
 

Nastavení Sony Ericsson XPERIA X1 
Telefon s integrovaným kapesním počítačem SE XPERIA X1 se v první fázi prodeje v prodejní síti společnosti     
T-Mobile Czech Republic a.s. prodává v anglické verzi operačního systému a je vhodné jej pro provoz v síti 
TMCZ nastavit.  Pro nastavení připojení lze použít automatický konfigurátor, případně provést manuální 
nastavení jednotlivých služeb. 
Některé položky v menu nemusí odpovídat položkám v menu Vašeho telefonu. Může se lišit jejich název, pořadí, 
ojediněle i umístění – je to závislé na verzi firmware telefonu. Popisy nastavení vytváříme zpravidla podle telefonů 
s první verzí firmware.  
 

Automatické nastavení připojení
 
Po prvním vložení SIM karty se spustí průvodce nastavení připojení. Lze jej vyvolat i manuálně Start > Settings > 
Connections > Connection Setup. Tento Setup automaticky nastaví připojení k Internetu a MMS. 
 
 

   

 Další informace na internetu: 
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 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
 

2/27 

   
 
Po automatické konfiguraci budete vyzváni k restartu zařízení. 
 

 
 
 



 

Nastavení českých formátů datumu  a času 
Nejprve je třeba nastavit české formáty měsíců, dnů a datumu v panelu Regional Settings. 

   
 
Dále nastavit Hodiny, datum a časovou zónu. 

   
 

 Další informace na internetu: 
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V XPERIA panelech, kde se zobrazuje čas a počasí pro vybrané město je potřeba nastavit město v České 
republice, např. Prahu. Pro výběr XPERIA panelů stiskněte levé spodní funkční tlačítko s nápisem X PANEL. 
Vyberte patřičný panel a stiskněte Options. 

   
 
Nahraďte položku City 1 požadovaným městem 

   

 Další informace na internetu: 
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Obdobně nastavte i druhý panel, kde jsou zobrazené hodiny. 
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Manuální nastavení datových služeb 

Nastavení WAP (připojení k síti přes GPRS)  
WAP je služba umožňující přístup k obsahu Internetu a k mnoha dalším službám a to jednoduše přes displej 
mobilního telefonu. GPRS je tzv. "Paketový přenos dat", což prakticky znamená, že platíte za přenesená data, ne 
za čas strávený na Internetu nebo wapu. Pro využití je nutné mít telefon podporující GPRS a datové služby 
a aktivní GPRS služby na SIM kartě. Více na http://t-mobile.cz/gprs . 
Postup nastavení v telefonu: 
 
Klikněte na „Start“ a položku „Settings“. Vyberte záložku „Connections“ a klikněte na ikonu „Connections“.  
 

   
 
 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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Zvolte záložku „Advanced“ a klikněte na volbu „Select Networks“.  

   
 
Klikněte na „New…“ ve spodní části. Vyberte záložku „General“ a zadejte název nastavení, např. T-Mobile WAP.  

   

 Další informace na internetu: 
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Vyberte záložku „Modem“, klikněte na „New…“ a v následujícím okně vyplňte název připojení a vyberte modem 
a stiskněte tlačítko „Next“  

   
 

Vypište název přístupového bodu a pokračujte „Next“. Vyplňte uživ. jméno (wap) a heslo (wap) a zvolte 
„Advanced...“.  

   
 

 Další informace na internetu: 
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Nastavení záložek „TCP/IP“ a „Servers“ proveďte podle obrázků a klikněte na OK.  

   
 
Pokračujte tlačítkem „Finish“.  

 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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Nyní vyberte položku „Proxy Settings“ a použijte nastavení dle obrázku. Dále zvolte „Advanced...“.  

   
 
V následující obrazovce klikněte na položku WAP a vyplňte políčka dle následujícího obrázku. Nastavení uložíte 
několikerým kliknutím na OK.  

   
 

 Další informace na internetu: 
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Nastavení MMS  
Služba umožňuje na mobilních telefonech Odesílat a přijímat text, obrázky, zvuky a jejich vzájemné kombinace. 
Pro využívání této služby na mobilních telefonech musíte mít aktivní GPRS a MMS služby na SIM kartě a telefon, 
který MMS podporuje. Více na http://www.t-mobile.cz/mms . 
 
