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Úvod

Úvod
Technologie BlackBerry Connect umo¾òuje pøístup ke
kompatibilním e-mailovým úètùm pomocí Komunikátoru
Nokia 9300 nebo Nokia 9500. E-maily pøicházející na
e-mailový server jsou automaticky pøedávány do va¹eho
pøístroje. E-maily mù¾ete libovolnì odesílat, pøijímat a
odpovídat na nì.
K dispozici jsou následující slu¾by technologie BlackBerry
Connect:
• BlackBerry Internet - Umo¾òuje pøijímat
e-maily od poskytovatele slu¾eb Internetu (ISP) nebo
z jiných e-mailových úètù (POP3, IMAP4).
• BlackBerry Solution™ - Umo¾òuje pøijímat e-maily z
podnikové sítì.
BlackBerry Solution mù¾ete pou¾ít, pokud je ve va¹í
spoleènosti nainstalován kompatibilní BlackBerry Solution.
Obì slu¾by mohou být v Komunikátoru Nokia 9300 nebo
Nokia 9500 aktivní souèasnì. K pou¾ití slu¾eb musíte mít
objednánu slu¾bu GPRS (general packet radio service) a
slu¾ba BlackBerry musí být aktivována na SIM kartì.
Informace o dostupnosti a objednání slu¾by BlackBerry
Internet a o kontrole kompatibility va¹eho e-mailového
úètu získáte u svého poskytovatele slu¾by nebo operátora
sítì.
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Pokyny k pou¾ívání a údr¾bì vèetnì dùle¾itých
bezpeènostních informací naleznete v samostatné
u¾ivatelské pøíruèce ke Komunikátoru Nokia 9300 nebo
Nokia 9500.
Instalace technologie BlackBerry Connect
Pokud není slu¾ba BlackBerry ve va¹em pøístroji
nainstalována, mù¾ete si ji nainstalovat sami. Instalaèní
soubory slu¾by BlackBerry mohou být ulo¾eny na
pamì»ové kartì. Pokud instalaèní soubory nenaleznete,
obra»te se na poskytovatele slu¾by nebo na operátora sítì.

Pou¾ití BlackBerry APN Wizard

Pou¾ití BlackBerry APN Wizard
Pomocí prùvodce BlackBerry APN Wizard mù¾ete vybrat
typ slu¾by BlackBerry, který chcete v daném pøístroji
pou¾ívat.

1 Otevøete BlackBerry APN Wizard.
2 Pøeètìte si uvítací zprávu a stisknìte Dal¹í.
3 Vyberte z následujících mo¾ností:
• BlackBerry Solution - Chcete-li pøijímat e-maily
z podnikové sítì.

• BlackBerry Internet - Chcete-li pøijímat e-maily od
poskytovatele slu¾eb Internetu nebo z jiných
e-mailových úètù.
Pokud chcete zobrazit dal¹í informace o nìkterém ze
dvou typù slu¾by, vyberte typ slu¾by a stisknìte Dal¹í
informace. Pøeètìte si informace a stisknìte OK.
4 A¾ se rozhodnete, který typ slu¾by chcete pou¾ít,
stisknìte Zvolit.
5 Pøeètìte si závìreènou zprávu a stisknìte OK.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5

