
Vítá vás BlackBerry!
Získejte informace o svém novém smartphonu BlackBerry® Bold™.
 

Seznámení s možnostmi domovské obrazovky
 

 
Můžete přesunout ikony a také je skrýt. Stiskněte a přidržte ikonu a klepněte na položku Přesunout nebo Skrýt.

Začněte zde
BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones

Používejte pouze autorizované příslušenství BlackBerry. Tato dokumentace je poskytnuta „tak, jak 
je“ a se žádnou podmínkou, potvrzením, garancí, ujištěním nebo zárukou nebo odpovědností 
jakéhokoliv druhu společností Research In Motion Limited a jejích přidružených společností,. ze 
kterých jsou všechny výslovně odmítnuty v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem 
ve vašem právním řádu.

©2011 Research In Motion Limited. Všechna práva vyhrazena. BlackBerry®, RIM®, Research In 
Motion® 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 a v různých 
zemích celého světa. Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc. Bluetooth je ochranná 
známka společnosti Bluetooth SIG. Wi-Fi je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Všechny 
ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Bezpečnostní informace
NEŽ ZAČNETE SMARTPHONE 
BLACKBERRY POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI 
PŘILOŽENOU PŘÍRUČKU BEZPEČNOSTNÍ 
INFORMACE A INFORMACE O PRODUKTU. 
Obsahuje informace nezbytné k bezpečnému 
provozu smartphonu.
Další informace o tom, jak začít 
zařízení používat
Názorná videa, nástroj BlackBerry® Answers pro 
vyhledávání odpovědí na vaše otázky a mnohem více 
naleznete na webových stránkách 
www.blackberry.com/zaciname.

Vložení SIM karty
V závislosti na modelu smartphonu BlackBerry® a 
poskytovateli bezdrátových služeb budete možná moci 
smartphone používat i bez SIM karty.

 

Chcete-li sejmout kryt baterie, nadzdvihněte spodní část 
krytu baterie.

Vložení baterie a 
paměťové karty

Paměťová karta je volitelné vybavení. Pokud bylo 
zařízení dodáno s paměťovou kartou, je již 
pravděpodobně vložena.
Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vždy 
nejdříve vyjměte baterii.

 

Nastavení smartphonu
1. Pokud se zobrazí výzva, nastavte si svůj účet 

BlackBerry® ID. 
2. Díky aplikaci Nastavení můžete zařízení začít rychle 

používat. 

Pokud se aplikace Nastavení na domovské obrazovce 
nespustí automaticky, klepněte na ikonu Nastavení.
 

Nastavení e-mailového 
účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu 
Nastavení > E-mailové účty. 

2. Nastavte e-mailovou adresu podle pokynů.

Po správném nastavení e-mailové adresy obdržíte 
potvrzovací e-mail.Chcete-li e-mail zobrazit, klepněte na 
na ikonu Zprávy na domovské obrazovce.
Je požadován datový plán.
 

Import kontaktů
Kontakty je možné importovat ze SIM karty nebo pomocí 
aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další 
informace o aplikaci BlackBerry Desktop Software 
najdete v části „Připojení k počítači“ v této příručce.

Pokud máte SIM kartu, proveďte následující kroky:

1. Na domovské stránce klepněte na ikonu Nastavení.
2. Klepněte na ikonu Synchronizace kontaktů SIM a 

postupujte podle pokynů. 
Funkce nejsou podporovány všemi poskytovateli bezdrátových 
služeb.

http://www.blackberry.com/zaciname


Změna smartphonu
Chcete-li přesunout data ze starého smartphonu 
BlackBerry®, proveďe následující kroky:

1. V počítači spusťte aplikaci BlackBerry® Desktop 
Software. Nejnovější verzi softwaru získáte na 
webové stránce www.blackberry.com/
desktopsoftware.

