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ÚVODNÍ NASTAVENÍ  iPhone / iPad 

Pro první spuštění nového zařízení je vyžadována SIM karta,  

která nebude mít aktivovaný PIN. SIM karta musí být ve velikosti NANO SIM.  

Tu vám zdarma udělají na jakékoli pobočce vašeho operátora zcela zdarma.  

 

DŮLEŽITÉ:   

Pro jednoduché přenesení kontaktů z vašeho původního telefonu, je důležité, aby kontakty 

byly uloženy na SIM kartě, kontakty lze převést ze stávající na NANO SIM pomocí redukce 

nebo požádejte o překopírování na pobočce při vyřizování NANO SIM karty. 

Je důležité, aby kontakty byly řádně ukládány ve vašem stávajícím telefonu, a to v kolonce 

jméno a příjmení. Jestliže budete mít více údajů například jméno a příjmení v kolonce jméno, 

iPhone po zkopírování kontaktů zařadí tento kontakt na konec seznamu a nezobrazí název 

kontaktu. 

Dále je možný způsob přenesení kontaktů přes nějakou webovou aplikaci, například Phone 

copy. 

 

Po zapnutí je třeba chvilku vyčkat a třikrát za sebou rychle zmáčknout tlačítko plochy,  

je to jediné tlačítko na přední části přístroje umístěné v dolní části displeje. 

V té chvíli se zapne odečítací program VoiceOver. 

Poklepejte na tlačítko SLIDE TO SETUP po té lze již nastavit Zemi / Jazyk. 

Pro aktivaci zařízení je potřeba aktivní připojení k internetu. Zařízení vás vyzve k připojení 

WiFi, nebo můžete využít data, které vám poskytuje váš operátor. Je nezbytné, aby sim karta 

byla již při zapnutí vašeho nového iPhone v něm vložena. 

 

Poté je třeba se přihlásit, buď pomocí APPLE ID, ( jestliže jej nemáte, lze ho přímo vytvořit ) 

nebo lze rovnou zadat uživatelské jméno a heslo. 

DOPORUČENÍ : Nejdříve si vytvořit APPLE ID na  

https://appleid.apple.com/cz/ 

kde po kliknutí na tlačítko Vytvořit APPLE ID jednoduše APPLE ID vytvoříte  

krok za krokem v češtině. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Na konci registrace je vyžadováno opsání kódu z obrázku nebo potvrzení a aktivace Apple ID 

kliknutím na odkaz v mailu. 

 

Po vyplnění uživatelského jména a hesla k APPLE ID se můžete  

přihlásit / registrovat do služby iCloud. 

Odsouhlasením podmínek APPLE můžete vaše nové zařízení začít plně využívat. 

 

Při pořízení nového zařízení vám standardně pomůžeme s nastavením iPhone / iPadu, 

ukážeme nejběžnější aplikace a doporučíme vhodná zabezpečení jako je například: Touch ID 

(odemknutí zařízení pomocí otisku). 
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JE DŮLEŽITÉ, ABY JSTE MĚLI JIŽ PŘI PŘEDÁVÁNÍ NOVÉHO iPhone / iPad potřebnou 

NANO SIM kartu a případně byly již zaregistrováni na APPLE ID a tyto ÚDAJE SI 

PAMATOVALI, případně je měli zapsány. 

Jestliže si s tím nejste schopni poradit, samozřejmě v rámci předání pomůžeme, ale je 

nezbytné aby jste znali váš e-mail a heslo k němu. 

 

Gesta a ovládání 

Základní navigace a ovládání v prostředí iOS 

Funkce - gesto 

Vybrat položku pod prstem - Dotyk nebo klepnutí jedním prstem 

Otevřít vybranou položku - Poklepání jedním prstem (kdekoli na displeji) 

Předchozí / další položka - Švihnutí jedním prstem vlevo / vpravo 

Předchozí / další položka dle nastavení rotoru - Švihnutí jedním prstem nahoru / dolů 

Předchozí / další nastavení rotoru - Krouživý pohyb dvěma prsty proti / ve směru hodinových 

ručiček 

Aktivovat tlačítko Zpět - Rychlý pohyb dvěma prsty ve tvaru velkého písmene Z 

Rolovat o jednu stránku v příslušném směru - Švihnutí třemi prsty v daném směru 

Spustit / zastavit aktuální akci (hovor, přehrávání apod.) - Poklepání dvěma prsty 

Označit úsek textu - Rozevření dvou prstů 

Zrušit označení úseku textu - Sevření dvou prstů 

 

Ovládání VoiceOver 

Číst od aktuální -  položky Švihnutí dvěma prsty dolů 

Číst od začátku - Švihnutí dvěma prsty vzhůru 

Pozastavit / obnovit čtení - Klepnutí dvěma prsty 

Přečíst aktuální pozici - Klepnutí třemi prsty 

Zapnout / Vypnout čtení  Poklepání třemi prsty 

Zapnout / Vypnout clonu obrazovky - Trojí klepnutí třemi prsty 

Zobrazit seznam položek aktuální obrazovky - Trojí klepnutí dvěma prsty 

Zadat uživatelský popisek vybrané položky - Poklepání a podržení dvou prstů 

Zapnout / vypnout režim nápovědy - Poklepání čtyřmi prsty 
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