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Bezpečnostní informace
NEŽ ZAČNETE ZAŘÍZENÍ BLACKBERRY
POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI PŘILOŽENOU
PŘÍRUČKU BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE A INFORMACE
O PRODUKTU. Obsahuje informace
nezbytné k bezpečnému provozu zařízení.

Další informace o tom, jak
začít zařízení používat
Názorné videa, nástroj BlackBerry® Answers pro
vyhledání odpovědí na vaše otázky a mnohem
více naleznete na webových stránkách
www.blackberry.com/zaciname.

Vložení karty SIM a baterie
U některých poskytovatelů bezdrátových služeb a v závislosti na modelu zařízení BlackBerry® budete
možná moci zařízení používat i bez karty SIM.

Nabití baterie
Pokud se zařízení BlackBerry® nezapne
automaticky, nabijte baterii nebo stiskněte a
podržte klávesu  .

Typ nabíječky závisí na dané oblasti.

 baterie plně nabité

 nabíjení baterie

 baterie vybité

Vložení paměťové karty
K uložení většího množství multimediálních
souborů lze použít paměťovou kartu. Paměťová
karta je již pravděpodobně do zařízení
BlackBerry® vložena.

Postup vložení Postup vyjmutí

Použití Průvodce
nastavením 

Pomocí Průvodce nastavením můžete začít
zařízení rychle používat.
• Nastavte e-mailovou adresu.
• Získejte informace o navigaci a psaní.
• Přizpůsobte si zařízení.
• Nastavte bezdrátové připojení a připojení

Bluetooth®.

Pokud se průvodce nastavením neobjeví
automaticky, klikněte ve složce Nastavení nebo
na domovské obrazovce na ikonu Průvodce
nastavením.

http://www.blackberry.com/zaciname


Nastavení e-mailového účtu 

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Nastavení klikněte na ikonu Průvodce nastavením.
2. Na obrazovce Nastavení e-mailu vyberte jednu z následujících možností:

• Chci vytvořit nebo přidat e-mailovou adresu: Toto je pro individuální uživatele nejběžnější
možnost. Použijte ji ke spojení zařízení BlackBerry® s jedním nebo více stávajícími e-mailovými účty
(například s účtem služby Windows Live™ Hotmail®), k vytvoření nové e-mailové adresy zařízení
nebo k použití aplikace sociálních sítí. Pokud se tato volba nezobrazuje, obraťte se na poskytovatele
bezdrátových služeb.

• Chci použít pracovní e-mailový účet se serverem BlackBerry Enterprise Server: Tato možnost
je běžnější pro firemní uživatele. Použijte ji ke spojení zařízení s pracovním e-mailovým účtem
používajícím server BlackBerry® Enterprise Server, pokud vám správce poskytl heslo pro aktivaci
aplikaci Enterprise.

3. Klikněte na tlačítko Další a dokončete pokyny na obrazovce.
Poznámka: Po správném nastavení e-mailové adresy obdržíte potvrzovací zprávu. Kliknutím na ikonu Zprávy na domovské
obrazovce zobrazíte e-mailové zprávy.

Nelze nastavit e-mailovou
adresu
• Klikněte ve složce Nastavení na ikonu

Průvodce nastavením. Na obrazovce
Nastavení e-mailu ověřte, zda je informace
o e-mailové adrese správná. Chcete-li zobrazit
heslo, zaškrtněte políčko Zobrazit heslo.

• Ověřte u poskytovatele bezdrátových služeb,
zda je váš typ e-mailového účtu podporován.

• Ověřte, zda jste zařízení přepnuli správně.

Chcete-li získat informace o nastavení e-mailové
adresy, navštivte webovou stránku
www.blackberry.com/go/docs a klikněte na
položku BlackBerry Internet Service.

Změna zařízení 
Pokud přecházíte ze zařízení BlackBerry®, které je spojeno s existující e-mailovou adresou (například
s e-mailovým účtem Windows Live™ Hotmail®), na nové zařízení BlackBerry, proveďte následující kroky:
1. V počítači spusťte aplikaci BlackBerry® Desktop Manager. K přenosu dat z předchozího zařízení na

nové použijte Průvodce změnou zařízení.
2. Na domovské obrazovce nového zařízení nebo ve složce Nastavení otevřete aplikaci e-mailové pošty

a postupujte podle pokynů. Pokud se pokyny nezobrazují nebo jste některý z pokynů odmítnuli, e-
mailové zprávy nebudou na vaše nové zařízení odesílány, dokud ručně neprovedete změnu zařízení.
Pokud prodáváte nebo kupujete použité zařízení BlackBerry, které funguje v sítích CDMA, obraťte se
změnou zařízení na poskytovatele bezdrátových služeb.

3. Pomocí zabezpečeného vymazání odstraňte z vašeho předchozího zařízení data. Další informace
naleznete v uživatelské příručce k zařízení.

