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E-mail
Kontrolujte a posílejte e-mailové zprávy přímo z telefonu.

Gmail

Pokud jste se přihlásili k účtu Google, když jste poprvé 
nastavovali telefon, můžete posílat a přijímat zprávy Gmail. 
Na obrazovce Plocha jednoduše klepněte na tlačítko  >  
Gmail.

Přidání dalších e-mailových účtů

Pomocí aplikace Pošta přidejte webový poštovní účet a 
další e-mailové účty POP3 nebo IMAP.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Pošta.

2. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu klepněte na 
položku Jiné (POP3/IMAP).

 Pokud tuto obrazovku nevidíte, stiskněte tlačítko 
NABÍDKA a potom klepněte na položky Více > Nový 
účet > Jiné (POP3/IMAP).

3. Zadejte E-mailovou adresu a Heslo pro emailový účet.

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

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange 
ActiveSync, můžete jej také nastavit na telefonu. Pokyny 
naleznete v úplné uživatelské příručce.

Odeslání emailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítkoNa Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Pošta.

2. Pokud máte několik e-mailových účtů, zvolte účet, který 
chcete používat.

 

3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na 
položku Vytvořit e-mail.

4. Klepněte na . Potom zvolte e-mailové adresy 
kontaktů, které použijete pro odeslání.

 E-mailové adresy můžete také přímo zadat do pole 
Komu a oddělit je čárkou.

5. Zadejte předmět a potom vytvořte zprávu. 

6. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Jednotná složka Doručená pošta 
pro všechny vaše e-mailové účty

Zobrazte e-maily ze všech vašich 
účtů na jediném místě, aniž byste 
museli přepínat na jiné účty.

Jednoduše klepněte na panel,  
na kterém je zobrazen aktuální  
e-mailový účet, a potom klepněte 
na položku Všechny účty.

  

Locations
Locations je dokonalým společníkem na cesty bez ohledu 
na to, zda cestujete v tuzemsku, nebo v jiné zemi. Můžete 
snadno procházet mapy, hledat blízká místa zájmu a 
vyhledávat trasu do míst, která chcete navštívit.

Mapy zdarma

Váš telefon je již dodán s 
nainstalovanou mapou. To, jakou 
mapu budete mít, závisí na tom, v 
které zemi jste si telefon zakoupili.

Před cestou do dalších zemí 
si do telefonu můžete zdarma 
stáhnout mapy dalších zemí. 
Potom nebudete muset používat 
datové připojení při procházení 
map a hledání míst, čímž ušetříte 
za vysoké poplatky za datový 
roaming.

  

Aktualizace služeb

Pokud potřebujete podrobnou navigaci GPS a informace 
o bezpečnostních kamerách, můžete si je zakoupit jako 
dodatečné služby.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > 
Locations.

2. Stiskněte tlačítko NABÍDKA a potom klepněte na 
položku Získat další.

3. Přesuňte se ke kartě příslušné služby a pak klepněte na 
položku, kterou chcete zakoupit.

4. Klepněte na položku Zakoupit.

Chcete-li zjistit, jak aplikaci Locations používat, viz úplnou 
uživatelskou příručku.

Získejte HTC Sync
Aplikaci HTC Sync můžete používat k synchronizování 
kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem 
a telefonem. Zkopírujte si aplikaci HTC Sync z karty 
microSD, která byla dodána s vaším telefonem, a 
nainstalujte si aplikaci na počítač.

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který 
jste s telefonem dostali.

2. Když se zobrazí obrazovka Připojit k počítači, klepněte 
na položku Disková jednotka a pak klepněte na položku 
Hotovo.

3. V počítači přejděte na paměťovou kartu telefonu, která 
je rozpoznána jako vyměnitelný disk.

4. Zkopírujte soubor HTCSync.exe do počítače.

5. Odpojte telefon podle požadavků použitého operačního 
systému počítače pro bezpečné odebrání telefonu.

6. Na počítači poklepejte na soubor HTCSync.exe a podle 
pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci HTC Sync.

Navštivte občas stránky technické podpory  
(www.htc.com/support) a zkontrolujte, zda nejsou k 
dispozici nové aktualizace aplikace HTC Sync, abyste si je 
mohli stáhnout a nainstalovat.

