
2. Klepnutím zadejte data.
3. Klepnutím na ikonu  klávesnici 

ukončete. 

Používání stylusu
Stylus je zařízení podobné peru. Chcete-li 
stylus vyjmout, vytáhněte jej z pravého 
dolního rohu zařízení nüvifone. 

Stylus lze použít k psaní, malování, 
výběru nebo přetažení položky na 
obrazovce. 
Jedním klepnutím vyberete položku, 
nebo ji otevřete.
Chcete-li zobrazit menu, položku 
stiskněte a přetáhněte.
Pomocí stylusu lze stisknout tlačítko 
pro resetování, umístěné pod krytem 
baterie.

•

•

•

•

Otáčení zařízení nüvifone
Otočením zařízení nüvifone doleva nebo 
doprava přejdete do režimu horizontálního 
zobrazení (na šířku).

Otočením zařízení nüvifone pracujícího 
v horizontálním režimu doleva nebo 
doprava přejdete do režimu vertikálního 
zobrazení (na výšku).

Některé aplikace lze zobrazit pouze v jedné 
orientaci. Například fotoaparát je dostupný 
pouze v režimu zobrazení na šířku. 

Více informací
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Začínáme > 

Garmin-Asus.
3. Klepněte na téma.
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Zobrazení stavu
1. Klepněte na stavový řádek v horní části 

obrazovky.

2. V posuvném menu v horní části 
obrazovky vyberte možnost Stav, 
Hledat nebo oznámení.

3. Klepnutím na položku ji aktualizujete 
nebo o ní získáte více informací.

nastavení hlasitosti
1. Stiskněte klávesu hlasitosti směrem 

nahoru nebo dolů.
2. Nastavení hlasitosti:

Upravte hlasitost pohybem 
posuvníku nahoru a dolů. 
Klepnutím na ikonu  zařízení 
přejde do režimu Vibrace. 
Klepnutím na ikonu  zařízení 
ztlumíte. 

Poznámka: Chcete-li přizpůsobit 
nastavení hlasitosti systému, vyhledejte  
si informace na straně 93.

•

•

•

Zamknutí zařízení nüvifone
Zamknutím dotykové obrazovky zařízení 
nüvifone lze zabránit náhodnému klepnutí.
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na ikonu .
Chcete-li upravit nastavení uzamknutí, 
vyhledejte si informace na straně 97. 

Odemčení zařízení nüvifone
1. V případě potřeby rychle stiskněte 

klávesu Napájení. 
2. Posuňte ikonu . Je-li k dispozici 

více ikon pro odemčení, klepněte na 
ikonu položky, kterou chcete odemknout, 
a posuňte ji. 
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Příjem satelitních signálů 
GPS
Pro provádění navigace musí zařízení 
nüvifone získávat satelitní signály GPS 
(Global Positioning System). Zařízení 
nüvifone se pokusí vyhledat satelitní 
signály automaticky. 

Chcete-li vyhledávání satelitních signálů 
urychlit, zařízení nüvifone odneste ven,  
do oblasti bez vysokých překážek.

Ruční aktualizace dat systému 
GPS
Vyhledávání satelitních signálů GPS lze 
urychlit také pravidelnou aktualizací dat 
GPS.
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > GPS > Aktualizace dat 
systému GPS. 

3. Klepněte na možnost Aktualizovat.

Ukončení aplikací
1. Stiskněte a podržte klávesu .
2. Klepnutím na obrazovku a příčným 

přetažením můžete procházet všechny 
otevřené aplikace. 

3. Klepnutím na ikonu  aplikaci 
minimalizujete nebo můžete klepnutím 
na možnost Ukončit všechny úkoly 
zavřít všechny otevřené aplikace.

Přepínání mezi aplikacemi
1. Stiskněte a podržte klávesu .
2. Klepnutím aplikaci ji otevřete. 
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Ikony na stavovém řádku
Ikony v horní části obrazovky vypovídají o stavu různých systémových položek. Klepnutím 
na některé ikony získáte další informace. 

Typ Ikona Popis

Stav hovorů

Probíhající hovor

Přesměrované hovory

Přidržený hovor

Zmeškaný hovor

Stav připojení GPRS 
(General Packet Radio 
Service)*

* Tato ikona závisí na vaší 
pozici a na operátorovi.

GPRS je k dispozici

Připojení prostřednictvím GPRS

Připojeno prostřednictvím GPRS

K dispozici je služba 3G (3. generace)

K dispozici je mobilní připojení HSPA

K dispozici je rozšíření EDGE
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Stav odesílání zpráv
Nové zprávy

Více zpráv; klepnutím na ikonu zobrazíte všechny 
zprávy.

Stav baterie

Baterie je plně nabitá

Baterie je částečně nabitá

Baterie se nabíjí

Baterie je téměř vybitá

Stav signálu

Žádné mobilní telefonní služby

Žádný signál

Počet pruhů udává sílu signálu

Telefon je vypnutý

Stav připojení aplikace 
ActiveSync® 

Probíhá synchronizace aplikace ActiveSync

Připojování k aplikaci ActiveSync

Připojení k aplikaci ActiveSync není aktivní

Chyba synchronizace
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Stav zvuku
Zvuk je zapnutý

Zvuk je vypnutý

Stav připojení Wi-Fi®
Síť Wi-Fi je k dispozici

Síť Wi-Fi je připojena

Připojení sluchátek 
s technologií Bluetooth Jsou připojena stereofonní sluchátka Bluetooth

Služba roaming Služba roaming. Tato ikona se zobrazí, máte-li funkci 
mezinárodního roamingu.

Stav režimu Zapnutý režim Vibrace nebo Schůzka

Stav hlasitého telefonu Zapnutý hlasitý telefon

Stav alarmu Alarm je nastaven

Stav časovače Časovač je spuštěn

Stav karty SIM Není nainstalována karta SIM

Vyhledávání pozice Po klepnutí naleznete informace o této pozici.

Stav systému GPS
Vyhledávání systému GPS

Systém GPS vypnut
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Používání telefonu

Otevření aplikace Telefon
Aplikaci Telefon otevřete jedním z těchto 
postupů:

Stiskněte klávesu . 
Na domovské obrazovce klepněte  
na možnost Hovor. 

Vytáčení čísla
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepnutím na ikonu  otevřete 

klávesnici. 
3. Vytočte číslo. Během zadávání čísla se 

zobrazí seznam s podobnými čísly, která 
jste již vytáčeli, a s kontakty, které mají 
odpovídající čísla nebo písmena. 

•
•

4. Chcete-li na číslo v seznamu zavolat, 
klepněte na něj nebo stiskněte  
klávesu . 
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Použití možností v průběhu 
hovoru
V průběhu hovoru se zobrazí následující 
možnosti:

Reproduktor – aktivuje hlasitý telefon. 
ztlumení –  
ztlumí vstupní 
zvuk. 
Přidržet –  
přidrží aktuální 
hovor. 
Přidat –  
uskuteční 
nový hovor. 
První hovor je 
přidržen. 
Zaměnit –  
během čekajícího hovoru přepne mezi 
aktuálním hovorem a přidrženým 
hovorem.
kontakty – slouží k zobrazení 
kontaktů. 

•
•

•

•

•

•

Poznámka – zapsání poznámky 
v souvislosti s tímto hovorem. 
Poznámku si můžete zobrazit klepnutím 
na hovor ve volaných číslech. 

 – zobrazení následujících možností:
Vypnutí sady handsfree – vypnutí 
funkce Handsfree, pokud je 
k dispozici. 
nahrávání – nahrávání telefonního 
hovoru. 
Kalendář – zobrazení kalendáře.
Historie – slouží k zobrazení 
volaných čísel.
konference – zahájení 
konferenčního hovoru, pokud je 
jeden hovor podržen a druhý je 
aktivní. 

Telefon tyto informace skryje, pokud právě 
voláte, a po dobu 4 sekund nepoužijete 
žádné tlačítko telefonu. Pokud chcete 
zobrazit tyto možnosti znovu, stiskněte 
klávesu napájení. 

•

•
◦

◦

◦
◦

◦
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Přijetí hovoru
Pokud máte příchozí hovor, objeví se 
stránka Příchozí hovor. Zvolte možnost:

Klepnutím na možnost Přijmout hovor 
přijmete. 
Klepnutím na možnost Ignorovat 
hovor odmítnete nebo jej odešlete do 
hlasové schránky, pokud je nastavena.
Klepnutím na možnost Ignorovat 
pomocí zprávy SmS odešlete 
volajícímu zprávu SMS/textovou 
zprávu. Hovor bude rovněž odeslán 
do hlasové schránky, pokud je hlasová 
schránka nastavena.

Pokud přijmete hovor během jiného 
hovoru, původní hovor bude přidržen.

•

•

•

Nahrávání hovoru
1. Během hovoru klepněte na ikonu  > 

Nahrát.
2. Po dokončení nahrávání klepněte na 

ikonu  > Zastavit nahrávání.
Pokud si chcete nahrávku poslechnout, 
stiskněte klávesu  a klepněte na možnost 
Poznámky.

Ukončení hovoru
Chcete-li hovor ukončit, stiskněte  

klávesu .

nastavení hlasové pošty
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Osobní > Telefon. 
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost Služby.
4. Klepněte na možnost Hlasová 

schránka a textové zprávy > Získat 
nastavení.

5. Ověřte správnost čísla hlasové schránky  
a klepněte na tlačítko oK.
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Volání hlasové pošty
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na ikonu .
3. Stiskněte a podržte tlačítko 1.

Uskutečnění konferenčního 
hovoru
Poznámka: Ne všechny mobilní 
telefonní sítě podporují konferenční hovory. 
Další informace vám poskytne váš operátor.
1. Zavolejte na první telefonní číslo. 
2. Klepněte na možnost Přidat. 
3. Zavolejte na druhé telefonní číslo. 
4. Klepněte na možnost Konference. 

Chcete-li zobrazit další účastníky 
konferenčního hovoru, klepněte na  
možnost Další. 

Pokud přijmete hovor během jiného 
hovoru, můžete spustit konferenční  
hovor klepnutím na ikonu konference. 

Soukromý rozhovor během 
konferenčního hovoru
S jiným účastníkem konferenčního hovoru 
můžete mluvit i soukromě. 
1. Během konferenčního hovoru klepněte 

na možnost Další. 
2. Klepněte na kontakt, s nímž chcete 

hovořit soukromě, a klepněte na 
možnost Soukromé. Ostatní účastníci 
konferenčního hovoru spolu mohou dále 
hovořit. 

3. Pro skončení soukromého rozhovoru 
klepněte na ikonu Konference. 
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Zobrazení volaných čísel
1. Stiskněte klávesu . 
2. V případě potřeby klepněte na  

možnost . 
3. Klepnutím na číslo nebo kontakt 

v seznamu lze zobrazit volaná čísla  
pro dané číslo nebo kontakt. 

4. Je-li hovor v seznamu označen  
ikonou , klepnutím na něj zobrazíte 
poznámky související s daným hovorem. 

5. Zvolte možnost:
Klepnutím na možnost Hovor nebo 
stisknutím klávesy  uskutečníte 
hovor.
Klepnutím na možnost Text odešlete 
textovou zprávu.
Klepnutím na možnost Další 
zobrazíte informace o kontaktu, 
pokud jsou k dispozici.
Klepnutím na ikonu  získáte více 
možností: Uložit do kontaktů, 
odstranit a Odeslat moji pozici.

•

•

•

•

Vymazání volaných čísel
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na ikonu . 
3. Klepněte na ikonu  > Vymazat vše.

Vypnutí telefonu
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Správce bezdrátového připojení > 
Telefon.

Zapnutí režimu V letadle
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Správce bezdrátového připojení > 
Režim V letadle. 

Je-li zapnutý režim V letadle, telefon, síť, 
funkce Bluetooth a GPS jsou deaktivovány. 
Nelze odesílat ani přijímat nové e-maily ani 
zprávy SMS/MMS. 
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Správa vašich kontaktů

Přidání kontaktu 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na ikonu  >  > Nový 

kontakt. 
3. Klepněte na požadovanou možnost.
4. Klepněte na položku a zadejte 

požadované údaje. Po dokončení 
stiskněte možnost Hotovo.

5. Uložte kontakt klepnutím na ikonu . 

Volání kontaktu 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na ikonu . 
3. Klepněte na kontakt. 
4. Klepněte na možnost Telefon.

Vyhledání kontaktu
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na ikonu  > . 
3. Zadejte jméno kontaktu. 

Informace o adresáři společnosti
Adresář společnosti můžete prohledat, 
pokud je k dispozici. Zařízení je nejprve 
nutné nastavit tak, aby používalo firemní 
server Microsoft® Exchange Server. Je 
nutné aktivní připojení k síti Internet. 

Informace o seznamu Bílé stránky
Můžete prohledávat regionální bílé stránky. 
Tato služba může být dostupná v rámci 
předplatného souvisejících služeb ve 
vaší oblasti. Tato funkce vyžaduje datové 
připojení.

Vyhledávání v adresáři
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na ikonu  > . 
3. Klepněte na možnost Další.
4. Vyberte adresář. 
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navigace na Kontakt
1. Stiskněte klávesu . 
 TIP: Můžete také klepnout na možnost 

Vyhledat > Kontakty.
2. Klepněte na ikonu . 
3. Vyberte kontakt. 
4. Klepněte na možnost Jet!. 

Přidání kontaktu do 
Oblíbených
Jako oblíbené můžete označit až 
18 kontaktů. 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na ikonu  > .
3. Klepněte na kontakt, který chcete přidat. 

Kopírování ze složky 
Kontakty na kartu SIM
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Aplikace > Telefon a kontakty > 
Správce karty SIM.

3. Klepněte na možnost Menu > Načíst 
z Kontaktů.

4. Vyberte kontakty, které chcete 
zkopírovat na kartu SIM, nebo klepněte 
na možnost Menu > Vybrat vše.

5. Klepněte na možnost Načíst.
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Kopírování položek z karty 
SIM do složky Kontakty
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Aplikace > Telefon a kontakty > 
Správce karty SIM.

3. Vyberte kontakty, které chcete 
zkopírovat do kontaktů, nebo klepněte 
na možnost Menu > Vybrat vše.

4. Klepněte na možnost Menu > Kopírovat 
do Kontaktů.

5. Stiskněte možnost Kopírovat.

Přidání položek na kartu SIM
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Aplikace > Telefon a kontakty > 
Správce karty SIM.

3. Klepněte na možnost Nový.
4. Zadejte jméno a telefonní číslo.
5. Klepněte na možnost Hotovo.

Úprava položek na kartě SIM
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Aplikace > Telefon a kontakty > 
Správce karty SIM.

3. Vyberte kontakt, který chcete upravit, a 
klepněte na možnost Menu > Upravit.

4. Upravte jméno a telefonní číslo.
5. Klepněte na možnost Hotovo.
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Vyhledávání pozic
Menu Vyhledávání nabízí několik kategorií, 
které můžete použít pro vyhledávání pozic.

Poznámka: V závislosti na verzi 
integrovaných mapových dat ve vašem 
zařízení se mohou názvy tlačítek a pořadí 
kroků lišit od níže uvedených kroků.

nastavení domovské 
destinace
Pozici s názvem „Domů“ můžete uložit 
jako oblíbenou a rychle k ní vygenerovat 
trasu. 
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat > Domů. 
2. Klepněte na možnost Zadat vlastní 

adresu, Použít aktuální pozici nebo 
Použít naposledy nalezené.

Domů
Po uložení domovské destinace můžete 
vytvořit trasu. 
Klepněte na možnost Vyhledat > Domů. 

nalezení adresy
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat > Adresy.
2. V případě nutnosti klepnutím na ikonu 

 změňte stát, zemi nebo provincii.
3. Chcete-li hledat ve všech městech, 

klepněte na možnost Vyhledat ve 
všech městech. Můžete také klepnout 
na možnost Hláskovat město, zadat 
celý název nebo jeho část, a poté 
klepnutím vybrat město ze seznamu. 

4. Zadejte celý název ulice nebo jeho část 
či číslo domu a klepněte na možnost 
Hotovo. Klepněte na ulici v seznamu. 

5. Zadejte číslo domu a poté klepněte na 
možnost Hotovo. 

6. Klepněte na správnou adresu 
v seznamu. 



Vyhledávání pozic

Návod k obsluze zařízení nüvifone M10 2�

Možnosti stránky Jet!
Po nalezení pozice se zobrazí informační 
stránka obsahující adresu a telefonní číslo 
(je-li známo) pro danou pozici.

➋
➍➊

➌

➊ Klepnutím na ikonu vytočíte telefonní 
číslo dané pozice, je-li k dispozici.

➋ Klepnutím na ikonu zobrazíte pozici 
na mapě.

➌ Klepnutím na ikonu vytvoříte trasu do 
dané pozice.

➍ Klepnutím na ikonu získáte více 
možností.

Nalezení blízké pozice
1. Hledání pozice. 
2. Na stránce Informace klepněte na ikonu 

 > Najít blízké.
3. Vyberte možnost pro vyhledání pozice.

Informace o pozicích
Tato funkce vyžaduje datové připojení. 
Tato služba je dostupná pouze v některých 
oblastech. 
1. Hledání pozice. 
2. Na stránce Informace klepněte na  

ikonu  > Najít blízké > Související 
služby > WiKiKnow. 