Nastavení technologie BlackBerry Connect na BlackBerry Solution

6

Nastavení technologie BlackBerry Connect na
BlackBerry Solution
Pøedtím, ne¾ budete moci pøedávat e-maily do svého
pøístroje, musíte nastavit technologii BlackBerry Connect
na BlackBerry Solution instalovaný v podnikové síti.
Technologii BlackBerry Connect lze pøi pou¾ití serveru
BlackBerry Solution také vyu¾ít k synchronizaci kalendáøe.
Synchronizace kalendáøe se aktivuje, kdy¾ nakonfigurujete
technologii BlackBerry Connect pomocí konfiguraèního
nástroje slu¾by BlackBerry.
Pøi synchronizaci kalendáøe jsou události v kalendáøi, tedy
schùzky a události, doruèovány do pøístroje, nebo
synchronizovány se vzdáleným serverem pomocí technologie
BlackBerry Connect. Výroèí a úkoly s pøístrojem nebo
vzdáleným serverem synchronizovány nejsou.
Pøed nastavením technologie BlackBerry Connect
zkontrolujte následující skuteènosti:
• Na SIM kartì je povolena slu¾ba GPRS (general packet
radio service).
• Na SIM kartì je povolena slu¾ba BlackBerry.
• Poèítaè je pøipojen k podnikové síti LAN.
• V poèítaèi je nainstalována aplikace Nokia PC Suite 6.5.
Aplikace Nokia PC Suite 6.5 je obsa¾ena na disku
CD-ROM k va¹emu produktu.
• Provedli jste synchronizaci kalendáøù v pøístroji a
v poèítaèi pomocí aplikace Nokia PC Suite.
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• Komunikátor Nokia 9300 nebo Nokia 9500 lze pøipojit
k poèítaèi pomocí aplikace Nokia PC Suite. Pøipojení
mù¾ete realizovat pomocí datového kabelu,
infraèerveného propojení nebo bezdrátové technologie
Bluetooth.
• Do poèítaèe jste nainstalovali konfiguraèní nástroj
slu¾by BlackBerry. Konfiguraèní nástroj slu¾by
BlackBerry je obsa¾en na disku CD-ROM k va¹emu
produktu.
• Zapnuli jste telefon na krytu pøístroje a mù¾ete
uskuteèòovat hovory.
Nastavení technologie BlackBerry Connect
1 Pøipojte pøístroj k poèítaèi pomocí aplikace Nokia PC
Suite.
2 Pokud jste provedli synchronizaci kalendáøù v pøístroji a
v poèítaèi pomocí aplikace Nokia PC Suite, proveïte pøed
nastavením technologie BlackBerry Connect
synchronizaci je¹tì jednou. Tímto zpùsobem se zmìny,
které jste mohli provést v kalendáøi pøístroje,
synchronizují s kalendáøem v poèítaèi, a údaje budou pøed
nastavením slu¾by BlackBerry aktuální.
Poznámka: A¾ zaènete pou¾ívat
synchronizaci kalendáøe pomocí slu¾by
BlackBerry, nepou¾ívejte ji¾ nadále funkci
synchronizace kalendáøe v aplikaci Nokia
PC Suite.

Technologie BlackBerry Connect se aktivuje automaticky.
Dal¹í informace, napøíklad pokyny k vytvoøení podpisu,
naleznete v èásti "Pou¾ití konfiguraèního nástroje slu¾by
BlackBerry" na stranì 8.

Ano.

• Nastavení ulo¾te stisknutím Hotovo.
• Stisknutím Zavøít zavøete okno Nastavení úètu.
4 Poklepáním na ikonu nástroje na plo¹e spus»te
5
6
7
8

9

konfiguraèní nástroj slu¾by BlackBerry. Nástroj mù¾ete
rovnì¾ spustit z menu Start.
Pokud budete vyzváni k vybrání e-mailového profilu,
zvolte profil, který chcete pou¾ít a stisknìte OK. Pro
vytvoøení nového profilu stisknìte New.
Nava¾te propojení pøístroje a konfiguraèního nástroje
slu¾by BlackBerry klepnutím na Connect.
Po zobrazení výzvy vytvoøte ¹ifrovací klíè náhodným
pohybováním my¹í.
Po zobrazení výzvy zvolte, zda chcete naèíst do
pøístroje v¹echny schùzky v kalendáøi. K provedení
synchronizace kalendáøe je po¾adováno hromadné
naètení. Pokud zvolíte Yes, kalendáø v pøístroji bude
vyprázdnìn a slu¾ba BlackBerry synchronizuje schùzky
v kalendáøi v pøístroji. Pokud zvolíte No, kalendáø
v pøístroji bude ponechán v pùvodním stavu a
synchronizace kalendáøe nebude aktivována.
Klepnìte na Exit.
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Nastavení technologie BlackBerry Connect na BlackBerry Solution

3 Povolte technologii BlackBerry Connect v pøístroji:
• Stisknìte Zprávy, a potom Menu.
• Zvolte Nástroje → Nastavení úètu → BlackBerry.
• Na stránce Obecné nastavte Povolit slu¾bu na hodnotu
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Pou¾ití konfiguraèního nástroje slu¾by BlackBerry

Pou¾ití konfiguraèního nástroje slu¾by BlackBerry
Pokud pou¾íváte slu¾bu BlackBerry Internet, nemusíte
pou¾ít konfiguraèní nástroj. Ten potøebujete pouze u
slu¾by BlackBerry Solution.
Pomocí konfiguraèního nástroje slu¾by BlackBerry mù¾ete
vytváøet filtry, které specifikují, které e-maily budou
zasílány do va¹eho pøístroje. Nástroj mù¾ete pou¾ít také
k vytváøení ¹ifrovacích klíèù a podpisu pro své e-maily.
Poznámka: Abyste mohli pou¾ít konfiguraèní
nástroj slu¾by BlackBerry, musí být poèítaè
pøipojen k podnikové síti LAN. Jestli¾e chcete
nastavit pøístroj nebo vytváøet ¹ifrovací klíèe,
musíte také pøipojit pøístroj k poèítaèi pomocí
datového kabelu, infraèerveného propojení
nebo bezdrátové technologie Bluetooth. Pokud
chcete pouze vyváøet filtry nebo mìnit podpis,
nemusíte pøipojovat pøístroj k poèítaèi.
Konfiguraèní nástroj slu¾by BlackBerry mù¾ete spustit
z menu Start na plo¹e. Jestli¾e chcete do pøístroje pøijímat
e-maily, zkontrolujte, zda je zvolena funkce Redirect
incoming messages to your handset.

