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Začínáme

Seznámení s tabletem BlackBerry PlayBook
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Používání dotykové obrazovky
K dispozici jsou některé běžné speciální pohyby ovládání, které vám pomohou začít používat tablet BlackBerry®
PlayBook™.

Uživatelská příručka Začínáme
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Posunutí prstem

Chcete-li procházet seznam, posouvat webovou stránku,
přecházet mezi obrázky nebo provádět podobné
operace, dotkněte se obrazovky a posuňte prst nahoru a
dolů nebo doprava a doleva.

Přitažení a roztažení

Chcete-li přiblížit nebo oddálit webovou stránku, obrázek,
video nebo jiný obsah, dotkněte se obrazovky
ukazováčkem a palcem a přitáhněte je k sobě nebo je
roztáhněte.

Uživatelská příručka Začínáme
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Přetažení

Chcete-li přesunout možnost z jednoho místa na druhé,
dotkněte se této položky a přidržte ji. Posuňte prst do
polohy, kam chcete možnost umístit.

Speciální pohyby ovládání používané pro tablet BlackBerry®
PlayBook™

Uživatelská příručka Začínáme
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Zobrazení domovské obrazovky a minimalizace
aplikací

Posuňte prst po obrazovce směrem nahoru od dolní části
rámu.

Zobrazení nabídky

V mnoha aplikacích můžete nalézt další funkce, možnosti
a nápovědu v nabídce.

V aplikaci posuňte prst po obrazovce směrem dolů od
horní části rámu. Nabídku zavřete klepnutím mimo
nabídku.

Přepínání mezi aplikacemi

Můžete přepínat mezi spuštěnými aplikacemi, aniž byste
se museli vrátit na domovskou obrazovku.

V aplikaci posuňte prst po obrazovce od levé nebo pravé
části rámu.

Uživatelská příručka Začínáme
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Zobrazení stavového řádku

Můžete se podívat na stavový řádek, aniž byste museli
opustit používanou aplikaci. Jedná se o skvělou možnost,
pokud chcete rychle zkontrolovat oznámení, zobrazit
čas, sledovat úroveň nabití baterie, změnit možnosti
systému atd.

V aplikaci posuňte prst po obrazovce od levého horního
rohu rámu.

Ukončení aplikace

Zobrazením domovské obrazovky minimalizujte aplikaci.
Dotkněte se minimalizované aplikace a posuňte prst
směrem nahoru.

Přepínání mezi režimy zobrazení na domovské
obrazovce

Posuňte prst doleva nebo doprava v dolní části
domovské obrazovky.

Uživatelská příručka Začínáme
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Aktivace tabletu z režimu spánku

Tablet po určité době přejde do režimu spánku, aby šetřil
energii baterie. Chcete-li jej aktivovat z režimu spánku,
posuňte prst od jedné strany rámu k druhé.

Zobrazení klávesnice

Posuňte prst po obrazovce od levého dolního rohu rámu.

Přizpůsobení tabletu
K dispozici je mnoho způsobů, kterými si můžete přizpůsobit tablet BlackBerry® PlayBook™. Kromě návrhů na
přizpůsobení uvedených zde můžete k přizpůsobení tabletu PlayBook použít mnoho dalších nastavení, která
poskytuje nabídka Možnosti.

Nastavení data a času na domovské obrazovce Na stavovém řádku klepněte na možnost  > Datum
a čas.

Chcete-li nastavit vlastní hodiny, klepněte na domovské
obrazovce na aplikaci Hodiny.

Změna typu klávesnice Na stavovém řádku klepněte na možnost  >

Klávesnice. Klepněte na typ klávesnice.

Změna jazyka Na stavovém řádku klepněte na možnost  > Jazyk.

Klepněte na jazyk.

Uživatelská příručka Začínáme
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Nastavení hesla Na stavovém řádku klepněte na možnost  >

Zabezpečení > Heslo > Změnit heslo. Nastavte
přepínač Aktivovat heslo na hodnotu Zapnuto. Vyplňte
pole.

Spuštění aplikací na pozadí Na stavovém řádku domovské obrazovky klepněte na
možnost  > Obecné. V rozevíracím seznamu

Chování aplikace vyberte možnost Zobrazení.

Zobrazení oznámení
Tablet BlackBerry® PlayBook™ používá oznámení, aby vás průběžně informoval o aktualizacích softwaru, nových
zprávách, připomenutích kalendáře, úrovni nabití baterie a mnoha dalších skutečnostech. Při příchodu nových
oznámení se červeně rozzáří levý horní nebo pravý horní roh obrazovky.
Proveďte některou z následujících akcí:

• Pokud se nacházíte v aplikaci, posuňte prst po obrazovce od levého horního rohu rámu. Klepněte na ikonu
.

• Pokud se nacházíte na domovské obrazovce, klepněte na stavovém řádku na ikonu .

Návrat k předchozí práci Klepněte mimo stavový řádek.

Zamítnutí oznámení Klepněte na ikonu .

Zobrazení konkrétního typu oznámení Na stavovém řádku klepněte na ikonu pro typ oznámení,
který chcete zobrazit.

Přechod do související aplikace Klepněte na zprávu oznámení. Pokud například klepnete
na oznámení e-mailu, e-mail se otevře v aplikaci Zprávy.

Ikony a indikátory stavového řádku
Na stavovém řádku domovské obrazovky se zobrazují následující ikony a indikátory.

Režim Letadlo Budík

Úroveň nabití baterie BlackBerry® Bridge™

Uživatelská příručka Začínáme
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Bluetooth® připojení Režim vývoje

Hudba Režim Prezentace

Zámek orientace Všechna oznámení

Nastavení Aktualizace softwaru

Wi-Fi® indikátor

Následující doplňkové indikátory se zobrazí, aby oznámily nové e-mailové zprávy, události atd., pokud se připojíte ke
smartphonu BlackBerry prostřednictvím aplikace BlackBerry Bridge:

Oznámení kalendáře Úloha

E-mail

Přechod na nový tablet
Chcete-li začít používat nový tablet BlackBerry® PlayBook™, můžete použít aplikaci BlackBerry® Desktop Software
v počítači a přesunout mediální soubory, aplikace a nastavení ze svého současného tabletu do nového tabletu.

1. V počítači v aplikaci BlackBerry Desktop Software klikněte na možnost Nápověda > Kontrolovat aktualizace.
Pokud je dostupná aktualizace, kliknutím na ni aktualizujte svou verzi aplikace BlackBerry Desktop Software.

2. Klikněte na možnost Zařízení > Změna zařízení.
3. Klikněte na ikonu stávajícího tabletu.
4. Vyberte mediální soubory, aplikace nebo nastavení, které chcete přenést, a zvolte příslušné možnosti.
5. Podle pokynů na obrazovce zazálohujte data současného tabletu a připojte nový tablet k počítači.
6. Kliknutím na ikonu pro nový tablet proveďte import dat tabletu.

Před opětovným prodejem, přenecháním nebo recyklací nezapomeňte z tabletu odstranit data. V zájmu ochrany
životního prostředí navštivte webovou stránku www.blackberry.com/recycling a vyhledejte na ní informace o vracení
tabletu společnosti RIM k recyklaci a bezpečné likvidaci.

Uživatelská příručka Začínáme
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BlackBerry Bridge

Informace o aplikaci BlackBerry Bridge
Pokud máte ve smartphonu BlackBerry spuštěn systém BlackBerry® Device Software verze 5.0 nebo novější, lze
připojit tablet BlackBerry® PlayBook™ ke smartphonu, abyste mohli přistupovat k emailům, kalendářům, aplikaci
BlackBerry® Messenger, souborům a dalším datům přímo z tabletu.

Tablet se připojuje ke smartphonu pomocí technologie Bluetooth®. K připojení je potřebné nainstalovat do
smartphonu aplikaci BlackBerry® Bridge™. Můžete ji stáhnout ze stránek služby BlackBerry App World™.
Po propojení tabletu a smartphonu se na domovské obrazovce tabletu zobrazí tyto ikony:

BlackBerry Messenger

Komunikujte prakticky okamžitě s jinými uživateli zařízení BlackBerry. Tablet vám
poskytuje vše, co máte rádi na aplikaci BBM™.

Zprávy

Využijte výhodu čtecího podokna a větší obrazovky na tabletu k rychlejšímu zpracování
doručené pošty. Připojte soubory z tabletu nebo smartphonu nebo uložte přílohy do
smartphonu pro pozdější použití.

