
©2009 Research In Motion Limited.  Všechna práva vyhrazena. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®,
SurePress      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. Hotmail a Windows Live jsou
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Wi-Fi je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní
ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. 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.
MAT-29265-010 | PRINTSPEC-058 | SWD-656736-1005032931-010 | RCK71CW/RCP51UW

Leták  K  prozkoumání:  Poskytuje  užitečné  tipy  k  navigaci  pomocí  dotykové
obrazovky a informace o přístupu k běžným příkazům pomocí klávesy Nabídka.
Tento leták jste obdrželi se zařízením BlackBerry®.

Brožura Další informace: Poskytuje informace o funkcích a instrukce k běžným
úkolům. Tuto brožuru jste obdrželi se zařízením BlackBerry.

Aplikace  Nápověda:  obsahuje  podrobné  pokyny  pro  všechny  úkoly  zařízení.
Získejte přístup k aplikaci z domovské obrazovky nebo v nabídce aplikace.

BlackBerry®  Uživatelské  nástroje:  na  disku  najdete  výukový  program
BlackBerry  101,  uživatelskou  příručku,  licenční  smlouvu  o  softwaru  a  záruku
nebo brožuru Bezpečnostní informace a informace o produktu . Tento disk CD
můžete  také  využít  k  instalaci  softwaru  BlackBerry®  Desktop  Software  a
synchronizovat s jeho pomocí data mezi zařízením a počítačem. Tento disk CD
jste obdrželi se svým zařízením.

Stránky  poskytovatele  bezdrátových  služeb:  zde  najdete  informace  o
bezdrátové síti nebo plánu bezdrátových služeb.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity: zde se zobrazí prohlášení
o shodě učiněné podle Směrnice 1999/5/EC (HG č. 88/2003).

Zjištění dalších informací
www.discoverblackberry.com: Zde najdete software, aplikace a příslušenství
k zařízení BlackBerry®.

www.shopblackberry.com:  Zde  najdete  příslušenství  k  zařízení.  Můžete  se
také  obrátit  na  svého  poskytovatele  bezdrátových  služeb  a  nakoupit  si
příslušenství jeho prostřednictvím.

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

Přizpůsobte si zařízení

Začněte zde
BlackBerry Storm2 9520/9550 Smartphones

™



Připravte se na svobodu a propojení se světem, které vám poskytne mobilní telefon typu „vše v jednom“.
Nastavení  smartphonu  BlackBerry®  Storm2™  je  snadné.  Když  budete  postupovat  podle  pokynů  v  této
příručce, zařízení nastavíte a rychle se seznámíte s jeho základními vlastnostmi.

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.  Více  informací  naleznete  v  brožuře  Další  informace  dodané  se
zařízením.

Pokud je baterie nabitá, zařízení se automaticky zapne. Pokud se zařízení nezapne, nabijte baterii.

Vítá vás BlackBerry! Nabití baterie

Indikátory úrovně nabití baterie

baterie plně nabité nabíjení baterie

baterie vybité

Zachovávejte bezpečnost!
Přečtěte si brožuru Bezpečnostní informace a informace o produktu umístěnou na disku CD BlackBerry®
Uživatelské nástroje, dříve než začnete používat zařízení a jakékoli příslušenství, které jste s ním obdrželi.
Tato  brožura  obsahuje  důležité  bezpečnostní  informace  o  baterii.  Chcete-li  zobrazit  nejaktuálnější  verzi
brožury Bezpečnostní informace a informace o produktu navštivte webové stránky www.blackberry.com/go/
docs.

Průvodce nastavením vám pomůže naučit se procházet položky, zadávat text, měnit možnosti,  abyste si
přizpůsobili  zařízení  BlackBerry®  svým  požadavkům,  nastavovat  bezdrátové  připojení  a  připojení
Bluetooth® a nastavit jednu nebo více e-mailových adres. Při prvním zapnutí zařízení by se měl Průvodce
nastavením objevit automaticky.

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

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nastavení e-mailové adresy
K provedení tohoto úkolu jsou zapotřebí přihlašovací údaje ke stávajícím e-mailovým adresám, nebo heslo
pro aktivaci aplikace Enterprise, které jste obdrželi od svého správce.

