
Tipy pro ovládání

Začněte zde

Vítá vás iPhone. Příručka Začínáme vám 
poskytne informace o nastavení iPhonu 
a použití jeho základních funkcí. Po zvládnutí 
základních funkcí se můžete o iPhone dozvědět 
více na adrese www.apple.com/cz/iphone.

Připravit, nastavit, start.
1. Stáhněte si iTunes. 
Stáhněte si nejnovější verzi iTunes z adresy  
www.apple.com/cz/itunes/download 
a instalujte ji na svůj počítač Mac nebo PC.

2. Připojte iPhone k počítači.
Připojte iPhone k USB rozhraní počítače.

3. Synchronizujte.
Po připojení iPhonu se otevře aplikace 
iTunes a provede vás nastavením. Nastavte 
synchronizaci kontaktů, kalendářů, hudby, 
videa a fotografií a klepněte na tlačítko Použít 
v pravém dolním rohu. Pokud používáte iTunes 
nebo synchronizaci poprvé, můžete si nejprve 
pustit krátký výukový program na adrese 
www.apple.com/itunes/tutorials.

Tlačítka.
Zapněte iPhone stisknutím zapínacího tlačítka. 
Chcete-li iPhone vypnout nebo restartovat, 
přidržte po několik sekund stisknuté zapínací 
tlačítko a potvrďte posunutím jezdce. Jedním 
stisknutím zapínacího tlačítka iPhone uspíte. 
Bude vypnuta obrazovka, ale iPhone bude 
nadále přijímat volání. Jedním stisknutím 
vypnete zvuk příchozího volání. Dvojím 
stisknutím přesměrujete volání na záznamník.

Návrat domů.
Máte-li otevřenou nějakou aplikaci, stisknutím 
tlačítka plochy ji kdykoliv můžete zavřít a vrátit 
se na plochu. Stisknutím tlačítka plochy z 
jakékoliv jiné plochy rychle zobrazíte hlavní 
plochu. Dvojím stisknutím tlačítka plochy na 
uzamčené obrazovce vyvoláte ovládání iPodu.

Vytváření složek. Uspořádání aplikací. 
Dotkněte se kterékoliv ikony a přidržte ji, dokud 
se nezačne třást. Poté odtažením jedné ikony 
na druhou vytvořte složku. Nové složky budou 
automaticky pojmenovány podle kategorií 
a můžete je přejmenovat. Přizpůsobte si plochu 
odtažením ikon a složek na jiná místa nebo na 
dodatečné plochy. Stisknutím tlačítka plochy 
dokončete úpravu uspořádání.

Hledání.
Chcete-li vyhledat něco v iPhonu nebo na 
webu, otevřete hlavní plochu a stiskněte 
tlačítko plochy nebo zleva doprava přejeďte 
přes obrazovku. Zadejte, co chcete hledat 
- jméno, aplikaci, písničku, interpreta nebo 
klíčové slovo. iPhone vám bude pro urychlení 
hledání při psaní nabízet možná dokončení 
zadání. Chcete-li hledat v aplikaci (například 
Mailu, Kontaktech, Zprávách nebo iPodu), 
klepněte na stavový řádek.

Volání.
Zavolejte klepnutím na telefonní číslo 
v Kontaktech, Oblíbených číslech, e-mailu, 
textové zprávě nebo téměř kdekoliv v iPhone. 
Nebo volte číslo manuálně klepnutím na Číselník. 
Chcete-li odpovědět na volání a právě používáte 
náhlavní soupravu, stiskněte střední tlačítko 
ovladače na soupravě. Dalším stisknutím tlačítka 
ukončíte volání. Pro úpravu hlasitosti použijte 
tlačítka „+“ a „–“ nad a pod mikrofonem.

FaceTime.
Chcete-li spustit video volání, klepněte 
při aktivním hlasovém volání na tlačítko 
FaceTime. Nebo klepněte na tlačítko FaceTime 
v Kontaktech. Během video volání můžete též 
přepnout na zadní kameru a sdílet své okolí. 
Chcete-li otevřít e-mail, web nebo jiné aplikace, 
stiskněte tlačítko plochy.