Spustí se prohlížeč a otevře stránku 
s informacemi o vybrané pozici.
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Odeslání nalezené pozice 
Můžete vyhledat pozici a odeslat ji jiným 
lidem prostřednictvím zprávy nebo e-mailu. 
1. Hledání pozice. 
2. Na stránce Informace klepněte na ikonu 

 > odeslat pozici. 
3. Klepněte na účet. 
4. Chcete-li připojit mapu své pozice, 

klepněte na možnost Ano. 
5. Chcete-li upravit zprávu, klepněte na 

ikonu . 
6. Klepněte na kontakt.
7. Klepněte na možnost Odeslat.

Změna oblasti vyhledávání
Zařízení nüvifone ve výchozím nastavení 
vyhledává pozice poblíž vaší aktuální 
pozice. 

Nalezení pozice poblíž trasy
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat.
2. Klepněte na ikonu  > Blízko.
3. Klepněte na odpovídající možnost a 

poté na možnost Hotovo. 

Nalezení pozice poblíž jiného 
města
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat.
2. Klepněte na ikonu  > Blízko.
3. Klepněte na možnost V blízkosti jiných. 
4. Stiskněte možnost Hláskovat město 

nebo Procházet mapu. 
5. Najděte pozici a poté klepněte na 

možnost Hotovo. 

nalezení bodu zájmu
Podrobné mapy, které jsou nahrány 
v zařízení nüvifone, obsahují milióny 
bodů zájmu, například restaurace, hotely a 
autoservisy.
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Vyhledání podle kategorie
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat > Body zájmu.
2. Klepněte na kategorii. 
3. Klepněte na podkategorii nebo na 

možnost Všechny kategorie. Zobrazí 
se seznam položek poblíž vaší aktuální 
pozice. 

4. Pokud chcete hledání upřesnit, klepněte 
na políčko pro zadávání dat v horní části 
obrazovky, zadejte text a klepněte na 
možnost Hotovo. 

5. Klepněte na požadovanou položku. 

nalezení hláskováním názvu
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat > Body zájmu.
2. Klepněte na možnost Hláskujte název, 

zadejte celý název nebo jeho část a 
klepněte na možnost Hotovo.

3. Klepněte na požadovanou položku. 

nalezení pozice pomocí 
místního vyhledávání
Místní vyhledávání umožňuje vyhledávat 
nejaktuálnější informace o pozici. Kromě 
vyhledávání hláskováním názvu pozice lze 
také hláskovat kategorie, například „salon“ 
nebo „káva“.

Místní vyhledávání není k dispozici ve 
všech oblastech. Tato funkce vyžaduje 
datové připojení. 
1. Na domovské obrazovce klepněte 

na možnost Vyhledat > Místní 
vyhledávání. 

2. Zadejte hledaný termín a klepněte na 
možnost Hotovo.

3. Klepněte na požadovanou položku. 
TIP: Vyhledávat lze také pomocí možnosti 
Místní vyhledávání. Klepněte na možnost 
Související služby > místní vyhledávání. 
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nalezení Oblíbených
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat > Oblíbené. 
2. Chcete-li hledat podle názvu, klepněte 

na políčko v horní části, zadejte celý 
název nebo jeho část a klepněte na 
možnost Hotovo. 

3. Klepněte na požadovanou položku. 

Uložení nalezené pozice
1. Vyhledejte položku. 
2. Klepnutím na položku otevřete stránku 

Informace. 
3. Klepněte na ikonu  > Uložit do 

Oblíbených. 

Uložení aktuální pozice
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Zobrazit mapu. 
2. Klepněte na ikonu vozidla.
3. Klepněte na ikonu  > Uložit do 

Oblíbených. 

nalezení naposledy 
nalezených pozic
Zařízení nüvifone ukládá posledních 
40 nalezených pozic. 
1. Na domovské obrazovce klepněte 

na možnost Vyhledat > naposledy 
nalezené. 

2. Klepněte na požadovanou položku. 

nalezení pozice pomocí 
mapy
Mapu pro vyhledání pozice otevřete jedním 
z těchto postupů:

Klepněte na možnost Vyhledat > 
Procházet mapu 
Klepněte na možnost Zobrazit mapu a 
klepněte na libovolné místo na mapě. 

•

•
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Procházení mapy
Podržením prstu a jeho tažením si 
můžete zobrazit různá území mapy. 
Stisknutím ikony  a  provedete 
zvětšení a zmenšení. 
Klepněte na libovolné místo na mapě. 
Na pozici bude ukazovat šipka. 
Klepnutím na ikonu  získáte více 
možností. 
Během zmenšování se mapa změní 
na digitální mapu nadmořské výšky 
zobrazující obrysy oblasti. 
Chcete-li zobrazit zeměkouli, proveďte 
ještě větší zmenšení. Stisknutím a 
přetažením otočíte zeměkouli. 

Poznámka: Podrobné mapové 
informace se zobrazují pouze u oblastí, 
pro které máte v zařízení nüvifone načtené 
mapy.

•

•

•

•

•

•

nalezení měst
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat > Města. Zobrazí 
se seznam měst, která se nacházejí 
v blízkosti vaší aktuální pozice. 

2. Chcete-li hledat podle názvu, klepněte 
na okno úprav v horní části obrazovky, 
zadejte název a poté klepněte na 
možnost Hotovo. 

3. Klepněte na město. 
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nalezení křižovatek
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat > Křižovatka.
2. V případě potřeby vyberte stát, zemi 

nebo provincii.
3. Chcete-li hledat ve všech městech, 

klepněte na možnost Vyhledat ve 
všech městech. Můžete také klepnout 
na možnost Hláskujte město, zadat 
celý název nebo jeho část, a poté 
klepnout na město. 

4. Zadejte celý název první ulice nebo jeho 
část či číslo domu a poté klepněte na 
ulici. 

5. Zadejte celý název druhé ulice nebo 
jeho část či číslo domu a poté klepněte 
na ulici. 

6. Klepněte na správnou křižovatku 
v seznamu. 

Zadání souřadnic
Znáte-li zeměpisné souřadnice svého cíle, 
můžete se do něj dostat pomocí zařízení 
nüvifone. To může být užitečné zejména  
při hledání pokladu.
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat > Souřadnice.
2. Klepněte na pole a zadejte souřadnice. 
3. Po skončení klepněte na možnost Další.

nalezení vybraného textu
Máte možnost vyhledat informace o 
pozici pro vybraný text ve svém webovém 
prohlížeči. 
1. Vyberte text přetažením.
2. Klepněte na stavový řádek.
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost Vyhledat.
4. Výběrem možnosti vyhledáte pozici.
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Sledování trasy
Po výběru pozice a klepnutí na možnost 
Jet! zařízení nüvifone vytvoří trasu 
k pozici. Vaše trasa je vyznačena 
purpurovou čárou. 

Během cesty vás přístroj nüvifone vede 
do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na 
mapě a popisů trasy v horní části mapy. 
Kostkovaná vlajka označuje váš cíl. 

Pokud se vychýlíte z původní trasy, zařízení 
nüvifone přepočte trasu a poskytne vám 
nové popisy trasy.

Pokud cestujete po hlavních vozovkách, 
může se objevit ikona omezení rychlosti. 
Tato ikona zobrazuje aktuální nejvyšší 
povolenou rychlost pro příslušnou vozovku.

Používání navigační mapy
Na domovské obrazovce klepněte na 
možnost Zobrazit mapu a otevřete mapu. 

➋

➍
➎

➐ ➑

➊
➌

➐
➏

➊ Klepnutím zobrazíte další odbočku.
➋ Klepnutím zobrazíte podrobnosti 

o trase.
➌ Klepnutím zobrazíte menu 

Doprava (je-li k dispozici). Služby 
s informacemi o dopravě vyžadují 
další předplatné a poplatky za datové 
připojení. 

➍ Klepnutím přiblížíte nebo oddálíte 
mapu.

➎ Mapu lze prohlížet klepnutím na 
libovolné místo na mapě.

➏ Klepnutím zobrazíte stránku Kde se 
nacházím?.

➐ Klepnutím zobrazíte trasový počítač.
➑ Klepnutím se vrátíte na domovskou 

obrazovku.
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Zobrazení podrobností 
o trase
Pokud provádíte navigaci po trase, můžete 
zobrazit všechny odbočky pro celou trasu a 
vzdálenost mezi nimi.

Podrobnosti trasy otevřete jedním z těchto 
postupů:

Během navigace k cíli klepněte na pruh 
s textem v horní části mapy.
Stiskněte klávesu . Klepněte na 
možnost nástroje > Podrobnosti 
trasy.

•

•

Zobrazení další odbočky
Pokud provádíte navigaci po trase, můžete 
zobrazit odbočku na mapě, vzdálenost a 
zbývající čas před dosažením odbočky.

1. Během navigace k cíli klepněte na 
bublinu odbočky na mapě nebo 
na libovolnou odbočku v seznamu 
podrobností trasy.

2. Klepnutím na šipky zobrazíte více 
odboček na trase.

3. Klepnutím na ikonu  > Mluvit záznam 
hlasové výzvy přehrajete. 
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Zobrazení křižovatky
Je-li pro vaši trasu k dispozici, na mapě 
se zobrazí náhled příští křižovatky a 
informace o tom, ve kterém pruhu byste 
měli jet. Klepnutím na bublinu odbočky na 
mapě zobrazíte křižovatku namísto další 
odbočky. 

Zobrazení trasového 
počítače
Trasový počítač zobrazuje aktuální rychlost 
a poskytuje užitečné statistiky o cestě.

Pokud často zastavujete, ponechte zařízení 
nüvifone zapnuté, aby mohlo přesně změřit 
uplynulý čas během cesty.

Trasový počítač otevřete jedním z těchto 
postupů:

Klepněte na možnost Rychlost, Příjezd 
nebo Směr pohybu na mapě. 
Stiskněte klávesu . Klepněte na 
možnost nástroje > Trasový počítač.

Vynulování trasového počítače
Trasový počítač vynulujte před začátkem 
cesty. 
1. Během zobrazení mapy klepněte na 

možnost Rychlost, Příjezd nebo Směr 
pohybu. 

2. Klepněte na ikonu .
3. Vyberte položku k vynulování.

•

•



Sledování trasy

3� Návod k obsluze zařízení nüvifone M10

Objížďka 
1. Pokud provádíte navigaci po trase, 

klepněte na ikonu . 
2. Klepněte na možnost Objížďka. 
Pokud je trasa, po které právě jedete, 
jedinou rozumnou volbou, není nutné, aby 
zařízení nüvifone vypočítalo objížďku.

Zastavení trasy
1. Pokud provádíte navigaci po trase, 

klepněte na ikonu . 
2. Klepněte na možnost Zastavit. 

Přidávání bodů do aktivní 
trasy
1. Během jízdy podle navigace klepněte na 

pruh s textem v horní části mapy. 
2. Klepněte na ikonu  > Upravit.
3. Klepněte na možnost Přidat počáteční 

bod nebo Přidat koncový bod. 
4. Vyberte metodu pro výběr průjezdního 

bodu. 

5. Po dokončení klepněte na možnost 
Hotovo. 

Průjezdní body lze do trasy přidat rovněž 
pomocí tlačítka Vyhledat. 

Během navigace po trase klepněte na 
možnost Vyhledat a vyhledejte průjezdní 
zastávku. Klepněte na možnost Jet!. Když 
se zobrazí výzva k přidání bodu jako 
průjezdního bodu k aktuální trase, klepněte 
na možnost ano. 

Uložení aktivní trasy
Trasu, kterou aktuálně navigujete, lze uložit 
a použít později. 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Trasy. 
3. Klepněte na možnost Aktivní trasa. 
4. Klepněte na ikonu  > Uložit.
5. Klepněte na tlačítko oK. 
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Informace o dopravě
Tato služba může být dostupná v rámci 
předplatného souvisejících služeb a není 
k dispozici ve všech oblastech. Tato funkce 
vyžaduje datové připojení. 

UPoZornění: Společnosti Garmin a 
ASUS neodpovídají za správnost informací 
o dopravě.

Informace o ikoně dopravy
Pokud přijímáte dopravní informace, objeví 
se v levém horním rohu stránky Mapa 
ikona dopravy. Ikona dopravy mění barvu 
podle závažnosti dopravní situace na vaší 
trase nebo na silnici, po které právě jedete. 

Průhledná – informace o dopravě nejsou 
k dispozici. 

zelená – provoz je plynulý. 

Žlutá – doprava se pohybuje, ale dochází 
ke zpoždění: doprava se mírně zhušťuje. 

Červená – doprava se nepohybuje nebo se 
pohybuje velmi pomalu: velké zpoždění.

Doprava na vaší trase
Při výpočtu trasy zkoumá zařízení nüvifone 
aktuální hustotu dopravy a automaticky 
optimalizuje trasu tak, abyste dosáhli co 
nejkratšího času. Pokud dojde na trase 
k velkému zpoždění vlivem husté dopravy 
během navigace, zařízení nüvifone může 
trasu automaticky přepočítat. Neexistují-li 
lepší alternativní trasy, můžete vaše trasa i 
přesto vést hustým provozem. 
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Pokud na trase dojde k malému zpoždění 
vlivem husté dopravy, bude ikona dopravy 
zobrazovat, jaké zpoždění bylo způsobeno. 
Tento čas je již zahrnut v odhadované době 
příjezdu.

Ruční nastavení objížďky provozu 
na trase
1. Na stránce Mapa klepněte na ikonu 

dopravy.
2. Klepněte na možnost Provoz na trase. 
3. Klepněte na možnost Objížďka.
Neexistují-li lepší alternativní trasy, můžete 
vaše trasa i přesto vést hustým provozem. 

Zobrazení mapy dopravy
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený 
dopravní ruch a zpoždění na blízkých 
silnicích. 
1. Na stránce Mapa klepněte na ikonu 

dopravy.
2. Klepněte na možnost Zobrazit mapu 

dopravy. 
Chcete-li se vrátit na normální mapu, 
klepněte na ikonu dopravy a poté na  
možnost Zobrazit normální mapu.

Zobrazení zpoždění na trase
1. Na stránce Mapa klepněte na ikonu 

dopravy.
2. Klepnutím na možnost Vyhledávání 

dopravy zobrazíte seznam zpoždění  
na trase. 

3. Klepnutím na položku v seznamu 
zobrazíte zpoždění na mapě a 
podrobnosti o tomto zpoždění. Pokud 
existuje více než jedno zpoždění, 
klepnutím na šipky zobrazíte ostatní 
zpoždění. 
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Používání navigačních 
nástrojů

Prohlížení mapy
1. Procházení mapy spustíte jedním 

z těchto postupů:
Stiskněte tlačítko  a klepněte 
na možnost Nástroje > Procházet 
mapu. 
Můžete také klepnout na možnost 
Zobrazit mapu a klepněte na 
libovolné místo na mapě. 

2. Mapu přesunete přetažením. 

•

•

3. Klepnutím na tlačítko + snímek přiblížíte. 
Klepnutím na tlačítko - mapu oddálíte. 

4. Klepněte na pozici na mapě a poté 
klepnutím na ikonu  zobrazte další 
možnosti.

Používání stránky Kde se 
nacházím?
Stránka kde se nacházím? zobrazuje 
informace o vaší aktuální pozici. Tato  
funkce je velmi užitečná v případě 
tísňového volání, když potřebujete volané 
osobě sdělit svoji pozici. 
1. Stránku Kde se nacházím? otevřete 

jedním z těchto postupů:
Stiskněte klávesu  a klepněte 
na možnost Nástroje > Kde se 
nacházím?. 
Klepněte na možnost Zobrazit 
mapu a poté na ikonu vozidla.

2. Klepnutím na tlačítko zobrazíte nejbližší 
pozice v této kategorii. 

3. Klepnutím na ikonu  získáte více 
možností.

•

•
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Práce s Oblíbenými
Uložení pozice jako Oblíbené
1. Najděte položku, kterou chcete označit 

jako oblíbenou.
2. Na stránce Jet! Klepněte na ikonu  > 

Uložit do Oblíbených. 

Uložení aktuální pozice
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Zobrazit mapu. 
2. Klepněte na ikonu vozidla.
3. Klepněte na ikonu  > Uložit do 

Oblíbených. 

Úpravy Oblíbených
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Oblíbené.
3. Klepněte na oblíbený.
4. Klepněte na ikonu .
5. Proveďte potřebné změny. 

Odstranění oblíbené položky
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Oblíbené.
3. Klepněte na oblíbený.
4. Klepněte na možnost odstranit.

Práce s trasami
Plánování trasy
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Trasy. 
3. Klepněte na ikonu  > nová. 
4. Vyberte počáteční bod. 
5. Vyberte cílovou destinaci. 
6. Podle potřeby přidejte průjezdní body 

nebo klepněte na možnost Žádné. 
7. Klepněte na preferenci pro výpočet 

trasy. 
8. Klepněte na ikonu  > Uložit a uložte 

trasu. 



Používání navigačních nástrojů

Návod k obsluze zařízení nüvifone M10 43

Přidání bodů do uložené trasy
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Trasy. 
3. Klepněte na trasu.
4. Klepnutím na možnost  > Upravit/

Prohlédnout body. 
5. Klepněte na možnost Přidat počáteční 

bod nebo Přidat koncový bod. 
6. Vyberte metodu pro výběr průjezdního 

bodu. 
7. Po dokončení stiskněte možnost 

Hotovo.

