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Průvodce novými funkcemi

1. Úvod
Průvodce novými funkcemi Windows Mobile® 6.5 Professional Vám pomůže
seznámit se s novými funkcemi, které přicházejí s Windows Mobile® 6.5
Professional. Windows Mobile® 6.5 Professional je posledním upgradem pro
Windows Mobile a poskytuje Vám vylepšenou použitelnost, posílání zpráv,
Microsoft® My Phone a Windows® Marketplace for Mobile.

2. Programové tlačítko
Programové tlačítko Vám umožňuje přidat pohodlné zkratky k používaným
programům.

Přidání programové zkratky
1. Na programovém tlačítku klikněte na jeden z prázdných prostorů pro
zkratky (zobrazené ikonou plus).
2. Na obrazovce Přidat programy klikněte na název programu.

Vymazání programové zkratky
Můžete smazat programovou zkratku, abyste vytvořili prostor pro jinou. Toto
program samotný z telefonu nevymaže.
1. Na programovém tlačítku klikněte na Odstranit.
2. Klikněte na programovou zkratku, kterou chcete vymazat, a poté klikněte
na Hotovo.
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3. Startovací obrazovka
Startovací obrazovka Vám poskytne přístup k programům a nastavení telefonu
jedním krokem. Pro otevření startovací obrazovky klikněte na Start do horního
levého rohu obrazovky, nebo stiskněte tlačítko START (
).

Otevřete tlačítko
Home.

Posouvejte se nahoru,
abyste zobrazili více
programových ikon.

Klikněte na ikonu pro
otevření odpovídajícího
programu.

Nastavte nastavení
telefonu.

Zamkněte telefon.
Pro více informací viz
„Zamčená obrazovka“.
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Přesunutí ikony programu do horní části startovací obrazovky
Pro snadný přístup můžete často používané ikony přesunout do horní části
startovací obrazovky.
1. Stiskněte a držte ikonu, kterou chcete přesunout.
2. Klikněte na Přesunout do horní části. Ikona se přesune do horní části
startovací obrazovky.
Tip

Pro návrat ikony programu na původní místo klikněte na ikonu a
držte ji a poté klikněte na Posunout dolů.

4. Zamčená obrazovka
Zamčená obrazovka je zobrazená, když máte zamčený telefon. Telefon můžete
zamknout, abyste zabránili náhodnému stisknutí tlačítka nebo dotykové
obrazovky, když máte telefon v batohu nebo kapse.

Zamčení telefonu
Pokud jste si na telefonu nastavili jednoduché PIN
heslo, zobrazí se Zamčená obrazovka, když uplyne
doba nečinnosti, kterou jste nastavili.
Poznámka

Pro nastavení hesla klikněte na
Start > Nastavení > Všechna
nastavení > Zamknout.

Telefon můžete také zamknout manuálně.
Klikněte na Start > Zamknout.
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Odemčení telefonu
Když vidíte Zamčenou obrazovku, posuňte tlačítko Zamknout (
)
doleva nebo doprava. Pokud jste si na telefonu nastavili heslo, budete o něj při
odemykání telefonu požádáni.

Kontrola upomínek, když je telefon uzamčen
Když je telefon zamčený, stále jste informováni o nepřijatých hovorech, nových
zprávách a blížících se schůzkách. Zamčená obrazovka zobrazuje příští blížící se
schůzku a tlačítko Zamknout zobrazuje počet upomínek.
Zobrazení upomínek
1. Na zamčené obrazovce klikněte na tlačítko Zamknout (
). Tlačítka
upomínek představují všechny typy obdržených informací, jako jsou
nepřijaté hovory, nové e-maily a nové textové zprávy, a jsou poté zobrazeny
pod tlačítkem Zamknout.
2. Abyste zobrazili příslušné informace, posuňte tlačítko upomínek doprava
nebo doleva. Například posuňte tlačítko Nepřijatý hovor (
), abyste měli
přístup k Historii hovorů a zobrazili nepřijaté hovory.
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Blížící se
upomínka
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Poznámka
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Pokud máte v telefonu nastavené heslo, budete o něj požádáni
dříve, než si budete moci zobrazit informace.
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Přijímání hovoru, když je telefon zamčený
I když je telefon zamčený, můžete přijímat hovory. Po ukončení hovoru zůstane
telefon zamčený a je zobrazena Zamčená obrazovka. Pro používání telefonu jej
musíte odemknout.

5. Skupiny v kontaktech pro e-maily a zprávy
Nyní můžete posílat e-maily nebo textové zprávy skupinám lidí, aniž byste
vždy museli zadávat každý kontakt. Přidejte skupiny pro e-maily nebo textové
zprávy v programu Kontakty. Když chcete poslat zprávu všem členům skupiny,
jednoduše vyberte název skupiny a napište zprávu.

Nastavení skupiny pro e-maily nebo textové zprávy
1. Klikněte na Start > Kontakty.
2. Klikněte na Nový a vyberte Skupina pro e-maily nebo Skupina pro
textové zprávy.
3. Vložte jméno skupiny.
4. Klikněte na Přidat člena.
5. Ze seznamu kontaktů vybírejte kliknutím kontakty, které chcete mít ve
skupině. Abyste výběr zrušili, klikněte na kontakt znovu. Pro hledání
kontaktu použijte pole v horní části Vložit jméno.
6. Klikněte na Hotovo. Zobrazí se seznam členů skupiny.
Tip

Napravo je zobrazen způsob kontaktování každého člena. Například
m je standardní mobilní telefonní číslo v kontaktech a e je hlavní
e-mailová adresa kontaktu. Abyste použili jiné telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu, například E-mail2, klikněte na člena skupiny a
poté klikněte na způsob kontaktování, který má být použit.
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Skupinové e-maily budou zasílány
na sekundární e-mailovou adresu
kontaktu.

