
Váš HTC Flyer
Rychlý průvodce

Kompletní uživatelskou příručku a další užitečné zdroje 
najdete na adrese www.htc.com/support. Prostudujte 
si také Příručku s bezpečnostními a předpisovými 
informacemi, která je součástí dodávky.

E-mail
Pokud jste se přihlásili k účtu Google, když jste poprvé 
nastavovali tablet, můžete posílat a přijímat zprávy Gmail. 
Na Výchozí obrazovce stačí klepnout na položky  > 
Gmail.

Pomocí aplikace Pošta můžete nastavit a spravovat 
další e-mailové účty, jako je POP3, IMAP nebo Exchange 
ActiveSync.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Pošta.

2. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu zvolte typ 
e-mailového účtu, který chcete nastavit.

 Pokud tuto obrazovku nevidíte, stiskněte tlačítko  > 
Nový účet a potom zvolte typ e-mailového účtu.

3. Zadejte vaši e-mailovou adresu a heslo.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste 
dokončili nastavení e-mailového účtu.

E-mailové zprávy můžete kontrolovat na jediném místě, 
aniž byste museli přepínat na jiné účty. Stačí vybrat složku 
Doručené Všechny účty.

E-mailové zprávy jsou barevně odlišeny, abyste mohli 
snadno poznat, ke kterým e-mailovým účtům patří.

Získejte HTC Sync
Aplikaci HTC Sync můžete používat k synchronizování 
kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem 
a tabletem. 
Navštivte naše stránky technické podpory (www.htc.com/
support), abyste si mohli aplikaci HTC Sync stáhnout a 
nainstalovat do počítače.

Tipy pro úsporu energie 
baterie

Nastavení úsporného režimu
Tablet můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal 
do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie 
dosáhne určité úrovně.
1. Na Výchozí obrazovce klepněte na čas v pravém 

dolním rohu a potom klepněte na položky  > 
Nastavení > Napájení.

2. Zaškrtněte políčko Povolit napájecí účinnost pro 
vypnutí automatické synchronizace v aplikacích, které 
potřebují přístup na síť pro aktualizaci dat. 

3. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Povolit úsporný 
režim.

4. Klepněte na položku Zapnout úsporný režim v a 
Nastavení úsporného režimu pro nastavení možností 
úsporného režimu.

Vypnutí bezdrátových funkcí
1. Na Výchozí obrazovce klepněte na čas v pravém 

dolním rohu a potom klepněte na položky  > 
Napájení.

2. Klepněte na položku Bezdrátová připojení a sítě.
3. Vypněte bezdrátové funkce, například Bluetooth, 

Mobilní síť, Wi-Fi a případně možnost tethering a 
přenosný hotspot, pokud je nepoužíváte.

Záznam v HD
Zaznamenávejte ty drahocenné chvíle v HD a dělte se o 
ně se svými blízkými.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > 
Videokamera. 

2. Klepněte na položku Nastavení > Kvalita videa a potom 
vyberte možnost Online (HD, 10 minut).

Díky tomu bude velikost souboru videa dostatečně 
malá pro sdílení.

3. Klepnutím na  zahájíte zaznamenávání; opětným 
klepnutím na  zaznamenávání zastavíte.

4. Na obrazovce hovoru kontroly na položku . Vyberte, 
jak má být video sdíleno. 

  

Pomocí pera můžete kreslit, malovat, dělat si poznámky 
a dokonce psát na své fotografie. Pero můžete používat 
také jako zvýrazňovač nebo gumu.

Pro pohybování se v zařízení HTC Flyer a jeho provoz 
můžete také používat pero. Pomocí pera můžete 
odemykat obrazovku, přecházet po panelech Výchozí 
obrazovky, klepat na tlačítka na obrazovce a tak dále.

Poznámka: V některých regionech pero nemusí být součástí 
balení. Podrobnosti o zakoupení pera vám na 
vyžádání sdělí váš poskytovatel služeb nebo 
prodejce.

Vložení baterie do pera

Před spuštěním nejprve do pera vložte 
dodanou baterii.