Úprava uložené trasy pomocí 
mapy
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Trasy. 
3. Klepněte na trasu.
4. Klepněte na ikonu  > Vytvarovat 

trasu.
5. Klepněte na bod na mapě. 
6. Klepněte na ikonu  > Přidat.

Odstranění uložené trasy
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Trasy. 
3. Klepněte na trasu.
4. Klepněte na možnost odstranit. 

navigace podle uložené trasy
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Trasy. 
3. Vyberte trasu, podle které chcete 

navigovat. 
4. Klepněte na možnost Jet!. 
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Simulace trasy
Pokud je systém GPS vypnutý, můžete 
simulovat jízdu po trase. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > GPS > Stav systému  
GPS >  > Vypnout systém GPS. 

3. Najděte cíl a klepněte na možnost Jet!. 
4. Klepněte na možnost Nástroje > 

Simulovat trasu. 

Objížďka silnice nebo oblasti
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Trasování > nastavení 
objížděk >  > Vlastní > Přidat 
novou silnici nebo novou oblast. 

3. Vyberte silnici nebo oblast, kterou 
chcete objet, a klepněte na možnost 
Další. 

4. Klepnutím na tlačítko oK objížďku 
uložte. 

Úpravyobjížděk 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Trasování > nastavení 
objížděk >  > Vlastní > Zobrazit 
seznam. 

3. Klepněte na objížďku, kterou chcete 
upravit. 

4. Zvolte možnost. 

Deaktivace objížděk
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Trasování > nastavení 
objížděk. 

3. Odškrtněte políčko objížděk.
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Práce s prošlými trasami
Záznam prošlé trasy
Můžete zaznamenat trasu, po které jste 
cestovali (takzvanou „prošlou trasu“), a 
zobrazit ji jako tečkovanou linku na mapě. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Prošlé trasy. 
3. Klepněte na ikonu  > nastavení. 
4. Vyberte možnosti záznamu. 
Po záznamu prošlých tras můžete trasy 
uložit a zobrazit na mapě. 

Uložení prošlé trasy
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Prošlé trasy. 
3. Klepněte na ikonu  > Uložit aktivní 

prošlou trasu. 
4. Klepněte na možnost Uložit. 

Po uložení prošlé trasy doporučujeme 
vymazat paměť prošlých tras klepnutím na 
možnost Vymazat aktivní prošlou trasu. 

Uložené prošlé trasy se na mapě zobrazí 
automaticky. 

Zobrazení a úprava uložené prošlé 
trasy
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Prošlé trasy. 
3. Klepněte na prošlou trasu.
4. Chcete-li zobrazit prošlou trasu na 

mapě, klepněte na ikonu  > Mapa. 
5. Pokud chcete prošlou trasu přejmenovat 

nebo odstranit, klepněte na ikonu  > 
Přejmenovat a poté vyberte možnost. 
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Používání souvisejících 
služeb

Informace o souvisejících 
službách
Související služby slouží k vyhledání 
informací souvisejících s danou pozicí, 
například aktuálních údajů o počasí, 
o stavu letu a fotografií. Prostřednictvím 
sítě Internet můžete rovněž využít místní 
vyhledávání. 

Všechny služby nejsou dostupné ve všech 
oblastech. 

Další služby jsou k dispozici na základě 
předplatného. Další informace naleznete na 
stránkách www.garminasus.com. 

Pro přístup k souvisejícím službám musí 
mít telefon datové připojení. Připojení je 
zpoplatněno jako běžný přenos dat. 

nalezení cen paliva
Tato služba může být dostupná v rámci 
předplatného souvisejících služeb ve 
vaší oblasti. Tato funkce vyžaduje datové 
připojení. 
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Související služby.
2. Klepněte na službu Ceny paliva.
3. Klepněte na ikonu  > Změnit 

kategorii.
4. Klepněte na typ paliva a klepněte na 

ikonu . Zobrazí se seznam cen paliv 
v blízkosti vaší aktuální pozice.

5. Chcete-li seznam seřadit podle nejnižší 
ceny, klepněte na možnost Seřadit. 
Chcete-li seznam seřadit podle 
vzdálenosti, znovu klepněte na možnost 
Seřadit.

6. Klepněte na položku v seznamu.
TIP: Ceny paliva naleznete také pod 
položkou Vyhledat > Body zájmu > 
Palivo > Ceny paliva.

www.garminasus.com
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nalezení místních událostí
Vyhledání nacházejících událostí, například 
výstav a sportovních akcí. Tato služba 
může být dostupná v rámci předplatného 
souvisejících služeb ve vaší oblasti. Tato 
funkce vyžaduje datové připojení. 
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Související služby. 
2. Klepněte na možnost Místní události. 
3. Klepněte na kategorii. 
4. V případě nutnosti vyberte jiné datum 

klepnutím na šipky nebo na datum. 
5. Klepnutím na událost zobrazíte další 

informace.
6. Chcete-li přidat událost jako schůzku 

do kalendáře, klepněte na možnost 
Připomenout!. Jestliže událost začíná 
do dvou hodin od aktuálního okamžiku, 
můžete klepnutím na možnost Jet! 
zapnout navigaci do dané pozice.

TIP: Informace o místních událostech 
naleznete také klepnutím na možnost 
Vyhledat > Body zájmu > Zábava >  
místní události. 

Nalezení dob promítání 
filmů
Tato služba může být dostupná v rámci 
předplatného souvisejících služeb ve 
vaší oblasti. Tato funkce vyžaduje datové 
připojení.
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Související služby. 
2. Klepněte na možnost Doby promítání 

filmů. 
3. V případě nutnosti vyberte jiné datum 

klepnutím na šipky nebo na datum. 
4. Klepněte na možnost Nalézt podle 

názvu filmu nebo Nalézt podle názvu 
kina. 

5. Klepněte na název filmu a kina. 
6. Chcete-li přidat čas promítání jako 

schůzku do kalendáře, klepněte na čas 
promítání. Jestliže film začíná do dvou 
hodin od aktuálního okamžiku, můžete 
klepnutím na možnost Jet! vytvořit trasu.

TIP: Doby promítání filmů naleznete také 
klepnutím na možnost Vyhledat > Body 
zájmu > Zábava > Doby promítání filmů. 
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nalezení parkoviště
Tato služba může být dostupná v rámci 
předplatného souvisejících služeb ve 
vaší oblasti. Tato funkce vyžaduje datové 
připojení. 
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Vyhledat > Body zájmu > 
Autoservisy > Připojené parkoviště.

2. Klepnutím na pozici v seznamu 
zobrazíte další informace. 

Stažení informací 
o bezpečnostních kamerách

 VARoVání
Společnosti Garmin a ASUS neodpovídají 
za správnost ani důsledky používání 
uživatelských bodů zájmu nebo databáze 
bezpečnostních kamer. 

Tato služba může být dostupná v rámci 
předplatného souvisejících služeb ve 
vaší oblasti. Tato funkce vyžaduje datové 
připojení. 
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Související služby.
2. Klepněte na možnost Bezpečnostní 

kamery.
3. Klepněte na region nebo regiony 

v seznamu a poté na možnost Hotovo. 

Používání telefonního 
seznamu Bílé stránky
Tato služba může být dostupná v rámci 
předplatného souvisejících služeb ve 
vaší oblasti. Tato funkce vyžaduje datové 
připojení.
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Nalézt podle jména
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Související služby.
2. Klepněte na možnost Bílé stránky > 

Podle jména. 
3. Zadejte příjmení a klepněte na možnost 

Hotovo.
4. Zadejte jméno (volitelně) a klepněte na 

možnost Hotovo.
5. V případě potřeby zadejte PSČ.
6. Chcete-li hledat v blízkosti jiné pozice, 

klepněte na možnost Blízko a poté na 
pozici.

Nalézt podle telefonního čísla
Tato funkce vyhledávání není v některých 
oblastech dostupná.
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Související služby.
2. Klepněte na možnost Bílé stránky > 

Podle telefonního čísla. 
3. Zadejte předčíslí a telefonní číslo a 

klepněte na tlačítko oK.

Zobrazení služby Geonews
Tato služba může být dostupná v rámci 
předplatného souvisejících služeb ve 
vaší oblasti. Tato funkce vyžaduje datové 
připojení. 
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Související služby.
2. Klepněte na možnost Geonews. 
3. Chcete-li vybrat jinou pozici, klepněte 

na ikonu  > Zpráva Geonews 
v blízkosti a vyberte pozici.

4. Klepněte na zpravodajskou službu.
5. Klepnutím na položku v seznamu 

zobrazíte další podrobnosti.
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Odesílání a příjem zpráv
Odesílání a přijímání zpráv je zpoplatněno 
dle vašich běžných poplatků za zprávy.

Odeslání zprávy SMS/
Textové zprávy
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Text. 
2. Klepněte na ikonu  > nová > Textová 

zpráva. 
3. Zadejte příjemce nebo klepnutím na 

ikonu  > Přidat příjemce vyberte 
příjemce ze seznamu Kontakty. 

4. Napište textovou zprávu. 
5. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu . 

odeslání multimediální 
zprávy (MMS)
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Text. 
2. Klepněte na ikonu  > nová > 

Multimediální zpráva. 
3. Klepněte na možnost Vybrat. 
4. Zadejte příjemce, nebo klepnutím na 

možnost Menu > Příjemce vyberte 
příjemce ze seznamu Kontakty. 

5. Klepnutím na řádek Předmět připojte 
obrázek nebo video. 

6. Klepněte na možnost Menu > Vložit a 
vyberte položku, kterou chcete vložit.

7. Klepnutím na možnost odeslat odešlete 
zprávu.
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Vytvoření hlasové zprávy 
MMS
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Text. 
2. Klepněte na ikonu  > nová > 

Hlasová zpráva MMS. 
3. Zadejte příjemce. 
4. Klepnutím na možnost Nahrát nahrajete 

hlasovou zprávu. 
5. Klepnutím na možnost Ukončit ukončíte 

nahrávání hlasové zprávy. 
6. Klepnutím na možnost odeslat odešlete 

zprávu.

odeslání zprávy o pozici
 VARoVání

Při sdílení informací o své pozici buďte 
opatrní.

Zprávy o pozici umožňují odeslat 
informace o aktuální pozici jiným osobám. 
Odeslání obrázku mapy vyžaduje podporu 
zasílání zpráv MMS v telefonu odesílatele 
i příjemce.
1. Vytvořte zprávu a poté klepněte na 

možnost  > Informace o pozici.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Chcete-li připojit mapu své pozice, 

klepněte na možnost Ano. 
4. Chcete-li upravit zprávu, klepněte na 

ikonu .
5. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu .
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Zprávy o pozici můžete odeslat také 
v případě, že zobrazíte kontakt, po skončení 
telefonního hovoru anebo při nalezení 
pozice.

Čtení zpráv
Číslo, které se zobrazí v ikoně Text, 
ukazuje počet nepřečtených zpráv ve složce 
Příchozí.
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Text. Složka Příchozí, která se 
zobrazí, obsahuje upozornění na zprávy 
služby SMS (Short Message Service) 
a zprávy služby MMS (Multimedia 
Messaging Service) nebo zprávy přijaté 
z jiných zařízení.

 Nepřečtené zprávy jsou zobrazeny 
tučně. 

2. Klepnutím na zprávu ji přečtete. 

Odpověď na zprávu
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Text. 
2. Klepněte na zprávu. 
3. Klepněte na ikonu .
4. Zadejte odpověď na zprávu.
5. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu .

Přeposlání zprávy
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Text. 
2. Klepněte na zprávu.
3. Klepněte na ikonu  > Předat dál. 
4. Zadejte číslo nebo adresu, na kterou 

chcete přeposlat zprávu. 
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Odstranění zpráv
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Text. 
2. Klepněte na zprávu.
3. Klepněte na ikonu  > odstranit. 

Zpráva se přesune do složky 
Odstraněné položky. 

Chcete-li odstraněnou zprávu obnovit, 
přesuňte ji zpět ze složky Odstraněné 
položky. 

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné 
položky, klepněte na ikonu  > nástroje 
> Vyprázdnit složku odstraněné položky. 

Jestliže je zpráva odstraněna ze složky 
Odstraněné položky, nelze ji už obnovit.

Nastavení e-mailového účtu
Zařízení nüvifone může pro některé 
e-mailové účty automaticky konfigurovat 
informace o účtu. 

Jsou-li zapotřebí další informace, požádejte 
o ně poskytovatele e-mailového účtu.

TIP: Máte-li ID služby Windows Live™, 
můžete svůj e-mailový účet nastavit 
stisknutím klávesy  a následným 
klepnutím na možnost Windows Live.  
Viz strana 86.
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost E-mail.
2. Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo.
3. Klepnutím na možnost Další získáte 

nastavení e-mailu ze sítě Internet. 
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte 

e-mailový účet v zařízení. 
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Odesílání e-mailové zprávy
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost E-mail.
2. Klepněte na ikonu  > nová.
3. Zadejte e-mailovou adresu do pole 

Komu nebo klepnutím na ikonu  > 
Přidat příjemce vyberte příjemce ze 
seznamu Kontakty. Jednotlivé e-mailové 
adresy oddělujte středníkem (;).

4. Do pole pro zprávy napište zprávu.
5. Odešlete zprávu klepnutím na ikonu .
Pracujete-li offline, e-mailové zprávy jsou 
uloženy ve složce Odchozí a odešlou se 
během příštího připojení.

Čtení e-mailové zprávy
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost E-mail.
2. Klepnutím na e-mailovou zprávu ji 

zobrazíte.
TIP: Chcete-li rychle zobrazit jiný 
e-mailový účet, procházejte obrazovku 
vodorovně. 

Ruční odesílání a příjem  
e-mailových zpráv
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost E-mail.
2. Klepněte na e-mailový účet.
3. Klepněte na ikonu  > odeslání/

Příjem. 
4. Proces zastavíte klepnutím na ikonu  

> Zastavit odeslání/Příjem.

Synchronizace e-mailových 
zpráv
E-mailové zprávy lze zahrnout jako součást 
obecného procesu synchronizace. Viz 
strana 83. Informace o přímém připojení 
k e-mailovému serveru naleznete v souboru 
nápovědy k aplikaci ActiveSync.
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Spojení s přáteli

Používání aplikace Ciao!™ 
Tato funkce vyžaduje datové připojení. 
Aplikace Ciao! není k dispozici ve všech 
oblastech.

Aplikace Ciao! pravidelně odesílá 
informace o vaší pozici do sítí našich 
partnerů a stahuje nejnovější pozice 
vašich přátel. Tato aplikace odešle vaši 
pozici pouze v případě, že ji k tomu 
vyzvete, pokud jste nezapnuli automatické 
aktualizace. 

Poznámka: Při sdílení informací o své 
pozici buďte opatrní. Přejděte na stránky 
www.garminasus.com a prostudujte si 
online prohlášení o ochraně soukromí a 
osobních údajů společnosti Garmin.

Registrace vašeho zařízení
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao!.
3. Přečtěte si a přijměte zprávy na 

obrazovce.
4. Klepněte na možnost Registrovat. 

Spustí se webový prohlížeč.
5. Při registraci postupujte dle uvedených 

kroků. Po provedení registrace vám 
přijde ověřovací zpráva SMS.

6. Otevřete zprávu SMS a klepnutím na 
odkaz dokončete proces ověření.

Své zařízení můžete rovněž zaregistrovat na 
adrese www.garminasus.com. 

www.garminasus.com
www.garminasus.com
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Připojení k aplikaci Ciao!
Před prvním připojením k aplikaci Ciao! 
musíte své zařízení zaregistrovat. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao!.
3. Přečtěte si a přijměte informace 

o registraci.
4. Klepněte na typ aktualizace pozice: 

Ruční nebo Automatická.
5. Zadejte název zobrazení a stiskněte 

tlačítko Hotovo.
6. Klepněte na možnost Dokončit. 

Vaše pozice se aktualizuje a bude 
zpřístupněna v síti.

Změna zobrazovaného jména
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao! > Moje 

podrobnosti  > Změnit jméno.
3. Zadejte nové jméno a klepněte na 

tlačítko Hotovo.

Pozvání přítele podle telefonního 
čísla
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao! > Pozvat > 

Telefonní číslo. 
3. Zadejte telefonní číslo. 
4. Chcete-li změnit zemi, klepněte na 

tlačítko pod položkou Země přítele a 
vyberte zemi. 

5. Klepněte na možnost Hotovo. 
6. Zvolte síť, kterou přítel používá. Pokud 

váš přítel používá aplikaci Ciao!, můžete 
vybrat jakoukoli síť v seznamu. Klepněte 
na tlačítko oK. 

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao!.
3. Klepněte na přítele, který vám poslal 

pozvání.
4. Klepněte na možnost Přijmout nebo 

odmítnout.
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Aktualizace stavu
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao! > Moje 

podrobnosti > Změnit stav.
3. Zadejte novou zprávu o stavu a klepněte 

na tlačítko Hotovo. 

odeslání aktualizace pozice
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao! > Moje 

podrobnosti > odeslat aktualizaci. 
Chcete-li změnit způsob aktualizací 
informací po pozici, klepněte na ikonu  

 > Změnit aktualizace a vyberte 
možnost. 

Zobrazení přátel
V seznamu přátel se zobrazuje stav, 
vzdálenost a směr k vašim přátelům.
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao!.
3. Klepněte na jméno přítele v seznamu. 

