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Predtým, ako spravíte čokoľvek iné, si prečítajte 
túto príručku

Nabite batériu
Batéria vo Vašom telefóne ešte nebola nabíjaná. Je dôležité, aby 
ste počas nabíjania telefónu nevyberali batériu. Mohli by ste tým 
poškodiť telefón. Nepokúšajte sa ho ani rozoberať. (Môžete tým 
zrušiť platnosť záruky.)

Dôkladne zvážte voľbu volacieho režimu.
Váš telefón má schopnosť rýchleho využitia širokopásmového 
Internetu. Pred použitím telefónu Vám odporúčame poradiť sa 
ohľadom sadzieb za prenos dát s Vaším mobilným operátorom. Ak 
používate štandardný volací program, výdavky sa môžu výrazne 
zvýšiť. Prechod na paušálny režim Vás môže vyjsť omnoho lacnejšie.

Informujte sa ohľadom práv týkajúcich sa ochrany osobných 
údajov.
Niektoré krajiny majú prísne zákony ohľadom toho, ako a kedy 
môžete nahrávať telefonické rozhovory. Napríklad, možno budete 
musieť pred začatím nahrávania informovať osobu, s ktorou 
hovoríte, o Vašom úmysle. Pred použitím funkcie nahrávania Vášho 
telefónu je vhodné oboznámiť sa so zákonmi v krajine, v ktorej 
bývate.

A nakoniec niekoľko dôležitých informácií od nášho 
právnického tímu

(OBMEDZENIE ŠKÔD)
V maximálnej miere, akú dovoľuje aplikovateľné právo, nebudú 
spoločnosť HTC a jej dcérske spoločnosti voči Vám, žiadnemu 
používateľovi ani ľubovoľnej tretej strane zodpovedné za žiadne 
nepriame, zvláštne, následné, náhodné alebo trestné škody 
žiadneho druhu, či už vyplynuli zo zmluvy alebo nedbalosti vrátane 
(ale bez obmedzenia na ne) zranenia, straty príjmov, povesti, 
podnikateľských príležitostí, údajov a/alebo straty ziskov, bez 
ohľadu na predvídateľnosť uvedeného alebo či bolo spoločnosťou 
HTC alebo jej dcérskymi spoločnosťami upozornené na možnosť 
takýchto škôd. A v žiadnom prípade nemôže celková zodpovednosť 
spoločnosti HTC alebo jej dcérskych spoločností presiahnuť sumu 
prijatú od Vás, bez ohľadu na právnické podklady, na základe 
ktorých je tento krok vykonaný. Týmto nie sú ovplyvnené žiadne 
zákonné práva, ktoré nie sú predmetom vyhlásenia.
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Táto Príručka pre rýchly štart Vám pomôže s prvými 
krokmi s telefónom. V tejto príručke používame na 
označenie dôležitých alebo užitočných informácií 
nasledujúce symboly:

Poznámky Dôležité informácie

Tipy Bezpečnostné 
opatrenie

Celú používateľskú príručku a iné užitočné zdroje 
môžete nájsť na webovej stránke podpory HTC na 
www.htc.com/support.
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1. Čo je súčasťou balenia
V balení by ste mali nájsť nasledujúce súčasti:

Telefón

Batéria

USB kábel

•

•

•

�,5 mm stereo slúchadlá

Sieťový adaptér 

Táto Príručka pre rýchly štart

•

•

•

2. Zoznámte sa s Vaším telefónom

Signalizačná 
kontrolka 
LED

Dotyková obrazovka

HOVORIŤ/
ODOSLAŤ

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

NASPÄŤ

ŠTART

DOMOV

Slúchadlo

UKONČIŤ

�,5 mm konektor slúchadiel

Ovládač 
hlasitosti

USB konektor
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3. Pred zapnutím telefónu

1 Odnímte zadný kryt

Pevne podržte telefón 
prednou stranou smerom 
k Vám.

Stlačte reproduktor 
palcom, pričom ťaháte 
zadný kryt z medzery na 
hornom paneli.

Keď sa zadný kryt uvoľní, 
potiahnutím ho odnímte.

1.

�.

�.

2 Vložte kartu SIM

Vložte kartu SIM zlatými 
kontaktmi smerom dolu a 
orezaným rohom smerom 
von zo zásuvky.

Zasuňte kartu SIM úplne 
do zásuvky.

1.

�.

3 Vložte batériu

Najprv vložte batériu jej 
vystavenými medenými 
kontaktmi vpred. Pri 
vkladaní batérie musia 
byť vystavené medené 
kontakty vpravo.

