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V Í T Á  V Á S  V Á Š  N O V Ý  S M A R T P H O N E  B L A C K B E R R Y .
Byl vyvinut, aby vám pomohl udržet krok s dobou.

Zařízení je přesně navrženo, aby umožnilo skvělý výkon při minimálním úsilí.

1. Vložte kartu SIM, baterii a paměťovou kartu.
Chcete-li sejmout kryt baterie, stiskněte jej a vysuňte. Vložte mikrokartu SIM. Umístěte baterii tak, aby se její kontakty 
dotýkaly kontaktů zařízení. Pokud máte k dispozici paměťovou kartu, vložte ji.

2. Nastavení smartphonu
1. Chcete-li zapnout smartphone, stiskněte a přidržte tlačítko Zapnutí/vypnutí.

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit e-mail, účty sociálních sítí a BBM, klepněte po dokončení počátečního nastavení na domovské 
obrazovce na možnost Nastavení. Přihlaste se pomocí BlackBerry ID, případně BlackBerry ID vytvořte. BlackBerry ID 
pomáhá synchronizovat údaje (například kontakty) mezi smartphonem a počítačem. Slouží také ke správě aplikací a 
služeb, které umožňují přenos údajů při výměně smartphonů.

Více informací o nastavení smartphonu naleznete na stránce www.blackberry.com/startqsetup.

3. Přeneste údaje do smartphonu.
Pomocí softwaru BlackBerry Link můžete do nového smartphonu přenést kontakty, obrázky, hudbu, aplikace a další data 
ze svého předchozího zařízení. Více informací o softwaru BlackBerry Link naleznete na stránce www.blackberry.com/
startswitch.

BBM 
Sdílejte psané informace 
i obraz pomocí aplikace 
BBM Video. Přejděte od 
chatu BBM ke 
konverzaci sdílené 
v aplikaci BBM Video se 
službou sdílení 
obrazovky, pomocí které 
se můžete s ostatními 
během hovoru vidět a 
sdílet údaje na 
obrazovce.*
* Vyžadováno je připojení pomocí 
sítě Wi-Fi, připojení 4 G nebo 
připojení pomocí protokolu HSPA
+.

BlackBerry 
Balance 
Smartphone můžete vzít 
do kanceláře a jeho 
prostřednictvím používat 
pracovní e-maily, 
aplikace a data bez 
omezení možnosti 
používat zařízení 
k osobním účelům.

BlackBerry 
World 
Objevujte a sdílejte 
oblíbené aplikace, 
hudbu a videa. Nikdy to 
nebylo jednodušší.

BlackBerry 
Remember 
Snadno spravujte a 
organizujte své zájmy, 
nápady a projekty 
v jednom jediném 
umístění.
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BlackBerry Hub

Posunutím prstu doprava zobrazíte zprávy. Posunutím prstu doleva zobrazíte aplikace.

Ať již používáte jakoukoli aplikaci, mějte přehled o důležitých věcech pomocí jednoho rychlého a plynulého gesta. Posunutím 
prstu můžete jednoduše zobrazit obsah aplikace BlackBerry Hub a prohlížet si zprávy a konverzace. Posunutím prstu doleva 
získáte přístup ke všem aplikacím.

Opuštění nebo ukončení 
aplikace

Aplikaci můžete opustit pouhým posunutím prstu. Aplikace 
se minimalizuje a zobrazí jako jeden z aktivních rámců. 
Chcete-li aplikaci ukončit, klepněte na možnost  .

Navrácení smartphonu do 
aktivního stavu

Posuňte prst od spodní části 
obrazovky směrem nahoru a 
v polovině obrazovky uvolněte 
tlak prstu. Chcete-li smartphone 
převést do režimu spánku, 
stiskněte tlačítko Zámek 
obrazovky.

Pro zvýšení ochrany můžete 
nastavit heslo, které bude nutné 
zadat při probuzení smartphonu. 
Na domovské obrazovce posuňte 
prstem od horní části směrem 

dolů a klepněte na možnost 

Nastavení > Zabezpečení a soukromí > Heslo zařízení.

Zobrazení nabídek a 
dalších akcí

V dolní části obrazovky klepněte na symbol  nebo  . Nebo 
se dotkněte položky na obrazovce a přidržte ji.

Bezpečnostní informace

NEŽ ZAČNETE SMARTPHONE BLACKBERRY POUŽÍVAT, 
PŘEČTĚTE SI PŘILOŽENOU PŘÍRUČKU 
S BEZPEČNOSTNÍMI INFORMACEMI A INFORMACEMI 
O PRODUKTU. Obsahuje informace nezbytné k bezpečnému 
provozu smartphonu.



Potřebujete další 
nápovědu?

Další informace naleznete v aplikaci Nápověda ve svém 
smartphonu, která obsahuje tipy, způsoby a strategie pro 
nejlepší využití zařízení. Další informace naleznete na 
následujících stránkách:

Informace o počátečním použití zařízení: 
www.blackberry.com/startq10

Videa: www.blackberry.com/startvideos

Postupy: www.blackberry.com/startqdocs

Zobrazení informací 
pomocí funkce hledání

Funkce hledání ve smartphonu umožňuje vyhledávat 
z jediného umístění soubory, zprávy, kontakty, nastavení, 
nápovědu a další údaje. Hledání můžete rozšířit i na zdroje na 
Internetu. Chcete se dozvědět další informací o aplikaci 
BlackBerry ID nebo režimu Time Shift? Funkce hledání vám 
tyto informace poskytne.

1. Na domovské obrazovce zadejte hledaný výraz.

2. Klepnutím na ikonu  zaměříte hledání pouze na 
určitou oblast.

Zobrazení upozornění a zpráv

Na domovské obrazovce nebo v aplikaci posuňte prst od dolní části 
obrazovky směrem nahoru a uvolněte tlak prstu. Upozornění se 
zobrazí v levé části.

Chcete-li zobrazit aplikaci BlackBerry Hub a přečíst si zprávy, posuňte 
prst doprava.

Chcete-li v aplikaci setrvat, posuňte prst směrem k dolní části 
obrazovky.

Změna nastavení

Na domovské obrazovce nebo v některých aplikacích je 
změnu možné provést posunutím prstu od horní části 
směrem dolů. Klepněte na možnost  Nastavení.

Příslušenství

Po nastavení smartphonu jej můžete začít chránit pomocí 
nepřeberného množství krytů, řešení pro nošení a obalů. 
Originální doplňky BlackBerry lze získat u místního 
maloobchodního prodejce nebo online na adrese 
www.blackberry.com/startqaccessories.

http://www.blackberry.com/startq10
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