Zobrazí se stav a informace o pozici 
daného přítele. 

4. Klepnutím na možnost Jet! vytvoříte 
trasu k příteli, nebo klepnutím na 
možnost Mapa zobrazíte pozici přítele 
na mapě.

Chcete-li na mapě zobrazit všechny  
přátele, klepněte na možnost Ciao! >  

 > Zobrazit mapu. 
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Odebrání pozvánky
Je-li přítel označen jako Pozván, byl vámi 
pozván, ale prozatím nepřijal ani neodmítl 
pozvánku. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao!.
3. Klepněte na jméno pozvaného přítele 

v seznamu.
4. Klepněte na možnost Odebrat 

pozvánku.

Skrytí vaší pozice
Klepněte na možnost Ciao! >  > Skrýt. 
Vaše aktuální pozice se před vašimi přáteli 
skryje. 

Chcete-li skrytí ukončit, klepněte na 
možnost Ciao! >  > Zastavit skrytí. 

Odebrání přítele
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao!.
3. Klepněte na jméno přítele v seznamu a 

na ikonu  > Odebrat. 
4. Klepněte na možnost Ano. 

Zobrazení sítí aplikace Ciao!
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao! >  > 

Soukromí >  > Sítě. 

Vypnutí aplikace Ciao!
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Ciao! >  > 

Soukromí >  > Vypnout aplikaci 
Ciao!. 

Všechny informace aplikace Ciao! uložené 
v zařízení budou odebrány. Již neodesíláte 
žádné aktualizace své pozice. 

Chcete-li aplikaci Ciao! zapnout, musíte se 
připojit k aplikaci Ciao! znovu.
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Spojení s přáteli ve službě 
Facebook™ 
Služba Facebook není k dispozici ve 
všech oblastech. Než budete moci službu 
Facebook používat, musíte si vytvořit účet 
služby Facebook. Klepněte na možnost 
Přihlášení a v případě potřeby vytvořte 
účet podle pokynů na obrazovce. 

Přihlášení ke službě Facebook
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Facebook. 
2. Zadejte svůj e-mail a heslo. 
3. V případě potřeby klepněte na 

zaškrtávací políčko vedle možnosti 
Uložit přihlašovací údaje.

4. Klepněte na tlačítko oK.
5. Přečtěte si podmínky použití a klepněte 

na možnost Souhlasím.

Aktualizace stavu
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Facebook. 
2. Klepněte na ikonu  > Aktualizovat 

>  a zadejte aktualizaci svého stavu.
3. Klepněte na možnost Pošta. 

odeslání zprávy
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Facebook. 
2. Klepněte na ikonu  > Vytvořit.
3. Klepněte na možnost Přidat a vyberte 

kontakt. 
4. Klepněte vedle možnosti Předmět a 

zadejte předmět. 
5. Klepnutím na hlavní oblast zprávu 

odešlete. 
6. Klepněte na možnost odeslat.

Používání aplikace 
Messenger
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na ikonu aplikace  

ikonu Messenger a přihlaste se.  
(Viz strana 86.)

3. Proveďte aktualizaci svého stavu a 
můžete komunikovat se svými kontakty.
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Používání prohlížeče

Vyhledávání na síti Internet
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Internet Explorer. 
2. V případě potřeby klepněte na kartu 

Web.
3. Zadejte hledaný termín nebo adresu 

URL a klepněte na ikonu . 
4. Klepněte na webovou stránku, kterou 

chcete otevřít.

Vyhledání termínu na 
stránkách Wikipedia
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Internet Explorer. 
2. Klepněte na kartu WiKiKnow.
3. Zadejte hledaný termín a klepněte na 

ikonu . 

Používání prohlížeče
Klepnutím na ikonu  zobrazíte ovládací 
prvky prohlížeče. 

➋

➍ ➎

➊

➌

➏
➊ Klepnutím na ikonu můžete otevřít a 

upravovat seznam svých oblíbených 
webových stránek.

➋ Klepnutím na ikonu otevřete adresu 
URL.

➌ Klepnutím na ikonu provedete zvětšení 
a zmenšení.

➍ Klepnutím na ikonu se vrátíte na 
předchozí webovou stránku.

➎ Klepnutím na ikonu otevřete 
klávesnici.

➏ Klepnutím na ikonu získáte přístup 
k dalším možnostem.
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Úprava zobrazení webové 
stránky
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Internet Explorer.
2. Klepněte na ikonu  > .
3. Klepněte na možnost Zobrazit.
4. Vyberte zobrazení:

Mobil – zobrazení webových 
stránek určených pro zobrazení 
v mobilních telefonech.
Stolní počítač – zobrazení 
webových stránek tak, jak se 
zobrazují ve stolním počítači.
Automatické – automatické 
optimální zobrazení webových 
stránek.

•

•

•

Uložení webové stránky do 
Oblíbených
1. Na webové stránce, kterou chcete 

přidat, klepněte na ikonu  >  > .
2. V případě potřeby zadejte název. 
3. Klepněte na tlačítko oK.
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Čtení zpráv

Používání služby Newstation
Služba Newstation přináší do vašeho 
zařízení nejnovější a nejdůležitější zprávy. 
Využívá k tomu získávání nejaktuálnějších 
zpráv z různých zpravodajských zdrojů 
v síti Internet.

Chcete-li využívat službu Newstation, 
zařízení musí být připojeno k síti Internet.

Automatická aktualizace článků
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost newstation.
3. Klepněte na možnost Menu > 

nastavení. 
4. Volbou možnosti nastavíte parametry 

automatické aktualizace.

Ruční aktualizace článků
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost newstation.
3. Klepněte na kategorii. 
4. Klepněte na možnost Menu. 
5. Klepnutím na možnost Aktualizovat 

aktualizujte kanály RSS ve zvoleném 
kanálu; klepnutím na možnost 
Aktualizovat vše aktualizujete kanály 
RSS pro všechny kanály. 

Nové články jsou v zařízení uloženy jako 
zpravodajské kanály RSS. Články si můžete 
přečíst i bez připojení k síti Internet. 

Čtení novinových článků
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost newstation.
3. Klepněte na kategorii a kanál. 
4. Klepněte na článek. 
5. Klepnutím na možnost Menu získáte 

více možností. 
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Vytvoření nové kategorie
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost newstation.
3. Klepněte na možnost Menu > nová 

kategorie. 
4. Zadejte název kategorie. 

Přidání kanálu
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost newstation.
3. Klepněte na kategorii. 
4. Klepněte na možnost Menu > Nový 

kanál. 
5. Vyberte metodu importování: 

Klepněte na možnost Vložit 
z adresy URL, zadejte adresu  
URL a klepněte na možnost Další. 
Klepněte na možnost Importovat ze 
souboru > Další. Vyberte složku a 
soubor. Vyberte kanál a klepněte na 
možnost Další.

6. Vyberte kategorii tohoto nového kanálu. 
7. Klepněte na možnost Dokončit.

•

•

Úprava kanálu
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost newstation.
3. Klepněte na kategorii a poté na kanál. 
4. Klepněte na možnost Menu > 

Vlastnosti. 
5. Změňte informace o kanálu. 
6. Chcete-li automaticky aktualizovat 

zvolený kanál, zaškrtněte políčko 
Automaticky aktualizovat tento kanál.

7. Po dokončení klepněte na možnost 
Hotovo.

Export obsahu
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost newstation.
3. Klepněte na možnost Menu a vyberte 

položku pro export.
4. Zadejte potřebné informace.
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nastavení mobilního 
vysílání zpráv SMS
Pokud váš poskytovatel služeb a region 
podporuje mobilní vysílání zpráv SMS, 
můžete přijímat vysílání textových zpráv 
určené více předplatitelům v dané oblasti. 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Osobní > Telefon. 
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost Kanál.
4. Zaškrtněte políčko Zapnout mobilní 

vysílání zpráv SMS. 
5. Stiskněte možnost Nastavit jazyky, 

vyberte jeden nebo více jazyků a 
stiskněte tlačítko oK. 

6. Stiskněte možnost nastavit kanály, 
vyberte jeden nebo více kanálů a 
stiskněte tlačítko oK. 

Přidání nového kanálu
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Osobní > Telefon. 
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost Kanál.
4. Klepněte na možnost nastavit kanály > 

Nový. 
5. Zadejte název kanálu a číslo. Poté 

stiskněte tlačítko oK.
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Přehrávání hudby
Přehrávač hudby podporuje následující 
typy souborů: 

MP3
WMA
AAC/AAC+
WAV

Knihovna hudby automaticky obsahuje 
všechny skladby uložené ve všech těchto 
umístěních:

My Documents\My Music
My Storage\My Music
Storage Card\My Music

Další informace o kopírování souborů 
z počítače do zařízení naleznete v nápovědě 
k aplikaci ActiveSync v počítači. 

•
•
•
•

•
•
•

Přehrávání skladby
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Hudba > . 
2. Klepněte na kategorii. Přetažením 

menu posuvníku v horní části obrazovky 
zobrazíte více kategorií. 

3. V případě potřeby klepněte na 
podkategorii. 

4. Klepněte na skladbu v seznamu. 
Přehrávač hudby přehraje danou 
skladbu a následující skladby ze 
seznamu. 

5. Klepnutím na ukazatel průběhu lze přejít 
na jiné místo ve skladbě. 

6. Klepnutím na ikonu  získáte více 
možností.
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Použití soupravy headset 
pro ovládání přehrávání
1. Připojte soupravu headset do konektoru 

pro soupravu headset na horní straně 
telefonu. 

2. Na domovské obrazovce klepněte 
na možnost Hudba >  a přehrajte 
skladbu. 

3. Pokud posloucháte hudbu na pozadí 
během používání jiné aplikace, stiskněte 
tlačítko soupravy headset jednou pro 
ovládání přehrávání hudby. 

4. Používání ovládacích prvků na kabelu 
soupravy headset: 

Jedním stisknutím tlačítka skladbu 
pozastavíte a obnovíte přehrávání. 
Dvojitým stisknutím tlačítkem 
přeskočíte na další skladbu 
v seznamu. 
Otáčením knoflíků na kabelu 
soupravy headset nastavte hlasitost.

•

•

•

Uložení skladby jako 
vyzvánění
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Hudba > .
2. Vyberte skladbu. 
3. Klepněte na ikonu  > Uložit jako 

vyzváněcí tón.
4. Stiskněte ukazatele a jejich přetažením 

zvolte část skladby, kterou chcete uložit 
jako vyzváněcí tón.

5. Klepnutím na možnost Náhled 
přehrajete náhled zvolené části skladby.

6. Klepněte na možnost Uložit.
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Pořizování a 
zobrazování snímků  

a videí
Poznámka: Před použitím fotoaparátu 
odstraňte z objektivu fotoaparátu fólii.

Pořízení snímku
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Fotoaparát. 
2. Zaměřte hledáček. 
3. Klepnutím na ikonu  pořídíte snímek. 

Pořízení snímku 
s informacemi  
o systému GPS
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Fotoaparát. 
2. Klepněte na ikonu  >  > GPS. 
3. Zaměřte hledáček a klepněte na  

ikonu .

Záznam videa
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Fotoaparát. 
2. Klepněte na ikonu  > . 
3. Klepněte na možnost Video nebo  

MMS Video. 
4. Klepnutím na tlačítko  snímek 

zvětšíte nebo jej klepnutím na  
tlačítko  zmenšíte.

5. Klepnutím na ikonu  spustíte 
nahrávání videa. 

6. Klepnutím na ikonu  ukončíte 
nahrávání videa.

Odeslání snímku nebo videa 
1. Po pořízení snímku nebo videa zobrazte 

další možnosti klepnutím na ikonu . 
2. Klepněte na možnost odeslat 

prostřednictvím e-mailu nebo  
Odeslat jako zprávu MMS.

3. Zadejte příjemce nebo klepnutím na 
ikonu  > Přidat příjemce vyberte 
kontakt. 

4. Zadejte zprávu a klepněte na ikonu .
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Změna nastavení 
fotoaparátu a videa
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Fotoaparát. 
2. Klepnutím na ikonu  získáte více 

možností. 
 – úprava expozice.
 – úprava vyvážení bílé. Vyberte 

nastavení, například Slunečno 
nebo Zataženo, abyste ve 
snímcích získali požadované 
barvy. 

 – vyberte možnost pořízení 
3 snímků každým klepnutím  
nebo pouze 1 (Vypnuto). 

 – otevřete stránku pokročilých 
nastavení fotoaparátu. 

 – otevřete Galerii médií.

Změna pokročilých nastavení
Některá nastavení jsou k dispozici pouze 
v režimu Fotoaparát nebo Video. 
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Fotoaparát. 
2. Klepněte na ikonu  > .

Rozlišení – vyberte kvalitu. Čím 
vyšší je kvalita, tím větší je velikost 
souboru.
Samospoušť – vyberte dobu 
odpočítávání pro pořizování 
autoportrétů.
Efekt – vyberte efekt: Žádný, 
Černobílé, negativ nebo Sépie. 
Rozsah měření – vyberte rozsah 
měření.
Širokoúhlá obrazovka – zapnutím 
zobrazíte širokoúhlé snímky. 
Zvuk závěrky – umožňuje přehrát 
při pořizování fotografie zvuk. 

•

•

•

•

•

•
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Doba náhledu – vyberte dobu 
trvání zobrazení náhledu pořízených 
snímků před uložením.
Formát záznamu – vyberte formát 
záznamu videa: MP4, 3GP nebo 
H264.
Záznam se zvukem – vyberte, zda 
chcete nahrát video se zvukem nebo 
bez zvuku.
Uložit do – vyberte umístění, kam 
se mají ukládat pořizované snímky. 
Úsporný režim – vyberte dobu, 
po které fotoaparát přejde do 
úsporného režimu. 
Frekvence AC – vyberte frekvenci. 
Obnovit výchozí hodnoty – touto 
možností obnovíte původní 
nastavení.

•

•

•

•

•

•
•

Kopírování snímků a videa 
do zařízení
Kopírování snímků a videa z počítače do 
následujících složek v zařízení: 

\My Documents\My Pictures 
\My Storage\My Pictures 
\Storage Card\My Pictures 

Další informace o kopírování souborů 
z počítače do zařízení naleznete v nápovědě 
k aplikaci ActiveSync v počítači. 

Zařízení podporuje následující typy 
souborů: 

Obraz: JPG, PNG, BMP, GIF 
Video: 3GP, WMV, MP4, H264 

•
•
•

•
•
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Zobrazení snímků
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Galerie médií. 
2. V případě potřeby vyberte v posuvném 

menu v horní části obrazovky kategorii. 
3. V případě potřeby vertikálně přetáhněte 

další snímky k zobrazení. 
4. Klepněte na snímek. 

Klepnutím na tlačítko + snímek 
přiblížíte. Klepnutím na tlačítko -  
snímek oddálíte. Chcete-li tyto 
operace provést rychle, stiskněte 
tlačítko a podržte je. 
Dvojím klepnutím na snímek 
jej maximálně přiblížíte. Dvojím 
klepnutím snímek oddálíte. 
Po přiblížení lze zobrazit další 
oblasti snímku pomocí přetažení. 
Stisknutím a horizontálním 
přetažením zobrazíte ostatní snímky.

5. Klepnutím na obrazovku zobrazíte další 
tlačítka.

6. Klepnutím na ikonu  zobrazíte další 
možnosti.

•

•

•

•

Odstranění snímku nebo 
videa
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Galerie médií. 
2. Klepněte na snímek. 
3. Klepnutím na obrazovku zobrazíte další 

tlačítka. 
4. Klepněte na ikonu . 

Zobrazení prezentace
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Galerie médií. 
2. Klepněte na snímek. 
3. Klepnutím na obrazovku zobrazíte další 

tlačítka. 
4. Klepněte na ikonu . 

Tipy pro prezentaci
Ovládací prvky prezentace zobrazíte 
stisknutím obrazovky. 
Otočením zařízení můžete změnit 
orientaci snímků v prezentaci. 

•

•
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Přehrávání videa
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Galerie médií. 
2. V případě potřeby vyberte v posuvném 

menu v horní části obrazovky kategorii. 
3. Klepněte na video. 
4. Klepněte na ikonu . 
5. Ovládací prvky videa zobrazíte 

klepnutím na obrazovku. 
6. Přetažením ukazatele průběhu lze přejít 

na jinou část videa. 
7. Klepnutím na ikonu  video odstraníte 

z paměti zařízení. 
8. Klepnutím na ikonu  získáte více 

možností.

Odeslání snímků a videa
Máte-li k dispozici poštovní službu Gmail™ 
nebo Google Mail™, můžete odesílat 
snímky a videa do softwaru pro uspořádání 
fotografií Picasa™.
1. Na domovské obrazovce klepněte na 

možnost Galerie médií. 
2. V případě potřeby vyberte v posuvném 

menu v horní části obrazovky kategorii. 
3. Klepněte na snímek nebo video. 
4. Klepněte na ikonu  > Sdílet > Služba 

Picasa Web Albums. 
5. V případě potřeby zadejte informace 

o svém účtu a klepněte na možnost 
Hotovo. 

6. V případě potřeby klepněte na možnost 
Popisek a zadejte popisek obrázku 
nebo videa. 

7. Stiskněte možnost odeslat.
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Změna nastavení Galerie 
médií
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Aplikace > Galerie médií. 
3. Vyberte položku ke změně.