Kalendář

Udržujte si přehled o svém plánu na první pohled pomocí režimů zobrazení Den a Měsíc
nebo praktického zobrazení s rozdělenou obrazovkou.

Kontakty

Spojte se s jinými osobami v síti prostřednictvím aplikace Kontakty. Přejděte rychle na
kontakt, kterému chcete odeslat e-mail, s nímž chcete naplánovat schůzku nebo zahájit
chat pomocí aplikace BBM.

Úkoly

Rozrůstá se vám seznam úkolů? Používejte aplikaci Úkoly, která vám pomůže se zaměřit
na důležité akce.

Poznámky

Místo zaznamenávání poznámek na kousky papíru, které můžete snadno někam založit,
používejte poznámky, které vám umožní vaše informace uspořádat a snadno vyhledávat.

Uživatelská příručka BlackBerry Bridge
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Soubory aplikace Bridge

Procházejte a otevírejte soubory uložené ve smartphonu.

Prohlížeč aplikace Bridge

Procházejte Internet s použitím stávajícího datového plánu smartphonu BlackBerry
podporujícího tethering. Pokud správce IT povolil procházení podnikové sítě intranet,
můžete také procházet intranet vaší organizace.

Propojení tabletu a smartphonu pomocí aplikace BlackBerry
Bridge
Chcete-li připojit tablet BlackBerry® PlayBook™ ke smartphonu BlackBerry, je potřebné do smartphonu nainstalovat
aplikaci BlackBerry® Bridge™. Můžete ji stáhnout ze stránek služby BlackBerry App World™.

1. Na stavovém řádku domovské obrazovky tabletu klepněte na možnost  > BlackBerry Bridge.
2. Klepněte na možnost Nastavení > Pokračovat.
3. V aplikaci BlackBerry Bridge ve smartphonu klepněte na možnost Přidat tablet > Další.
4. Zaměřte fotoaparát smartphonu na čárový kód, který se zobrazí na tabletu, a čárový kód načtěte.

Uživatelská příručka BlackBerry Bridge
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Obrázky

Zobrazení obrázků
Tablet BlackBerry® PlayBook™ představuje dokonalý prostředek, který vám umožňuje vzít své obrázky s sebou a
sdílet je s přáteli a rodinou na obrazovce s vysokým rozlišením. Obrázky, které pořídíte, se ukládají v aplikaci
Obrázky.

Přiblížení obrázku Roztáhněte prsty od sebe. Dvojím klepnutím
přizpůsobíte velikost obrázku obrazovce.

Přecházení mezi obrázky Posuňte prst doleva nebo doprava.

Posunutí obrázku Pokud jste obrázek přiblížili, dotkněte se jej a přetáhněte
libovolným směrem.

Odstranění obrázku Klepněte na obrázek. Posuňte prst směrem dolů od
horní části rámu. Klepněte na možnost Odstranit.

Nastavení obrázku jako tapety Klepněte na obrázek. Posuňte prst směrem dolů od
horní části rámu. Klepněte na možnost Nastavit jako
tapetu.

Přehrání prezentace Klepněte na album. Klepněte na obrázek. Klepněte na
ikonu .

Přesouvání obrázků mezi tabletem a počítačem Propojte tablet a počítač pomocí kabelu USB. V počítači
spusťte aplikaci BlackBerry® Desktop Software. Klikněte
na možnost Obrázky a proveďte pokyny uvedené na
obrazovce.

Pořízení snímku obrazovky Stiskněte najednou klávesu Zvýšení hlasitosti a
klávesu Snížení hlasitosti.

Uživatelská příručka Obrázky
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Videa

Přehrávání videí
Sledujte videa, kamkoliv jdete se svým tabletem BlackBerry® PlayBook™. Tablet přehrává videa s vysokým
rozlišením a podporuje řadu různých formátů videa, jako jsou AVI, ASF, Fv4, MP4 a WMV. Informace o nahrávání
videí naleznete v části Fotoaparát v nápovědě.

Ukončení přehrávání videa Klepněte na obrazovku. Klepněte na ikonu .

Odstranění videa Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu . Klepněte na video. Klepněte na ikonu .

Přehrávání videa pomocí rozhraní HDMI Propojte tablet a zobrazovací zařízení s rozhraním
HDMI, jako je televizor, projektor nebo počítačový
monitor, pomocí kabelu HDMI.

Ztlumení videa Stiskněte a přidržte klávesu Přehrát/Pozastavit na horní
straně tabletu.

Nahrávání videa Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na možnost Pořídit videa.

Přesouvání videí mezi tabletem a počítačem Propojte tablet a počítač pomocí kabelu USB. V počítači
spusťte aplikaci BlackBerry® Desktop Software. Klikněte
na možnost Videa a proveďte pokyny uvedené na
obrazovce.

Uživatelská příručka Videa
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Hudba

Přehrávání hudby
Tablet BlackBerry® PlayBook™ podporuje oblíbené typy zvukových formátů, včetně MP3, M4A, WMA a WAV.
Připojte sluchátka, použijte integrované stereofonní reproduktory nebo připojte svůj tablet k systému domácí zábavy
pomocí rozhraní HDMI a získejte úžasně kvalitní zvuk.

Změna hlasitosti Dotkněte se panelu pro nastavení hlasitosti a přetáhněte
jej.

Ztlumení skladby Stiskněte a přidržte klávesu Přehrát/Pozastavit na horní
straně tabletu.

Náhodné přehrávání nebo opakování písní Klepněte na ikonu  nebo .

Přepnutí na jinou kategorii hudby Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na kategorii.

Zobrazení další části seznamu skladeb Klepněte na ikonu  vedle obrázku alba skladby, která
se právě přehrává.

Vyhledání hudby Klepněte na možnost Hledat vše. Zadejte hledaný
název nebo hledaného interpreta.

Přechod na konkrétní skladbu nebo album Na obrazovce Všechny skladby nebo Album posuňte
prst směrem nahoru od levého dolního rohu. Zadejte
počáteční písmena názvu skladby nebo alba. Kliknutím
na možnost Návrat přejděte na příslušnou část seznamu
hudby.

Ovládání hudby ze stavového řádku Klepněte na ikonu . Klepněte na ikonu , nebo .

Vytváření seznamů skladeb a uspořádání hudby
Tablet BlackBerry® PlayBook™ je dodáván s prázdným seznamem skladeb tabletu PlayBook, do kterého můžete
přidávat své oblíbené skladby a interprety. Můžete také použít aplikaci BlackBerry® Desktop Software v počítači a
přidat do tabletu hudbu, kterou máte uloženou v počítači nebo ve smartphonu BlackBerry.

Uživatelská příručka Hudba
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Přidání skladby do seznamu skladeb tabletu PlayBook Klepněte na skladbu, interpreta, album nebo žánr.
Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na možnost Upravit. Klepněte na možnost Přidat.

Odstranění skladby ze seznamu skladeb tabletu
PlayBook

Klepněte na možnost Seznam skladeb tabletu
PlayBook > Upravit. Klepněte na jednu nebo více
skladeb. Klepněte na možnost Odebrat.

Přidání seznamů skladeb z počítače do tabletu Propojte tablet a počítač pomocí kabelu USB. V počítači
spusťte aplikaci BlackBerry Desktop Software. Klikněte
na možnost Hudba a provedením pokynů uvedených na
obrazovce přidejte seznamy skladeb, které jste vytvořili
pomocí hudební knihovny, jako je Windows Media®
Player nebo iTunes.

Uživatelská příručka Hudba
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Aplikace Music Store

Zakoupení a stažení hudby
Nakupujte a stahujte svou oblíbenou hudbu na cestách. Pokud jste si ještě nevytvořili účet Music Store, můžete si jej
vytvořit při první návštěvě služby Music Store, aby bylo možné stahovat hudbu.

Před zakoupením nebo stažením hudby se přesvědčte, zda jsou čas a datum tabletu BlackBerry® PlayBook™
správně nastaveny.

1. Klepněte na skladbu nebo album.
2. Klepněte na tlačítko ceny.
3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte své přihlašovací údaje a klikněte na možnost Přihlásit.
4. Potvrďte způsob platby a klepněte na možnost Koupit.

Ukázka skladby Klepněte na skladbu.

Přihlášení k účtu Music Store Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu  > Přihlásit.

Vypnutí obsahu nevhodného pro děti a mladistvé Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu . Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obsah
nevhodný pro děti a mladistvé.

