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Základní informace o řadě BlackBerry

Přepínání aplikací
1. V jakékoli aplikaci klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přepnout aplikaci.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Když se aplikace do které chcete přepnout objeví, aplikaci zvýrazněte a stiskněte klávesu
Enter.

• Když se aplikace do které chcete přepnout neobjeví, zvýrazněte položku Domovská
obrazovka a stiskněte klávesu Enter.

Přiřazení aplikace tlačítku Komfort
Vaše zařízení BlackBerry® je vybaveno jedním tlačítkem Komfort na přední části zařízení a jedním na
levé straně. Zvolený motiv možná neumožní změnit aplikaci přiřazenou ke klávese Komfort.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. Nastavte pole Tlačítko Komfort otevře.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení informací o vlastníkovi
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Vlastník.
2. Zadejte své kontaktní informace.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odkazy
Odkazy se v zařízení BlackBerry® zobrazují jako podtržený text. Odkazy mohou odkazovat na různé
položky, jako jsou telefonní čísla, webové stránky a e-mailové adresy a můžete je použít pro volání,
návštěvu webových stránek nebo pro rychlé sestavení zpráv.

Vytvoření odkazu na PIN
Odkaz na PIN můžete vytvořit ve zprávách, záznamech kalendáře, úkolech nebo poznámkách. Po
klepnutí na odkaz můžete odeslat zprávu PIN.
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Při zadávání textu napište pin: a kód PIN.

Základní klávesové zkratky BlackBerry
• Kurzorem pohybujte otáčením kolečka.

• Chcete-li pohybovat kurzorem odlišným směrem, přidržte klávesu Alt a otáčejte kolečkem.

• O obrazovku zpět se posunete stisknutím klávesy Escape.

• Na položku v seznamu nebo v nabídce se přesunete zadáním prvního písmene položky.

• Chcete-li políčko zaškrtnout nebo zaškrtnutí zrušit, stiskněte klávesu Space.

• Hodnoty dostupné v poli zobrazíte stisknutím klávesy Alt.

• Chcete-li změnit aplikace, přidržte klávesu Alt a stiskněte klávesu Escape. Stále přidržujte
klávesu Alt a zvýrazněte aplikaci. Uvolněte klávesu Alt.

• Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku nebo do seznamu aplikací, stiskněte klávesu
Konec.

• Chcete-li přepnout mezi aktivním profilem upozorňování a profilem Vibrovat, přidržte tlačítko
Ztlumit.

• Zvýrazněnou položku odstraníte stisknutím klávesy Backspace/Delete.

Odstraňování nejběžnějších potíží se zařízením BlackBerry

Při stisknutí tlačítka Komfort se neotevře žádná aplikace
Ověřte, zda jste neodstranili aplikaci, která byla ke klávese přiřazena.

Klávese přiřaďte jinou aplikaci.

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné
V závislosti na plánu poskytovatele služeb nebo typu e-mailového účtu, spojeného se zařízením
BlackBerry® nemusí být některé funkce v zařízení dostupné.

Pokud je zařízení BlackBerry spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Enterprise
Server, některé funkce pravděpodobně nebyly vaší organizací nastaveny nebo vám užívání některých
funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce nastavil možnosti, objeví se vedle pole
možností červený indikátor blokování.

Další informace o funkcích dostupných na zařízení vám poskytne správce nebo poskytovatel
bezdrátových služeb.
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Klávesové zkratky

Základní klávesové zkratky BlackBerry
• Kurzorem pohybujte otáčením kolečka.

• Chcete-li pohybovat kurzorem odlišným směrem, přidržte klávesu Alt a otáčejte kolečkem.

• O obrazovku zpět se posunete stisknutím klávesy Escape.

• Na položku v seznamu nebo v nabídce se přesunete zadáním prvního písmene položky.

• Chcete-li políčko zaškrtnout nebo zaškrtnutí zrušit, stiskněte klávesu Space.

• Hodnoty dostupné v poli zobrazíte stisknutím klávesy Alt.

• Chcete-li změnit aplikace, přidržte klávesu Alt a stiskněte klávesu Escape. Stále přidržujte
klávesu Alt a zvýrazněte aplikaci. Uvolněte klávesu Alt.

• Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku nebo do seznamu aplikací, stiskněte klávesu
Konec.

• Chcete-li přepnout mezi aktivním profilem upozorňování a profilem Vibrovat, přidržte tlačítko
Ztlumit.

• Zvýrazněnou položku odstraníte stisknutím klávesy Backspace/Delete.

Klávesové zkratky pro aplikaci telefon
• Hovor přijmete stisknutím klávesy Odeslat.

• Symbol plus (+) při zadávání telefonního čísla vložíte stisknutím klávesy O.

• Pokud chcete k telefonnímu číslu přidat číslo pobočkové stanice, stiskněte klávesu X. Zadejte číslo
pobočkové stanice.

• Chcete-li přiřadit rychlou volbu klávese, na domovské obrazovce nebo v telefonu klávesu přidržte.

• Chcete-li během hovoru zapnout hlasitý telefon, stiskněte klávesu Hlasitý telefon. Chcete-li
během hovoru hlasitý telefon vypnout, stiskněte klávesu Hlasitý telefon.

• Chcete-li během hovoru přepnout zvukový výstup do náhlavních sluchátek, stiskněte klávesu
Hlasitý telefon. Chcete-li se přepnout zpět do předchozího zvukového výstupu, stiskněte znovu
klávesu Hlasitý telefon.

• Chcete-li si poslechnout hlasovou poštu, přidržte klávesu 1.

• Písmeno do pole telefonního čísla zadáte stisknutím klávesy Alt a příslušné klávesy.

• Chcete-li zobrazit seznamu kontaktů v telefonu, přidržte klávesu Odeslat.

• Chcete-li v telefonu přepnout mezi telefonními čísly, klepněte na aktivní číslo. Klepněte na
telefonní číslo.
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Klávesové zkratky pro média
• Obrázek otočíte stisknutím klávesy L.

• Chcete-li zvětšit obrázek, stiskněte klávesu 3. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím
klávesy 7.

• Chcete-li obrázek zmenšit, stiskněte klávesu 9. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím
klávesy 7.

• Chcete-li obrázek přizpůsobit velikosti obrazovky, stiskněte klávesu 1.

Klávesové zkratky pro zprávy
Ve zprávě

• Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte klávesu R.

• Chcete-li odpovědět všem v e-mailové zprávě nebo ve zprávě PIN, stiskněte klávesu L.

• Chcete-li předat zprávu dál, stiskněte klávesu F.

• Chcete-li zvýrazněnou zprávu uložit do souboru, stiskněte klávesu B.

• Chcete-li ve zprávě zobrazit e-mailovou adresu kontaktu, zvýrazněte kontakt v e-mailové zprávě.
Stiskněte klávesu Q. Chcete-li znovu zobrazit jméno, stiskněte klávesu Q.

• Chcete-li po zavření a otevření přijaté e-mailové zprávy nebo zprávy PIN přejít na poslední pozici
kurzoru, stiskněte klávesu G.

V seznamu zpráv

• Chcete-li otevřít zvýrazněnou zprávu, stiskněte klávesu Enter.

• Zprávu sestavíte ze seznamu zpráv po stisknutí klávesy C.

• Zprávu označíte jako otevřenou nebo neotevřenou stisknutím kláves Alt a U.

• Chcete-li zobrazit přijaté zprávy, stiskněte klávesu Alt a I.

• Chcete-li zobrazit odeslané zprávy, stiskněte klávesu Alt a O.

• Chcete-li zobrazit zprávy hlasové pošty, stiskněte klávesu Alt a V.

• Chcete-li zobrazit zprávy SMS, stiskněte klávesu Alt a S.

• Chcete-li zobrazit protokoly hovorů, stiskněte klávesu Alt a P.

• Chcete-li znovu zobrazit všechny zprávy, stiskněte klávesu Escape.

Procházení seznamem zpráv

• Obrazovkou se posunete směrem nahoru stisknutím klávesy Shift  a klávesy Space.

• Obrazovkou se posunete směrem dolů stisknutím klávesy Space.

• Na začátek seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy H.

• Na konec seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy D.

• Na další datum se přesunete stisknutím klávesy A.

• Na předchozí datum se přesunete stisknutím klávesy P.
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• Na další neotevřenou položku se přesunete stisknutím klávesy U.

• Na další související zprávu se přesunete stisknutím klávesy J.

• Na předcházející související zprávu se přesunete stisknutím klávesy K.

Klávesové zkratky pro zadávání textu
• Tečku vložíte dvojím stisknutím klávesy Space. Další písmeno bude velké.

• Velké písmeno zobrazíte přidržením klávesy písmene, dokud se velké písmeno nezobrazí.

• Alternativní znak klávesy zadáte stisknutím klávesy Alt a klávesy znaku.

• Znaky s diakritikou nebo speciální znaky zadáte přidržením klávesy příslušného písmene a
otáčením kolečka. Například znak ü zadáte přidržením klávesy U a otáčením kolečka, dokud se
znak ü neobjeví. Když se znak s diakritikou nebo speciální znak zobrazí, klávesu písmene
uvolněte.

• Chcete-li zadat číslo do číselného pole, stiskněte číselnou klávesu. Nemusíte stisknout klávesu
Alt.

• Chcete-li zadat číslo do textového pole, přidržte klávesu Alt a stiskněte číselnou klávesu.

• Režim vkládání číslic zapnete stisknutím klávey Alt a klávesy levý Shift. Režim vkládání číslic
vypnete stisknutím klávesy Shift.

• Režim vkládání velkých písmen zapnete stisknutím klávey Alt  a klávesy pravý Shift. Režim
vkládání velkých písmen vypnete stisknutím klávesy Shift.

• Chcete-li přepnout zadávání jazyka pro vstupy, ověřte v možnostech zařízení na obrazovce Jazyk,
zda je v poli Použít klávesovou zkratku pro zadávání jazyka nastavena hodnota Ano.
Přidržte klávesu Alt a stiskněte klávesu Enter. Stále přidržujte klávesu Alt a zvýrazněte jazyk.
Uvolněte klávesu Alt.

Vložení symbolů

• Chcete-li do pole e-mailová adresa vložit symbol zavináče (@) nebo tečky (.), stiskněte klávesu
Space.

• Chcete-li zadat symbol, stiskněte klávesu Symbol. Zadejte písmeno zobrazené pod symbolem.

• Symbol pro měnu přiřazenou klávese Měna zadáte stisknutím klávesy Měna.

Práce s textem

• Řádek textu zvýrazníte stisknutím klávesy Shift a otáčením kolečka.

• Chcete-li text zvýraznit znak po znaku, přidržte klávesu Shift a otáčejte kolečkem.

• Výběr textu zrušíte stisknutím klávesy Escape.

• Chcete-li při zadávání vyjmout zvýrazněný text, stiskněte klávesu Shift a klávesu Backspace/
Delete.

• Chcete-li při zadávání zvýrazněný text kopírovat, stiskněte klávesu Alt a klepněte kolečkem.

• Chcete-li při zadávání vložit zvýrazněný text, stiskněte klávesu Shift a klepněte kolečkem.
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Klávesové zkratky pro hledání
• Pokud chcete vyhledat kontakt v seznamu kontaktů, zadejte jméno kontaktu nebo iniciály

oddělené mezerou.

• Chcete-li vyhledat text ve zprávě, stiskněte klávesu H.

• Chcete-li vyhledat text v příloze nebo na webové stránce, stiskněte klávesu F.

• Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení
textu nebo textu a obrázků.  Stiskněte klávesu F.

Klávesové zkratky pro přílohy
• Chcete-li vyhledat text v příloze, stiskněte klávesu F.

• Na poslední pozici kurzoru po zavření a opětovném otevření přílohy se přesunete stisknutím
klávesy G.

V tabulce

• Chcete-li se přesunout na určitou buňku, stiskněte klávesu G.

• Obsah buňky zobrazíte stisknutím klávesy Space.

• Listy přepnete stisknutím klávesyV. Zvýrazněte list tabulky. Stiskněte klávesu Enter.

• Skryté sloupce nebo řádky zobrazíte stisknutím klávesy H. Chcete-li sloupce nebo řádky skrýt,
stiskněte klávesu H.

V prezentaci

• Chcete-li přepínat mezi jednotlivými režimy zobrazení prezentace, stiskněte klávesu M.

• Chcete-li se přesunout na další prezentaci, ověřte, zda si prezentaci prohlížíte v zobrazení
obrázků. Stiskněte klávesu N.

• Chcete-li se přesunout na předchozí prezentaci, ověřte, zda si prezentaci prohlížíte v zobrazení
obrázků. Stiskněte klávesu P.

• Na poslední pozici kurzoru po zavření a opětovném otevření přílohy s prezentacemi, ověřte, zda
prohlížíte prezentaci v zobrazení textu nebo v zobrazení textu a obrázků. Stiskněte klávesu G.

Klávesové zkratky pro prohlížeč
• Chcete-li vložit symbol tečky (.) do pole webová adresa, stiskněte klávesu Space.

• Lomítko (/) vložíte do pole pro webovou adresu stisknutím klávesy Shift a klávesy Space.

• Chcete-li ukončit načítání webové stránky, stiskněte klávesu Escape.

• Prohlížeč ukončíte přidržením klávesy Escape.

Na webové stránce

• Chcete-li se přesunout na určitou webovou stránku, stiskněte klávesu J.
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• Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím klávesy V.

• Seznam záložek otevřete stisknutím klávesy Z.

• Záložku přidáte stisknutím klávesy P.

• Seznam v poslední době navštívených webových stránek zobrazíte stisknutím klávesy G.

• Webovou stránku obnovíte stisknutím klávesy B.

• Pokud chcete zobrazit webovou adresu odkazu, zvýrazněte odkaz. Stiskněte klávesu R.

• Chcete-li zobrazit adresu url webové stránky, stiskněte L.

• Webovou stránku uložíte do seznamu zpráv stisknutím klávesy U.

• Pokud chcete použít odkaz, zvýrazněte ho nebo ho pozastavte. Stiskněte klávesu Enter.

• Reklamní proužek skryjete stisknutím klávesy K. Reklamní proužek zobrazíte stisknutím klávesy
K.

• Možnosti prohlížeče zpřístupníte stisknutím klávesy M v prohlížeči.

• Chcete-li prohlížeč skrýt, stiskněte klávesu S.

Procházení webovou stránkou

• Obrazovkou se posunete směrem nahoru stisknutím klávesy Shift  a klávesy Space.

• Obrazovkou se posunete směrem dolů stisknutím klávesy Space.

• Na začátek webové stránky se přesunete stisknutím klávesy H.

• Na konec webové stránky se přesunete stisknutím klávesy D.

Klávesové zkratky pro práci s mapou
• Chcete-li mapu posunout, stiskněte klávesu s číslem odpovídající směru, do něhož chcete mapu

posunout.

• Chcete-li mapu zvětšit, stiskněte klávesu I.

• Chcete-li mapu zmenšit, stiskněte klávesu O.

• Chcete-li informace o stavu v horní části mapy zobrazit, stiskněte klávesu U. Chcete-li informace
o stavu v horní části mapy skrýt, stiskněte klávesu U.

• Chcete-li zobrazit informace o trase ve spodní části mapy, stiskněte klávesu Space. Chcete-li
skrýt informace o trase ve spodní části mapy, stiskněte klávesu Space.

• Chcete-li se přesunout do dalšího směru na trase, stiskněte tlačítko N.

• Chcete-li se přesunout do předchozího směru na trase, stiskněte tlačítko P.

Klávesové zkratky pro kalendář
Potřebujete-li, aby klávesové zkratky byly funkční v režimu zobrazení Den, změňte v poli Aktivovat
rychlé zadávání v možnostech kalendáře hodnotu na Ne.

• Událost naplánujete stisknutím klávesy C.

• Do režimu zobrazení Program přepnete stisknutím klávesy A.
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• Do režimu zobrazení Den přepnete stisknutím klávesy D.

• Do režimu zobrazení Týden přepnete stisknutím klávesy W.

• Do režimu zobrazení Měsíc přepnete stisknutím klávesy M.

• Na další den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím klávesy Space.

• Na předcházející den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím kláves Shift a Space.

• Chcete-li pohybovat kurzorem ve vodorovném směru v režimu zobrazení Týden, přidržte klávesu
Alt  a otáčejte kolečkem.

• Chcete-li pohybovat kurzorem ve svislém směru v režimu zobrazení Měsíc, přidržte klávesu Alt
a otáčejte kolečkem.

• Na aktuální datum se přesunete stisknutím klávesy T.

• Chcete-li se přesunout na určité datum, stiskněte klávesu G.
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Telefon

Základní informace o telefonu

Zjištění vlastního telefonního čísla
V aplikaci telefon se telefonní číslo zobrazí v horní části obrazovky. Máte-li k zařízení BlackBerry®
přidruženo více telefonních čísel, aktivní telefonní číslo je zobrazeno v horní části obrazovky.

Volání
1. Na domovské obrazovce nebo v telefonu proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte telefonní číslo.
• Zadejte část jména kontaktu. Zvýrazněte kontakt nebo telefonní číslo.

2. Stiskněte klávesu  .

Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu  .

Přijetí druhého hovoru
1. Klepněte kolečkem.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li přijmout příchozí hovor a přidržet aktuální hovor, klepněte na položku Přijmout -
přidržet aktuální.

• Chcete-li přijmout příchozí hovor a ukončit aktuální, klepněte na položku Přijmout - přerušit
aktuální.

Ztlumení hovoru
Během hovoru stiskněte klávesu Ztlumit.

Chcete-li vypnout ztlumení, znovu stiskněte klávesu Ztlumit.

Přidržení hovoru
1. Během hovoru klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přidržet.

Chcete-li v hovoru pokračovat, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Obnovit.
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Zapnutí hlasitého telefonu
Během hovoru stiskněte klávesu Hlasitý telefon..

Hlasitý telefon opět vypnete stisknutím klávesy Hlasitý telefon.

Při použití hlasitého telefonu nepřidržujte zařízení BlackBerry® blízko uší. Mohli byste si poškodit sluch.
Další informace najdete v brožuře Bezpečnostní informace a informace o produktu k zařízení.

Vytáčení čísla pobočkové stanice
1. Stiskněte klávesu X.
2. Zadejte číslo pobočkové stanice.

Vytáčení pomocí čísel nebo písmen
Když zadáte do telefonního čísla písmeno, zařízení BlackBerry® vytočí číslo, které je sdruženo
s písmenem na klasické telefonní klávesnici.

• Chcete-li zadat číslo, stiskněte číselnou klávesu.
• Chcete-li zadat písmeno, přidržte klávesu Alt. Stiskněte klávesu písmena.

Přepínání aplikací během hovoru
1. Během hovoru klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Domovská obrazovka.

Poznámka: Chcete-li po přepnutí do jiné aplikace ukončit telefonní hovor, stiskněte klávesu Konec.

Volání pokud je zařízení blokováno
Ověřte, zda je vytáčení z obrazovky Zamknout zapnuto.

1. Na obrazovce Zamknout otáčejte kolečkem.
2. Klepněte na položku Volat.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte telefonní číslo.
• Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt nebo telefonní číslo.

4. Stiskněte klávesu Odeslat.

Hovor ukončíte stisknutím klávesy Konec.

Používání náhlavní soupravy
Pro zařízení BlackBerry® je možné dokoupit volitelnou náhlavní soupravu.
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V telefonu lze tlačítkem na náhlavní soupravě přijmout nebo ukončit hovor, nebo zapnout či vypnout
ztlumení hovoru během volání.

Další informace o použití náhlavní soupravy naleznete v dokumentaci přiložené k soupravě.

Tísňová volání

Tísňová volání
Zařízení BlackBerry® je koncipováno pro umožnění tísňových volání i v případě kdy je zablokováno nebo
není vložena SIM karta. Pokud je při zahájení tísňového volání připojení k bezdrátové síti vypnuté,
zařízení se do bezdrátové sítě připojí automaticky. Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí bezdrátovou
sítí a zobrazí se indikátor bezdrátového pokrytí SOS, lze volat pouze čísla tísňového volání.

Při tísňovém volání lze vytočit pouze oficiální tísňová přístupová čísla (například 911 v Severní Americe
nebo 112 v Evropské unii).

Tísňové volání
• Pokud je klávesnice nebo zařízení BlackBerry® odblokováno, zadejte v telefonu číslo pro tísňové

volání. Stiskněte klávesu Odeslat.
• Pokud je klávesnice zablokovaná stiskněte klávesu Enter. Klepněte na položku Tísňové

volání. Klepněte na položku Ano.

Hlasitost

Nastavení hlasitosti
• Hlasitost zvýšíte otáčením kolečka nahoru.
• Hlasitost snížíte otáčením kolečka dolů.

Změna výchozí hlasitosti pro hovory
Výchozí úroveň hlasitosti pro hovory lze změnit. Vyšší procento znamená vyšší úroveň hlasitosti.

1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte hodnotu v poli Výchozí hlasitost hovorů.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Zlepšení kvality zvuku během volání
Kvalitu zvuku můžete změnit jen pro sluchátko na zařízení BlackBerry®.

1. Během hovoru klepněte kolečkem.
2. Klepněte na možnost Zlepšit zvuk hovoru.
3. Vyberte volbu basů nebo výšek.

Zlepšení kvality zvuku všech hovorů
Můžete pouze změnit kvalitu zvuku pro sluchátko na zařízení BlackBerry®.

1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Zlepšit zvuk hovoru.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Hlasová pošta

Kontrola hlasové pošty
Ověřte, zda máte přístupové číslo hlasové pošty.
V závislosti na vašem motivu můžete mít přístup k poslechu obsahu hlasové pošty z domovské
obrazovky.

1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Volání hlasové pošty.

Změna přístupového čísla hlasové pošty
Není-li přístupové číslo hlasové pošty v zařízení BlackBerry® již nastaveno, můžete zadat přístupové
číslo pro jiný systém hlasové pošty. Máte-li k zařízení přidruženo více telefonních čísel, přístupové číslo
hlasové pošty lze nastavit pouze u aktivního čísla.

1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Hlasová pošta.
4. zadejte přístupové číslo hlasové pošty a heslo.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Rychlá volba

Přiřazení rychlé volby ke klávese
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zobrazit seznam rychlých voleb.
3. Klepněte na nepřiřazenou klávesu.
4. Klepněte na položku Nová rychlá volba.
5. Klepněte na kontakt.
6. Klepněte na položku Přidat rychlou volbu do <jméno kontaktu>.

Změna kontaktu přiřazeného ke klávese rychlé volby
1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zobrazit seznam rychlých voleb.
3. Klepněte na kontakt nebo telefonní číslo.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li změnit kontakt, který je přiřazen klávese rychlé volby, klepněte na položku Upravit.
Klepněte na nový kontakt. Klepněte na položku Přidat rychlou volbu do <jméno kontaktu>.

• Chcete-li přiřadit kontakt jiné klávese rychlé volby, klepněte na položku Přesunout. Otáčením
kolečkem kontakt přiřadíte nové klávese rychlé volby. Klepněte kolečkem.

• Chcete-li odstranit kontakt ze seznamu rychlé volby, klepněte na položku Odstranit.

Konferenční hovory

Navázání konferenčního hovoru
1. Během hovoru stiskněte tlačítko Odeslat.
2. Zadejte telefonní číslo nebo zvýrazněte kontakt.
3. Stiskněte klávesu Odeslat.
4. Během druhého hovoru, klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Připojit.

Poznámka: Při přidávání více než dvou čísel do konferenčního hovoru přidržte konferenční hovor před
voláním dalšího telefonního čísla nebo kontaktu.

Vytvoření odkazu na telefonní číslo pro konferenční hovor
1. Zadejte telefonní číslo pro přemostění konferenčních hovorů.
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2. Zadejte znak X a přístupový kód.

Soukromý hovor během konferenčního hovoru
1. Během konferenčního hovoru klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Rozdělit hovor.
3. Klepněte na kontakt.

Chcete-li se vrátit ke konferenčnímu hovoru, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Připojit.

Odpojení kontaktu z konferenčního hovoru
1. Během konferenčního hovoru klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přerušit hovor.
3. Klepněte na kontakt.

Opuštění konferenčního hovoru
Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.
Konferenční hovor, kterého se účastníte, můžete opustit. Hovor bude pokračovat bez vás.

1. Během konferenčního hovoru klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přenést.

ID volajícího

Přidání obrázku ID volajícího ke kontaktu
1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Přidat obrázek.
4. Zvýrazněte obrázek.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Vybrat.
7. Obrázek umístěte do středu pole.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku Oříznout a Uložit.

Změna obrázku ID volajícího u kontaktu
1. Při změně kontaktu zvýrazněte obrázek ID volajícího.
2. Klepněte kolečkem.
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3. Klepněte na položku Nahradit obrázek.
4. Zvýrazněte obrázek.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Vybrat.
7. Obrázek umístěte do středu pole.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku Oříznout a Uložit.

Odstranění obrázku ID volajícího ke kontaktu
1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Klepněte na obrázek ID volajícího.
5. Klepněte na položku Odstranit obrázek.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Protokoly hovorů

O protokolech hovorů
Protokoly hovorů obsahují datum volání kontaktu, volané telefonní číslo a délku hovoru. Do protokolů
hovorů můžete také přidávat poznámky. Protokoly hovorů můžete zobrazit v telefonu nebo, v závislosti
na tom jak jste nastavili možnosti protokolování hovorů, v seznamu zpráv. V závislosti na vašem motivu
se mohou nepřijaté hovory zobrazit i na domovské obrazovce.

Zařízení BlackBerry® uchovává protokoly hovorů po dobu 30 dnů.

Zobrazení protokolů hovorů v seznamu zpráv
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Protokolování hovorů.
4. Zvolte možnost typu protokolu hovoru.

Chcete-li zobrazení protokolů hovorů v seznamu zpráv skrýt, zvolte možnost Žádný.

Přidání poznámky do protokolu hovoru
1. V telefonu zvýrazněte protokol hovoru.
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2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Zobrazit historii.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přidat poznámky.
6. Zadejte poznámku k hovoru.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna poznámek protokolu hovoru
1. V telefonu zvýrazněte protokol hovoru.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Zobrazit historii.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit poznámky.
6. Změňte poznámku protokolu hovoru.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odesílání protokolu hovoru
1. V telefonu zvýrazněte protokol hovoru.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Zobrazit historii.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Předat dál.

Odstranění poznámek protokolu hovoru
1. V telefonu zvýrazněte protokol hovoru.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Zobrazit historii.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit poznámky.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Vymazat pole.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Čekání hovorů

Podmínky: Čekání hovorů
• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

• Zkontrolujte, zda poskytovatel bezdrátových služeb SIM kartu pro tuto službu nastavil.

Zapnutí čekání hovorů
Pokud máte k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, možnosti čekání hovorů lze měnit
pouze u aktivního čísla.

1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Čekání hovorů.
4. Hodnotu v poli Čekání hovorů je aktivováno změňte na Ano.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li čekání hovorů vypnout, hodnotu v poli Čekání hovorů je aktivováno změňte na Ne.

Předávání hovorů

Předávání hovorů
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb může již být na SIM kartě dostupných více telefonních
čísel pro předávání hovorů. Je možné, že nebudete moci tato čísla změnit ani přidat nová čísla. Máte-li
k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, možnosti předávání hovorů lze měnit pouze
u aktivního telefonního čísla.

Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Podmínky: Předávání hovorů
• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

• Zkontrolujte, zda poskytovatel bezdrátových služeb SIM kartu pro tuto službu nastavil.

Předávání hovorů
Zkontrolujte, zda máte jedno nebo více telefonních čísel pro předávání hovorů.

1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.

25



3. Klepněte na položku Předávání hovorů.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Změnit možnost.
6. Klepněte na telefonní číslo pro předávání hovorů.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Předávání hovorů zastavíte změnou nastavení v poli Předat dál všechny hovory na hodnotu
Nepředávat.

Přidání telefonního čísla pro předávání hovorů
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Předávání hovorů.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Nové číslo.
6. Zadejte telefonní číslo.
7. Stiskněte klávesu Enter.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku Zavřít.

Změna telefonního čísla pro předávání hovorů
Změnit lze pouze telefonní čísla pro předávání hovorů, která jste přidali.

1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Předávání hovorů.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit čísla.
6. Klepněte na telefonní číslo.
7. Klepněte na položku Upravit.
8. Změňte telefonní číslo.
9. Klepněte kolečkem.

Odstranění telefonního čísla pro předávání hovorů
Odstranit můžete pouze telefonní čísla pro předávání hovorů, která jste přidali.

1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
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3. Klepněte na položku Předávání hovorů.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit čísla.
6. Klepněte na telefonní číslo.
7. Klepněte na položku Odstranit.

Blokování hovorů

Blokování hovorů
Lze blokovat všechny příchozí hovory nebo blokovat příchozí hovory, pouze pokud přistoupíte na jinou
bezdrátovou síť.

Lze také blokovat všechny odchozí hovory a všechny odchozí mezinárodní hovory nebo lze blokovat
odchozí mezinárodní hovory, pouze pokud přistoupíte na jinou bezdrátovou síť.

Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, možnosti blokování hovorů lze měnit
pouze u aktivního telefonního čísla.

Podmínky: Blokování hovorů
• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

• Zkontrolujte, zda poskytovatel bezdrátových služeb SIM kartu pro tuto službu nastavil.

• Zkontrolujte, zda vám poskytovatel bezdrátových služeb poskytl heslo pro blokování hovorů.

Blokování hovorů
1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Blokování hovorů.
4. Zvýrazněte možnost blokování hovorů.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Aktivovat.
7. Zadejte heslo pro blokování hovorů.

Chcete-li blokování hovorů zrušit, zvýrazněte možnost blokování hovorů. Klepněte kolečkem. Klepněte
na položku Deaktivovat.

Změna hesla pro blokování hovorů
1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
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3. Klepněte na položku Blokování hovorů.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Změnit heslo.

Pevná volba

Pevná volba
Pokud zapnete pevnou volbu, je možné volat pouze kontakty uvedené v seznamu pevné volby.

Tísňové volání můžete uskutečnit, i když je pevná volba zapnutá a číslo pro tísňové volání není v
seznamu pevné volby uvedeno.

Pokud váš plán poskytovatele služeb zahrnuje službu SMS, můžete kontaktům v seznamu pevné volby
zasílat zprávy SMS.

Podmínky: Pevná volba
• Zkontrolujte, zda poskytovatel bezdrátových služeb SIM kartu pro tuto službu nastavil.

• Ověřte, zda vám poskytovatel bezdrátových služeb poskytl kartu SIM s kódem PIN 2.

Zapnutí pevné volby
1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Telefonní seznam FDN.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Aktivovat režim FDN.
6. Zadejte kód PIN2.
7. Klepněte kolečkem.

Chcete-li vypnout pevnou volbu, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Deaktivovat režim FDN.

Přidání kontaktu do seznamu pevné volby
1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Telefonní seznam FDN.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Nový.
6. Zadejte kód PIN2.
7. Klepněte kolečkem.
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8. Zadejte jméno a telefonní číslo.
9. Klepněte kolečkem.

10. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna kontaktu v seznamu pevné volby
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na Telefonní seznam FDN.
4. Zvýrazněte kontakt.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Upravit.
7. Změňte informace kontaktu.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění kontaktu ze seznamu pevné volby
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na Telefonní seznam FDN.
4. Zvýrazněte kontakt.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odstranit.

Vytáčení s předvolbou

O vytáčení s předvolbou
Chcete-li zadat výchozí číslo země a číslo oblasti pro telefonní čísla, můžete změnit možnosti vytáčení
s předvolbou. Pokud při navazování hovorů určíte výchozí číslo země a číslo oblasti, potřebujete pouze
vytočit kód země a kód oblasti, jestliže se kódy liší od kódů, které jste zadali v možnostech vytáčení
s předvolbou.

V možnostech vytáčení s předvolbou můžete také zadat hlavní telefonní číslo organizace, kterou často
voláte. Pokud zadáte číslo organizace, můžete rychle zavolat kontakt v organizaci pouze vytočením linky
kontaktu. Podobně stačí jen zadat linku kontaktu, když přidáváte kontakt v organizaci do adresáře.
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Nastavení výchozího čísla země a čísla oblasti
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Vytáčení s předvolbou.
4. Nastavte pole Číslo země a Číslo oblasti.
5. V poli Délka národního čísla nastavte výchozí délku telefonních čísel v zemi.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Do výpočtu výchozí délky telefonních čísel zahrňte číslo oblasti a místní číslo, nezahrnujte
do něj číslo země nebo národní předčíslí pro přímé vytáčení.

Nastavení možností pro vytáčení čísel pobočkových stanic
1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Vytáčení s předvolbou.
4. Do pole Číslo  zadejte hlavní telefonní číslo organizace.
5. Nastavte, jak dlouho bude zařízení BlackBerry® čekat před vytočením čísla pobočkové stanice.
6. V poli Délka čísla pobočkové stanice nastavte výchozí délku čísel pobočkových stanic.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Podpora TTY

Podpora TTY
Zapnete-li podporu TTY a zařízení BlackBerry® připojíte k zařízení TTY, lze uskutečňovat a přijímat
hovory ze zařízení TTY. Zařízení BlackBerry přijaté hovory konvertuje do textu, který lze přečíst na
zařízení TTY.

Podmínky: Podpora TTY
• Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

• Ověřte, zda vaše zařízení TTY pracuje rychlostí 45,45 bitů za sekundu.

• Ověřte, zda jste konektor zařízení TTY zasunuli do zdířky pro náhlavní soupravu zařízení
BlackBerry®.

30



Zapnutí podpory TTY
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku TTY.
4. V poli Režim TTY nastavte hodnotu Ano.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

V sekci pro zobrazení stavu zařízení se objeví indikátor TTY.
Chcete-li podporu TTY vypnout, v poli Režim TTY nastavte hodnotu Ne.

Více telefonních čísel

Více telefonních čísel
Vaše SIM karta může podporovat více telefonních čísel nebo může být k zařízení BlackBerry® přiřazeno
telefonní číslo poskytnuté poskytovatelem bezdrátových služeb a telefonní číslo hlasové služby
Enterprise poskytnuté vaší organizací.

Je-li k zařízení přiřazeno více telefonních čísel, můžete přepínat telefonní číslo, které používáte jako
aktivní. Přijímat lze hovory na všechna telefonní čísla přiřazená k zařízení, ovšem volat lze pouze pomocí
aktivního telefonního čísla. Během hovoru lze použít pouze aktivní telefonní číslo. Nelze například jeden
hovor přidržet a uskutečnit druhý pomocí dalšího telefonního čísla.

Přepnutí aktivního telefonního čísla
1. V možnostech telefonu klepněte na položku Obecné možnosti.
2. Změňte pole Aktivní řádek.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Možnosti telefonu

Zapnutí vytáčení ze zamčené obrazovky
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. V poli Povolit odchozí hovory, pokud jsou blokované nastavte hodnotu Ano.
4. Klepněte kolečkem.
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5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Řazení telefonních čísel nebo kontaktů na obrazovce Telefon
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li telefonní čísla nebo kontakty řadit podle četnosti používání, nastavte pole Zobrazení
telefonního seznamu na Nejčastější.

• Chcete-li kontakty řadit abecedně podle jména kontaktu, nastavte pole Zobrazení telefonního
seznamu na Jméno.

• Chcete-li telefonní čísla nebo kontakty řadit podle naposledy použitých, nastavte pole
Zobrazení telefonního seznamu na Poslední.

5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li telefonní čísla nebo kontakty opět řadit podle protokolů hovorů, nastavte pole Zobrazení
telefonního seznamu na Protokol hovoru.

Skrytí nebo zobrazení telefonního čísla při hovoru
Poznámka: Bezdrátová síť může přepsat možnost, kterou jste vybrali.

1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Požadujete-li skrytí vašeho telefonního čísla, v poli Omezit moji identitu nastavte hodnotu
Vždy.

• Požadujete-li zobrazení vašeho telefonního čísla, v poli Omezit moji identitu nastavte hodnotu
Nikdy.

• Požadujete-li, aby o skrytí nebo zobrazení telefonního čísla rozhodla síť, v poli Omezit moji
identitu nastavte hodnotu Závislé na síti.

5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek
Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře,
úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci klepněte kolečkem.
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2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Potvrdit odstranění na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zrušení automatického ukončení hovorů při vložení zařízení do
pouzdra

1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. V poli Automaticky ukončovat hovory nastavte hodnotu Nikdy.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Automatické přijímání hovorů při vyjímání zařízení z pouzdra
1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. V poli Automaticky přijímat hovory nastavte hodnotu Mimo pouzdro.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vynulování měřiče času
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Stav.
3. Klepněte na položku Poslední hovor nebo Hovory celkem.
4. Klepněte na položku Vynulovat měřič času.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Klávesové zkratky pro aplikaci telefon
• Hovor přijmete stisknutím klávesy Odeslat.

• Symbol plus (+) při zadávání telefonního čísla vložíte stisknutím klávesy O.
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• Pokud chcete k telefonnímu číslu přidat číslo pobočkové stanice, stiskněte klávesu X. Zadejte číslo
pobočkové stanice.

• Chcete-li přiřadit rychlou volbu klávese, na domovské obrazovce nebo v telefonu klávesu přidržte.

• Chcete-li během hovoru zapnout hlasitý telefon, stiskněte klávesu Hlasitý telefon. Chcete-li
během hovoru hlasitý telefon vypnout, stiskněte klávesu Hlasitý telefon.

• Chcete-li během hovoru přepnout zvukový výstup do náhlavních sluchátek, stiskněte klávesu
Hlasitý telefon. Chcete-li se přepnout zpět do předchozího zvukového výstupu, stiskněte znovu
klávesu Hlasitý telefon.

• Chcete-li si poslechnout hlasovou poštu, přidržte klávesu 1.

• Písmeno do pole telefonního čísla zadáte stisknutím klávesy Alt a příslušné klávesy.

• Chcete-li zobrazit seznamu kontaktů v telefonu, přidržte klávesu Odeslat.

• Chcete-li v telefonu přepnout mezi telefonními čísly, klepněte na aktivní číslo. Klepněte na
telefonní číslo.

Odstraňování problémů s aplikací telefon

Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Nelze-li uskutečňovat hovory a je zapnuta pevná volba, zkontrolujte, zda se telefonní číslo

kontaktu zobrazuje v seznamu pevné volby, nebo vypněte pevnou volbu.
• Pokud při cestě do zahraničí nezměníte možnosti vytáčení s předvolbou, vytočte celé telefonní

číslo včetně kódu země a oblasti.
• Pokud nepřijímáte hovory, zkontrolujte, zda je vypnuté blokování a předávání hovorů.
• Pokud SIM karta podporuje více telefonních čísel, ale vy máte pouze jedno číslo, zkontrolujte,

zda je toto číslo nastaveno jako primární.