Data z vašeho předchozího zařízení Palm® nebo zařízení se systémem Windows Mobile® můžete do
nového zařízení BlackBerry importovat také pomocí aplikace BlackBerry Desktop Manager.

Zobrazení aplikací

Domovská obrazovka Více ikon na domovské
obrazovce

Zobrazení více
ikon na
domovské
obrazovce

Stiskněte klávesu Nabídka
.

Přepnutí mezi
aplikacemi

Stiskněte a přidržte klávesu
Nabídka   a poté klikněte
na ikonu aplikace

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


Aplikace
Začněte s některou z těchto skvělých aplikací.

Zprávy
Posílejte zprávy.

Kontakty
Přidávejte nové kontakty.

Prohlížeč
Procházejte webové stránky.

Media Access
Prohlížejte uložené obrázky,
přehrávejte skladby a mnoho dalšího.

Fotoaparát (je-li podporován)
Pořízení snímku.

Okamžité odes. zpráv
Chatujte s přáteli nebo kolegy.

Stažené
Zde najdete stažené aplikace (nebo
v jiných složkách, například složce
Hry).

Možnosti
Nastavte možnosti zařízení. Další
možnosti jsou v jednotlivých aplikačních
nabídkách.

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

Nápověda
Zde najdete odpovědi na otázky (nebo
v nabídce klikněte na možnost
Nápověda).

Indikátory stavu

Domovská obrazovka

budík nastaven počet nepřijatých
hovorů

počet
neotevřených
zpráv

odesílání dat

počet upomínek
kalendáře

přijímání dat

zpráva hlasové
pošty

roaming

nové oznámení

Zprávy

neotevřená
zpráva

textová zpráva
SMS

otevřená
zpráva

odeslaná zpráva

zpráva
s přílohou

zpráva se
odesílá

zpráva má
vysokou
důležitost

zpráva
neodeslána

zpráva MMS koncept zprávy

Telefon

nepřijatý hovor přijatý hovor

navázán hovor

Rychlé tipy
Tyto tipy jsou určeny pro psaní pomocí
technologie SureType®. Tipy určené pro metodu
zadávání opakovaným stisknutím tlačítek
naleznete v uživatelské příručce pro zařízení
BlackBerry®.

Zadávání textu
Vložení tečky Stiskněte klávesu  dvakrát

Velká
písmena

Stiskněte klávesu  a poté
klávesu písmene

Napište číslo Stiskněte a podržte klávesu
dokud se nezobrazí
požadované číslo

Zadání
symbolu

Stiskněte klávesu 

Zprávy

Přesuňte se
na začátek
seznamu
zpráv

Stiskněte klávesu 

Telefon
Nastavení
hlasitosti

Použijte klávesy Hlasitost na
pravé straně zařízení
BlackBerry®.

Zapnutí nebo
vypnutí
ztlumení

Stiskněte klávesu  na horní
straně zařízení

Obrázky
Přiblížit
obrázek

Klikněte trackpadem.

Další tipy naleznete v uživatelské příručce
k zařízení.
Důležité: Když používáte zařízení, dělejte časté přestávky.
Pokud v jakékoli části těla pociťujete nepříjemné pocity,
okamžitě přestaňte zařízení používat. Pokud nepříjemné
pocity přetrvávají, poraďte se s lékařem.



Odeslání e-mailové zprávy

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu
Zprávy.

2. Stiskněte klávesu    > Vytvořit e-mail.
3. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu.
4. Napište zprávu.
5. Stiskněte klávesu    > Odeslat.

Aplikace BlackBerry
Messenger 
Aplikace BlackBerry® Messenger slouží ke
kontaktu s vašimi přáteli, kteří také vlastní
zařízení BlackBerry. Zůstaňte stále
v kontaktu – posílejte rychlé zprávy, aktualizujte
svůj stav a podobně.

Změna vyzváněcího tónu
1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.
2. Stiskněte klávesu    > Nastavit

vyzváněcí tón.
3. Klikněte v poli Vyzváněcí tón na předem

nahraný vyzváněcí tón nebo klikněte v horní
části seznamu na možnost Vybrat hudbu.

4. Stiskněte klávesu  > Uložit.

Stažení vyzváněcího tónu
1. Klikněte na domovské obrazovce na ikonu

Média > Vyzváněcí tóny.
2. Stiskněte klávesu  > Stažení

vyzváněcích tónů.
Na tuto funkci se mohou vztahovat dodatečné poplatky za
stahování dat. Informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb. Pokud není tato funkce k dispozici, můžete vyzváněcí tóny
stáhnout z jiných webů.