Vytvoření účtu Music Store Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu  > Přihlásit > Vytvořit účet. Zadejte své

údaje. Klepněte na možnost Zaregistrovat.

Přidání nebo změna způsobu platby Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu  > Přihlásit. Zadejte své přihlašovací údaje.

Klepněte na možnost Aktualizovat.

Získání přístupu ke své hudbě Klepněte na ikonu Hudba > Moje nákupy.

V případě náhodného odstranění můžete stáhnout
zakoupenou hudbu až třikrát. Chcete-li hudbu znovu
stáhnout, klepněte na ikonu Hudba > Moje nákupy.
Vyhledejte hudbu, kterou chcete znovu stáhnout.
Klepněte na možnost Stáhnout.

Uživatelská příručka Aplikace Music Store
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Na obsah zpřístupněný prostřednictvím služby Music Store se mohou vztahovat dodatečné podmínky a ustanovení.
Při stahování obsahu přes bezdrátovou síť mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Uživatelská příručka Aplikace Music Store
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Podcasty

Stahování a přihlašování k odběru podcastů
Ke stahování nebo přihlašování k odběru oblíbených podcastů můžete použít aplikaci BlackBerry® Podcasts. Pokud
stahujete podcast, zobrazí se na obrazovce Stahování.

Stažení podcastu Klepněte na podcast > Stáhnout.

Zobrazení indikátoru, pokud byly staženy nové podcasty Klepněte na ikonu . Zaškrtněte políčko Zobrazit
výstrahy na nové podcasty.

Vypnutí obsahu nevhodného pro děti a mladistvé Klepněte na ikonu . Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit
obsah nevhodný pro děti a mladistvé.

Nastavení počtu epizod podcastů, které tablet
BlackBerry® PlayBook™ uchová

Klepněte na ikonu . Změňte nastavení v poli Při
přijmutí nových epizod zachovat.

Přihlášení k odběru kanálu podcastu Klepněte na kanál podcastu. Klepněte na možnost
Odebírat.

Uživatelská příručka Podcasty
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Kamera

Pořizování obrázků
Tablet BlackBerry® PlayBook™ je vybaven zadním fotoaparátem s rozlišením 5 megapixelů, který můžete používat
k pořizování skvělých obrázků. Přední fotoaparát s rozlišením 3 megapixely je dokonalý pro rychlé pořízení
autoportrétu nebo vytvoření profilového obrázku. Obrázky, které pořídíte, se ukládají v aplikaci Obrázky. Další
informace naleznete v části Obrázky v nápovědě.

Pořízení obrázku Klepněte na ikonu .

Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem Klepněte na ikonu .

Změna režimu scény a nastavení fotoaparátu Posouvejte prst směrem dolů od horní části rámu, dokud
se nezobrazí další režimy. Klepněte na režim, který
chcete použít.

Zapnutí zeměpisných souřadnic Klepněte na ikonu .

Prohlížení pořízených obrázků Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na možnost Obrázky z fotoaparátu.

Přiblížení nebo oddálení objektu Klepněte na ikonu .

Zobrazení dalších možností fotoaparátu Klepněte na obrazovku.

Nahrávání videa z obrazovky fotoaparátu Klepněte na ikonu .

Nahrávání videí
Pomocí tabletu BlackBerry® PlayBook™ můžete snadno nahrávat ostrá, jasná videa s vysokým rozlišením 1080p.
Můžete okamžitě přepínat mezi videokamerou a fotoaparáty a zachytit požadovaný časový okamžik.

Nahrávání videa Klepněte na ikony  > . Chcete-li ukončit nahrávání,
klepněte na ikonu .

Přepínání mezi videokamerou a fotoaparátem Klepněte na ikonu .

Uživatelská příručka Kamera
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Nahrávání videa z aplikace Videa Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na možnost Pořídit videa.

Uživatelská příručka Kamera
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Videochat

Informace o videochatech
Dívejte se na své přátele, kolegy nebo rodinné příslušníky prostřednictvím videa v reálném čase s vysokým
rozlišením, zatímco s nimi chatujete přímo z jednoho tabletu BlackBerry® PlayBook™ do druhého. Můžete snadno
sdílet své okolí přepínáním mezi předním a zadním fotoaparátem nebo zcela vypnout video, přejete-li si pouze
hlasový chat nebo jednosměrný videochat.

Chcete-li zahájit videochat, musí být oba tablety BlackBerry PlayBook připojeny k síti Wi-Fi®. Při prvním zahájení
videochatu musíte zadat e-mailovou adresu účtu BlackBerry® ID pro osobu, s níž chcete chatovat.

Ať už je požadavek přijat nebo nikoli, veškeré příchozí a odchozí chaty jsou zaznamenávány do historie chatů obou
tabletů.

Zahájení audiochatů a videochatů
Při prvním spuštění aplikace Videochat v tabletu BlackBerry® PlayBook™ musíte zadat e-mailovou adresu účtu
BlackBerry® ID pro osobu, s níž chcete hovořit.

Příště můžete buď vybrat kontakt ze seznamu kontaktů, nebo zadat novou e-mailovou adresu.

Zahájení videochatu Zadejte e-mailovou adresu účtu BlackBerry® ID pro osobu, s níž chcete
chatovat, a klepněte na ikonu .

Zahájení videochatu s kontaktem Klepněte na ikonu , kontakt a poté na ikonu 

Zahájení pouze hlasového chatu Zahajte videochat. Klepnutím na ikonu  vypněte fotoaparát.

Přijetí žádosti o uskutečnění chatu Klepněte na možnost Přijmout nebo Pouze hlas.

Ukončení chatu Klepněte na ikonu .

Přepínání mezi předním a zadním
fotoaparátem

Klepněte na ikonu .

Přesunutí náhledu obrazu Dotkněte se náhledového obrazu a přetáhněte jej do jiného rohu obrazovky.

Zapnutí nebo vypnutí ztlumení V průběhu chatu klepněte na obrazovku. Klepněte na ikonu . Opětovným

klepnutím zvuk aktivujete.

Uživatelská příručka Videochat
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Přidání, změna nebo odstranění kontaktu
K uskutečňování videochatů není nutné přidávat kontakty. Avšak po přidání kontaktů nebudete muset pokaždé, když
budete chtít zahájit chat, zadávat e-mailovou adresu účtu BlackBerry® ID ani vyhledávat kontakt v historii chatů.

Přidání kontaktu Klikněte na možnost Nový kontakt. Zadejte údaje
kontaktu.

Přidání kontaktu z historie chatů Klepněte na ikonu . Posuňte prst směrem dolů od

horní části rámu. Klepněte na ikonu . Klepněte na
kontakt. Klepněte na ikonu .

Změna kontaktu Klepněte na ikonu . Posuňte prst směrem dolů od
horní části rámu. Klepněte na ikonu . Klepněte na
kontakt.

Přidání nebo změna obrázku kontaktu Klepněte na obrázek kontaktu. Klepněte na nový
obrázek. Přibližte/oddalte nový obrázek a zvolte jeho
umístění. Klepněte na možnost Hotovo > Zpět.

Odstranění kontaktu Klepněte na ikonu . Posuňte prst směrem dolů od
horní části rámu. Klepněte na ikonu . Klepnutím

vyberte kontakt. Klepněte na ikonu .

Zobrazení historie chatů
Můžete zkontrolovat seznam příchozích a odchozích chatů a vrátit se k žádosti o uskutečnění chatu nebo přidat
kontakt. Režim zobrazení Historie se neobjeví, dokud nemáte alespoň jeden příchozí nebo odchozí chat.
1. Klepnutím na ikonu  zpřístupníte režim zobrazení Historie.
2. Klepnutím na ikonu  se vrátíte do režimu zobrazení Kontakty.

Přidání kontaktu z historie Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu . Klepněte na kontakt ze záznamu historie ze
seznamu. Klepněte na ikonu .

Uskutečnění chatu z historie Klepněte na záznam historie pro osobu, s kterou chcete
chatovat.

Uživatelská příručka Videochat
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Zapnutí funkce Nerušit
Nechcete být rušeni žádostí o uskutečnění videochatu? Pokud zapnete funkci Nerušit, nebudete přijímat oznámení
o příchozích žádostech o uskutečnění videochatu. Tyto žádosti budou ale přesto zaznamenávány do historie chatů.
Volající osoba obdrží zprávu, že jste nedostupní. Po zapnutí funkce se zobrazí ikona  na stavovém řádku, abyste
nezapomněli svůj stav.
1. Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu.
2. Navázat spojení .
3. Nastavte přepínač Nerušit na hodnotu Zapnuto.