Vlastní telefonní číslo se v telefonu zobrazuje jako Neznámé
Zkuste upravit telefonní číslo na SIM kartě a změňte tak jeho zobrazení v aplikaci telefon. V možnostech
zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění. Klepněte na položku SIM karta. Zvýrazněte
telefonní číslo. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Upravit SIM telefonní číslo. Zadejte vaše
telefonní číslo. Klepněte kolečkem.

Poznámka: Pokud změníte telefonní číslo na SIM kartě, nezmění se telefonní číslo používané zařízením
BlackBerry®pro navázání nebo přijímání hovorů.

Nelze kontrolovat hlasovou poštu
Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel a snažíte se kontrolovat hlasovou poštu
pomocí klávesové zkratky, zařízení zavolá přístupové číslo hlasové pošty pro aktivní telefonní číslo.
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Zkuste zkontrolovat hlasovou poštu pro alternativní telefonní číslo.

Nelze přidat hovor
Je-li k zařízení BlackBerry® přidruženo telefonní číslo hlasové služby Enterprise, hovor uskutečněný
nebo přijatý pomocí telefonního čísla hlasové služby Enterprise nelze přidat k hovoru uskutečněnému
nebo přijatému pomocí telefonního čísla poskytnutého poskytovatelem bezdrátových služeb.
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Média

Přenos a stahování multimediálních souborů

Přenos souborů médií
Zařízení BlackBerry® lze připojit k počítači pro přenos souborů mezi zařízením a počítačem nebo lze
použít technologii Bluetooth® pro odeslání multimediálních souborů nebo příjem multimediálních
souborů ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Připojíte-li zařízení k počítači, lze přenášet multimediální soubory mezi zařízením a počítačem pomocí
nástroje pro správu médií aplikace BlackBerry® Desktop Manager.  Další informace o použití nástroje
správce médií získáte v nápovědě online aplikace Media Manager.

Přenos souboru mezi zařízením a počítačem pomocí správce médií
Roxio Media Manager

1. Připojte zařízení BlackBerry® k počítači.
2. Otevřete složku BlackBerry® Desktop Manager v počítači.
3. Poklepejte na položku Správce médií.
4. Soubor nebo složku přetáhněte z jednoho umístění do druhého.

Další informace o přenosu a správě multimediálních souborů naleznete v nápovědě online, která je
dostupná v aplikaci Roxio® Media Manager.

Přijímání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth
Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením
podporujícím technologii Bluetooth.

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Přijmout pomocí Bluetooth.
5. Klepněte na položku Ano.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odesílání multimediálního souboru
Při odesílání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth® zkontrolujte, zda je technologie
Bluetooth zapnutá a zařízení BlackBerry®sdruženo se zařízením podporujícím technologii Bluetooth.
Odesílat lze pouze vyzváněcí tóny nebo obrázky, které jste přidali.
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1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. V případě potřeby klepněte na kategorii.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Zvýrazněte multimediální soubor.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Odeslat jako e-mail
• Odeslat jako MMS
• Odeslat pomocí Bluetooth

Stažení vyzváněcího tónu
Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V aplikaci médií klepněte na položku Vyzváněcí tóny.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Všechny vyzváněcí tóny.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na možnost Stažení vyzváněcích tónů.

Stažení pozadí domovské obrazovky
Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na možnost Stáhnout obrázky.

Přehrávání multimediálních souborů a nahrávání hlasových
zpráv

Přehrávání vyzváněcího tónu
1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
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3. V případě potřeby klepněte na kategorii.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Klepněte na vyzváněcí tón.
6. Klepněte na tlačítko Přehrát.

Hledání vyzváněcího tónu
1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. V případě potřeby klepněte na kategorii.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. V poli Najít zadejte část názvu nebo celý název pro vyzváněcí tón.

Nahrávání hlasové zprávy
1. V aplikaci médií klepněte na položku Hlasové zprávy.
2. Klepněte na tlačítko Zaznamenat.
3. Klepněte na ikonu zaznamenat.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li pozastavit nahrávání, klepněte na ikonu pozastavit. Chcete-li obnovit nahrávání,
klepněte na ikonu zaznamenat.

• Chcete-li pozastavit nahrávání, klepněte na ikonu pozastavit. Klepněte na ikonu zastavit.

Nastavte hlasitost vyzváněcích tónů a hlasových zpráv
1. Klepněte na posuvný panel pro nastavení hlasitosti.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Hlasitost zvýšíte otáčením kolečka nahoru.
• Hlasitost snížíte otáčením kolečka dolů.

Správa multimediálních souborů

Zobrazení vlastností multimediálního souboru
1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. V případě potřeby klepněte na kategorii.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Zvýrazněte multimediální soubor.
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6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Vlastnosti.

Změna velikosti paměti dostupné pro soubory médií
1. V aplikaci médií klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Změňte pole Limit paměti zařízení.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přejmenování vyzváněcího tónu
Přejmenovat lze pouze vyzváněcí tóny, které jste přidali.

1. V aplikaci médií klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Prozkoumat.
3. Přejděte ke složce obsahující vyzváněcí tóny.
4. Zvýrazněte vyzváněcí tón.
5. Klepněte na položku Přejmenovat.
6. Zadejte název souboru.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přesun vyzváněcího tónu
Přesunovat lze pouze vyzváněcí tóny, které jste přidali.

1. V aplikaci médií klepněte na Vyzváněcí tóny.
2. Přejděte ke složce obsahující vyzváněcí tóny.
3. Zvýrazněte vyzváněcí tón.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přesunout.
6. Klepněte na složku.
7. Klepněte na tlačítko Otevřít.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku Přesunout sem.

Odstranění vyzváněcího tónu
Odstranit lze pouze vyzváněcí tóny, které jste přidali.

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. V případě potřeby klepněte na kategorii.
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3. Zvýrazněte vyzváněcí tón.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.

Poznámka: Pokud odstraníte vyzváněcí tón používaný v oznamovacím profilu, oznamovací profil
použije výchozí vyzváněcí tón.

Zobrazení snímků

Zobrazení obrázku
1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na kategorii.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Klepněte na obrázek.
6. Klepněte na tlačítko Otevřít.

Použití obrázku jako pozadí domovské obrazovky
1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Zvýrazněte obrázek.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Nastavit jako obrázek pro domovskou obrazovku.

Chcete-li obrázek z domovské obrazovky odstranit, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Znovu
nastavit obrázek pro domovskou obrazovku.

Zobrazení obrázků jako prezentace
1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Zvýrazněte obrázek.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Zobrazit prezentaci.

Prezentaci zavřete stisknutím klávesy Escape.
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Změna počtu sekund mezi zobrazením obrázků v prezentaci
1. V aplikaci médií, klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Změňte pole Interval prezentace.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení obrázků v seznamu
1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Zobrazit seznam.

Zvětšení nebo zmenšení obrázku
1. V obrázku klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zvětšit.
3. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů.

.Chcete-li obnovit původní velikost obrázku, klepněte kolečkem. Klepněte na možnost Zobrazit
skutečnou velikost.

Posun obrázku
Zkontrolujte, zda jste obrázek zvětšili.

Proveďte libovolnou z následujících akcí:
• Chcete-li obrázek posunout nahoru, otáčejte kolečkem nahoru.
• Chcete-li obrázek posunout dolů, otáčejte kolečkem dolů.
• Chcete-li obrázek posunout doleva, přidržte klávesu Alt  a otáčejte kolečkem nahoru.
• Chcete-li obrázek posunout doprava, přidržte klávesu Alt  a otáčejte kolečkem dolů.

Otočení obrázku
1. V obrázku klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Otočit.

Obrázek se otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
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Správa obrázků

Přidání složky s obrázky
1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Nová složka.
7. Zadejte název složky.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Uložení obrázku
Uložení obrazových souborů jako .jpg, .png, .gif, nebo .bmp do paměti BlackBerry® zařízení.

1. Otevřete obrázkovou přílohu nebo zvýrazněte obrázek na webové stránce.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Uložit obrázek.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Řazení obrázků
1. V aplikaci médií, klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Změňte pole Seřadit podle.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přejmenování obrázku nebo složky s obrázky
Přejmenovat lze pouze přidané obrázky nebo složky s obrázky.

1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Zvýrazněte obrázek nebo složku s obrázky
6. Klepněte kolečkem.
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7. Klepněte na položku Přejmenovat.
8. Zadejte název obrázku nebo složky s obrázky.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přesun obrázku
Přesunovat lze pouze přidané obrázky.

1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Zvýrazněte obrázek.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Přesunout.
8. Zvýrazněte složku s obrázky.
9. Klepněte kolečkem.

10. Klepněte na položku Přesunout sem.

Odstranění obrázku nebo složky s obrázky
Odstranit lze pouze přidané obrázky nebo složky s obrázky.

1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Zvýrazněte obrázek nebo složku s obrázky
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Odstranit.

Klávesové zkratky pro média
• Obrázek otočíte stisknutím klávesy L.

• Chcete-li zvětšit obrázek, stiskněte klávesu 3. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím
klávesy 7.

• Chcete-li obrázek zmenšit, stiskněte klávesu 9. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím
klávesy 7.

• Chcete-li obrázek přizpůsobit velikosti obrazovky, stiskněte klávesu 1.
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Zprávy

Základní informace o zprávách

Sestavování zpráv

Kontrola pravopisu
Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo
poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kontrola pravopisu.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
• Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu Escape.
• Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, klepněte na možnost Nabídka.

Klepněte na možnost Ignorovat vše.
• Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na

položku Přidat do slovníku.
• Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na položku

Zrušit kontrolu pravopisu.

Uložení konceptu zprávy

1. Při sestavování zprávy klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Uložit koncept.

Nastavení úrovně důležitosti zpráv
Můžete nastavit úroveň důležitosti pro e-mailovou zprávu, zprávu PIN nebo zprávu MMS.

1. Při sestavování zprávy klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Nastavte pole Důležitost.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Skrytá kopie kontaktu
Skrytou kopii kontaktu lze využít v e-mailové zprávě, ve zprávě PIN nebo ve zprávě MMS.
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1. Při sestavování zprávy klepněte kolečkem.
2. Klepněte na možnost Přidat do pole Skrytá.

Přidání podpisu
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce. Používáte-li službu
BlackBerry® Internet Service, naleznete další informace v Nápovědě online ke službě BlackBerry
Internet Service.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Nastavení e-mailu.
4. V poli Použít automatický podpis nastavte hodnotu Ano.
5. Zadejte podpis.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Po odeslání je do e-mailových zpráv přidán automatický podpis.

Odstranění prohlášení z e-mailové zprávy
Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry®
Enterprise Server podporující tuto funkci, může služba BlackBerry Enterprise Server do e-mailových
zpráv, poté co je odešlete, připojovat prohlášení. Tato prohlášení nelze měnit.

1. Při sestavování e-mailové zprávy klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Odstranit prohlášení.

Chcete-li prohlášení znou připojovat, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Přidat prohlášení.

Vytvoření odkazu na PIN
Odkaz na PIN můžete vytvořit ve zprávách, záznamech kalendáře, úkolech nebo poznámkách. Po
klepnutí na odkaz můžete odeslat zprávu PIN.

Při zadávání textu napište pin: a kód PIN.

Odesílání zpráv

Odeslání e-mailové zprávy

1. Klepněte kolečkem v seznamu zpráv.
2. Klepněte na položku Vytvořit e-mail.
3. V poli Komu proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte e-mailovou adresu.
• Zadejte jméno kontaktu.
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• Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt.

4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odeslat.

Odeslání zprávy PIN

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vytvořit PIN.
3. V poli Komu proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte číslo PIN. Klepněte kolečkem.
• Zadejte jméno kontaktu. Klepněte kolečkem.
• Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt.

4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odeslat.

Odeslání zprávy SMS

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vytvořit SMS.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku Použít jednou. Klepněte na položku Zpráva
SMS. Vložte telefonní číslo SMS (včetně čísla země a čísla oblasti). Klepněte kolečkem. Klepněte
na položku Pokračovat.

• Je-li kontakt v adresáři, klepněte na něj. Klepněte na položku SMS <jméno kontaktu>.

4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odeslat.

Odeslání zprávy MMS

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vytvořit MMS.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku [Použít jednou]. Klepněte na možnost Email
nebo Telefon. Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo MMS. Klepněte kolečkem.

• Je-li kontakt v adresáři, klepněte na něj. Klepněte na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo
MMS.
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4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odeslat.

Odpověď na zprávu

1. Ve zprávě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Odpovědět nebo Odpovědět všem.

Přeposlat zprávu
Zprávu MMS nemůžete předat, pokud je její obsah chráněn autorským právem.

1. Ve zprávě klepněte kolečkem.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Klepněte na položku Předat dál.
• Klepněte na položku Předat dál. Klepněte na typ zprávy.

Nové odeslání zprávy

1. V odeslané zprávě klepněte kolečkem.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li zprávu změnit, klepněte na položku Upravit. Změňte zprávu. Klepněte kolečkem.
Klepněte na položku Odeslat.

• Chcete-li změnit příjemce, klepněte na položku Upravit. Zvýrazněte kontakt. Klepněte
kolečkem. Klepněte na položku Změnit adresu. Klepněte na nový kontakt. Klepněte
kolečkem. Klepněte na položku Odeslat.

• Chcete-li zprávu znovu odeslat beze změn, klepněte na položku Znovu odeslat.

Přerušení odesílání zprávy
Zkontrolujte, zda se nenacházíte v oblasti s bezdrátovým pokrytím a zda zařízení BlackBerry® není
připojeno k bezdrátové síti. Vedle zprávy by se měla objevit ikona hodin.

1. V seznamu zpráv zvýrazněte zprávu.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit.

Správa zpráv

Otevření zprávy
Je-li zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými adresami, lze zprávy otevírat ze seznamu zpráv
pro určitou e-mailovou adresu.
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1. V seznamu zpráv klepněte na zprávu.
2. Klepněte na tlačítko Otevřít.

Pokud otevřete zprávu MMS a nezobrazí se obsah, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Načíst.

Uložení zprávy

1. Ve zprávě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vyhledávání textu ve zprávě, v příloze nebo na webové stránce
Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu
nebo textu a obrázků.

1. Ve zprávě, příloze nebo na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Najít.
3. Zadejte text.
4. Stiskněte klávesu Enter.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Najít další.

Označení zprávy jako otevřené nebo neotevřené

V seznamu zpráv proveďte jednu z následujících akcí:
• Zvýrazněte zprávu. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Označit jako otevřené  nebo

Označit jako neotevřené.
• Zvýrazněte pole s datem. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Označit jako předběžně

otevřené. Klepněte na položku Označit jako otevřené.

Zobrazení adresy místo zobrazení jména

1. Ve zprávě klepněte na kontakt.
2. Klepněte na položku Zobrazit adresu.

Chcete-li znovu zobrazit jméno, klepněte na kontakt. Klepněte na položku Zobrazit jméno.

Zobrazení zprávy v určité složce
V určité složce můžete zobrazit e-mailové zprávy a zprávy MMS.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zobrazit složku.
3. Klepněte na složku.
4. Klepněte na položku Vybrat složku.
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Odstranění zprávy

1. Ve zprávě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Odstranit.

Odstranění více zpráv

1. V seznamu zpráv zvýrazněte pole pro datum.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit předcházející.
4. Klepněte na položku Odstranit.

Poznámka: E-mailové zprávy odstraněné pomocí nabídky Odstranit předcházející nebudou během
slučování e-mailu odstraněny z aplikace elektronické pošty v počítači.

E-mailové zprávy

Základní informace o e-mailových zprávách

Odeslání e-mailové zprávy

1. Klepněte kolečkem v seznamu zpráv.
2. Klepněte na položku Vytvořit e-mail.
3. V poli Komu proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte e-mailovou adresu.
• Zadejte jméno kontaktu.
• Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt.

4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odeslat.

Odstranění původního textu z odpovědi na zprávu

1. Při odpovídání na zprávu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Odstranit původní text.

Uložení e-mailové zprávy
Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.

1. V seznamu zpráv zvýrazněte e-mailovou zprávu.
2. Klepněte kolečkem.
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3. Klepněte na položku Soubor.
4. Zvýrazněte složku e-mailových zpráv.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Soubor.

Přidání, změna nebo odstranění složky e-mailových zpráv
V e-mailové aplikaci v počítači můžete přidávat, měnit nebo mazat složky e-mailových zpráv. Pokud je
aktivováno bezdrátové slučování e-mailů, přijímá zařízení BlackBerry® prostřednictvím bezdrátové sítě
změny, které jste ve složce e-mailových zpráv provedli v počítači.
Pokud je bezdrátové slučování e-mailů vypnuto nebo pokud není pro vaše zařízení dostupné, proveďte
sloučení změn pomocí nástroje nastavení e-mailu programu BlackBerry® Desktop Manager. Více
informací o slučování e-mailů naleznete zde: nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software.

Předávání zpráv z určité složky e-mailových zpráv do zařízení
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Nastavení e-mailu.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přesměrování složky.
6. Zaškrtněte políčko vedle složky e-mailové zprávy.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Pokud klepnete na položku nabídky Vybrat vše, objeví se na vašem zařízení všechny e-
mailové zprávy, včetně e-mailových zpráv ve složce Odeslaná pošta v prostředí e-mailové aplikace
v počítači.

Ukončení ukládání zpráv odeslaných ze zařízení v počítači.
Ve výchozím nastavení se kopie zpráv odeslaných ze zařízení BlackBerry® objevují ve složce Odeslaná
pošta v prostředí e-mailové aplikace v počítači.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Nastavení e-mailu.
4. Změňte nastavení v poli Uložit kopii ve složce Odesláno na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Ukončení ukládání zpráv odeslaných z počítače na zařízení

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Nastavení e-mailu.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přesměrování složky.
6. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle složky Odeslaná pošta.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

E-mailové filtry

Informace o e-mailových filtrech

Můžete vytvořit filtry k určení, které e-mailové zprávy budou předávány do zařízení BlackBerry® a které
zprávy zůstanou v e-mailové aplikaci.

E-mailové filtry se aplikují na zprávy na základě pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu e-mailových
filtrů. Pokud vytvoříte více e-mailových filtrů, které mohou být použity pro stejnou zprávu, musíte
rozhodnout, který z nich bude použit jako první, a to tak, že jej v seznamu umístíte výše.

Vytvoření filtru e-mailové zprávy
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce. Používáte-li službu
BlackBerry® Internet Service, naleznete další informace v Nápovědě online ke službě BlackBerry
Internet Service.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku E-mailové filtry.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Nový.
6. Zadejte název pro filtr e-mailové zprávy.
7. Nastavte možnosti filtru e-mailové zprávy.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření e-mailové zprávy na základě kontaktu nebo předmětu

1. V seznamu zpráv zvýrazněte e-mailovou zprávu.
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2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Filtrovat uživatele nebo Filtrovat předmět.
4. Zadejte název filtru e-mailových zpráv.
5. Nastavte možnosti filtru e-mailové zprávy.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Možnosti filtrů e-mailových zpráv

Od:
Zadejte jeden nebo více kontaktů nebo e-mailových adres, které by měl filtr e-mailové zprávy hledat
v poli Od e-mailových zpráv. Více kontaktů nebo e-mailových adres oddělte středníkem (;). Má-li
filtr e-mailové zprávy hledat všechny e-mailové adresy obsahující konkrétní text, zadejte daný text
a použijte hvězdičku (*) jako zástupný znak reprezentující zbytek adresy kontaktu nebo e-mailové
adresy.

Odesláno komu:
Zadejte jeden nebo více kontaktů nebo e-mailových adres, které by měl filtr e-mailové zprávy hledat
v poli Odesláno příjemci e-mailových zpráv. Více kontaktů nebo e-mailových adres oddělte
středníkem (;). Má-li filtr e-mailové zprávy hledat všechny e-mailové adresy obsahující konkrétní
text, zadejte daný text a použijte hvězdičku (*) jako zástupný znak reprezentující zbytek adresy
kontaktu nebo e-mailové adresy.

Odesláno přímo mně:
Nastavte, zda se filtr e-mailové zprávy vztahuje na e-mailové zprávy obsahující vaši e-mailovou
adresu v poli Komu.

Mně jako kopie:
Nastavte, zda se filtr e-mailové zprávy vztahuje na e-mailové zprávy obsahující vaši e-mailovou
adresu v poli Kopie.

Mně jako skrytá kopie:
Nastavte, zda se filtr e-mailové zprávy vztahuje na e-mailové zprávy obsahující vaši e-mailovou
adresu v poli Skrytá.

Důležitost:
Nastavte úroveň důležitosti e-mailových zpráv, na niž se vztahuje filtr e-mailové zprávy.

Citlivost:
Nastavte úroveň citlivosti e-mailových zpráv, na niž se vztahuje filtr e-mailové zprávy.

Akce:
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Nastavte, zda mají být e-mailové zprávy, na něž se vztahuje filtr e-mailové zprávy, předány do
zařízení BlackBerry®. Pokud je e-mailová zpráva předána, určete zda mají být předány pouze zprávy
s vysokou důležitostí nebo pouze s hlavičkou e-mailové zprávy.

Zapnutí filtru e-mailové zprávy

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku E-mailové filtry.
4. Zaškrtněte políčko vedle e-mailového filtru.

Změna filtru e-mailové zprávy

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku E-mailové filtry.
4. Zvýrazněte filtr e-mailové zprávy.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Upravit.
7. Změňte možnosti filtru e-mailové zprávy.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna pořadí filtrů e-mailových zpráv

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku E-mailové filtry.
4. Zvýrazněte filtr e-mailové zprávy.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Přesunout.
7. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
8. Klepněte kolečkem.

Odstranění filtru e-mailové zprávy

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku E-mailové filtry.
4. Zvýrazněte filtr e-mailové zprávy.
5. Klepněte kolečkem.
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6. Klepněte na položku Odstranit.

Možnosti e-mailových zpráv

Automatická kontrola pravopisu před odesláním e-mailových zpráv

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Kontrola pravopisu.
2. Vyberte možnost Před odesláním e-mailu zkontrolovat pravopis.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení odpovědi v nepřítomnosti
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Nastavení e-mailu.
4. V poli Použít odpověď v nepřítomnosti nastavte hodnotu Ano.
5. Zadejte odpověď.
6. Používáte-li účet IBM®Lotus Notes®, v poli Až do nastavte datum, kdy se má odpověď

v nepřítomnosti vypnout.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li odpověď v nepřítomnosti vypnout, v poli Použít odpověď v nepřítomnosti nastavte hodnotu
Ne.

Vyžádání oznámení o doručení nebo přečtení e-mailových zpráv
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí služby BlackBerry®
Internet Service.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Nastavení e-mailu.
4. V případě potřeby změňte pole Služby zpráv na e-mailový účet pomocí BlackBerry Internet

Service.
5. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-odesílat oznámení o přečtení na žádost odesílatele, změňte nastavení v poli Odesílat
potvrzení o přečtení.

• Chcete-li vyžadovat oznámení o doručení nebo přečtení při odeslání e-mailových zpráv, změňte
nastavení v polích Potvrdit doručení a Potvrdit přečtení.
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6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení e-mailových zpráv ve formátu obyčejného písma

1. Klepněte kolečkem v seznamu zpráv.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Nastavení e-mailu.
4. Změňte nastavení v poli Aktivovat HTML Email na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přerušení načítání obrázků v e-mailových zprávách HTML

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Nastavení e-mailu.
4. V poli Zobrazit obrázky automaticky nastavte hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li zobrazit obrázky v e-mailové zprávě HTML, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Získat
obrázky.

Skrytí uložených e-mailových zpráv

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. V poli Skrýt zprávy uložené v souboru nastavte hodnotu Ano.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Příjem jen první části dlouhých e-mailových zpráv

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. V poli Automaticky více  změňte hodnotu na Ne.
5. Klepněte kolečkem.
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6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li stáhnout zbývající část e-mailové zprávy, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Více nebo
Zbývající část.

Změna e-mailové adresy používané pro odesílání zpráv nebo pozvánek na schůzku
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými adresami.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Výchozí služby.
3. Změňte pole Odesílání zpráv (CMIME) nebo pole Kalendář (CICAL).
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Ukončení předávání e-mailových zpráv do zařízení
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Nastavení e-mailu.
4. V poli Odeslat e-mail do handheldu nastavte hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li e-mailové zprávy do vašeho zařízení opět předávat, v poli Odeslat e-mail přepněte hodnotu
na Ano.

Zprávy PIN

Zprávy PIN
Číslo PIN jednoznačně identifikuje zařízení BlackBerry® a zařízení s aktivní službou BlackBerry
v bezdrátové síti. Máte-li kontakty používající zařízení BlackBerry nebo zařízení s aktivní službou
BlackBerry a znáte-li jejich číslo PIN, můžete jim poslat zprávy PIN. Zprávy PIN nejsou směrovány přes
e-mailový účet.

Jakmile je zpráva PIN doručena příjemci, v seznamu zpráv se vedle zprávy PIN zobrazí písmeno D se
znakem zaškrtnutí.

Zjištění vlastního čísla PIN
V možnostech zařízení klepněte na položku Stav.
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Odeslání zprávy PIN
1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vytvořit PIN.
3. V poli Komu proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte číslo PIN. Klepněte kolečkem.
• Zadejte jméno kontaktu. Klepněte kolečkem.
• Zadejte část jména kontaktu. Klepněte na kontakt.

4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odeslat.

Nastavení vysoké důležitosti pro přijaté zprávy PIN
1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. V poli Vytvořit zprávy PIN úrovně 1  nastavte hodnotu Ano.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Textové zprávy SMS

Základní informace o zprávách SMS

Zprávy SMS

Pomocí telefonního čísla pro SMS můžete přijímat a odesílat zprávy SMS. Telefonní číslo pro SMS je
telefonní číslo, které poskytovatel bezdrátových služeb nastaví pro odesílání zpráv SMS. Máte-li
k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, zařízení zprávy SMS odešle pomocí prvního
telefonního čísla zobrazeného v rozevíracím seznamu v horním okraji obrazovky.

Zprávy SMS můžete odeslat kontaktním osobám, které mají telefonní čísla kompatibilní se službou SMS.
Zprávy SMS můžete předat také dál jako zprávy PIN nebo e-mailové zprávy.

Zjištění vlastního telefonního čísla SMS
V aplikaci telefon se telefonní číslo zobrazí v horní části obrazovky. Pokud váš poskytovatel bezdrátových
služeb nastavil zařízení BlackBerry® pro SMS, je toto číslo také telefonním číslem SMS.
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Máte-li k zařízení přidruženo více telefonních čísel, první telefonní číslo zobrazené v rozevíracím seznamu
v horní části obrazovky je telefonní číslo SMS.

Odeslání zprávy SMS

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vytvořit SMS.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku Použít jednou. Klepněte na položku Zpráva
SMS. Vložte telefonní číslo SMS (včetně čísla země a čísla oblasti). Klepněte kolečkem. Klepněte
na položku Pokračovat.

• Je-li kontakt v adresáři, klepněte na něj. Klepněte na položku SMS <jméno kontaktu>.

4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odeslat.

Přidání kontaktu k zprávě SMS
Jednu zprávu SMS můžete odeslat až deseti příjemcům.

1. Při sestavování zprávy SMS klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přidat příjemce.
3. Klepněte na kontakt.

Odebrání historie ze zprávy SMS

1. Při odpovídání na zprávu SMS klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Odebrat historii.

Možnosti pro textové zprávy SMS

Vypnutí funkce Automatický text pro textové zprávy SMS

1. V možnostech zařízení klepněte na položku SMS.
2. V poli Deaktivovat automatický text nastavte hodnotu Ano.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení více položek historie v textových zprávách SMS

1. V možnostech zařízení klepněte na položku SMS.
2. Nastavte pole Počet předcházejících položek.
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3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Uložení zpráv SMS na SIM kartě
Nastavíte-li SIM kartu pro ukládání zpráv SMS, SIM karta zprávy SMS neodstraní ani poté, co je zařízení
BlackBerry® importuje do seznamu zpráv.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku SMS.
2. V poli Nechat zprávy na SIM kartě nastavte hodnotu Ano.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li ukládání zpráv SMS na SIM kartě ukončit, nastavte v poli Nechat zprávy na SIM kartě
hodnotu Ne. Nastavíte-li v tomto poli hodnotu Ne, budou zprávy SMS na SIM kartě po importu do
seznamu zpráv zařízením odstraněny.

Vyžádání oznámení o doručení pro všechny zprávy SMS
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb se tato možnost nemusí objevit.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku SMS.
2. V poli Zprávy o doručení nastavte hodnotu Zapnuto.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení doby, po kterou bude servisní středisko odesílat textové zprávy SMS
Pokud odešlete textovou zprávu SMS, která nemůže být okamžitě doručena, vaše servisní středisko se
bude pokoušet tuto textovou zprávu SMS odeslat po určitou dobu, nastavenou v poli Doba platnosti.
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb se tato možnost nemusí objevit.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku SMS.
2. Nastavte pole Doba platnosti.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení typu bezdrátové sítě pro odesílání zpráv SMS
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb se tato možnost nemusí objevit.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku SMS.
2. Nastavte pole Síť pro odeslání.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Informační zprávy

Informační zprávy

Informační zprávy umožňují poskytovatelům bezdrátových služeb použít textové zprávy SMS pro
současné zasílání informací do všech zařízení BlackBerry® v určité oblasti. Informační zprávy, které
obsahují určitý typ informací, můžete přijímat, pokud se zaregistrujete ke kanálu informačních zpráv,
který tento typ informací poskytuje. Různé kanály informačních zpráv zasílají různé informační zprávy.
Jeden kanál informačních zpráv může například zasílat pravidelné předpovědi počasí, zatímco jiný kanál
může zasílat zprávy o dopravní situaci.

Podmínky: Informační zprávy

• Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

• Ověřte, zda je SIM karta nastavena pro kanál informačních zpráv nebo zda vám poskytovatel
bezdrátových služeb poskytl ID pro kanál informačních zpráv.

• Ověřte, zda SIM karta podporuje zobrazení jazyka, který chcete použít pro informační zprávy.

Zapnutí informačních zpráv

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Informační zprávy.
3. Změňte nastavení v poli Služba informačních zpráv na hodnotu Zapnuto.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud se na obrazovce objeví kanál informačních zpráv, zaškrtněte políčko vedle kanálu.
• Pokud se na obrazovce neobjeví kanál informačních zpráv, zvýrazněte pole Prázdné. Klepněte

kolečkem. Klepněte na položku Přidat kanál. Zadejte ID kanálu a přezdívku. Klepněte na
tlačítko OK.

5. Vyberte jazyk.
6. Klepněte na položku Aktivovat.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li informační zprávy vypnout, změňte nastavení v poli Služba informačních zpráv na hodnotu
Vypnuto. Před vypnutím informačních zpráv zkontrolujte, zda je v závislosti na vaší lokalitě nepoužívá
poskytovatel bezdrátových služeb ke správě služeb, například preferovaných rychlostí.

Zrušení příjmu zpráv z kanálu informačních zpráv
Zkontrolujte, zda je v závislosti na vaší lokalitě nepoužívá poskytovatel bezdrátových služeb ke správě
služeb, například preferovaných rychlostí.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
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2. Klepněte na položku Informační zprávy.
3. Zvýrazněte kanál informačních zpráv.
4. Klepněte kolečkem.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Klepnutím na položku Deaktivovat ukončete příjem zpráv ze zvoleného kanálu.
• Chcete-li zvolený kanál odstranit, klepněte na položku Odstranit kanál.

Přejmenování kanálu informačních zpráv

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Informační zprávy.
3. Zvýrazněte kanál informačních zpráv .
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Nastavit přezdívku.
6. Zadejte název pro kanál informačních zpráv.
7. Klepněte na tlačítko OK.

Zprávy MMS

Základní informace o zprávách MMS

O zprávách MMS

Máte-li telefonní číslo MMS, můžete odesílat a přijímat zprávy MMS obsahující soubory ve
formátu .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg nebo .mov. Telefonní číslo
pro MMS je telefonní číslo, které poskytovatel bezdrátových služeb nastaví pro odesílání zpráv MMS.
Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, zařízení zprávy MMS odešle pomocí
prvního telefonního čísla zobrazeného v rozevíracím seznamu v horním okraji obrazovky Telefon.

Podmínky: Zprávy MMS

• Zkontrolujte, zda zařízení BlackBerry® podporuje zprávy MMS.

• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Zjištění vlastního telefonního čísla MMS
V aplikaci telefon se telefonní číslo zobrazí v horní části obrazovky. Pokud váš poskytovatel bezdrátových
služeb nastavil zařízení BlackBerry® pro MMS, je toto číslo také telefonním číslem MMS.
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Máte-li k zařízení přidruženo více telefonních čísel, první telefonní číslo zobrazené v rozevíracím seznamu
v horní části obrazovky je telefonní číslo MMS.

Odeslání zprávy MMS

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vytvořit MMS.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku [Použít jednou]. Klepněte na možnost Email
nebo Telefon. Zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo MMS. Klepněte kolečkem.

• Je-li kontakt v adresáři, klepněte na něj. Klepněte na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo
MMS.

4. Napište zprávu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odeslat.

Vytvoření prezentace ve zprávě MMS

1. Při sestavování zprávy MMS klepněte kolečkem.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Připojit obrázek
• Připojit zvuk

3. Klepněte na multimediální soubor.
4. Chcete-li přidat další multimediální soubor, opakujte kroky 1 až 3.
5. Chcete-li prezentaci přizpůsobit, proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li k prezentaci přidat text, zvýrazněte prázdné pole pod přílohou. Zadejte text.
• Chcete-li změnit dobu zobrazení prezentace, změňte nastavení v poli Doba trvání

prezentace.
• Položku do prezentace přesunete klepnutím na položku. Klepněte na položku Přesunout pole.

Otáčením kolečka zvolte nové umístění. Klepněte kolečkem.

Přílohy zpráv MMS

Připojení multimediálního souboru ke zprávě MMS

1. Při sestavování zprávy MMS klepněte kolečkem.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Připojit obrázek
• Připojit zvuk
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3. Klepněte na multimediální soubor.

Připojení události k zprávě MMS
Ve zprávách MMS můžete odesílat pouze události, které se neopakují. Pokud schůzku připojíte, seznam
účastníků schůzky není zahrnut v příloze.

1. Při sestavování zprávy MMS klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Připojit událost.
3. Zvýrazněte událost.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Pokračovat.

Přidání události ze zprávy MMS do kalendáře

1. Ve zprávě MMS zvýrazněte přílohu iCalendar.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Zobrazit událost.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položkuPřidat do kalendáře.

Přidání kontaktu do adresáře ze zprávy MMS

1. Ve zprávě MMS zvýrazněte přílohu formátu vCard®.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Zobrazit přílohu.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přidat kontakt.

Uložení multimediálního souboru ze zprávy MMS

1. Ve zprávě MMS klepněte kolečkem.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Uložit obrázek
• Uložit vyzváněcí tón

Možnosti zpráv MMS

Vyžádání oznámení o doručení nebo přečtení zprávy MMS

1. Při sestavování zprávy MMS klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
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3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
• Chcete-li obdržet oznámení o doručení zprávy příjemci, v poli Potvrdit doručení nastavte

hodnotu Ano.
• Chcete-li obdržet oznámení, že příjemce otevřel zprávu, v poli Potvrdit přečtení nastavte

hodnotu Ano.

4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vyžádání oznámení o doručení nebo přečtení pro všechny zprávy MMS

1. V možnostech zařízení klepněte na položku MMS.
2. V sekci Oznámení proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li být upozorněni při doručení zpráv MMS jejich příjemcům, změňte obsah pole Potvrdit
doručení na hodnotu Ano.

• Chcete-li být upozorněni na okamžik, kdy příjemce zprávu MMS otevřel, změňte obsah pole
Potvrdit přečtení na hodnotu Ano.

3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení velikosti zprávy MMS před jejím odesláním

1. Ve zprávě MMS klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.

Pole Odhadovaná velikost zobrazuje velikost zprávy MMS.

Ukončení přijímání zpráv MMS při roamingu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku MMS.
2. V polích Multimediální příjem a Automatické vyhledávání nastavte Pouze domů.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Blokování zpráv MMS

1. V možnostech zařízení klepněte na položku MMS.
2. V části Filtrování zpráv zaškrtněte políčko Odmítnout anonymní zprávy nebo Odmítnout

reklamy.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Možnosti seznamu zpráv

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek
Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře,
úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Potvrdit odstranění na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí výzvy, která se zobrazí, pokud označíte předcházející zprávy
jako otevřené

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Označit jako předběžně otevřené na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení doby uložení zpráv v zařízení
1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Nastavte pole Uchovat zprávy.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li zprávy obnovit, v poli Uchovat zprávy nastavte delší časový interval. Zprávy přijaté v zařízení
BlackBerry® během nastaveného období se zobrazí v seznamu zpráv.

Použití barev pro odlišení pracovních zpráv od ostatních
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem využívajícím server BlackBerry®
Enterprise Server.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
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2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li nastavit barvu pozadí pro e-mailové zprávy odesílané na zařízení pomocí serveru
BlackBerry Enterprise Server, změňte pole Zprávy aplikace Enterprise.

• Chcete-li nastavit barvu pozadí pro zprávy, které na zařízení nejsou odesílány pomocí serveru
BlackBerry Enterprise Server, změňte pole Ostatní zprávy.

4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Zprávy PIN mohou používat jinou barvu pozadí než tu, kterou jste nastavili pro pracovní e-
mailové zprávy. Další informace získáte u správce.

Změna zobrazení zpráv v seznamu zpráv
1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li zobrazit více řádků pro předmět, změňte pole Zobrazit hlavičku operátora na 2
řádky.

• Chcete-li změnit pořadí řádku pro předmět a pro odesílatele, změňte pole Pořadí zobrazení.
• Chcete-li změnit způsob oddělování zpráv, změňte pole Oddělovací znaky.

5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vícenásobné seznamy zpráv
V závislosti na možnosti nastavení e-mailu lze zařízení BlackBerry® spojit s více než jedním e-mailovým
účtem. Zařízení lze například spojit s pracovním e-mailovým účtem a s jedním nebo více osobními e-
mailovým účty. Pokud zařízení spojíte s více e-mailovými účty, v zařízení se může zobrazovat více
seznamů zpráv. V seznamu zpráv pro konkrétní e-mailový účet můžete otevřít a spravovat e-mailové
zprávy pro tento e-mailový účet a odesílat zprávy pomocí jeho e-mailové adresy. Další informace o
spojení zařízení s více e-mailovými účty poskytuje BlackBerry Internet Service Nápověda online.

V závislosti na motivu se může zobrazovat samostatný seznam pro textové zprávy SMS a zprávy MMS.

Používání jednoho nebo více seznamů zpráv
Motiv zařízení BlackBerry® ve výchozím nastavení určuje, zda se zprávy SMS zobrazí ve stejném
seznamu zpráv jako e-mailové zprávy.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
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3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li pro všechny zprávy použít jeden seznam zpráv, v poli Schránky doručených SMS a
e-mailů nastavte hodnotu Kombinované.