Přehrávání datového proudu 
videa
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Přehrávač 

datových proudů > Otevřít. 
3. Klepněte na možnost Připojit ze 

záznamu historie nebo ručním 
zadáním, ručně zadejte adresu URL 
na datový proud nebo jej vyberte 
z rozevíracího seznamu v odkazu 
Historie. 

4. Chcete-li vybrat odkaz ze záložky, 
klepněte na možnost Připojit pomocí 
záložky. 

5. Spusťte přehrávání datového proudu 
klepnutím na možnost Připojit. 

Přehrávání datového proudu 
v určitém bodě
1. Spusťte přehrávání datového proudu ze 

sítě. 
2. Klepněte a přetáhněte posuvník 

na místo, odkud chcete pokračovat 
v přehrávání. (Pouze datové proudy na 
vyžádání). 

Správa záložek
1. Během přehrávání datového proudu 

klepněte na možnost Menu > Přidat 
k záložkám.

2. Klepnutím na možnost Menu > Správce 
záložek můžete záložky spravovat a 
vytvářet nové složky. 

3. Během přidávání nebo úprav položky 
záložky potvrďte nebo změňte název 
a vyberte složku, kam se má položka 
záložky uložit. 
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MPEG-4 EULA
Tento produkt je licencován v rámci 
standardu MPEG-4 Visual Patent Portfolio 
Licence pro osobní a nekomerční použití 
spotřebitelem na (i) kódování videa podle 
standardu MPEG-4 Visual („MPEG-4 
Video“) a/nebo (ii) dekódování videa 
podle standardu MPEG-4 Video, které 
bylo kódováno spotřebitelem zapojeným 
do soukromé a nekomerční aktivity a/nebo 
bylo získáno od poskytovatele videa 
licencovaného podle standardu MPEG 
LA k poskytování přenosu videa podle 
standardu MPEG-4 Video. K žádnému 
jinému použití nebude licence udělena ani 
nebude předpokládáno její udělení. Další 
informace včetně informací o reklamním, 
interním a komerčním využití nebo 
licencování získáte u společnosti MPEG 
LA, LLC. Viz www.MPEGLA.com.

Dohoda EULA o standardu AVC
Tento produkt je licencován v rámci 
standardu AVC Patent Portfolio Licence pro 
osobní a nekomerční použití spotřebitelem 
na (i) kódování videa podle standardu AVC 
(„AVC Video“) a/nebo (ii) dekódování 
videa podle standardu AVC Video, které 
bylo kódováno spotřebitelem zapojeným 
do soukromé a nekomerční aktivity a/nebo 
bylo získáno od poskytovatele videa 
licencovaného k poskytování přenosu videa 
podle standardu AVC. K žádnému jinému 
použití nebude licence udělena ani nebude 
předpokládáno její udělení. Další informace 
získáte u společnosti MPEG LA, LLC. Viz 
www.MPEGLA.com.

www.MPEGLA.com
www.MPEGLA.com
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Zorganizujte si svůj 
život

Díky synchronizaci telefonu s počítačem 
budou seznam úkolů i kalendář aktuální 
v obou umístěních.

Používání kalendáře
Kalendář slouží k plánování schůzek. 
Používáte-li v počítači aplikaci Microsoft 
Office® Outlook® můžete kalendář 
synchronizovat mezi telefonem a 
počítačem. Viz strana 83.

Zobrazení schůzek
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Kalendář. 
3. Jiné datum zobrazíte přetažením 

vodorovně přes obrazovku.

Plánování schůzky
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Kalendář >  > 

Nová schůzka. 
3. Zadejte informace o schůzce. 
4. Chcete-li zadat opakování schůzky, 

klepněte na možnost Proběhne a  
vyberte jednu z možností.

5. Klepněte na tlačítko oK.

Změna zobrazení
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Kalendář >  > 

Zobrazení.
3. Vyberte zobrazení, například Program 

nebo Měsíc.
TIP: Chcete-li rychle změnit zobrazení, 
klepněte na ikonu .
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navigace na schůzku
Podle potřeby můžete vytvořit trasu ke 
schůzce v kalendáři. 
1. V kalendáři klepněte na schůzku. 
2. Klepněte na možnost Menu > 

Informace o pozici. 
3. Výběrem možnosti naleznete pozici 

schůzky. 
4. Klepněte na pozici. 
5. Klepněte na možnost Jet!.

Kontrola stavu letu
Tato služba může být dostupná v rámci 
předplatného souvisejících služeb ve 
vaší oblasti. Tato funkce vyžaduje datové 
připojení. 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Stav letu. 
3. Chcete-li zobrazit informace o letu 

z letiště v jiném městě, klepněte na 
ikonu  > Nové město.

4. Klepněte na letiště v seznamu.
5. Let naleznete výběrem možnosti: 

Číslo letu – zadejte číslo letu a 
poté klepněte na tlačítko Hotovo. 
Klepněte na let v seznamu. 
odlety – klepněte na možnost, 
zadejte příslušné údaje a poté 
klepněte na let v seznamu. 
Přílety – klepněte na leteckou linku 
a poté na let v seznamu. 

6. Má-li let více spojení, klepněte na ikonu 
 > Zobrazit další etapu a poté na  

další let.
TIP: Stav letu lze zkontrolovat i klepnutím 
na možnost Vyhledat > Body zájmu > 
Přeprava > Stav letu. 

•

•

•
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Kontrola počasí
Tato funkce vyžaduje datové připojení.
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Počasí. Zobrazí 

se údaje o počasí pro aktuální pozici. 
3. Zvolte možnost: 

Pokud chcete zobrazit podrobnosti, 
klepněte na den. 
Chcete-li zobrazit informace 
o počasí pro jinou pozici, klepněte 
na ikonu  > Nové město a 
hláskujte název města. 

Zobrazení počasí pro jiná města
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Počasí >  > 

Přidat nebo odebrat města > Přidat. 
3. Zadejte název města a klepněte na 

možnost Hotovo.
TIP: Chcete-li změnit měrné jednotky, 
vyhledejte si informace na straně 96.

•

•

Zobrazení burzovních 
informací
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost MSN Money. 
3. Klepnutím na možnost Aktualizovat 

aktualizujete ceny akcií. 

Přidání akcie
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost MSN Money > 

Menu > nastavení > Přidat akcii. 
3. Klepněte na pole pro zadávání dat 

v horní části obrazovky. 
4. Zadejte název akcie a klepněte na 

možnost Vyhledat.
5. Klepnutím na ikonu  akcii přidáte. 
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Používání úkolů
Seznam úkolů je seznam věcí, které je 
nutné udělat. Používáte-li v počítači 
aplikaci Microsoft Office Outlook, můžete 
úkoly synchronizovat mezi telefonem a 
počítačem. Viz straně 83.

Vytvoření úkolu
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Úkoly >  > 

Nový úkol. 
3. Zadejte název úkolu a podrobnosti  

a poté klepněte na tlačítko oK.

Označení úkolu jako dokončeného
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Úkoly. 
3. Klepněte na zaškrtávací políčko vedle 

úkolu.

Filtrování a řazení seznamu úkolů
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Úkoly >  > 

Seřadit podle.
3. Vyberte možnost řazení nebo ikonu  

 > Filtr a vyberte kategorii.

Používání alarmů
nastavení alarmu
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Hodiny >  > 

 > Přidat alarm. 
3. Pomocí šipek nastavte čas alarmu. 
4. Přizpůsobte si alarm podle potřeby. 
5. Alarm uložíte klepnutím na tlačítko 

Hotovo. 

Vypnutí alarmu
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Hodiny > .
3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle alarmu. 
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Úprava alarmu
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Hodiny > .
3. Klepněte na ikonu  vedle alarmu, 

který chcete upravit.
4. Upravte alarm podle potřeby. 
5. Klepnutím na tlačítko Hotovo uložte 

změny. 

Odstranění alarmu
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Hodiny > .
3. Klepněte na ikonu  vedle alarmu, 

který chcete odstranit.
4. Klepněte na ikonu  > odstranit 

alarm. 

Přidání světového času
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Hodiny >  > 

 > Přidat světový čas.
3. Klepněte na oblast a poté na možnost 

Další. 
4. Klepněte na možnost a poté na tlačítko 

Hotovo. 
Město se nyní zobrazuje v seznamu 
Světový čas. Čas v tomto městě je uveden 
ve sloupci úplně vpravo.

Odstranění světového času
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Hodiny >  > 

 > odstranit.
3. Vyberte hodiny, které chcete odstranit,  

a klepněte na tlačítko oK. 
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Používání časovače 
s odpočítáváním
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Hodiny > .
3. Klepnutím na šipky nastavte časovač. 
4. Klepněte na možnost Vyzváněcí tón, 

vyberte vyzváněcí tón a klepněte na 
ikonu .

 POZNáMKA: Aby bylo slyšet vyzváněcí 
tón časovače, je nutné mít zapnutou 
hlasitost systému.

5. Klepnutím na možnost Spustit začněte 
odpočítávat. 

Používání stopek
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Hodiny >  > 

Spustit. 
3. Klepnutím na možnost Kolo označte 

kolo. 
4. Klepněte na možnost Ukončit.
5. Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na 

možnost Vynulovat. Tím se vymažou 
informace o kolu.

Převod měn
Tato funkce vyžaduje datové připojení.
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Převodník měn. 
3. Chcete-li změnit měnu, na tlačítko měny 

a klepněte na měnu. 
4. Stejným způsobem změňte druhou 

měnu. 
5. Klepněte na obdélník pod měnou, kterou 

chcete převést.
6. Zadejte číslo a klepněte na možnost 

Hotovo. 

Aktualizace kurzů převodu měn
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Převodník měn. 
3. Klepněte na možnost Aktualizovat.
Zařízení nüvifone kurzy převodů měn 
aktualizuje prostřednictvím souvisejících 
služeb.
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Používání kalkulačky
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Kalkulačka.
3. Klepnutím na kalkulačku proveďte 

výpočet. 

napsání poznámky
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost známky >  > 

.
3. Poznámku napište pomocí klávesnice.
4.  Klepnutím na tlačítko oK poznámku 

uložte. 

Odstranění poznámky
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Poznámky.
3. Klepněte a podržte poznámku, kterou 

chcete odstranit, dokud se nezobrazí 
menu.

4. Klepněte na možnost odstranit > Ano.

nastavení výchozího režimu 
zadání pro poznámky
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Poznámky >  > 

Možnosti.

3. Klepnutím na možnost Psaní zvolíte 
výchozí režim. 

4. Po dokončení stiskněte tlačítko oK.

Záznam hlasové poznámky
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Poznámky. 
3. Klepněte na ikonu  > Zobrazit lištu 

záznamu.
4. Klepnutím na ikonu  spustíte záznam.
5. Přijímač umístěte k ústům nebo k jinému 

zdroji zvuku.
6. Po skončení záznamu klepněte na  

ikonu . 

Zobrazení souborů Adobe® 
PDF
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Adobe Reader 

LE.
3. Klepnutím na soubor jej otevřete. 
4. Klepnutím na ikonu Nástroje můžete 

přibližovat nebo oddalovat zobrazení, 
hledat klíčová slova, upravit zobrazení  
a přejít na konkrétní stránku.
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Stahování aplikací
Pro stahování a instalaci aplikací je určena 
služba Windows® Marketplace. 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Marketplace. 
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 

Přístup k datům zařízení 
nüvifone pomocí počítače
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na ikonu Microsoft – Můj 

telefon.
3. Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo 

služby Windows Live.
4. Klepněte na možnost Přihlásit. 
5. Klepněte na možnost Další a dokončete 

přihlášení podle pokynů na obrazovce.
Po přihlášení můžete přistupovat k datům 
v telefonu pomocí počítače na webových 
stránkách http://myphone.microsoft.com.

Použití aplikace Microsoft 
Office Mobile
Zařízení je dodáváno s předinstalovanými 
aplikacemi Microsoft Office Mobile. 
Tyto aplikace jsou kompatibilní s verzemi 
sady Microsoft Office 2007 pro PC. Tyto 
aplikace se používají podobně jako aplikace 
Office v počítači. 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Office Mobile. 
3. Klepněte na aplikaci.
4. Klepnutím na soubor ho otevřete, 

klepnutím na možnost Nový vytvoříte 
nový. 

5. Klepnutím na možnost Menu získáte 
přístup k dalším funkcím. 

6. Klepnutím na možnost oK soubor 
uložíte a zavřete. 

Poznámka: V zařízení nüvifone lze 
prezentace PowerPoint® pouze prohlížet. 
Prezentace nelze vytvářet ani upravovat.

http://myphone.microsoft.com
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Zálohování a obnova 
souborů

Upozornění
Během zálohování nebo obnovy mohou být 
pozastaveny nebo ukončeny některé funkce 
systému. Po dokončení restartujte zařízení, 
aby se pozastavené funkce obnovily. 

Záloha
Poznámka: Pokud jste při vytváření 
souboru k zálohování zadali heslo, je pro 
jeho obnovení nutné toto heslo zadat. 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Záloha > 

Zálohovat. 
3. Vyberte položky, které chcete zálohovat, 

a klepněte na možnost Další. 
4. Vytvořte soubor zálohy podle pokynů na 

obrazovce. 
TIP: Body zájmu oblíbené položky, 
nastavení, kontakty a záložky uložte 
do záložního souboru před aktualizací 
softwaru zařízení nüvifone.

Obnova
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Záloha > Obnovit. 
3. Vyberte další soubor, který chcete 

zálohovat, a klepněte na možnost Další. 
4. Soubor zálohy obnovte podle pokynů na 

obrazovce.

Vyhledávání souborů
Vyhledávejte soubory a jiné položky 
uložené v zařízení. Vyhledávání lze 
provádět podle názvu souboru nebo podle 
slov umístěných v různých aplikacích.
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Vyhledat telefon.
3. Zadejte název souboru nebo slovo. 
4. Vyberte typ dat.
5. Klepněte na možnost Vyhledat.
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Synchronizace zařízení 
nüvifone

Synchronizaci obsahu a přenos dat mezi 
zařízením a počítačem lze provádět 
pomocí aplikace Microsoft ActiveSync 
v operačních systémech Windows XP. 

Aplikace ActiveSync během synchronizace 
srovná data v zařízení s daty v počítači 
nebo na serveru Exchange a všechny je 
aktualizuje nejnovějšími změnami. 

Podrobné informace o aplikaci ActiveSync 
naleznete v souboru nápovědy aplikace 
ActiveSync.

Pro synchronizaci v operačních systémech 
Windows Vista použijte aplikaci Microsoft 
Windows Mobile Device Center. Přejděte 
na stránky www.microsoft.com 
/windowsmobile/devicecenter.mspx.

Instalace a konfigurace 
aplikace ActiveSync 
v počítači
1. Do jednotky CD-ROM v počítači vložte 

disk CD-ROM Začínáme.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
3. Zařízení připojte k počítači pomocí 

kabelu micro-USB nebo technologie 
Bluetooth. Viz strana 88. 

4. Dokončete průvodce podle pokynů na 
obrazovce.

5. Po dokončení synchronizace zařízení 
odpojte. 

Pokud nastavíte zařízení nüvifone do 
režimu ActiveSync, při každém připojení 
zařízení nüvifone k počítači dojde 
k automatické synchronizaci zařízení 
nüvifone s počítačem. 

www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
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Synchronizace pomocí 
kabelu USB
1. Nainstalujte do počítače aplikaci 

ActiveSync. 
2. Připojte konektor micro-USB ke 

konektoru micro-USB na boční straně 
zařízení.

3. Druhý konec kabelu USB připojte 
k počítači. 

4. Pokud se zobrazí stránka Režim 
připojení USB, klepněte na možnost 
ActiveSync > oK. Aplikace ActiveSync 
provede synchronizaci zařízení.

Poznámka: Chcete-li synchronizovat 
soubory médií, například hudební soubory 
a videosoubory, je nutné použít kabel 
USB, nikoli připojení pomocí technologie 
Bluetooth.

Synchronizace pomocí 
technologie Bluetooth® 
Pro synchronizaci pomocí technologie 
Bluetooth musí počítač obsahovat 
komponentu Bluetooth. 

Poznámka: Chcete-li synchronizovat 
soubory médií, například hudební soubory 
a videosoubory, je nutné použít kabel 
USB, nikoli připojení pomocí technologie 
Bluetooth.
1. Zapněte technologii Bluetooth v počítači.
2.  Pomocí technologie Bluetooth  

připojte zařízení nüvifone k počítači.  
Viz strana 88.

3. V zařízení nüvifone stiskněte tlačítko . 
4. Klepněte na možnost ActiveSync > 

Menu > Připojit pomocí Bluetooth. 
5. Po připojení klepnutím na možnost 

Synchronizovat proveďte synchronizaci 
dat.
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Zapnutí stránky Režim 
připojení USB
Stránka Režim připojení USB umožňuje 
vybrat režim připojení USB při připojení 
zařízení k počítači pomocí kabelu USB. 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Připojení > nastavení USB.
3. Zaškrtněte políčko Zeptat se při 

připojení zařízení. 
4. Připojte konektor micro-USB ke 

konektoru micro-USB na boční straně 
zařízení.