Odstraňování problémů: Videochat

Problém Možná příčina nebo řešení

Nelze zahájit videochat Ověřte, zda jste připojeni k síti Wi-Fi®, nebo se zkuste
připojit k jiné síti Wi-Fi.

Chat byl ukončen Zkuste se připojit k jiné síti Wi-Fi. Sítě Wi-Fi nelze
přepínat během hovoru.

Chci zvýšit kvalitu chatu Vy nebo osoba, s níž uskutečňujete videochat, nemáte
možná dostatečně silný signál sítě Wi-Fi. Zkuste jinou síť
Wi-Fi se silnějším připojením nebo se přesuňte blíže
k bezdrátovému přístupovému bodu.

Uživatelská příručka Videochat
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Hlasové zprávy

Nahrávání hlasových zpráv
Nahrajte připomenutí nebo zvuk z přednášek či schůzek jediným klepnutím. Hlasové zprávy jsou uvedeny
v seznamu podle data a času, kdy jste je nahráli.

Nahrávání hlasové zprávy Klepněte na ikonu . Chcete-li ukončit nahrávání,
klepněte na ikonu .

Ukončení nebo pozastavení přehrávání Klepněte na ikonu  nebo na ikonu .

Odstranění hlasové zprávy Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na možnost Upravit. Klepněte na hlasovou zprávu.
Klepněte na možnost Odstranit.

Uživatelská příručka Hlasové zprávy

27



BlackBerry App World

Stahování aplikací pomocí služby BlackBerry App World
Obohaťte svůj tablet BlackBerry® PlayBook™ o mnoho her, sociální sítě a aplikace pro zvýšení produktivity
dostupné prostřednictvím služby BlackBerry App World™. Vyhledejte aplikace nebo procházejte nejčastěji
stahované a nejprodávanější aplikace. Položky můžete zaplatit pomocí kreditní karty nebo účtu PayPal®. Obrazovka
Můj svět obsahuje zjednodušené zobrazení všech vašich aplikací a stavů, takže můžete rychle zjistit, které aplikace
jsou nainstalované, archivované nebo odstraněné či které čekají na vyřízení.
1. Pokud se zobrazí výzva, přihlaste se zadáním svého účtu BlackBerry® ID.
2. Vyhledejte aplikaci nebo klepněte na aplikaci, kterou chcete stáhnout.

• Chcete-li stáhnout bezplatnou nebo zkušební verzi aplikace, pokud je k dispozici, klepněte na možnost
Instalovat nebo Stáhnout zkušební verzi.

• Chcete-li aplikaci zakoupit, klepněte na možnost Koupit > Zakoupit nyní.

Aktualizace aplikace Klepněte na možnost Můj svět > Aktualizovat.
Proveďte pokyny uvedené na obrazovce.

Odstranění nebo odebrání aplikace Klepněte na aplikaci. Klepněte na možnost Odstranit.

Aktualizace informací o účtu BlackBerry ID Přejděte na webové stránky https://
blackberryid.blackberry.com/bbid/login/

Na software a služby zpřístupněné prostřednictvím služby BlackBerry App World se mohou vztahovat dodatečné
podmínky a ustanovení. Při přidávání nebo používání aplikace přes bezdrátovou síť mohou být účtovány poplatky za
přenos dat.

Uživatelská příručka BlackBerry App World
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Hodiny

Nastavení hodin
Do tabletu BlackBerry® PlayBook™ můžete přidat více hodin, abyste mohli sledovat čas pro různá časová pásma.
Tablet také obsahuje stopky a časovač.

Nastavení budíku Klepněte na hodiny. Klepněte na možnost Budík.
Nastavte možnosti budíku. Klepněte na možnost
Zapnuto.

Zobrazení data Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Nastavte
přepínač Datum na hodnotu Zapnuto.

Úprava hodin Klepněte na hodiny. Změňte možnosti.

Přidání nových hodin Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na možnost Nové hodiny. Nastavte možnosti pro
časová pásma a vzhled hodin. Možnosti zavřete
klepnutím mimo panel možností.

Odstranění hodin Klepněte na hodiny. Klepněte na možnost Odstranit.
Domovské hodiny odstranit nelze.

Zjišťování časů na kolo pomocí stopek Klepněte na stopky. Klepněte na možnost Spustit >
Okruh.

Nastavení časovače Klepněte na časovač. Nastavte možnosti. Klepněte na
možnost Spustit.

Uživatelská příručka Hodiny
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Zabezpečení

Nastavení hesla
1. Na domovské obrazovce posuňte prst směrem dolů od horní části rámu.
2. Klepněte na možnost Zabezpečení > Heslo.
3. Nastavte přepínač Aktivovat heslo na hodnotu Zapnuto.
4. Vyplňte pole.
5. Klepněte na možnost OK.

Změna hesla Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na možnost Zabezpečení > Heslo > Změnit heslo.
Vyplňte pole. Klepněte na možnost OK.

Vymazání dat tabletu Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na možnost Zabezpečení > Vymazání zařízení. Vyplňte
pole. Klepněte na možnost Vymazat data.

Poznámka: Pokud vymažete data z tabletu, připojení
k účtu BlackBerry ID se přeruší. Bude potřebné znovu
navázat spojení.

Správa profilů VPN

Přidání nového profilu VPN Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na možnost Zabezpečení > VPN > Přidat nový. Vyplňte
pole. Klepněte na možnost Uložit.

Zobrazení podrobností profilu VPN Posuňte prst od horní části rámu směrem dolů. Klepněte
na možnost Zabezpečení > VPN > .

Uživatelská příručka Zabezpečení
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Prohlížeč

Procházení webu

Vyhledání webové stránky nebo přechod na webovou
stránku

Na panelu adresy zadejte hledané výrazy nebo webovou
adresu. Klepněte na možnost Přejít.

Opětovné načtení webové stránky Na panelu adresy klepněte na ikonu .

Otevření nové karty pro webovou stránku Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu .

Přepínání mezi kartami Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na miniaturu.

Uložení obrázku z webové stránky Dotkněte se a přidržte obrázek. Klepněte na možnost
Uložit obrázek.

Zobrazení historie procházení Klepněte na ikonu .

Zvětšit Posunutím prstů k sobě nebo od sebe přiblížíte nebo
oddálíte. Dvojím klepnutím přiblížíte obraz nebo sloupec
textu.

Otevření staženého souboru Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu .

Skrytí navigačního panelu Na navigačním panelu klepněte na ikonu .

Zobrazení navigačního panelu Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte

na ikonu .

Uživatelská příručka Prohlížeč

31



Vytváření záložek pro webové stránky

Vytvoření záložky pro stránku v prohlížeči Přejděte na požadovanou stránku. Klepněte na ikonu
. Klepněte na možnost Přidat do záložek.

Přidání záložky na domovskou obrazovku Přejděte na požadovanou stránku. Klepněte na ikonu
. Klepněte na možnost Přidat na domovskou

obrazovku. Změňte název zástupce.

Zobrazení záložek Klepněte na ikonu .

Odstranění záložky Na obrazovce Záložky klepněte na ikonu . Vedle

záložky klepněte na ikonu .

Změna možností prohlížeče
1. Posunutím prstu směrem dolů od horní části rámu zobrazte nabídku.
2. Klepněte na ikonu .

Zapnutí anonymního prohlížení Pokud je zapnuto anonymní prohlížení, prohlížeč ukládá
historii, soubory z mezipaměti, soubory cookie a další
informace pouze dočasně. Po ukončení prohlížeče se
tyto informace odstraní.

Klepněte na možnost Ochrana osobních údajů
a zabezpečení. Nastavte přepínač Anonymní
prohlížení na hodnotu Zapnuto.

Odstranění uložených dat Klepněte na možnost Ochrana osobních údajů
a zabezpečení > Vymazat vše.

Sdílení polohy s webovými stránkami Některé webové stránky využívají informace o vaší
poloze k zobrazení přizpůsobeného obsahu.

Klepněte na možnost Oprávnění. Nastavte přepínač
Povolit webovým stránkám přístup do položky Moje
poloha na hodnotu Zapnuto.

Uživatelská příručka Prohlížeč
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Odstraňování problémů: Prohlížeč

Problém Možná příčina nebo řešení

Nelze přehrát skladbu nebo video na webové stránce Formát média není možná podporován nebo možná
došlo k přerušení spojení.