• Chcete-li zprávy SMS od e-mailových zpráv oddělit, v poli Schránky doručených SMS a e-
mailů nastavte hodnotu Samostatné.

5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Skrytí indikátoru nové nebo neotevřené zprávy
1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Pole Zobrazit počet zpráv nastavte na žádné.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li počet neotevřených zpráv opět zobrazit, nastavte pole Zobrazit počet zpráv na
Nepřečtené. Chcete-li zobrazit indikátor nových zpráv, nastavte v poli Zobrazit indikátor nové
zprávy hodnotu na Ano.

Skrytí odeslaných zpráv
1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. V poli Skrýt odeslané zprávy nastavte hodnotu Ano.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení protokolů hovorů v seznamu zpráv
1. V telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Protokolování hovorů.
4. Zvolte možnost typu protokolu hovoru.

Chcete-li zobrazení protokolů hovorů v seznamu zpráv skrýt, zvolte možnost Žádný.
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Blokování příchozích zpráv
Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá aplikaci BlackBerry®
Enterprise Server, nemusí být možné blokování zpráv PIN od kontaktů ve vaší organizaci. Další
informace získáte u správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Bezpečnostní brána firewall.
3. Zaškrtněte políčko vedle jednoho nebo více typů zpráv.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: I když na zařízení nepřijímáte blokované zprávy, mohou být započítávány do celkového
množství přenesených dat v plánu vašich bezdrátových služeb. Pokud chcete zastavit předávání zpráv
do zařízení a jejich započítávání do využívání dat, vypněte předávání e-mailových zpráv nebo použijte
e-mailové filtry.

Povolení zpráv od kontaktů v adresáři nebo seznamu povolených
odesílatelů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Bezpečnostní brána firewall.
3. Zapněte políčko Kontakty adresáře nebo políčko Určitá adresa.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přidání kontaktu do seznamu schválených uživatelů
Zkontrolujte, zda jste zařízení BlackBerry® nastavili tak, aby povolovalo zprávy z kontaktů ve vašem
seznamu schválených odesílatelů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Bezpečnostní brána firewall.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Konfigurovat výjimky.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Přidat e-mailovou adresu
• Přidat telefonní číslo
• Přidat PIN

7. Zadejte kontaktní informace.
8. Stiskněte klávesu Enter.
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9. Klepněte kolečkem.
10. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vynulování zablokovaného počitadla zpráv
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Bezpečnostní brána firewall.
3. Zvýrazněte typ zprávy.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Vynulovat počítadlo nebo Vynulovat všechna počítadla.

Klávesové zkratky pro zprávy
Ve zprávě

• Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte klávesu R.

• Chcete-li odpovědět všem v e-mailové zprávě nebo ve zprávě PIN, stiskněte klávesu L.

• Chcete-li předat zprávu dál, stiskněte klávesu F.

• Chcete-li zvýrazněnou zprávu uložit do souboru, stiskněte klávesu B.

• Chcete-li ve zprávě zobrazit e-mailovou adresu kontaktu, zvýrazněte kontakt v e-mailové zprávě.
Stiskněte klávesu Q. Chcete-li znovu zobrazit jméno, stiskněte klávesu Q.

• Chcete-li po zavření a otevření přijaté e-mailové zprávy nebo zprávy PIN přejít na poslední pozici
kurzoru, stiskněte klávesu G.

V seznamu zpráv

• Chcete-li otevřít zvýrazněnou zprávu, stiskněte klávesu Enter.

• Zprávu sestavíte ze seznamu zpráv po stisknutí klávesy C.

• Zprávu označíte jako otevřenou nebo neotevřenou stisknutím kláves Alt a U.

• Chcete-li zobrazit přijaté zprávy, stiskněte klávesu Alt a I.

• Chcete-li zobrazit odeslané zprávy, stiskněte klávesu Alt a O.

• Chcete-li zobrazit zprávy hlasové pošty, stiskněte klávesu Alt a V.

• Chcete-li zobrazit zprávy SMS, stiskněte klávesu Alt a S.

• Chcete-li zobrazit protokoly hovorů, stiskněte klávesu Alt a P.

• Chcete-li znovu zobrazit všechny zprávy, stiskněte klávesu Escape.

Procházení seznamem zpráv

• Obrazovkou se posunete směrem nahoru stisknutím klávesy Shift  a klávesy Space.

• Obrazovkou se posunete směrem dolů stisknutím klávesy Space.

• Na začátek seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy H.

• Na konec seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy D.

• Na další datum se přesunete stisknutím klávesy A.

70



• Na předchozí datum se přesunete stisknutím klávesy P.

• Na další neotevřenou položku se přesunete stisknutím klávesy U.

• Na další související zprávu se přesunete stisknutím klávesy J.

• Na předcházející související zprávu se přesunete stisknutím klávesy K.

Odstraňování problémů se zprávami

Nelze odesílat zprávy
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti
s bezdrátovým pokrytím, zařízení by mělo zprávy odeslat po návratu do oblasti s bezdrátovým
pokrytím.

• Pokud se položka nabídky pro odesílání zprávy neobjeví, ověřte zda máte pro kontakt uloženu
e-mailovou adresu, PIN nebo telefonní číslo.

• Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste přidali existující e-mailovou adresu do vašeho
zařízení pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v průvodci nastavením, ověřte, zda jste do
zařízení obdrželi aktivační zprávu od služby BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační
zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá), v průvodci nastavením otevřete
obrazovku pro nastavení e-mailu a zašlete knihu služeb do vašeho zařízení.

• Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení.
V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění. Klepněte na položku Tabulka
směrování hostitelů. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Registrovat nyní.

• Vytvořte šifrovací klíč.
• Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
• Znovu odešlete zprávu.

Nelze přijímat zprávy
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti
s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

• Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste přidali existující e-mailovou adresu do vašeho
zařízení pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v průvodci nastavením, ověřte, zda jste do
zařízení obdrželi aktivační zprávu od služby BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační
zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá), v průvodci nastavením otevřete
obrazovku pro nastavení e-mailu pro zaslání knihy služeb do vašeho zařízení.

• Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení.
V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění. Klepněte na položku Tabulka
směrování hostitelů. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Registrovat nyní.
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• Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
• Používáte-li filtry zpráv, ověřte, zda jsou možnosti pro e-mailové filtry správně nastaveny.
• Ověřte, zda je zapnuto předávání e-mailové zprávy a zda jste vybrali všechny složky e-

mailových zpráv včetně složky Doručená pošta, ze kterých chcete přijímat e-mailové zprávy.
• Zkontrolujte, zda zařízení neblokuje zprávy. Další informace získáte u správce.

Nelze ukládat e-mailové zprávy
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.
• Pokud se na vašem zařízení BlackBerry® neobjeví složky e-mailových zpráv, můžete e-mailové

zprávy sloučit pomocí nástroje nastavení e-mailu aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více
informací naleznete v nápovědě online BlackBerry Desktop Software.

Nelze odesílat zprávy SMS
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti
s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy odešle po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.
• Zkontrolujte, zda je vypnuta pevná volba.

Nelze přijímat textové zprávy SMS
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti
s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

Obdržel jsem oznámení o nové zprávě, ale žádné nové zprávy se
v seznamu zpráv neobjevují
Pokud jste v zařízení BlackBerry® nastavili skrytí zpráv uložených v souboru a obdržíte novou zprávu
z jiné složky e-mailových zpráv e-mailové aplikace na počítači než doručená pošta, vaše zařízení zprávu
uloží.

Některé zprávy se již v zařízení nezobrazují
Pokud je paměť zařízení BlackBerry® plná, odstraní zařízení nejstarší zprávy ze seznamu zpráv. Zařízení
neodstraní uložené zprávy.
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Pokud je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu a v možnostech zpráv, v poli Odstranit na je nastavena
hodnota Ze schránky a handheldu, e-mailové zprávy, které odstraníte z e-mailové aplikace na
počítači, budou vymazány také z vašeho zařízení.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená
Pokuste se provést následující kroky:

• Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
• Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí hlášení „K dispozici více“, klepněte kolečkem.

Klepněte na položku Více nebo Zbývající část.
• Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a krátkou dobu vyčkejte. Zkuste přílohu stáhnout

později.

Nesprávné zobrazení e-mailových zpráv ve formátu HTML
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru
BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce
systému.

• Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení po částech.
• Zkuste zprávu zobrazit jako prostý text. Klepněte kolečkem.  Klepněte na možnost Získat

prostý text.

Některé složky e-mailových zpráv se zobrazují šedě
Pokud nelze předávat e-mailové zprávy ze složky e-mailových zpráv, zaškrtávací políčko vedle složky
se zobrazí šedě.

Pokuste se provést následující kroky:
• Několik vteřin vyčkejte. Složky e-mailových zpráv by měly být během krátké doby dostupné.
• Vypněte bezdrátové slučování e-mailů a znovu jej zapněte.

E-mailové filtry nefungují správně
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda jsou e-mailové filtry zapnuty.
• Zkontrolujte, zda se e-mailové filtry zobrazují v pořadí, v jakém je má zařízení BlackBerry®

používat u e-mailových zpráv.

Nelze zapnout informační zprávy
SIM karta pravděpodobně nepodporuje zobrazení jazyků zvolených pro informační zprávy.
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Zrušte zaškrtnutí políčka vedle jazyků, které SIM karta nepodporuje.

Ke zprávě MMS nelze připojit soubor
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb je po připojení videa možné, že nebudete moci připojit
další soubor nebo vytvořit prezentaci.

Pokuste se provést následující kroky:
• Zkontrolujte, zda jde o soubor .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar) nebo multimediální soubor

(například soubor .jpg, .gif nebo .midi).
• Zkontrolujte, zda soubor není chráněn autorským právem.
• Jsou-li pro zařízení BlackBerry® k dispozici šablony MMS, použijte k vytvoření zprávy MMS

prázdnou šablonu.

Nelze použít klávesovou zkratku pro zobrazení jednoho typu zprávy
v seznamu zpráv
Pokud vyměníte zařízení BlackBerry® a data z předchozího zařízení obnovíte na aktuálním zařízení,
klávesové zkratky seznamu zpráv pro předchozí zařízení nahradí klávesové zkratky seznamu zpráv pro
aktuální zařízení.

Chcete-li zobrazit klávesové zkratky pro zobrazení jednoho typu zprávy v seznamu zpráv, prohlédněte
si seznam uložených hledání.
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Zadávání textu

Základní informace o vkládání textu

Vkládání symbolu
1. Stiskněte klávesu Symbol.
2. Zadejte písmeno zobrazené pod symbolem.

Vkládání diakritického znaménka nebo speciálního znaku
Znaky s diakritikou nebo speciální znaky zadáte přidržením klávesy příslušného písmene a otáčením
kolečka. Například znak ü zadáte přidržením klávesy U a otáčením kolečka, dokud se znak ü neobjeví.

Vyjmutí, kopírování a vkládání textu
1. Po zvýraznění textu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vyjmout nebo Kopírovat.
3. Přesuňte kurzor na místo, kam chcete vložit vyjmutý nebo zkopírovaný text.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Vložit.

Vymazání pole
1. Při zadávání textu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vymazat pole.

Zvýraznění řádku textu
1. Přesuňte kurzor na místo, kde chcete zvýraznit řádek textu.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Vybrat.
4. Otáčejte kolečkem.

Zvýraznění jednotlivých písmen textu
1. Umístěte kurzor na místo, kde chcete zvýraznit text.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Zvolit.
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4. Přidržte klávesu Alt a otáčejte kolečkem.

Zrušení výběru textu
1. Po výběru textu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zrušení výběru.

Nastavení rychlosti kurzoru
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. Nastavte pole Rychlost opakování.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení výchozího symbolu měny
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. Nastavte pole Klávesa Měna.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zapnutí tónů kláves
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. V poli Zvuk tlačítka nastavte hodnotu Zapnuto.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Použití klávesových zkratek na domovské obrazovce
Ve výchozím nastavení jsou zkratky pro domovskou obrazovku vypnuté, takže můžete vytáčet telefonní
čísla z domovské obrazovky.

1. V aplikaci telefonu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Vytočit z domovské obrazovky na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li opětovně vytáčet čísla z domovské obrazovky, změňte nastavení v poli Vytočit z domovské
obrazovky na hodnotu Ano.
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Metody zadávání textu

Informace o zadávání textu v arabštině a ruštině
Pokud software BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků a na klávesnici jsou arabské nebo
ruské znaky, můžete zadávat text v arabštině nebo ruštině pomocí metody zadávání textu SureType®
nebo zadávání opakovaným stisknutím tlačítek.

Při používání metody zadávání textu SureType stisknete klávesu s písmenem pro každé písmeno ve
slově jednou i v případě, že jsou na dané klávese zobrazena dvě písmena. Během zadávání se na
obrazovce zobrazí seznam možných kombinací písmen. Technologie SureType vybírá kombinace písmen
nebo slov ze seznamu založeném na kontextu. Pokud zadáváte slovo nebo kombinaci písmen, které
technologie SureType nerozezná (například webovou adresu nebo zkratku), můžete pro zadání slova
způsobem písmeno po písmenu použít seznam, který se objeví na obrazovce. Technologie SureType se
„učí“ nová slova nebo kombinace písmen které zadáváte a přidává je do uživatelského slovníku.

Při používání metody zadávání textu opakovaným stisknutím tlačítek stisknete klávesu s písmenem
jednou při zadávání prvního písmena na dané klávese a dvakrát při zadávání druhého písmena, pokud
je na klávese zobrazeno.

Pro zadávání do většiny polí je výchozí metodou technologie SureType. Metoda zadávání opakovaným
stisknutím tlačítek je výchozí metodou v polích telefonních čísel a hesel. Metodu zadávání textu lze u
všech polí nastavit na zadávání opakovaným stisknutím tlačítek.

Zadávání textu v arabštině nebo ruštině pomocí technologie SureType
Zkontrolujte, zda na klávesnici jsou arabská nebo ruská písmena.

1. Stiskněte klávesy pro jednotlivá písmena slova, dokud nezadáte celé slovo.
2. Pokud zařízení BlackBerry® zadávané slovo nerozpozná, proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li zvýraznit položku v seznamu, která se při zadávání zobrazí, otáčejte kolečkem.
• Chcete-li zvýraznit položku v seznamu, která se zobrazí při zadávání a pokračování v psaní téhož

slova, stiskněte klávesu Enter.
• Chcete-li zvýraznit položku v seznamu, která se zobrazí při zadávání a rozepsání nového slova,

stiskněte klávesu Space.

Zadávání textu v arabštině nebo ruštině opakovaným stisknutím
tlačítek
Zkontrolujte, zda na klávesnici jsou arabská nebo ruská písmena.

Pokud jste nastavili metodu zadávání znaků na zadávání opakovaným stisknutím tlačítek nebo pokud
zadáváte telefonní číslo či heslo, proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li zadat první písmeno na klávese, stiskněte jednou klávesu písmene.
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• Chcete-li zadat druhé písmeno na klávese, stiskněte dvakrát klávesu písmene.

Přepínání metod zadávání textu
Metodu zadávání lze přepnout pouze v případě, že jazyk pro vstupy vašeho zařízení BlackBerry® je
arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud chcete používat metodu zadávání opakovaným stisknutím tlačítek, nastavte pole Jazyk
pro vstupy na <Jazyk> Opakované stisknutí.

• Pokud chcete používat metodu zadávání SureType®, nastavte pole Jazyk pro vstupy na
<Jazyk>.

3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna zadání jazyka pro vstupy
Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. Změňte nastavení v poli Jazyk pro vstupy.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Tipy pro používání metody zadávání korejských znaků
• Chcete-li zadat alternativní znak klávesy, stiskněte klávesu dvakrát.

• Chcete-li zadat číslo, přidržte číselnou klávesu.

• Chcete-li převést znak korejské abecedy Hangul na odpovídající znak čínské abecedy,
v možnostech zařízení na obrazovce Jazyk si ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Použít klávesu
Space pro homonyma Han. Zvýrazněte znak. Stiskněte klávesu Space.

Kontrola pravopisu

Kontrola pravopisu
Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo
poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kontrola pravopisu.
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3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
• Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
• Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu Escape.
• Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, klepněte na možnost Nabídka.

Klepněte na možnost Ignorovat vše.
• Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na

položku Přidat do slovníku.
• Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na položku

Zrušit kontrolu pravopisu.

Automatická kontrola pravopisu před odesláním e-mailových zpráv
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Kontrola pravopisu.
2. Vyberte možnost Před odesláním e-mailu zkontrolovat pravopis.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna možností kontroly pravopisu
Typ a délku slov, které kontrola pravopisu prověřuje, si můžete zvolit sami.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Kontrola pravopisu.
2. Zaškrtněte nebo odškrtněte políčko vedle jedné nebo více možností.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přidání slova do uživatelského slovníku
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Kontrola pravopisu.
2. Klepněte na položku Uživatelský slovník.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Nový.
5. Zadejte slovo nebo kombinaci písmen.
6. Klepněte kolečkem.

Změna slova v uživatelském slovníku
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Kontrola pravopisu.
2. Klepněte na položku Uživatelský slovník.
3. Zvýrazněte slovo.
4. Klepněte kolečkem.
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5. Klepněte na položku Upravit.
6. Změňte slovo.
7. Klepněte kolečkem.

Odstranění slova z uživatelského slovníku
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Kontrola pravopisu.
2. Klepněte na položku Uživatelský slovník.
3. Zvýrazněte slovo.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.

Vlastní slovník

Uživatelský slovník
Je-li jazyk pro vstupy zařízení BlackBerry® arabština nebo ruština a zadáte-li slovo nebo kombinaci
písmen, které zařízení nerozpozná, přidá se toto slovo nebo kombinace písmen do uživatelského
slovníku. Slova nebo kombinace písmen můžete přidávat do uživatelského slovníku také ručně.

Zařízení z uživatelského slovníku maže slova, která nepoužíváte.

Přidání vlastní položky slovníku
Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Vlastní slovník.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na tlačítko Nový.
4. Zadejte slovo nebo kombinaci písmen.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna položky uživatelského slovníku
Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Uživatelský slovník.
2. Klepněte na položku uživatelského slovníku.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Změňte položku uživatelského slovníku.
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5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění položek uživatelského slovníku
Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Uživatelský slovník.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li odstranit některou položku uživatelského slovníku, zvýrazněte tuto položku. Klepněte
kolečkem. Klepněte na položku Odstranit.

• Chcete-li odstranit všechny položky uživatelského slovníku, klepněte kolečkem. Klepněte na
položku Vymazat uživatelský slovník.

Vypnutí automatického přidávání položek do uživatelského slovníku
Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. Klepněte na položku Možnosti vstupu.
3. Zrušte zaškrtnutí v políčku Automatické učení slov.
4. Změňte nastavení v poli Učení slov z e-mailových zpráv na hodnotu Vypnuto.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nezobrazování kontaktů v seznamu zobrazovaném při jejich zadávání
Zkontrolujte, zda je jako jazyk pro zadávání textu nastavena arabština nebo ruština.
Když zadáváte kontakty, zařízení BlackBerry® je ve výchozím nastavení rozpozná.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. Klepněte na položku Možnosti vstupu.
3. V poli Použít adresář jako zdroj dat nastavte hodnotu Vypnuto.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Automatický text

Funkce Automatický text
Funkce Automatický text je určena k nahrazení určitého zadaného textu předem uloženou položkou
automatického textu. Pokud zadáváte text, který může být nahrazen položkou automatického textu,
text se změní po stisknutí klávesy Space.
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Zařízení BlackBerry® má předdefinované položky automatického textu, které opravují běžné chyby.
Automatický text například změní ketrý na který. Můžete vytvářet položky automatického textu pro
běžné chyby, k nimž dochází při zadávání, nebo pro zkratky. Můžete například vytvořit položku
automatického textu, která nahradí text dsp za domluvíme se později.

Vytvoření položky automatického textu
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Automatický text.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na tlačítko Nový.
4. Do pole Nahradit zadejte text, který se má nahradit.
5. V poli Čím proveďte jednu z následujících akcí:

• Zadejte nahrazující text.
• Chcete-li vložit makro (například aktuální datum nebo čas), klepněte kolečkem. Klepněte na

položku Vložit makro.

6. V poli Pomocí proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li použít velká písmena přesně tak, jak je vkládáte, klepněte na položku Zvolená

velikost písmen.
• Chcete-li použít velká písmena podle kontextu, klepněte na položku Inteligentní velikost

písmen.

7. Nastavte jazyk.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí funkce Automatický text pro textové zprávy SMS
1. V možnostech zařízení klepněte na položku SMS.
2. V poli Deaktivovat automatický text nastavte hodnotu Ano.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna položky automatického textu
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Automatický text.
2. Klepněte na položku automatického textu.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Změňte položku automatického textu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Odstranění položky automatického textu.
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Automatický text.
2. Zvýrazněte položku automatického textu.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Odstranit.

Zrušení změn způsobených automatickým textem
Stiskněte dvakrát klávesu Backspace/Delete.

Klávesové zkratky pro zadávání textu
• Tečku vložíte dvojím stisknutím klávesy Space. Další písmeno bude velké.

• Velké písmeno zobrazíte přidržením klávesy písmene, dokud se velké písmeno nezobrazí.

• Alternativní znak klávesy zadáte stisknutím klávesy Alt a klávesy znaku.

• Znaky s diakritikou nebo speciální znaky zadáte přidržením klávesy příslušného písmene a
otáčením kolečka. Například znak ü zadáte přidržením klávesy U a otáčením kolečka, dokud se
znak ü neobjeví. Když se znak s diakritikou nebo speciální znak zobrazí, klávesu písmene
uvolněte.

• Chcete-li zadat číslo do číselného pole, stiskněte číselnou klávesu. Nemusíte stisknout klávesu
Alt.

• Chcete-li zadat číslo do textového pole, přidržte klávesu Alt a stiskněte číselnou klávesu.

• Režim vkládání číslic zapnete stisknutím klávey Alt a klávesy levý Shift. Režim vkládání číslic
vypnete stisknutím klávesy Shift.

• Režim vkládání velkých písmen zapnete stisknutím klávey Alt  a klávesy pravý Shift. Režim
vkládání velkých písmen vypnete stisknutím klávesy Shift.

• Chcete-li přepnout zadávání jazyka pro vstupy, ověřte v možnostech zařízení na obrazovce Jazyk,
zda je v poli Použít klávesovou zkratku pro zadávání jazyka nastavena hodnota Ano.
Přidržte klávesu Alt a stiskněte klávesu Enter. Stále přidržujte klávesu Alt a zvýrazněte jazyk.
Uvolněte klávesu Alt.

Vložení symbolů

• Chcete-li do pole e-mailová adresa vložit symbol zavináče (@) nebo tečky (.), stiskněte klávesu
Space.

• Chcete-li zadat symbol, stiskněte klávesu Symbol. Zadejte písmeno zobrazené pod symbolem.

• Symbol pro měnu přiřazenou klávese Měna zadáte stisknutím klávesy Měna.

Práce s textem

• Řádek textu zvýrazníte stisknutím klávesy Shift a otáčením kolečka.

• Chcete-li text zvýraznit znak po znaku, přidržte klávesu Shift a otáčejte kolečkem.
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• Výběr textu zrušíte stisknutím klávesy Escape.

• Chcete-li při zadávání vyjmout zvýrazněný text, stiskněte klávesu Shift a klávesu Backspace/
Delete.

• Chcete-li při zadávání zvýrazněný text kopírovat, stiskněte klávesu Alt a klepněte kolečkem.

• Chcete-li při zadávání vložit zvýrazněný text, stiskněte klávesu Shift a klepněte kolečkem.

Odstraňování problémů se zadáváním textu

Nelze kontrolovat pravopis
Kontrolovat pravopis lze pouze v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Kontrolovat pravopis lze pouze u textu, který zadáte.
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Hledání

Zprávy, přílohy a webové stránky

Hledání zpráv
Na zařízení BlackBerry® můžete vyhledávat zprávy. Můžete také vyhledávat zprávy v aplikaci e-mailové
pošty na počítači nebo v jiném integrovaném e-mailovém účtu, je-li vaše zařízení spojeno s e-mailovým
účtem, který používá službu BlackBerry® Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise
Server, jenž podporuje tuto funkci.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Hledat.
3. Zadejte kritéria vyhledávání.
4. Klepněte kolečkem.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li vyhledávat zprávy bez ukládání podmínek pro hledání, klepněte na položku Hledat.
• Chcete-li podmínky pro hledání uložit, klepněte na položku Uložit. Zadejte název. Klepněte

kolečkem. Klepněte na tlačítko Uložit.
• Chcete-li vyhledávat zprávy pomocí podmínek posledního hledání, klepněte na položku

Poslední. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Hledat.

Poznámka: Pokud vyhledáváte zprávy, zařízení neprohledává přílohy.
Hledání ukončíte stisknutím klávesy Escape.

Podmínky pro hledání

Jméno:
Zadejte jeden nebo více kontaktů nebo e-mailových adres, které má zařízení BlackBerry® vyhledat
ve zprávách. Hledání můžete rozšířit zadáním části jména.

V:
Změňte typ pole adresy, ve kterém má zařízení vyhledat jméno nebo e-mailovou adresou.

Zahrnout šifrované zprávy:
Zde stanovíte, zda mají být prohledávány zašifrované zprávy, zprávy ve formátu prostého textu a
digitálně podepsané zprávy.

Služba:
Jestliže je zařízení spojeno s více e-mailovými adresami, určete účet, ve kterém mají být zprávy
vyhledávány.
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Složka:
Zde určíte složku, ve které mají být zprávy vyhledávány.

Zobrazit:
Zde určíte stav zpráv, podle kterého mají být zprávy vyhledávány.

Typ:
Zde určíte typ zpráv, podle kterého mají být zprávy vyhledávány.

Typ hledání:
Zde určíte, zda chcete prohledávat zprávy v zařízení, nebo zprávy v e-mailové aplikaci na počítači
nebo jiném integrovaném e-mailovém účtu.

Správa výsledků hledání zpráv
Výsledky hledání zpráv v e-mailové aplikaci na počítači nebo jiném integrovaném e-mailovém účtu lze
dále zpracovat.

1. Zvýrazněte zprávu ve výsledku hledání.
2. Klepněte kolečkem.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li vidět další dostupné výsledky hledání, klepněte na Získat více výsledků.
• Chcete-li přidat zprávu do seznamu zpráv, klepněte na Přidat.
• Chcete-li přidat všechny zprávy do seznamu zpráv, klepněte na Přidat vše.
• Chcete-li odstranit zprávu z výsledků hledání, klepněte na položku Odstranit.
• Chcete-li odstranit výsledky hledání, klepněte na položku Odstranit hledání.
• Nové vyhledávání spustíte klepnutím na položku Hledat.

POZOR: Jestliže odstraníte zprávu z výsledku hledání zpráv, je zpráva odstraněna i v e-mailové aplikaci
na počítači nebo jiném integrovaném e-mailovém účtu.

Hledání zpráv podle kontaktu nebo předmětu
Na zařízení BlackBerry® můžete vyhledávat zprávy podle kontaktu nebo předmětu.

1. V seznamu zpráv zvýrazněte zprávu.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Hledat odesílatele
• Hledat příjemce
• Hledat předmět

86



Vyhledávání textu ve zprávě, v příloze nebo na webové stránce
Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu
nebo textu a obrázků.

1. Ve zprávě, příloze nebo na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Najít.
3. Zadejte text.
4. Stiskněte klávesu Enter.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Najít další.

Zobrazení seznamu uložených hledání
1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Hledat.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Vyvolat.

Změna uloženého hledání
1. V seznamu uložených hledání zvýrazněte hledání.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Upravit hledání.
4. Upravte kritéria hledání.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění uloženého hledání
1. V seznamu uložených hledání zvýrazněte hledání.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit hledání.

Data organizéru

Hledání dat organizátoru
Na zařízení BlackBerry® můžete hledat data organizátoru, která obsahují určité informace.

1. Ve vyhledávací aplikaci proveďte jednu z následujících akcí:
• Do pole Text zadejte hledaný text nebo telefonní číslo.
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• Do pole Jméno zadejte hledané jméno kontaktu.

2. Zaškrtněte políčko vedle jedné nebo více aplikací.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Hledat.

Poznámka: Pokud do pole Text nebo Jméno zadáte více než jedno slovo, zobrazí se pouze položky,
které obsahují všechna slova.
Hledání ukončíte stisknutím klávesy Escape.

Vyhledávání kontaktů v adresáři organizace
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vyhledávání.
3. Zadejte část nebo celé jméno kontaktu.
4. Klepněte kolečkem.

Správa výsledků vyhledávání adresy
1. Ve výsledcích vyhledávání adresy zvýrazněte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li přidat kontakt do adresáře, klepněte na položku Přidat.
• Chcete-li přidat všechny kontakty, klepněte na položku Přidat vše.
• Informace o kontaktu zobrazíte klepnutím na položku Zobrazit.
• Chcete-li odstranit kontakt z výsledků vyhledávání adresy, klepněte na položku Odstranit.
• Chcete-li výsledky vyhledávání adresy odstranit, klepněte na položku Odstranit

vyhledávání.
• Nové vyhledávání adresy spustíte klepnutím na položku Vyhledávání.

Klávesové zkratky pro hledání
• Pokud chcete vyhledat kontakt v seznamu kontaktů, zadejte jméno kontaktu nebo iniciály

oddělené mezerou.

• Chcete-li vyhledat text ve zprávě, stiskněte klávesu H.

• Chcete-li vyhledat text v příloze nebo na webové stránce, stiskněte klávesu F.

• Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení
textu nebo textu a obrázků.  Stiskněte klávesu F.
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Přílohy

Základní informace o přílohách

O přílohách
V zařízení BlackBerry® lze zobrazit různé typy příloh, včetně souborů
formátu .zip, .htm, .html, .doc, .dot, .ppt, .pdf, .wpd, .txt, .vcf a .xls. Lze také zobrazit obrazové přílohy
formátů .bmp, .gif, .jpg, .png, .tif a .wmf a přehrávat soubory .wav a mp3.

Pokud uložíte e-mailovou zprávu s přílohou, kterou jste zobrazili, e-mailová zpráva i příloha zůstanou
v paměti zařízení, dokud zprávu neodstraníte.

Můžete stáhnout přílohy a uložit je do paměti zařízení. Jestliže odstraníte e-mailovou zprávu, která
obsahuje staženou přílohu, příloha bude uložena do paměti zařízení, dokud ji ze svého zařízení
neodstraníte.

Chcete-li změnit stažené přílohy, můžete použít aplikace pro úpravy od jiných dodavatelů, které jsou
určeny pro používání na zařízeních BlackBerry. Pokud máte na vašem zařízení k dispozici aplikaci Word
to Go™ od společnosti DataViz®, můžete tuto aplikaci použít ke změně příloh dokumentů. Další
informace o aplikaci Word to Go naleznete na webové stránce www.dataviz.com.

Otevření přílohy
Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry®
Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další
informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Ve zprávě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Otevřít přílohu.
3. V případě potřeby klepněte na přílohu na obrazovce Příloha.
4. V případě potřeby klepněte na možnost v dialogovém okně.

Stažení přílohy
Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry®
Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další
informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Ve zprávě zvýrazněte přílohu.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Stáhnout přílohu.
4. Klepněte na položku Stáhnout.
5. Zvýrazněte složku, do které chcete přílohu uložit.
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6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Vybrat složku.

Zastavení stahování přílohy
1. Ve zprávě zvýrazněte přílohu, kterou stahujete.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Zrušit stahování.

Použití odkazu v příloze
Některé přílohy mohou obsahovat odkazy na vložený obsah, například tabulky, obrázky, poznámky pod
čarou, textová pole nebo komentáře.

1. V příloze klepněte na odkaz.
2. Klepněte na položku Načíst.

Do přílohy se vrátíte stisknutím klávesy Escape.

Zobrazení vlastností přílohy
Je možné zobrazit velikost, autora, datum vytvoření a další informace o příloze.

1. V příloze klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Načíst informace nebo Zobrazit informace.

Nastavení možností písma pro přílohu
1. V příloze klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Nastavte pole písma.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vyhledávání textu ve zprávě, v příloze nebo na webové stránce
Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu
nebo textu a obrázků.

1. Ve zprávě, příloze nebo na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Najít.
3. Zadejte text.
4. Stiskněte klávesu Enter.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Najít další.
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Přílohy s dokumenty

Otevření přílohy ve formátu PDF chráněné heslem
Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry®
Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další
informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Když se zobrazí zpráva „Dokument je chráněn heslem“, stiskněte klávesu Escape.
2. Klepněte na položku Heslo.
3. Zadejte heslo.
4. Stiskněte klávesu Enter.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Načíst.
7. Klepněte na položku Ano.

Zobrazení sledovaných změn v dokumentu
1. V dokumentu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zobrazit změny.

Chcete-li skrýt sledované změny, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Skrýt změny.

Zobrazit obsah v dokumentu
V závislosti na typu dokumentu, je možné, že nebudete schopni zobrazit obsah.

1. V dokumentu klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Obsah.

Chcete-li se přesunout na určité záhlaví, na záhlaví klepněte. Klepněte na položku Zobrazit.

Přílohy s tabulkami

Přesun na určitou buňku
1. V tabulce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přejít na buňku.
3. Zadejte souřadnice buňky.
4. Klepněte kolečkem.
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Zobrazení obsahu buňky
1. V buňce tabulky klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zobrazit buňku.

Zobrazení seznamu listů
1. V tabulce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Obsah.

Chcete-li se přesunout na určitý list, na list klepněte. Klepněte na položku Zobrazit.

Přepínání listů
1. V tabulce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Další list nebo Předcházející list.

Změna šířky sloupce
V tabulce proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li změnit šířku sloupce, klepněte na záhlaví sloupce. Klepněte na velikost.
• Chcete-li zobrazit celý text ve sloupci, klepněte na záhlaví sloupce. Klepněte na položku

Přizpůsobit.
• Chcete-li změnit šířku všech sloupců v tabulce, klepněte na záhlaví sloupce bez označení v levém

horním rohu tabulky. Klepněte na velikost.
• Chcete-li změnit šířku sloupce pro všechny tabulky, klepněte kolečkem. Klepněte na položku

Možnosti. Nastavte pole Šířka sloupce. Klepněte kolečkem. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení možností zobrazení pro tabulku
1. V tabulce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li v tabulce zobrazit mřížku, nastavte v poli Zobrazit mřížku hodnotu Ano.
• Chcete-li označit sloupce tabulky písmeny a řádky tabulky čísly, nastavte v poli Zobrazit

popisky hodnotu Ano.

4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Přílohy obsahující média

Zobrazení seznamu stránek ve vícestránkové příloze souborů TIF
Zobrazení seznamu stránek ve vícestránkové příloze souborů TIF, jako například naskenovaný faxový
dokument uložený jako soubor TIF.

1. Ve vícestránkové příloze souborů TIF klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Obsah.

Chcete-li se přesunout na určitou stránku, na stránku klepněte. Klepněte na položku Zobrazit.

Přepínání stránek ve vícestránkové příloze formátu .tif
1. Ve vícestránkové příloze formátu .tif klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Další stránka nebo Předchozí stránka.

Přílohy s prezentacemi

Přepínání zobrazení prezentace
1. V prezentaci klepněte kolečkem.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li zobrazit pouze text, klepněte na položku Zobrazit text.
• Chcete-li zobrazit text a prezentaci, klepněte na položku Zobrazit oba.
• Chcete-li zobrazit prezentaci v původním formátu, klepněte na položku Zobrazit prezentace.

Přepínání prezentací
1. V prezentaci klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Další prezentace nebo Předchozí prezentace.

Otočení prezentace
1. Ve vícestránkové příloze formátu .tif klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Otočit.

Zvětšení nebo zmenšení prezentace
1. Při prohlížení prezentace v zobrazení obrázků klepněte na prezentaci.
2. Klepněte na položku Zvětšit.
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3. Otáčejte kolečkem.

Chcete-li obnovit původní velikost prezentace, dvakrát klepněte kolečkem. Klepněte na položku
Přizpůsobit obrazovce.

Uložení prezentace
1. Při zobrazení prezentace v zobrazení obrázků stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Uložit snímek.
3. Zadejte název souboru.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Příloha s kontaktem ve formátu vCard

Přílohy kontaktů vCard
Přílohy kontaktů vCard® (soubory .vcf) obsahují informace o určitém kontaktu. Přidáte-li k e-mailové
zprávě přílohu formátu vCard, příjemci zprávy mohou vaše kontaktní údaje zobrazit nebo přidat do
adresáře v jejich zařízení BlackBerry®. Když otevřete e-mailovou zprávu obsahující přílohu kontaktu
vCard, zobrazí se u spodního okraje zprávy ikona knihy se jménem připojeného kontaktu.

Otevření přílohy kontaktů vCard
1. Ve zprávě klepněte na přílohu kontaktů vCard®.
2. Klepněte na položku Zobrazit přílohu.

Přidání kontaktu do adresáře z přílohy s kontaktem ve formátu
kontaktů vCard

1. V příloze s kontaktem ve formátu vCard® klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přidat do adresáře nebo Aktualizovat adresu.

Klávesové zkratky pro přílohy
• Chcete-li vyhledat text v příloze, stiskněte klávesu F.

• Na poslední pozici kurzoru po zavření a opětovném otevření přílohy se přesunete stisknutím
klávesy G.

V tabulce

• Chcete-li se přesunout na určitou buňku, stiskněte klávesu G.

• Obsah buňky zobrazíte stisknutím klávesy Space.

• Listy přepnete stisknutím klávesyV. Zvýrazněte list tabulky. Stiskněte klávesu Enter.
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• Skryté sloupce nebo řádky zobrazíte stisknutím klávesy H. Chcete-li sloupce nebo řádky skrýt,
stiskněte klávesu H.

V prezentaci

• Chcete-li přepínat mezi jednotlivými režimy zobrazení prezentace, stiskněte klávesu M.

• Chcete-li se přesunout na další prezentaci, ověřte, zda si prezentaci prohlížíte v zobrazení
obrázků. Stiskněte klávesu N.

• Chcete-li se přesunout na předchozí prezentaci, ověřte, zda si prezentaci prohlížíte v zobrazení
obrázků. Stiskněte klávesu P.

• Na poslední pozici kurzoru po zavření a opětovném otevření přílohy s prezentacemi, ověřte, zda
prohlížíte prezentaci v zobrazení textu nebo v zobrazení textu a obrázků. Stiskněte klávesu G.

Odstraňování problémů s přílohami

V dokumentu se zobrazuje pruh vynechaného obsahu
Pro stažení do zařízení BlackBerry® je dostupný další obsah přílohy.

Chcete-li tento obsah načíst, klepněte na pruh vynechaného obsahu. Klepněte na položku Více.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená
Pokuste se provést následující kroky:

• Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
• Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí hlášení „K dispozici více“, klepněte kolečkem.

Klepněte na položku Více nebo Zbývající část.
• Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a krátkou dobu vyčkejte. Zkuste přílohu stáhnout

později.