Pomocí 8 megapixelového fotoaparátu s duálním bleskem 
můžete pořizovat fotografie s vysokým rozlišením. 
Fotoaparát dokonce zaznamenává videa v HD.

Fotoaparát má funkci automatické detekce obličeje a 
umožňuje vám přidávat efekty, díky nimž vaše fotografie 
vypadají, jako by byly pořízeny pomocí speciálního 
objektivu a filtrů. 

A když zapnete a použijete přední fotoaparát, můžete 
snadno pořizovat vlastní snímky nebo videa zblízka.

A co víc, můžete na fotografiích označit své přátele a 
sdílet videa na serverech Facebook a Flickr. I odesílání na 
YouTube je snadné.

Další podrobnosti najdete v kompletní uživatelské příručce. 

Zachyťte zásadní momenty Sledujte novinky od svých 
přátel na sociálních sítích
Aplikace Friend Stream zajistí připojení k vaším sociálním 
sítím. Sdílejte a získávejte aktualizace od přátel v 
populárních sítích, jako je Facebook a Twitter, v jednom 
zdroji. Díky aplikaci Friend Stream můžete snadno sledovat 
stavové zprávy svých přátel, odeslané fotografie, oznámení 
a mnohem více — nebo komentovat a zveřejňovat vlastní.



Než provedete cokoliv jiného, 
učiňte následující
Dobijte baterii
Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie 
telefonu je důležité, abyste ji nevyjímali. Pokud tak učiníte, mohlo 
by to poškodit telefon. Rovněž telefon nerozebírejte. (V opačném 
případě to způsobí neplatnost záruky.)

Zvolte si vhodný tarif
Váš telefon může spotřebovat velkou šířku pásma internetového 
připojení velmi rychle. Než začnete svůj telefon používat, důrazně 
doporučujeme, abyste si pohovořili se svým mobilním operátorem o 
tarifech datových služeb. 

Informujte se o zákonech na ochranu soukromí
Některé země mají přísné zákony týkající se toho, jak a kdy můžete 
nahrávat soukromé rozhovory. Je vhodné zjistit, jaké zákony platí v 
zemi, kde funkcí nahrávání ve svém telefonu používáte.

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 telefonem Zůstaňte v kontaktu
Existuje několik způsobů, jak přidat do telefonu kontakty.

Importování všech kontaktů z karty SIM

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.

2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko NABÍDKA. Pak klepněte 
na položky Importovat/Exportovat > Importovat z karty 
SIM.

Pokud máte na telefonu účet Google nebo Exchange 
ActiveSync, zvolte účet, kam umístit kontakty.

3. Stiskněte tlačítko NABÍDKA a potom klepněte na 
položky Vybrat vše > Uložit. 

Přidání nového kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.

2. Klepněte na položku Přidat kontakt. Pak do dostupných 
polí zadejte kontaktní informace.

3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Synchronizace kontaktů z vašich online účtů

Telefon lze synchronizovat s kontakty na účtu Google, 
na serveru Facebook a dokonce na účtu Exchange 
ActiveSync. Pokyny naleznete v úplné uživatelské příručce.

Nastavení telefonu
Když zapnete telefon poprvé, postupujte podle pokynů na 
obrazovce a nastavte jej.

Nezapomeňte se přihlásit ke svému účtu Google Account 
tak, abyste mohli používat aplikace Google, jako je 
například Gmail™.

Můžete také nastavit své ostatní e-mailové účty, oblíbené 
sociální sítě, jako je Facebook® a Twitter™, a tak dále. Kontakty 
a další informace z telefonů populárních značek můžete také 
do nového telefonu HTC snadno přenášet pomocí Bluetooth.

Přizpůsobení Výchozí 
obrazovky
Upravte vzhled Výchozí obrazovky podle svého vkusu a potřeb. 
Zvolte ze scén, které představují přizpůsobená rozvržení. Nebo 
si vytvořte vlastní a vyberte si jiný vzhled a tapetu.

Kromě hlavní Výchozí 
obrazovky máte až šest dalších 
Výchozích panelů, na které 
můžete přidat všechny věci, 
které potřebujete. Přidejte 
widgety, aplikace, zkratky a 
složky, abyste k nim měli přístup 
na jeden dotyk.