Uživatelská příručka Prohlížeč
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Baterie a napájení

Vypnutí tabletu a používání pohotovostního režimu

Kontrola úrovně nabití baterie Na stavovém řádku klepněte na ikonu . Pokud je úroveň nabití baterie
nízká, tablet BlackBerry® PlayBook™ to oznámí.

Přechod do pohotovostního režimu Stiskněte tlačítko Napájení na horní straně tabletu.

Ukončení pohotovostního režimu Posuňte prst dolů od horní části rámu k jeho dolní části.

Vypnutí tabletu Stiskněte a přidržte tlačítko Napájení. Klepněte na možnost Vypnout.

Pokud je tablet vypnutý, nenabíjí se.

Prodloužení životnosti baterie
Chcete-li prodloužit životnost baterie tabletu BlackBerry® PlayBook™, nabíjejte ji pravidelně, ukončujte aplikace,
které nepoužíváte, a neponechávejte tablet na místech vystavených slunci a jiných místech s vysokými teplotami.
Zvažte také následující pokyny:

Ztlumení obrazovky Na stavovém řádku klepněte na možnost  > Obrazovka. Změňte

nastavení položky Jas.

Automatické vypínání obrazovky Na stavovém řádku klepněte na možnost  > Obrazovka. Změňte

nastavení v poli Vypršení časového limitu podsvícení.

Automatický přechod do
pohotovostního režimu

Na stavovém řádku klepněte na možnost  > Obrazovka. Změňte

nastavení v poli Vypršení časového limitu pohotovostního režimu.

Vypnutí sítě Wi-Fi® Na stavovém řádku klepněte na ikonu . Nastavte přepínač Wi-Fi na
hodnou Vypnuto.

Vypnutí připojení Bluetooth® Na stavovém řádku klepněte na ikonu . Nastavte přepínač Bluetooth na

hodnotu Vypnuto.

Uživatelská příručka Baterie a napájení
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Pozastavení aplikací při zobrazení
domovské obrazovky nebo při
přepínání mezi aplikacemi

Na stavovém řádku klepněte na možnost  > Obecné. Nastavte přepínač

Chování aplikace na hodnotu Pozastaveno.

Uživatelská příručka Baterie a napájení
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Připojení

Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi
Tablet BlackBerry® PlayBook™ můžete připojit k Internetu pomocí sítě Wi-Fi®. Na mnoha veřejných místech, jako
jsou knihovny, letiště, hotely, kavárny atd., jsou dostupné veřejné sítě Wi-Fi. Při připojení k síti Wi-Fi si tablet síť uloží
a příště se k ní automaticky připojí, jakmile budete v jejím dosahu.
1. Na stavovém řádku klepněte na možnost  > Wi-Fi.
2. Klepněte na síť, k níž se chcete připojit.

Chcete-li zobrazit pouze sítě, které nevyžadují heslo, vyberte v rozevíracím seznamu Sítě možnost Otevřené
sítě.

3. V případě nutnosti zadejte heslo sítě.
4. Klepněte na možnost Připojit.

Připojení pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ Klepněte na možnost  > Wi-Fi >Použít WPS >

Stiskněte tlačítko WPS na směrovači. Stiskněte
tlačítko na směrovači Wi-Fi. Na tabletu klepněte na
možnost Spustit.

Připojení pomocí kódu PIN standardu Wi-Fi Protected
Setup

Klepněte na možnost  > Wi-Fi >Použít WPS >

Zadejte kód PIN do směrovače > Spustit. Na
obrazovce správy směrovače Wi-Fi zadejte zobrazený
kód PIN.

Ruční připojení Pokud se chcete připojit ke skryté síti Wi-Fi nebo uložit
nastavení pro síť, která není momentálně dostupná,
můžete se připojit ručně.

Klepněte na možnost  > Wi-Fi > Připojit ručně.

Zadejte název sítě. Pokud je síť skrytá, vyberte možnost
Skrytý název SSID. Vyberte typ zabezpečení a zadejte
jakékoli další informace. Klepnutím na možnost Připojit
se nyní připojte nebo klepnutím na možnost Uložit
uložte nastavení bez připojení.
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Změna, odstranění nebo změna pořadí uložených sítí Wi-Fi
Tablet BlackBerry® PlayBook™ si pamatuje sítě Wi-Fi®, ke kterým se připojíte, a automaticky se k nim připojí,
kdykoli jste v jejich dosahu. Pokud je dostupných více sítí, tablet se připojí k síti, která se nachází v seznamu
uložených sítí nejvýše.
1. Na stavovém řádku klepněte na možnost  > Wi-Fi.
2. V rozevíracím seznamu klepněte na možnost Uložené sítě.

• Chcete-li změnit možnosti pro uloženou síť, klepněte na danou síť.
• Chcete-li uloženou síť přesunout v seznamu nahoru nebo dolů, dotkněte se dané sítě a přidržte ji. Přetáhněte

ji na požadované místo.
• Chcete-li odstranit uloženou síť, klepněte na ikonu . Vedle sítě klepněte na ikonu .
• Chcete-li ukončit automatické připojování tabletu k uložené síti, klepněte na síť. Zrušte zaškrtnutí políčka

Aktivovat profil. Klepněte na možnost Uložit.

Možnosti sítě Wi-Fi
Pro většinu sítí Wi-Fi® nebude potřebné měnit nastavení sítě. Pokud máte potíže s připojením nebo pokud se
potřebujete připojit ručně, můžete nastavit možnosti sítě sami.

Dostupné možnosti závisí na typu sítě, k níž se připojujete. Chcete-li zjistit, která nastavení je potřebné použít, pak si
v případě, že se připojujete k domácí síti, prostudujte informace dodané se směrovačem Wi-Fi. Pokud se připojujete
k podnikové síti Wi-Fi, obraťte se na správce. Jestliže se připojujete k přístupovému bodu, prostudujte informace
poskytnuté k přístupovému bodu nebo se obraťte na obsluhu přístupového bodu, která může poskytnout podrobné
informace o postupu připojení.

Možnost Popis

Název Zadejte název, který chcete zobrazit v seznamu uložených sítí Wi-Fi.

SSID Pokud je síť Wi-Fi skrytá, zadejte název SSID (název, který síť používá ke
své identifikaci). Tablet BlackBerry® PlayBook™ používá tento název
k nalezení sítě.

Skrytý název SSID Toto políčko zaškrtněte, pokud je síť Wi-Fi skrytá. Skryté sítě se nezobrazují
v seznamu dostupných sítí.

Typ zabezpečení Nastavte typ zabezpečení, který síť Wi-Fi používá.

Podtyp zabezpečení Pokud se připojujete k podnikové síti Wi-Fi, nastavte podtyp zabezpečení,
který síť Wi-Fi používá.

Profily VPN Chcete-li při připojení k této síti používat profil VPN, vyberte požadovaný
profil. Další informace naleznete v části Zabezpečení v nápovědě.
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Možnost Popis

Automaticky získat adresu IP Potřebujete-li zadat adresu IP pro tablet ručně, zrušte zaškrtnutí tohoto
políčka. Po zrušení zaškrtnutí políčka se zobrazí další možnosti. Chcete-li
zjistit, jaké informace je potřebné zadat, obraťte se na správce.

Aktivovat IPv6 Nastavte, zda síť používá protokol IPv6.

Použít server proxy protokolu HTTP Toto políčko zaškrtněte, pokud se chcete připojit k serveru proxy. Po
zaškrtnutí políčka se zobrazí další možnosti. Chcete-li zjistit, jaké možnosti
je potřebné použít, prostudujte si informace poskytnuté pro server proxy.

Povolit přechod IAPP Pokud síť obsahuje více přístupových bodů, nastavte, zda má tablet zůstat
připojený, když se přesunete od jednoho přístupového bodu k jinému.

Certifikát CA Je-li to nutné, nastavte kořenový certifikát, který má tablet použít k ověření,
zda se připojuje do správné sítě Wi-Fi. Pokud síť vyžaduje certifikát, budete
se moci připojit až poté, co jej přenesete do tabletu. Další informace získáte
u svého správce.

Certifikát klienta Je-li to nutné, nastavte certifikát ověření, který má tablet použít pro připojení
do sítě Wi-Fi. Pokud síť vyžaduje certifikát, budete se moci připojit až poté,
co jej přenesete do tabletu. Další informace získáte u svého správce.