V prezentaci je zobrazený otazník
Na prezentaci se zobrazí otazník v případě, že ho zařízení BlackBerry® ještě nestáhlo.

Chcete-li prezentaci zobrazit, zvýrazněte jej. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Načíst.
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Synchronizace

Synchronizace
Funkce synchronizace dat je určena pro synchronizaci dat organizátoru (kontakty, záznamy kalendáře,
úkoly a poznámky) mezi zařízením BlackBerry® a aplikací elektronické pošty v počítači prostřednictvím
bezdrátové sítě.

Funkce bezdrátového slučování e-mailu je určena pro slučování e-mailových zpráv zařízením a aplikací
elektronické pošty v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě. Pokud uložíte nebo smažete e-mailové
zprávy v zařízení, tyto zprávy by měly být uloženy nebo smazány také v aplikaci elektronické pošty.
Stejně tak by se měly projevit v zařízení jakékoli změny, které provedete v e-mailových zprávách
v aplikaci elektronické pošty.

Pokud není bezdrátová synchronizace nebo bezdrátové slučování e-mailu pro zařízení dostupné, nebo
jste je vypnuli, můžete pro synchronizaci dat organizátoru a emailových zpráv použít synchronizační
nástroj aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online nápovědě
online BlackBerry Desktop Software.

Sloučení e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť
Možnost bezdrátového sloučení nastavte pro všechny e-mailové účty, které jsou spojeny se zařízením
BlackBerry®.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Sloučení e-mailu.
4. V poli Bezdrátově sloučit  nastavte hodnotu Zapnuto.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li vypnout slučování e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť, v poli Bezdrátově sloučit nastavte
hodnotu Vypnout.

Odstranění e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť
Nastavte možnost Odstranit pro každou e-mailovou adresu spojenou se zařízením BlackBerry®.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Slučování e-mailu.
4. Nastavte pole Odstranit na.
5. Klepněte kolečkem.
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6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť chvíli trvá.
Chcete-li odstranit zprávy pouze ze zařízení, v poli Odstranit na nastavte hodnotu Handheld.

Podmínky: Bezdrátová synchronizace dat
• Ověřte zda jste data synchronizovali pomocí synchronizačního nástroje aplikace BlackBerry®

Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online nápovědě online BlackBerry
Desktop Software.

• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru
BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce
systému.

Synchronizace dat organizéru přes bezdrátovou síť
1. V adresáři, kalendáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Pro synchronizaci položek kalendáře klepněte na kalendář.
4. V poli Bezdrátová synchronizace změňte hodnotu na Ano.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li synchronizaci dat organizéru přes bezdrátovou síť ukončit, změňte v poli Bezdrátová
synchronizace hodnotu na Ano.

Konflikty synchronizace
Ke konfliktům synchronizace dochází při změně téže e-mailové zprávy nebo položky dat organizéru
v zařízení BlackBerry® a v aplikaci elektronické pošty v počítači.

Pokud e-mailové zprávy slučujete pomocí bezdrátového slučování e-mailů v zařízení, lze nastavit, zda
mají mít při konfliktu slučování e-mailu přednost e-mailové zprávy v zařízení nebo v počítači.

Pokud synchronizujete data organizéru pomocí bezdrátové synchronizace dat, při konfliktu
synchronizace dat budou mít před daty organizéru v zařízení přednost data organizéru v počítači.

Správa konfliktů sloučení e-mailu
Nastavte možnost Při konfliktech pro každou e-mailovou adresu spojenou zařízením BlackBerry®.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Slučování e-mailu.
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4. Nastavte hodnotu v poli Při konfliktech.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Správa konfliktů synchronizace dat
Způsob řešení konfliktů, které se vyskytují během synchronizace dat organizátoru, můžete změnit
vypnutím bezdrátové synchronizace dat, změnou možností řešení konfliktů a synchronizací dat
organizátoru pomocí synchronizačního nástroje aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Další informace
o správě konfliktů, které se vyskytují během synchronizace dat organizátoru, naleznete v nápovědě
online BlackBerry Desktop Software.

O zálohování a obnovení dat zařízení
Pokud jste do počítače instalovali aplikaci BlackBerry® Desktop Software, můžete zálohovat a obnovit
většinu dat zařízení BlackBerry®, včetně zpráv, dat organizéru, písma, uložených hledání a záložek
prohlížeče pomocí nástroje zálohy a obnovy aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více informací
naleznete v nápovědě online  nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software.

Pokud je zařízení BlackBerry spojeno s e-mailovým účtem, který používá aplikaci BlackBerry®
Enterprise Server, mělo by být možné obnovit synchronizovaná data organizátoru do zařízení
prostřednictvím bezdrátové sítě. Chcete-li obnovit synchronizovaná data organizátoru přes bezdrátovou
síť, musíte mít heslo pro aktivaci. Další informace získáte u správce systému.

Podmínky: Bezdrátová obnova dat
• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru

BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce
systému.

• Ověřte, zda vám správce poskytl heslo aktivace aplikace Enterprise.

• Ověřte, zda je zařízení připojeno k bezdrátové síti.

Odstranění všech dat zařízení
Zkontrolujte, zda máte záložní kopii dat zařízení BlackBerry®.
POZOR: Pokud jste zapnuli ochranu obsahu, odstraňování všech dat ze zařízení může trvat až jednu
hodinu. Započatý proces nelze přerušit. Pokud zařízení restartujete, proces bude po restartu pokračovat.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Vymazat handheld.
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5. Chcete-li ze zařízení odstranit všechny aplikace od jiných dodavatelů, zaškrtněte políčko Zahrnout
aplikace od jiných dodavatelů.

6. Klepněte na položku Pokračovat.
7. Zadejte text blackberry.

Vyprázdnění složky odstraněná pošta v počítači z vašeho
zařízení
Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá server BlackBerry®
Enterprise Server, která tuto funkci podporuje a zda je slučování e-mailu zapnuté. Další informace
získáte u správce.

1. V seznamu zpráv klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Sloučení e-mailu.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Uvolnit odstraněné položky.

Odstraňování problémů se synchronizací

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť slučovány
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.
• Proveďte sloučení zpráv ručně. V seznamu zpráv klepněte kolečkem. Klepněte na položku

Sloučit nyní.

Nedostávám e-mailové zprávy z osobních složek v počítači
Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s Microsoft® Outlook® e-mailovým účtem, musíte pro slučování
e-mailů v osobních složkách použít synchronizační nástroj v aplikaci BlackBerry® Desktop Manager. Více
informací naleznete v nápovědě online  nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software.

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť odstraněny
Pokuste se provést následující kroky:

• Pokud ze zařízení BlackBerry® chcete odstranit více e-mailových zpráv, tyto zprávy zvýrazněte
a stiskněte klávesu Backspace/Delete. Pokud odstraníte více e-mailových zpráv pomocí
položky Odstranit předcházející, nejsou e-mailové zprávy během bezdrátového slučování e-
mailu vymazány.
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• V možnostech bezdrátového slučování e-mailu, zda je pole Odstranit nastaveno na Ze
schránky a handheldu.

Data organizéru se nesynchronizují přes bezdrátovou síť
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Zkontrolujte, zda je v adresáři, kalendáři, seznamu úloh a seznamu poznámek zapnuta

bezdrátová synchronizace dat.
• Pokud používáte službu BlackBerry® Internet Service, musíte k synchronizaci dat organizátoru

používat synchronizační nástroj programu BlackBerry® Desktop Manager. Více informací
naleznete v nápovědě online  nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software.

Data pole vlastního adresáře se nezobrazují v počítači
Data pole vlastního adresáře lze synchronizovat pouze s textovým polem v e-mailové aplikaci v počítači.
Do pole vlastního adresáře v zařízení BlackBerry® nelze například přidat datum narození kontaktu a
synchronizovat je s e-mailovou aplikací v počítači, protože pole datum je v e-mailové aplikaci v počítači
datovým polem.

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře
nezobrazují správně
Pokud v zařízení BlackBerry® při zadávání události nebo schůzky vložíte speciální znaky nebo diakritická
znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.

V počítači ověřte, zda jste nastavili správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovánu
podporu správného písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.
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Prohlížeč

Základní informace o prohlížeči

Procházení webových stránek

Návštěva webové stránky
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb se na vašem zařízení BlackBerry® může objevit více
prohlížečů. Pro podrobnější informace o poplatcích vztahujících se k používání jednotlivých prohlížečů,
kontaktujte svého poskytovatele bezdrátových služeb.

1. V prohlížeči proveďte jednu z následujících akcí:
• Když se na obrazovce objeví pole pro zadání webové adresy, zadejte webovou adresu.
• Pokud se na obrazovce neobjeví pole pro zdání webové adresy, klepněte kolečkem. Klepněte na

položku Přejít na. Zadejte webovou adresu.

2. Klepněte kolečkem.

Prohledat Internet
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Internet Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb.

1. V prohlížeči proveďte jednu z následujících akcí:
• Pokud se na obrazovce objeví pole Hledat zde, napište hledané výrazy.
• Pokud se na obrazovce neobjeví pole Hledat zde, klepněte kolečkem. Klepněte na položku

Přejít na. Napište hledané výrazy.

2. Stiskněte klávesu Enter.

Posun dozadu nebo dopředu na webové stránce

1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zpět nebo Dopředu.

Posouvání webové stránky řádek po řádku

1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vybrat režim.

Chcete-li při posouvání webové stránky vybrat jen odkazy a pole, klepněte kolečkem. Klepněte na
položku Režim zobrazení.
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Obnovení webové stránky

1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Obnovit.

Uložení webové stránky do seznamu zpráv
Na uložené webové stránce se zobrazí obsah, který byl aktuální v době, kdy byla stránka uložena.

1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Uložit stránku.
3. Klepněte na tlačítko OK.

Přerušení načítání webové stránky

1. Při načítání webové stránky klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zastavit.

Vyhledávání textu ve zprávě, v příloze nebo na webové stránce
Chcete-li v příloze s prezentací vyhledat text, zkontrolujte, zda prezentaci prohlížíte v zobrazení textu
nebo textu a obrázků.

1. Ve zprávě, příloze nebo na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Najít.
3. Zadejte text.
4. Stiskněte klávesu Enter.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Najít další.

Zobrazení seznamu nedávno navštívených webových stránek

1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Historie.

Návrat na domovskou stránku

1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Domů.

Ukončení prohlížeče

1. V prohlížeči klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zavřít.
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Zobrazení, kopírování a předávání adres

Zobrazení adresy webové stránky

1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Adresa stránky.

Zobrazení adresy odkazu nebo obrázku

1. Na webové stránce zvýrazněte nebo pozastavte odkaz nebo obrázek.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Adresa odkazu nebo Adresa obrázku.

Kopírování adresy webové stránky, odkazu nebo obrázku

1. Na webové stránce proveďte jednu z následujících akcí:
• Zvýraznit nebo pozastavit odkaz. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Adresa odkazu.
• Zvýraznit nebo pozastavit obrázek. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Adresa

obrázku.
• Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Adresa stránky.

2. Klepněte na položku Kopírovat adresu.

Chcete-li adresu vložit, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Vložit.

Odesílání adresy webové stránky

1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Odeslat adresu.
3. Klepněte na typ zprávy.

Do prohlížeče se po odeslání zprávy vrátíte stisknutím klávesy Escape.

Odesílání odkazu nebo obrázku z webové stránky

1. Na webové stránce zvýrazněte nebo pozastavte odkaz nebo obrázek.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Adresa odkazu nebo Adresa obrázku.
4. Klepněte na položku Odeslat adresu.
5. Klepněte na typ zprávy.

Do prohlížeče se po odeslání zprávy vrátíte stisknutím klávesy Escape.
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Zobrazení obrázků a přehrání multimediálních souborů

Zobrazení plného obrázku na webové stránce

1. Na webové stránce zvýrazněte nebo pozastavte obrázek.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Plný obrázek.

Zvětšení nebo zmenšení obrázku

1. V obrázku klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zvětšit.
3. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů.

.Chcete-li obnovit původní velikost obrázku, klepněte kolečkem. Klepněte na možnost Zobrazit
skutečnou velikost.

Záložky prohlížeče

O záložkách pro webové stránky
Lze přidat záložky často navštěvovaných webových stránek. Po přidání záložky můžete nastavit, zda má
prohlížeč pravidelně kontrolovat aktualizace webových stránek. Záložky webových stránek, které byly
od poslední návštěvy aktualizovány, budou zobrazeny kurzívou.

Přidání záložky pro webovou stránku
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přidat záložku.
3. V poli Automaticky synchronizovat nastavte, jak často bude prohlížeč kontrolovat aktualizace

webové stránky.
4. V poli Čas zahájení nastavte denní dobu, kdy prohlížeč začne s kontrolou aktualizací.
5. Klepněte na položku Přidat.

Prohlížíte-li webovou stránku v režimu offline, zobrazí prohlížeč obsah, který byl aktuální při posledním
prohlížení stránky v režimu online.

Změna záložky pro webovou stránku
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte záložku.
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4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit záložku.
6. Změňte záložku.
7. Klepněte na tlačítko Přijmout.

Odesílání záložky pro webovou stránku
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte záložku.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odeslat záložku.
6. Klepněte na typ zprávy.

Do prohlížeče se po odeslání zprávy vrátíte stisknutím klávesy Escape.

Odstranění záložky pro webovou stránku
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte záložku.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit záložku.

Přidání složky se záložkami pro webové stránky
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýraznit složku se záložkami.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přidat podsložku.

Uložení záložky pro webovou stránku
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte záložku.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přesunout záložku.
6. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
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7. Klepněte kolečkem.

Přejmenování složky se záložkami pro webové stránky
Přejmenovat lze pouze složky, které jste vytvořili.

1. Zvýrazněte složku.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Přejmenovat složku.

Odstranění složky se záložkami pro webové stránky
Odstranit lze pouze složky, které jste vytvořili.

1. Zvýrazněte složku.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit složku.

Webové kanály

Webové kanály
Webové kanály vám poskytují informace o aktualizacích obsahu webové stránky. Chcete-li zobrazit
seznam titulů a popisů obsahu pro aktualizovanou webovou stránku, otevřete webový kanál. Pokud
například otevřete sportovní webový kanál pro webovou stránku zpráv, můžete vyhledat seznam
sportovních článků, které byly na webové stránce publikovány od poslední kontroly webového kanálu.
Pokud vás titul zaujme, lze zobrazit obsah webového kanálu, nebo, pokud je k dispozici zvuková verze
obsahu, si můžete obsah webového kanálu poslechnout.

Webové kanály můžete otevírat na webových stránkách, nebo se můžete přihlásit k webovým kanálům
a otevírat je ze seznamu záložek. V seznamu záložek se webové kanály, které byly od posledního
otevření aktualizovány, zobrazí kurzívou. Ve webovém kanálu se neotevřené tituly kanálů zobrazí tučně.

Pokud je webové stránce dostupný jeden nebo více kanálů, zobrazí se v nabídce položka Přidat webový
kanál.

Předplatné webového kanálu
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přidat webový kanál.
3. Zaškrtněte políčko vedle webového kanálu.
4. V poli Automaticky synchronizovat nastavte, jak bude prohlížeč kontrolovat aktualizace

webového kanálu.
5. V poli Čas zahájení nastavte denní dobu, kdy prohlížeč začne s kontrolou aktualizací.
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6. Klepněte na položku Přidat.

Zobrazení obsahu webových kanálů
1. Ve webovém kanálu zvýrazněte název.
2. Klepněte kolečkem.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Shrnutí článku zobrazíte klepnutím na položku Zobrazit popis.
• Celý článek zobrazíte klepnutím na položku Přečíst článek.

Chcete-li popis skrýt, název zvýrazněte. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Skrýt popis.

Poslech obsahu webových kanálů
Pokud je BlackBerry® zařízení spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Internet
Service, můžete poslouchat obsah webových kanálů, který není větší než 5 MB. Pokud je BlackBerry
zařízení spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server, nemusí být možný
poslech obsahu webových kanálů, který je větší než 128 KB. Další informace získáte u správce.

1. Ve webovém kanálu zvýrazněte název.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Získat zvuk.

Označení názvu webového kanálu jako otevřeného nebo
neotevřeného
Ve webovém kanálu proveďte jednu z následujících akcí:

• Zvýrazněte název. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Označit jako otevřené  nebo
Označit jako neotevřené.

• Zvýrazněte pole s datem. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Označit jako předběžně
otevřené.

Změna webového kanálu
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte webový kanál.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit záložku.
6. Změňte webový kanál.
7. Klepněte na tlačítko Přijmout.
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Uložení webového kanálu
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte webový kanál.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přesunout záložku.
6. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
7. Klepněte kolečkem.

Odstranění webového kanálu
1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Záložky.
3. Zvýrazněte webový kanál.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit záložku.

Možnosti prohlížeče

Změna domovské stránky nebo úvodní stránky
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb možná nebude možné změnit domovskou stránku.

1. V prohlížeči klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na možnost Konfigurace prohlížeče.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• V poli Adresa domovské stránky zadejte adresu webové stránky.
• Změňte pole Úvodní stránka.

5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Uložit možnosti.

Změna možností pro JavaScript
1. V prohlížeči klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na možnost Konfigurace prohlížeče.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
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• Zaškrtněte políčko Podpora JavaScript.
• Zaškrtněte políčko Povolit místní nabídky JavaScript .
• Zaškrtněte políčko Ukončit pomalé spouštění skriptů.

5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Uložit možnosti.

Změna možností pro obrázky a animace na webových stránkách
1. V prohlížeči klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li zastavit zobrazování obrázků, klepněte na možnost Konfigurace prohlížeče. Změňte
pole Zobrazit obrázky.

• Chcete-li změnit kvalitu obrázků, klepněte na položku Obecné vlastnosti. Změňte pole Kvalita
obrazu.

• Chcete-li změnit počet opakování animovaných obrázků, klepněte na možnost Obecné
vlastnosti. Změňte pole Opakovat animace.

4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Uložit možnosti.

Změna možností zobrazení pro webové stránky
1. V prohlížeči klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li zobrazit kurzor v zobrazení Sloupec, klepněte na položku Obecné vlastnosti.
Zaškrtněte políčko Aktivovat kurzor v zobrazení Sloupec.

• Obrázky na pozadí zobrazíte klepnutím na možnost Konfigurace prohlížeče. Vyberte pole
Použít obrázky na pozadí.

• Chcete-li zastavit zobrazení barev popředí a pozadí, klepněte na možnost Konfigurace
prohlížeče. Vymažte pole Použít barvy popředí a pozadí.

• Chcete-li změnit použití prohlížeče, klepněte na možnost Konfigurace prohlížeče. Změňte
pole Emulační režim.

4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Uložit možnosti.

Změna nastavení možností písma pro webové stránky
1. V prohlížeči klepněte kolečkem.
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2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné vlastnosti.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Změňte pole Výchozí rodina písem a Výchozí velikost písem.
• Změňte pole Minimální řez písma a Minimální velikost písma.

5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Uložit možnosti.

Nastavení znakového kódování pro všechny webové stránky
Ve výchozím nastavení zařízení BlackBerry® pro webové stránky používá optimální znakové kódování.

1. Na webové stránce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Nastavit kódování.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automatický režim.
4. Nastavte pole Výchozí znaková sada.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Zobrazení výzvy před ukončením prohlížeče nebo spuštěním skriptu
1. V prohlížeči klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné vlastnosti.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Zaškrtněte políčko Vyzvat před ukončením prohlížeče stisknutím klávesy Escape.
• Zaškrtněte políčko Vyzvat před zavřením upravených stránek.
• Zaškrtněte políčko Vyzvat před spuštěním skriptů WML.

5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Uložit možnosti.

Vymazání mezipaměti prohlížeče
1. V prohlížeči klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Operace mezipaměti.
4. Vedle typu mezipaměti klepněte na položku Vymazat.

Vymazání historie prohlížeče
1. V prohlížeči klepněte kolečkem.
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2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Operace mezipaměti.
4. Klepněte na položku Vymazat historii.

Konfigurace prohlížeče
Prohlížeč v zařízení BlackBerry® podporuje různé konfigurace prohlížeče pro optimalizaci jeho použití.

Je-li zařízení BlackBerry spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server
podporujícího prohlížeč BlackBerry, lze pro procházení sítě Internet a intranet vaší organizace použít
konfiguraci prohlížeče BlackBerry. Používáte-li konfiguraci prohlížeče BlackBerry, nebude zřejmě možné
změnit některé možnosti prohlížeče.

Konfiguraci internetového prohlížeče lze použít pro přístup na webové stránky, jež umožňují aktivaci
webových služeb BlackBerry push nebo přístup k vyzváněcím tónům. V závislosti na poskytovateli
bezdrátových služeb nemusí být konfigurace internetového prohlížeče na zařízení dostupná nebo může
mít jiný název. Další informace o konfiguraci internetového prohlížeče vám poskytne poskytovatel
bezdrátových služeb.

Konfiguraci prohlížeče WAP lze využít pro přístup na webové stránky poskytovatele bezdrátových služeb,
jež vám umožní konfiguraci informací o účtu a aktivaci služeb, například hlasové pošty.

Nastavení výchozí konfigurace prohlížeče
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Prohlížeč.
3. Nastavte pole Výchozí konfigurace prohlížeče.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zabezpečení prohlížeče

O TLS
Konfigurace BlackBerry® prohlížeče je nastavena pro šifrování dat, která odesílá a přijímá z  internetu
prostřednictvím BlackBerry® Enterprise Server pomocí protokolu TLS nebo SSL. Komunikace mezi
zařízením a službou BlackBerry Enterprise Server je šifrována pomocí algoritmu Triple DES. Komunikace
mezi službou BlackBerry Enterprise Server a obsahovými servery je šifrována pomocí protokolu SSL
nebo TLS. Pro zvýšení úrovně zabezpečení můžete pro spojení HTTP mezi zařízením a službou BlackBerry
Enterprise Server nastavit protokol TLS a pro veškerou další komunikaci mezi zařízením a službou
BlackBerry Enterprise Server použít šifrování Triple DES.
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WTLS
Konfigurace prohlíčeče WAP je nastavena pro šifrování dat, která zařízení BlackBerry® odesílá a přijímá
z internetu prostřednictvím brány WAP, pomocí WTLS. Komunikace mezi zařízením a bránou WAP je
šifrována pomocí WTLS. Komunikace mezi bránou WAP a obsahovými servery je šifrována pomocí SSL
nebo TLS.

Správa zabezpečení prohlížeče.
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku TLS nebo WTLS.
3. Nastavte možnosti zabezpečení.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Možnosti TLS

Výchozí TLS:
Zadejte typ připojení TLS nebo SSL, který prohlížeč používá pro připojení HTTP. Chcete-li použít
přímé připojení TLS nebo SSL, změňte toto pole na hodnotu Handheld. Chcete-li použít Triple DES
a TLS nebo SSL, změňte toto pole na hodnotu Proxy.

Povolit přesměrování HTTP:
Zadejte, zda se má před přesměrováním prohlížeče z bezpečné stránky na jinou webovou stránku
objevit výzva.

Protokol:
Zadejte protokol, který zařízení BlackBerry® používá pro připojení TLS mezi prohlížečem a
obsahovými servery.

Úroveň šifrování:
Zadejte, zda prohlížeč bude přijímat a odesílat pouze data šifrovaná pomocí 128bitového šifrování.
Pokud má přijímat a odesílat pouze data šifrovaná 128bitovým šifrováním, změňte pole na hodnotu
Pouze silné. Má-li přijímat a odesílat data šifrovaná 128bitovým nebo 56bitovým šifrováním,
změňte pole na hodnotu Povolit slabé.

Povolit pouze algoritmy FIPS:
Zadejte, zda má prohlížeč přijímat a odesílat data šifrovaná pouze pomocí algoritmů FIPS.

Výzva pro důvěryhodnost serveru:
Zadejte, zda se zobrazí výzva, když se prohlížeč pokouší připojit k serveru s nedůvěryhodným
obsahem, pro který zařízení nemá certifikát ověření.
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Výzva pro název domény:
Zadejte, zda se má objevit výzva, když se prohlížeč pokouší o připojení k obsahovému serveru a
název domény neodpovídá webové adrese, k níž se prohlížeč pokouší připojit.

Výzva pro certifikát:
Zadejte, zda se má objevit výzva při pokusu prohlížeče o připojení k obsahovému serveru. Budete
zřejmě chtít, aby se výzva objevila, pokud zařízení více k ověření obsahových serverů používá více
certifikátů.

Zobrazit výzvu, není-li nalezen certifikát klienta:
Zadejte, zda se má objevit výzva, když se prohlížeč pokouší o připojení k obsahovému serveru, ale
zařízení nemá certifikát použitelný k ověření obsahového serveru.

Výchozí certifikát klienta:
Zadejte certifikát, který prohlížeč používá pro ověření obsahových serverů.

Možnosti WTLS

Úroveň šifrování:
Nastavte, zda prohlížeč bude přijímat a odesílat pouze data šifrovaná pomocí 128bitového šifrování.
Pokud má přijímat a odesílat pouze data šifrovaná 128bitovým šifrováním, změňte pole na hodnotu
Pouze silné. Má-li přijímat a odesílat data šifrovaná 128bitovým nebo 56bitovým šifrováním,
změňte pole na hodnotu Povolit slabé.

Výzva pro důvěryhodnost serveru:
Nastavte, zda se zobrazí výzva, když se prohlížeč pokouší připojit k serveru s nedůvěryhodným
obsahem, pro který zařízení nemá certifikát ověření.

Přidání důvěryhodného serveru
Chcete-li urychlit proces ověření při ověřování obsahových serverů, přidejte obsahové servery do svého
seznamu důvěryhodných serverů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku TLS.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Přidat hostitele.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud je pole Výchozí TLS nastaveno na Proxy, zadejte v poli Název hostitele webovou
adresu obsahového serveru.

• Pokud je pole Výchozí TLS nastaveno na Handheld, zadejte v poli Název hostitele webovou
adresu obsahového serveru. V poli Certifikát nastavte certifikát klienta, který chcete použít pro
ověření obsahového serveru.

6. Klepněte na tlačítko OK.
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7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Výsledky prohlížeče

O výsledcích prohlížeče
Funkce výsledky prohlížeče slouží k přenosu informací z webové aplikace do zařízení BlackBerry®,
jakmile je informace dostupná. Výsledky prohlížeče lze například použít pro příjem aktuálních zpráv o
počasí, cen cenných papírů nebo zpráv. Jakmile zařízení přijme aktualizaci, může se v seznamu zpráv
zobrazit nová zpráva výsledků prohlížeče, na domovské obrazovce ikona nebo v seznamu aplikací zpráva
oznamující dostupnost nové informace. Web aplikace může aktualizovanou informaci přenést do
mezipaměti prohlížeče i bez upozornění. Je-li informace přenesena do mezipaměti prohlížeče, je ve
vašem zařízení dostupná, i když zařízení není připojeno k bezdrátové síti.

Zařízení podporuje různé typy zpráv výsledků prohlížeče. Aktualizovanou informaci obsahují zprávy
o načítání služeb a zprávy o označení služeb. Ostatní zprávy výsledků prohlížeče obsahují zprávy, které
se zobrazují v mezipaměti prohlížeče.

Vypínání funkce výsledků prohlížeče
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Výsledky prohlížeče.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li odmítnout všechny zprávy výsledků prohlížeče, zrušte zaškrtnutí políček Aktivovat
Push, Aktivovat MDS Push, a Aktivovat WAP Push .

• Chcete-li odmítnout všechny zprávy prohlížeče pouze prostřednictvím služby používající server
BlackBerry® Enterprise Server nebo služby BlackBerry® Internet Service, zrušte zaškrtnutí
políčka Aktivovat MDS Push.

• Chcete-li odmítnout všechny zprávy prohlížeče pouze prostřednictvím bran WAP, zrušte
zaškrtnutí políčka Aktivovat WAP Push.

4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Možnosti výsledků prohlížeče

Proces MDS:
Nastavte, zda zařízení BlackBerry® bude přijímat zprávy výsledků prohlížeče ze serveru
BlackBerry® Enterprise Server nebo od služby BlackBerry® Internet Service

Hostitelé MDS:
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Nastavte, zda zařízení bude přijímat zprávy výsledků prohlížeče ze všech serverů BlackBerry
Enterprise Server nebo od všech služeb BlackBerry Internet Service nebo od žádných serverů
BlackBerry Enterprise Server nebo od žádných služeb BlackBerry Internet Service.

Proces SMSC:
Nastavte, zda zařízení bude přijímat zprávy výsledků prohlížeče na bázi SMS.

Hostitelé SMSC:
Nastavte, od kterých hostitelů SMSC bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče. Chcete-li
přijímat zprávy výsledků prohlížeče od konkrétního hostitele SMSC, zadejte telefonní číslo hostitele
SMSC.

Proces IP:
Nastavte, zda bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče poslané webovými aplikacemi
prostřednictvím brány WAP.

Hostitelské adresy IP:
Nastavte, od kterých bran WAP bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče. Chcete-li přijímat
zprávy výsledků prohlížeče od konkrétní hostitelské adresy IP, zadejte IP adresu brány WAP.

Klávesové zkratky pro prohlížeč
• Chcete-li vložit symbol tečky (.) do pole webová adresa, stiskněte klávesu Space.

• Lomítko (/) vložíte do pole pro webovou adresu stisknutím klávesy Shift a klávesy Space.

• Chcete-li ukončit načítání webové stránky, stiskněte klávesu Escape.

• Prohlížeč ukončíte přidržením klávesy Escape.

Na webové stránce

• Chcete-li se přesunout na určitou webovou stránku, stiskněte klávesu J.

• Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím klávesy V.

• Seznam záložek otevřete stisknutím klávesy Z.

• Záložku přidáte stisknutím klávesy P.

• Seznam v poslední době navštívených webových stránek zobrazíte stisknutím klávesy G.

• Webovou stránku obnovíte stisknutím klávesy B.

• Pokud chcete zobrazit webovou adresu odkazu, zvýrazněte odkaz. Stiskněte klávesu R.

• Chcete-li zobrazit adresu url webové stránky, stiskněte L.

• Webovou stránku uložíte do seznamu zpráv stisknutím klávesy U.

• Pokud chcete použít odkaz, zvýrazněte ho nebo ho pozastavte. Stiskněte klávesu Enter.

• Reklamní proužek skryjete stisknutím klávesy K. Reklamní proužek zobrazíte stisknutím klávesy
K.

• Možnosti prohlížeče zpřístupníte stisknutím klávesy M v prohlížeči.
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• Chcete-li prohlížeč skrýt, stiskněte klávesu S.

Procházení webovou stránkou

• Obrazovkou se posunete směrem nahoru stisknutím klávesy Shift  a klávesy Space.

• Obrazovkou se posunete směrem dolů stisknutím klávesy Space.

• Na začátek webové stránky se přesunete stisknutím klávesy H.

• Na konec webové stránky se přesunete stisknutím klávesy D.

Odstraňování problémů s prohlížečem

V zařízení nejsou dostupné žádné prohlížeče
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

Pro záložky nelze nastavit automatické synchronizace
Pole Automaticky synchronizovat a Čas zahájení můžete po přidání záložky nastavit pouze v případě, že
je ochrana obsahu vypnutá.
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Aplikace

Přidání aplikace
1. Na webové stránce zvýrazněte odkaz na aplikaci.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Získat odkaz.
4. Klepněte na položku Stáhnout.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Zobrazit vlastnosti aplikace
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Aplikace.
3. Klepněte na aplikaci.
4. Klepněte na položku Zobrazit vlastnosti.

Odstranění aplikace od jiného dodavatele
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Aplikace.
3. Zvýrazněte aplikaci od jiného dodavatele.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.

Obdržení výzvy pro zadání hesla zařízení před přidáním
aplikace
Ověřte, zda jste nastavili heslo zařízení BlackBerry®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Hodnotu v poli Výzva při instalaci aplikace změňte na Ano.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Zobrazení velikosti databáze aplikace
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Stav.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Velikosti databází.

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software
Software BlackBerry® Device Software lze aktualizovat přes bezdrátovou síť nebo, pokud jste do
počítače nainstalovali software BlackBerry® Desktop Software, lze software BlackBerry Device
Software aktualizovat pomocí zavaděče aplikací aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Další
informace o aktualizaci pomocí aplikace BlackBerry Desktop Manager naleznete v   nápovědě Online pro
BlackBerry Desktop Software.

Jakmile je ke stažení přes bezdrátovou síť k dispozici aktualizace softwaru BlackBerry Device
Software, na domovské obrazovce se objeví ikona Bezdrátová aktualizace. Dostupná aktualizace může
být vyšší verze softwaru nebo pouze jeho aktualizace. Je-li dostupnou aktualizací vyšší verze softwaru,
data zařízení BlackBerry se zálohují a obnoví se během instalace přes bezdrátovou síť.

Proces aktualizace může trvat 15 minut až 2 hodiny v závislosti na typu aktualizace, množství dat
zařízení a počtu aplikací na zařízení. Zařízení lze během stahování softwaru používat, během instalace
softwaru ho však používat nelze, ani nelze uskutečňovat tísňová volání.

Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Podmínky: Aktualizace softwaru BlackBerry Device
Software přes bezdrátovou síť

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.

• Ověřte, zda je úroveň nabití baterie 50 procent nebo více.

• Pokud jste do počítače instalovali aplikaci BlackBerry® Desktop Software, ověřte, zda není
zařízení připojeno k počítači.

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software
Zařízení BlackBerry® lze použít ke stažení softwaru BlackBerry® Device Software, ale nikoli k jeho
instalaci.

Je-li zapnuta ochrana obsahu, bude zřejmě nutno v různou dobu během instalace zadat heslo.

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Bezdrátová aktualizace.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Během instalace se zařízení může víckrát resetovat.
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Návrat k předchozí verzi softwaru BlackBerry Device
Software
K předchozí verzi softwaru BlackBerry® Device Software se lze vrátit pouze do 30 dní po jeho
aktualizaci.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Bezdrátová aktualizace.
3. Klepněte na položku Předchozí aktualizace proběhla úspěšně.
4. Klepněte na položku Přejít na nižší verzi.

Odstranění předchozí verze softwaru BlackBerry Device
Software
Pokud aktualizujete software BlackBerry® Device Software, zařízení BlackBerry odstraní předchozí verzi
softwaru po 30 dnech. Chcete-li uvolnit dostupnou paměť na zařízení, předchozí verzi lze odstranit
ručně.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Bezdrátová aktualizace.
3. Klepněte na položku Předchozí aktualizace proběhla úspěšně.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit stažená data.

Odstraňování problémů s aplikacemi

Nelze přidat aplikace
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Ověřte, zda má zařízení pro přidání aplikace dostatek paměti.

Zařízení nemá dostatek dostupné paměti pro aktualizaci BlackBerry
Device Software
Odstraňte multimediální soubory, jazyky pro zobrazení nebo aplikace od jiných dodavatelů, které
nepoužíváte.
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Mapy

Základní informace o aplikaci mapa

Získání směrových pokynů
1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Získat směrové pokyny.
3. Pro určení počátečního umístění proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li určit aktuální umístění, pokud je vaše zařízení BlackBerry® sdruženo s přijímačem GPS
podporujícím technologii Bluetooth®, klepněte na položku Moje umístění.

• Nové umístění určíte klepnutím na položku Zadejte adresu.
• Uložené umístění určíte klepnutím na položku Z Oblíbených.
• Umístění kontaktu určíte klepnutím na položku Z adresáře.
• Chcete-li určit naposledy zobrazené umístění kontaktu, klepněte na umístění.

4. Pro určení konečného umístění opakujte krok 3.

Chcete-li získat směrové pokyny od cílového do počátečního umístění, klepněte kolečkem. Klepněte na
položku Opačné směrové pokyny.

Zobrazení směrových pokynů jako trasy na mapě
Při prohlížení textových směrových pokynů klepněte na položku Zobrazit na mapě.

Textové směrové pokyny znovu zobrazíte klepnutím kolečkem. Klepněte na položku Zobrazit směrové
pokyny.

Odesílání trasy nebo mapy
1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Odeslat směrové pokyny nebo Odeslat umístění.
3. Klepněte na typ zprávy.

Zobrazení umístění na mapě
Svou aktuální polohu určíte zobrazením umístění, zkontrolujte si, zda je zařízení BlackBerry® sdruženo
s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth®.

1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Najít lokalitu.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Svou aktuální polohu zobrazíte klepnutím na položku Moje umístění.
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• Nové umístění zobrazíte klepnutím na položku Zadejte adresu. Chcete-li zadat informaci o
umístění do speciálních polí pro adresu, zaškrtněte políčko Upřesnit.

• Uložené umístění zobrazíte klepnutím na položku Z Oblíbených.
• Umístění kontaktu zobrazíte klepnutím na položku Z adresáře.
• Chcete-li zobrazit naposledy zobrazené umístění, klepněte na umístění.

Zobrazení bodů zájmu v blízkosti daného umístění
Můžete vyhledávat body zájmu, jako jsou firmy, letiště, školy, parky a památky.

1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Místní vyhledávání.
3. Zadejte údaje o bodu zájmu.
4. Klepněte kolečkem.

Zobrazení bodů zájmu na mapě
Při zobrazování seznamu bodů zájmu klepněte na položku Zobrazit na mapě.

Chcete-li znovu zobrazit seznam bodů zájmu, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Zobrazit
firmy.

Sledování pohybu
Ověřte, zda jste ke sledování pohybu nastavili přijímač GPS.

1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Spustit navigaci GPS.

Chcete-li sledování vlastního pohybu ukončit, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Ukončit
navigaci GPS.

Navigace

Přiblížení směru na trase
1. Na mapě zvýrazněte směr na trase.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Přiblížit místo.

Zvětšení nebo zmenšení mapy
1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zvětšit.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:
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• Chcete-li mapu zvětšit, otáčejte kolečkem nahoru.
• Chcete-li mapu zmenšit, otáčejte kolečkem dolů.

4. Klepněte kolečkem.

Posun mapy
Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li obrázek posunout nahoru, otáčejte kolečkem nahoru.
• Chcete-li obrázek posunout dolů, otáčejte kolečkem dolů.
• Chcete-li obrázek posunout doleva, přidržte klávesu Alt  a otáčejte kolečkem nahoru.
• Chcete-li obrázek posunout doprava, přidržte klávesu Alt  a otáčejte kolečkem dolů.

Záložky Mapy

Přidání záložky pro umístění nebo trasu
1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na tlačítko Přidat do Oblíbených.

Změna záložky umístění nebo trasy
1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Najít lokalitu.
3. Klepněte na položku Z Oblíbených.
4. Zvýrazněte záložku.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Upravit.
7. Změňte záložku.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstraňte záložku pro umístění nebo trasu
1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Najít lokalitu.
3. Klepněte na položku Z Oblíbených.
4. Zvýrazněte záložku.
5. Klepněte kolečkem.
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6. Klepněte na položku Odstranit.

