
Získejte informace o svém novém smartphonu BlackBerry Curve.
 

Vítá vás BlackBerry !
 

 
Můžete přesunout ikony a také je skrýt. Chcete-li přesunout ikonu, vyberte ji. Stiskněte klávesu  > 
klikněte na možnost Přesunout. Na trackpadu posuňte prst, tím přesunete ikonu na nové místo. 
Klikněte trackpadem.

Seznámení s možnostmi domovské obrazovky

Začněte zde
BlackBerry Curve 9220/9310/9320 
Smartphones

Prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC (HG 
č. 88/2003) naleznete na webové stránce 
ww.blackberry.com/go/declarationofconformity.
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.
©2012 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.Bluetooth je ochranná známka společnosti 
Bluetooth SIG.Google Mail je ochranná známka 
společnosti Google Inc. Wi-Fi je ochranná známka 
společnosti Wi-Fi Alliance.Yahoo! je ochranná známka 
společnosti Yahoo! Inc. Všechny ostatní ochranné 
známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
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NEŽ ZAČNETE SMARTPHONE 
BLACKBERRY POUŽÍVAT, 
PŘEČTĚTE SI PŘILOŽENOU 
PŘÍRUČKU BEZPEČNOSTNÍ 
INFORMACE A INFORMACE 
O PRODUKTU. Obsahuje informace 
nezbytné k bezpečnému provozu 
smartphonu.

Potřebujete další 
nápovědu?

• Videa a další užitečné informace najdete na 
webové stránce www.blackberry.com/
zaciname.

• Na domovské obrazovce klikněte na ikonu 
 nebo klikněte na ikonu Nápověda.

• Uživatelské příručky najdete na webové 
stránce www.blackberry.com/go/docs.

Bezpečnostní informace

 

V závislosti na modelu smartphonu BlackBerry a 
poskytovateli bezdrátových služeb bude možné 
smartphone používat i bez SIM karty.

Vložení SIM karty

 

Paměťová karta je volitelné vybavení. Pokud bylo 
zařízení dodáno s paměťovou kartou, je již 
pravděpodobně vložena.

Vložení paměťové 
karty a baterie

1. Pokud se zobrazí výzva, nastavte si svůj účet BlackBerry ID. Účet BlackBerry ID zahrnuje 
uživatelské jméno a heslo, které umožňují přístup k aplikacím BlackBerry, např. BlackBerry App 
World. Nastavení účtu BlackBerry ID je volitelné, avšak pro používání určitých aplikací je nezbytné.

Pokud vytvoříte nový účet BlackBerry ID, zadejte do pole Uživatelské jméno e-mailovou adresu, 
která je přístupná z prohlížeče v počítači (např. e-mailovou adresu služby Google Mail nebo Yahoo! 
Mail).

Poznamenejte si svou otázku pro obnovení hesla pro případ, že ji v budoucnosti budete potřebovat.
2. Otevřete aplikaci Nastavení a nastavte svůj e-mail a další aplikace.

 

Nastavení smartphonu

Kontakty je možné importovat ze SIM karty 
nebo pomocí aplikace BlackBerry Desktop 
Software. Aplikaci BlackBerry Desktop 
Software můžete stáhnout z webové stránky 
www.blackberry.com/desktopsoftware.

V případě SIM karty klikněte na domovské 
obrazovce na ikonu Nastavení > Synchron. 
kont. SIM.

Tipy pro telefonování
• Chcete-li změnit vyzvánění, na domovské 

obrazovce klikněte na ikonu Nastavení > 
Vyzváněcí tóny.

• Chcete-li zkontrolovat svoji hlasovou poštu, 
na domovské obrazovce stiskněte a přidržte 
klávesu 1.

Některé funkce nemusejí být podporovány všemi 
poskytovateli bezdrátových služeb. Podrobné informace 
získáte od poskytovatele bezdrátových služeb.

Import kontaktů

http://www.blackberry.com/gettingstarted
http://www.blackberry.com/gettingstarted
http://www.blackberry.com/go/docs
http://www.blackberry.com/DesktopSoftware


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

1. V počítači spusťte aplikaci BlackBerry 
Desktop Software. 

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

nastavení z jiného zařízení a postupujte 
podle pokynů na obrazovce.

4. Pokud je to nutné, klikněte na ikonu 
Nastavení > E-mailové účty v novém 
smartphonu a postupujte podle pokynů na 
obrazovce.

Změna smartphonu

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

Indikátory stavu

Zprávy

Textová zpráva Odeslaná 
zpráva

Zpráva se 
odesílá

Zpráva 
neodeslána

Telefon

Nepřijatý hovor Zpráva hlasové 
pošty

Informace o dalších ikonách získáte kliknutím na 
ikonu Nápovědy ( ) nebo nahlédněte do 
Průvodce ikonami na webové stránce 
docs.blackberry.com/icons/71.

Stahujte hry, aplikace a mnohem více! Přejděte 
na webovou stránku www.blackberry.com/
appworld.

Vyžaduje datový plán. Podrobné informace získáte od 
poskytovatele bezdrátových služeb.

BlackBerry App 
World

Chcete-li se podívat na video zobrazující postup 
kopírování a vkládání, klikněte na ikonu 
Nastavení > Výukové programy > Upravit text.

Zprávy

1. Na domovské obrazovce klikněte 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.
Textové zprávy mohou být zpoplatněny. Podrobné 
informace získáte od poskytovatele bezdrátových služeb.

Odeslání textové 
zprávy

http://docs.blackberry.com/icons/70
http://www.blackberry.com/appworld
http://www.blackberry.com/appworld


Chatujte se svými přáteli prakticky kdekoli a 
kdykoli!
Aplikaci BBM snadno otevřete stisknutím 
klávesy na levé straně smartphonu.
 

Vyžaduje datový plán.

BlackBerry 
Messenger

1. Na domovské obrazovce klikněte 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. 

Zobrazení vašeho čárového 
kódu

1. V horní části obrazovky BBM klikněte na své 
jméno.

2. Vedle položky Čárový kód PIN klikněte na 
možnost Zobrazit.

Přidání kontaktu BBM 
pomocí čárového kódu

1. Chcete-li pořídit obrázek, klikněte na ikonu 
 nebo stiskněte klávesu Komfort na 

pravé straně smartphonu.
2. Přiblížení a oddálení provedete posunutím 

prstu nahoru nebo dolů po trackpadu.

Obrázky můžete zobrazit kliknutím na ikonu 
Média > Obrázky.

Některé funkce nemusejí být dostupné u všech modelů 
BlackBerry Curve.

Fotoaparát

1. Na domovské obrazovce klikněte 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  . 

Změna tapety

• Chcete-li spárovat s jiným zařízením 
podporujícím technologii Bluetooth, klikněte 
na možnost Sítě a připojení.

• Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, klikněte na 
možnost Síť Wi-Fi.

Některé funkce nemusejí být dostupné u všech modelů 
BlackBerry Curve.

Wi-Fi a Bluetooth

Prohlížeč
Procházejte webové stránky.

Média
Prohlížejte obrázky, přehrávejte 
hudební skladby atd.

FM rádio (je-li podporováno)
Poslouchejte rádio. Při poslechu 
rádia musíte používat sluchátka, 
protože slouží jako anténa.

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

Nápověda
Zde naleznete nápovědu nebo 
v nabídce klikněte na položku 
Nápověda. 

Více aplikací
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