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

• Chci vytvořit nebo přidat e-mailovou adresu: Toto je pro individuální uživatele nejběžnější
možnost nastavení e-mailu. Použijte ji ke spojení zařízení BlackBerry® s jednou nebo více (až
deseti)  existujícími  e-mailovými  adresami  (například  e-mailovým  účtem  Google  Mail™  nebo
Windows Live™ Hotmail®) nebo k vytvoření nové e-mailové adresy pro toto zařízení. Chcete-li
v zařízení používat aplikace sociálních sítí, spojte pomocí této možnosti zařízení s e-mailovou
adresou,  kterou  používáte  pro  příjem  oznámení  ze  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  nastavení  e-mailu  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.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:  Po správném nastavení e-mailové adresy obdržíte potvrzovací zprávu. Kliknutím na ikonu
Zprávy na Domovské obrazovce lze zobrazit a spravovat e-mailové zprávy.

Průvodce nastavením Nelze nastavit e-mailovou adresu
Pokuste se provést následující kroky:
• Na domovské obrazovce nebo ve složce Nastavení klikněte na ikonu Průvodce nastavením. Ověřte,

zda jste na obrazovce nastavení e-mailu správně zadali všechny informace o e-mailové adrese. Chcete-
li zobrazit zadané heslo, zaškrtněte políčko Zobrazit heslo.

• Ověřte, zda je e-mailová adresa spojena s podporovaným e-mailovým účtem (např. POP3 nebo IMAP).
Další informace o podporovaných e-mailových účtech získáte od poskytovatele bezdrátových služeb.

• Pokud  přecházíte  z  jiného  zařízení  BlackBerry®,  které  je  spojeno  s  jednou  nebo  více  e-mailovými
adresami  používajícími  službu  BlackBerry®  Internet  Service,  je  zapotřebí  změnit  zařízení,  a  to  buď
automaticky,  nebo  ručně  pomocí  aplikace  nastavení  e-mailu.  Další  informace  o  změně  zařízení
naleznete v brožuře Další informace dodané se zařízením.

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

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


Základní dovednosti
Klávesy  Nabídka   a  Escape    na  zařízení  BlackBerry®  slouží  k  procházení  obrazovek  a
k rychlému a snadnému dokončení úkolů. Chcete-li ukončit akci v aplikaci nebo na domovské obrazovce,
můžete  ji  najít  v  nabídce,  která  se  zobrazí,  když  stisknete  klávesu  Nabídka    .  Chcete-li  vybrat

zvýrazněnou položku nabídky, stiskněte klávesu Nabídka   znovu. Pokud chcete zavřít nabídku nebo

se přesunout o obrazovku zpět, stiskněte klávesu Escape   .

Klávesy Nabídka a Escape
• Chcete-li vybrat položku, klepněte (dotykem) na položku.
• Chcete-li se posunout směrem dolů, posuňte prst nahoru.
• Chcete-li se posunout směrem nahoru, posuňte prst dolů.
• Chcete-li zastavit průběžné posouvání, lehce se dotkněte obrazovky.
• Chcete-li provést zvýraznění položky, lehce se dotkněte obrazovky.
Chcete-li zobrazit výuková videa k navigaci pomocí dotykové obrazovky, klikněte ve složce Nastavení na
domovské obrazovce na ikonu Průvodce nastavením. Klikněte na možnost Získejte další informace o
dotykové obrazovce.

Pohyb mezi obrazovkami
• O obrazovku zpět se posunete stisknutím klávesy Escape  .
• Chcete-li  se  vrátit  na  domovskou  obrazovku,  pokud  právě  nehovoříte,  stiskněte  klávesu  Konec

.
• Na další položku se přesunete rychlým posunutím prstu doleva.
• Na předchozí položku se přesunete rychlým posunutím prstu doprava.
Chcete-li zobrazit výuková videa k navigaci pomocí dotykové obrazovky, klikněte ve složce Nastavení na
domovské obrazovce na ikonu Průvodce nastavením. Klikněte na možnost Získejte další informace o
dotykové obrazovce.

Pohyb po obrazovce
Důležité:  Když používáte zařízení BlackBerry® dělejte časté přestávky. Pokud při jeho používání pociťujete
nepříjemné  pocity  v  kterékoli  části  těla,  přestaňte  zařízení  okamžitě  používat.  Pokud  nepříjemné  pocity
přetrvávají, poraďte se s lékařem.
Interaktivní  výukový program pro  zapisování  získáte  ve  složce Nastavení  na domovské obrazovce,  kde
kliknete na ikonu Průvodce nastavením. Klikněte na možnost Výukové programy pro navigaci a psaní.