1. Otevřete víčko baterie.

2. Vložte dodanou baterii do pera horním 
koncem (kladný pól) napřed.

3. Víčko baterie vraťte zpět a zavřete.

   

Psaní poznámek

Pomocí aplikace Poznámky si můžete zapisovat své 
nápady.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na aplikaci Poznámky.

 Klepněte na položku Přeskočit tipy, pokud teď 
nechcete synchronizovat poznámky s účtem Evernote.

2. Klepněte na položku Poznámky > Nový zápisník pro 
vytvoření nového zápisníku pro seskupení vašich 
poznámek.

3. Klepněte na položku  pro vytvoření nové poznámky.

4. Po dokončení poznámky klepněte na  a potom 
klepněte na položku Uložit. 

Zůstaňte v kontaktu
V aplikaci Lidé uvidíte své kontakty z účtu Google, 
Facebook®, a dokonce účtu Exchange ActiveSync®, 
pokud jste v tabletu přihlášeni do těchto účtů. Kromě 
podrobností kontaktu také uvidíte jejich aktualizace stavů 
a připomínky narozenin, pokud jsou vašimi přáteli na 
serverech Facebook nebo Twitter™.

Pokud máte na kartě SIM více kontaktů, můžete je 
všechny importovat do tabletu najednou:

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.

2. Klepněte na položku  > Import/Export > Importovat 
z karty SIM.

3. Klepněte na položku  > Vybrat vše > Uložit. 

Můžete také přidat nové kontakty:

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > Lidé.

2. Klepněte na položku  a pak do dostupných polí 
zadejte kontaktní informace.

3. Potom klepněte na položku Uložit.

Zábava s perem
Psaní na fotografii

Pomocí aplikace Snapbooth pořiďte snímek zblízka a 
potom na fotografii něco napište, než ji budete sdílet.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > 
Snapbooth.

2. V okně Hledáček se umístěte na střed.

3. Dívejte se do objektivu předního fotoaparátu a potom 
klepnutím na  pořiďte fotografii.

4. Po vyfotografování klepněte na malou miniaturu, na níž 
je právě pořízená fotografie.

5. Pomocí pera něco na fotografii napište.

6. Potom prstem klepněte na fotografii a klepněte na 
položku .

7. Zvolte, jak chcete fotografii sdílet (například odeslat 
e-mailem nebo sdílet na Facebooku).

Výběr typu, barvy nebo tahu pera

Stiskněte perem tlačítko  na pravé dolní straně tabletu, 
abyste otevřeli paletu Možnosti pera. Na paletě si můžete 
vybrat z různých typů, tahů a barev pera.

 

Chcete-li zjistit, jak pero s tabletem používat, viz úplnou 
uživatelskou příručku.

Připojení k Internetu

Použití datového připojení

Je to jednoduché. Když zapnete tablet poprvé (se 
zasunutou kartou SIM), měl by se automaticky připojit k 
datové službě operátora mobilní sítě.  
Pokud se zobrazí seznam mobilních operátorů, z nichž si 
můžete vybrat, ujistěte se, že vyberete toho správného 
pro svou kartu SIM. Pokud si nejste jisti, obraťte se na 
poskytovatele služeb.

Použití Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na čas v pravém 
dolním rohu a potom klepněte na položky  > 
Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.

2. Vyberte zaškrtávací pole Wi-Fi a zapněte tak síť Wi-Fi.

3. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi a potom vyberte 
síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Rychlé procházení
Užívejte si v tabletu 
rychlé procházení. Díky 
výkonnému procesoru 
si můžete být jisti, že 
zobrazování webových 
stránek půjde hladce. Díky 
podpoře Adobe® Flash® 
nebudete mít problémy na 
žádných stránkách.

Na Výchozí obrazovce 
klepněte na položku 
Internet pro otevření 
webového prohlížeče.

Sledujte filmy na cestách
Díky online video službě HTC Watch™ si vychutnávejte 
nejnovější filmové upoutávky a hollywoodské šlágry nebo 
televizní pořady. Můžete si zvolit pronájem nebo nákup 
videí a začít sledovat video, když se stáhne.

