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Přehrávač Beletrik v1.0 

POSTUP INSTALACE PROGRAMU 

1. 
Nemáte-li ještě svůj aktivační klíč pro Beletrik, vyžádejte si jej e-mailem 

na adresu registrace@beletrik.cz; do textu zprávy prosím uveďte své 

jméno (není-li jasné z Vaší e-mailové adresy) a případně též IMEI 

Vašeho telefonu (zjistíte volbou *#06#).  

Poznámka: Program Přehrávač Beletrik je v tuto chvíli určen výhradně pro 

ozvučené mobilní telefony s operačním systémem Symbian Series 60 

3rd Edition („Symbian verze 9“), zakoupené u firmy GALOP. 

2. 
Z adresy http://beletrik.cz/get si stáhněte aktuální verzi instalačního 

souboru beletrik.sisx. Soubor můžete buď stáhnout na stolním počítači 

a následně přenést do telefonu, nebo jej stáhnout přímo z telefonu 

prostřednictvím vestavěného webového prohlížeče – z menu zvolte 

„Služby“, „Web“, poté „Volby“, „Otevřít web. adresu“, zadejte 

beletrik.cz/get a potvrďte. 

Poznámka: V závislosti na nastavení telefonu může být při přímém stažení 

nutná volba či potvrzení datového spojení. 

Upozornění: Připojení k internetu prostřednictvím mobilní sítě je 

placenou službou – přesnou cenu za připojení, platnou pro Váš tarif, 

zjistíte u svého mobilního operátora. 

3. 
Na telefonu spusťte stažený soubor beletrik.sisx – při přímém stažení 

do telefonu stačí další potvrzení po dokončení stahovaní, při stahování 
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přes počítač je nutné z menu „Nástroje“ spustit „Správce souborů“, 

vyhledat nakopírovaný soubor a potvrdit. 

4. 
Průběh instalace potvrzujete vždy levým výběrovým tlačítkem, pouze 

v případě dialogu „Instalovat do“ je nejprve třeba šipkou zvolit, zda má 

být aplikace instalována do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu 

(doporučeno). Výsledkem instalace by mělo být hlášení „Instalace 

dokončena“. 

5. 
Z menu telefonu volbou „Aplikace“ (či „Vlastní aplikace“) vyberete a 

potvrdíte položku „Beletrik“. Po výzvě zadáte svůj aktivační klíč (17 

číslic bez mezer či jiných znaků), potvrdíte levým výběrovým tlačítkem 

a můžete začít pracovat s Beletrikem.  

6. 
Jestliže se při prvním spuštění místo výzvy k zadání klíče zobrazí 

chybové hlášení „Nelze najit soubor s hlasem: GALOP TTS asi neni 

nainstalovan.“, je zapotřebí ještě Galop TTS doinstalovat; příslušný 

instalační soubor je k dispozici na adrese http://beletrik.cz/tts 

Poznámka: Na telefonech dodaných od září 2009 by již měl být Galop TTS 

předinstalován.  
 Poslední revize: 5. srpna 2010 