Souběžné úlohy. 
Během volání můžete otevřít e-mail, kalendář 
nebo jiné aplikace a s připojením k Wi-Fi nebo 
3G dokonce prohlížet web. Chcete-li rychle 
přepnout aplikaci, zobrazte dvojím stisknutím 
tlačítka plochy poslední použité aplikace. 
Další aplikace zobrazíte posunutím seznamu 
doprava a kteroukoliv z nich můžete znovu 
otevřít klepnutím. Posunutím úplně doleva 
zobrazíte ovládání iPodu nebo uzamknete 
orientaci obrazovky.

Vyžaduje zařízení se zapnutým FaceTime a připojení Wi-Fi u volajícího  
i volaného. Není k dispozici ve všech oblastech.

Voice Control.
Zavolejte bez použití rukou nebo si pusťte 
hudbu. Chcete-li aktivovat funkci Voice Control, 
přidržte stisknuté tlačítko plochy, dokud se 
nezobrazí prvky Voice Control. Po zaznění 
tónu vyslovte příkaz. Například „call Eva“ nebo 
„dial 555-1212“. Také můžete iPhone přikázat 
„play“ vybrané album, interpreta nebo seznam 
skladeb či „play more songs like this“. Můžete se 
též iPhone zeptat „what’s playing?“ nebo třeba 
přikázat „play songs by the Rolling Stones“.
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*Visual Voicemail a MMS nemusí být dostupné ve všech oblastech. 
Požádejte poskytovatele bezdrátových služeb o další informace.

Některé funkce a služby nemusí být dostupné ve všech oblastech.
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Další informace.
Více o funkcích iPhonu se můžete dozvědět na  
adrese www.apple.com/cz/iphone.

Uživatelskou příručku iPhone můžete stáhnout  
z iBookstore nebo si ji můžete přečíst ve svém  
iPhone na adrese help.apple.com/iphone. 
Adresa je k dispozici v záložkách Safari.  
Nebo si můžete Uživatelskou příručku iPhone  
a Průvodce důležitými informacemi o produktu  
stáhnout z adresy support.apple.com/cs_CZ/
manuals/iphone.

Podpora.
Pro technickou podporu ohledně síťových  
služeb, včetně služby Visual Voicemail a plateb,  
kontaktujte poskytovatele bezdrátových  
služeb.* Technickou podporu pro iPhone a 
iTunes naleznete na adrese www.apple.com/
cz/support/iphone.

Hledání místa. Prohledání okolí.
Chcete-li zobrazit svou polohu na mapě, klepněte 
na tlačítko Poloha. Na místě vaší stávající polohy 
se objeví modrý bod. Chcete-li zjistit, kterým 
směrem se díváte, přepněte dalším klepnutím 
na tlačítko Poloha do režimu kompasu. Pomocí 
klíčových slov, jako je „Starbucks“ nebo „pizza“ 
vyhledejte místa v okolí. Poklepáním zvětšíte 
mapu. Jedním klepnutím dvěma prsty zmenšíte 
mapu. Můžete též načíst trasu nebo vyvolat 
další typy zobrazení mapy klepnutím na tlačítko 
Otočení stránky.

App Store.
Klepnutím na ikonu App Store si můžete 
bezdrátově prohlížet stovky tisíc aplikací 
v kategoriích, jako jsou hry, obchodování, 
cestování, sociální sítě a další. Prohlédněte 
si oddíly Featured, Categories, Top 25 nebo 
hledejte podle jména. Chcete-li si koupit 
aplikaci a stáhnout ji do iPhonu, klepněte na 
tlačítko Buy Now. Mnoho aplikací je zdarma.

iTunes Store.
Klepnutím na ikonu iTunes si můžete bezdrátově 
prohlížet iTunes Store. Hledejte v obchodě 
hudbu, filmy, TV pořady, hudební videa a další. 
Prohlížejte, nakupujte a stahujte z obchodu 
přímo do iPhonu. Klepnutím na kteroukoliv 
položku si poslechněte úryvek nebo se 
podívejte na ukázku. 