7. Klikněte na OK, abyste skupinu uložili.

Posílání zprávy na e-mail nebo skupině
1. Na obrazovce Kontakty klikněte na název skupiny.
2. Klikněte na možnost dole vlevo na obrazovce (e-mail nebo text).
Pro e-mailovou skupinu vyberte e-mailový účet, který chcete použít, nebo
klikněte na MMS (SMS / MMS), abyste skupině poslali multimediální zprávu.
3. Napište zprávu a poté klikněte na Odeslat. Zpráva je odeslána všem členům
skupiny.
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6. Microsoft® My Phone
Microsoft® My Phone synchronizuje informace mezi telefonem a heslem
chráněnou webovou stránkou provozovanou společností Microsoft. Můžete
zálohovat a uchovávat kontakty, kalendářové upomínky, fotky a ostatní
informace.
Poznámka

Můžete synchronizovat kontakty, kalendář a úkoly s My Phone,
pouze pokud telefon nemá synchronizovanou spolupráci s
Exchange Serverem.

Nastavení Vašeho účtu My Phone
Když nastavujete nový účet, nebo jej
synchronizujete s existujícím účtem, prvním
krokem je nastavení My Phone na telefonu.
1. Klikněte na Start > Nastavení > Všechna
nastavení > Microsoft My Phone.
2. Řiďte se pokyny v průvodci pro nastavení
Vašeho účtu My Phone. Během
nastavování:
 Přihlaste se pomocí adresy a hesla,
které používáte na Hotmail nebo
Windows Live.
 Nastavte metodu synchronizace na
Automatickou nebo Manuální v
závislosti na Vašich preferencích.
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Změna nastavení synchronizace
Pro změnu nastavení synchronizace, jako např. rozvrhu synchronizace nebo
položek k synchronizaci musíte vstoupit do nastavení z menu.
Změna položek, které mají být synchronizovány
1. Klikněte na Start > Nastavení > Všechna nastavení > Microsoft My
Phone.
2. Klikněte na Menu > Možnosti.
3. Vyberte položky, které chcete synchronizovat, a klikněte na Hotovo.
Nastavení plánu synchronizace a nastavení roamingu
1. Klikněte na Start > Nastavení > Všechna nastavení > Microsoft My
Phone.
2. Klikněte na Menu > Plán.
3. Vyberte z dostupných možností plánu.
4. Abyste umožnili automatickou synchronizaci při roamingu (když jste mimo
dosah domácí sítě), vyberte zatrhávací rámeček Použít toto nastavení při
roamingu.
Poznámka

Dříve, než zvolíte možnost Použít toto nastavení při
roamingu, ověřte ceny roamingu u T-Mobile.

5. Klikněte na Hotovo.

Vypnutí synchronizované spolupráce s účtem My Phone Web
Na telefonu můžete vypnout synchronizovanou spolupráci s webovým účtem
My Phone. Toto nevymaže údaje, které byly synchronizovány s telefonem, ani
údaje uložené na účtu My Phone Web.
1. Klikněte na Start > Nastavení > Všechna nastavení > Microsoft My Phone.
2. Klikněte na Menu > Účet.
3. Klikněte na Vypnout službu, a poté na potvrzovací obrazovce klikněte na
Ano.
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Ovládání účtu My Phone Web z počítače
Pro přístup k Vašemu účtu My Phone Web můžete použít webový prohlížeč na
Vašem počítači a:
 přidávat, upravovat nebo mazat kontakty, kalendářní upomínky a jiné druhy
informací. Změny budou synchronizovány s telefonem.
 zobrazovat fotky a videa, která jsou uložená na Vašem účtu My Phone,
ukládat je do počítače a více.
Pro přístup k účtu My Phone Web z počítače jděte na
http://myphone.microsoft.com a přihlaste se pomocí Vaší adresy a hesla, které
používáte na Hotmail nebo Windows Live.

7. Windows® Marketplace for Mobile
Z Windows® Marketplace for Mobile je jednoduché stahovat nové programy,
které odpovídají Vašim potřebám a telefon se s nimi stává ryze osobním. Je
zde dostupná široká řada bezplatných a prémiových programů, od her až po
výkonné obchodní aplikace. Programy můžete bezpečně nakupovat a stahovat
přímo na telefon nebo přes počítač.
Pro přístup na Windows® Marketplace přes telefon klikněte na Start >
Marketplace.
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8. Jiné nové funkce
Snazší a rychlejší vkládání textu
 Vylepšené předvídání slov a autooprava Vám umožňuje vkládat text rychleji
a přesněji.
 Používání zvětšených formátů kláves na obrazovce je ještě snazší, což klade
klávesy, které potřebujte, přímo pod Vaše prsty.
 Nový formát kompaktní QWERTY klávesnice zajišťuje jinou možnost
vkládání.

Návrh seznamu kontaktů
Když píšete e-mail, SMS nebo obrázkovou zprávu, vložte několik prvních
písmen jména příjemce do pole Komu, abyste viděli seznam shod přátelský
pro prsty z Vašich kontaktů. Klikněte na kontakt, abyste do pole Komu vložili
podrobnosti o ní nebo o něm.

Průvodce nastavením e-mailu
S rychlým nastavením běžných typů e-mailových účtů a možností nastavit Váš
e-mailový účet manuálně má nyní průvodce nastavením e-mailu ještě snazší
použití.

Opravy
Upozorňujeme na následující opravy ve stručném návodu na spuštění a
návodu k použití:
 TOperační systém vašeho telefonu Windows® je Windows® Mobile 6.5
Professional, nikoli Windows® Mobile 6.1 Professional.
 Ikona spuštění zobrazená na vašem telefonu Windows® je tato:
, nikoli:
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