5. Druhý konec kabelu USB připojte 
k počítači. Objeví se stránka Režim 
připojení USB. 

6. Zvolte možnost. 
7. Klepněte na tlačítko oK.

Režim velkokapacitního 
paměťového zařízení

Upozornění
Pokud si nejste jisti účelem souboru, 
neoDSTraňUjTe jej. Paměť zařízení 
nüvifone obsahuje důležité systémové 
soubory, které by neměLy býT 
odstraněny. Obzvláště pozorní buďte 
v případě souborů umístěných ve složce 
nazvané „Garmin“ nebo „System“.

Pokud v počítači není nainstalována 
aplikace ActiveSync, můžete použít režim 
velkokapacitního paměťového zařízení.
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Synchronizace se serverem 
Exchange
Aplikace ActiveSync umí provádět i 
synchronizaci se serverem Microsoft 
Exchange prostřednictvím bezdrátové nebo 
mobilní sítě, což umožňuje synchronizaci 
e-mailových zpráv. Váš operátor nebo 
vaše společnost musí pro použití aplikace 
Exchange ActiveSync používat server 
Microsoft Exchange. Informace o serveru 
Exchange získáte od správce sítě. 

Podrobné informace o aplikaci ActiveSync 
naleznete v souboru nápovědy aplikace 
ActiveSync.

Synchronizace s účtem 
služby Windows LiveWindows Live
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Windows Live.
3. Klepněte na možnost Přihlásit.
4. Přečtěte si a odsouhlaste podmínky 

používání.
5. Zvolte možnost:

Zadejte svoji e-mailovou adresu 
a heslo služby Windows Live a 
klepněte na možnost Další. 
Klepněte na možnost Získat ID 
služby Windows Live.

6. Proveďte synchronizaci svého účtu 
služby Windows Live v zařízení nüvifone 
podle pokynů na obrazovce.

•

•
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Připojení k jiným 
zařízením

Informace o technologii 
Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth vytváří 
bezdrátové připojení mezi zařízeními, 
například mezi počítačem s technologií 
Bluetooth a zařízením nüvifone. Chcete-li 
provést párování a připojení, obě zařízení 
musí být zapnutá a vzdálená od sebe 
nejvýše 10 metrů.

Se zapnutou funkcí Bluetooth v zařízení 
můžete provádět synchronizaci, přenášet 
soubory a sdílet služby. 

Zapnutí technologie Bluetooth
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Správce bezdrátového připojení > 
Bluetooth. 

TIP: Pokud funkci Bluetooth nepoužíváte, 
vypněte ji; ušetříte tak energii baterie.

Zviditelnění zařízení nüvifone
Jiná zařízení s možností Bluetooth mohou 
rozpoznat vaše zařízení a pokusit se vyslat 
k němu informace, navázat partnerství nebo 
využít služby Bluetooth. 
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Připojení > Bluetooth. 
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost Režim.
4. Zaškrtněte políčko Zapnout Bluetooth, 

zaškrtněte políčko Zviditelnit toto 
zařízení pro ostatní zařízení a klepněte 
na tlačítko oK. 

Pokud nechcete zařízení nüvifone 
zviditelnit ostatním zařízením, vymažte 
zaškrtnutí políčka Zviditelnit toto zařízení 
pro ostatní zařízení.
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Přidání zařízení Bluetooth
Pokud používáte dvě zařízení společně 
poprvé, musíte je „spárovat“ vytvořením 
vztahu pomocí kódu PIN/bezpečnostního 
kódu. 
1. V zařízení, které připojujete, aktivujte 

komponentu Bluetooth a režim 
viditelnosti. Toto nastavení se může 
nacházet v menu Bluetooth, Připojení 
nebo Handsfree.

2. V zařízení nüvifone stiskněte  
tlačítko . 

3. Klepněte na možnost nastavení > 
Připojení > Bluetooth.

4. V posuvném menu v horní části 
obrazovky vyberte možnost zařízení. 

5. Klepněte na možnost Přidat nové 
zařízení.

6. Vyberte zařízení, které chcete připojit,  
a klepněte na možnost Další.

7. Zadejte alfanumerický bezpečnostní kód 
zařízení, které chcete připojit, a klepněte 
na možnost Další. Bezpečnostní kód 
naleznete v dokumentaci dodané 
s cílovým zařízením.

8. Zadejte název zobrazení pro toto 
připojení.

UPoZornění: Bezpečnostní kód 
Bluetooth pro zařízení nüvifone je 1234.

Po provedení prvního spárování dojde při 
každém zapnutí těchto zařízení k jejich 
automatickému propojení.
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odeslání souborů
Soubory můžete odeslat na jiné zařízení 
pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.
1. Zařízení zařízení nüvifone spárujte a 

připojte k zařízení, se kterým chcete 
vyměňovat soubory.

2. Stiskněte klávesu .
3. Klepněte na možnost File Explorer.
4. Vyberte soubor a klepněte na možnost 

Menu > Přenést soubor. Objeví se 
seznam zařízení Bluetooth.

5. Vyberte zařízení ze seznamu. Soubor  
se odešle.

Příjem souborů
Aby bylo možné přijímat soubory, povolte 
technologii Bluetooth a zviditelněte 
zařízení. 

Používání sdílení sítě 
Internet
Sdílení sítě Internet umožňuje použít 
internetové připojení zařízení nüvifone 
pro počítač. Sdílení sítě Internet eliminuje 
nutnost mít v počítači zvláštní datový plán 
pro síť Internet. 

Telefon musí mít datové připojení. 
Připojení je zpoplatněno jako běžný  
přenos dat. 
1. Zařízení nüvifone připojte k počítači 

pomocí kabelu USB. 
2. Stiskněte tlačítko . 
3. Klepněte na možnost Sdílení sítě 

Internet.
4. Klepněte na možnost Připojit.
5. Používejte síť Internet v počítači.
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Správa bezdrátových 
připojení
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Správce bezdrátového připojení. 
Správce bezdrátového připojení 
zobrazuje stav připojení vašeho 
zařízení. 

3. Zapnout nebo vypnout jej můžete 
klepnutím na příslušnou možnost.  
Při zapnuté funkci je ikona žlutá.

Změna nastavení připojení
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Správce bezdrátového připojení > 
nastavení. 

3. Volbou možnosti upravíte dané 
nastavení. 

Automatické zapnutí a vypnutí 
připojení
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Správce bezdrátového připojení > 
nastavení > Nastavení automatického 
přepínání.

3. Klepněte na zaškrtávací políčka pro 
automatické zapnutí a vypnutí telefonu, 
připojení Wi-Fi a technologie Bluetooth. 

4. Zadejte dny a časy. 
5. Klepněte na možnost Hotovo. 
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Nastavení připojení Wi-Fi
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Správce bezdrátového připojení > 
Wi-Fi.

3. Přesuňte se na Wi-Fi hot spot. 

Povolení sdílení sítě Wi-Fi
Je-li zapnutá funkce Sdílení sítě Wi-Fi, 
můžete své síťové připojení sdílet 
s ostatními. Vaše zařízení přitom slouží 
jako směrovač sítě Wi-Fi. 
1. Připojte zařízení nüvifone k druhému 

zařízení.
2. Přesuňte se na Wi-Fi hot spot. 
3. V zařízení nüvifone stiskněte  

tlačítko . 
4. Klepněte na možnost nastavení > 

Správce bezdrátového připojení > 
Sdílení sítě Wi-Fi > oK > Připojit. 
Druhé zařízení, například laptop, nyní 
může využívat vaše připojení Wi-Fi. 

Výměna souborů pomocí 
FTP
Máte možnost vyměňovat soubory mezi 
dvěma zařízeními vybavenými technologií 
Bluetooth zapnutím serveru nebo klienta 
pro přenos souborů.

Konfigurace služeb pro přenos 
souborů
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Připojení > Bluetooth.
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost FTP. 
4. V případě potřeby změňte kořenový 

adresář. Vzdálený klient nebude moci 
zobrazit jiné soubory kromě tohoto 
adresáře.

5. V případě potřeby zaškrtněte políčko 
Použít ověření serveru. 

6. Klepněte na tlačítko oK. 
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Přizpůsobení zařízení 
nüvifone

Úpravy nastavení obrazovky
Nastavení jasu
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Systém > Jas.
3. Nastavte jas pro dobu, kdy zařízení 

využívá napájení z baterie a externí 
zdroj napájení.

nastavení doby zapnutí podsvícení
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Systém > Podsvícení.
3. Nastavte podsvícení pro dobu, kdy 

zařízení využívá napájení z baterie a 
externího napájení.

Zachování podsvícení během 
navigace
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Zachování podsvícení. 
3. Zaškrtněte políčko Zapnuto při 

navigaci.

Zarovnání obrazovky
Zarovnáním (kalibrací) obrazovky zajistíte, 
že vyberete položku, na kterou klepnete. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Systém > Obrazovka.
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost Zarovnání.
4. Klepněte na možnost Zarovnání 

obrazovky a postupujte podle pokynů 
na obrazovce.
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Úpravy režimu barev
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Režim barev.
3. Vyberte možnost Den (světlé pozadí), 

noc (tmavé pozadí) nebo Automaticky.

Přístup k hlasitosti systému
Je možné změnit úrovně zvuku pro 
přizpůsobené profily, vyzvánění, typy 
vyzvánění, systémové události, upozornění, 
klepnutí na obrazovku a hardwarová 
tlačítka.
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Zvuk.

Přizpůsobení menu Start
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na ikonu a přetáhněte ji. 
3. Přetáhněte ikonu do nového umístění.

Přizpůsobení domovské 
obrazovky
Změna tématu domovské 
obrazovky
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Vzhled > Téma.
3. Vyberte téma pro domovskou 

obrazovku. 

Změna snímku na nečinném 
displeji
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení >  

Vzhled > Snímek na nečinném 
displeji.

3. Klepněte na možnost Obrázek. 
4. Vyberte obrázek tapety pomocí šipek. 
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Úpravy zástupců na domovské 
obrazovce
Na domovskou obrazovku můžete umístit 
až 45 zástupců. 
1. Na dvě sekundy klepněte a přetáhněte 

jakoukoli ikonu ve střední části 
domovské obrazovky. 

2. Přetáhněte ikonu na novou pozici nebo 
do koše.

3. Ikonu přidáte klepnutím na ikonu . 
Vyberte aplikaci a klepněte na možnost 
Přidat. 

4. Klepnutím na ikonu  uložte změny. 
Chcete-li obnovit původní rozvržení 
domovské obrazovky, klepněte na  
ikonu .

Přizpůsobení nastavení 
telefonu
Změna profilu
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení >  

Zvuk > Profil. 
3. Klepněte na profil, který se má použít, 

například normální a Tichý. 

Poznámka: Jestliže vyberete 
Automatický režim, zařízení automaticky 
změní profil na Normální režim nebo 
režim Schůzka podle plánu nastaveného 
v kalendáři aplikace Outlook.

nastavení vyzvánění
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení >  

Zvuk > Vyzváněcí tón. 
3. Vyberte vyzváněcí tón. 
4. Klepnutím na možnost Přehrát přehrajte 

vybraný vyzváněcí tón. 

Nastavení typu vyzvánění
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení >  

Zvuk > Typ vyzvánění. 
3. Klepněte na typ vyzvánění, například 

Vibrace a zvonění.
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Změna pokročilých nastavení 
zvuku
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení >  

Zvuk > Pokročilé. 
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost Zvuky.
4. Vyberte události, pro které chcete 

zapnout zvuky.
5. Klepněte na tlačítko oK.

Změna upozornění
Zvuky a zprávy s oznámením můžete 
přiřadit k určitým událostem, např. 
k zmeškaným hovorům a připomínkám.
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení >  

Zvuk > Pokročilé.
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost 
Upozornění.

4. Vyberte událost, ke které chcete přiřadit 
upozornění.

5. Vyberte typ upozornění.
6. Klepněte na tlačítko oK.

Nastavte vibrace pro klepnutí na 
obrazovku
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení >  

Zvuk > Pokročilé.
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost Vibrace.
4. Zaškrtněte políčko Klepnutí na 

obrazovku.
5. Vyberte typ vibrací.
6. Klepněte na tlačítko oK.

Automatický příjem telefonních 
hovorů
Je-li připojena souprava headset, můžete 
hovory přijímat automaticky. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Osobní > Telefon.
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost 
Automatický příjem. 

4. Zapněte funkci automatického příjmu 
zaškrtnutím políčka. 
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5. Vyberte, jak dlouho má zařízení počkat 
před přijetím hovoru.

6. Klepněte na tlačítko oK.

Upozornění na aktivaci připojení
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Osobní > Telefon.
3. V posuvném menu v horní části 

obrazovky vyberte možnost nastavení 
hovorů. 

4. Vyberte upozornění při přijetí hovoru.

Úprava regionálních 
nastavení
Podle vybrané oblasti se určují používané 
měrné jednotky. 

Výběr oblasti
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Systém > Regionální nastavení.

3. Klepněte na rozbalovací políčko, vyberte 
oblast a klepněte na tlačítko oK. 

 TIP: Chcete-li měrné jednotky ještě více 
přizpůsobit, v posuvném menu v horní 
části obrazovky vyberte položku a 
proveďte úpravy.

4. Restartujte zařízení nüvifone.

Změna navigačních měrných 
jednotek
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Obecné.
3. Vyberte měrnou jednotku pro vzdálenost 

a rychlost, směr, nadmořskou výšku a 
teplotu.
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Zamknutí telefonu pomocí 
hesla
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Osobní > Zámek. 
3. Zaškrtněte políčko vedle položky 

Zobrazit výzvu, pokud není telefon 
používán po dobu a vyberte dobu 
trvání.

4. Vyberte Typ hesla. 
5. Zadejte heslo a pro potvrzení je zadejte 

znovu. 
6. V případě potřeby klepněte na možnost 

Nápověda a zadejte nápovědu. 
7. Klepnutím na tlačítko oK uložte změny. 

Změna nastavení napájení
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Systém > Napájení.
3. Klepněte na možnost Pokročilé. 
4. Nakonfigurujte, jak se zařízení nüvifone 

automaticky vypne, když využívá 
napájení z baterie a externí zdroj 
napájení.
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Konfigurace profilu sítě 
telefonu
Nejsou-li po instalaci karty SIM zjištěna 
nastavení sítě vašeho operátora, můžete síť 
zvolit. 

Prostřednictvím nastavení sítě se 
konfiguruje také nastavení připojení GPRS, 
WAP a zpráv MMS.

Automatická konfigurace 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Připojení > Nastavení sítě. 
3. Klepnutím na možnost Automatická 

detekce vyhledejte poskytovatele 
mobilních telefonních služeb v souladu  
se svou kartou SIM. 

4. Klepněte na možnost Hotovo.

Ruční konfigurace
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Připojení > Nastavení sítě. 
3. Vyberte svou zemi. 
4. Vyberte svého poskytovatele mobilních 

telefonních služeb. 
5. Klepněte na možnost Hotovo.

Přepínání mezi sítěmi GSM a 3G
Zvolte správný typ sítě pro kartu SIM.
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Připojení > Sítě GSM/3G. 
3. V políčku Síť klepněte na síť nebo na 

možnost Automaticky. Pokud vyberete 
možnost Automaticky, síť 3G má 
přednost před sítí GSM. 

4. Klepněte na tlačítko oK.
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Úpravy nastavení navigace
Úpravy nastavení mapy
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Mapa. 
3. Proveďte úpravy hodnot klepnutím na 

nastavení. 
Detail mapy – změňte míru detailu 
zobrazeného na mapě. Pokud 
zvolíte detailnější zobrazení, mapa 
se bude překreslovat pomaleji. 
orientace – volbou možnosti 
3rozměrná zobrazíte trojrozměrně 
(3D) se směrem vaší cesty 
v horní části displeje; možnost 
Trasa nahoře zobrazí mapu 
dvourozměrně (2D) se směrem 
vaší cesty v horní části displeje a 
možnost Sever nahoře zobrazí 
mapu dvourozměrně, přičemž sever 
je umístěn nahoře.
Zobrazit pozici – zobrazí vaši 
pozici na nejbližší silnici nebo podle 
souřadnic GPS.

•

•

•

Automatické zvětšení a 
zmenšení – volbou možnosti 
Zapnuto umožníte automatické 
zvětšení další odbočky na mapě.
Zobrazit rychlostní limit – volbou 
možnosti Ano zobrazíte ikonu 
omezení rychlosti, když cestujete po 
hlavních vozovkách.
Vozidlo – vyberte ikonu pro 
zobrazení své pozice na mapě. 

Změna nastavení trasování
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Trasování.
3. Proveďte úpravy hodnot klepnutím na 

nastavení. 
Vypočítat trasy pro – vyberte typ 
vozidla pro optimalizaci tras.

•

•

•

•
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Přepočet mimo trasu – vyberte, jak 
vás zařízení nüvifone upozorní na 
to, že jste mimo trasu. 
Předvolba trasy – vyberte 
předvolbu pro výpočet trasy. 
Náhled odbočky – volbou možnosti 
Zapnuto zobrazíte krátký náhled 
dalších odboček.
Nastavení objížděk – vyberte typy 
silnic nebo oblastí, které chcete na 
trasách objet. Viz strana 44.

Změna nastavení zvuku
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Zvuk.
3. Proveďte úpravy hodnot klepnutím na 

nastavení. 
Hlas – vyberte hlas pro hlasové 
výzvy.
Hlasová výzva – slouží k zapnutí 
nebo vypnutí navigačních výzev.