Nelze se připojit k síti Wi-Fi
Pokuste se provést jednu z následujících akcí:

• Na stavovém řádku klepněte na ikonu  a ověřte, zda je přepínač nastaven na hodnotu Zapnuto.
• Možná vypršel časový limit připojení. Zkuste se znovu připojit.
• Tablet BlackBerry® PlayBook™ se možná nachází příliš daleko od bezdrátového přístupového bodu nebo

bezdrátového směrovače, k němuž má být připojen. Přesuňte tablet blíže a zkuste se znovu připojit.
• Ověřte, zda se nacházíte v oblasti pokrytí sítí Wi-Fi®. Pokud se připojujete k domácí síti, zkontrolujte, zda se

mohou připojit jiná bezdrátová zařízení. Pokud se připojujete k podnikové síti Wi-Fi nebo k přístupovému bodu,
obraťte se na správce nebo obsluhu přístupového bodu.

• Ověřte, zda je čas tabletu synchronizován s časem sítě. Pokud se časy liší, mohly by tabletu bránit v připojení
(například, když připojení k síti vyžaduje, abyste v tabletu měli certifikát, a tento certifikát má stanoveno datum
konce platnosti).

• Pokud se síť Wi-Fi neobjeví v seznamu dostupných sítí, může být skrytá. Pokud znáte název sítě, zkuste se k ní
připojit ručně.

• Ověřte, zda jsou možnosti pro síť Wi-Fi správně nastaveny. Chcete-li zjistit, které možnosti je potřebné použít,
pak si v případě domácí sítě prostudujte informace dodané s vaším směrovačem. V případě podnikové sítě Wi-Fi
se obraťte na správce a v případě veřejného přístupového bodu si prostudujte informace poskytnuté pro daný
přístupový bod nebo se obraťte na obsluhu přístupového bodu, která může poskytnout podrobné informace o
postupu připojení.
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• Pokud jste sítě Wi-Fi přepnuli ručně, zkuste přepnout na jinou síť Wi-Fi.
• Pokud používáte metodu Nastavení stisknutím tlačítka, ověřte, zda přístupový bod používá standard Wi-Fi

Protected Setup™ a zda je nastaven tak, aby odesílal svůj profil. Ověřte, zda se současně nepokouší připojit i
jiné zařízení a zda v tomto režimu není v dosahu více než jeden přístupový bod. Další informace najdete
v pokynech dodaných se směrovačem.

• Používáte-li pro připojení k síti Wi-Fi protokol PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST nebo EAP-TTLS, ověřte, zda máte
nainstalován kořenový certifikát pro server certifikačního úřadu, který vytvořil certifikát pro ověřovací server. Než
se budete moci připojit k síti, musí být certifikát přenesen do vašeho tabletu. Další informace získáte u svého
správce.

• Používáte-li pro připojení k síti Wi-Fi protokol EAP-TLS, ověřte, zda jste do tabletu přidali certifikát ověření. Než
se budete moci připojit k síti, musí být certifikát přenesen do vašeho tabletu. Další informace získáte u svého
správce.

• Chcete-li zobrazit podrobné informace o tabletu a síti, k níž jste připojeni, které vám mohou pomoci s pokročilým
odstraňováním problémů, klepněte na stavovém řádku na možnost  > Wi-Fi. V levém dolním rohu klepněte na
ikonu .

Technologie Bluetooth

Připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth
Technologii Bluetooth® můžete využít k připojení tabletu BlackBerry® PlayBook™ k bezdrátové klávesnici,
mobilnímu telefonu nebo jinému zařízení, které používá podporovaný profil Bluetooth. Při prvním připojení k zařízení
spárujte zařízení s tabletem. Tablet si pamatuje spárovaná zařízení a obvykle se k nim automaticky připojí, kdykoli
jsou v jeho dosahu.

Informace o připojení tabletu ke smartphonu BlackBerry naleznete v části BlackBerry Bridge v nápovědě.

1. Na stavovém řádku klepněte na možnost  > Bluetooth.
2. Nastavte přepínač Bluetooth na hodnotu Zapnuto.
3. Klepněte na možnost Přidat nové zařízení > Hledat.
4. Klepněte na zařízení.
5. Podle potřeby proveďte jeden z následujících kroků:

• Zadejte zvolený párovací přístupový klíč na zařízení, s nímž provádíte párování, i na tabletu.
• Na tabletu zadejte párovací přístupový klíč, který se zobrazí na zařízení, s nímž provádíte párování, nebo

který je uveden v informacích dodaných se zařízením. Pokud přístupový klíč neznáte, zkuste zadat hodnotu
0000.

Opětovné připojení ke spárovanému zařízení V seznamu spárovaných zařízení klepněte na zařízení >
Připojit.
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Změna možností pro spárované zařízení V seznamu spárovaných zařízení klepněte na zařízení.

Odstranění spárovaného zařízení V seznamu spárovaných zařízení klepněte na zařízení >
Odstranit.

Nastavení zjistitelnosti tabletu Chcete-li jiným zařízením podporujícím technologii
Bluetooth povolit, aby vyhledala tablet a pokusila se
k němu připojit, můžete nastavit zjistitelnost tabletu.
Nastavte přepínač Zjistitelné na hodnotu Zapnuto.

Pokud chcete tablet chránit před neoprávněným
přístupem, můžete jej učinit zjistitelným pouze po dobu
2 minut. Klepněte na možnost Přidat nové zařízení >
Naslouchat.

Podporované profily Bluetooth
Tablet BlackBerry® PlayBook™ používá profily Bluetooth® ke komunikaci s různými typy zařízení podporujícími
technologii Bluetooth. Chcete-li zjistit, zda tablet podporuje konkrétní zařízení podporující technologii Bluetooth,
můžete zkontrolovat dostupné informace pro zařízení a podívat se, jaké profily používá. Tablet podporuje zde
uvedené profily.

Profil Popis

Telefonické připojení sítě (DUN) Tablet používá tento profil pro připojení k mobilnímu telefonu provádějícímu
tethering nebo k jinému zařízení podporujícímu Internet za účelem získání
přístupu k jeho připojení k Internetu.

Zařízení standardu HID Tablet používá tento profil pro připojení k bezdrátové klávesnici.

Profil sériového portu (SPP) Tablet používá tento profil pro připojení ke smartphonu BlackBerry
prostřednictvím aplikace BlackBerry® Bridge™.

Nelze se připojit k zařízení Bluetooth
Zkuste následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení podporující technologii Bluetooth® kompatibilní s tabletem BlackBerry® PlayBook™.
Zkontrolujte informace dodané se zařízením podporujícím technologii Bluetooth a zjistěte, jaké profily Bluetooth
zařízení používá. Poté ověřte, zda tablet tyto profily podporuje.

• Pokud neznáte přístupový klíč zařízení podporujícího technologii Bluetooth, prostudujte si informace dodané se
zařízením. Nemůžete-li nalézt žádné informace o přístupovém klíči, zkuste použít hodnotu 0000.
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• Pokud tablet nemůže detekovat zařízení podporující technologii Bluetooth, zkuste zařízení podporující
technologii Bluetooth nastavit tak, aby bylo zjistitelné, nebo zkuste nastavit zjistitelnost tabletu a poté jej vyhledat
ze zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Seznam spárovaných zařízení Bluetooth se nezobrazuje
Ověřte, zda je v tabletu BlackBerry® PlayBook™ zapnuto připojení Bluetooth®.

Připojení tabletu k zařízení s podporou Bluetooth
prostřednictvím funkce Internet Tethering
Potřebujete neomezený přístup k Internetu, nenacházíte se však v blízkosti přístupového bodu Wi-Fi®? Pokud
nemáte jinou možnost přístupu k Internetu, připojte tablet BlackBerry® PlayBook™ ke smartphonu s podporou
Bluetooth® prostřednictvím funkce Internet Tethering.

Poznámka: Abyste mohli připojit zařízení s podporou Bluetooth prostřednictvím funkce Internet Tethering, musí tuto
funkci podporovat datový plán smartphonu a poskytovatel bezdrátových služeb. Smartphone musí mít aktivovaný
Bluetooth a také musí být zásadami IT aktivováno nastavení Bluetooth DUN. Další informace o příslušných
požadavcích získáte u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce, ve svém plánu bezdrátových služeb nebo
v dokumentaci dodané se smartphonem.
1. V tabletu klepněte na možnost  > Internet Tethering.
2. Ze seznamu vyberte smartphone podporující Bluetooth.
3. Chcete-li přiřadit profil funkce Internet Tethering, proveďte jednu z následujících akcí:

• Vyberte poskytovatele bezdrátových služeb ze seznamu.
• Chcete-li vytvořit uživatelský profil, klepněte na možnost Přidat a vyplňte pole.