Přidání složky se záložkami pro umístění nebo trasu
1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Najít lokalitu.
3. Klepněte na položku Z Oblíbených.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přidat podsložku.

Uložení záložky pro umístění nebo trasu
1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Najít lokalitu.
3. Klepněte na položku Z Oblíbených.
4. Zvýrazněte záložku.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Přesunout.
7. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
8. Klepněte kolečkem.

Možnosti mapy

Nastavení přijímače GPS ke sledování pohybu
Ověřte, zda je vaše zařízení BlackBerry® sdruženo s přijímačem GPS s aktivovanou technologií
Bluetooth®.

1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Změňte nastavení v poli Zdroj GPS.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vymazání mezipaměti mapy
1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Vymazat mezipaměť.
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Zobrazení stavu v horní části mapy
V horní části map lze zobrazit úroveň nabití baterie, indikátory úrovně bezdrátového pokrytí, čas,
informace o satelitu a o připojení Bluetooth®.

1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Hodnotu v poli Skrýt panel s názvem změňte na Ne.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li informace o stavu znovu skrýt, změňte hodnotu v poli Skrýt panel s názvem na Ano.

Zobrazení severu v horní části mapy
Při sledování vlastního pohybu se ve výchozím nastavení v horní části mapy objevuje směr, kterým se
pohybujete.

1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na možnost Na sever.

Chcete-li v horní části mapy opět zobrazit směr, ve kterém se pohybujete, klepněte kolečkem. Klepněte
na možnost Vyhledat.

Skrytí informací o sledování pohybu ve spodní části mapy
1. Při sledování pohybu na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Skrýt nástrojový panel.

Informace o sledování pohybu znovu zobrazíte klepnutím kolečkem. Klepněte na položku Zobrazit
nástrojový panel.

Zachování podsvícení při sledování vlastního pohybu
Ve výchozím nastavení se podsvícení po časovém limitu automaticky vypíná, aby by se šetřila energie
baterie. Možnosti map lze změnit tak, aby podsvícení při sledování vlastního pohybu zůstalo zapnuté,
pokud úroveň nabití baterie neklesne pod určitý počet procent.

1. Na mapě klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Změňte pole Časový limit podsvícení při.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení souřadnic GPS pro obrázek na mapě
Jestliže zvýrazníte obrázek obsahující souřadnice GPS, objeví se za názvem souboru v levém dolním
rohu obrazovky ikona glóbu.
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1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na kategorii.
3. Zvýrazněte obrázek obsahující souřadnice GPS.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na možnost Zobrazit na mapě.

Klávesové zkratky pro práci s mapou
• Chcete-li mapu posunout, stiskněte klávesu s číslem odpovídající směru, do něhož chcete mapu

posunout.

• Chcete-li mapu zvětšit, stiskněte klávesu I.

• Chcete-li mapu zmenšit, stiskněte klávesu O.

• Chcete-li informace o stavu v horní části mapy zobrazit, stiskněte klávesu U. Chcete-li informace
o stavu v horní části mapy skrýt, stiskněte klávesu U.

• Chcete-li zobrazit informace o trase ve spodní části mapy, stiskněte klávesu Space. Chcete-li
skrýt informace o trase ve spodní části mapy, stiskněte klávesu Space.

• Chcete-li se přesunout do dalšího směru na trase, stiskněte tlačítko N.

• Chcete-li se přesunout do předchozího směru na trase, stiskněte tlačítko P.

Odstraňování problémů s mapami

Na mapě se objevují šikmé čáry
Šikmé čáry se na mapě objevují, když zařízení BlackBerry® načítá novou mapu nebo když není připojeno
k bezdrátové síti.

Pokud se šikmé čáry objevují delší dobu, ověřte, zda je zařízení připojeno k bezdrátové síti.
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Technologie GPS

Technologie GPS
Pomocí zařízení BlackBerry® můžete využít technologii GPS ke zjištění vaší polohy GPS, popřípadě
můžete používat aplikace nebo služby založené na využití souřadnic GPS. Aplikace využívající polohovací
technologii mohou využít údaj o vaší poloze GPS pro poskytování dalších informací využívajících údaje
o poloze. Příkladem může být aplikace využívající informace o vašich souřadnicích GPS pro navigaci při
jízdě.

V případě, že vaše zařízení není vybaveno interním přijímačem GPS nebo váš operátor nepodporuje
služby využívající polohovací technologii, a vy si přejete technologii GPS využívat, můžete své zařízení
BlackBerry sdružit s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth®. Další informace získáte u
poskytovatele bezdrátových služeb.

Zjištění polohy pomocí systému GPS
Ověřte, zda je vaše zařízení BlackBerry® sdruženo s přijímačem GPS s aktivovanou technologií
Bluetooth®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku GPS.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Obnovit GPS.

Zobrazí se souřadnice zeměpisné délky a šířky, na nichž se právě nacházíte.

Znemožnění ostatním uživatelům zjistit vaši polohu
Pokud je vaše zařízení BlackBerry® přidruženo k e-mailovému účtu používajícímu server BlackBerry®
Enterprise Server, váš správce může zjistit polohu vašeho zařízení.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku GPS.
3. V poli Vyhledávání lokalit nastavte možnost Ne.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Odstraňování problémů s technologií GPS

Technologie GPS nefunguje
Pokuste se provést následující kroky:

• Pokud se nacházíte venku, běžte dál od budov a umístěte zařízení pod volnou oblohu.
• Pokud se nacházíte v místnosti, běžte blíže k oknu.
• Pokud jste zařízení BlackBerry® sdružili s přijímačem GPS podporujícím technologii

Bluetooth®, přesvědčte se, zda je přijímač GPS podporující technologii Bluetooth.
• Pokud technologii GPS používáte poprvé, vyčkejte chvíli, než vaše zařízení získá informace o

vaší poloze GPS.
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Kontakty

Základní informace o kontaktech

Přidání kontaktu
1. Klepněte kolečkem v adresáři.
2. Klepněte na položku Nová adresa.
3. Zadejte kontaktní informace.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přidání kontaktu ze zprávy, protokolu hovoru nebo webové stránky
1. Ve zprávě, v protokolu hovoru nebo na webové stránce zvýrazněte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Přidat do adresáře.
4. Zadejte kontaktní informace.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Název pole vlastního adresáře
Pokud změníte název pole vlastního adresáře, změní se pro všechny kontakty.

1. Přidáváte-li nebo měníte kontakt, klepněte na pole Uživatel1, Uživatel2, Uživatel3 nebo
Uživatel4.

2. Klepněte na položku Změnit název pole.
3. Zadejte název pole vlastního adresáře.
4. Stiskněte klávesu Enter.

Pole vlastního adresáře ve vašem zařízení BlackBerry® můžete synchronizovat s aplikací elektronické
pošty v počítači. Další informace o synchronizaci polí vlastního adresáře naleznete v  nápovědě Online
pro BlackBerry Desktop Software.

Prodlevy a čekání
Pro oddělení doplňkových čísel, například hesla nebo čísla pobočkové stanice, od hlavního telefonního
čísla použijte čekání nebo prodlevu. Po vytočení hlavního telefonního čísla zařízení BlackBerry® učiní
před vytočením doplňkových čísel přestávku (prodlevu) nebo vyzve k jejich zadání (čekání).
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Přidání prodlevy nebo čekání na telefonní číslo
1. Po zadání hlavní části telefonního čísla do pole pro telefonní číslo klepněte kolečkem.
2. Kleněte na položku Přidat prodlevu nebo Přidat čekání.
3. Zadejte doplňková čísla.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení kontaktu
1. Klepněte na kontakt v adresáři.
2. Klepněte na položku Zobrazit.

Změna kontaktu
1. Zvýrazněte na kontakt v adresáři.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Změňte kontaktní informace.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění kontaktu
1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit.

Vyhledávání kontaktů v adresáři organizace
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.

1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vyhledávání.
3. Zadejte část nebo celé jméno kontaktu.
4. Klepněte kolečkem.

Správa výsledků vyhledávání adresy
1. Ve výsledcích vyhledávání adresy zvýrazněte kontakt.
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2. Klepněte kolečkem.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li přidat kontakt do adresáře, klepněte na položku Přidat.
• Chcete-li přidat všechny kontakty, klepněte na položku Přidat vše.
• Informace o kontaktu zobrazíte klepnutím na položku Zobrazit.
• Chcete-li odstranit kontakt z výsledků vyhledávání adresy, klepněte na položku Odstranit.
• Chcete-li výsledky vyhledávání adresy odstranit, klepněte na položku Odstranit

vyhledávání.
• Nové vyhledávání adresy spustíte klepnutím na položku Vyhledávání.

Přizpůsobení kontaktů

Vlastní vyzváněcí tóny
Kontaktu můžete přiřadit vlastní vyzváněcí tón, aniž byste měnili další oznámení.

Možnosti vlastního vyzváněcího tónu se zobrazí u kontaktů a oznamovacích profilů. Přiřadíte-li kontaktu
vlastní vyzváněcí tón, objeví se v oznamovacím profilu nová výjimka profilu jako „Hovor Od <kontakt>“.
Výjimky oznamovacího profilu jsou sdíleny mezi kontakty a oznamovacími profily a změny provedené
v jedné aplikaci se projeví v ostatních aplikacích.

Zařízení BlackBerry® nastavuje pro vlastní vyzváněcí tóny takovou hlasitost, jakou jste nastavili pro
aktivní oznamovací profil.

Přiřazení vyzváněcího tónu ke kontaktu.
1. Zvýrazněte na kontakt v adresáři.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na možnost Přidat vlastní vyzváněcí tón.
6. Změňte obsah pole Vlastní vyzváněcí tón.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přidání obrázku ID volajícího ke kontaktu
1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Přidat obrázek.
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4. Zvýrazněte obrázek.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Vybrat.
7. Obrázek umístěte do středu pole.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku Oříznout a Uložit.

Změna obrázku ID volajícího u kontaktu
1. Při změně kontaktu zvýrazněte obrázek ID volajícího.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Nahradit obrázek.
4. Zvýrazněte obrázek.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Vybrat.
7. Obrázek umístěte do středu pole.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na položku Oříznout a Uložit.

Odstranění obrázku ID volajícího ke kontaktu
1. V adresáři zvýrazněte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Klepněte na obrázek ID volajícího.
5. Klepněte na položku Odstranit obrázek.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Kategorie

Kategorie
Lze vytvořit kategorie pro uspořádání kontaktů, úkolů a poznámek do skupin. Na základě kategorií
můžete omezit, které kontakty, úkoly a poznámky budou zobrazeny.

U názvů kategorií se nerozlišují malá a velká písmena. Kontaktu, úkolu nebo poznámce může být
přiřazeno více kategorií. Používáte-li aplikaci IBM® Lotus Notes®, můžete úkolu v zařízení BlackBerry®
přiřadit více kategorií, ale pouze jedna kategorie bude synchronizována s úkolem v Lotus Notes.
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Kategorie jsou sdíleny adresářem, seznamem úkolů a seznamem poznámek a změny provedené v jedné
aplikaci se projeví ve všech aplikacích.

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky
1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Filtr.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Nový.
5. Zadejte název kategorie.
6. Stiskněte klávesu Enter.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek
1. Při vytváření nebo změně kontaktu, úkolu nebo poznámky klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kategorie.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek podle kategorií
1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Filtr.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.

Odstranění kontaktu, úkolu nebo poznámky z kategorie
1. Při změně kontaktu, úkolu nebo poznámky klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kategorie.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění kategorie
1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Filtr.
3. Zvýrazněte kategorii.
4. Klepněte kolečkem.
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5. Klepněte na položku Odstranit.

Poznámka: Po odstranění kategorie nejsou odstraněny kontakty, úkoly nebo poznámky v ní obsažené.

Poštovní seznamy

Poštovní seznamy
Poštovní seznamy lze použít při odesílání e-mailových zpráv a zpráv PIN, SMS nebo MMS.

Poštovní seznamy vytvořené v zařízení BlackBerry® se nezobrazují v aplikaci elektronické pošty
v počítači.

Vytvoření poštovního seznamu
1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Nová skupina.
3. Zadejte název poštovního seznamu.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přidat člena.
6. Klepněte na kontakt.
7. Klepněte na položku Pokračovat.
8. Chcete-li přidat další kontakt, opakujte kroky 4 až 7.
9. Klepněte kolečkem.

10. Klepněte na položku Uložit skupinu.

Změna poštovního seznamu
1. V adresáři zvýrazněte poštovní seznam
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Upravit skupinu.
4. Klepněte na kontakt.
5. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Přidat člena
• Změnit člena
• Odstranit člena

6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Uložit skupinu.

Poznámka: Pokud odstraníte kontakt z poštovního seznamu, kontakty zůstane v adresáři.
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Zobrazení poštovního seznamu
1. V adresáři klepněte na poštovní seznam.
2. Klepněte na položku Zobrazit skupinu.

Podrobnosti kontaktu v poštovním seznamu zobrazíte klepnutím na kontakt. Klepněte na položku
Zobrazit člena.

Odstranění poštovního seznamu
1. V adresáři zvýrazněte poštovní seznam
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit skupinu.

Více adresářů

Informace o více adresářích
Pokud je zařízení BlackBerry®spojeno s více e-mailovými účty, můžete mít v zařízení kontakty
z každého adresáře. Je-li například zařízení spojeno s pracovním e-mailovým účtem a s osobním e-
mailovým účtem, může vám být umožněno v zařízení zobrazit pracovní i osobní adresář. Další informace
získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Přepínání adresářů
Zkontrolujte, zda máte v zařízení BlackBerry® více adresářů.

1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vybrat adresář.
3. Klepněte na adresář.

Změňte výchozí adresář
Zkontrolujte, zda máte v zařízení BlackBerry® více adresářů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Výchozí služby.
3. Změňte pole Synchronizace adresáře.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Telefonní seznam SIM karty

Telefonní seznam SIM karty
Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb nastavil SIM kartu pro tuto službu pomocí telefonního
seznamu SIM karty, můžete použít telefonní seznam SIM karty, kterou jste přidali na SIM kartu.
Telefonní seznam SIM karty se liší od adresáře v zařízení BlackBerry®. Pokud měníte SIM karty,
kontakty v telefonním seznamu SIM karty se změní.

Do telefonního seznamu SIM karty můžete přidat záznamy ADN. Můžete také vyhledávat záznamy ADN
nebo SDN. Záznamy ADN se zobrazí obyčejným písmem, záznamy SDN tučným písmem.

Přidání kontaktu na kartu SIM
Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM
karty.

1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku SIM telefonní seznam.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Nový.
5. Zadejte kontaktní informace.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do adresáře
Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM
karty.

1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku SIM telefonní seznam.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Kopírovat vše do adresáře.

Poznámka: Chcete-li ze SIM karty zkopírovat kontakt s telefonním číslem, které odpovídá kontaktu již
uvedenému v adresáři, zařízení BlackBerry® kontakt ze SIM karty nezkopíruje.

Kopírování kontaktů z adresáře na SIM kartu
Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM
karty.

1. Klepněte na kontakt v adresáři.
2. Klepněte na položku Zobrazit.

138



3. Zvýrazněte telefonní číslo.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Kopírovat na SIM kartu telefonního seznamu.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna kontaktu na SIM kartě
1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku SIM telefonní seznam.
3. Zvýrazněte kontakt.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit.
6. Změňte kontaktní informace.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění kontaktu ze SIM karty
1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku SIM telefonní seznam.
3. Zvýrazněte kontakt.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.

Možnosti seznamu kontaktů

Seřadit kontakty nebo úkoly
1. V adresáři nebo seznamu úkolů klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte pole Seřadit podle.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Nastavení možností zobrazení kontaktů
Zobrazení kontaktů je možné nastavit ve všech aplikacích, včetně aplikace telefon, seznam zpráv,
adresář a kalendář.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. V poli Zobrazení jména nastavte hodnotu Příjmení, Jméno.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li uspořádat kontakty podle jména, v poli Zobrazení jména nastavte hodnotu Jméno
Příjmení.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek
Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře,
úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Potvrdit odstranění na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení počtu kontaktů uložených v zařízení
1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na adresář.

Pole Počet položek zobrazuje počet kontaktů uložených v adresáři.

Odstraňování problémů s kontakty

Data pole vlastního adresáře se nezobrazují v počítači
Data pole vlastního adresáře lze synchronizovat pouze s textovým polem v e-mailové aplikaci v počítači.
Do pole vlastního adresáře v zařízení BlackBerry® nelze například přidat datum narození kontaktu a
synchronizovat je s e-mailovou aplikací v počítači, protože pole datum je v e-mailové aplikaci v počítači
datovým polem.
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Obrázky ID volajícího se na mém zařízení neobjevují
Pokud je vaše zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem aplikace Microsoft® Outlook® 2000
a vy přidáte ke kontaktu v e-mailové aplikaci na počítači obrázek, zkontrolujte, zda je název souboru
ContactPicture.jpg.
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Kalendář

Základní informace o kalendáři

Informace o zobrazení kalendáře
Události a schůzky lze zobrazovat v jednom ze čtyř režimů. Režimy Den, Týden a Měsíc zobrazují
všechny události a schůzky pro zvolené časové období. Režim Program zobrazuje všechny naplánované
události a schůzky v seznamu. Zobrazení Program také zobrazuje, kolik volného času máte mezi
událostmi.

Přepínání zobrazení kalendáře
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na režim zobrazení.

Pohyb v kalendáři
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li se přesunout na určité datum, klepněte na položku Go To Date.
• Chcete-li se přesunout na aktuální datum, klepněte na položku Dnes.
• Pokud se chcete posunout v časovém období dopředu nebo dozadu, klepněte na položku

Předchozí nebo Další.

Plánování události
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na tlačítko Nový.
3. Zadejte informace o události.
4. Pokud se schůzka opakuje, změňte pole Opakování.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Rychlé plánování události v režimu zobrazení Den
V možnostech kalendáře ověřte, zda je v poli Aktivovat rychlý vstup nastavena hodnota Ano.

1. V režimu zobrazení Den zadejte kromě času zahájení i předmět události.
2. Zadejte místo do závorek.
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3. Chcete-li změnit čas ukončení, otáčejte kolečkem.
4. Klepněte kolečkem.

Pokud máte ve svém zařízení BlackBerry®více kalendářů, událost se zobrazí ve výchozím kalendáři.

Plánování schůzky
Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry®
Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další
informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na tlačítko Nový.
3. Zadejte informaci o schůzce.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Pozvat účastníka.
6. Klepněte na kontakt.
7. Klepněte na položku Pozvat.
8. Chcete-li přidat ke schůzce další kontakt, opakujte kroky 4 až 7.
9. Klepněte kolečkem.

10. Klepněte na tlačítko Uložit.

Pole opakování

Každý:
Nastavte denní, týdenní nebo měsíční opakování události, schůzky nebo úkolu.

Relativní datum:
Nastavte, zda se mají události, schůzky nebo úkol, které se opakují každý měsíc nebo rok, opakovat
v relativním datu (například poslední pátek každého měsíce).

Kontrola pravopisu
Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo
poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kontrola pravopisu.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
• Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu Escape.
• Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, klepněte na možnost Nabídka.

Klepněte na možnost Ignorovat vše.
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• Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na
položku Přidat do slovníku.

• Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na položku
Zrušit kontrolu pravopisu.

Otevření události nebo schůzky
1. V kalendáři klepněte na událost nebo schůzku.
2. Klepněte na tlačítko Otevřít.

Odstranění události nebo schůzky
1. V kalendáři zvýrazněte událost nebo schůzku.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit.

Přepínání dnů v režimu zobrazení Den
Chcete-li přejít z jednoho dne na jiný pomocí navigačního panelu v pravém horním rohu obrazovky,
klepněte na den.

Schůzky

Plánování schůzky
Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry®
Internet Service nebo server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další
informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na tlačítko Nový.
3. Zadejte informaci o schůzce.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Pozvat účastníka.
6. Klepněte na kontakt.
7. Klepněte na položku Pozvat.
8. Chcete-li přidat ke schůzce další kontakt, opakujte kroky 4 až 7.
9. Klepněte kolečkem.

10. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Pole opakování

Každý:
Nastavte denní, týdenní nebo měsíční opakování události, schůzky nebo úkolu.

Relativní datum:
Nastavte, zda se mají události, schůzky nebo úkol, které se opakují každý měsíc nebo rok, opakovat
v relativním datu (například poslední pátek každého měsíce).

Odpověď na pozvání na schůzku
1. V pozvání na schůzku klepněte kolečkem.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Přijmout nebo Přijmout s komentářem
• Nezávazná nebo Nezávazná s komentářem
• Odmítnout nebo Odmítnout s komentářem

Poznámka: Pokud odstraníte pozvánku na schůzku ze seznamu zpráv dříve, než ji přijmete nebo
odmítnete, schůzka bude z e-mailové aplikace v počítači odstraněna.

Zobrazení kalendáře při odpovídání na schůzku
1. V pozvání na schůzku klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Zobrazit kalendář.

Do pozvání na schůzku se vrátíte stisknutím klávesy Escape.

Kontrola dostupnosti účastníků schůzky
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému.
Můžete pouze zkontrolovat dostupnost účastníků schůzky ve vaší organizaci.

1. V položce schůzka nebo pozvání na schůzku, níže uveden seznamu účastníků schůzky, klepněte na
položku Zobrazit dostupnost.

2. Proveďte libovolnou z následujících akcí:
• Chcete-li vybrat nejbližší dobu, kdy budou všichni účastníci schůzky dostupní, klepněte na

položku Příští dostupný čas.
• Chcete-li zobrazit seznam stavů, které jsou spojeny s barevnými panely na obrazovce (např.

zaneprázdněn nebo příležitostný) klepněte kolečkem. Klepněte na možnost Ukázat
vysvětlivku.

Změna seznamu účastníků schůzky
Ověřte, zda jste organizátor schůzky.
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1. Ve schůzce klepněte v poli Přijato nebo Odmítnuto na kontakt.
2. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Pozvat účastníka
• Změnit účastníka
• Odstranit účastníka

3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odeslání e-mailu všem účastníkům schůzky
1. V aplikaci schůzka, pozvání na schůzku nebo odpověď na schůzku klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Poslat e-mail všem účastníkům.

Kontaktování účastníka schůzky
1. Ve schůzce, pozvání na schůzku nebo odpovědi na schůzku zvýrazněte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na typ zprávy nebo na Volat <kontakt>.

Možnosti kalendáře

Změna výchozího zobrazení kalendáře
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Počáteční zobrazení.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Uložit.

Změna nastavení výchozího času upomínky pro záznamy kalendáře
1. Klepněte kolečkem v kalendáři.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Výchozí připomenutí.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Uložit.
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Změna začátku a konce dne
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Nastavte pole Začátek dne a Konec dne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna času opakovaného připomenutí
1. V kalendáři nebo seznamu úkolů klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Připomenout znovu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna e-mailové adresy používané pro odesílání zpráv nebo pozvánek
na schůzku
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými adresami.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Výchozí služby.
3. Změňte pole Odesílání zpráv (CMIME) nebo pole Kalendář (CICAL).
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení úkolů v kalendáři
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Zobrazit úkol na hodnotu Ano.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Změna nastavení prvního dne týdne
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli První den týdne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Skrýt volný čas v režimu zobrazení Program
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Zobrazit Volný čas v režimu zobrazení Program na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení více řádků pro události v zobrazení Program
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. V poli Zobrazit Volný čas v režimu zobrazení Program nastavte hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna doby, po kterou bude zařízení uchovávat záznamy kalendáře
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Uchovat události.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zařízení BlackBerry® odstraňuje záznamy v kalendáři, které jsou starší než nastavený počet dní.
Chcete-li záznamy kalendáře obnovit, změňte nastavení v poli Uchovat události na delší časový
interval. Záznamy kalendáře, které jste do zařízení přijali v nastaveném časovém období, se objeví
v kalendáři.
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Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek
Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře,
úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Potvrdit odstranění na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení počtu záznamů kalendáře uložených v kalendáři
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na kalendář.

Pole Počet položek zobrazuje počet položek uložených v zařízení.

Více kalendářů

Informace o více kalendářích
Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými účty, můžete mít v zařízení více kalendářů.
Je-li například zařízení spojeno s pracovním e-mailovým účtem a s osobním e-mailovým účtem, může
vám být umožněno v zařízení zobrazit pracovní i osobní kalendář. S více kalendáři v zařízení lze plánovat
a spravovat události a schůzky v každém kalendáři. Další informace získáte u poskytovatele
bezdrátových služeb.

Přepínání kalendáře
Zkontrolujte, zda máte na svém zařízení BlackBerry® více kalendářů.

1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Vyberte položku Kalendář.
3. Klepněte na položku kalendář.

Použití barev pro odlišení kalendářů
Zkontrolujte, zda máte na svém zařízení BlackBerry® více kalendářů.

1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.

150



3. Klepněte na kalendář.
4. Změňte nastavení v poli Barva události.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna kalendáře upozorňujícího na události
Zkontrolujte, zda máte na svém zařízení BlackBerry® více kalendářů.

1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Klepněte na položku kalendář.
4. Změňte pole Zobrazit upomínky.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna výchozího kalendáře
Zkontrolujte, zda máte na svém zařízení BlackBerry® více kalendářů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Výchozí služby.
3. Změňte nastavení v poli Kalendář (CICAL).
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Klávesové zkratky pro kalendář
Potřebujete-li, aby klávesové zkratky byly funkční v režimu zobrazení Den, změňte v poli Aktivovat
rychlé zadávání v možnostech kalendáře hodnotu na Ne.

• Událost naplánujete stisknutím klávesy C.

• Do režimu zobrazení Program přepnete stisknutím klávesy A.

• Do režimu zobrazení Den přepnete stisknutím klávesy D.

• Do režimu zobrazení Týden přepnete stisknutím klávesy W.

• Do režimu zobrazení Měsíc přepnete stisknutím klávesy M.

• Na další den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím klávesy Space.

• Na předcházející den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím kláves Shift a Space.

• Chcete-li pohybovat kurzorem ve vodorovném směru v režimu zobrazení Týden, přidržte klávesu
Alt  a otáčejte kolečkem.

• Chcete-li pohybovat kurzorem ve svislém směru v režimu zobrazení Měsíc, přidržte klávesu Alt
a otáčejte kolečkem.
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• Na aktuální datum se přesunete stisknutím klávesy T.

• Chcete-li se přesunout na určité datum, stiskněte klávesu G.

Odstraňování problémů s kalendářem

Nelze naplánovat události, které trvají více dní
Používáte-li IBM® Lotus Notes®, nemůžete vytvářet události, které trvají více dní.

Při plánování událostí nelze nastavit některá pole
Používáte-li účet IBM® Lotus Notes®, při změně opakující se události nebo schůzky lze měnit pouze
pole Předmět, Umístění, Připomenutí a Poznámky a nastavení políčka Označit jako soukromé.

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře
nezobrazují správně
Pokud v zařízení BlackBerry® při zadávání události nebo schůzky vložíte speciální znaky nebo diakritická
znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.

V počítači ověřte, zda jste nastavili správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovánu
podporu správného písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.
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Úkoly

Základní informace o úkolech

Vytvoření úkolu
1. V seznamu úkolů klepněte kolečkem.
2. Klepněte na tlačítko Nový.
3. Zadejte informaci úkolu.
4. Nastavte termín splnění úkolu.
5. Pokud se úkol opakuje, nastavte pole Opakování.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Pole opakování

Každý:
Nastavte denní, týdenní nebo měsíční opakování události, schůzky nebo úkolu.

Relativní datum:
Nastavte, zda se mají události, schůzky nebo úkol, které se opakují každý měsíc nebo rok, opakovat
v relativním datu (například poslední pátek každého měsíce).

Změna úkolu
1. V seznamu úkolů zvýrazněte úkol.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na tlačítko Otevřít.
4. Změňte informaci úkolu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna stavu úkolu
1. V seznamu úkolů zvýrazněte úkol.
2. Klepněte kolečkem.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li úkol označit jako dokončený, klepněte na položku Označit jako dokončený.
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• Chcete-li úkol označit jako odložený, probíhající nebo v pořadí, klepněte na položku Otevřít.
Nastavte pole Stav. Klepněte kolečkem. Klepněte na tlačítko Uložit.

Skrytí dokončených úkolů
1. V seznamu úkolů klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Skrytí dokončeno.

Odesílání úkolu nebo poznámky
1. V seznamu úkolů nebo v seznamu poznámek zvýrazněte úkol nebo poznámku.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Předat dál.
4. Klepněte na typ zprávy.

Kontrola pravopisu
Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo
poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kontrola pravopisu.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
• Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu Escape.
• Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, klepněte na možnost Nabídka.

Klepněte na možnost Ignorovat vše.
• Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na

položku Přidat do slovníku.
• Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na položku

Zrušit kontrolu pravopisu.

Odstranění úkolu
1. V seznamu úkolů zvýrazněte úkol.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit.
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Kategorie

Kategorie
Lze vytvořit kategorie pro uspořádání kontaktů, úkolů a poznámek do skupin. Na základě kategorií
můžete omezit, které kontakty, úkoly a poznámky budou zobrazeny.

U názvů kategorií se nerozlišují malá a velká písmena. Kontaktu, úkolu nebo poznámce může být
přiřazeno více kategorií. Používáte-li aplikaci IBM® Lotus Notes®, můžete úkolu v zařízení BlackBerry®
přiřadit více kategorií, ale pouze jedna kategorie bude synchronizována s úkolem v Lotus Notes.

Kategorie jsou sdíleny adresářem, seznamem úkolů a seznamem poznámek a změny provedené v jedné
aplikaci se projeví ve všech aplikacích.

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky
1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Filtr.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Nový.
5. Zadejte název kategorie.
6. Stiskněte klávesu Enter.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek
1. Při vytváření nebo změně kontaktu, úkolu nebo poznámky klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kategorie.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek podle kategorií
1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Filtr.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.

Odstranění kontaktu, úkolu nebo poznámky z kategorie
1. Při změně kontaktu, úkolu nebo poznámky klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kategorie.
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3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění kategorie
1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Filtr.
3. Zvýrazněte kategorii.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.

Poznámka: Po odstranění kategorie nejsou odstraněny kontakty, úkoly nebo poznámky v ní obsažené.

Možnosti seznamu úkolů

Seřadit kontakty nebo úkoly
1. V adresáři nebo seznamu úkolů klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte pole Seřadit podle.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna času opakovaného připomenutí
1. V kalendáři nebo seznamu úkolů klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Připomenout znovu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení úkolů v kalendáři
1. V kalendáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V poli Zobrazit úkol nastavte hodnotu Ano.
4. Klepněte kolečkem.
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5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek
Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře,
úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Potvrdit odstranění na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení počtu úkolů nebo poznámek uložených v zařízení
1. V seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.

Pole Počet položek zobrazuje počet úkolů nebo poznámek uložených v zařízení BlackBerry®.
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Poznámky

Základní informace o poznámkách

Vytvoření poznámky
1. V seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na tlačítko Nový.
3. Do poznámky zadejte informace.
4. Nabídka.Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna poznámky
1. V seznamu poznámek zvýrazněte poznámku.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Změňte poznámku.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odesílání úkolu nebo poznámky
1. V seznamu úkolů nebo v seznamu poznámek zvýrazněte úkol nebo poznámku.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Předat dál.
4. Klepněte na typ zprávy.

Kontrola pravopisu
Pravopis je možné kontrolovat ve vámi vytvořených zprávách, položkách kalendáře, úkolech nebo
poznámkách.

1. Ve zprávě, položce kalendáře, úkolu nebo poznámce klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kontrola pravopisu.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Navrhovaný pravopis přijmete klepnutím na zvýrazněné slovo.
• Chcete-li navrhovaný pravopis ignorovat, stiskněte klávesu Escape.
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• Chcete-li všechny navrhované varianty pravopisu ignorovat, klepněte na možnost Nabídka.
Klepněte na možnost Ignorovat vše.

• Chcete-li do uživatelského slovníku přidat slovo, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na
položku Přidat do slovníku.

• Chcete-li kontrolu pravopisu ukončit, klepněte na možnost Nabídka. Klepněte na položku
Zrušit kontrolu pravopisu.

Odstranění poznámky
1. V seznamu poznámek zvýrazněte poznámku.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit.

Kategorie

Kategorie
Lze vytvořit kategorie pro uspořádání kontaktů, úkolů a poznámek do skupin. Na základě kategorií
můžete omezit, které kontakty, úkoly a poznámky budou zobrazeny.

U názvů kategorií se nerozlišují malá a velká písmena. Kontaktu, úkolu nebo poznámce může být
přiřazeno více kategorií. Používáte-li aplikaci IBM® Lotus Notes®, můžete úkolu v zařízení BlackBerry®
přiřadit více kategorií, ale pouze jedna kategorie bude synchronizována s úkolem v Lotus Notes.

Kategorie jsou sdíleny adresářem, seznamem úkolů a seznamem poznámek a změny provedené v jedné
aplikaci se projeví ve všech aplikacích.

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky
1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Filtr.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Nový.
5. Zadejte název kategorie.
6. Stiskněte klávesu Enter.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek
1. Při vytváření nebo změně kontaktu, úkolu nebo poznámky klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kategorie.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.

160



4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek podle kategorií
1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Filtr.
3. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.

Odstranění kontaktu, úkolu nebo poznámky z kategorie
1. Při změně kontaktu, úkolu nebo poznámky klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Kategorie.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění kategorie
1. V adresáři, seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Filtr.
3. Zvýrazněte kategorii.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.

Poznámka: Po odstranění kategorie nejsou odstraněny kontakty, úkoly nebo poznámky v ní obsažené.

Možnosti seznamu poznámek

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek
Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře,
úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Potvrdit odstranění na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Zobrazení počtu úkolů nebo poznámek uložených v zařízení
1. V seznamu úkolů nebo seznamu poznámek klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.

Pole Počet položek zobrazuje počet úkolů nebo poznámek uložených v zařízení BlackBerry®.
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Budík

O aplikaci budík
V aplikaci budík zařízení BlackBerry® lze nastavit buzení pro každý den nebo pouze pro pracovní dny.
Lze také nastavit čas pro opakované buzení a upravit jeho hlasitost.

Pokud své zařízení vypnete stisknutím klávesy Napájení nebo klepnutím na položku Vypnout napájení a
zvolením možnosti Vypnout, budík se aktivuje ve správný čas, i když je zařízení vypnuté.

Zapnutí budíku
1. V aplikaci budík změňte hodnotu v poli Každodenní buzení na Zapnuto nebo Jen pracovní

dny.
2. Změňte možnosti budíku.

V sekci pro zobrazení stavu zařízení se objeví ikona zvonku.

Utlumení alarmu budíku
• Pokud není zapnuto opakované buzení, stiskněte jakoukoli klávesu.
• Pokud je opakované buzení zapnuto, klepněte na položku Opakovaný alarm.
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Kalkulátor

Použití kalkulátoru
• Chcete-li stisknout klávesu v aplikaci kalkulátor, stiskněte odpovídající klávesu na klávesnici

zařízení BlackBerry®.

Převody jednotek
1. Zadejte číslo do kalkulátoru.
2. Klepněte kolečkem.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li převést číslo z anglosaských jednotek na metrické jednotky, klepněte na položku Na
metrické.

• Chcete-li převést číslo z metrických jednotek na anglosaské jednotky, klepněte na položku
Z metrických.

4. Klepněte na typ převodu.
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Technologie Bluetooth

Základní informace o technologii Bluetooth

O technologii Bluetooth
Technologie Bluetooth® umožňuje navázat bezdrátové spojení mezi zařízením BlackBerry® a ostatními
zařízeními podporujícími technologii Bluetooth, jako je souprava handsfree do vozidel nebo bezdrátová
stereo náhlavní souprava. Po sdružení zařízení BlackBerry se zařízením podporujícím technologii
Bluetooth můžete toto zařízení podporující technologii Bluetooth připojit umístěním do dosahu zařízení
BlackBerry (typický dosah je přibližně 10 metrů).

Pokud technologii Bluetooth zapnete nebo pokud připojíte zařízení BlackBerry k jinému zařízení
podporujícímu technologii Bluetooth, objeví se v sekci pro zobrazení stavu zařízení na obrazovce ikony
Bluetooth. Další informace o ikonách Bluetooth naleznete v tištěné dokumentaci dodávané se zařízením
BlackBerry.

Zapnutí technologie Bluetooth
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Aktivovat Bluetooth.

Chcete-li technologii Bluetooth® vypnout, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Deaktivovat
Bluetooth.

Sdružení se Bluetooth zařízením podporujícím
Některá zařízení podporující technologii Bluetooth® mají přístupový klíč, který je nutno zadat před
sdružením s nimi.

1. V aplikaci Nastavení Bluetooth klepněte na Vyhledávat zařízení odsud nebo Povolit jinému
zařízení, aby vyhledalo mě.

2. Klepněte na tlačítko OK.
3. V případě potřeby klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth.
4. V případě potřeby zadejte ve vašem zařízení BlackBerry® přístupový klíč pro zařízení podporující

technologii Bluetooth.
5. V případě potřeby zadejte ve vašem zařízení podporujícím technologii Bluetooth přístupový kód pro

zařízení podporující technologii Bluetooth
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Připojení k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth
Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením
podporujícím technologii Bluetooth.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth.
3. Klepněte na tlačítko Připojit.

Přepnutí na sdružené zařízení podporující technologii Bluetooth
během hovoru
Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením
podporujícím technologii Bluetooth.

1. Během hovoru klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Aktivovat <zařízení Bluetooth>.

Sdílení kontaktů se sdruženou soupravou do vozidel podporující
technologii Bluetooth
Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se soupravou
do vozidel podporující technologii Bluetooth.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte na soupravu do vozidel podporující technologii Bluetooth.
3. Klepněte na tlačítko Připojit.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Přenést Adresář.

Přijímání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth
Ověřte, zda je technologie Bluetooth® aktivována a zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením
podporujícím technologii Bluetooth.

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Přijmout pomocí Bluetooth.
5. Klepněte na položku Ano.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Předávání multimediálních souborů
Při předávání multimediálních souborů pomocí technologie Bluetooth® zkontrolujte, zda je technologie
Bluetooth zapnutá a zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím Bluetooth .
Předat dál lze pouze přidané vyzváněcí tóny nebo obrázky.

1. V aplikaci médií klepněte na typ média.
2. V případě potřeby klepněte na kategorii.
3. Zvýrazněte multimediální soubor.
4. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Odeslat jako e-mail
• Odeslat jako MMS
• Odeslat pomocí Bluetooth

Přejmenování sdruženého zařízení podporujícího technologii
Bluetooth

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte na sdružené zařízení podporující technologii Bluetooth®.
3. Klepněte na položku Vlastnosti zařízení.
4. V poli Název zařízení změňte název zařízení podporujícího technologii Bluetooth.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění sdruženého zařízení podporujícího technologii Bluetooth
Ověřte, zda není zařízení BlackBerry® připojeno k zařízení Bluetooth®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth.
3. Klepněte na položku Odstranit zařízení.