• Chcete-li  použít  velké  písmeno,  stiskněte  a  přidržte  klávesu  písmene,  dokud  se  velké  písmeno
nezobrazí, nebo stiskněte klávesu Shift a klávesu písmene.

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

• Chcete-li  zadat  symbol,  stiskněte  klávesu  Symbol.  Více  symbolů  zobrazíte  opětovným  stisknutím
klávesy Symbol. Klikněte na symbol.

• Chcete-li zapnout režim vkládání číslic, podržte klávesu 123, dokud se na klávese 123 neobjeví indikátor
zámku. Režim vkládání číslic vypnete opětovným stisknutím klávesy 123.

• Chcete-li  zapnout  režim vkládání  velkých písmen,  podržte  klávesu Shift,  dokud se  na klávese Shift
neobjeví  indikátor  zámku.  Režim  vkládání  velkých  písmen  vypnete  opětovným  stisknutím  klávesy
Shift.

Indikátory zadávání textu
Při zadávání se indikátory zadávání textu objevují v pravém horním rohu obrazovky.

Režim vkládání velkých písmen (caplock) režim Alt

Režim vkládání číslic (numlock)

Tipy pro zadávání



K aplikacím můžete přistupovat z domovské obrazovky nebo ze složek na domovské obrazovce. Chcete-li
se vrátit  na domovskou obrazovku, pokud právě nehovoříte,  stiskněte klávesu Konec  .  Počáteční
zobrazení  domovské  obrazovky  zobrazí  pouze  některé  z  dostupných  aplikací.  Chcete-li  na  domovské
obrazovce zobrazit více aplikací, stiskněte klávesu Nabídka  .
Vyhraďte si čas na prozkoumání, které aplikace jsou v zařízení BlackBerry® k dispozici. Pro začátek uvádíme
některé z nich.

Průvodce nastavením
Naučte se vkládat  text,  změnit  možnosti  personalizace zařízení  a nastavit  své e-mailové
adresy. Průvodce nastavením také poskytuje odkazy na informace o běžných úkolech.

Nastavení e-mailu
Nastavení  jedné  nebo  více  e-mailových  adres  nebo  změna  nastavení  e-mailu  služby
BlackBerry® Internet Service.

Prohlížeč
Prohlížení webových stránek nebo zobrazení seznamu záložek prohlížeče.

Fotoaparát
Pořízení snímku. V závislosti na modelu zařízení nemusí být tato funkce podporována.

Média
Záznam  hlasové  zprávy  nebo  videa,  prohlížení  uložených  obrázků  nebo  přehrávání
uložených skladeb,  vyzváněcích tónů,  hlasových zpráv či  videozáznamů.  V závislosti  na
zařízení BlackBerry nemusí být funkce fotoaparátu nebo videokamery podporována.

Zprávy
Zobrazení seznamu zpráv.

Možnosti
Zobrazení  hlavního  seznamu  možností  zařízení  V  nabídce  každé  aplikace  jsou  také
dostupné doplňkové možnosti.

Kontakty
Zobrazení seznamu kontaktů nebo přidání nového kontaktu.

Aplikace

Nastavení Wi-Fi
Nastavení připojení k síti  Wi-Fi®. V závislosti na modelu zařízení nemusí být tato funkce
podporována.

Nápověda
Zobrazení uživatelské příručky k vašemu zařízení.

Některé aplikace se mohou objevit v jedné z následujících složek:

Nastavení Stažení

Aplikace Hry

Stavové indikátory na domovské obrazovce

budík nastaven počet nepřijatých hovorů

počet neotevřených zpráv odesílání dat

počet upomínek kalendáře přijímání dat

zpráva hlasové pošty roaming

nové oznámení

Stavové indikátory telefonu

nepřijatý hovor přijatý hovor

navázán hovor

Indikátory stavu Stavové indikátory v seznamu zpráv

neotevřená zpráva zpráva MMS

otevřená zpráva odeslaná zpráva

zpráva s přílohou zpráva se odesílá

zpráva má vysokou důležitost zpráva neodeslána

textová zpráva SMS koncept zprávy

uložená zpráva

Indikátory stavu kamery
Pokud  používáte  kameru  nebo  videokameru,  indikátory  stavu  kamery  se  zobrazí  v  pravém dolním rohu
obrazovky.  V  závislosti  na  zařízení  BlackBerry®  nemusí  být  funkce  fotoaparátu  nebo  videokamery
podporována.

blesk je zapnutý režim automatického blesku

blesk je vypnutý rychlost závěrky