Vytvoøení podpisu
Mù¾ete vytvoøit podpis, který bude automaticky pøidáván
k e-mailùm odesílaným pomocí technologie BlackBerry
Connect.
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Chcete-li vytvoøit podpis, klepnìte na kartu General
a¨zadejte podpis do pole Automatically include your
signature on outgoing messages. Podpis ulo¾te klepnutím
na Apply.
Jestli¾e nechcete pou¾ívat podpis, vyma¾te pole
Automatically include your signature on outgoing
messages a klepnìte na Apply.

Vytváøení filtrù
Mù¾ete vytváøet filtry, které urèují, jaké e-maily budou
pøedávány do va¹eho pøístroje.

1
2
3
4

Otevøete kartu Filters.
Klepnìte na New.
Do pole Filter Name zadejte popisný název filtru.
Do polí From, Sent to, Subject, Body, Recipient Types,
Sensitivity a Importance zadejte vlastnosti filtru.
Polo¾ky od sebe oddìlte støedníkem (;).
5 Chcete-li pøedávat e-maily zji¹tìné filtrem do pøístroje,
vyberte mo¾nost Forward message to the handset.
Pokud chcete ponechat zji¹tìné e-maily na serveru,
vyberte mo¾nost Don't forward message to the
handset.
6 Klepnìte na OK.
7 Filtr ulo¾te klepnutím na Apply.
Pokud máte více filtrù, jsou pou¾ívány v poøadí, v jakém
jsou uvedeny na kartì Filters. Chcete-li filtr pøesunout,

Pokud chcete filtr vypnout, zru¹te za¹krtnutí políèka vedle
nìho.

Vytváøení ¹ifrovacích klíèù
©ifrovací klíèe se pou¾ívají k vytváøení koncového ¹ifrování
mezi serverem BlackBerry Solution a va¹ím pøístrojem.
©ifrovací klíèe lze generovat automaticky nebo ruènì.
Pokud chcete vytváøet ¹ifrovací klíèe automaticky, otevøete
kartu Security, vyberte mo¾nost Generate keys
automatically, a klepnìte na Apply.
Pokud chcete vytváøet ¹ifrovací klíèe ruènì, otevøete kartu
Security, vyberte mo¾nost Generate keys manually,
klepnìte na Generate, pohybujte my¹í po obrazovce a
potom klepnìte na Apply.

Zadávání upøesòujících mo¾ností
V pøípadì potøeby mù¾ete pomocí karty Advanced
specifikovat upøesòující mo¾nosti pro technologii
BlackBerry Connect.

Pou¾ívaná e-mailová adresa
Jeliko¾ pøístroj pou¾ívá pøi komunikaci e-mailovou adresu
uvedenou na kartì Advanced, zkontrolujte, zda je adresa
správná.

Pokud chcete e-mailovou adresu zmìnit, vyberte mo¾nost
Override Address, zadejte správnou adresu, a klepnìte na
Apply.
E-mailovou adresu mù¾ete zmìnit pouze tehdy, pokud je
vá¹ pøístroj povolen na serveru BlackBerry Solution pro
Microsoft Exchange.

Nastavení profilu
Mù¾ete zadat e-mailový profil, který bude pou¾it pøi
otevøení konfiguraèního nástroje slu¾by BlackBerry.
Pokud chcete zmìnit nastavení profilu, klepnìte ve skupinì
E-mail profile settings na Profile Settings. Chcete-li
vybrat profil, který bude pou¾it pøi spu¹tìní konfiguraèního
nástroje slu¾by BlackBerry, vyberte mo¾nost Prompt for a
profile to be used. Jestli¾e chcete pou¾ít v¾dy stejný profil,
vyberte mo¾nost Always use this profile. Klepnìte na OK,
a potom na Apply.

Pøesmìrování slo¾ek
Ve výchozím nastavení jsou do va¹eho pøístroje pøedávány
pouze e-maily pøicházející do doruèené po¹ty. Mù¾ete
ov¹em zadat, aby byly do va¹eho pøístroje pøedávány i
e-maily z jiných slo¾ek.

