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POZOR!
PO VLOŽENÍ SIM KARTY DO TELEFONU JE
NUTNO ODEČÍTACÍ PROGRAM AKTIVOVAT
DLE NÍŽE UVEDENÉHO NÁVODU

Postup aktivace programu
pro telefony s operačním systémem Symbian
Od verze 4 je licence odečítacího programu Mobile Speak standardně vázána
nikoliv na konkrétní přístroj, nýbrž na telefonní číslo uživatele. Výhodou tohoto
řešení je možnost licenci programu v případě potřeby bezplatně přenést do jiného
přístroje bez nutnosti kontaktovat výrobce či distributora. Platnost licence je
ověřována pomocí aktivace programu, kterou bohužel nelze provést bez vložení
konkrétní SIM karty uživatele, proto i v případě, že jste odečítací program Mobile
Speak zakoupili již předinstalovaný spolu s mobilním telefonem, bude zapotřebí
podle následujícího návodu aktivaci provést, jinak bude odečítací program
pracovat pouze v omezeném režimu (10 minut po zapnutí).
Postup aktivace pomocí SMS (doporučeno)
1. Do telefonu vložte SIM kartu s telefonním číslem, na které byla Vaše licence
programu při prodeji zaregistrována. Podrobný postup najdete v originální

uživatelské příručce dodané s telefonem.
2. Zapněte telefon a na případný dotaz „Chcete pokračovat v režimu offline”
odpovězte „Ne” stiskem pravé výběrové klávesy. Zobrazí-li se další dotazy na

nastavení telefonu, postupujte podle pokynů na displeji či v originální
uživatelské příručce dodané s telefonem.
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3. Před zahájením aktivace prosím ověřte, zda je telefon řádně přihlášen do sítě
Vašeho operátora (na displeji je zobrazen název operátora) a zda funguje
odesílání SMS zpráv; v případě předplacené karty rovněž zůstatek kreditu,
který by měl umožnit odeslání jedné SMS zprávy na zahraniční číslo.
4. Klávesou Menu vyvolejte nabídku telefonu, zde zvolte složku „Code Factory” a
spusťte aplikaci „Konfigurace Mobile Speak”.
5. Levou výběrovou klávesou vyvolejte nabídku Volby, zde zvolte pátou položku
„Aktivace produktů” a následně potvrďte způsob aktivace „Přes SMS”. Aktivační

SMS je zpoplatněna dle ceníku Vašeho operátora, u TO2 a T-Mobile je aktuálně
(únor 2010) cena 5 Kč včetně DPH.
6. V aplikaci „Aktivační manažer” nejprve levou výběrovou klávesou potvrďte
úvodní informace, na následující otázku „Jste registrovaným uživatelem
některých z produktů CodeFactory?” odpovězte „Ano” druhým stiskem levé
výběrové klávesy; po dokončení aktivace, která může trvat několik desítek
vteřin, uzavřete okno aplikace třetím stiskem levé výběrové klávesy.
7. Chcete-li, můžete nyní ověřit výsledek aktivace – výše popsaným postupem
spusťte aplikaci „Konfigurace Mobile Speak” a z nabídky Volby zvolte poslední
položku „O programu”. Základní licence zahrnuje položky „Mobile Speak”,

„Acapela” a „Galop”, u kterých by mělo být vždy zobrazeno/vysloveno
„Aktivováno”. Položky „MCR” a „Mobile Magnifier” budou aktivovány pouze
v případě Bundle či Upgrade licence, jinak u nich bude zobrazeno/vysloveno
„Zkušební licence” a po uplynutí 30 dnů „Aktivace vypršela”.
Postup aktivace přes Internet
…je prakticky totožný s výše uvedeným, pouze v bodu 5. namísto „Přes SMS”
zvolíte položku „Přes Internet” a dále postupujete podle pokynů na displeji.

Předpokladem je pochopitelně řádné nastavení telefonu pro přístup na Internet,
které často přesahuje možnosti běžného uživatele, proto doporučujeme použít
bezproblémovou aktivaci přes SMS.
V případě dotazů či problémů s aktivací prosím kontaktujte svého dodavatele
nebo firmu GALOP sro. na čísle 222 718 996 v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

2