2. Připojte nový smartphone k počítači. 
3. Klikněte na položku Zkopírovat data a nastavení 

z jiného zařízení a postupujte podle pokynů.
4. Pokud je to nutné, na svém novém smartphonu 

klepněte na ikonu Nastavení > E-mailové účty a 
postupujte podle pokynů.

Zamknutí obrazovky

Chcete-li zamknout obrazovku, stiskněte klávesu  na 
horní straně smartphonu BlackBerry®.

Nastavení hesla
 

1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu 
Nastavení > Heslo. 

2. Vyberte položku Povolit > klepněte na položku 
Nastavit heslo a postupujte podle pokynů.

Smartphone zamknete tak, že na domovské obrazovce 
klepnete na ikonu Zámek hesla.
Zaznamenejte si heslo pro budoucí použití.

Aplikace

Zprávy
Posílejte e-maily a ostatní zprávy.

Textové zprávy
Posílejte textové zprávy.

Prohlížeč
Procházejte webové stránky.

Média
Prohlížejte uložené obrázky, přehrávejte 
hudební skladby atd.

BlackBerry Messenger
Chatujte s přáteli nebo kolegy.

Fotoaparát (je-li podporován)
Pořizujte obrázky.

Možnosti
Nastavte možnosti. Další možnosti naleznete 
v jednotlivých aplikačních nabídkách.

Správa připojení
Nastavte bezdrátová připojení, jako je 
například připojení Bluetooth®.

Nápověda
Zde naleznete uživatelskou příručku (nebo 
v nabídce klepněte na položku Nápověda). 

Chcete-li zobrazit celého průvodce ikonami a indikátory, 
přejděte na webovou stránku www.blackberry.com/
docs/smartphones. Klikněte na příslušný model 
smartphonu a poté klikněte na možnost Průvodce 
ikonami.

Indikátory stavu

Domovská obrazovka

Nové oznámení Budík nastaven

Počet 
neotevřených 
zpráv

BlackBerry® 
Messenger

Kanály sociálních 
sítí

Roaming

Oznámení služby 
BlackBerry App 
World™

Odesílání nebo 
přijímání dat

Síť Wi-Fi® 
zapnuta

Technologie 
Bluetooth® 
zapnuta

Zprávy

Neotevřená Otevřená

Textová zpráva Odeslaná zpráva

Příloha Pozvánka na 
schůzku

Zpráva se odesílá Zpráva 
neodeslána

Telefon

Nepřijatý hovor Přijatý hovor

Uskutečněný 
hovor

Zpráva hlasové 
pošty

http://www.blackberry.com/DesktopSoftware
http://www.blackberry.com/DesktopSoftware
http://www.blackberry.com/docs/smartphones
http://www.blackberry.com/docs/smartphones


Zprávy
Chcete-li zobrazit všechny zprávy, klepněte na ikonu Zprávy na domovské 
obrazovce.
 

Odeslání textové zprávy

1. Na domovské obrazovce 
klepněte na ikonu Textové 
zprávy.

2. Stiskněte klávesu  > 
Vytvořit textovou zprávu. 

3. Do pole Komu, napište 
kontaktní informace. 

4. Napište zprávu. 

5. Stiskněte klávesu  > 
Odeslat. 

Při psaní vložíte tečku dvojím 
stisknutím klávesy Space.
Mohou být účtovány příplatky.

BlackBerry Messenger
Chatujte se svými přáteli prakticky kdekoli a kdykoli!
 

Přidání kontaktu pomocí 
čárového kódu

1. Na domovské obrazovce 
klepněte na ikonu 
BlackBerry Messenger. 

2. Stiskněte  klávesu > 
Pozvat do BBM > Načíst 
čárový kód PIN. 

3. Držte smartphone 
BlackBerry® tak, aby se na 
obrazovce zobrazily všechny 
čtyři rohy čárového kódu 
kontaktu a ozval se zvukový 
signál. 

Je požadován datový plán.

Telefon

Chcete-li volat nebo spustit aplikaci Telefon, stiskněte klávesu  .
 