Pou¾ití konfiguraèního nástroje slu¾by BlackBerry

vyberte po¾adovaný filtr a pomocí ¹ipek vpravo od filtru
pøesuòte filtr na po¾adovanou pozici.

Jestli¾e chcete zadat pøesmìrování slo¾ek, klepnìte ve
skupinì Folder redirection na polo¾ku Selected folders,
klepnìte na Choose Folders a vyberte pøíslu¹né slo¾ky.
Urèitì vyberte také doruèenou po¹tu. Klepnìte na OK, a
potom na Apply.
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Ulo¾ené e-maily
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E-maily odesílané z va¹eho pøístroje jsou ukládány do
slo¾ky Odeslaná po¹ta na serveru. Pokud chcete toto
chování zmìnit, vyberte mo¾nost Don't save a copy to the
Sent Items folder a klepnìte na Apply.

K pou¾ití technologie BlackBerry Connect musíte mít
objednánu slu¾bu GPRS (general packet radio service) a
slu¾ba BlackBerry musí být aktivována na SIM kartì.
Pokud chcete pøijímat e-maily od poskytovatele slu¾eb
Internetu nebo z jiného e-mailového úètu, mù¾ete pou¾ít
internetovou slu¾bu BlackBerry Internet. Webový klient
pøesmìrovává e-maily bezdrátovým pøenosem do
Komunikátoru Nokia 9300 nebo Nokia 9500 pomocí
technologie BlackBerry Connect. Jestli¾e chcete nastavit
technologii BlackBerry Connect na slu¾bu BlackBerry
Internet, obra»te se provozovatele slu¾by nebo na operátora
sítì. Pro pøipojení ke slu¾bì BlackBerry Internet není tøeba
pou¾ít konfiguraèní nástroj slu¾by BlackBerry, ani ¾ádný jiný
software nainstalovaný v kompatibilním poèítaèi.
Aby bylo mo¾né pou¾ít slu¾bu BlackBerry Internet, musí
být v pøístroji povolena technologie BlackBerry Connect.
Mo¾ná budete muset poskytovateli slu¾by poskytnout
následující informace: èíslo PIN (personal identification
number), kód IMEI (International Mobile Equipment
Identity) a èíslo IMSI (International Mobile Subscriber
Identity) pøiøazené va¹emu Komunikátoru Nokia 9300 nebo
Nokia 9500. Tyto informace naleznete v nastavení
technologie BlackBerry Connect.
Pøed zahájením zkontrolujte, zda je zapnutý telefon na
krytu pøístroje.

Nastavení slu¾by BlackBerry Internet:

1 Stisknìte Zprávy, a potom Menu.
2 Zvolte Nástroje → Nastavení úètu → BlackBerry.
3 Na stránce Obecné nastavte Povolit slu¾bu na hodnotu
Ano.

4 Slu¾bu BlackBerry spus»te tak, ¾e zavøete stránku
Nastavení slu¾by BlackBerry.

5 Znovu otevøete stránku Nastavení slu¾by BlackBerry.
6 Otevøete stránku Info o pøístroji. Poznamenejte si
hodnoty polí PIN, IMEI a IMSI.
Dal¹í kroky závisí na poskytovateli slu¾by.
Pokud poskytovatel slu¾by pou¾ívá konfiguraèní zprávy:
Mo¾ná ji¾ máte nebo jste obdr¾eli konfiguraèní zprávu do
doruèené po¹ty, anebo je na Plo¹e umístìn webový odkaz.
Otevøete zprávu a otevøete uvedenou webovou adresu,
nebo otevøete webový odkaz. V pøístroji se otevøe webový
prohlí¾eè a pøejde na webovou adresu. K dokonèení
procesu budete potøebovat PIN kód a èíslo IMEI, a mo¾ná i
èíslo IMSI.
Pokud poskytovatel slu¾by nepou¾ívá konfiguraèní
zprávy:
Pøejdìte na webovou stránku slu¾by BlackBerry Internet
poskytovatele slu¾by. K dokonèení procesu budete
potøebovat PIN kód a èíslo IMEI, a mo¾ná i èíslo IMSI.
Podrobné informace o pou¾ití konfiguraèních zpráv a
metody, jakou pou¾ívá pro nastavení slu¾by BlackBerry
Internet, získáte u poskytovatele slu¾by.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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Nastavení slu¾by BlackBerry Internet
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Nastavení technologie BlackBerry Connect
Nastavení technologie BlackBerry Connect v pøístroji
mù¾ete upravit dle vlastních potøeb.
Ne v¹echny servery BlackBerry Solution podporují v¹echny
tyto funkce. Podrobné informace o tom, které funkce vá¹
server podporuje, získáte ve va¹em oddìlení IT.