Na Výchozí obrazovce klepněte na položku Watch, 
přihlaste se ke svému účtu HTC Watch a projděte sbírkou 
filmů a televizních pořadů v online video obchodu.

Poznámka: Zpočátku zřejmě bude možné sledovat v  
HTC Watch pouze filmové upoutávky. Služby 
pronájmu a nákupu budou po celém světě 
zaváděny postupně. Zůstaňte s námi.
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Než provedete cokoliv 
jiného, učiňte následující:
Nabijte tablet
Tablet ještě nebyl nabit. Pomocí dodaného napájecího adaptéru 
proveďte úplné nabití, a teprve potom jej můžete používat. Rovněž 
tablet nerozebírejte. (V opačném případě to způsobí neplatnost 
záruky.)

Zvolte si vhodný tarif
Váš tablet může podle toho, jak jej používáte, spotřebovat velkou 
šířku pásma internetového připojení velmi rychle. Důrazně vám 
doporučujeme, abyste si ještě před tím, než tablet začnete 
používat, promluvili s mobilním operátorem o datovém tarifu. 

Nakonec několik důležitých informací od našeho 
právního týmu (OMEZENÍ ŠKOD)
V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem 
nenese společnost HTC ani její přidružené společnosti v žádném 
případě odpovědnost vůči vám či jiné straně za zvláštní, náhodné, 
nepřímé nebo následné škody, ať jsou jakékoli, vzniklé ve vztahu ke 
smlouvě nebo jejímu porušení či jinak, kromě jiného včetně úrazů, 
ztráty zisku, ztrátu dobré pověsti, ztrátu obchodních příležitostí, 
ztrátu dat nebo zisku bez ohledu na předvídatelnost výše 
uvedeného nebo na to, zda společnost HTC nebo její přidružené 
společnosti byly informovány o možnosti vzniku takových škod. V 
žádném případě nepřesáhne celková odpovědnost společnosti HTC 
nebo jejích přidružených společností částku obdrženou od vás, bez 
ohledu na právní teorii, na základě které je tento nárok vznesen. 
Výše uvedení nijak neovlivňuje zákonná práva, která nelze odvolat.

Seznamte se s tabletem
 
Konektor sluchátek 
s mikrofonem 3,5 mm

Dotyková 
obrazovka

MOŽNOSTI PERA

MOŽNOSTI PERA

Ovladač hlasitosti

NAPÁJENÍ

Objektiv předního 
fotoaparátu a 
indikátor zapnutí/
vypnutí

(režim na výšku)

(režim na šířku)

Když je tablet zapnutý (a není v režimu spánku), tlačítka 
MOŽNOSTI PERA se rozsvítí.

Přizpůsobte si tablet podle svého vkusu. Můžete provést 
následující:

 � Změňte tapetu, vzhled, widgety, aplikace nebo 
zástupce.

 � Zvolte zvukovou sadu, která využívá různé zvuky pro 
upozornění, jako jsou příchozí zprávy a připomenutí 
kalendáře.

 � Přizpůsobte si obrazovku zamčení. Zvolte z výběru 
stylů obrazovky zamčení.  
Můžete také zvolit, které aplikace chcete pro obrazovku 
zamčení, abyste obrazovku mohli odemknout přímo na 
oblíbené aplikaci. 

Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko přizpůsobit  
a zvolte, co chcete přizpůsobit.

Přizpůsobení zvukové sady

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > 
Zvuková sada.

2. Klepněte na položku  > Přidat.

3. Zadejte název vlastní zvukové sady a potom klepněte 
na položku Hotovo.

4. Vyberte novou zvukovou sadu a potom klepněte na 
položku Použít.

5. Klepněte na položky  > Zvukové upozornění. 
Klepněte na libovolný typ upozornění, potom vyberte 
nový zvuk. Pro uložení klepněte na položku Použít.