•

•

•

•

•

•

Změna nastavení varovných bodů
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Varovné body.
3. Proveďte úpravy hodnot klepnutím na 

nastavení. 
Sady uživatelských bodů 
zájmu – umožňuje zapnout a 
vypnout sady uživatelských bodů 
zájmu načtené do zařízení nüvifone. 
Bezpečnostní kamery – umožňuje 
zapnout a vypnout databáze 
bezpečnostních kamer načtené do 
zařízení nüvifone. 
Audiohlášení – vyberte, jak chcete 
být zvukově upozorněni na přiblížení 
k uživatelskému bodu zájmu nebo 
k pozici bezpečnostní kamery. 

•

•

•
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Změna formátu pozice a data mapy
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Obecné. 
3. Proveďte úpravy hodnot klepnutím na 

nastavení. 
Formát pozice – vyberte formát 
souřadnic, který odpovídá vaší 
papírové mapě. Vyberte možnost 
Uživatelská souřadnicová síť UTM 
a zadejte informace o souřadnicové 
síti.
Datum – vyberte datum mapy, které 
odpovídá vaší papírové mapě. 

•

•

Změna nastavení souvisejících 
služeb
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Související služby. 
3. Proveďte úpravy hodnot klepnutím na 

nastavení. 
Přístup k souvisejícím 
službám – vyberte způsob  
přístupu k souvisejícím službám.
Aktualizace pozice – zvolte, 
zda chcete aktualizace pozice 
služby Ciao! odesílat ručně nebo 
automaticky.
Odezva na související 
služby – umožňuje pravidelné 
odesílání anonymních informací 
o pozici z vašeho telefonu. Telefon 
musí mít datové připojení. Připojení 
je zpoplatněno jako běžný přenos 
dat. 

•

•

•
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Změna nastavení GPS
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > GPS.
3. Proveďte úpravy hodnot klepnutím na 

nastavení.
Automatická aktualizace – vyberte, 
jak bude zařízení nüvifone 
automaticky aktualizovat informace 
o systému GPS.
Aktualizovat při 
synchronizaci – zvolte, zda bude 
zařízení nüvifone automaticky 
aktualizovat informace o systému 
GPS při synchronizaci zařízení 
nüvifone s počítačem. 
Aktualizace dat systému 
GPS – umožňuje zobrazit 
informace o poslední aktualizaci 
dat systému GPS. Klepnutím na 
možnost Aktualizace můžete nyní 
aktualizovat data systému GPS. 
Stav systému GPS – umožňuje 
zobrazit informace o satelitech GPS, 
které vše zařízení přijímá, a sílu 
jejich signálu. 

•

•

•

•

Vypnutí systému GPS
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > GPS.
3. Klepněte na možnost Stav systému 

GPS. 
4. Klepněte na ikonu  > Vypnout 

systém GPS.
nastavení vlastní pozice 
Při první aktivaci systému GPS nebo 
po ujetí více než 600 mílí s vypnutým 
přijímačem GPS je nutné systém GPS 
inicializovat. Chcete-li zkrátit dobu načítání 
satelitů, nastavte svou pozici na mapě. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > GPS.
3. Klepněte na možnost Stav systému 

GPS. 
4. Klepněte na možnost  > nová 

pozice. 
5. Klepněte na bod na mapě a poté 

klepněte na tlačítko oK.



Přizpůsobení zařízení nüvifone

Návod k obsluze zařízení nüvifone M10 103

Zapnutí nebo vypnutí bezpečného 
režimu
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace > Obecné > Bezpečný 
režim.

3. Klepnutím na možnost Zapnuto zapnete 
bezpečný režim. 

Pokud se vaše vozidlo pohybuje, 
bezpečnostní režim vypne všechny funkce, 
které vyžadují značnou míru pozornosti 
obsluhující osoby, a které by mohly 
odvádět její pozornost během řízení. 

Odebrání programů
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Systém > Odebrat programy.
3. Klepněte na program a poté klepněte  

na tlačítko Odebrat. 

Zobrazení informací 
o zařízení
Zobrazení sad map
Telefon obsahuje vestavěná mapová data. 
Můžete si také zakoupit další mapová data  
od svého prodejce Garmin nebo ASUS. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Sady map. 
3. Klepněte na ikonu  > MapSource.
4. Pokud chcete mapu vypnout, zrušte 

zaškrtnutí políčka vedle mapy.

Zobrazení informací o autorských 
právech a smluv s koncovými 
uživateli (EULA)
Zobrazí informací o autorských právech a 
smlouvy s koncovými uživateli. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Informace o. 
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Zobrazení informací o navigaci
Zobrazení informací o verzi navigačního 
softwaru a ID softwaru přístroje. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

navigace >  Informace o. 

Zobrazení systémových informací
Zobrazení informací o systému Microsoft.
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Systém > Systémové informace. 
3. Pomocí posuvného menu zobrazíte 

informace o zařízení a o jeho verzi.

Zobrazení Verze
1. Stiskněte klávesu . 
2. Klepněte na možnost Nástroje > 

Správa údajů > Sady map. 
3. Klepnutím na mapu zobrazíte její verzi. 

Obnovení výchozího 
nastavení

Upozornění
Veškeré položky, které jste do zařízení 
uložili (například Oblíbené) budou 
vymazány. Soubory uložené ve složce My 
Storage a mapová data vymazána nebudou. 
Odstraněné informace nelze obnovit. 

Při tomto procesu se všechna nastavení 
vrátí na původní hodnoty z výroby a 
odstraní se všechny informace zadané 
uživatelem. 
1. Stiskněte klávesu .
2. Klepněte na možnost nastavení > 

Systém > Výchozí nastavení. 
3. Zadejte číslice 1234 a poté klepněte na 

tlačítko oK. 
Budou obnovena všechna původní 
nastavení. Všechny položky, které jste 
uložili, budu vymazány.
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Resetování zařízení 
nüvifone
Pokud zařízení nüvifone přestane fungovat, 
vypněte jej a poté znovu zapněte. 

Pokud to nepomůže, sejměte kryt baterie. 
Pomocí stylusu stiskněte tlačítko Reset  
(viz strana 7). Zařízení nüvifone se 
restartuje a měl by pracovat normálně.

Informace o baterii 
Ikona baterie  ve stavovém řádku 
ukazuje stav interní baterie. Chcete-li 
zpřesnit údaje indikátoru nabití baterie, 
baterii zcela vybijte a potom ji plně nabijte. 
Neodpojujte zařízení nüvifone, dokud není 
úplně nabité. 

Maximalizace životnosti baterie
Stiskněte klávesu  a klepněte na 
možnost nastavení > Systém > 
Podsvícení pro vypnutí podsvícení.
Nevystavujte zařízení nüvifone 
přímému slunečnímu záření. Vyhněte se 
delšímu vystavení nadměrnému horku.

Výměna baterie

 VARoVání
Používejte pouze správný typ baterie: 
nabíjecí baterii HiTech s možností výměny 
uživatelem, lithiovou baterii SBP-23. 
Použití nesprávné baterie představuje riziko 
výbuchu.

K vyjmutí baterie nepoužívejte ostré 
předměty. Ostrý předmět může baterii 
propíchnout, což představuje riziko požáru, 
chemického spálení, úniku elektrolytu nebo 
zranění.

Další informace o zakoupení a výměně 
baterie naleznete na webových stránkách 
www.garminasus.com. 

•

•

www.garminasus.com
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TIP: Nechcete-li přijít o vlastní nastavení, 
baterii vyměňte do pěti minut od vyjmutí 
ze zařízení.

Informace o správné likvidaci zařízení 
získáte ve svém místním středisku pro 
likvidaci odpadů.

Výměna pojistky 
v napájecím kabelu ve 
vozidle

Upozornění
Při výměně pojistky neztraťte malé 
součástky a zkontrolujte, zda jste umístili 
zpět na správné místo. Napájecí kabel 
ve vozidle nebude fungovat, pokud není 
sestaven správně.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude 
zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou 
v horní části adaptéru ve vozidle.

1. Pomocí mince stiskněte stříbrnou špičku 
a otočte mincí o čtvrtinu proti směru 
hodinových ručiček. 

2. Sejměte koncovku, stříbrnou špičku a 
pojistku. 

3. Vložte rychlotavnou pojistku 1 A stejné 
velikosti. 

4. Zkontrolujte, zda je stříbrný konec 
umístěn v uzávěru. Pomocí mince  
dejte koncovku na místo. 
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Montáž na palubní desku
Součástí balení některých zařízení nüvifone 
je kotouč pro namontování. Pomocí 
kotouče můžete zařízení namontovat 
na palubní desku v souladu se státními 
i místními směrnicemi. Zařízení nikdy 
nepřipevňujte tak, aby řidiči překáželo ve 
výhledu na silnici.

Upozornění
Trvalé montážní lepidlo se po přilepení 
velmi obtížně odstraňuje. 

1. Vyčistěte a vysušte palubní desku,  
kam chcete kotouč umístit.

2. Ze spodní části kotouče odstraňte 
ochrannou vrstvu.

3. Umístěte kotouč na palubní desku.
4. Z horní strany kotouče odstraňte čirý 

plastový kryt.
5. Přísavný držák umístěte na horní stranu 

kotouče. Páčku otočte dolů (směrem ke 
kotouči).

Vyjmutí zařízení nüvifone, 
kolébky a držáku
Vyjmutí zařízení nüvifone 
z kolébky
1. Stiskněte jazýček na horní straně 

kolébky.
2. Naklopte zařízení nüvifone dopředu.

Vyjměte kolébku z držáku
1. Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2. Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní 

kulový kloub držáku.

Odstranění přísavného držáku 
z čelního skla
1. Páčku přísavného držáku posuňte 

směrem k sobě.
2. Jazýček přísavného držáku posuňte 

směrem k sobě.
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Péče o zařízení
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem 
a jeho provozu v prostředí se silnými 
nárazy a vibracemi.
Nevystavujte zařízení působení vody. 
Kontakt s vodou může způsobit 
poškození zařízení.
Neskladujte zařízení na místech, která 
jsou vystavena zvýšenému působení 
extrémních teplot, protože by mohlo 
dojít k jeho poškození. 
Nikdy nepoužívejte pro ovládání 
dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré 
předměty, mohlo by dojít k jejímu 
poškození. Nikdy nepoužívejte stylus 
pro ovládání dotykové obrazovky 
během řízení. 

•

•

•

•

Chcete-li se vyhnout krádeži zařízení, 
odstraňte zařízení a držák z dohledu, 
pokud je nepoužíváte. Odstraňte 
zbytky, které zůstaly na čelním skle 
z přísavného držáku.

Technické údaje
Fyzická velikost (Š × V × H):  

116 × 58 × 14,3 mm  
(4,57 × 2,28 × 0,56 palce)

Hmotnost: 138 g (4,87 unce)
Displej: Úhlopříčka 3,5 palce 800 × 480 pixelů; 

displej WVGA s dotykovou obrazovkou
Pouzdro: není odolné vůči vodě (IP51)
Rozsah provozní teploty: od -15 °C do 40 °C 

(od 5 °F do 104 °F)
Rozsah teploty skladování: od -20 °C do 70 °C 

(od -4 °F do 158 °F)

•
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rozsah provozní teploty síťové nabíječky:  
od 0 °C do 50 °C (od 32 °F do 122 °F)

Konektor pro napájení/připojení k počítači: 
micro-USB 

konektor sluchátek: 3,5 mm
Typ baterie: nabíjecí baterie HiTech s možností 

výměny uživatelem, lithiová baterie  
SBP-23 (1500 mA)

Doba pohotovostního režimu:  
300 až 600 hodin*

Doba hovoru: 4 až 8 hodin*
* Záleží na síťovém okolí a na používání 

telefonu.
Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
napájení na vstupu: stejnosměrné napájení 

z vozidla pomocí napájecího kabelu ve 
vozidle nebo střídavé napájení pomocí 
kabelu USB nebo síťového kabelu 
(volitelný)

Přijímač GPS: vysoce citlivý
Doba přijetí signálu*: 

Zahřátí zařízení: <1 sekunda 
Vychladnutí zařízení: <38 sekund 
Obnovení nastavení od výrobce: 
<45 sekund 
*Průměrná doba přijetí signálu, pokud se 
zařízení nepohybuje a má otevřený výhled 
na oblohu.

Frekvenční pásmo: HSDPA DL 7,2 Mb/s  
UMTS 900/2100, EDGE/GPRS/GSM 
850/900/1800/1900, třída 10

Další možnosti připojení: Bluetooth 2.0 + EDR; 
WLAN; micro-USB 2.0

operační systém: Microsoft Windows Mobile 
6.5.3 Professional 

Fotoaparát/Fotografie: fotoaparát 5 MP se 
systémem EDOF

Ukládání dat: až 2,5 GB interní paměti,  
až 16 GB s využitím karty microSD

Počítačové rozhraní: plug-and-play, disková 
jednotka USB, aplikace ActiveSync
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Důležité bezpečnostní 
informace a informace 

o produktu
Aktuální bezpečnostní informace 
a informace o produktu naleznete 
v nejaktuálnějším návodu k obsluze  
na webových stránkách  
www.garminasus.com/M10. 

 VARoVání
Pokud se nevyhnete následujícím 
nebezpečným situacím, můžete se vystavit 
nebezpečí nehody nebo srážky, která může 
vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Obecná varování týkající se 
zařízení

Instalujete-li zařízení ve vozidle, 
bezpečně ho umístěte tak, aby 
nepřekážel řidiči ve výhledu na silnici 
nebo nezasahoval do prvků pro řízení 
vozidla jako je volant, pedály nebo 
řadicí páka. Neumísťujte je před ani 
nad airbagy. 

•

Za žádných okolností nesmí držák na 
čelní sklo zůstat připojen k čelnímu 
sklu. Neumisťujte držák na místo, kde 
by v případě samovolného uvolnění 
odváděl pozornost řidiče. Udržujte čelní 
sklo čisté, abyste zajistili, že bude držák 
na předním skle dobře držet.

Varování týkající se provozu
Vždy se řiďte svým nejlepším úsudkem 
a obsluhujte vozidlo bezpečným 
způsobem. nedovolte, aby zařízení 
odpoutávalo vaši pozornost a 
neustále se plně věnujte řízení. 
Omezte čas sledování obrazovky 
zařízení na minimum a kdykoli je to 
možné, využívejte hlasovou nápovědu.
Během řízení do přístroje nezadávejte 
nové destinace, neměňte nastavení 
ani nepoužívejte jakékoli funkce, 
které vyžadují delší obsluhu zařízení. 
Předtím, než se pustíte do podobných 
úkonů, zaparkujte na bezpečném a 
povoleném místě.

•

•

•

•

www.garminasus.com/M10
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Během jízdy za pomoci navigace 
pečlivě srovnávejte informace 
zobrazené v zařízení se všemi ostatními 
zdroji navigace, včetně místního 
značení, uzávěrek cest, dopravní 
situace, zhušťování dopravy, aktuálního 
počasí a dalších faktorů, které by 
mohly ovlivnit bezpečnost řízení. 
Z bezpečnostních důvodů vždy před 
pokračováním v cestě vyřešte veškeré 
nesrovnalosti a podřiďte se místnímu 
značení a dopravní situaci.
Zařízení je sestaveno tak, aby 
navrhovalo možné trasy. Zařízení 
nemůže nahradit nutnost řidičovy 
pozornosti a zdravého úsudku. 
Nesledujte návrhy tras, pokud tyto 
návrhy obsahují nebezpečný nebo 
nezákonný manévr nebo by mohly 
uvést vozidlo do nebezpečné situace.

•

•

Upozornění k používání baterie
Pokud byste se neřídili těmito pokyny, 
mohlo by dojít ke zkrácení životnosti 
vnitřní lithiové baterie nebo k nebezpečí 
poškození zařízení GPS, požáru, 
chemickému popálení, k vytečení 
elektrolytu nebo k úrazu.

Nevystavujte zařízení působení 
tepleného zdroje a nenechávejte ho na 
místech s vysokou teplotou, například 
na slunci v opuštěném vozidle. Chcete-
li se vyhnout poškození, odstraňte 
zařízení z vozidla a nenechávejte ho 
na místech vystaveným přímému 
slunečnímu záření, například na palubní 
desce. 
Zařízení nepropichujte ani nespalujte. 
Je-li třeba zařízení uchovávat delší 
dobu, skladujte ho při následujících 
teplotách: od -20 °C do 70 °C  
(od -4 °F do 158 °F). 

•

•
•
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Zařízení neprovozujte při teplotách 
mimo následující rozsah: od -15 °C do 
40 °C (5 od 5 °F do 104 °F).
Chcete-li baterie/zařízení správně 
zrecyklovat nebo zlikvidovat, 
kontaktujte místní středisko pro 
likvidaci odpadů.
K vyjmutí baterie nepoužívejte ostré 
předměty.
Baterii udržujte mimo dosah dětí. 
Baterii nerozebírejte, nepropichujte ani 
neničte.
Pokud používáte síťovou nabíječku 
nebo externí nabíječku baterií, 
používejte pouze příslušenství 
schválené pro váš produkt.
Zařízení neupravujte ani se ho 
nepokoušejte znovu sestrojit, 
nevkládejte cizí předměty do baterie, 
nepokoušejte se ponořovat zařízení 
do vody nebo je vystavovat působení 
vody či jiných kapalin, nevystavujte 
je působení ohně, výbuchu ani jinému 
nebezpečí.