Klikněte na „Start“ a položku „Settings“. Vyberte záložku „Connections“ a klikněte na ikonu „Connections“.  

   
 
 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
 

11/27 

http://www.t-mobile.cz/mms


 

Zvolte záložku „Advanced“ a klikněte na volbu „Select Networks“.  

   
 
Klikněte na „New…“ ve spodní části. Vyberte záložku „General“ a zadejte název nastavení, např. T-Mobile MMS.  

   
 
 

 Další informace na internetu: 
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Vyberte záložku „Modem“, klikněte na „New…“ a v následujícím okně vyplňte název připojení a vyberte modem 
GPRS. Stiskněte tlačítko „Next“  

   
 
Vypište název přístupového bodu mms.t-mobile.cz a pokračujte „Next“. Vyplňte uživ. jméno (mms) a heslo 
(mms). Kliknutím na "Finish" a několikerým stisknutím OK ukončete nastavení. 

   
 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
 

13/27 



 

 
 
Klikněte na „Start“ a položku „Messaging“. Vyberte v následujícím okně položku „SMS\MMS“.  

   
 
Klikněte na „Menu“ a vyberte v roletce „MMS Options...“. Zvolte záložku „Servers“ 

   

 Další informace na internetu: 
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Klikněte na tlačítko „New“. Parametry vyplňte podle obrazovky a potvrďte OK. V roletce „Connect via:“ vyberete 
přístupový bod „T-Mobile MMS“ vytvořený v předchozích krocích.  

   
 
Vytvořené nastavení uložte jako preferované jeho označením a následným stiskem „Set As Default“ a potvrďte 
OK.  

 

 Další informace na internetu: 
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Nastavení Internet GPRS 
 
Využitelné pro E-mailového klienta a přístup na Internet. 
GPRS je tzv. "Paketový přenos dat", což prakticky znamená, že platíte za přenesená data, ne za čas strávený na 
Internetu nebo wapu. Pro využití je nutné mít telefon podporující GPRS a datové služby a aktivní GPRS služby na 
SIM kartě. Více na http://www.t-mobile.cz/gprs . 
 
Klikněte na „Start“ a položku „Settings“. Vyberte záložku „Connections“ a klikněte na ikonu „Connections“.  

 
 
 

 Další informace na internetu: 
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Zvolte záložku „Advanced“ a klikněte na volbu „Select Networks“.  

   
 
Klikněte na „New…“ v horní polovině obrazovky. Vyberte záložku „General“ a zadejte název nastavení, např.        
T-Mobile Internet  

   
 
 

 Další informace na internetu: 
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Vyberte záložku „Modem“, klikněte na „New…“ a v následujícím okně vyplňte název připojení, vyberte typ 
modemu Cellular Line(GPRS, 3G) a stiskněte tlačítko „Next“  

   
 
Vypište název přístupového bodu dle obrázku a pokračujte „Next“. „User name“ a „Password“ ponechte 
nevyplněné a zvolte „Advanced...“.  

   
 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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Nastavení záložek „TCP/IP“ a „Servers“ proveďte dle obrázků a klikněte na OK.  

   
 
Pokračujte tlačítkem „Finish“. V sekci „Proxy Settings“ zaškrtněte pole „This network connects to the Internet“. 
Nastavení uložíte potvrzením „Ok“.  

   
 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
 

19/27 



 

 

Nastavení e-mailového klienta  
E-mailový klient ve Vašem mobilním telefonu Vám umožní pracovat s vaší e-mailovou schránkou (odesílat 
a přijímat e-maily)  
 
Klikněte na „Start“ a položku „Messaging“. Vyberte v následujícím okně položku „Setup E-mail“.  

   
 
 

 Další informace na internetu: 
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20/27 



 

Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo k Vašemu mailboxu a zvolte „Next“. Odškrtněte volbu „Try to get e-mail 
settings automaticly from the Internet“ a následně „Next“.  

   
 
Zvolte typ e-mailového účtu. Pro obsluhu běžné schránky u internetových poskytovatelů vyberte Internet e-mail. 
Dále zadejte Vaše jméno a libovolný název tohoto účtu, jak bude zobrazován v mailové aplikaci na MDA.  

