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Patch pro psaní znaků s diakritikou na klávesnici Nokia SU-8W 
 
Balíček obsahuje dva samoinstalační soubory SIS (patche pro češtinu), jeden pro Series 60, 
druhý pro N7710 (Series 90).  
 
Patch se instaluje se jak běžná aplikace. Aplikace Wireless Keyboard musí být už v telefonu 
nainstalovaná. V jakém jazyce je aplikace nainstalovaná, nehraje roli. Před instalací patche 
doporučujeme aplikaci Wireless keyboard ukončit. 
 
Patch nainstaluje dvě rozložení - klávesnice česko-slovenská ‚písařská‘ a klávesnice česká 
‚programátorská‘ (každá z nich ve volitelných variantách). Tato dvě základní rozložení lze po 
instalaci balíku libovolně přepínat v nastavení aplikace Wireless Keyboard (volba 
Finnish/Swedish pro česko-slovenskou, volba German pro programátorskou).  
 
Při instalaci jste dotázáni, kam se má patch nainstalovat. Je nutno zvolit instalaci na tentýž 
disk, kde je instalovaná aplikace pro SU-8W (tedy „Telefon“ nebo „Paměťová karta“).  
 
Dále se při instalaci volí varianty obou rozložení - zobrazí se dvě volby se zaškrtávacími 
políčky (checkboxy):  
- Volba „Použít ‚inverzi‘" -  zaškrtnutím zvolíte inverzní programátorskou, ponecháním 
políčka nezaškrtnutého zvolíte standardní programátorskou. Tato volba ovlivní pouze 
‚programátorskou‘ variantu klávesnice, na variantu ‚písařskou‘ nemá vliv.  
- Volba „Použít QWERTZ“ – zaškrtnutím zvolíte rozložení QWERTZ, ponecháním políčka 
nezaškrtnutého zvolíte variantu QWERTY. Tato volba ovlivní obě rozložení, 
‚programátorské‘ i ‚písařské‘. 
Checkbox se zatrhuje stiskem joysticku.  
 
Použití:  
 
Česko-slovenská varianta klávesnice:  
Spusťte aplikaci, připojte klávesnici a v nastavení zvolte finské rozložení (Finnish/Swedish).  
Rozložení kláves - viz přiložené schéma su-8w-CS-final-a.jpg  
- Malá písmena s diakritikou se píší přímo na znakových klávesách s podržením klávesy 
AltGr. Tam, kde na tutéž znakovou klávesu připadá několik znaků s diakritikou, jsou využity 
vhodné sousední klávesy.  
- Dále je zde 5 prefixových kláves pro diakritická znaménka (háček, čárka, stříška, přehláska, 
kroužek). Pomocí nich lze psát všechny české, slovenské i německé znaky s diakritikou (malé 
i velké).  
- Speciální symboly jsou dostupné přes AltGr na "zelené" řadě (v režimu Fn).  
 
Česká 'programátorská' klávesnice - standardní:  
Spusťte aplikaci, připojte klávesnici a v nastavení zvolte německé rozložení (German).  
Rozložení kláves - viz přiložené schéma su-8w-CZ-final-a.jpg  
- Znaky s diakritikou a symboly (znázorněné oranžově) se píší přes přeřaďovač AltGr 
obdobně jako na CZ klávesnici na PC (na horní řadě jsou to jiné znaky v režimu Fn a jiné v 
režimu Normal).  
- Dále jsou zde 3 "diakritické" klávesy - dvě jsou vpravo nahoře (čárka a háček), jedna dole 
vlevo od mezerníku (kroužek). Pomocí nich lze psát všechny české znaky s diakritikou (malé 
i velké) a některé další. 
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Česká 'programátorská' klávesnice - inverzní:  
Tato varianta má vzájemně přehozeny řadu symbolů a řady českých znaků na horní řadě 
kláves. Vzhledem k tomu, že klávesnice SU-8W má horní dvě řady kláves společné (přehazují 
se pomocí klávesy Fn), může být pro někoho výhodnější použít tuto variantu, u níž se české 
znaky píší na horní řadě přímo – bez použití režimu Fn. 
Spusťte aplikaci, připojte klávesnici a v nastavení zvolte německé rozložení (German).  
Rozložení kláves – inverzní podoba přiloženého schématu su-8w-CZ-final-a.jpg  
- Znaky s diakritikou a symboly (znázorněné oranžově) se píší přes přeřaďovač AltGr 
obdobně jako na CZ klávesnici na PC - na horní řadě jsou to jiné znaky v režimu Fn a jiné v 
režimu Normal – jejich rozložení je však oproti výše uvedené ‚standardní‘ variantě 
prohozeno. Jsou tedy přehozeny dva řádky (oranžových) znaků dostupných přes AltGr na 
horní řadě a dále je přehozena dvojice znaků „ů“ a „ú“ s dvojicí symbolů „ø“ a „Ø“ (znaky ůú 
jsou v této variantě vpravo od klávesy L) tak, aby psaní českých znaků bylo co 
nejpohodlnější.  
- Dále jsou zde 3 "diakritické" klávesy - dvě jsou vpravo nahoře (čárka a háček), jedna dole 
vlevo od mezerníku (kroužek). Pomocí nich lze psát všechny české znaky s diakritikou (malé 
i velké) a některé další. 
 
Poznámka:  
V telefonu může být současně jedna varianta česko-slovenské klávesnice a jedna varianta 
programátorské klávesnice. Přepínání se provádí v nastavení aplikace (Finnish/Swedish pro 
česko-slovenskou nebo German pro programátorskou).  
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