6. Klepněte na položku  > Budík. Vyberte nový zvuk 
budíku. Pro uložení klepněte na položku Použít.

Než HTC Flyer zapnete
Před stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ nezapomeňte tablet 
správně připravit. 

Vložení karty SIM

1. Palci vytlačte horní kryt tak, abyste ho mohli vyjmout.

2. Vložte kartu SIM do slotu pro kartu SIM pozlacenými 
kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven.

   

Vložení karty microSD

Váš tablet již má interní úložiště pro ukládání dat a 
souborů. Pokud však chcete ještě více úložného prostoru, 
můžete s tabletem používat kartu microSD, kterou si 
zakoupíte.

Vložte kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu 
zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až 
zacvakne na místo.

 

Nasazení horního krytu

1. Srovnejte dva výčnělky pod horním krytem (jeden na 
každé straně) se dvěma drážkami v horní části tabletu.

2. Umístěte horní kryt, jemně jej zatlačte dolů pomocí 
palců a potom na něj zatlačte, až zaklapne do správné 
polohy.

   

Nabíjení baterie

Tablet má vestavěnou (nevyjímatelnou) dobíjecí baterii. 
Připojte dodaný síťový adaptér pro dobití baterie tabletu.

Chcete-li zjistit stav nabíjení baterie, podívejte se na 
kontrolku dobíjení baterie na tlačítku NAPÁJENÍ.

Nastavení tabletu
Když zapnete tablet poprvé, budete navedeni, jak převést 
kontakty pomocí Bluetooth, nastavit e-mail a účty 
sociálních sítí a mnohem více. Nezapomeňte se přihlásit 
ke svému účtu Google™, abyste mohli používat aplikace 
Google, jako je například Gmail™ a Android Market™.

Přizpůsobení tabletu
Přidání widgetu

Widgety zpřístupňují důležité aktualizace a informace 
přímo na Výchozí obrazovce. Některé widgety jsou již 
přidány na Výchozí obrazovku. Další můžete přidat z 
přednastavených výběrů. 

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  a zvolte 
položku, kterou chcete přidat.

2. Stiskněte a přidržte widget, který chcete přidat, 
potom jej přetáhněte na miniaturu kterékoli Výchozí 
obrazovky, která má dostupné místo. Červené 
miniatury znamenají, že se na ně widget nevejde.

Změna uspořádání ikon

Uspořádání ikon můžete změnit podle svého vkusu. 
Dívejte se na to jako na rekonstrukci svého virtuálního 
prostředí. 

1. Přesuňte ikonu jednoduše tak, že ji stisknete a přidržíte.

2. Potom ji přetáhněte na nové místo. Když ji přetáhnete 
na místo, na kterém již je jiná ikona, nová ikona ji 
odsune.

Obrazovka zamčení
Když tablet nepoužíváte, pro úsporu energie vypne 
displej a přejde do režimu spánku. Pro opětné zapnutí 
displeje jednoduše stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Zobrazí se obrazovka zamčení. Pro odemčení obrazovky 
můžete:

  

Přetáhněte kruh nahoru. Pro odemčení obrazovky 
a přímé přejití do aplikace 
přetáhněte aplikaci dolů do 
kruhu.

Přizpůsobení obrazovky zamčení

Aplikace na obrazovce zamčení můžete změnit tak, 
abyste tam měli své oblíbené. Na Výchozí obrazovce 
klepněte na položku  > Obrazovka Uzamčení. Můžete 
se rozhodnout mít zkratky, nebo ne, nebo dokonce 
zobrazit aktuální počasí.

Výchozí obrazovka
Prakticky vše, co chcete, máte na dosah na Výchozí 
obrazovce – stačí přejet prstem nebo klepnout. Můžete 
plynule procházet po obrazovkách a zobrazovat své 
oblíbené aplikace a widgety, které ukazují živé aktualizace 
kanálů sociálních sítí, předpovědi počasí, e-mailů a 
mnohem více. 

 

Přidat widgety, 
aplikace nebo 
zástupce

Nedávno použité 
aplikaceVýchozí

Zpět

Ovládání hlasu
Aplikace

Přizpůsobit