   
 

 Další informace na internetu: 
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Zvolte typ služby (zpravidla bývá POP3) a server příchozí pošty, který Vám sdělí Váš poskytovatel E-mailových 
služeb. Pro schránku na t-zones je to např. pop3.t-email.cz nebo imap.t-email.cz a stiskněte „Next“. Dále zadejte 
přihlašovací jméno a heslo k Vaší E-mailové službě. Heslo může být již předvyplněno z předchozích kroků. 
Stiskněte „Next“.  

   
 
Zadejte server odchozí pošty. Ten je třeba zadat vždy podle provozovatele Vašeho připojení. Pro internet přes 
SIM T-Mobile je potřeba zadat smtp.t-email.cz. Pro WiFi připojení je nutné zadat SMTP server daného 
poskytovatele připojení. Stiskněte „Advanced“. Zde vyberte připojení vytvořené v předchozích krocích „T-Mobile 
Internet“ viz. „Nastavení Internet GPRS. Zvolte „Done“ a „Next“.  

   

 Další informace na internetu: 
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Vyberte, jak často se má zařízení pokoušet o automatickou synchronizaci, případně ponechte volbu Manually. 
Systém Vám poté nabídne okamžité připojení ke schránce. Zvolte dle Vašich požadavků.  

 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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Nastavení SMS  
Služba krátkých textových zpráv (SMS) vám umožní na vašem mobilním telefonu přijímat a odesílat SMS zprávy. 
Více na http://www.t-mobile.cz/sms . 
 
Klikněte na „Start“ a položku „Messaging“. Vyberte v následujícím okně položku „SMS\MMS“.  

   
 
Pokračujte na „Tools“ a „Options...“.  

   

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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Vyberte záložku „Accounts“ a „SMS \ MMS“. V následujícím okně můžete zvolit potvrzení o doručení zprávy, 
případně povolit zprávy s diakritikou v Unicode (zmenší se velikost zprávy jen na 70 znaků). Následně potvrďte  
OK.  

   

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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Nastavení čísla SMS centra mobilního operátora  
 
Stiskněte tlačítko „Start“ a v nabídce vyberte položku „Settings“. Na záložce „Personal“ potvrďte „Phone“.  

   
 
Vyberte záložku „Services“ a zvolte položku „Voice Mail and Text Messages“. Klikněte na tl. „Get Settings…“. Zde 
máte možnost upravit číslo SMS centra pro odesílání zpráv a číslo do hlasové schránky. Po zadání potvrďte OK..  

       
 

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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Zákaznické centrum 
Máte potíže s využitím našich služeb a nepomohlo vám nastavení popsané v tomto dokumentu? Kontaktujte 
naše Zákaznické centrum na telefonním čísle 4603 (+420 603 603 603). 

Před zavoláním si prosím připravte odpovědi na níže uvedené otázky ke službě, kterou chcete využívat, urychlíte 
tím vyřízení svého požadavku. 

U předplacených karet prosím zkontrolujte zejména dostatečnou výši kreditu pro připojení na internet (pomocí 
kódu *101# odeslaného z displeje vašeho telefonu). 

Nastavení datových přenosů a připojení k Internetu 

1. Informace důležité pro další řešení: 

a. Ze kterého telefonního čísla se připojujete k Internetu? 

b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte? 

c. Jaký používáte způsob propojení telefonu a PC (kabel, infračervený port, bluetooth)? 

d. Jaký je operační systém vašeho PC? 

e. Jaký používáte internetový prohlížeč, včetně jeho verze? 

2. Poznamenejte si text případného chybového hlášení, které vám PC zobrazuje při pokusu o spojení. 

3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojujete na internet. 
Budeme tak moci on-line zjistit příčinu nefungujícího připojení a rychleji ji vyřešit k oboustranné 
spokojenosti. 

Nastavení datových přenosů na WAP/MMS 

1. Informace důležité pro další řešení: 

a. Ze kterého telefonního čísla se připojujete k Internetu? 

b. Jaký typ zařízení/telefonu při tom používáte? 

c. Připojujete se přes vytáčené připojení (CSD) nebo GPRS (neplatí pro MMS)? 

2. Poznamenejte si znění případného chybového hlášení, které vám telefon zobrazí při pokusu o připojení. 

3. Pokud je to možné, volejte Zákaznické centrum z jiného čísla, než ze kterého se připojujete k WAPu či 
odesíláte MMS zprávy. Budeme tak moci veškeré nastavení zkontrolovat již během hovoru.  

 Další informace na internetu: 
 http://t-mobile.cz/ 
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