•

•

•

•
•

•

•

Nezkratujte baterii a zabraňte kontaktu 
kovových vodivých předmětů 
s kontakty baterie.
Baterii vyměňte pouze za odpovídající 
náhradní baterii. Použití jiné baterie 
představuje riziko požáru nebo 
výbuchu. Chcete-li zakoupit náhradní 
baterii, navštivte prodejce společnosti 
Garmin nebo ASUS nebo navštivte 
webové stránky Garmin-Asus.
Neodstraňujte nebo se nepokoušejte 
odstranit uživatelem nevyměnitelnou 
baterii. 
Pokud chcete zařízení zlikvidovat, 
odneste ho do odborného servisu, který 
se zabývá zacházením s elektronickým 
odpadem, aby provedl odstranění a 
recyklaci baterie. 

•

•

•

•
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Upozornění
Legislativní omezení pro upevnění 
na čelní sklo
Před připevněním přísavného držáku na 
čelní sklo si prostudujte místní zákony a 
nařízení oblastí, kudy projíždíte. Zjistěte, 
zda platí nějaká omezení, například 
omezení umisťování předmětů na přední 
sklo tam, kde by mohly překážet řidiči 
ve výhledu. monTáŽ ZaříZení 
Garmin V SoULaDU Se VŠemi 
PLaTnými ZáKony a naříZeními 
je na oDPoVěDnoSTi UŽiVaTeLe. 
Pokud je to vyžadováno, lze pro zařízení 
použít jiné možnosti upevnění od 
společnosti Garmin. Zařízení Garmin 
připevněte vždy tak, aby řidiči nepřekáželo 
ve výhledu. Společnost Garmin nenese 
žádnou odpovědnost za případné poplatky, 
pokuty či škody způsobené použitím 
zařízení Garmin v rozporu se státními či 
místními zákony a nařízeními vztahujícími 
se k používání tohoto zařízení.

Informace o mapových datech
Společnosti Garmin a ASUS využívají 
kombinaci vládních a soukromých 
datových zdrojů. V podstatě všechny zdroje 
dat obsahují určité nepřesné nebo neúplné 
údaje. Kompletní a přesné informace nejsou 
v některých zemích vůbec k dispozici nebo 
jsou nepřiměřeně nákladné. 
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Prohlášení o shodě
Společnosti Garmin a ASUS tímto 
prohlašují, že tento produkt odpovídá 
základním požadavkům a dalším 
relevantním ustanovením směrnice  
1999/5/EC. Plné znění Prohlášení o  
shodě naleznete na webových stránkách  
www.garminasus.com/declaration-of 
-conformity.

Použití zařízení
Toto zařízení nüvifone je určeno pro použití 
po celém světě včetně následujících zemí:

AT EE IS NO
BE ES IT PL
BG FI LI PT
CH FR LT RO
CY GB LU SE
CZ GR LV SI
DE HU MT SK
DK IE NL TR

Stimulátory a další zdravotnické 
přístroje
Studie ukazují, že existuje jistý vztah 
mezi mobilními telefony a normálním 
chodem stimulátoru. Výrobci stimulátorů 
doporučují lidem používajícím stimulátory 
dodržovat následující postupy, aby tak 
minimalizovali nebezpečí ovlivnění chodu 
stimulátoru:

Mezi stimulátorem a zapnutým 
mobilním telefonem musí být vždy 
vzdálenost alespoň 15 cm (6 palců).
Telefon uchovávejte na opačné straně 
než stimulátor. Telefon nenoste 
v náprsní kapse.
Při hovoru mějte telefon u ucha, které 
je od stimulátoru více vzdáleno.

•

•

•

www.garminasus.com/declaration-of-conformity
www.garminasus.com/declaration-of-conformity
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Pokud máte pocit, že dochází 
k ovlivnění přístrojů, okamžitě mobilní 
telefon vypněte.

Ohledně ostatních zdravotnických 
přístrojů se poraďte se svým lékařem nebo 
s výrobcem. Ti vám pomohou rozhodnout, 
zda váš mobilní telefon ovlivňuje provoz 
daného zařízení a jaká byste měli dodržovat 
opatření, abyste se vyhnuli tomuto 
ovlivňování.

Ochrana před poškozením sluchu
Pokud budete k poslechu zvuku ze zařízení 
využívat sluchátka při vysoké hlasitosti, 
může dojít k trvalému poškození nebo 
ztrátě sluchu. Pokud neslyšíte mluvit lidi 
okolo vás, je hlasitost příliš vysoká. Omezte 
dobu poslechu při vysoké hlasitosti. Pokud 
vám zvoní v uších nebo slyšíte řeč tlumeně, 
nechte si zkontrolovat sluch. 

• Ochrana před opakovanými 
pohyby
Při opakovaných úkonech, např. psaní 
zpráv na vašem zařízení můžete zažívat 
občasný pocit nepohodlí rukou, paží, 
ramen, krku, či ostatních částí těla. 
Dělejte časté přestávky. Pokud při nebo 
po používání zařízení pociťujete mírnou 
bolest, přestaňte ho používat a navštivte 
lékaře.

Ochrana před záchvaty, ztrátou 
vědomí a únavou očí
U velmi malého množství lidí mohou 
světelné záblesky a vzory, které lze 
pozorovat při hraní her či sledování videa, 
vyvolat záchvat či ztrátu vědomí.

Pokud jste v minulosti měli záchvat 
či ztratili vědomí nebo se záchvaty a 
ztráta vědomí vyskytují ve vaší rodinné 
anamnéze, poraďte se před hraním her či 
sledováním videa se svým lékařem. 
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Dodržujte tato doporučení, abyste předešli 
nebezpečí ztrátě vědomí, záchvatu a únavě 
očí:

Vyhýbejte se delšímu používání 
zařízení a dělejte si časté přestávky. 
Držte zařízení dál od očí. 
Zařízení používejte v dobře osvětlené 
místnosti.

Pokud vnímáte křeče, cukání očí či svalů, 
ztrátu vědomí, mimovolné pohyby či 
dezorientaci, přestaňte přístroj používat a 
poraďte se s lékařem. 

Vystavení radiovým frekvencím
Toto zařízení je mobilní vysílač a přijímač, 
které používá anténu pro odesílání a příjem 
radiofrekvenční energie (RF) nízké úrovně 
pro přenos hlasu a dat. Toto zařízení během 
provozu při režimu maximálního výkonu 
a za použití originálního příslušenství 

•

•
•

Garmin vyzařuje nižší energii RF než jsou 
předepsané limity. Aby toto zařízení bylo 
v souladu se směrnicí ICNIRP na omezení 
účinků radiofrekvenční energie, mělo by 
být používáno pouze v automobilovém 
držáku nebo jako přenosné zařízení. Toto 
zařízení by nemělo být požíváno v ostatních 
konfiguracích.

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje 
mezinárodním limitům specifické míry 
absorpce (SAR). Skutečné naměřené 
hodnoty jsou následující: 

Pásmo SAR 10 g  
(W/kg)

GSM 900 0,424
GSM 1800 0,549
WCDMA, pásmo I 0,796
WCDMA, pásmo VIII 0,415
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Odstranění problémů
Problém Popis

Zařízení nezíská 
satelitní signály.

Stiskněte klávesu  a poté klepněte na možnost nastavení >  
navigace > GPS > Stav systému GPS > . Ověřte, zda je 
systém GPS zapnutý.
Zkontrolujte, zda má systém GPS dostatek času pro inicializaci. Při 
prvním zapnutí systému GPS může inicializace trvat několik minut.
Pokud jste ujeli více než 600 mílí s vypnutým přijímačem GPS, 
nastavte svou pozici na mapě.

Zařízení se nezapne.
Dobijte baterii. Viz strana 10.
Vyměňte baterii. Viz strana 105.

Zařízení se nenabíjí.

Vyměňte pojistku v napájecím kabelu vozidla. Viz strana 106.
Jako bezpečnostní opatření při vysokých teplotách se zařízení 
přestane nabíjet a využívá energii z baterie. 
Pokud je zařízení namontováno ve vozidle, odstraňte ho z držáku a 
odstraňte ho z působení přímého slunečního záření.

Nelze uskutečnit 
hovor.

Funkce volání může být pozastavena kvůli vybité baterii. Při vybité 
baterii můžete být požádáni o vypnutí funkcí volání. V těchto 
situacích stále můžete používat navigaci (režim PND).
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Rejstřík
Symboly
3GP 69

A
Adobe PDF 80
adresa 28
aktualizace

mapy i
software i

alarmy 77
aplikace ActiveSync

instalace 83
USB 84

aplikace Ciao! 55–59
aktualizace pozice 101
odebrání přítele 58
pozvání 56
přijetí pozvánky 56
připojení 56
registrace 55
skrytí pozice 58
stav 57
zobrazení přátel 57–58

aplikace Microsoft Office 
Mobile 81

aplikace PowerPoint 81

aplikace WebUpdater i
automatické zvětšení nebo 

zmenšení mapy 99

B
baterie

informace 105
nabíjení 10
odebrat 105
varování 111–113

bezpečnostní kamery 48–49
nastavení 100

bezpečnostní režim 103
bezplatná aktualizace map i
bílé stránky 25, 48, 48–49
Bluetooth 87
BMP 69

C
časovač 79

D
další mapy i
digitální mapy nadmořské 

výšky 33
doby promítání filmů 47
domovská destinace 28
domovská obrazovka 12

ikony 94

rozvržení 94
téma 93

domů 28
doprava 39–40

ikona 39
objížďka 40

druh vozidla 99
držák

na přední sklo 11
vyjmutí z držáku 107

E
e-mail 54

F
Facebook 59
formát pozice 101
fotoaparát 67
FTP 91

G
Galerie médií 69–73
GPS

aktualizace dat 16, 102
informace o systému 

GPS 16
nastavení 102
nová pozice 102
vypnutí 102
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H
H264 69
hlasitost 15
hlasitý telefon 21
hláskování pozice 31
hlasová pošta 22
hlasová poznámka 80
hlasová výzva 100
hovor 20

historie 24
možnosti 21
ukončení 22

I
ID jednotky 104
ikona pozice 99
ikona vozidla 99
ikony 17
informace o péči 108
informace o pozici 29

odesílání aktualizací 101
změna metody 

aktualizace 57
informace o uložení 108
informace o zařízení 103

J
jednotky 96
JPEG 69

K
kabel USB 10, 83, 84, 89
kalendář 74
kalibrace obrazovky 92
kalkulačka 80
kardiostimulátory 114
karta SIM

kopírování Kontaktů 26
Kde se nacházím? 41
klávesa Konec 7
klávesa Napájení 7
klávesa Odeslat 7
klávesnice 14
klávesnice na obrazovce 14
klávesy Hlasitosti 7
kolébka 11
konektor sluchátek 109
konferenční hovor 23
kontakty

navigovat 26
oblíbené 26
přidání 25

krádež, jak jí zabránit 108
křižovatky, nalezení 34

L
lithiová baterie 105

M
mapa

aktualizace i
datum 101
doplňková i
mapová sada 103
nastavení 99
obrysy 33
orientace 99
přesun 32
přizpůsobení 99
prohlížení 32, 41
úroveň detailů 99
verze 104
zobrazit 99
zvětšit nebo zmenšit 33

maximální rychlost, 
vymazání 37

měna, převod 79
menu Start 93
města, nalezení 33
micro-USB 7
místní události 47
místní vyhledávání 31
mobilní vysílání 64
Možnosti Jet! 29
MP4 69
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n
náhled odbočky 100
nalezení míst na mapě 32
nalezení pozic. Viz vyhledávání 

pozic
nastavení

související služby 101
telefon 94–104
trasa 99
zvuk 100

nastavení aktuální pozice 102
nastavení vyzvánění 94
nastavení zvuku 100
navigace. Viz trasa

o
objížďka 38

druhů silnic 100
konkrétních oblastí 44
konkrétních silnic 44
úpravy vlastních 

objížděk 44
Oblíbené

kontakt 26
odstranění 42
pozice 32
úpravy pozic 42

obnova
soubory 82

všechna nastavení 104
obrazovka

domů 12
kalibrace 92
orientace 14
otočení 14
použití dotykové 

obrazovky 13
zamknutí 15
zarovnání 92

odeslání
e-mail 54
nalezená pozice 30
soubor 89
textová zpráva 50
vaše pozice 51
zpráva MMS 50
zpráva SMS 50

odpověď na zprávu 52
odstranění

Oblíbené 42
snímek 70
video 71
volaná čísla 24
všechna nastavení a 

oblíbené 104
všechna uživatelská 

data 104

zpráva 53
odstranění držáku 107
otočení obrazovky 14

P
parkování, nalezení 48
PDF 80
PNG 69
počasí 76–82
počítač kilometrů 37
podržení telefonního 

hovoru 21
podsvícení

prodleva 92
úpravy 92
zapnutí při navigaci 92

pohotovostní služba 41
pojistka, výměna 106
poklad 34
poznámka 80
přehrávání hudby 65
přepočítání trasy 100
přeposílání zpráv 52
převod měn 79
prezentace 70
připojení 90
připojení k počítači 85
přísavný držák 11
profil 94
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profil sítě 98
program MapSource i
Prohlášení o shodě 114
prohlížení mapy 41
prošlá trasa

uložení 45
úpravy 45
záznam 45

R
registrace i, 55
resetování 105

M20 105
maximální rychlost 37
počítač kilometrů 37
trasový počítač 37

režim připojení USB 85
režim V letadle 24
rozlišení, fotografie 68
RSS 62–64
rychlostní limit 99

S
SAR 116
satelitní signály 16, 102
schůzka

navigovat 75
uložení doby promítání filmů 

jako 47

uložení místní události 
jako 47

značka 74
zobrazit 74

síť Internet 60
sdílení připojení 

s počítačem 89
síť Wi-Fi

nastavení 91
sdílení 91

služba Newstation 62–64
služba nüMaps Guarantee i
služby založené na pozici 34
snímek

efekty 68
kvalita 68
pořízení 67
typy souborů 69
zobrazit 70

software
aktualizace i

soubor nápovědy 14
soubor pro přenos 89–91
soubory

obnova 82
odeslání 89
vyhledávání 82
výměna pomocí FTP 91

záloha 82
soubory Word 81
souřadnice 34
související služby 46–49

nastavení 101
připojení 101

Správce bezdrátového 
připojení 90

stav letu 75
stavový řádek

ikony 17
stylus 14
světový čas 78
synchronizace

e-mail 54
pomocí kabelu USB 84
pomocí serveru 

Exchange 86
pomocí technologie 

Bluetooth 84
systémové informace 104

T
tapeta 93
technické údaje 108
technologie Bluetooth 84, 87, 

88–89
odesílání a příjem 

souborů 89
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přidání zařízení 88
zviditelnění 87

telefon 20–24
nastavení 94–104
nastavení zvuku 94
přijetí hovoru 22

textová zpráva 50–54
tichý vyzváněč 94
trasa

cesta podle uložené trasy 43
další odbočka 36
na schůzku 75
nastavení 99
plán 42–44
podrobnosti 36
předvolby 100
přidání zastávek 38
seznam odboček 36
simulace 44
sledování 35
ukončení 38
uložení 38
úpravy 38, 43
všechny odbočky na 36
zapnutí podsvícení 

během 92
trasa mimo silnice 100

trasový počítač 37
typy souborů

galerie médií 69
hudba 65

U
úkoly 77
uložení aktuální pozice 32, 42
uložení pozice do 

Oblíbených 32
uskutečnění hovoru 20
uživatelská data, 

odstranění 104
uživatelské body zájmu

nastavení 100

V
varovné body 100

nastavení 100
verze softwaru 104
vibrace 15, 94
vibrační vyzváněč 94
video

přehrávání 71
přehrávání datového 

proudu 72
typy souborů 69
záznam 67, 67–73

výchozí
fotoaparát 69
obnova všech nastavení 104
režim zadání 80

vyhledávání
na síti Internet 60
souborů 82

vyhledávání pozic 28
adresa 28
body zájmu 30
hláskování názvu 31
možnosti pozice 29
oblíbené 32
podle kategorie 31
u jiného města 30
u jiné pozice 30
u trasy 30
změna oblasti 

vyhledávání 30
vypnutí telefonu 11, 24
výstup, zvuk

konektor sluchátek 109
vyzváněč 94
vyzváněcí tón 94

nastavení 94
uložení skladby jako 66
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W
WiKiKnow 29, 60
WMV 69

Z
zadávání dat 14
záložní soubory 82
zamknutí telefonu 15, 97
zarovnání obrazovky 92
zobrazení křižovatky 37
zobrazení mapy 2D 99
zobrazení zeměkoule 33
zpráva MMS 50
zpráva SMS 50–54

mobilní vysílání 64
zprávy 49

články 62–64
zprávy (SMS/MMS)

čtení 52
nová 50
odstranění 53
předat dál 52

zprávy o pozici 51
ztlumení 15, 21
zvětšit nebo zmenšit 33
zvuk

profil 94







únor 2010 Číslo výrobku 190-01153-41 Rev. A Vytištěno v Číně

Během životnosti vašeho zařízení nüvifone naleznete nejnovější  
volně dostupné aktualizace softwaru (kromě mapových dat)  

na webových stránkách www.garminasus.com.

www.garminasus.com
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