Spárování se zařízením podporujícím technologii Bluetooth

Chcete-li propojit zařízení BlackBerry® se zařízením podporujícím technologii Bluetooth®, musíte
nejdříve obě zařízení spárovat. Další informace o přípravě zařízení podporujícího technologii Bluetooth
pro párování najdete v dokumentaci, která je dodávána se zařízením.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Spravovat připojení.
2. Klikněte na položky Nastavit Bluetooth > Hledat.
3. Klikněte na zařízení podporující technologii Bluetooth.
4. Podle potřeby proveďte jeden z následujících kroků:

• Pokud zařízení podporující technologii Bluetooth nemá klávesnici, zadejte ve svém zařízení
BlackBerry párovací přístupový klíč, který najdete v dokumentaci k zařízení podporujícímu technologii
Bluetooth.

• Pokud zařízení podporující technologii Bluetooth klávesnici má, zadejte v obou zařízeních libovolně
zvolený párovací přístupový klíč.

Návštěva webové stránky
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb
se na vašem zařízení BlackBerry® může objevit
více prohlížečů. Pro informace o poplatcích
vztahujících se k používání jednotlivých
prohlížečů kontaktujte svého poskytovatele
bezdrátových služeb.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu

Prohlížeč.
• Když se na obrazovce objeví pole pro zadání

webové adresy, zadejte webovou adresu.
• Pokud se na obrazovce neobjeví pole pro

zadání webové adresy, stiskněte klávesu
 > Přejít na. Zadejte webovou adresu.

2. Stiskněte klávesu .

Pořízení obrázku 

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu
Fotoaparát.

2. Předmět můžete přiblížit nebo oddálit
posunutím prstu nahoru nebo dolů po
trackpadu.

3. Klikněte trackpadem.

Nahrávání videa 
1. Na domovské stránce klikněte na ikonu

Média > Videokamera.
2. Klikněte trackpadem.
3. Chcete-li pozastavit nahrávání, znovu klikněte

trackpadem.



Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu
Spravovat připojení.

2. Klikněte na položku Nastavit síť Wi-Fi.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Klikněte na položku Vyhledávání sítí.
Klikněte na síť.

• Klikněte na položku Přidat síť ručně.
Zadejte název sítě. Klikněte na položku
Přidat.

• Pokud používáte bezdrátový přístupový bod
nebo směrovač s podporou funkce Wi-Fi
Protected Setup™, klikněte na položku
Nastavení stisknutím tlačítka.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Změna tapety
1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.
2. Klikněte na položky Možnosti > Tapeta.

• Chcete-li pořídit snímek, klikněte na položku
Fotoaparát. Klikněte na ikonu Fotoaparát.

• Chcete-li vybrat pořízený snímek, klikněte na
něj.

• Chcete-li vybrat předem načtený snímek,
klikněte na položku Předem načtené
obrázky. Klikněte na obrázek.

3. Stiskněte klávesu    > Nastavit jako
tapetu.

4. Na domovskou obrazovku se vrátíte dvojitým
stisknutím klávesy  .

Stažení aplikací a motivů
Aplikace, motivy nebo vyzváněcí tóny můžete
stáhnout z webu svého poskytovatele
bezdrátových služeb (jsou-li k dispozici) nebo
z obchodu BlackBerry App World™. Motivy lze
stáhnout takto:
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce

klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Motiv.
3. Stiskněte klávesu  > Stáhnout motivy.

Tato funkce musí být podporována poskytovatelem bezdrátových
služeb.
Na tuto funkci se mohou vztahovat dodatečné poplatky za
stahování dat. Informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb.

BlackBerry Desktop
Software
Aplikaci BlackBerry® Desktop Software můžete
používat k zálohování a obnově dat zařízení
BlackBerry, synchronizaci schůzek v kalendáři,
hudby, obrázků a dalších položek mezi vaším
zařízením a počítačem.

Aplikaci BlackBerry Desktop Software můžete
stáhnout z adresy www.blackberry.com/
desktopsoftware.

Synchronizace
multimediálních souborů
1. Připojte zařízení BlackBerry® k počítači.
2. V počítači spusťte aplikaci BlackBerry®

Desktop Manager.
• Pokud máte počítač s operačním systémem

Windows®, klikněte na položku Média.
• Pokud máte počítač s operačním systémem

Mac, klikněte v části Media (Média) v levém
podokně na položku Music (Hudba).
Uživatelé počítačů Mac mohou
synchronizovat pouze hudbu.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace
BlackBerry Desktop Manager.

Získání nápovědy
• www.blackberry.com/zaciname: Informace

o tom, jak začít zařízení používat.
• Webová stránka poskytovatele

bezdrátových služeb: Informace
o bezdrátové síti nebo plánu bezdrátových
služeb.

• www.blackberry.com/go/
declarationofconformity: Prohlášení o shodě
podle směrnice 1999/5/ES (HG č. 88/2003).

POZOR: Používejte pouze příslušenství schválené
společností Research In Motion. Použití jakéhokoli
příslušenství, které nebylo společností RIM schváleno
k použití s tímto konkrétním modelem zařízení, může zrušit
platnost jakéhokoli povolení nebo záruky, která se na zařízení
vztahují, může mít za následek nefunkčnost zařízení nebo být
nebezpečné.

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