To není vše. Výchozí panely 
můžete přesouvat tak, aby 
měly takové pořadí, jaké vám 
vyhovuje. Na hlavní Výchozí 
obrazovce stiskněte palec a 
ukazováček k sobě, abyste 
zpřístupnili zobrazení Skok. 
Potom stiskněte a přeneste 
některý z Výchozích panelů.

Než zapnete telefon
Dejte vše do pořádku, než stisknete tlačítko NAPÁJENÍ.

Sejmutí tenké fólie z baterie

1. Držte telefon pevně předním panelem dolů.

2. Začněte v místě malého otvoru ve spodní části telefonu, 
zvedněte zadní kryt a úplně jej sejměte.

3. Z baterie, která je v telefonu, sloupněte tenkou fólii. 
Stáhněte jazýček fólie a uvolněte baterii.

Vložení karty SIM a paměťové karty

1. Vložte kartu SIM (pozlacenými kontakty směrem dolů a 
zkoseným rohem směrem ven) úplně do slotu pro kartu 
SIM.

2. V telefonu již je karta microSD, která je v levém panelu. 
(Pokud kartu microSD chcete vysunout a vyjmout, 
zatlačte na ni. Pro opětné vložení ji zatlačte dovnitř, až 
zacvakne na místo).

Vložení baterie

1. Vložte baterii (měděnými kontakty napřed) do prostoru 
baterie.

2. Zarovnejte zadní kryt do horního panelu telefonu.

3. Stiskněte všechny strany zadního krytu směrem k telefonu.

Po zajištění malých poutek pod zadním krytem uslyšíte 
zaklapnutí.

Nabíjení baterie

Pro nabití telefonu použijte dodaný síťový adaptér a kabel 
USB.

Připojení k Internetu
Můžete se připojit online pomocí datového připojení nebo 
připojení WiFi.

Použití datového připojení

Je to jednoduché. Když zapnete telefon poprvé (se 
zasunutou kartou SIM), měl by se automaticky připojit k 
datové službě operátora mobilní sítě.

Použití WiFi

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko NABÍDKA.

2. Klepněte na položky Nastavení > Bezdrátová síť a sítě.

3. Vyberte zaškrtávací pole WiFi a zapněte tak síť WiFi.

4. Klepněte na položku Nastavení WiFi. Potom vyberte síť 
WiFi a připojte se k ní.

 Pokud zvolíte otevřenou síť, budete připojeni 
automaticky. Pokud zvolíte zabezpečenou síť, zadejte 
klíč a klepněte na položku Připojit.

Procházení webových stránek

1. Na Výchozí obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > 
Internet.

2. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko NABÍDKA. 
Potom klepněte na adresový řádek v horní části 
obrazovky.

3. Zadejte webovou adresu a potom klepněte na klávesu 
Enter  . 

4. Pomocí prstových gest procházejte webovou stránku 
nebo použijte přiblížení nebo oddálení.

Po zapnutí telefonu uvidíte tlačítka PLOCHA, NABÍDKA, 
ZPĚT a HLEDAT. Tato tlačítka se také otočí, když telefon 
otočíte na stranu doleva, pokud jste v aplikaci, která 
podporuje automatické otáčení obrazovky.

Upozornění LED 
diodami

Mikrofon

NAPÁJENÍ

Dotyková 
obrazovka

Sluchátko

Ovladač 
hlasitosti

Konektor sluchátek 
s mikrofonem 3,5 mm

Konektor USB

Přední fotoaparát

PLOCHA

NABÍDKA
ZPĚT

HLEDAT

První volání
1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku Telefon.

2. Zadejte číslo nebo kontakt, který chcete volat, a pak 
klepněte na položku Volat. 

3. Chcete-li zavěsit, klepněte na položku Ukončit hovor.

Odeslání textové zprávy
1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > 

Zprávy > Napsat zprávu. 

2. Do pole Komu zadejte příjemce.

3. Klepněte na položku „Přidat text“ a potom zadejte 
zprávu.

4. Po dokončení klepněte na položku Odeslat. 