Pou¾ití technologie BlackBerry
Connect pøi roamingu
1 Stisknìte Zprávy, a potom Menu.
2 Zvolte Nástroje → Nastavení úètu → BlackBerry →
Obecné.
3 Nastavte Umo¾nit slu¾bu pøi roamingu na hodnotu Ano,
pokud chcete povolit pou¾ití slu¾by BlackBerry
v pøípadì, ¾e nejste v místní oblasti slu¾by, a nastavte
hodnotu Ne, jestli¾e chcete slu¾bu zakázat.
4 Stisknutím Hotovo ulo¾te zmìny a ukonèete nastavení.

Nastavení bezdrátového
porovnání
1 Stisknìte Zprávy, a potom Menu.
2 Zvolte Nástroje → Nastavení úètu → BlackBerry →
Obecné.

3 Zvolte Bezdrátové porovnání.

12
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4 Pokud pou¾íváte nìkolik slu¾eb BlackBerry, vyberte
slu¾bu, kterou chcete nastavit, a stisknìte Nastavit
porovnání.
5 Chcete-li porovnat odstranìní mezi serverem a
pøístrojem, vyberte Vymazání, a nastavte hodnotu
Zapnuto nebo Vypnuto.
6 Chcete-li porovnat zmìny ve stavu ètení mezi serverem
a pøístrojem, vyberte Stav Èíst / Neèíst, a nastavte
hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto.
7 Stisknutím Hotovo ulo¾te zmìny a ukonèete nastavení.

Zmìna výchozí odesílací slu¾by
1 Stisknìte Zprávy, a potom Menu.
2 Zvolte Nástroje → Nastavení úètu → BlackBerry →
Slo¾ení.

3 Jestli¾e chcete zmìnit slu¾bu, kterou pou¾íváte
k odesílání nových e-mailù BlackBerry, zvolte Odeslat
pomocí.
Pokud na e-maily odpovídáte nebo je pøedáváte dál,
jsou odesílány pomocí slu¾by, do které byly doruèeny.
4 Stisknutím Hotovo ulo¾te zmìny a ukonèete nastavení.

1 Stisknìte Zprávy, a potom Menu.
2 Zvolte Nástroje → Nastavení úètu → BlackBerry →

chcete-li nastavit hlasitost; a Pøehrát, pokud si chcete
nový tón poslechnout. Zobrazené profily jsou normální
profily pøístroje a automaticky se zmìní, jestli¾e pøidáte
nebo odeberete vlastní profily.
4 Stisknutím Hotovo ulo¾te zmìny a ukonèete nastavení.

Slo¾ení.

3 Zvolte Kontrola jmen a nastavte umístìní hledaných
adres. K dispozici jsou následující mo¾nosti:

• Pouze u místních kontaktù - Prohledávány budou
pouze adresy v databázích kontaktù v pøístroji a na
pamì»ové kartì.
• Pouze u vzdálených adres - Prohledávány budou pouze
adresy v databázi adres vzdáleného e-mailového
serveru.
• Místní, potom vzdálené - Nejprve budou prohledávány
adresy v databázích kontaktù v pøístroji a na
pamì»ové kartì. Pokud není nalezena ¾ádná shoda,
budou prohledány adresy v databázi adres
vzdáleného e-mailového serveru.
4 Stisknutím Hotovo ulo¾te zmìny a ukonèete nastavení.

Nastavení technologie BlackBerry Connect

Hledání kontaktù pro zprávy
BlackBerry

Nastavení tónù výstrahy pro
zprávy BlackBerry
1 Stisknìte Zprávy, a potom Menu.
2 Zvolte Nástroje → Nastavení úètu → BlackBerry →
Výstrahy.

3 Vyberte profil, pro který chcete vybrat tón výstrahy.
Stisknìte Tón, chcete-li vybrat nový tón; Hlasitost,
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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Vytváøení a odesílání e-mailù
E-maily BlackBerry mù¾ete zasílat libovolnému pøíjemci
s e-mailovým úètem. Pøíjemce e-mailu nemusí být vybaven
technologií BlackBerry Connect.

1 Stisknìte Zprávy, potom Psát zprávu, a vyberte

6 E-mail ode¹lete stisknutím Poslat. Odeslaná zpráva je
ulo¾ena do slo¾ky K odeslání dokud nebude odeslána.
Po úspì¹ném odeslání je e-mail ulo¾en do slo¾ky
Odeslané.

mo¾nost BlackBerry.