Možnosti technologie Bluetooth

Zamezení sdílení kontaktů vaším zařízením se zařízeními
podporujícími technologii Bluetooth

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Možnosti.
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4. Změňte pole Přenos adresáře.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li opět sdílet kontakty se zařízeními podporujícími technologii Bluetooth®, změňte nastavení
v poli Přenos adresáře na hodnotu Všechny záznamy.

Omezení odchozích hovorů
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Možnosti.
4. V poli Povolit odchozí hovory nastavte hodnotu Nikdy nebo Jsou-li odblokované.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení zjistitelnosti zařízení BlackBerry
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Možnosti.
4. V poli Zjistitelné nastavte hodnotu Ano.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna sdružovacího jména pro zařízení BlackBerry
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Možnosti.
4. Do pole Název zařízení zadejte název pro zařízení BlackBerry®.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí upozornění na připojení Bluetooth
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Ukazatel připojení LED na hodnotu Vypnuto.
5. Klepněte kolečkem.
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6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li opět zapnout upozornění na připojení Bluetooth®, změňte nastavení v poli Ukazatel
připojení LED na hodnotu Zapnuto.

Vypnutí výzvy po připojení nebo sdružení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte na zařízení podporující technologii Bluetooth®.
3. Klepněte na položku Vlastnosti zařízení.
4. V poli Důvěryhodný nastavte hodnotu Ano.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li výzvu znovu zapnout, v poli Důvěryhodný nastavte hodnotu Ne.

Vypnutí profilu Bluetooth
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Možnosti.
4. Vypněte políčko vedle jednoho nebo více profilů Bluetooth®.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Profily Bluetooth

Náhlavní souprava (HSP)
Tento profil umožňuje připojit zařízení BlackBerry® k náhlavním soupravám s aktivovaným
Bluetooth®, které podporují Profil náhlavní soupravy.

Handsfree (HFP)
Tento profil umožňuje připojit vaše zařízení k náhlavním soupravám s aktivovaným Bluetooth a
k soupravám do vozidel, které podporují Profil handsfree.

Profil sériového portu
Tento profil umožňuje připojit vaše zařízení k zařízením s aktivovaným Bluetooth, která podporují
připojení k počítači, bezdrátové připojení datových sítí a přenos dat.

Připojení k počítači
Tato služba umožňuje připojit vaše zařízení k počítači podporujícímu technologii Bluetooth, na
kterém je spuštěn program BlackBerry® Desktop Software, takže můžete synchronizovat data
organizátoru.
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Nouzová bezdrátová komunikace
Tato služba umožňuje připojit vaše zařízení k počítači podporujícímu technologii Bluetooth, na
kterém je spuštěn program BlackBerry® Desktop Software, takže můžete odesílat a přijímat e-
mailové zprávy a synchronizovat data organizátoru bez použití připojení k bezdrátové síti. Vaše
zařízení musí být spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry® Enterprise Server.

Přenos dat
Tato služba umožňuje připojit vaše zařízení k zařízením s aktivovaným Bluetooth, která podporují
přenos dat, jakými jsou například multimediální soubory.

Telefonické připojení sítě (DUN)
Tento profil umožňuje používat vaše zařízení jako modem, pokud je připojeno k počítači
podporujícímu technologii Bluetooth, na kterém je spuštěn program BlackBerry Desktop Software.

Šifrování dat, která posíláte nebo přijímáte pomocí technologie
Bluetooth
Zkontrolujte, zda zařízení podporující technologii Bluetooth® podporuje šifrování dat.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Možnosti.
4. V poli Úroveň zabezpečení nastavte hodnotu Vysoká+šifrování.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí automatického opětovného připojování k zařízením
podporujícím technologii Bluetooth
Když ve výchozím nastavení zapnete zařízení BlackBerry®, pokusí se vaše zařízení se připojit
k poslednímu naposledy používanému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Připojení po spuštění na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Odstraňování problémů s technologií Bluetooth

Na zařízení podporujícím technologii Bluetooth nelze zadat přístupový
klíč
Pokud na zařízení podporujícím technologii Bluetooth® nelze zadat přístupový klíč, přístupový klíč může
být již definován.

Na zařízení BlackBerry® zkuste v poli Zadejte přístupový klíč pro <název zařízení> zadat hodnotu
0000.

Seznam sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth se
nezobrazuje
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth® zapnutá.
• Zkontrolujte, zda jste do seznamu sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth

přidali zařízení podporující technologii Bluetooth.

Není možné sdružení se zařízením podporujícím technologii Bluetooth
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® kompatibilní se zařízením podporujícím technologii
Bluetooth®. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím
technologii Bluetooth.

• Umožněte zařízení podporujícímu technologii Bluetooth , aby odhalilo vaše zařízení BlackBerry.
V aplikaci instalace zařízení podporujícího technologii Bluetooth klepněte na položku Umožnit
ostatním zařízením, aby mne našla.

• Vypněte šifrování pro spojení Bluetooth mezi zařízením BlackBerry a zařízením podporujícím
technologii Bluetooth. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth. Klepněte na
zařízení podporující technologii Bluetooth. Klepněte na položku Vlastnosti zařízení. Změňte
nastavení v poli Šifrování na hodnotu Vypnuto. Klepněte kolečkem. Klepněte na tlačítko
Uložit.

Nelze sdílet kontakty se sdruženým zařízením podporujícím
technologii Bluetooth
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth® zapnutá.
• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii

Bluetooth.

173



• Zkontrolujte, zda je v možnostech Bluetooth v poli Přenos adresáře nastaveno pole
Deaktivováno.

• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry připojeno k zařízení podporujícímu technologii
Bluetooth, které podporuje Profil handsfree nebo Profil Object Push. Další informace
o podporovaných profilech naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím
technologii Bluetooth.
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Datum a čas

Nastavení data a času
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Datum a čas.
2. Nastavte datum a čas.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Automatické získání data a času z bezdrátové sítě.
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Datum a čas.
2. Změňte nastavení v poli Časové pásmo.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li získat datum a čas z bezdrátové sítě, ke které je připojeno zařízení BlackBerry®,
změňte nastavení v poli Zdroj data a času na hodnotu Síť.

• Chcete-li získat datum a čas ze sítě BlackBerry, změňte nastavení v poli Zdroj data a času na
hodnotu BlackBerry.

4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Čas aktualizace.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li nastavit čas sami, změňte nastavení v poli Zdroj data a času na hodnotu Vypnuto.

Odstraňování problémů s datem a časem

Čas v zařízení je nesprávný
Pokuste se provést následující kroky:

• Cestujete-li do odlišného časového pásma, nastavte pole Časové pásmo tak, aby se zobrazilo
správné časové pásmo.

• Pokud je v poli Zdroj data a času nastavena hodnota Síť, zkuste nastavit pole Zdroj data a
času na BlackBerry.
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Oznamovací profily

Základní informace o oznámeních

Oznamovací profily
Oznamovací profily definují, jak vás bude zařízení BlackBerry® upozorňovat na upomínky kalendáře a
úkolů, příchozí zprávy, hovory a obsah prohlížeče. Zařízení má šest přednastavených profilů: Nahlas,
Vibrovat, Potichu, Normální, Pouze telefon a Vypnuto.

Přednastavené profily je možné měnit nebo lze vytvářet nové. V oznamovacích profilech je možné
nastavit různé možnosti pro různé položky, nastavovat vyzváněcí tóny nebo nastavit hlasitost pro
oznámení. Pokud nastavíte hlasitost pro oznámení na Zvyšující se, bude se hlasitost oznámení postupně
zesilovat.

Změna vyzváněcího tónu
1. V seznamu oznamovacích profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte na oznamovací profil.
3. Klepněte na položku Zobrazit melodie.
4. Klepněte na složku s médii, která obsahuje vyzváněcí tóny nebo hlasové zprávy.
5. Klepněte na tlačítko Otevřít.
6. Klepněte na vyzváněcí tón nebo hlasovou zprávu.
7. Klepněte na položku Nastavit jako melodii telefonu.

Přepínání oznamovacích profilů
1. Klepněte na oznamovací profil v seznamu profilů.
2. Klepněte na položku Aktivovat.

Vytvoření oznamovacího profilu
1. V seznamu profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Nový profil.
4. Zadejte název profilu.
5. Zvýrazněte položku.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Upravit.
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8. Nastavte možnosti oznámení.
9. Klepněte kolečkem.

10. Klepněte na tlačítko Uložit.
11. Chcete-li možnosti oznámení nastavit pro další položku, opakujte kroky 5 až 10.
12. Klepněte kolečkem.
13. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna oznamovacího profilu
1. V seznamu profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte na oznamovací profil.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Změňte oznamovací profil
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění oznamovacího profilu
Odstranit lze pouze oznamovací profily, které jste vytvořili.

1. V seznamu profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte na oznamovací profil.
3. Klepněte na položku Odstranit.

Zamezení upozorňování během hovoru
1. V seznamu profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte na oznamovací profil.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Zvýrazněte položku.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Upravit.
7. Změňte nastavení v poli Upozorňovat během hovoru na hodnotu Ne.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

10. Chcete-li změnit pole Upozorňovat během hovoru pro další položku, zopakujte kroky 4 až 9.
11. Klepněte kolečkem.
12. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Ztlumení zařízení
1. V seznamu profilů proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li nastavit oznámení pouze diodou LED, klepněte na položku Potichu.
• Chcete-li nastavit oznámení pouze vibracemi, klepněte na položku Vibrovat.
• Chcete-li vypnout všechna oznámení včetně výjimek profilů a oznámení diodou LED, klepněte

na položku Vypnuto.

2. Klepněte na položku Aktivovat.

Stažení vyzváněcího tónu
Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V aplikaci médií klepněte na položku Vyzváněcí tóny.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Všechny vyzváněcí tóny.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na možnost Stažení vyzváněcích tónů.

Upozornění diodou LED

Upozornění diodou LED
Kontrolka LED na horní straně zařízení BlackBerry® bliká různými barvami, kterými signalizuje různé
stavy.

Zelená:
Jste v oblasti s bezdrátovým pokrytím.

Modrá:
Zařízení je spojeno se zařízením podporujícím technologii Bluetooth®.

Červená:
Byla přijata nová zpráva a ve zvoleném oznamovacím profilu je nastaveno oznamování pomocí diody
LED.
Pokud používáte zařízení s kartou Smart Card, zařízení zpřístupňuje data na kartě Smart Card.

Žlutá:
Úroveň nabití baterie zařízení je nízká.
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Vypnutí upozornění na připojení Bluetooth
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Ukazatel připojení LED na hodnotu Vypnuto.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li opět zapnout upozornění na připojení Bluetooth®, změňte nastavení v poli Ukazatel
připojení LED na hodnotu Zapnuto.

Zapnutí oznámení bezdrátového pokrytí
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. V poli LED indikátor pokrytí nastavte hodnotu Zapnuto.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Je-li zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti, dioda LED bliká zeleně.
Chcete-li oznámení bezdrátového pokrytí opět vypnout, nastavte v poli LED indikátor pokrytí hodnotu
Vypnuto.

Vlastní oznámení

Vlastní oznámení
V rámci oznamovacích profilů lze vytvořit výjimky umožňující obdržet odlišná oznámení příchozích zpráv
a hovorů od určitých kontaktů. Můžete například vytvořit výjimku profilu používající profil Nahlas pro
příchozí zprávy a hovory od určitých kontaktů bez ohledu na aktivní profil.

Zařízení BlackBerry® výjimky oznamovacích profilů aplikuje v pořadí, v jakém se objeví v seznamu
výjimek oznamovacích profilů. Vytvoříte-li více výjimek oznamovacích profilů, které obsahují stejný
kontakt, výjimku, jež se má uplatnit, umístěte v seznamu jako první.

Zařízení má jednu předem nastavenou výjimku oznamovacího profilu pro důležité hovory. Do této
výjimky oznamovacího profilu můžete přidat kontakty nebo ji můžete odstranit.

Nastavení vlastního oznámení pro hovory nebo zprávy od určitého
kontaktu

1. V seznamu oznamovacích profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte kolečkem.
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3. Klepněte na položku Nová výjimka.
4. Do pole Výjimka zadejte název výjimky oznamovacího profilu.
5. V poli Od klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Přidat jméno.
7. Klepněte na kontakt.
8. Klepněte na položku Pokračovat.
9. Chcete-li přidat další kontakt, opakujte kroky 5 až 8.

10. V poli Použít profil změňte oznamovací profil, na kterém je výjimka založena.
11. Změňte obsah pole Vlastní vyzváněcí tón.
12. Klepněte kolečkem.
13. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna pořadí výjimek oznamovacího profilu
1. V seznamu profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte na výjimku oznamovacího profilu.
3. Klepněte na položku Přesunout.
4. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
5. Klepněte kolečkem.

Změna výjimky oznamovacího profilu
1. V seznamu profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte na výjimku oznamovacího profilu.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Změňte informaci výjimky oznamovacího profilu.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna seznamu kontaktů pro výjimku oznamovacího profilu
1. V seznamu profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte na výjimku oznamovacího profilu.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. V poli Od klepněte kolečkem.
5. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Přidat název
• Změnit jméno
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• Odstranit jméno

Odstranění výjimky oznamovacího profilu
1. V seznamu profilů klepněte na položku Upřesnit.
2. Klepněte na výjimku oznamovacího profilu.
3. Klepněte na položku Odstranit.

Vlastní vyzváněcí tóny
Kontaktu můžete přiřadit vlastní vyzváněcí tón, aniž byste měnili další oznámení.

Možnosti vlastního vyzváněcího tónu se zobrazí u kontaktů a oznamovacích profilů. Přiřadíte-li kontaktu
vlastní vyzváněcí tón, objeví se v oznamovacím profilu nová výjimka profilu jako „Hovor Od <kontakt>“.
Výjimky oznamovacího profilu jsou sdíleny mezi kontakty a oznamovacími profily a změny provedené
v jedné aplikaci se projeví v ostatních aplikacích.

Zařízení BlackBerry® nastavuje pro vlastní vyzváněcí tóny takovou hlasitost, jakou jste nastavili pro
aktivní oznamovací profil.

Přiřazení vyzváněcího tónu ke kontaktu.
1. Zvýrazněte na kontakt v adresáři.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Upravit.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na možnost Přidat vlastní vyzváněcí tón.
6. Změňte obsah pole Vlastní vyzváněcí tón.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstraňování problémů s oznamovacím profilem

Zařízení vibruje víckrát, než má
U hovorů není počet vibrací zařízení BlackBerry® určen počtem vibrací nastaveným v oznamovacím
profilu. Zařízení vibruje, dokud volající nebo bezdrátová síť spojení neukončí.

Nedostávám oznámení o příchozích hovorech nebo přijatých zprávách
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte v seznamu oznamovacích profilů, zda není zvolen oznamovací profil Vypnuto.
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• Zkontrolujte ve výjimce oznamovacího profilu, zda v poli Vlastní vyzváněcí tón není nastavena
hodnota Ztlumit.

Při vytváření výjimky oznamovacího profilu Hovory Od nelze změnit
některá pole
Pokud jste kontaktu v adresáři přiřadili vlastní vyzváněcí tón, objeví se výjimka oznamovacího profilu
Hovor Od v seznamu oznamovacích profilů. Vzhledem k tomu, že tyto výjimky jsou určeny pouze pro
hovory, můžete změnit jen pole vlastního vyzváněcího tónu.
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BlackBerry Messenger

Kontakty

Přidání kontaktu
Než budou kontakty přidány do seznamu kontaktů, BlackBerry® Messenger musíte je vyzvat.

1. V BlackBerry Messenger, v seznamu kontaktů, klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přidat kontakt.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Není-li kontakt v adresáři, klepněte na položku Použít jednou. Klepněte kolečkem. Klepněte
na položku Požadavek e-mailem nebo Požadavek kódem PIN. Zadejte e-mailovou adresu
nebo PIN. Stiskněte klávesu Enter.

• Pokud se kontakt nachází ve vašem adresáři, označte kontakt. Klepněte kolečkem. Klepněte na
položku Požadavek (e-mail) nebo Požadavek (PIN).

4. Proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li nastavit heslo, a dříve jste již aktivovali hesla pro pozvání, zadejte otázku a odpověď.

Klepněte na tlačítko OK.
• Pokud nechcete nastavit heslo, a dříve jste již aktivovali hesla pro pozvání, klepněte na položku

Zrušit, čímž přejdete k dalšímu kroku.

5. Proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li k pozvání přidat vlastní zprávu, napište ji. Klepněte na tlačítko OK.
• Chcete-li použít výchozí zprávu pozvání, klepněte na tlačítko OK.

Aktivace hesla pro pozvání
Pokud aktivujete heslo pro pozvání, budete při každém pozvání kontaktu dotázáni na heslo.

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger, klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Změňte hodnotu pole Dotaz na heslo při přidání kontaktů na Ano.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Chcete-li heslo pro pozvání opět deaktivovat, změňte hodnotu pole Dotaz na heslo při
přidání kontaktů na Ne.

Odpověď na pozvání
1. Ve skupině Požadavky aplikace BlackBerry® Messenger označte pozvání.
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2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Přijmout
• Odmítnout
• Odstranit

Poznámka: Pokud klepnete na možnost Odstranit, kontakt, který pozvání poslal, neobdrží potvrzení,
že je vaše adresa správná.

Vypnutí možnosti předávání pozvání
Pokud vypnete možnost předávání pozvání, kontakt, který zvete může pozvání přijmout pouze z původní
e-mailové adresy nebo kódu PIN, na který jste pozvání zaslali. Pokud se některý z těchto kontaktů pokusí
to přijmout pozvání z jiné e-mailové adresy nebo kódu PIN, jeho přijetí bude odmítnuto.

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Změňte hodnotu pole Povolit předávání požadavků na Ne.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Používáte-li při odesílání pozvání server BlackBerry® Enterprise Server pro IBM® Lotus®
Domino®, BlackBerry Enterprise Server pro Novell® GroupWise® nebo službu BlackBerry® Internet
Service, možná nebudete v případě jejího přijetí upozorněni.

Odstranění kontaktu
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit kontakt.

Zobrazení informací o kontaktu
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Informace o kontaktu.

Přejmenování kontaktu
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na možnost Přejmenovat kontakt.
4. Zadejte jméno.

186



5. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání skupiny
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Přidat skupinu.
3. Zadejte název skupiny.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Přesunout kontakt do jiné skupiny
Kontakt může být vždy jen v jedné skupině. Pokud přesunete kontakt do skupiny, bude vyjmut ze
skupiny, ve které byl původně.

1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na možnost Přesunout kontakt.
4. Klepnutím vyberte skupinu.

Přejmenování skupiny
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte skupinu.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na možnost Přejmenovat skupinu.
4. Zadejte název skupiny.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Odstranění skupiny
Než budete moci skupinu odstranit, musíte z ní nejprve přesunout kontakty. V seznamu kontaktů musí
být alespoň jedna skupina. BlackBerry Messenger poslední zbývající skupinu ze seznamu kontaktů nelze
odstranit.

1. V BlackBerry® Messenger, zvýrazněte skupinu.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit skupinu.

Konverzace

Zahájení konverzace
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.

187



2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Zahájit konverzaci.
4. Napište zprávu.
5. Stiskněte klávesu Enter.

Otevření konverzace
Konverzace se objevují v seznamu konverzací a v hlavním seznamu zpráv.

1. V seznamu konverzací aplikace BlackBerry® Messenger označte kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Otevřít konverzaci.

Přidání emotikony
1. Při sestavování zprávy stiskněte klávesu Symbol dvakrát.
2. Klepněte na emotikonu.

Odeslání souboru na adresu kontaktu
1. V průběhu konverzace v aplikaci BlackBerry Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na možnost Odeslat soubor.
3. Přejděte ke složce obsahující obrázky nebo zvukové soubory.
4. Klepnutím vyberte soubor.

Detekce kontaktu
Při detekčním prozvánění kontaktu kontaktované zařízení BlackBerry® vibruje.

1. V průběhu konverzace v aplikaci BlackBerry Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na možnost Prozvonit kontakt.

Vypnutí vibrací při detekčním prozvánění
1. V  seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Změňte hodnotu pole Vibrovat při přijetí příkazu Ping na Ne.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li vibrace při detekčním prozvánění opět zapnout, změňte hodnotu pole Vibrovat při přijetí
příkazu Ping na Ano.

188



Zamezení objevování konverzací v hlavním seznamu zpráv
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V poli Zobrazit konverzace v seznamu zpráv změňte hodnotu na Ne.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazování konverzací v hlavním seznamu zpráv opět umožníte změnou hodnoty pole Zobrazit
konverzace v seznamu zpráv na Ano.

Zahájení konference
1. Během konverzace v aplikaci BlackBerry® Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Pozvat.
3. V rozevíracím seznamu vyberte kontakt.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Zkopírování historie konverzace
Kopírovanou historii konverzace můžete vložit do jiných BlackBerry® aplikací zařízení.

1. V BlackBerry® Messenger, během konverzace klepněte kolečkem
2. Klepněte na možnost Kopírovat historii.

Vymazání historie konverzace
1. Během konverzace v aplikaci BlackBerry® Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na možnost Vymazat historii.

Ukončení konverzace
1. Během konverzace v aplikaci BlackBerry® Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Ukončit konverzaci.

Změna zobrazovaného jména
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Upravit mé údaje.
3. Zadejte zobrazované jméno.
4. Klepněte na tlačítko OK.
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Dostupnost

Změna vašeho stavu dostupnosti
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Můj stav.
3. Klikněte na položku Dostupný nebo Nedostupný.
4. Zadejte text, který se kontaktům zobrazí při prohlížení vašich kontaktních informací.
5. Klepněte na tlačítko OK.

Změníte-li svůj stav dostupnosti na nedostupný, budou vám zprávy BlackBerry Messenger doručovány,
ale nebudete na ně upozorňováni.

Příjem oznámení, když se kontakt stane dostupným
1. V seznamu kontaktů aplikace BlackBerry® Messenger označte nedostupný kontakt.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Nastavit výstrahu.
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Obrazovka a klávesnice

Podsvícení

O podsvícení
Obrazovka a klávesnice zařízení BlackBerry® jsou navrženy tak, aby byly osvětleny, takže zařízení
můžete používat za různých světelných podmínek.

Podsvícení je navrženo tak, aby se automaticky upravilo podle světelných podmínek v okolním prostředí.

Zapnutí podsvícení
1. Stiskněte jednou tlačítko Napájení.
2. Jas podsvícení zvýšíte dalším stisknutím tlačítka Napájení.

Podsvícení vypnete stisknutím klávesy Napájení.

Nastavení jasu podsvícení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. Nastavte pole Jas podsvícení.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení doby podsvícení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. Nastavte pole Časový limit pro podsvícení.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Automatické zastavení tlumení podsvícení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. Změňte nastavení v poli Automatické tlumení podsvícení na Vypnuto.
3. Klepněte kolečkem
4. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Možnosti zobrazení

Použití obrázku jako pozadí domovské obrazovky
1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Zvýrazněte obrázek.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Nastavit jako obrázek pro domovskou obrazovku.

Chcete-li obrázek z domovské obrazovky odstranit, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Znovu
nastavit obrázek pro domovskou obrazovku.

Stažení pozadí domovské obrazovky
Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V aplikaci médií klepněte na položku Obrázky.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Klepněte na položku Mé obrázky.
4. Klepněte na položku Zobrazit.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na možnost Stáhnout obrázky.

Nastavení typu písma
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. Nastavte pole písma.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Organizace aplikací
V závislosti na vašem motivu se na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací mohou zobrazovat
ikony aplikací. Pokud váš motiv používá seznam aplikací, prvních několik aplikací v seznamu se může
rovněž zobrazit na domovské obrazovce.
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Přidání složky aplikace
1. V seznamu aplikací přidržte klávesu Alt a klepněte kolečkem.
2. Kleněte na položku Přidat složku.
3. Zadejte název složky.
4. Klepněte na položku Přidat.

Přesun ikony aplikace
1. V seznamu aplikací zvýrazněte ikonu aplikace.
2. Přidržte tlačítko Alt a klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Přesunout.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Ikonu aplikace přesunete otáčením kolečka do nového umístění. Klepněte kolečkem.
• Chcete-li ikonu aplikace přesunout do složky aplikace, klepněte na složku aplikace.
• Chcete-li ikonu aplikace přesunout ze složky aplikace, klepněte na složku Nahoru.

Skrytí ikony aplikace
V závislosti na vašem motivu nemusí být možné skrýt některé ikony aplikací.

1. V seznamu aplikací zvýrazněte ikonu aplikace.
2. Přidržte tlačítko Alt a klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Skrýt.

Skrytou aplikaci zobrazíte přidržením klávesy Alt a klepnutím kolečkem. Klepněte na položku Zobrazit
vše.

Odstranění složky aplikace
1. V seznamu aplikací zvýrazněte složku aplikace.
2. Přidržte tlačítko Alt a klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit.

Možnosti klávesnice

Zapnutí tónů kláves
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. V poli Zvuk tlačítka nastavte hodnotu Zapnuto.
3. Klepněte kolečkem.
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4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení rychlosti kurzoru
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. Nastavte pole Rychlost opakování.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přiřazení aplikace tlačítku Komfort
Vaše zařízení BlackBerry® je vybaveno jedním tlačítkem Komfort na přední části zařízení a jedním na
levé straně. Zvolený motiv možná neumožní změnit aplikaci přiřazenou ke klávese Komfort.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. Nastavte pole Tlačítko Komfort otevře.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Motivy

Motivy
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb lze v zařízení BlackBerry® nastavit motiv, který změní
zobrazení jednotlivých položek, například aplikací, indikátorů, slov a ikon. Motivy mohou být do zařízení
načteny předem nebo je lze stáhnout ve formátu souboru .cod.

Přepínání motivů
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Motiv.
2. Klepněte na motiv.
3. Klepněte na položku Aktivovat.

Odstranění motivu
Odstranit můžete pouze motivy, které jste do zařízení BlackBerry® nahráli.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Motiv.
2. Zvýrazněte motiv.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Odstranit.
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Stažení motivu
Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb tuto funkci podporuje.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Motiv.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Stáhnout motivy.

Odstraňování problémů se zobrazením

Obrazovka zařízení se vypíná
Pokud zařízení BlackBerry® po určitou dobu nepoužíváte, obrazovka se vypne, aby se zachovala
životnost baterie.

Chcete-li zapnout obrazovku, otočte kolečkem nebo stiskněte klávesu.

Displej se změnil
V závislosti na použitém motivu se nastavení displeje, například písmo a obrázek na pozadí domovské
obrazovky, může při změně motivu změnit.
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Jazyk

Změna jazyka pro zobrazení
Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. Změňte pole Jazyk.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přidání jazyka pro zobrazení
Jazyk pro zobrazení lze přidat pomocí nástroje Zavaděč aplikací aplikace BlackBerry® Desktop
Manager. Další informace o přidávání aplikací včetně jazyků pro zobrazení najdete v BlackBerry®
Desktop Software nápovědě online.

Odstanění jazyka pro zobrazení
V dialogovém okně průvodce postupujte podle pokynů na obrazovce Odstranění jazyků.

Jazyk pro zadávání textu
Lze nastavit jazyk pro zadávání textu, který se použije při psaní. Jazyk pro zadávání textu se může lišit
od jazyka zobrazovaného v zařízení. Při nastavení jazyka pro zadávání textu se automatický text a další
možnosti pro zadávání textu změní podle vybraného jazyka. Zařízení BlackBerry® lze používat například
ve francouzštině, a zprávy psát v angličtině.

Změna zadání jazyka pro vstupy
Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. Změňte nastavení v poli Jazyk pro vstupy.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Přepínání metod zadávání textu
Metodu zadávání lze přepnout pouze v případě, že jazyk pro vstupy vašeho zařízení BlackBerry® je
arabština nebo ruština.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud chcete používat metodu zadávání opakovaným stisknutím tlačítek, nastavte pole Jazyk
pro vstupy na <Jazyk> Opakované stisknutí.

• Pokud chcete používat metodu zadávání SureType®, nastavte pole Jazyk pro vstupy na
<Jazyk>.

3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání
textu
Ověřte, zda zařízení BlackBerry® Device Software podporuje více jazyků. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. V poli Použít klávesovou zkratku pro metodu zadávání znaků nastavte hodnotu Ne.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li klávesovou zkratku pro přepínání jazyka zadávání textu zapnout, nastavte v poli Použít
klávesovou zkratku pro metodu zadávání znaků hodnotu Ano. Chcete-li být upozorněni při
přepnutí jazyka zadávání textu, nastavte pole Upozorňovat na hodnotu Ano.

Změna možností vstupu u technologie SureType
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. Klepněte na položku Možnosti vstupu.
3. Změňte možnosti vstupu.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení možností zobrazení kontaktů
Zobrazení kontaktů je možné nastavit ve všech aplikacích, včetně aplikace telefon, seznam zpráv,
adresář a kalendář.
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1. V možnostech zařízení klepněte na položku Jazyk.
2. V poli Zobrazení jména nastavte hodnotu Příjmení, Jméno.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li uspořádat kontakty podle jména, v poli Zobrazení jména nastavte hodnotu Jméno
Příjmení.

Odstraňování problémů s jazyky

Některé znaky se v zařízení nezobrazují správně
Server BlackBerry® Enterprise Server nebo služba BlackBerry® Internet Service, přidružená k zařízení
BlackBerry®, nemusí tyto znaky podporovat. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

199



200



Bezdrátové síťové pokrytí

Zjištění informací o indikátorech úrovně bezdrátového
pokrytí
Vaše BlackBerry® zařízení používá k označení úrovně aktuálního bezdrátového pokrytí různé indikátory.
Další informace o úrovních bezdrátového síťového pokrytí naleznete v tištěné dokumentaci dodávané se
zařízením.

Vypnutí připojení k bezdrátové síti
Na některých místech, například v letadle či v nemocnici, byste připojení k bezdrátové síti měli vypnout.
Nahlédněte do brožury Bezpečnostní informace a informace o produktu BlackBerry, kde získáte další
informace.

Na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku Vypnout bezdrátovou
komunikaci.

Chcete-li se k bezdrátové síti opět připojit, klepněte na položku Zapnout bezdrátovou komunikaci.

Zapnutí oznámení bezdrátového pokrytí
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Obrazovka/Klávesnice.
2. V poli LED indikátor pokrytí nastavte hodnotu Zapnuto.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Je-li zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti, dioda LED bliká zeleně.
Chcete-li oznámení bezdrátového pokrytí opět vypnout, nastavte v poli LED indikátor pokrytí hodnotu
Vypnuto.

Seznam preferovaných bezdrátových sítí
Váš poskytovatel bezdrátových služeb může mít smlouvy s jinými poskytovateli bezdrátových služeb a
tím vám umožňuje používat jejich služby, pokud cestujete. Seznam preferovaných bezdrátových sítí
můžete použít pro určení pořadí, ve kterém bude zařízení BlackBerry® tyto sítě používat.

Zařízení BlackBerry® se pokusí o připojení k bezdrátové síti v pořadí, v němž jsou sítě uvedeny
v seznamu preferovaných sítí. Cestujete-li, zařízení nejprve vyhledává sítě uvedené v tomto seznamu.
Pokud není dostupná žádná bezdrátová síť ze seznamu, zařízení automaticky přestoupí k jiné dostupné
síti.

Poznámka: Připojí-li se zařízení k jiné síti, jsou zpravidla účtovány příplatky. Další informace
o poplatcích za roaming vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

201



Přidání bezdrátové sítě do seznamu preferovaných
bezdrátových sítí
Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Seznam preferovaných sítí.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Přidat síť.
6. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li vyhledat novou bezdrátovou síť, klepněte na položku Vybrat z dostupných sítí.
Klepněte na bezdrátovou síť. Klepněte na položku Vybrat síť.

• Chcete-li vyhledat bezdrátovou síť, která je pro zařízení BlackBerry® již známá, klepněte na
položku Vybrat ze známých sítí. Klepněte na bezdrátovou síť. Klepněte na položku Vybrat
síť.

• Chcete-li bezdrátovou síť přidat, klepněte na položku Ruční zadání. Nastavte prioritu
bezdrátové sítě. Zadejte kódy MCC a MNC.

7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna pořadí preferovaných bezdrátových sítí
Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Seznam preferovaných sítí.
4. Zvýrazněte bezdrátovou síť.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Přesunout.
7. Otáčením kolečka zvolte nové umístění.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte kolečkem.

10. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Odstranění bezdrátové sítě ze seznamu preferovaných
bezdrátových sítí
Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Seznam preferovaných sítí.
4. Zvýrazněte bezdrátovou síť.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odstranit.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí datové služby
V závislosti na vašem plánu bezdrátových služeb můžete v zařízení BlackBerry® vypnout datové služby
(e-mail, PIN, zprávy MMS a službu prohlížeče) tak, aby zůstaly dostupné pouze služby krátkých
textových zpráv SMS a telefonu. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li datové služby vypnout, v poli Datové služby nastavte hodnotu Vypnuto.
• Chcete-li vypnout datové služby při roamingu, v poli Datové služby nastavte hodnotu Vypnuto

při roamingu.

3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Roaming
Cestujete-li mimo oblast s bezdrátovým pokrytím vašeho poskytovatele služeb bezdrátové sítě, ve
většině případů se zařízení BlackBerry® automaticky připojí k vhodné bezdrátové síti. Před použitím jiné
bezdrátové sítě musí poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavit pro roamingové služby.

Na zařízení se zobrazí ukazatel oznamující, že používáte roaming mimo oblast s bezdrátovým pokrytím
vašeho poskytovatele služeb bezdrátové sítě. Je možné, že před přístupem k bezdrátové síti budete
muset zadat přihlašovací údaje. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo
správce.
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Ruční změna připojení k bezdrátovým sítím
Ověřte, zda váš poskytovatel bezdrátových služeb nastavil SIM kartu pro tuto službu.
Cestujete-li, zařízení BlackBerry® podporuje automatické přepínání do vhodné bezdrátové sítě.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Hodnotu v poli Režim výběru sítě změňte na Ruční.
3. Klepněte na položku Vyhledávání dostupných sítí.
4. Klepněte na bezdrátovou síť.
5. Klepněte na položku Vybrat síť.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li se opět připojit k bezdrátové síti vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, změňte nastavení
v poli Režim výběru sítě na hodnotu Automaticky.

Odstraňování problémů s bezdrátovým pokrytím

Nelze se připojit k bezdrátové síti
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda jste do zařízení BlackBerry® správně vložili SIM kartu.
• Zkontrolujte, zda jste zapnuli připojení k bezdrátové síti.
• Zkontrolujte, zda jste připojeni k síti svého poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud jste ručně

přepnuli bezdrátové sítě, zařízení zůstává připojeno k bezdrátové síti, dokud znovu nevyberete
síť svého poskytovatele bezdrátových služeb.
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Napájení, baterie a paměť

Vypnutí zařízení
V závislosti na vašem motivu se může umístění nebo název položky Vypnout lišit od umístění nebo názvu
při tomto postupu. Další informace o umístění a názvech aplikací naleznete v tištěné dokumentaci
dodávané se zařízením.

• Pokud jste zařízení BlackBerry® nenastavili, aby se v určitou dobu automaticky zapínalo nebo
vypínalo, přidržte klávesu Napájení.

• Pokud jste zařízení BlackBerry® nastavili, aby se v určitou dobu automaticky zapínalo a vypínalo,
klepněte na domovské stránce na položku Vypnout. Má-li zařízení zůstat vypnuté, dokud
nestisknete klávesu Napájení, klepněte na položku Úplně vypnout. Pokud se má zařízení znovu
zapnout v určitou dobu nebo při varování či připomenutí kalendáře, klepněte na položku
Vypnout.

Nastavení automatického zapínání a vypínání zařízení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Automatické zapnutí a vypnutí.
2. V poli Den v týdnu nastavte hodnotu Aktivováno.
3. Zadejte čas, kdy se má zařízení BlackBerry® zapnout a vypnout každý pracovní den.
4. V poli Víkend  nastavte hodnotu Aktivováno.
5. Zadejte čas, kdy se má zařízení zapnout a vypnout o víkendu.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Kontrola úrovně nabití baterie
V možnostech zařízení klepněte na položku Stav.

Restartování zařízení
Vyjměte a znovu vložte baterii.

Prodloužení životnosti baterie
Pokuste se provést následující kroky:

• Nastavte automatické zapínání a vypínání zařízení BlackBerry®.
• Vypněte připojení k bezdrátové síti, pokud nejste v oblasti s bezdrátovým pokrytím.
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• Po odeslání odpovědi odstraňte původní zprávu.
• Snižte jas podsvícení.
• Při odesílání zprávy více kontaktům používejte funkce Přidat do pole Komu, Přidat do pole Kopie

nebo Přidat do pole Skrytá.
• Zařízení pravidelně nabíjejte.

Zobrazení dostupné paměti na zařízení
1. Vyjměte a znovu vložte baterii.
2. V možnostech zařízení klepněte na položku Stav .

Pole Volné soubory zobrazuje množství dostupné paměti na zařízení BlackBerry®.

Doporučené postupy: Optimalizace výkonu zařízení
Snažte se zachovat si na svém zařízení BlackBerry® nejméně 400 kB dostupné paměti. Chcete-li zvýšit
množství dostupné paměti, zkuste odstranit ze zařízení položky, které nepotřebujete. Řiďte se
následujícími pokyny:

• Odstraňte staré e-mailové zprávy a zprávy MMS, zvláště zprávy s přílohami.
• Odstraňte kontakty, které již máte ve svém adresáři organizace.
• Z paměti zařízení odstraňte multimediální soubory.
• Odstraňte aplikace a jazyky, které nepoužíváte.
• Pokud jste nedávno přes bezdrátovou síť aktualizovali software BlackBerry® Device Software,

odstraňte předchozí verzi softwaru BlackBerry Device Software.
• Vymažte mezipaměť prohlížeče.

Chcete-li použít méně paměti, zkuste změnit možnosti pro e-mailové zprávy, záznamy kalendáře a
multimediální soubory. Řiďte se následujícími pokyny:

• Zkraťte dobu, po kterou má vaše zařízení uchovány e-mailové zprávy a záznamy kalendáře.
• Zastavte předávání e-mailových zpráv do zařízení, pokud je vaše zařízení připojeno k počítači.
• Přijímejte pouze první část dlouhých e-mailových zpráv.
• Ukládejte multimediální soubory na paměťové kartě.
• Zmenšete maximální velikost paměti zařízení dostupné pro všechny multimediální soubory.
• Zmenšete minimální velikost paměti zařízení dostupné pro obrázky.
• Snížení kvality snímku v prohlížeči
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SIM karta

Telefonní seznam SIM karty
Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb nastavil SIM kartu pro tuto službu pomocí telefonního
seznamu SIM karty, můžete použít telefonní seznam SIM karty, kterou jste přidali na SIM kartu.
Telefonní seznam SIM karty se liší od adresáře v zařízení BlackBerry®. Pokud měníte SIM karty,
kontakty v telefonním seznamu SIM karty se změní.

