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Locations
Umístění 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 obrazovce Plocha klepněte na položku  ���� 
Locations.

2. Stiskněte tlačítko MENU 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.

Tipy pro úsporu energie 
baterií
Zde uvádíme několik věcí, které můžete dělat, aby vám 
každé nabití přineslo co nejvíce užitku.

Vypněte automatické aktualizace
U některých aplikací, například Počasí, vypněte 
automatické aktualizace. V aplikaci Počasí stiskněte 
tlačítko MENU, klepněte na položku Nastavení a potom 
zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky aktualizovat.

Používání widgetu Ovládací panel
Rychle upravte a zapněte nebo vypněte nastavení, která 
mají vliv na energii baterie.
1. Na obrazovce Plocha stiskněte a podržte prázdné místo.
2. Klepněte na položku Widget �� Nastavení �� Ovládací 

panel �� Vybrat.

Klepněte na ikony na widgetu, chcete-li upravit nebo 
vypnout či zapnout nastavení.

Zapnutí úsporného režimu
Telefon můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal 
do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie 
dosáhne určité úrovně.
1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak 

klepněte na Nastavení.
2. Klepněte na položku Napájení a pak zvolte zaškrtávací 

pole Povolit úsporný režim.
3. Klepněte na položku Zapnout úsporný režim v a 

Nastavení úsporného režimu pro nastavení a výběr 
možností úsporného režimu.

Záznam v HD
Zaznamenávejte ty drahocenné chvíle v HD a dělte se o ně 
na YouTube.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  �� 
Videokamera. 

2. Stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku Kvalita 
videa a potom vyberte Online (HD, 10 minut).

Díky tomu je možné pořízené video odeslat na YouTube.

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

4. Na obrazovce kontroly klepněte na  �� YouTube. 

5. Zadejte název, přidejte podrobnosti o videu, pokud 
chcete, a potom klepněte na položku Nahrát.

Sledujte novinky od svých 
přátel
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.

Připojení k Internetu
Můžete se připojit online pomocí datového připojení nebo 
připojení Wi-Fi.

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 Wi-Fi

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko MENU.

2. Klepněte na položku Nastavení �� Bezdrátová síť a sítě.

3. Vyberte zaškrtávací pole Wi-Fi a zapněte tak Wi-Fi.

4. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi a potom vyberte 
síť Wi-Fi a připojte se k ní.

Rychlé procházení
Užívejte si v telefonu 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.



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 Nastavení telefonu
Když zapnete telefon poprvé, budete navedeni, jak převést 
kontakty do svého nového telefonu HTC 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™.

Obrazovka Plocha
Přizpůsobte si telefon podle svého 
vkusu. Na obrazovce Plocha je k 
dispozici až sedm panelů, které 
můžete přizpůsobit pomocí 
widgetů, které zobrazují živé 
aktualizace předpovědi počasí, 
kanálů sociálních sítí a mnohem 
více. Na obrazovce Plocha můžete 
udržovat pořádek seskupením 
aplikací nebo zkratek do 
samostatných složek.

Uspořádání obrazovky Plocha pomocí složek

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na obrazovce Plocha 
a potom klepněte na položky Složka �� Nová složka.

2. Klepněte na tlačítko . V seznamu aplikací stiskněte 
a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte do složky.

 Pokud máte na obrazovce Plocha vytvořené zástupce, 
můžete také zástupce přetáhnout do složky.

3. Klepněte na složku, chcete-li získat přístup k aplikacím 
nebo zástupcům, které v ní jsou.

A tady je další tip. Když máte složku otevřenou, stiskněte a 
přidržte její titulní řádek pro změnu jejího názvu.

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

Sejmutí tenké fólie z baterie

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

2. Otevřete kryt prostoru pro baterii překlopením do 
otevřené polohy z pravé strany. 

   

3. Vyjměte baterii ven a sejměte tenkou fólii, kterou je 
baterie omotána.

4. Vložte baterii zpět do prostoru baterie. 

Kde je karta microSD?

Karta microSD je již vložena do telefonu. Pokud kartu 
microSD chcete vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji.  
Pro opětné vložení ji zatlačte dovnitř, až zacvakne na 
místo.

Vložení karty SIM
1. Když je prostor pro baterii 

otevřený, vložte kartu SIM 
do slotu (zlatými kontakty 
směrem dolů a zkoseným 
rohem směrem ven) a celou 
ji zasuňte dovnitř.

2. Zavřete kryt prostoru pro baterii. Potom jej jemně 
zatlačte dolů, až zacvakne na místo.

Vrácení spodního krytu

1. Srovnejte dva výčnělky pod spodním krytem (jeden 
na každé straně) se dvěma drážkami ve spodní části 
telefonu.

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

 

Nabíjení baterie

Pro nabití telefonu použijte dodaný síťový adaptér a kabel 
USB.

Mějte život pod kontrolou tím, že máte přehled o 
rozvrzích, kontaktech a e-mailových zprávách. 

Sledování událostí v Kalendáři

Pokud jste přihlášeni k účtům Google, Facebook a 
Exchange ActiveSync, můžete používat aplikaci Kalendář 
(nebo widget Kalendář) ke zobrazení událostí z těchto účtů.

  

Můžete také snadno přidat novou událost do kteréhokoli 
ze svých kalendářů.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  �� 
Kalendář.

2. Klepněte na tlačítko . Nebo stiskněte tlačítko MENU 
a potom klepněte na položku Přidat událost.

3. Zvolte kalendář, do kterého chcete přidat událost.

4. Vyplňte podrobnosti události a potom klepněte na 
položku Uložit.

Mějte život pod kontrolou
Přidání všech vašich kontaktů do aplikace Lidé

V aplikaci Lidé uvidíte své 
kontakty z účtu Google, 
Facebook®, a dokonce účtu 
Exchange ActiveSync®, pokud 
jste v telefonu 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 telefonu najednou:

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  �� Lidé.

2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU. Pak klepněte na 
položky Import/Export �� Importovat z karty SIM.

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

3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku 
Vybrat vše �� Uložit. 

Můžete také přidat nové kontakty:

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položky  �� Lidé.

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

3. Přejděte na obrazovce dolů. Potom klepněte na položku 
Uložit.

Správa všech vašich e-mailových účtů

Pokud jste se přihlásili k účtu Google, když jste poprvé 
nastavovali telefon, můžete posílat a přijímat zprávy Gmail. Na 
obrazovce Plocha stačí klepnout na položky  �� Gmail.

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

1. Na obrazovce Plocha 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 MENU 
a potom klepněte na položku Nový účet a potom zvolte 
typ e-mailového účtu.

3. Zadejte E-mailovou adresu a Heslo pro svůj e-mailový 
účet.

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

V aplikaci Pošta můžete zobrazit 
e-mailové zprávy na jediném 
místě, aniž byste museli přepínat 
na jiné účty. Stačí vybrat složku 
Doručené Všechny účty.  
E-mailové zprávy jsou barevně 
odlišené, abyste mohli snadno 
poznat, ke kterým e-mailovým 
účtům patří.
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