2 Stisknìte Pøíjemce a vyberte pøíjemce, nebo zadejte
e-mailové adresy pøíjemcù do polí Komu, Kopie a Skrytá
kopie.
• Komu - Tomuto pøíjemci je zaslán e-mail.
• Kopie - Tomuto pøíjemci je zaslána kopie e-mailu.
• Skrytá kopie - Tomuto pøíjemci je zaslána kopie
e-mailu, ale pøíjemce bude ostatním pøíjemcùm
skryt.
Pokud zadáte do pole více ne¾ jednu e-mailovou
adresu, oddìlte adresy støedníkem (;), nebo mezi
adresami stisknìte klávesu Enter. Jestli¾e se pole Skrytá
kopie nezobrazí, stisknìte Menu, a vyberte mo¾nost
Zobrazit → Zobrazit pole Skrytá kopie.
3 Do pole Pøedmìt zadejte pøedmìt e-mailu.
4 Napi¹te e-mail. Chcete-li bìhem psaní zvìt¹it text,
stisknìte Menu, a zvolte Zobrazit → Lupa → Zvìt¹it.
Pokud chcete zvìt¹it okno editoru e-mailù, stisknìte
Menu, a zvolte Zobrazit → Celoobrazovkový re¾im.
5 Jestli¾e chcete zadat prioritu nebo odesílací slu¾bu
e-mailu, stisknìte Volby odeslání. Jestli¾e nastavení
nezmìníte, priorita zprávy bude nastavena na Normální
a bude pou¾ita výchozí odesílací slu¾ba.
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vyhledávání e-mailových adres
V závislosti na nastavení mù¾ete hledat e-mailové adresy
v databázích kontaktù, na vzdáleném e-mailovém serveru,
nebo na obou místech. Viz "Nastavení technologie
BlackBerry Connect" na stranì 12.

1 Zadejte jméno nebo jeho èást do pole Komu, Kopie nebo
Skrytá kopie. Nezahrnujte symbol @.

2 Stisknìte Menu a zvolte Nástroje → Kontrola jmen.
Bìhem vyhledávání mù¾ete dále pracovat s e-mailem.

3 Po zobrazení výsledkù hledání pøejdìte v seznamu
vyhovujících kontaktù na správného pøíjemce a
stisknìte Zvolit. Pokud vyhledáváte adresy v databázi
adres na vzdáleném serveru, v seznamu se zobrazí prvních
20 shodných polo¾ek. Chcete-li zobrazit dal¹í vyhovující
polo¾ky, stisknìte Dal¹í výsledky.
Pokud nejsou nalezeny ¾ádné shodné kontakty, nebo
není ¾ádná shoda správná, musíte zadat e-mailovou
adresu ruènì.

Vytváøení a odesílání e-mailù

Zmìna písma
Pøi vytváøení e-mailu mù¾ete mìnit písmo a jeho velikost.
Zmìna písma nemá na odesílaný e-mail ¾ádný vliv, proto¾e
se v¾dy jedná o prostý text. Nastavení písma ovlivní pouze
zobrazení e-mailu bìhem jeho psaní.

1 Chcete-li zadat písmo pou¾ívané v e-mailech, stisknìte
Menu, a zvolte Nástroje → Pøedvolby → Písmo.

2 Chcete-li zadat velikost, stisknìte Menu, a zvolte
Nástroje → Pøedvolby → Velikost písma.

3 Chcete-li ulo¾it zmìny, stisknìte Hotovo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.
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Ètení e-mailù a odpovìdi na e-maily
V¹echny e-maily BlackBerry jsou doruèovány do slo¾ky
BlackBerry v aplikaci Zprávy. Tato slo¾ka se vytvoøí
automaticky, kdy¾ v pøístroji povolíte technologii
BlackBerry Connect.
Ètení e-mailu:
1 Kdy¾ ikona oznámí, ¾e byla doruèen nový e-mail
BlackBerry, stisknìte Zprávy, vyberte slo¾ku BlackBerry
a otevøete zprávu.
2 Pøeètìte si e-mail. Do pøístroje jsou automaticky
doruèeny pouze první 2 kB e-mailu. Chcete-li si pøeèíst
zbytek e-mailu, stisknìte Dal¹í èást.
Odpovìï na e-mail:
1 Chcete-li odpovìdìt na e-mail, stisknìte Odpovìdìt.
Pokud jste nebyli jediným pøíjemcem e-mailu, zvolte
Odesílatel, chcete-li poslat odpovìï pouze odesílateli
e-mailu, nebo zvolte V¹ichni pøíjemci, pokud chcete
odpovìï zaslat v¹em pøíjemcùm.
2 Napi¹te odpovìï a stisknìte Poslat.