Změna vyzváněcího 
tónu

1. Na domovské stránce 
klepněte na ikonu Nastavení 
> Vyzváněcí tóny.

2. V poli Vyzváněcí tón 
klepněte na předem nahraný 
vyzváněcí tón nebo klepněte 
na položku Všechna hudba 
nebo Všechny výstrahy. 

3. Stiskněte klávesu  > 
Uložit. 



Prohlížeč
 

 
Je požadován datový plán.

Fotoaparát
 Nahrávání videa

1. Na domovské stránce 
klepněte na ikonu Média > 
Videokamera.

2. Klepněte na ikonu .
3. Chcete-li pozastavit 

nahrávání, klepněte na ikonu 

 
V závislosti na modelu smartphonu 
BlackBerry® nemusí být funkce 
fotoaparátu nebo videokamery 
podporována nebo nemusí být některé 
funkce fotoaparátu nebo videokamery 
k dispozici.

Obrázky
Chcete-li zobrazit obrázky, klepněte na ikonu Média > Obrázky.
 

Změna tapety

1. Na domovské obrazovce 
klepněte na ikonu Nastavení 
> Tapeta. 

2. Pořiďte snímek nebo 
použijte již existující 
obrázek.

3. Stiskněte klávesu  > 
Nastavit jako tapetu. 

4. Na domovskou obrazovku se 
vrátíte stisknutím klávesy 

 . 



Služba BlackBerry App 
World
Stahujte hry, aplikace a mnohem více! Přejděte na 
webovou stránku www.blackberry.com/appworld.
Je požadován datový plán.
 

Wi-Fi a Bluetooth®
Chcete-li nastavit bezdrátové připojení, klepněte na 
ikonu Správa připojení.
 

 

• Chcete-li spárovat s jiným zařízením podporujícím 
technologii Bluetooth®, klepněte na položku Sítě a 
připojení.

• Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klikněte na položku 
Nastavit síť Wi-Fi.

Kopírování a vkládání
 

Chcete-li zobrazit video, klepněte na ikonu Nastavení > 
Výukové programy > Upravit text.
 

Připojení k počítači
Prostřednictvím aplikace BlackBerry® Desktop 
Software můžete:

• Synchronizovat kontakty, hudbu a mnohem více
• Zálohovat a obnovovat data smartphonu
• Aktualizovat software

Aplikaci BlackBerry Desktop Software můžete stáhnout 
na adrese www.blackberry.com/desktopsoftware.

Synchronizace mediálních 
souborů

1. Připojte smartphone BlackBerry® k  počítači. 
2. V počítači spusťte aplikaci BlackBerry® Desktop 

Software. 
• Pokud používáte počítač se systémem 

Windows®, klikněte na položku Hudba, Obrázky 
nebo Videa.

• Pokud používáte počítač se systémem Mac, 
klikněte v části Média v levém podokně na 
položku Hudba.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace 
BlackBerry Desktop Software.

Potřebujete další 
nápovědu?

• Vyhledejte pomoc z domovské obrazovky – stačí 
klepnout na ikonu  a začněte psát!

• Výukové programy zobrazíte klepnutím na ikonu 
Nastavení > Výukové programy.

• www.blackberry.com/zaciname: Informace o tom, 
jak začít zařízení používat. 

• www.blackberry.com/go/docs: Kompletní 
uživatelská příručka. 

• Informace o plánu bezdrátových služeb naleznete na 
webu vašeho poskytovatele bezdrátových služeb. 

Prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC (HG č. 88/2003) 
naleznete na webové stránce www.blackberry.com/go/
declarationofconformity.

http://www.blackberry.com/appworld
http://www.blackberry.com/DesktopSoftware
http://www.blackberry.com/zaciname
http://www.blackberry.com/go/docs
http://www.blackberry.com/go/declarationofconformity
http://www.blackberry.com/go/declarationofconformity
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