Inteligentní klávesnice.
iPhone při psaní automaticky opravuje a nabízí 
slova. Pokud omylem klepnete na nesprávné 
písmeno, prostě pokračujte v psaní. Nabídnuté 
slovo přijměte klepnutím na mezerník nebo je 
odmítněte klepnutím na „x“ a pomozte iPhonu 
naučit se napsané slovo. Klávesnice za vás přidá 
apostrofy do stažených tvarů, a když poklepete 
na mezerník, napíše tečku. Klepnutím na klávesu 
„.?123“ přepnete do klávesnice symbolů a čísel.

Vyjmutí, zkopírování a vložení textu.
Klepněte na text, který chcete upravit, nebo 
dotekem a přidržením prstu vyvolejte lupu 
a tažením umístěte kurzor. Poklepáním vyberte 
slovo a tažením koncových značek upravte 
výběr. Poté klepnutím vyjměte, zkopírujte nebo 
vložte text. Chcete-li zkopírovat text z webové 
stránky, e-mailu nebo textové zprávy, vyberte 
text dotekem a přidržením prstu. Chcete-li 
odvolat úpravu, zatřeste s iPhonem a klepněte 
na tlačítko Zpět.

Fotografie.
Zkopírujte si do iPhonu oblíbené obrázky z 
počítače pomocí iTunes nebo pořiďte fotografie 
vestavěným fotoaparátem. Klepnutím na Obrázky 
otevřete svoji sbírku. Prohlížejte si obrázky 
švihnutím doleva nebo doprava. Zvětšete 
obrázky poklepáním nebo rozevřením prstů. 
Klepnutím zobrazíte ovládací prvky. Klepnutím 
na tlačítko Akce můžete poslat fotografii jako 
MMS nebo e-mailem. Fotografii můžete použít i 
jako tapetu, přidat ke kontaktu nebo bezdrátově 
vytisknout na tiskárně kompatibilní s AirPrint.

HD video.
Chcete-li zaznamenat HD video, klepněte na 
Fotoaparát a nastavte přepínač Fotoaparát/Video 
do režimu videa. Klepnutím na tlačítko Záznam 
spustíte záznam. Dalším klepnutím záznam 
zastavíte. Funkce „zaostřit klepnutím“ vám 
umožní zaostřit a nastavit expozici klepnutím na 
kohokoliv nebo cokoliv na obrazovce. Můžete 
použít režim na šířku i na výšku. Při nedostatku 
světla můžete zapnout reflektor kamery.

Ovládání videa a hudby.
Klepnutím na obrazovku vyvoláte ovládací 
prvky. Dalším klepnutím je skryjete. Poklepáním 
na video přepnete mezi širokoúhlým 
a celoobrazovkovým režimem. Při poslechu 
hudby můžete otočit iPhone na šířku a listovat 
obaly alb v Cover Flow. Klepnutím na libovolné 
album zobrazíte seznam stop, klepnutím na 
stopu spustíte přehrávání. Klepnutím vedle 
seznamu stop opět zobrazíte obal alba. Pokud 
posloucháte hudbu přes náhlavní soupravu 
iPhonu, můžete jedním stisknutím tlačítka 
mikrofonu pozastavit/navázat přehrávání 
a rychlým dvojím stisknutím přeskočit na 
další skladbu. Datový tok hudby nebo videa 
nasměrujete do Apple TV klepnutím na AirPlay.*

Web zblízka.
V Safari zvětšíte poklepáním jakýkoliv prvek 
webové stránky - obrázek nebo text. Dalším 
poklepáním zmenšíte prvek do původní velikosti. 
Klepnutím na ikonu Více stránek můžete listovat 
otevřenými webovými stránkami nebo otevřít 
novou stránku. Otočením iPhonu na stranu 
přepnete do zobrazení na šířku. 
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*Vyžaduje Apple TV druhé generace. iTunes Store je k dispozici ve vybraných zemích.App Store je k dispozici ve vybraných zemích.
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