Pøedávání e-mailù

2 Stisknìte Pøíjemce a vyberte pøíjemce, nebo zadejte
e-mailové adresy pøíjemcù do polí Komu, Kopie a Skrytá
kopie. Informace o hledání e-mailových adres naleznete
v èásti "Vyhledávání e-mailových adres" na stranì 14.
3 Zadejte libovolné komentáøe k e-mailu. Pùvodní e-mail
nelze upravit.
4 Stisknìte Poslat.

Zobrazování pøíloh
Pøílohy e-mailù BlackBerry v pøístroji mù¾ete zobrazovat.

1 Pøi zobrazení e-mailu zahrnujícího pøílohu stisknìte

2
3

4

Pøijaté e-maily BlackBerry mù¾ete pøedávat dál.

1 Pøi zobrazování e-mailu stisknìte Menu, a zvolte
Soubor → Pøedat zprávu.
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Menu, a zvolte Zobrazit → Pøílohy.... Zobrazí se seznam
pøíloh. Poèet pøíloh a jejich názvy jsou zobrazeny
v levém rámeèku, a podrobnosti o obsahu pøílohy jsou
uvedeny v pravém rámeèku.
Do pravého rámeèku pøejdete stisknutím tabulátoru.
Chcete-li zobrazit obsah, zvolte Obsah a stisknìte
Rozbalit. Zvolte èást a stisknìte Zobrazit. Chcete-li
zobrazit celou pøílohu, zvolte Úplný obsah, a stisknìte
Zobrazit.
Pøeètìte si pøílohu. Chcete-li zobrazit dal¹í èást,
stisknìte Dal¹í èást. Do seznamu pøíloh se vrátíte
stisknutím Zpìt.
Chcete-li zavøít seznam pøíloh a vrátit se k e-mailu,
stisknìte Zavøít.

Ve slo¾ce BlackBerry mù¾ete ulo¾it maximálnì 1000 e-mailù
za pøedpokladu, ¾e je v pøístroji dostatek volné pamìti.
Pokud poèet e-mailù dosáhne tohoto limitu, budou nejstar¹í
e-maily ze slo¾ky odstranìny. E-maily odstranìné z tohoto
dùvodu jsou odstranìny pouze z pøístroje, nikoli ze serveru.

Správa e-mailù pomocí slo¾ek
E-maily BlackBerry mù¾ete pøesunout do slo¾ky konceptù
nebo do osobních slo¾ek. Porovnat lze pouze e-maily ve
slo¾ce BlackBerry; e-maily pøesunuté do jiných slo¾ek
porovnány nebudou. Ve slo¾ce BlackBerry nelze vytváøet
podslo¾ky.

Ukládání e-mailù
Jestli¾e zavøete e-mail, který právì pí¹ete, bude
automaticky ulo¾en do slo¾ky konceptù.
Pokud chcete upravit ulo¾ený e-mail, pøejdìte do slo¾ky
konceptù, otevøete e-mail a proveïte zmìny.
Ulo¾ený e-mail ode¹lete stisknutím Poslat.

Tisk e-mailù
E-maily BlackBerry mù¾ete tisknout na kompatibilních
tiskárnách. Pøed tiskem se pøesvìdète, zda jste navázali
spojení s tiskárnou.

Správa e-mailù

Správa e-mailù

1 Otevøete e-mail, který chcete tisknout.
2 Stisknìte Menu, a zvolte Soubor → Tisk → Tisk.
Pokud chcete pøed tiskem zmìnit nastavení stránky,
stisknìte Menu, zvolte Soubor → Tisk → Nastavení stránky,
a proveïte nezbytné zmìny.