4. Klepněte na možnost Připojit.

Pokud připojení používající tethering nepoužíváte, relaci odpojte. Odpojení provedete klepnutím na možnost  >
Internet Tethering > Odpojit.
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Klávesnice a zadávání

Zadávání pomocí klávesnice na dotykové obrazovce

Zobrazení klávesnice Klepněte na textové pole nebo posuňte prst od levého
dolního rohu rámu.

Skrytí klávesnice Klepněte na ikonu Skrýt klávesnici v levém dolním rohu
klávesnice.

Velká písmena Klepněte na klávesu Shift. Klepněte na písmeno.

Zapnutí režimu velkých písmen Dotkněte se klávesy Shift a přidržte ji. Režim velkých
písmen vypnete opětovným klepnutím na klávesu Shift.

Zadání symbolu Klepněte na klávesu 123 sym. Pokud se hledaný symbol
nezobrazí, klepněte na klávesu Více symbolů.

Zadání znaku s diakritikou nebo zvláštního znaku Dotknutím se a přidržením klávesy písmene zobrazte
seznam verzí písmene s diakritickými znaménky a
speciálních znaků. Klepněte na znak s diakritickým
znaménkem nebo speciální znak.

Zadání čísla do textového pole Klepněte na klávesu 123 sym. Klepněte na číslo.
Chcete-li znovu zobrazit standardní klávesy, klepněte na
klávesu ABC.

Změna typu klávesnice Na stavovém řádku domovské obrazovky klepněte na
možnost  > Klávesnice. Klepněte na typ klávesnice.
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Facebook

Používání aplikace Facebook pro tablet BlackBerry PlayBook

Přechod na jinou obrazovku Klepněte na ikonu .

Obnovení novinek V novinkách táhněte prstem směrem dolů.

Odhlášení z aplikace Facebook® pro
tablet BlackBerry® PlayBook™

Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte na možnost
Odhlásit.

Kontaktování přátel

Odeslání zprávy příteli Klepněte na možnost  > Zprávy > Nová zpráva.

Psaní na nástěnku přítele Klepněte na profilový obrázek přítele. Klepněte na pole Napište něco.

Chat s přítelem Klepněte na možnost  > Chat. Klepněte na jméno přítele.

Vypnutí chatu Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte na ikonu .
Nastavte přepínač Chat na hodnotu Vypnuto.

Odesílání a označování fotografií a videí

Odeslání fotografie nebo videa
Klepněte na ikonu . Klepněte na fotografii nebo video. Klepněte na
možnost Otevřít.

Označení přátel ve fotografii nebo
videu

Otevřete fotografii nebo video. Klepněte na fotografii nebo video. Klepněte
na ikonu .
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Odesílání komentářů a označování položek, které se vám líbí

Odeslání komentáře Na položce v novinkách klepněte na možnost  > Komentář.

Vytvoření komentáře k fotografii Otevřete fotografii. Klepněte na fotografii. Klepněte na ikonu . Klepněte na
pole Napsat komentář.

Označení položky, která se vám líbí Klepněte na ikonu  > To se mi líbí.

Přidávání přátel a stránek

Odeslání žádosti o přátelství Klepněte na možnost  > Každý. Zadejte jméno. Klepněte na profilový
obrázek osoby. Klepněte na možnost Přidat jako přítele.

Přidání stránky do seznamu Stránky Klepněte na možnost  > Stránky. Zadejte název stránky. Klepněte na
stránku. Klepněte na možnost To se mi líbí.
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Word to Go

Vytváření a úprava dokumentů
Pomocí tabletu BlackBerry® PlayBook™ a aplikace Word to Go můžete upravovat, aktualizovat a ukládat důležité
informace na jednom pohodlném místě.

Vytvoření nového dokumentu Klepněte na možnost Nový dokument.

Otevření dokumentu Klepněte na možnost Procházet. Klepněte na soubor,
který chcete otevřít. Klepněte na možnost OK.

Uložení dokumentu Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu Uložit.

Ikony aplikace Word To Go

Umožňuje změnit písmo.

Umožňuje změnit zarovnání textu.

Umožňuje zvětšit nebo zmenšit odsazení.

Umožňuje použít řez písma.

Umožňuje zjistit počet slov pro dokument.

Umožňuje formátovat odstavce.
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Sheet to Go

Vytváření a úprava tabulek

Vytvoření nové tabulky Klepněte na možnost Nový dokument.

Otevření tabulky Klepněte na možnost Procházet.

Uložení tabulky Posuňte prst směrem dolů od horní části rámu. Klepněte
na ikonu Uložit.

Změna písma Klepněte na možnost  > Písmo.

Změna formátování čísla Klepněte na možnost  > Číslo.

Skrytí sloupce nebo řádku Klepněte na sloupec nebo řádek, který chcete skrýt.
Klepněte na ikonu . Chcete-li znovu zobrazit sloupec

nebo řádek, klepněte na ikonu .

Vymazání buňky Klepněte na buňku, kterou chcete vymazat. Klepněte na
ikonu .

Použití řezu písma pro buňku Klepněte na buňku, pro kterou chcete použít řez písma.
Klepněte na ikonu ,  nebo .
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Právní upozornění
©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.

7digital je ochranná známka společnosti 7digital Limited. iTunes je ochranná známka společnosti Apple Inc.
Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG. Windows Media Player je ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation. PayPal je ochranná známka společnosti PayPal, Inc. Wi-Fi je ochranná známka společnosti
Wi-Fi Alliance. Yahoo! Mail je ochranná známka společnosti Yahoo! Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.

Tato dokumentace včetně veškeré dokumentace zahrnuté v tomto dokumentu z důvodu reference, například
dokumentace poskytnutá nebo přístupná na adrese www.blackberry.com/go/docs, je poskytnuta nebo zpřístupněna
„TAK, JAK JE“ a „A JAK JE K DISPOZICI“ a bez podmínek, potvrzení, garancí, ujištění nebo záruk jakéhokoliv druhu
společností Research In Motion Limited a jejích přidružených společností („RIM“) a společnost RIM nepřejímá
žádnou odpovědnost za jakékoliv typografické, technické nebo jiné nepřesnosti v této dokumentaci. Z důvodu
ochrany soukromých a důvěrných informací a/nebo obchodních tajemství společnosti RIM mohou být v této
dokumentaci některé aspekty technologií používaných společností RIM popsány zevšeobecňujícími termíny.
Společnost RIM si vyhrazuje právo pravidelně měnit informace obsažené v této dokumentaci, ovšem nepřijímá
žádné závazky, že vám poskytne včas nebo vůbec jakékoliv takové změny, aktualizace, rozšíření nebo další dodatky
k této dokumentaci.

Tato dokumentace může obsahovat odkazy na zdroje informací jiných dodavatelů, hardware nebo software,
produkty a služby včetně součástí a obsahu, např. obsahu chráněného autorským právem nebo a/nebo na webové
stránky jiných dodavatelů (souhrnně nazývané„Produkty a služby jiných dodavatelů“). Společnost RIM nekontroluje a
není zodpovědná za jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů včetně a bez omezení obsahu, přesnosti,
dodržení autorských práv, kompatibility, funkčnosti, důvěryhodnosti, zákonnosti, patřičnosti, odkazů nebo jakýchkoliv
dalších hledisek produktů a služeb jiných dodavatelů. Začlenění reference na produkty a služby jiných dodavatelů do
této dokumentace v žádném případě neznamená potvrzení produktů a služeb jiných dodavatelů nebo jiného
dodavatele společností RIM.

