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E-mail
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 , 
klepněte na položku Další > 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.

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.

Otevírání a čtení dokumentů
Můžete si stáhnout prohlížeč PDF z Android Market pro 
otevření dokumentů PDF nebo e-mailových příloh PDF.

Uživatelská příručka je uložena na kartě SD nebo je k 
dispozici na naší webové stránce (www.htc.com/support).

Stáhněte si Quickoffice z HTC Hub pro otevření a 
prohlížení dokumentů (.doc), tabulek (.xls), prezentací 
Microsoft PowerPoint (.ppt) a textových souborů (.txt).

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 , klepněte na položku Nastavení a potom zrušte 
zaškrtnutí políčka Automaticky aktualizovat.

Zapnutí úsporného režimu

Telefon můžete nastavit tak, aby se automaticky přepínal 
do režimu úspory energie, když úroveň nabití baterie 
dosáhne určité úrovně.

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom 
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.

Vyfotit, označit a sdílet
Fotografie, které jste pořídili pomocí fotoaparátu můžete 
snadno sdílet na serveru Facebook a dalších sociálních 
sítích. Před odesláním můžete fotografii pojmenovat a 
potom ji označit, aby ji viděli všichni vaši přátelé.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  > Fotoaparát.

2. Zamiřte fotoaparát na své přátele a klepněte na  pro 
pořízení fotografie.

3. Klepněte na  a potom klepněte na položku 
Facebook pro HTC Sense.

4. Pokud chcete, zadejte popisek a potom klepněte na 
položku Označit tuto fotografii. 

5. Klepněte kamkoli poblíž přítele.

Ze zobrazeného seznamu vyberte jméno přítele.

6. Až budete mít fotografii označenou, klepněte na 
položku Hotovo.

7. Klepněte na položku Odeslat.

8. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte 
ochranu osobních údajů pro odeslanou fotografii.

9. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Užívejte si aplikace se svými 
přáteli
Na Android Market najdete tisíce her a aplikací, které 
můžete si stáhnout do telefonu. Své oblíbené položky 
můžete okamžitě doporučit svému okruhu přátel, aby si je 
mohli stáhnout také.

Chtějí-li vaši přátelé najít aplikaci a stáhnout ji z Android 
Market, musí používat telefon se systémem Android.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na .

2. Stiskněte tlačítko  a potom klepněte na položku 
Sdílet. Zobrazí se seznam her a aplikací, které jste stáhli 
a nainstalovali z Android Market.

 

3. Klepněte na aplikaci a potom vyberte způsob sdílení.

Když přátelé vidí odkaz v odeslané zprávě, e-mailu nebo 
aktualizaci stavu, mohou jednoduše klepnout na odkaz a 
přejít na hru nebo aplikaci v Android Market a stáhnout ji.

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.

Aktualizace stavu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na  > Friend Stream.

2. Klepněte na textové pole, ve kterém je uvedeno Co se 
vám honí hlavou? a zadejte aktualizaci stavu.

3. Klepněte na  a potom zvolte, co chcete přiložit ke 
tweetu nebo aktualizaci stavu. Můžete připojit obrázek, 
umístění na mapě nebo doporučení aplikace.

4. Klepněte na položku Vyvěsit.

Komentáře a hodnocení na serveru Facebook

Klepněte na aktualizaci stavu osoby a můžete provést 
následující:

Klepněte na fotografii nebo název alba v aktualizaci 
stavu a zobrazte a okomentujte fotografie v albu.

Klepněte na položku To se mi líbí nebo Už se mi to nelíbí, 
chcete-li ohodnotit aktualizaci stavu daného uživatele.

Klepněte na položku Napsat komentář a zadejte, co si 
myslíte o aktualizace stavu daného uživatele.









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 podle toho, jak jej používáte, 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 Než zapnete telefon
Před stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ nezapomeňte telefon 
správně připravit. 

Sejmutí tenké fólie z baterie

1. Prstem otevřete zadní kryt pomocí malého otvoru 
poblíž tlačítka NAPÁJENÍ.

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

Vložení karty SIM

1. Posuňte držák karty SIM ve směru nápisu „OPEN“ (který 
je vyrytý na držáku karty SIM) a potom jej otočením 
otevřete.

2. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a 
zkoseným rohem směrem ven do slotu pro kartu SIM. 
Zasuňte kartu SIM zcela do slotu. Ujistěte se, že karta 
SIM projde dvěma „vodítky“ ve slotu.

3. Zavřete držák karty SIM a potom jej posuňte v opačném 
směru, než je nápis „OPEN“, abyste jej zajistili.

Obrazovka Plocha
HTC Wildfire S si můžete snadno přizpůsobit pomocí 
barevných vzhledů, užitečných widgetů a zvukových sad 
oznámení, které můžete stáhnout přímo do telefonu.  

Přizpůsobení Výchozí obrazovky

Vaše Výchozí obrazovka má 
sedm panelů, které si můžete 
přizpůsobit. (Gestem stažení na 
Výchozí obrazovce zobrazíte 
všech sedm.)

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

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. 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 .

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.

Snadné prohlížení webu
Díky HTC Wildfire S je i na cestách prohlížení webu 
snadné a zábavné. Můžete procházet více oken najednou 
a vidět, jak text na webových stránkách automaticky mění 
velikost a zalamuje se při přibližování a oddalování. 

Můžete si dokonce rychle vyhledat materiály na serveru 
Google nebo Wikipedia – stačí je zvýraznit. 

Zůstaňte v kontaktu
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 položky  > Lidé.

2. Stiskněte tlačítko  a pak klepněte na tlačítko 
Importovat/Exportovat > Importovat z karty SIM.

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

3. Stiskněte tlačítko  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.

Vložení baterie a zadního krytu

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

2. Zatlačte nejprve spodní část zadního krytu tak, že jej 
zarovnáte do otvorů vespodu zadní části telefonu.

3. Zatlačte strany a horní část krytu dolů, abyste jej zajistili 
na místě. Zajištění spodního krytu je poznáte podle 
slyšitelného zaklapnutí.

Nabíjení baterie

Pro nabití telefonu použijte dodaný síťový adaptér a kabel 
USB. 

Kde je karta microSD?

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

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™ a Android Market™.
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