Odstraòování e-mailù
Kdy¾ odstraòujete e-maily BlackBerry, e-maily mohou být
v závislosti na nastavení odstranìny také ze vzdáleného
e-mailového serveru. Dal¹í informace naleznete v èásti
"Nastavení bezdrátového porovnání" na stranì 12.
Chcete-li odstranit e-mail, otevøete e-mail, který chcete
odstranit, a stisknìte Vymazat. Chcete-li e-mail odstranit
ani¾ byste ho otevøeli, vyberte daný e-mail a stisknìte
klávesu backspace.
Pokud chcete odstranit e-mail, který právì vytváøíte,
stisknìte Menu, a zvolte Soubor → Vymazat zprávu.
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Pøíjem a odesílání ¾ádostí o schùzku
Kdy¾ pøijmete ¾ádost o schùzku, je pøidána do kalendáøe
v pøístroji jako pøedbì¾nì pøijatá schùzka.
Pøijetí èi odmítnutí obdr¾ené ¾ádosti o schùzku:
1 Otevøete obdr¾enou ¾ádost o schùzku.
2 Stisknìte OK, Pøedbì¾nì pøijato nebo Odmítnout.
3 Stisknìte:
• Odeslat hned - Ode¹lete odpovìï odesílateli bez
dal¹ích komentáøù.
• Upravit odpovìï - K odpovìdi odesílateli pøidáte
pøed odesláním komentáøe.
• Neodesílat odpovìï - Pouze pøidáte schùzku do
kalendáøe.
• Storno - Nepøijetí èi odmítnutí ¾ádosti o schùzku,
ani¾ byste organizátorovi schùzky poslali odpovìï.
Aktualizované ¾ádosti o schùzku jsou pøijímány va¹ím
pøístrojem a v øádku pøedmìtu je zobrazeno, ¾e ¾ádost o
schùzku je aktualizována.
Jestli¾e otevøete ¾ádost o schùzku, která byla
aktualizována, probìhla v minulosti, nebo koliduje s jinou
schùzkou, zobrazí se zpráva.
Pokud odesílatel ¾ádosti o schùzku schùzku zru¹í, bude
odebrána z kalendáøe. Obdr¾íte do pøístroje oznámení a v
øádku pøedmìtu bude zobrazeno, ¾e schùzka byla zru¹ena.
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Odeslání ¾ádosti o schùzku:
1 Otevøete Kalendáø, vyberte den, do kterého chcete
schùzku umístit, stisknìte Upravit den a Nový záznam.
2 Na stránkách Detaily, Poznámky, Výstraha, Opakování a
Stav zadejte po¾adované informace. Nelze vytváøet
celodenní události.
3 Na stránce Úèastníci pøidejte úèastníky schùzky.
• Chcete-li pøidat úèastníka z Kontaktù, stisknìte
Pøidat z Kontaktù. Vyberte úèastníka a stisknìte
Zvolit. Po vybrání v¹ech úèastníkù stisknìte Hotovo.
• Chcete-li pøidat úèastníka, který není obsa¾en
v kontaktech, zkontrolujte, zda je kurzor v textovém
poli a zadejte do pole e-mailovou adresu úèastníka.
Po zadání e-mailové adresy úèastníka stisknìte
Pøidat úèastníka.
• Chcete-li odebrat úèastníka, vyberte ho a stisknìte
Odebrat úèastníka.
4 Stisknìte Hotovo.
5 Zvolte OK, pokud chcete odeslat pozvánku ihned, nebo
Storno, jestli¾e chcete pozvánku odeslat pozdìji.
Pokud chcete odeslat pozvánku, kterou jste chtìli odeslat
pozdìji, otevøete pozvánku v Kalendáøi a stisknìte Hotovo.
Stisknutím OK potvrdíte, ¾e chcete pozvánku odeslat.

Stavové ikony BlackBerry

Ikony ¾ádosti o schùzku

• Zakázali jste technologii BlackBerry Connect,
nebo pou¾íváte roaming a slu¾bu BlackBerry
jste pøi roamingu vypnuli

• Nová ¾ádost o schùzku
• Otevøená ¾ádost o schùzku

• Pokus o pøipojení (ikona rotuje)
• Odpovìï na novou ¾ádost o schùzku
• Pøipojeno
• Odpovìï na otevøenou ¾ádost o schùzku
Ikony konfiguraèních zpráv slu¾by BlackBerry
• Nová konfiguraèní zpráva slu¾by BlackBerry

• Zru¹ení nové ¾ádosti o schùzku

• Otevøená konfiguraèní zpráva slu¾by
BlackBerry

• Zru¹ení otevøené ¾ádosti o schùzku

Ikony zpráv slu¾by BlackBerry
• Nová zpráva slu¾by BlackBerry

Klávesové zkratky pøi práci se zprávami:
O stránku nahoru nebo dolù: Chr+navigaèní klávesa
nahoru nebo dolù
Pøechod na zaèátek nebo na konec stránky:
Chr+ctrl+navigaèní klávesa nahoru nebo dolù

• Otevøená zpráva slu¾by BlackBerry
• Chyba nové zprávy
• Chyba otevøené zprávy

Ikony a klávesové zkratky BlackBerry

Ikony a klávesové zkratky BlackBerry

Klávesové zkratky pøi práci se seznamem zpráv:
Pøechod na zaèátek seznamu: Ctrl+Chr+navigaèní
klávesa vlevo
Pøechod na konec seznamu: Ctrl+Chr+navigaèní
klávesa vpravo
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