KROMĚ OBSAHU VÝSLOVNĚ ZAKÁZANÉHO PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU VŠECHNY
PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ, ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV PODMÍNKY, POTVRZENÍ, GARANCE, UJIŠTĚNÍ
NEBO ZÁRUKY ŽIVOTNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NEBO POUŽITÍ,
OBCHODOVATELNOSTI, TRŽNÍ JAKOSTI, NENARUŠENÍ, PŘIMĚŘENÉ KVALITY NEBO NÁZVU NEBO
VYPLÝVAJCÍ ZE STAVU NEBO ZE ZVYKLOSTÍ NEBO ZE ZPŮSOBU OBCHODOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ
OBCHODU NEBO SOUVISEJÍCÍ S DOKUMENTACÍ NEBO S JEJÍM POUŽITÍM NEBO S FUNKČNOSTÍ ČI
NEFUNKČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARU, HARDWARU NEBO SLUŽBY NEBO JAKÝCHOKOLIV
PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE UVEDENÝCH JSOU TÍMTO VYLOUČENY. MŮŽETE
MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU NEBO KRAJE. NĚKTERÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ
POVOLOVAT VYJÍMKY NEBO OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK. V ROZSAHU
POVOLENÉM ZÁKONEM JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE
K DOKUMENTACI NELZE VYLOUČIT VE VÝŠE STANOVENÉM, ROZSAHU, ALE MOHOU BÝT OMEZENY A
JSOU TÍMTO OMEZENY NA DEVADESÁT (90) DNŮ OD DATA ZÍSKÁNÍ DOKUMENTACE NEBO POLOŽKY,
KTERÁ JE PŘEDMĚTEM POŽADAVKU.
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V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST
RIM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLIV TYP ZTRÁT SOUVISEJÍCÍCH S TOUTO
DOKUMENTACÍ NEBO JEJÍM POUŽITÍM NEBO FUNKČNOSTÍ ČI NEFUKNČNOSTÍ JAKÉHOKOLIV SOFTWARU,
HARDWARU, SLUŽBY NEBO JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ ČI SLUŽEB JINÝCH DODAVATELŮ ZDE
ZMIŇOVANÝCH ZAHRNUJÍCÍ BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLIV Z NÁSLEDUJÍÍCH ZTRÁT: PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ,
EXEMPLÁRNÍ , NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, REPRESVIVNÍ NEBO ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ, ŠKODY
VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁT NEBO ZISKŮ NEBO Z VÝNOSŮ, NEDOSAŽENÍ JAKÝCHKOLIV OČEKÁVANÝCH
ÚSPOR, PROVOZNÍCH PORUCH, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
NEBO POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY DAT, NESCHOPNOSTI PŘENÁŠET NEBO PŘIJÍMAT JAKÁKOLIV DATA,
PROBLÉMY SPOJENÉ S JAKÝMIKOLIV APLIKACEMI POUŽITÝMI VE SPOJENÍ S PRODUKTY NEBO SLUŽBAMI
SPOLEČNOSTI RIM, NÁKLADY NA DOBU NEČINNOSTI, ZTRÁTA POUŽIVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB
SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHOLIV JEJICH ČÁSTÍ NEBO JAKÝCHKOLIV SLUŽEB V OBLASTI DOBY
VYSÍLÁNÍ, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ, NÁKLADY NA POKRYTÍ, ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽBY, NÁKLADY NA
ZÁKLADNÍ JMĚNÍ NEBO DALŠÍ PODOBNÉ FINANČNÍ ZTRÁTY, AŤ UŽ BYLY NEBO NEBYLY TYTO ZTRÁTY
PŘEVÍDATELNÉ NEBO NEPŘEDVÍDTELNÉ A I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST RIM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI
TAKOVÝCHTO ZTRÁT.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠÝM ZÁKONEM VE VAŠEM PRÁVNÍM ŘÁDU SPOLEČNOST
RIM NEBUDE MÍT ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁVAZKY, POVINNOSTI NEBO ZODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE SMLOUVY,
PORUŠENÍ PRÁV NEBO JINÝCH ZPŮSOBŮ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA NEDBALOST NEBO PŘESNĚ
VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

OMEZENÍ, VYJÍMKY A PROHLÁŠNENÍ ZDE UVEDENÁ SE TÝKAJÍ: (A) BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘEDMĚTU
ŽALOBY, POŽADAVKU, NEBO VÁMI PROVEDÉ AKCE VČETNĚ ALE NIKOLIV OMEZENÉ NA PORUŠENÍ
SMLOUVY, NEDBALOST, ÚMYSLNÉ PORUŠENÍ, PŘESNÉ VYMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLIV
JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A VYDRŽÍ ZÁKLADNÍ PORUŠENÍ NEBO SELHÁNÍ HLAVNÍHO ÚČELU TÉTO DOHODY
NEBO JAKÉKOLIV NÁPRAVY ZDE OBSAŽENÉ A (B) SPOLEČNOSTI RIM A JEJICH PŘIDRUŽENÝCH
SPOLEČNOSTÍ, JEJÍCH NÁSTUPCŮ, ZÁSTUPCŮ, AGENTŮ, DODAVATELŮ (VČETNĚ POSKYTOVATELŮ
SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ), AUTORIZOVANÝCH DISTRIBUTORŮ SPOLEČNSOTI RIM (ROVNĚŽ
VČETNĚ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI DOBY VYSÍLÁNÍ) A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH ŘEDITELŮ,
ZAMĚSTNANCŮ A NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ.

KROME VÝŠE STANOVENÝCH OMEZENÍ A VYJÍMEK NENESOU ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI,
DISTRIBUTOŘI, DODAVATELÉ, NEZÁVISLÍ DODAVATELE SPOLEČNOSTI RIM NEBO JAKÝCHKOLIV
PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO TÝKAJÍCÍ SE
TÉTO DOKUMENTACE.

Před přihlášením k instalaci nebo používání výrobků nebo služeb jiných dodavatelů je vaší zodpovědností zajistit,
aby poskytovatel služeb v oblasti doby vysílání souhlasil s podporou všech funkcí. Někteří poskytovatelé v oblasti
doby vysílání nemusí nabízet funkci procházení sítě Internet spolu s předplatným ke službě BlackBerry® Internet
Service. Ověřte si u svého poskytovatele služeb uspořádání roamingu, dostupnost, plány a funkce služeb. Instalace
nebo používání produktů a služeb jiných dodavatelů s produkty a službami společnosti RIM může vyžadovat jeden či
více patentů, licencí na ochranné známky či autorská práva, aby nedošlo k porušení nebo narušení práv jiných
dodavatelů. Jste výhradně zodpovědní za rozhodnutí, zda budou použity výrobky a služby jiných dodavatelů a zda
jsou k tomuto účelu vyžadovány jakékoliv licence jiných dodavatelů. Pokud jsou licence vyžadovány, nesete
zodpovědnost za jejich získání. Neměli byste instalovat nebo používat produkty nebo služby jiných dodavatelů,
dokud nezískáte potřebné licence. Jakékoliv produkty a služby jiných dodavatelů, které jsou poskytovány s produkty
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a službami společnosti RIM, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a „TAK JAK JSOU“s žádnými výslovnými
nebo mlčky předpokládanými podmínkami potvrzeními, garancemi, ujištěními nebo zárukami jakéhokoliv druhu
společností RIM a společnost RIM za ně nenese žádnou odpovědnost. Používání produktů a služeb jiných
dodavatelů se řídí vaším souhlasem s podmínkami samostatných licencí a příslušných ostatních smluv poskytnutých
jinými dodavateli vyjma rozsahu výslovně pokrytého licencí nebo jinou smlouvou se společností RIM.

Některé funkce popsané v tomto dokumentu mohou vyžadovat minimální verze softwarů BlackBerry® Enterprise
Server, BlackBerry® Desktop Software a/nebo BlackBerry® Device Software.

Podmínky používání jakýchkoliv výrobků nebo služeb společnosti RIM jsou uvedeny v samostatných licencích nebo
v příslušných smlouvách se společností RIM. ŽÁDNÉ INFORMACE V TÉTO DOKUMENTCI NEJSOU URČENY
K NAHRAZENÍ JAÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH PÍSEMNÝCH SMLUV NEBO ZÁRUK POSKYTNUTÝCH
SPOLEČNOSTÍ RIM NA JAKÉKOLIV ČÁSTI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI RIM JINÝCH NEŽ
UVEDENÝCH V TÉTO DOKUMENTACI.

Systém BlackBerry® Tablet OS obsahuje určitý software jiných dodavatelů. Informace o licenci a ochraně autorských
práv související s tímto softwarem jsou k dispozici na webové stránce http://worldwide.blackberry.com/legal/
thirdpartysoftware.jsp.

Číslo modelu tabletu BlackBerry® PlayBook™: RDJ21WW

Použití tohoto zařízení podporujícího technologii Wi-Fi® podléhá v některých členských státech Evropského
společenství určitým omezením.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited 
Centrum House 
36 Station Road 
Egham, Surrey TW20 9LF 
United Kingdom 

Vydáno v Kanadě
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