Do telefonního seznamu SIM karty můžete přidat záznamy ADN. Můžete také vyhledávat záznamy ADN
nebo SDN. Záznamy ADN se zobrazí obyčejným písmem, záznamy SDN tučným písmem.

Přidání kontaktu na kartu SIM
Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM
karty.

1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku SIM telefonní seznam.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Nový.
5. Zadejte kontaktní informace.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do adresáře
Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM
karty.

1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku SIM telefonní seznam.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Kopírovat vše do adresáře.

Poznámka: Chcete-li ze SIM karty zkopírovat kontakt s telefonním číslem, které odpovídá kontaktu již
uvedenému v adresáři, zařízení BlackBerry® kontakt ze SIM karty nezkopíruje.

Kopírování kontaktů z adresáře na SIM kartu
Ověřte, zda poskytovatel bezdrátových služeb vaši SIM kartu nastavil pomocí telefonního seznamu SIM
karty.
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1. Klepněte na kontakt v adresáři.
2. Klepněte na položku Zobrazit.
3. Zvýrazněte telefonní číslo.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Kopírovat na SIM kartu telefonního seznamu.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna kontaktu na SIM kartě
1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku SIM telefonní seznam.
3. Zvýrazněte kontakt.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit.
6. Změňte kontaktní informace.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění kontaktu ze SIM karty
1. V adresáři klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku SIM telefonní seznam.
3. Zvýrazněte kontakt.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.

Uložení zpráv SMS na SIM kartě
Nastavíte-li SIM kartu pro ukládání zpráv SMS, SIM karta zprávy SMS neodstraní ani poté, co je zařízení
BlackBerry® importuje do seznamu zpráv.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku SMS.
2. V poli Nechat zprávy na SIM kartě nastavte hodnotu Ano.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li ukládání zpráv SMS na SIM kartě ukončit, nastavte v poli Nechat zprávy na SIM kartě
hodnotu Ne. Nastavíte-li v tomto poli hodnotu Ne, budou zprávy SMS na SIM kartě po importu do
seznamu zpráv zařízením odstraněny.
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Zabezpečení SIM karty
Můžete chránit svou kartu SIM kódem PIN, abyste přidali další úroveň zabezpečení zařízení
BlackBerry®. Pokud svou kartu SIM zablokujete kódem PIN, nemohou ostatní uživatelé použít ve vašem
zařízení své karty SIM. Dříve než použijete svou kartu SIM v jiném zařízení, musíte zadat kód PIN.

Ochrana SIM karty pomocí kódu PIN
Zkontrolujte, zda vám poskytovatel bezdrátových služeb spolu se SIM kartou poskytl kód PIN.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku SIM karta.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Aktivovat zabezpečení.
5. Zadejte číslo PIN SIM karty.
6. Klepněte kolečkem.

Poznámka: Pokud zadáte třikrát nesprávné číslo PIN SIM karty, karta nebude funkční. Další informace
získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Změna čísla PIN karty SIM
Ověřte, zda jste zapnuli bezpečnostní kód PIN SIM karty.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku SIM karta.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Změnit kód PIN2.

Změna zobrazení jména pro telefonní číslo
Pokud SIM karta podporuje více telefonních čísel, lze přizpůsobit zobrazení jména pro telefonní číslo.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku SIM karta.
3. Zvýrazněte telefonní číslo.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit SIM telefonní číslo.
6. Zadejte zobrazení jména pro telefonní číslo.
7. Stiskněte klávesu Enter.
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Zabezpečení

Základní informace o zabezpečení

Heslo zařízení
Pokud zadáte heslo zařízení BlackBerry® nesprávně, budete moci pokračovat až po zadání textu
blackberry. Při dalším pokusu o zadání hesla se budou zadávané znaky zobrazovat na obrazovce.

Překročíte-li počet povolených pokusů o zadání hesla, zařízení z bezpečnostních důvodů vymaže veškerá
data.

Nastavení hesla zařízení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. V poli Heslo nastavte hodnotu Aktivováno.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li heslo zařízení BlackBerry® vypnout, v poli Heslo nastavte hodnotu Deaktivováno.

Změna hesla zařízení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Změnit heslo.

Blokování zařízení
Zkontrolujte, zda jste nastavili heslo zařízení BlackBerry®.

Na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku Blokovat.

Chcete-li zařízení odblokovat, otáčejte kolečkem na obrazovce Zamknout.  Klepněte na položku
Odemknout. Zadejte heslo zařízení. Stiskněte klávesu Enter.

Zamknutí klávesnice
Pokud nenastavíte heslo zařízení BlackBerry®, lze zamknout klávesnici, a zabránit tak náhodnému
navázání hovorů nebo stisknutí kláves.
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Na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací klepněte na položku Zámek klávesnice.

Klávesnici odemknete stisknutím klávesy hvězdička (*) a klávesy Odeslat.

Nastavení limitu pro počet pokusů o zadání hesla zařízení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Nastavte pole Počet pokusů o zadání hesla.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Správce hesel

Správce hesel
Správce hesel slouží k uložení všech hesel na jednom místě. Správce hesel je určen k ochraně hesel
pomocí hesla správce hesel. Zadáte-li toto heslo, správce hesel vaše hesla dešifruje.

Správce hesel můžete také použít pro generování náhodných hesel obsahujících písmena, číslice a
symboly.

Přidání hesla do správce hesel
1. Ve správci hesel klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Nové.
3. Zadejte heslo.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vytvoření náhodného hesla
1. Ve správci hesel klepněte kolečkem.
2. Klepněte na tlačítko Nový.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Náhodné heslo.
5. Zadejte heslo.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Nastavení podmínek pro náhodné generování hesel
1. Ve správci hesel klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Nastavte pole náhodného hesla.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení hesla ve správci hesel
1. Ve správci hesel klepněte na heslo.
2. Klepněte na tlačítko Otevřít.

Změna hesla ve správci hesel
1. Ve správci hesel zvýrazněte heslo.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na tlačítko Otevřít.
4. Změňte informaci hesla.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Skrytí hesel ve správci hesel
1. Ve správci hesel klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V poli Zobrazit heslo nastavte hodnotu Ne.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li hesla ve správci hesel opět zobrazit, nastavte v poli Zobrazit heslo hodnotu Ano.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek
Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, záznamů kalendáře,
úkolů, poznámek nebo hesel, můžete vypnout.

1. V aplikaci klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V případě potřeby klepněte na tlačítko Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Potvrdit odstranění na hodnotu Ne.
5. Klepněte kolečkem.
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6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění hesla ze správce hesel
1. Ve správci hesel zvýrazněte heslo.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Odstranit.

Změna hesla správce hesel
1. Ve správci hesel klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Změnit heslo.

Kopírování hesla
1. Ve správci hesel zvýrazněte heslo.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Kopírovat uživatelské jméno nebo Kopírovat heslo.

Chcete-li vymazat schránku, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Vymazat schránku.
Poznámka: Hesla ve schránce nejsou šifrovaná.

Zamezení kopírování hesla
1. Ve správci hesel klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. V poli Povolit kopii schránky nastavte hodnotu Ne.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení maximálního počtu pokusů o zadání hesla ve správci hesel
1. Klepněte kolečkem ve správci hesel.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Nastavte pole Pokusy o zadání hesla.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.
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Šifrování

Ochrana obsahu
Ochrana obsahu slouží k šifrování dat zařízení BlackBerry®. Pokud je ochrana obsahu zapnutá, zařízení
pomocí soukromého klíče šifruje uložená data včetně dat, která jsou do zařízení přijata v době, kdy je
blokováno. Zařízení data dešifruje když k nim přistupujete.

Můžete nastavit ochranu obsahu včetně nebo vyjma kontaktů. Pokud zapnete ochranu obsahu pro
kontakty a obdržíte hovor v době, kdy je zařízení zablokováno, jméno volajícího se na obrazovce
neobjeví.

Pokud zařízení zablokujete, objeví se v sekci pro zobrazení stavu zařízení indikátor otevřený zámek a
tím indikuje, že zařízení maže kopii soukromého klíče z dočasné paměti zařízení. Jakmile zařízení klíč
vymaže, objeví se indikátor zámek.

Ochrana dat zařízení
Zkontrolujte, zda jste nastavili heslo zařízení BlackBerry®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Změňte nastavení v poli Ochrana obsahu na hodnotu Aktivováno.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení úrovně ochrany obsahu
Zkontrolujte, zda je ochrana obsahu zapnutá.
Lze nastavit úroveň šifrování, které zařízení BlackBerry® používá pro ochranu dat přijatých, když je
zařízení zablokováno.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Nastavte pole Úroveň.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Šifrovací klíče
Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem, který používá BlackBerry® Enterprise
Server nebo BlackBerry® Desktop Redirector, používá pro ochranu toku dat mezi službou BlackBerry
Enterprise Server nebo BlackBerry Desktop Redirector a zařízením šifrovací klíč.
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Každé 2 týdny byste měli vytvořit nový šifrovací klíč.

Vytváření šifrovacího klíče
Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru BlackBerry®
Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce systému. Pokud je
zařízení spojeno s e-mailovým účtem, který používá server BlackBerry Enterprise Server, jenž
nepodporuje tuto funkci, můžete vytvořit šifrovací klíč pomocí nástroje nastavení e-mailu aplikace
BlackBerry® Desktop Manager. Více informací naleznete v nápovědě online  nápovědě Online pro
BlackBerry Desktop Software.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Klepněte na službu.
4. Klepněte na položku Obnovit šifrovací klíč.

Komprimace obsahu
Komprimace obsahu slouží ke zmenšení objemu dat v zařízení, přičemž integrita těchto dat zůstane
zachována. Je-li komprimace obsahu zapnuta, zařízení komprimuje všechna data v zařízení, včetně
zpráv, kontaktů, záznamů kalendáře, úkolů a poznámek. Komprimace obsahu by měla zůstat zapnuta.

Je-li zapnuta komprimace i ochrana obsahu, zařízení data v zařízení komprimuje před jejich šifrováním.

Vyčistění paměti

Čištění paměti
Vyčistění paměti je určeno pro odstranění citlivých dat z paměti zařízení BlackBerry®. Mezi citlivá data
patří například citlivá data v mezipaměti prohlížeče paměti klíčů, nešifrovaná data v e-mailových
zprávách, hesla pro ověřování protokolem LDAP a data z certifikátů a hledání klíčů.

Je-li vyčištění paměti zapnuto, odstraní čistící aplikace automaticky citlivá data v následujících
případech:

• po vložíte zařízení do pouzdra
• pokud se zařízení po určenou zadanou dobu nepoužívá
• při synchronizaci s počítačem
• po změně času nebo časového pásma v zařízení
• po zamknutí zařízení

Zapnutí vyčištění paměti
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
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2. Klepněte na položku Vyčištění paměti.
3. Změňte nastavení v poli Stav na hodnotu Aktivováno.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna poté, co zařízení vymaže důvěrná data z paměti zařízení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Vyčistění paměti.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Abyste zamezili vymazání důvěrných dat z paměti zařízení BlackBerry® při vložení zařízení do
pouzdra, nastavte v poli Vyčistit, pokud je v pouzdře hodnotu Ne.

• Abyste zamezili vymazání důvěrných dat z paměti zařízení při nečinnosti zařízení po určitou
dobu, nastavte v poli Vyčistit při nečinnosti hodnotu Ne.

• Časový limit čekání zařízení po ukončení používání, po němž dojde k vymazání důvěrných dat
z paměti zařízení, lze změnit v poli Časový limit pro režim nečinnosti.

4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění důvěrných dat aplikací z paměti zařízení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Vyčistění paměti.
3. V sekci Registrované čističe klepněte na aplikaci.
4. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li odstranit důvěrná data pro zvýrazněnou aplikaci, klepněte na položku
Vyčistit<Application>. Klepněte na tlačítko OK.

• Chcete-li odstranit důvěrná data pro všechny aplikace, klepněte na položku Vyčistit nyní.

Zobrazení ikony pro aplikaci čistící paměť na domovské obrazovce
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na Vyčistění paměti.
3. Změňte obsah pole Zobrazit ikonu na domovské obrazovce na hodnotu Ano.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

217



Certifikáty

Základní informace o certifikátech

Stažení certifikátu z certifikačního serveru LDAP

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na možnost Načíst certifikáty.
5. Zadejte kritéria vyhledávání.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Hledat.
8. Klepněte na certifikát.
9. Klepněte na možnost Přidat certifikát do paměti klíčů.

Zobrazení vlastností certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Klepněte na certifikát.
4. Klepněte na tlačítko Podrobnosti.

Vlastnosti certifikátu

Stav odvolání:
Toto pole zobrazuje stav odvolání certifikátu ke stanovenému datu a ve stanoveném čase.

Stav důvěryhodnosti:
Toto pole zobrazuje stav důvěryhodnosti řetězu certifikátů. Certifikát může být explicitně
důvěryhodný (samotný certifikát je důvěryhodný), implicitně důvěryhodný (kořenový certifikát
v řetězu certifikátů je na zařízení BlackBerry® důvěryhodný) nebo nedůvěryhodný (certifikát není
explicitně důvěryhodný a kořenový certifikát v řetězu certifikátů není důvěryhodný nebo na zařízení
neexistuje).

Datum ukončení platnosti:
V tomto poli se zobrazí datum, které vystavitel certifikátu určil jako konečné datum certifikátu.

Typ certifikátu:
V tomto poli se zobrazí formát certifikátu. Zařízení podporuje formáty certifikátu X.509 a WTLS.
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Typ veřejného klíče:
V tomto poli se zobrazí standard, kterému odpovídá veřejný klíč. Zařízení podporuje klíče RSA®,
DSA, Diffie-Hellman a ECC.

Předmět:
V tomto poli se zobrazí informace o předmětu certifikátu.

Vystavitel:
V tomto poli se zobrazí informace o vystaviteli certifikátu.

Sériové číslo:
V tomto poli se zobrazí sériové číslo certifikátu v hexadecimálním formátu.

Použití klíče:
V tomto poli se zobrazí povolené způsoby použití veřejného klíče.

Alternativní název předmětu:
V tomto poli se zobrazí alternativní e-mailová adresa pro předmět certifikátu, pokud je alternativní
e-mailová adresa k dispozici.

Miniatura SHA1:
V tomto poli se zobrazí miniatura SHA-1.

Miniatura MD5:
V tomto poli se zobrazí miniatura MD5.

Zobrazení jednoho typu certifikátů v seznamu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na jednu z následujících položek nabídky:

• Zobrazit moje certifikáty
• Zobrazit ostatní certifikáty
• Zobrazit certifikáty CÚ
• Zobrazit kořenové certifikáty

Chcete-li v zařízení BlackBerry® zobrazit všechny certifikáty, klepněte kolečkem. Klepněte na možnost
Zobrazit všechny certifikáty.

Odesílání certifikátu
Pokud odesíláte certifikát, zařízení BlackBerry® odesílá veřejný klíč, ale neodesílá odpovídající soukromý
klíč.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
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2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odeslat jako E-mail nebo Odeslat pomocí PIN.

Odstranění certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.

Zobrazení řetězu certifikátu pro certifikát

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Zobrazit řetěz.

Stav certifikátu

Indikátory stavu certifikátu

:

Certifikát má odpovídající soukromý klíč uložený v zařízení BlackBerry® nebo na kartě Smart Card.

:

Řetěz certifikátů je důvěryhodný a platný a stav odvolání certifikátu je dobrý.

:

Stav odvolání řetězu certifikátu je neznámý, nebo je veřejný klíč pro certifikát v řetězu certifikátu
slabý.

:

Certifikát je nedůvěryhodný nebo odvolaný, nebo certifikát v řetězu certifikátu je nedůvěryhodný,
odvolaný, vypršel, neplatný nebo ho nelze ověřit.

220



Kontrola stavu odvolání certifikátu nebo řetězu certifikátů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Načíst stav nebo Načíst stav řetězu.

Změna stavu důvěryhodnosti certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Důvěřovat nebo Nedůvěřovat.
6. Podle potřeby proveďte jeden z následujících kroků:

• Chcete-li důvěřovat zvýrazněnému certifikátu, klepněte na položku Vybraný certifikát.
• Chcete-li důvěřovat zvýrazněnému certifikátu a všem ostatním certifikátům v řetězu, klepněte

na položku Celý řetěz.

Odvolání certifikátu
Pokud certifikát odvoláte, bude odvolán pouze v paměti klíčů zařízení BlackBerry®. Zařízení
neaktualizuje stav odvolání u certifikační autority nebo na serverech CRL.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odvolat.
6. Klepněte na položku Ano.
7. Změňte pole Důvod.
8. Klepněte na tlačítko OK.

Zvýrazněním lze zrušit pozdržení certifikátu. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Zrušit
pozdržení.

Důvody odvolání certifikátu

Neznámé:
Důvod odvolání neodpovídá žádnému z předdefinovaných důvodů.
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Ohrožení bezpečnosti klíče:
Osoba, která není oprávněna k používání klíče, by mohla zjistit hodnotu soukromého klíče.

Ohrožení bezpečnosti CÚ:
Někdo jiný by mohl odhalit soukromý klíč vystavitele certifikátu.

Změna v přidružení:
Osoba, oprávněná k používání certifikátu, již v organizaci nepracuje.

Nahrazeno:
Nový certifikát nahrazuje existující certifikát.

Ukončení provádění operace:
Osoba oprávněná k používání certifikátu již certifikát nevyžaduje.

Držení certifikátu:
Chcete dočasně odvolat certifikát.

Možnosti certifikátů

Změna zobrazovaného názvu certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Změnit jmenovku.
6. Zadejte zobrazení jména pro certifikát.
7. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání e-mailové adresy k certifikátu

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Zvýrazněte certifikát.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Spojit adresy.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na položku Přidat adresu.
8. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Klepněte na kontakt.
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• Klepněte na položku Použít jednou. Klepněte na položku E-mail.  Zadejte e-mailovou adresu.
Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Pokračovat.

9. Klepněte kolečkem.
10. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí výzvy pro zadání zobrazovaného názvu, která se objeví po přidání
certifikátu do paměti klíčů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na možnost Načíst certifikáty.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Možnosti.
7. Změňte obsah pole Výzva pro jmenovku na hodnotu Ne.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Po přidání certifikátu používá zařízení BlackBerry® předmět certifikátu jako jeho název.

Vypnutí výzvy stavu načítání, která se objeví po přidání certifikátu do paměti klíčů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na možnost Načíst certifikáty.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Možnosti.
7. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li stáhnout stav odvolání certifikátu při jeho přidání do paměti klíčů, změňte obsah pole
Načíst stav na Ano.

• Chcete-li přidat certifikát do paměti klíčů bez stažení jeho stavu odvolání, změňte obsah pole
Načíst stav na Ne.

8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Klávesové zkratky certifikátů
• Vystavitele certifikátu lze zobrazit stisknutím klávesy Space.

• Vlastnosti certifikátu lze zobrazit stisknutím klávesy Enter.
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• Úroveň zabezpečení certifikátu lze zobrazit stisknutím kláves Alt a L.

• Sériové číslo certifikátu lze zobrazit stisknutím kláves Alt a S.

• Certifikáty pro certifikační úřady lze zobrazit stisknutím kláves Alt a C.

• Osobní certifikáty a certifikáty ostatních osob lze zobrazit stisknutím kláves Alt a E.

• Osobní certifikáty lze zobrazit stisknutím kláves Alt a P.

• Certifikáty ostatních osob lze zobrazit stisknutím kláves Alt a O.

• Kořenové certifikáty lze zobrazit stisknutím kláves Alt a R.

• Všechny certifikáty lze zobrazit stisknutím kláves Alt a A.

Certifikační servery

Přidání certifikačního serveru
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikační servery.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Nový server.
5. Zadejte informace pro certifikační server.
6. Klepněte kolečkem.
7. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna informací o připojení pro certifikační server
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikační servery.
3. Zvýrazněte certifikační server.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Upravit.
6. Změna informací o připojení pro certifikační server
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Možnosti připojení pro certifikační servery LDAP

Popisný název:
Zadejte zobrazovaný název pro certifikační server.

Název serveru:
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Zadejte síťovou adresu certifikačního serveru.

Základní dotaz:
Zadejte základní dotaz pro certifikační server s použitím X.509 syntaxe certifikátu (např.,
o=test.rim.net).

Port:
Zadejte číslo portu pro síť vaší organizace. Výchozí číslo portu je 389.

Typ ověřování:
Určete, zda se musíte přihlásit k certifikačnímu serveru.

Typ připojení:
Určete, zda vaše zařízení BlackBerry® používá pro připojení k certifikačnímu serveru připojení SSL
nebo TLS.

Možnosti připojení pro servery OCSP a CRL

Popisný název:
Zadejte zobrazení jména pro certifikační server.

Adresa URL serveru:
Zadejte webovou adresu certifikačního serveru.

Odesílání informací o připojení pro certifikační server
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikační servery.
3. Zvýrazněte certifikační server.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku E-mailový server nebo server PIN.

Odstranění certifikačního serveru
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikační servery.
3. Zvýrazněte certifikační server.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.
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Paměti klíčů

Paměť klíčů
Paměť klíčů v zařízení BlackBerry® může uložit následující položky. Pro přístup k těmto položkám
v paměti klíčů, musíte zadat heslo paměti klíčů.

• osobní certifikáty (certifikáty a dvojice soukromých klíčů)
• certifikáty stažené pomocí nástroje synchronizace certifikátů aplikace BlackBerry® Desktop

Manager
• certifikáty stažené z certifikačního serveru LDAP
• certifikáty přidané ze zprávy
• osobní klíče PGP® (dvojice veřejných a soukromých klíčů)
• veřejné klíče PGP jsou stažené z certifikačního serveru LDAP
• veřejné klíče PGP přidané ze zprávy
• kořenové certifikáty obsažené v aplikaci BlackBerry® Desktop Software

Změna hesla paměti klíčů
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na možnost Paměti klíčů.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Změnit heslo.

Změna po vymazání hesla paměti klíčů zařízením
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na možnost Paměti klíčů.
3. Změňte pole Časový limit hesla soukromého klíče.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Pro přístup k soukromým klíčům po vymazání hesla paměti klíčů zařízením BlackBerry® musíte zadat
heslo paměti klíčů.

Automatické přidání kontaktů do adresáře při zařazení nových položek
do paměti klíčů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na možnost Paměti klíčů.
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3. Změňte obsah pole Injektor adresy paměti klíčů na hodnotu Aktivováno.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna služby, kterou zařízení používá ke stažení certifikátů
V závislosti na vaší organizaci nemusí být možné službu používanou ke stažení certifikátů změnit. Další
informace získáte u správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na možnost Paměti klíčů.
3. Změňte obsah pole Certifikační služba.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí automatického zálohování dat v paměti klíčů
Ve výchozím nastavení jsou položky v paměti klíčů v zařízení BlackBerry® zálohovány nebo
obnovovány, když zálohujete nebo obnovujete data zařízení. Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete
zálohovat nebo obnovit soukromý klíč z počítače, můžete vypnout automatické zálohování a obnovení
dat v paměti klíčů.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na možnost Paměti klíčů.
3. V poli Povolit zálohování/obnovu paměti klíčů nastavte hodnotu Ne.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Automatické zálohování dat paměti klíčů lze zapnout, nastavíte-li v poli Povolit zálohování/obnovu
paměti klíčů hodnotu Ano.

Změna frekvence obnovení pro seznamy odvolání certifikátů
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na možnost Paměti klíčů.
3. Změňte pole Stav certifikátu vyprší po.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zařízení BlackBerry® automaticky stáhne nový stav odvolání, pokud zařízení používá položku z paměti
klíčů, jejíž stav je starší než nastavený časový limit.

Odmítnutí seznamu odvolání certifikátů z neověřených serverů CRL
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
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2. Klepněte na možnost Paměti klíčů.
3. Změňte nastavení v poli Přijmout neověřené CRL na hodnotu Ne.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zařízení BlackBerry® odmítá seznamy odvolání certifikátů ze serverů CRL, které nemůže služba
BlackBerry® MDS Connection Service ověřit.

Karty Smart Card

Informace o používání karty Smart Card se zařízením
Karty Smart Card ukládají certifikáty a soukromé klíče Čtecí zařízení karet Smart Card lze použít
k importu certifikátů z karty Smart Card do paměti klíčů v zařízení BlackBerry®, soukromé klíče ale není
možné importovat. V důsledku toho operace se soukromými klíči v zařízení, například podepisování a
dešifrování, používají kartu Smart Card, zatímco operace s veřejnými klíči v zařízení, například ověřování
a šifrování, používají veřejné certifikáty.

Pokud pro ověření do zařízení používáte certifikát karty Smart Card poté, co jste k zařízení připojili čtecí
zařízení karet Smart Card, zařízení bude vyžadovat ověření z karty Smart Card při každém odblokování
zařízení.

Je-li v zařízení nainstalována S/MIME Support Package pro zařízení BlackBerry®, můžete pro odesílání
zpráv chráněných S/MIME využít certifikáty karty Smart Card.

Informace o ověření pomocí dvou faktorů
Ověření pomocí dvou faktorů pro doplňkové zabezpečení zařízení BlackBerry® vyžaduje položku, kterou
máte (například kartu Smart Card) a položku, kterou znáte (například vstupní heslo). Pro přihlášení
k zařízení s ověřením pomocí dvou faktorů lze použít kartu Smart Card nebo můžete pro ověření pomocí
dvou faktorů použít softwarový token, pokud zařízení se softwarem RSA® používáte jako hardwarový
token.

Pokud používáte ověření pomocí dvou faktorů, je nezbytné zadat vstupní heslo

• pro odblokování zařízení
• pro změnu obecné bezpečnostní možnosti v zařízení
• pro změnu možnosti karty Smart Card
• při použití zařízení se softwarem RSA

Podmínky: ověření pomocí dvou faktorů
• Ověřte, zda jste nastavili heslo zařízení BlackBerry®.
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• Zkontrolujte si, zda znáte heslo karty Smart Card. Toto heslo byste měli obdržet spolu s kartou
Smart Card.

Zapnutí ověření pomocí dvou faktorů
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. V poli Ověřovatel uživatelů nastavte hodnotu Aktivováno.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Import certifikátu z karty Smart Card
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Certifikáty.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Importovat certifikáty pro karty Smart Card.
5. Zadejte heslo karty.
6. Zaškrtněte políčko vedle certifikátu.
7. Klepněte na tlačítko OK.
8. Zadejte heslo paměti klíčů.
9. Klepněte na tlačítko OK.

Zamykání zařízení při vyjímání karty Smart Card ze čtečky karet Smart
Card

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na kartu Smart Card.
3. Změňte nastavení v poli Zablokovat při vyjmutí karty na hodnotu Aktivováno.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zadání hesla pro kartu Smart
Používáte-li ověření pomocí dvou faktorů a pokud je heslo zařízení BlackBerry® nebo heslo karty Smart
Card číselné, mělo by být možné zadat heslo pro kartu Smart do polí pro heslo. Je-li zadání hesla pro
kartu Smart zapnuto, zařízení si zapamatuje formát hesla které zadáte do pole pro heslo. Zadáte-li heslo
znovu, zařízení na pole pro heslo aplikuje filtr hesla pro kartu Smart. Je-li heslo číselné, objeví se vedle
pole pro heslo indikátor 123 a pro zadání číslic nebude nutné stisknout klávesu Alt. Je-li heslo
alfanumerické, objeví se vedle pole pro heslo indikátor ABC.
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Podmínky: Zadání hesla pro kartu Smart
• Zkontrolujte, zda je v zařízení BlackBerry® nainstalován správný ovladač karty Smart Card a

ovladač čtecího zařízení karet Smart Card.

• Zkontrolujte, zda je ověření pomocí dvou faktorů zapnuté.

Vypnutí zadání hesla pro kartu Smart
Pro snížení možnosti odhadnutí hesla pro vaše zařízení BlackBerry® nebo hesla pro kartu Smart cizí
osobou, založené na filtru hesla pro kartu Smart, který zařízení aplikuje do polí pro heslo, můžete zadání
hesla pro kartu Smart vypnout.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. V poli Zadání hesla pro kartu Smart nastavte hodnotu Deaktivováno.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li zadání hesla pro kartu Smar topět zapnout, nastavte v poli Zadání hesla pro kartu Smart
hodnotu Ano.

Změna filtrů hesla pro kartu Smart Card
V prázdném poli pro heslo stiskněte klávesu Enter.

Vedle pole pro heslo se objeví indikátor nového hesla pro kartu Smart Card.

Podmínky: Certifikáty ověření
• Zkontrolujte, zda je v zařízení BlackBerry® nainstalován správný ovladač karty Smart Card a

ovladač čtecího zařízení karet Smart Card.

• Zkontrolujte, zda jste z karty Smart Card importovali certifikát, který lze použít pro podepisování
a ověřování. Další informace naleznete v dodatku uživatelské příručky týkající se produktu S/
MIME Support Package pro zařízení BlackBerry®.

• Zkontrolujte, zda jste nastavili heslo zařízení.

• Zkontrolujte, zda je ověření pomocí dvou faktorů zapnuté.

• Zkontrolujte, zda máte heslo karty Smart Card. Toto heslo byste měli obdržet spolu s kartou
Smart Card.

Použití certifikátu k ověření karty Smart Card
Pokud pro ověření karty Smart Card používáte certifikát, ověří tento certifikát vaši kartu Smart Card
kdykoli ji použijete k odblokování zařízení BlackBerry®.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
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2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Nastavte pole Certifikát ověření.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li používání certifikátu k ověření karty Smart Card vypnout, nastavte pole Certifikát ověření
na Žádný.

Automatická kontrola stavu certifikátu ověření
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Změňte nastavení v poli Kontrola stavu certifikátu.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Pokud zařízení BlackBerry® zkontroluje stav certifikátu ověření a zjistí, že je odvolaný nebo vypršela
jeho platnost, zablokuje se.

Uložení vstupního hesla karty Smart Card do paměti zařízení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na možnost Smart Card.
3. Změňte nastavení v poli Mezipaměť PIN na Aktivováno.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Zařízení BlackBerry® uloží vstupní heslo na stejnou dobu, po kterou bude mít uloženo také vaše heslo
paměti klíčů.

Vypnutí upozornění pro připojení karet Smart Card
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na kartu Smart Card.
3. Změňte nastavení v poli Indikátoru LED relace na hodnotu Deaktivováno.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li zapnout upozornění na připojení karet Smart Card, změňte nastavení v poli Indikátoru LED
relace na Aktivováno.
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Softwarové tokeny

Softwarové tokeny
K připojení k síti VPN budete možná potřebovat softwarový token.  Softwarový token obsahuje znakový
kód, který zařízení BlackBerry® periodicky obnovuje, a kód PIN. Další informace o softwarových
tokenech vám poskytne správce.

Změna čísla PIN softwarového tokenu v zařízení
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Softwarové tokeny.
3. Klepněte na vybraný softwarový token.
4. Klepněte na tlačítko Zadat číslo PIN.

Klíče PGP
Klíče PGP® můžete používat, pokud nainstalujete PGP® Support Package pro zařízení BlackBerry®.
Další informace naleznete v dodatku uživatelské příručky týkající se produktu PGP Support Package pro
zařízení BlackBerry.

Bezpečnostní autotesty
Bezpečnostní autotesty slouží ke kontrole správné implementace softwaru na zařízení BlackBerry®.
Testy proběhnou automaticky po restartování zařízení.

Ověření zabezpečovacího softwaru
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Obecná nastavení.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Ověření zabezpečovacího softwaru.
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Odstraňování problémů se zabezpečením

Nelze stáhnout certifikát
Pokud byl změněn typ připojení, které zařízení BlackBerry® používá pro připojení k certifikačnímu
serveru LDAP, zkuste přepnout na výchozí typ připojení.

Zařízení nelze odblokovat pomocí karty Smart Card
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je ve čtecím zařízení karet Smart Card vložena správná karta Smart Card.
• Ověřte, zda je karta Smart Card do čtecího zařízení karet Smart Card správně vložena.
• Zkontrolujte, zda jste správně zadali heslo karty Smart Card. Toto heslo byste měli obdržet spolu

s kartou Smart Card.
• Pokud pro ověření karty Smart Card používáte certifikát, zkontrolujte, zda certifikát není

odvolaný nebo nevypršela jeho platnost.

Zařízení po zadání hesla vyzývá k uskutečnění tísňového volání
Obsahuje-li heslo zařízení BlackBerry® kombinaci písmen odpovídající tísňovému přístupovému číslu,
zařízení vás může po zadání hesla vyzvat k uskutečnění tísňového volání.

Chcete-li pokračovat v zadání hesla zařízení, stiskněte klávesu Escape.
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Ovládání aplikací od jiných dodavatelů

Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů
Lze nastavit oprávnění pro interakci aplikací od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® s jinými
aplikacemi v zařízení. Například lze určit, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup
k Internetu, navazovat telefonní hovory nebo používat spojení Bluetooth®.

Pokud jste do zařízení přidali aplikace od jiných dodavatelů, jeho bezpečnostní brána firewall těmto
aplikacím zabrání odesílat nebo přijímat data bez vašeho vědomí. Před odesláním nebo přijetím dat
aplikací od jiných dodavatelů vás dialogové okno vyzve k povolení nebo odmítnutí požadavku na spojení.
Pokud výzvu vypnete, lze možnosti brány firewall obnovit, aby se výzva k potvrzení spojení opět
zobrazovala.

Vynulování oprávnění pro připojení pro aplikace od jiných
dodavatelů

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti zabezpečení.
2. Klepněte na položku Bezpečnostní brána firewall.
3. Klepněte kolečkem.
4. Klepněte na položku Vynulovat nastavení.

Přímé připojení k Internetu pro aplikace od jiných
dodavatelů
Některé aplikace od jiných dodavatelů, které přidáte do zařízení BlackBerry® vyžadují přímé připojení
TCP nebo HTTP k Internetu. Například aplikace cen cenných papírů může připojení k Internetu
potřebovat k tomu, aby získala nejnovější ceny cenných papírů. Bude zřejmě nutné nastavit parametr
APN, které bude tato aplikace o jiného dodavatele pro připojení používat.

Nastavení přímého připojení k Internetu pro aplikaci od
jiného dodavatele
Zkontrolujte, zda máte číslo APN a uživatelské jméno a heslo pro APN. Další informace získáte u
poskytovatele bezdrátových služeb.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku TCP.
3. Zadejte parametr APN.
4. Klepněte kolečkem.
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5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení povolení pro aplikaci od jiného dodavatele
Poznámka: Změna povolení pro aplikaci od jiného dodavatele může významně ovlivnit fungování
aplikací zařízení BlackBerry®. Potřebujete-li další informace o tom, jak může změna těchto povolení
ovlivnit fungování aplikací od jiných dodavatelů v zařízení, obraťte se na poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Aplikace.
3. Zvýrazněte aplikaci od jiného dodavatele.
4. Klepněte kolečkem.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li nastavit povolení pro zvýrazněnou aplikaci od jiného dodavatele, klepněte na položku
Upravit oprávnění.

• Chcete-li nastavit povolení pro všechny aplikace od jiných dodavatelů, klepněte na položku
Upravit výchozí oprávnění.

6. Rozbalte položky Připojení, Interakce nebo Údaje o uživateli.
7. Změňte nastavení v poli pro oprávnění.
8. Klepněte kolečkem.
9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Povolení připojení aplikací od jiných dodavatelů
USB:

Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele může použít fyzická připojení, například kabel USB nebo
RS-232, které je nastaveno pro zařízení BlackBerry®.

Bluetooth:
Nastavte, zda aplikace od jiných dodavatelů mohou použít připojení Bluetooth®.

Telefon:
Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele mohou uskutečňovat hovory nebo mít přístup
k protokolům hovorů.

Poloha (GPS):
Nastavte, zda aplikace od jiných dodavatelů mohou použít informace GPS o vaší poloze.

Podniková síť:
Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele mohou přistupovat k síti Internet nebo k síti intranet
vaší organizace.
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Internet operátora:
Nastavte, zda aplikace od jiného dodavatele mohou přistupovat k síti Internet prostřednictvím
poskytovatele bezdrátových služeb (například pomocí přímého internetového připojení nebo brány
WAP).

Oprávnění pro interakci aplikací od jiných dodavatelů
Meziprocesová komunikace:

Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů komunikovat a sdílet data s jinými aplikacemi
v zařízení BlackBerry®.

Změna nastavení zařízení:
Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů zapnout nebo vypnout zařízení nebo změnit
možnosti zařízení, například možnosti zobrazení.

Media Access:
Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k multimediálním souborům ve
vašem zařízení.

Správa modulů:
Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů ve vašem zařízení přidávat nebo odstraňovat
moduly aplikace nebo získat přístup k informacím modulu, jako název aplikace nebo verze.

Vložení dat motivu:
Určete, zda může zařízení použít aplikace od jiných dodavatelů jako zdroj vlastních motivů.

Vložení klávesy:
Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů simulovat akce, jako stisknutí klávesy na zařízení.

Filtrování prohlížeče:
Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů zaregistrovat filtry prohlížeče v prohlížeči na vašem
zařízení k přidávání, změně nebo odstranění obsahu webové stránky předtím, než se objeví
v prohlížeči.

Zachycení obrazovky:
Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů pořizovat snímky obrazovky vašeho zařízení.

Vynulování bezpečnostního časovače:
Určete, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů vynulovat dobu, po kterou zůstává vaše zařízení
odblokované poté, co jste jej přestali používat.

Oprávnění pro aplikace od jiných dodavatelů
E-mail:
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Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup v zařízení BlackBerry® k e-mailu,
zprávám SMS nebo zprávám PIN.

PIM:
Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® získat přístup k datům
organizéru například kontaktům, záznamům kalendáře, úkolům nebo poznámkám.

Soubory:
Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů v zařízení BlackBerry® získat přístup k souborům
uloženým v zařízení. Lze například nastavit, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup
k souborům přeneseným do zařízení pomocí nástroje správce médií aplikace BlackBerry® Desktop
Manager nebo pomocí technologie Bluetooth®.

Paměť klíčů:
Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k certifikátům nebo klíčům,
uloženým v zařízení.

Střední zabezpečení paměti klíčů:
Nastavte, zda mohou aplikace od jiných dodavatelů získat přístup k certifikátům nebo klíčům
v paměti klíčů, pokud zařízení ukládá heslo paměti klíčů v mezipaměti.
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Hra BrickBreaker

Hra BrickBreaker
Cílem hry BrickBreaker je ničit cihly pomocí pálky a kuličky. Během hry padají z cihel, které zničíte,
kapsle. Kapsle poskytují různé pomůcky při ničení cihel nebo ovládání kuličky nebo pálky.

Pokud ve kterékoli úrovni hry zasáhnete pálkou 50krát kuličku, cihly se každých pár sekund posunou o
jedno místo níž.

Kapsle BrickBreaker
Dlouhá:

Tato kapsle pálku prodlouží.

Pomalá:
Tato kapsle kuličku zpomalí.

Puška:
Tato kapsle umožní vystřelit tři náboje na cihly; náboj může zničit nerozbitné cihly.

Laser:
Tato kapsle umožňuje na cihly střílet neomezeným množstvím laserových paprsků.

Více kuliček:
Tato kapsle spustí hru se čtyřmi kuličkami.

Zachytit:
Tato kapsle umožňuje zachytit a zadržet kuličku.

Obráceně:
Tato kapsle změní směr pálky.

Zalomit:
Tato kapsle umožňuje pohnout pálkou za okraj obrazovky.

Bomba:
Tato kapsle zničí další zasaženou cihlu a poškodí cihly v okolí.

Život:
Tato kapsle poskytuje život navíc.
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Bodování ve hře BrickBreaker
Zachycení kapsle:

50 bodů

Střelba na cihlu z pušky:
50 bodů

Zasažení cihly kuličkou:
10 bodů

Střelba na cihlu laserem:
5 bodů

Poškození cihly bombou:
5 bodů

Hra BrickBreaker
• Pálkou pohybujte otáčením kolečka.
• Stisknutím klávesy Space uvolníte kuličku, pokud je zadržována.
• Stisknutím klávesy Space vystřelíte z laseru nebo z pušky.

Nastavení hlasitosti hry BrickBreaker
1. Ve hře BrickBreaker klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Nastavte pole Hlasitost.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nastavení rychlosti pálky
1. Ve hře Brick Breaker klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Možnosti.
3. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li nastavit rychlost pálky, nastavte pole Rychlost pohybu pálky.
• Chcete-li zrychlit pohyb pálky, když otáčíte kolečkem, zaškrtněte políčko Zrychlování pálky.

4. Klepněte kolečkem.
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5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odeslání skóre na webovou stránku hry BrickBreaker
s nejlepšími výsledky

1. Ve hře Brick Breaker klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Odeslat nejlepší skóre.

Prohlédnutí nejlepších skóre na webové stránce hry
BrickBreaker

1. Ve hře Brick Breaker klepněte kolečkem.
2. Klepněte na položku Nejlepší skóre.
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Knihy služeb

Knihy služeb
Knihy služeb určují, které služby jsou v zařízení BlackBerry® k dispozici.

Váš poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce může knihy služeb do zařízení zaslat
prostřednictvím bezdrátové sítě. Pokud je zařízení spojeno s e-mailovým účtem, který používá aplikaci
BlackBerry® Enterprise Server, můžete knihy služeb přijímat také připojením zařízení k programu
BlackBerry® Desktop Manager.

Přijetí knihy služeb
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Kniha služeb.
3. Zvýrazněte novou knihu služeb.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na tlačítko Přijmout.

Odstranění knihy služeb
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění.
2. Klepněte na položku Kniha služeb.
3. Zvýrazněte knihu služeb.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Odstranit.

Chcete-li knihu služeb obnovit, klepněte kolečkem. Klepněte na položku Obnovit smazané.
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Odstraňování problémů

Odstraňování nejběžnějších potíží se zařízením BlackBerry

Při stisknutí tlačítka Komfort se neotevře žádná aplikace
Ověřte, zda jste neodstranili aplikaci, která byla ke klávese přiřazena.

Klávese přiřaďte jinou aplikaci.

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné
V závislosti na plánu poskytovatele služeb nebo typu e-mailového účtu, spojeného se zařízením
BlackBerry® nemusí být některé funkce v zařízení dostupné.

Pokud je zařízení BlackBerry spojeno s e-mailovým účtem, který používá službu BlackBerry® Enterprise
Server, některé funkce pravděpodobně nebyly vaší organizací nastaveny nebo vám užívání některých
funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce nastavil možnosti, objeví se vedle pole
možností červený indikátor blokování.

Další informace o funkcích dostupných na zařízení vám poskytne správce nebo poskytovatel
bezdrátových služeb.

Odstraňování problémů s aplikací telefon

Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Nelze-li uskutečňovat hovory a je zapnuta pevná volba, zkontrolujte, zda se telefonní číslo

kontaktu zobrazuje v seznamu pevné volby, nebo vypněte pevnou volbu.
• Pokud při cestě do zahraničí nezměníte možnosti vytáčení s předvolbou, vytočte celé telefonní

číslo včetně kódu země a oblasti.
• Pokud nepřijímáte hovory, zkontrolujte, zda je vypnuté blokování a předávání hovorů.
• Pokud SIM karta podporuje více telefonních čísel, ale vy máte pouze jedno číslo, zkontrolujte,

zda je toto číslo nastaveno jako primární.
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Vlastní telefonní číslo se v telefonu zobrazuje jako Neznámé
Zkuste upravit telefonní číslo na SIM kartě a změňte tak jeho zobrazení v aplikaci telefon. V možnostech
zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění. Klepněte na položku SIM karta. Zvýrazněte
telefonní číslo. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Upravit SIM telefonní číslo. Zadejte vaše
telefonní číslo. Klepněte kolečkem.

Poznámka: Pokud změníte telefonní číslo na SIM kartě, nezmění se telefonní číslo používané zařízením
BlackBerry®pro navázání nebo přijímání hovorů.

Nelze kontrolovat hlasovou poštu
Máte-li k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel a snažíte se kontrolovat hlasovou poštu
pomocí klávesové zkratky, zařízení zavolá přístupové číslo hlasové pošty pro aktivní telefonní číslo.

Zkuste zkontrolovat hlasovou poštu pro alternativní telefonní číslo.

Nelze přidat hovor
Je-li k zařízení BlackBerry® přidruženo telefonní číslo hlasové služby Enterprise, hovor uskutečněný
nebo přijatý pomocí telefonního čísla hlasové služby Enterprise nelze přidat k hovoru uskutečněnému
nebo přijatému pomocí telefonního čísla poskytnutého poskytovatelem bezdrátových služeb.

Odstraňování problémů se zprávami

Nelze odesílat zprávy
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti
s bezdrátovým pokrytím, zařízení by mělo zprávy odeslat po návratu do oblasti s bezdrátovým
pokrytím.

• Pokud se položka nabídky pro odesílání zprávy neobjeví, ověřte zda máte pro kontakt uloženu
e-mailovou adresu, PIN nebo telefonní číslo.

• Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste přidali existující e-mailovou adresu do vašeho
zařízení pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v průvodci nastavením, ověřte, zda jste do
zařízení obdrželi aktivační zprávu od služby BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační
zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá), v průvodci nastavením otevřete
obrazovku pro nastavení e-mailu a zašlete knihu služeb do vašeho zařízení.

• Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení.
V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění. Klepněte na položku Tabulka
směrování hostitelů. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Registrovat nyní.

• Vytvořte šifrovací klíč.
• Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
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• Znovu odešlete zprávu.

Nelze přijímat zprávy
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti
s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

• Pokud jste vytvořili e-mailovou adresu nebo jste přidali existující e-mailovou adresu do vašeho
zařízení pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v průvodci nastavením, ověřte, zda jste do
zařízení obdrželi aktivační zprávu od služby BlackBerry® Internet Service. Pokud jste aktivační
zprávu neobdrželi (zaslání zprávy krátkou dobu trvá), v průvodci nastavením otevřete
obrazovku pro nastavení e-mailu pro zaslání knihy služeb do vašeho zařízení.

• Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte si zařízení.
V možnostech zařízení klepněte na položku Možnosti upřesnění. Klepněte na položku Tabulka
směrování hostitelů. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Registrovat nyní.

• Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
• Používáte-li filtry zpráv, ověřte, zda jsou možnosti pro e-mailové filtry správně nastaveny.
• Ověřte, zda je zapnuto předávání e-mailové zprávy a zda jste vybrali všechny složky e-

mailových zpráv včetně složky Doručená pošta, ze kterých chcete přijímat e-mailové zprávy.
• Zkontrolujte, zda zařízení neblokuje zprávy. Další informace získáte u správce.

Nelze ukládat e-mailové zprávy
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.
• Pokud se na vašem zařízení BlackBerry® neobjeví složky e-mailových zpráv, můžete e-mailové

zprávy sloučit pomocí nástroje nastavení e-mailu aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Více
informací naleznete v nápovědě online BlackBerry Desktop Software.

Obdržel jsem oznámení o nové zprávě, ale žádné nové zprávy se
v seznamu zpráv neobjevují
Pokud jste v zařízení BlackBerry® nastavili skrytí zpráv uložených v souboru a obdržíte novou zprávu
z jiné složky e-mailových zpráv e-mailové aplikace na počítači než doručená pošta, vaše zařízení zprávu
uloží.

Některé zprávy se již v zařízení nezobrazují
Pokud je paměť zařízení BlackBerry® plná, odstraní zařízení nejstarší zprávy ze seznamu zpráv. Zařízení
neodstraní uložené zprávy.
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Pokud je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu a v možnostech zpráv, v poli Odstranit na je nastavena
hodnota Ze schránky a handheldu, e-mailové zprávy, které odstraníte z e-mailové aplikace na
počítači, budou vymazány také z vašeho zařízení.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená
Pokuste se provést následující kroky:

• Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
• Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí hlášení „K dispozici více“, klepněte kolečkem.

Klepněte na položku Více nebo Zbývající část.
• Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a krátkou dobu vyčkejte. Zkuste přílohu stáhnout

později.

Nesprávné zobrazení e-mailových zpráv ve formátu HTML
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem pomocí serveru
BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje tuto funkci. Další informace získáte u správce
systému.

• Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení po částech.
• Zkuste zprávu zobrazit jako prostý text. Klepněte kolečkem.  Klepněte na možnost Získat

prostý text.

Některé složky e-mailových zpráv se zobrazují šedě
Pokud nelze předávat e-mailové zprávy ze složky e-mailových zpráv, zaškrtávací políčko vedle složky
se zobrazí šedě.

Pokuste se provést následující kroky:
• Několik vteřin vyčkejte. Složky e-mailových zpráv by měly být během krátké doby dostupné.
• Vypněte bezdrátové slučování e-mailů a znovu jej zapněte.

E-mailové filtry nefungují správně
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda jsou e-mailové filtry zapnuty.
• Zkontrolujte, zda se e-mailové filtry zobrazují v pořadí, v jakém je má zařízení BlackBerry®

používat u e-mailových zpráv.
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Nelze použít klávesovou zkratku pro zobrazení jednoho typu zprávy
v seznamu zpráv
Pokud vyměníte zařízení BlackBerry® a data z předchozího zařízení obnovíte na aktuálním zařízení,
klávesové zkratky seznamu zpráv pro předchozí zařízení nahradí klávesové zkratky seznamu zpráv pro
aktuální zařízení.

Chcete-li zobrazit klávesové zkratky pro zobrazení jednoho typu zprávy v seznamu zpráv, prohlédněte
si seznam uložených hledání.

Nelze odesílat zprávy SMS
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti
s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy odešle po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.
• Zkontrolujte, zda je vypnuta pevná volba.

Nelze přijímat textové zprávy SMS
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti. Pokud se nenacházíte v oblasti
s bezdrátovým pokrytím, zařízení zprávy přijme po návratu do oblasti s bezdrátovým pokrytím.

• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

Nelze zapnout informační zprávy
SIM karta pravděpodobně nepodporuje zobrazení jazyků zvolených pro informační zprávy.

Zrušte zaškrtnutí políčka vedle jazyků, které SIM karta nepodporuje.

Ke zprávě MMS nelze připojit soubor
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb je po připojení videa možné, že nebudete moci připojit
další soubor nebo vytvořit prezentaci.

Pokuste se provést následující kroky:
• Zkontrolujte, zda jde o soubor .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar) nebo multimediální soubor

(například soubor .jpg, .gif nebo .midi).
• Zkontrolujte, zda soubor není chráněn autorským právem.
• Jsou-li pro zařízení BlackBerry® k dispozici šablony MMS, použijte k vytvoření zprávy MMS

prázdnou šablonu.
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Odstraňování problémů se zadáváním textu

Nelze kontrolovat pravopis
Kontrolovat pravopis lze pouze v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině.

Kontrolovat pravopis lze pouze u textu, který zadáte.

Odstraňování problémů s přílohami

V dokumentu se zobrazuje pruh vynechaného obsahu
Pro stažení do zařízení BlackBerry® je dostupný další obsah přílohy.

Chcete-li tento obsah načíst, klepněte na pruh vynechaného obsahu. Klepněte na položku Více.

Zpráva nebo příloha se nezobrazuje nebo je zkrácená
Pokuste se provést následující kroky:

• Krátkou dobu vyčkejte. Dlouhé zprávy a přílohy přijímá zařízení BlackBerry® po částech.
• Pokud se na konci zprávy nebo přílohy zobrazí hlášení „K dispozici více“, klepněte kolečkem.

Klepněte na položku Více nebo Zbývající část.
• Pokud stahujete přílohu, zrušte stahování a krátkou dobu vyčkejte. Zkuste přílohu stáhnout

později.

V prezentaci je zobrazený otazník
Na prezentaci se zobrazí otazník v případě, že ho zařízení BlackBerry® ještě nestáhlo.

Chcete-li prezentaci zobrazit, zvýrazněte jej. Klepněte kolečkem. Klepněte na položku Načíst.

Odstraňování problémů se synchronizací

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť slučovány
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Ověřte, zda je bezdrátové slučování e-mailu zapnuto.
• Proveďte sloučení zpráv ručně. V seznamu zpráv klepněte kolečkem. Klepněte na položku

Sloučit nyní.
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Nedostávám e-mailové zprávy z osobních složek v počítači
Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s Microsoft® Outlook® e-mailovým účtem, musíte pro slučování
e-mailů v osobních složkách použít synchronizační nástroj v aplikaci BlackBerry® Desktop Manager. Více
informací naleznete v nápovědě online  nápovědě Online pro BlackBerry Desktop Software.

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť odstraněny
Pokuste se provést následující kroky:

• Pokud ze zařízení BlackBerry® chcete odstranit více e-mailových zpráv, tyto zprávy zvýrazněte
a stiskněte klávesu Backspace/Delete. Pokud odstraníte více e-mailových zpráv pomocí
položky Odstranit předcházející, nejsou e-mailové zprávy během bezdrátového slučování e-
mailu vymazány.

• V možnostech bezdrátového slučování e-mailu, zda je pole Odstranit nastaveno na Ze
schránky a handheldu.

Data organizéru se nesynchronizují přes bezdrátovou síť
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Zkontrolujte, zda je v adresáři, kalendáři, seznamu úloh a seznamu poznámek zapnuta

bezdrátová synchronizace dat.

Data pole vlastního adresáře se nezobrazují v počítači
Data pole vlastního adresáře lze synchronizovat pouze s textovým polem v e-mailové aplikaci v počítači.
Do pole vlastního adresáře v zařízení BlackBerry® nelze například přidat datum narození kontaktu a
synchronizovat je s e-mailovou aplikací v počítači, protože pole datum je v e-mailové aplikaci v počítači
datovým polem.

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře
nezobrazují správně
Pokud v zařízení BlackBerry® při zadávání události nebo schůzky vložíte speciální znaky nebo diakritická
znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.

V počítači ověřte, zda jste nastavili správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovánu
podporu správného písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.
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Odstraňování problémů s prohlížečem

V zařízení nejsou dostupné žádné prohlížeče
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb tuto službu zahrnuje.

Pro záložky nelze nastavit automatické synchronizace
Pole Automaticky synchronizovat a Čas zahájení můžete po přidání záložky nastavit pouze v případě, že
je ochrana obsahu vypnutá.

Odstraňování problémů s aplikacemi

Nelze přidat aplikace
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Ověřte, zda má zařízení pro přidání aplikace dostatek paměti.

Zařízení nemá dostatek dostupné paměti pro aktualizaci BlackBerry
Device Software
Odstraňte multimediální soubory, jazyky pro zobrazení nebo aplikace od jiných dodavatelů, které
nepoužíváte.

Odstraňování problémů s mapami

Na mapě se objevují šikmé čáry
Šikmé čáry se na mapě objevují, když zařízení BlackBerry® načítá novou mapu nebo když není připojeno
k bezdrátové síti.

Pokud se šikmé čáry objevují delší dobu, ověřte, zda je zařízení připojeno k bezdrátové síti.
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Odstraňování problémů s kontakty

Data pole vlastního adresáře se nezobrazují v počítači
Data pole vlastního adresáře lze synchronizovat pouze s textovým polem v e-mailové aplikaci v počítači.
Do pole vlastního adresáře v zařízení BlackBerry® nelze například přidat datum narození kontaktu a
synchronizovat je s e-mailovou aplikací v počítači, protože pole datum je v e-mailové aplikaci v počítači
datovým polem.

Obrázky ID volajícího se na mém zařízení neobjevují
Pokud je vaše zařízení BlackBerry® spojeno s e-mailovým účtem aplikace Microsoft® Outlook® 2000
a vy přidáte ke kontaktu v e-mailové aplikaci na počítači obrázek, zkontrolujte, zda je název souboru
ContactPicture.jpg.

Odstraňování problémů s kalendářem

Nelze naplánovat události, které trvají více dní
Používáte-li IBM® Lotus Notes®, nemůžete vytvářet události, které trvají více dní.

Při plánování událostí nelze nastavit některá pole
Používáte-li účet IBM® Lotus Notes®, při změně opakující se události nebo schůzky lze měnit pouze
pole Předmět, Umístění, Připomenutí a Poznámky a nastavení políčka Označit jako soukromé.

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře
nezobrazují správně
Pokud v zařízení BlackBerry® při zadávání události nebo schůzky vložíte speciální znaky nebo diakritická
znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.

V počítači ověřte, zda jste nastavili správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovánu
podporu správného písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Odstraňování problémů s technologií Bluetooth

Na zařízení podporujícím technologii Bluetooth nelze zadat přístupový
klíč
Pokud na zařízení podporujícím technologii Bluetooth® nelze zadat přístupový klíč, přístupový klíč může
být již definován.
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Na zařízení BlackBerry® zkuste v poli Zadejte přístupový klíč pro <název zařízení> zadat hodnotu
0000.

Seznam sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth se
nezobrazuje
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth® zapnutá.
• Zkontrolujte, zda jste do seznamu sdružených zařízení podporujících technologii Bluetooth

přidali zařízení podporující technologii Bluetooth.

Není možné sdružení se zařízením podporujícím technologii Bluetooth
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® kompatibilní se zařízením podporujícím technologii
Bluetooth®. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím
technologii Bluetooth.

• Umožněte zařízení podporujícímu technologii Bluetooth , aby odhalilo vaše zařízení BlackBerry.
V aplikaci instalace zařízení podporujícího technologii Bluetooth klepněte na položku Umožnit
ostatním zařízením, aby mne našla.

• Vypněte šifrování pro spojení Bluetooth mezi zařízením BlackBerry a zařízením podporujícím
technologii Bluetooth. V možnostech zařízení klepněte na položku Bluetooth. Klepněte na
zařízení podporující technologii Bluetooth. Klepněte na položku Vlastnosti zařízení. Změňte
nastavení v poli Šifrování na hodnotu Vypnuto. Klepněte kolečkem. Klepněte na tlačítko
Uložit.

Nelze sdílet kontakty se sdruženým zařízením podporujícím
technologii Bluetooth
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda je technologie Bluetooth® zapnutá.
• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry® sdruženo se zařízením podporujícím technologii

Bluetooth.
• Zkontrolujte, zda je v možnostech Bluetooth v poli Přenos adresáře nastaveno pole

Deaktivováno.
• Zkontrolujte, zda je zařízení BlackBerry připojeno k zařízení podporujícímu technologii

Bluetooth, které podporuje Profil handsfree nebo Profil Object Push. Další informace
o podporovaných profilech naleznete v dokumentaci dodané se zařízením podporujícím
technologii Bluetooth.
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Odstraňování problémů s datem a časem

Čas v zařízení je nesprávný
Pokuste se provést následující kroky:

• Cestujete-li do odlišného časového pásma, nastavte pole Časové pásmo tak, aby se zobrazilo
správné časové pásmo.

• Pokud je v poli Zdroj data a času nastavena hodnota Síť, zkuste nastavit pole Zdroj data a
času na BlackBerry.

Odstraňování problémů s oznamovacím profilem

Zařízení vibruje víckrát, než má
U hovorů není počet vibrací zařízení BlackBerry® určen počtem vibrací nastaveným v oznamovacím
profilu. Zařízení vibruje, dokud volající nebo bezdrátová síť spojení neukončí.

Nedostávám oznámení o příchozích hovorech nebo přijatých zprávách
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte v seznamu oznamovacích profilů, zda není zvolen oznamovací profil Vypnuto.
• Zkontrolujte ve výjimce oznamovacího profilu, zda v poli Vlastní vyzváněcí tón není nastavena

hodnota Ztlumit.

Při vytváření výjimky oznamovacího profilu Hovory Od nelze změnit
některá pole
Pokud jste kontaktu v adresáři přiřadili vlastní vyzváněcí tón, objeví se výjimka oznamovacího profilu
Hovor Od v seznamu oznamovacích profilů. Vzhledem k tomu, že tyto výjimky jsou určeny pouze pro
hovory, můžete změnit jen pole vlastního vyzváněcího tónu.

Odstraňování problémů se zobrazením

Obrazovka zařízení se vypíná
Pokud zařízení BlackBerry® po určitou dobu nepoužíváte, obrazovka se vypne, aby se zachovala
životnost baterie.

Chcete-li zapnout obrazovku, otočte kolečkem nebo stiskněte klávesu.
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Displej se změnil
V závislosti na použitém motivu se nastavení displeje, například písmo a obrázek na pozadí domovské
obrazovky, může při změně motivu změnit.

Odstraňování problémů s jazyky

Některé znaky se v zařízení nezobrazují správně
Server BlackBerry® Enterprise Server nebo služba BlackBerry® Internet Service, přidružená k zařízení
BlackBerry®, nemusí tyto znaky podporovat. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

Odstraňování problémů s bezdrátovým pokrytím

Nelze se připojit k bezdrátové síti
Pokuste se provést následující kroky:

• Zkontrolujte, zda jste do zařízení BlackBerry® správně vložili SIM kartu.
• Zkontrolujte, zda jste zapnuli připojení k bezdrátové síti.
• Zkontrolujte, zda jste připojeni k síti svého poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud jste ručně

přepnuli bezdrátové sítě, zařízení zůstává připojeno k bezdrátové síti, dokud znovu nevyberete
síť svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Odstraňování problémů se zabezpečením

Nelze stáhnout certifikát
Pokud byl změněn typ připojení, které zařízení BlackBerry® používá pro připojení k certifikačnímu
serveru LDAP, zkuste přepnout na výchozí typ připojení.

Zařízení nelze odblokovat pomocí karty Smart Card
Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je ve čtecím zařízení karet Smart Card vložena správná karta Smart Card.
• Ověřte, zda je karta Smart Card do čtecího zařízení karet Smart Card správně vložena.
• Zkontrolujte, zda jste správně zadali heslo karty Smart Card. Toto heslo byste měli obdržet spolu

s kartou Smart Card.
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• Pokud pro ověření karty Smart Card používáte certifikát, zkontrolujte, zda certifikát není
odvolaný nebo nevypršela jeho platnost.

Zařízení po zadání hesla vyzývá k uskutečnění tísňového volání
Obsahuje-li heslo zařízení BlackBerry® kombinaci písmen odpovídající tísňovému přístupovému číslu,
zařízení vás může po zadání hesla vyzvat k uskutečnění tísňového volání.

Chcete-li pokračovat v zadání hesla zařízení, stiskněte klávesu Escape.

Hlášení diagnostiky

Hlášení diagnostiky
Hlášení diagnostiky zajišťují pro zařízení BlackBerry® bezdrátovou konfiguraci a informace pro připojení.
Pokud se nemůžete připojit k bezdrátové síti nebo nemáte přístup ke službám jako je například e-mail,
může vás poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce požádat o spuštění a odeslání hlášení
diagnostiky. Váš poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce použije toto hlášení k tomu, aby vám
pomohl vyřešit problém.

Spuštění hlášení diagnostiky
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Diagnostický test.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na příkaz Spustit.

Zobrazení hlášení diagnostiky
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Diagnostický test.
4. Zvýrazněte hlášení.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Zobrazit hlášení.

Odeslání hlášení diagnostiky
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Klepněte kolečkem.
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3. Klepněte na položku Diagnostický test.
4. Zvýrazněte hlášení.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na možnost E-mailové hlášení nebo Hlášení PIN.

Odstranění hlášení diagnostiky
1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Diagnostický test.
4. Zvýrazněte hlášení.
5. Klepněte kolečkem.
6. Klepněte na položku Odstranit nebo Odstranit vše.

Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky
Nastavíte-li výchozího příjemce, při každém odeslání hlášení diagnostiky zařízení BlackBerry® hlášení
odešle tomuto příjemci. Chcete-li příjemce určit při každém odeslání hlášení, výchozího příjemce
nenastavujte.

1. V možnostech zařízení klepněte na položku Mobilní síť.
2. Klepněte kolečkem.
3. Klepněte na položku Diagnostický test.
4. Klepněte kolečkem.
5. Klepněte na položku Možnosti.
6. Zadejte kontaktní informace.
7. Klepněte kolečkem.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky
Pokuste se provést následující kroky:

• Pokuste se znovu spustit hlášení diagnostiky. V hlášení diagnostiky klepněte kolečkem. Klepněte
na položku Opakovat všechny kroky.

• Nelze-li odeslat hlášení diagnostiky na e-mailovou adresu, pokuste se o odeslání hlášení zprávou
PIN. Nelze-li podobně odeslat hlášení diagnostiky zprávou PIN, pokuste se o odeslání hlášení na
e-mailovou adresu.
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Zobrazení čísla verze softwaru BlackBerry Device Software v zařízení.
V možnostech zařízení klepněte na položku O aplikaci.

Do možností zařízení se vrátíte trojím stisknutím klávesy Escape.
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Glosář

ADN
záznamy zkrácené volby (abbreviated dialing number)

APN
název přístupového bodu (access point name)

Skrytá kopie
skrytá kopie (blind carbon copy)

Zařízení s aktivní službou BlackBerry
Zařízení s aktivní službou BlackBerry je zařízení se softwarem BlackBerry Connect, zařízení
s integrovaným softwarem BlackBerry nebo zařízení, ve kterém je spuštěna sada aplikace
BlackBerry . Zařízení s aktivní službou BlackBerry poskytuje uživatelům přístup k aplikacím zařízení
BlackBerry a službám BlackBerry.

BlackBerry MDS
BlackBerry® Mobile Data System (Mobilní datový systém BlackBerry®)

Kopie
kopie (Carbon copy)

CMIME
Komprimovaná víceúčelová rozšíření internetové pošty (Compressed Multipurpose Internet Mail
Extensions)

CRL
seznam odvolání certifikátů

DSA
Digital Signature Algorithm (Algoritmus digitálního podpisu)

ECC
Elliptic Curve Cryptography (Šifrování eliptické křivky)

FDN
Fixed Dialing Number (Číslo pevné volby)

FIPS
Federal Information Processing Standard (Standardy FIPS)

GPS
Global Positioning System (Systém určení polohy)
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HTTP
Hypertext Transfer Protocol

IP
Internet Protocol (Internetový protokol)

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (Protokol pro přístup k adresářovým službám)

LED
světelná dioda

Kód MCC
mobile country code (kód země pro mobilní sítě)

Zpráva MMS
Multimedia Messaging Service (Služba multimediálních zpráv)

Kód MNC
mobile network code (kód země pro mobilní sítě)

PIN
osobní identifikační číslo

SDN
service dialing number (číslo služby)

SHA
Secure Hash Algorithm (Algoritmus SHA-1)

SIM karta
Subscriber Identity Module (Modul identity účastníka)

S/MIME
Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (Bezpečná víceúčelová rozšíření internetové pošty)

Zpráva SMS
Short Message Service (Služba krátkých textových zpráv)

SMSC
Centrum služby krátkých textových zpráv (Short Message Service Center)

SSL
Secure Sockets Layer

TCP

262



Transmission Control Protocol

TLS
Transport Layer Security (Zabezpečení vrstvy pro přenos)

Triple DES
Standard Triple DES (Triple Data Encryption Standard)

TTY
teletype

VPN
virtuální privátní síť

WAP
Wireless Application Protocol

WML
Wireless Markup Language

WTLS
Wireless Transport Layer Security (Zabezpečení vrstvy pro bezdrátový přenos)
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Právní upozornění

©2008 Research In Motion Limited. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry®, RIM®, Research In
Motion®, SureType® a související ochranné známky, názvy a loga jsou majetkem společnosti Research
In Motion Limited a jsou registrovány a/nebo používány jako ochranné známky v USA, Kanadě a
v různých zemích celého světa.

Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. DataViz a Word to Go které jsou ochrannými
známkami společnosti DataViz. IBM, Domino, Lotus, a Lotus Notes jsou ochrannými známkami
společnosti International Business Machines Corporation. JavaScript je ochrannou známkou společnosti
Sun Microsystems, Inc. Microsoft a Outlookk jjsou ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation. Novell a GroupWise jsou ochranné známky společnosti Novell, Inc. PGP je ochrannou
známkou organizace PGP. Roxio je ochranná známka společnosti Sonic Solutions.. RSA jsou ochrannou
známkou společnosti RSA Security. vCard je ochrannou známkou společnosti Internet Mail
Consortium. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Zařízení BlackBerry smartphone a jiná zařízení a/nebo přidružený software jsou chráněny autorskými
právy, mezinárodními smlouvami a různými patenty, včetně jednoho nebo více z následujících patentů
vydaných v USA: 6,278,442; 6,271,605; 6,219,694; 6,075,470; 6,073,318; D445,428; D433,460;
D416,256. Další patenty jsou registrovány nebo je projednávána jejich registrace v USA a v různých
zemích celého světa. Přehled patentů společnosti RIM (jak je uvedeno níže) naleznete na webové
stránce www.rim.com/patents.

Tato dokumentace včetně veškeré dokumentace zahrnuté v tomto dokumentu z důvodu reference,
například dokumentace poskytnutá nebo přístupná na adrese www.blackberry.com/go/docs je
poskytnuta nebo zpřístupněna „TAK, JAK JE“ a „A JAK JE K DISPOZICI“ a bez podmínek, potvrzení,
garancí, ujištění nebo záruk jakéhokoliv druhu společností Research In Motion Limited a jejích
přidružených společností („RIM“) a společnost RIM nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoliv
typografické, technické nebo jiné nepřesnosti v této dokumentaci. Z důvodu ochrany soukromých a
důvěrných informací a/nebo obchodních tajemství společnosti RIM mohou být v této dokumentaci
některé aspekty technologií používaných společností RIM i popsány zevšeobecňujícími termíny.
Společnost RIM si vyhrazuje právo pravidelně měnit informace obsažené v této dokumentaci, ovšem
nepřijímá žádné závazky, že vám poskytne včas nebo vůbec jakékoliv takové změny, aktualizace,
rozšíření nebo další dodatky k této dokumentaci.

Tato dokumentace může obsahovat odkazy na zdroje informací jiných dodavatelů, hardware nebo
software, produkty a služby včetně součástí a obsahu, např. obsahu chráněného autorským právem
nebo a/nebo na webové stránky jiných dodavatelů (souhrnně nazývané„Produkty a služby jiných
dodavatelů“). Společnost RIM nekontroluje a není zodpovědná za jakékoliv produkty a služby jiných
dodavatelů včetně a bez omezení obsahu, přesnosti, dodržení autorských práv,kompatibility, funkčnosti,
důvěryhodnosti, zákonnosti, patřičnosti, odkazů nebo jakýchkoliv dalších hledisek produktů a služeb
jiných dodavatelů. Začlenění reference na produkty a služby jiných dodavatelů do této dokumentace
v žádném případě neznamená potvrzení produktů a služeb jiných dodavatelů nebo jiného dodavatele
společností RIM.

265

http://www.rim.com/patents
http://www.blackberry.com/go/docs


KROMĚ OBSAHU VÝSLOVNĚ ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU VŠECHNY
PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE,
UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY ŽIVOTNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO POUŽITÍ,
OBCHODOVATELNOSTI, TRŽNÍ JAKOSTI, NENARUŠENÍ, PŘIMĚŘENÉ KVALITY NEBO NÁZVU NEBO
VYPLÝVAJCÍ ZE STAVU NEBO ZE ZVYKLOSTÍ NEBO ZE ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ
OBCHODU NEBO SOUVISEJÍCÍ S DOKUMENTACÍ NEBO S JEJÍM POUŽITÍM NEBO S FUNKČNOSTÍ ČI
NEFUNKČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, HARDWARU NEBO SLUŽBY NEBO JAKÝCHOKOLIV
PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE UVEDENÝCH JSOU TÍMTO VYLOUČENY. MŮŽETE
MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU NEBO KRAJE. NĚKTERÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ
POVOLOVAT VYJÍMKY NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. V ROZSAHU
POVOLENÉM ZÁKONEM JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE
K DOKUMENTACI NELZE VYLOUČIT VE VÝŠE STANOVENÉM, ROZSAHU, ALE MOHOU BÝT OMEZENY A
JSOU TÍMTO OMEZENY NA DEVADESÁT (90) DNŮ OD DATA ZÍSKÁNÍ DOKUMENTACE NEBO POLOŽKY,
KTERÁ JE PŘEDMĚTEM POŽADAVKU.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU, SPOLEČNOST
RIM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLIV TYP ZTRÁT SOUVISEJÍCÍCH S TOUTO
DOKUMENTACÍ NEBO JEJÍM POUŽITÍM NEBO FUNKČNOSTÍ ČI NEFUKNČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV
SOFTWARU, HARDWARU, SLUŽBY NEBO JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ ČI SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ
ZDE ZMIŇOVANÝCH ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV Z NÁSLEDUJÍÍCH ZTRÁT: PŘÍMÉ,
NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ , NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, REPRESVIVNÍ NEBO ZVLÁŠTĚ
NEBEZPEČNÉ, ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁT NEBO ZISKŮ NEBO Z VÝNOSŮ, NEDOSAŽENÍ
JAKÝCHKOLIV OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, PROVOZNÍCH PORUCH, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ,
ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY DAT, NESCHOPNOSTI PŘENÁŠET
NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA, PROBLÉMY SPOJENÉ S JAKÝMIKOLIV APLIKACEMI POUŽITÝMI VE
SPOJENÍ S PRODUKTY NEBO SLUŽBAMI SPOLEČNOSTI RIM, NÁKLADY NA DOBU NEČINNOSTI, ZTRÁTA
POUŽIVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHOLIV JEJICH ČÁSTÍ NEBO
JAKÝCHKOLIV SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ, NÁKLADY NA
POKRYTÍ, ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, NÁKLADY NA ZÁKLADNÍ JMĚNÍ NEBO DALŠÍ PODOBNÉ FINANČNÍ
ZTRÁTY, AŤ UŽ BYLY NEBO NEBYLY TYTO ZTRÁTY PŘEVÍDATELNÉ NEBO NEPŘEDVÍDTELNÉ A I KDYŽ
BYLA SPOLEČNOST RIM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ZTRÁT.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST
RIM NEBUDE MÍT ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY, POVINNOSTI NEBO ZODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY,
PORUŠENÍ PRÁV NEBO JINÝCH ZPŮSOBŮ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST NEBO PŘESNĚ
VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.¨

OMEZENÍ, VYJÍMKY A PROHLÁŠNENÍ ZDE UVEDENÁ SE TÝKAJÍ: (A) BEZ OHLEDU NA POVAHU
PŘEDMĚTU ŽALOBY, POŽADAVKU, NEBO VÁMI PROVEDÉ AKCE VČETNĚ ALE NIKOLIV OMEZENÉ NA
PORUŠENÍ SMLOUVY, NEDBALOST, ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ, PŘESNÉ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO
JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A VYDRŽÍ ZÁKLADNÍ PORUŠENÍ NEBO SELHÁNÍ HLAVNÍHO ÚČELU
TÉTO DOHODY NEBO JAKÉKOLIV NÁPRAVY ZDE OBSAŽENÉ A (B) SPOLEČNOSTI RIM A JEJICH
PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, JEJÍCH NÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ, AGENTŮ, DODAVATELŮ (VČETNĚ
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POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ), AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ
SPOLEČNSOTI RIM (ROVNĚŽ VČETNĚ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ) A JEJICH
PŘÍSLUŠNÝCH ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ.

KROME VÝŠE STANOVENÝCH OMEZENÍ A VYJÍMEK NENESOU ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI,
DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ, NEZÁVISLÍ DODAVATELE SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHKOLIV
PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO TÝKAJÍCÍ
SE TÉTO DOKUMENTACE.

Před přihlášením k instalaci nebo používání výrobků nebo služeb jiných dodavatelů je vaší zodpovědností
zajistit, aby poskytovatel služeb v oblasti doby vysílání souhlasil s podporou všech funkcí. Instalace nebo
používání produktů a služeb jiných dodavatelů s produkty a službami společnosti RIM může vyžadovat
jeden či více patentů, licencí na ochranné známky či autorská práva, aby nedošlo k porušení nebo
narušení práv jiných dodavatelů. Jste výhradně zodpovědní za rozhodnutí, zda budou použity výrobky
a služby jiných dodavatelů a zda jsou k tomuto účelu vyžadovány jakékoliv licence jiných dodavatelů.
Pokud jsou licence vyžadovány, nesete zodpovědnost za jejich získání. Neměli byste instalovat nebo
používat produkty nebo služby jiných dodavatelů, dokud nezískáte potřebné licence. Jakékoliv produkty
a služby jiných dodavatelů, které jsou poskytovány s produkty a službami společnosti RIM, jsou
poskytovány pouze pro vaše pohodlí a „TAK JAK JSOU“s žádnými výslovnými nebo mlčky
předpokládanými podmínkami potvrzeními, garancemi, ujištěními nebo zárukami jakéhokoliv druhu
společností RIM a společnost RIM za ně nenese žádnou odpovědnost. Používání produktů a služeb jiných
dodavatelů se řídí vaším souhlasem s podmínkami samostatných licencí a příslušných ostatních smluv
poskytnutých jinými dodavateli vyjma rozsahu výslovně pokrytého licencí nebo jinou smlouvou se
společností RIM.

Podmínky používání jakýchkoliv výrobků nebo služeb společnosti RIM jsou uvedeny v samostatných
licencích nebo v příslušných smlouvách se společností RIM. ŽÁDNÉ INFORMACE V TÉTO DOKUMENTCI
NEJSOU URČENY K NAHRAZENÍ JAÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH PÍSEMNÝCH SMLUV NEBO ZÁRUK
POSKYTNUTÝCH SPOLEČNOSTÍ RIM NA JAKÉKOLIV ČÁSTI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM
JINÝCH NEŽ UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI.

BlackBerry® 8700 Series, číslo modelu: RAT4xGW
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