Úplne vtlačte batériu.

1.

�.
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4 Vložte kartu microSD

Vložte kartu microSD 
(nie je súčasťou balenia) 
do zásuvky pozlátenými 
kontaktmi smerom nadol.

Úplne ju vtlačte, až kým 
nezačujete kliknutie.

1.

�.

5 Nasaďte zadný kryt

Vložte výčnelky na 
vnútornej strane zadného 
krytu do priehlbiniek na 
spodku vnútornej strany 
telefónu. 

Potlačte telefón oproti 
zadnému krytu, až kým 
nezacvakne na miesto.

1.

�.

Zadný kryt musíte nasadiť, aby anténa fungovala 
správne.

6 Nabite batériu

Zapojte sieťový adaptér 
do konektoru USB na 
spodku telefónu.

Začnite nabíjať batériu 
zapojením sieťového 
adaptéra do elektrickej 
zásuvky. Úplné nabitie 
batérie trvá asi tri hodiny.

1.

�.

Ak má sieťový adaptér dodaný s Vaším telefónom 
vymeniteľné zástrčky, pred nabíjaním batérie musíte 
najprv pripojiť zástrčku k sieťovému adaptéru.
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Po vložení karty SIM, batérie a karty microSD a nabití 
telefónu ste pripravený na prvé zapnutie telefónu. 
Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ na Vašom telefóne. 

Prečítajte si a začnite objavovať možnosti práce s Vaším 
telefónom.

4. Začíname
Po prvom zapnutí telefónu sa na obrazovke zobrazia 
cvičné materiály a telefón Vás prevedie nastavením 
Vašich e-mailových kont a obľúbených sociálnych 
sietí. Nasledujte inštrukcie na obrazovke a dokončite 
nastavenia, alebo môžete tento krok preskočiť a 
dokončiť ho inokedy stlačením ŠTART a klepnutím na 
Nastavenie.

5. Úvodná obrazovka

Stlačte tlačidlo ŠTART (  ) na 
Vašom telefóne pre otvorenie 
obrazovky Štart.

Úvodná obrazovka Vám ponúka 
prístup k základným funkciám a 
programom Vášho telefónu.
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6. Obrazovka uzamknutia
Vždy, keď sa Váš telefón 
uzamkne, zobrazí sa obrazovka 
uzamknutia. Tak zabránite 
náhodnému stlačeniu tlačidla 
alebo dotyku na obrazovku.

Váš telefón sa automaticky 
uzamkne, keď sa vypne displej 
(automaticky, alebo stlačením 
tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) 
a telefón prepne do režimu 
spánku. 

Keď vidíte obrazovku 
uzamknutia, posuňte Lištu 
odomknutia nadol pre 
odomknutie Vášho telefónu.

Viac informácií o obrazovke uzamknutia nájdete 
v kapitole “Začíname pracovať” v Používateľskej príručke 
vo formáte PDF.

7. Vloženie Vašich kontaktov do telefónu
Kontakty môžete do telefónu pridať niekoľkými 
spôsobmi.

Vytvorenie nových kontaktov
Môžete si na telefóne vytvoriť nové kontakty a zadať ich 
telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo iný údaj.

1. Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu 
Kontakty, klepnite na Viac a potom na Nové.
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�. Pre pridanie fotografie kontaktu klepnite na 
ikonu Fotografia kontaktu (  ) v ľavom hornom 
rohu obrazovky Nová karta kontaktu. Vyberte si, 
či chcete použiť fotografiu osoby z Facebooku 
alebo Outlooku, vybrať fotografiu z Albumov 
alebo zhotoviť fotografiu osoby prostredníctvom 
Fotoaparátu.

�. V príslušných poliach zadajte podrobnosti kontaktu. 
Kontaktu môžete tiež priradiť vyzváňací tón.

�. Po dokončení klepnite na Hotovo.
Na obrazovke Nová karta kontaktu zrolujte nadol na 
spodok obrazovky a klepnite na Ďalšie pre zadanie ďalších 
podrobností kontaktu.

Synchronizovanie kontaktov Outlook
Môžete synchronizovať svoje kontakty Outlook alebo 
server Exchange (pracovné konto Outlook) so svojím 
telefónom. Viac informácií o synchronizácii Vášho 
telefónu s počítačom nájdete v časti “Synchronizácia 
s počítačom” v tejto príručke. Ak chcete zistiť, ako 
synchronizovať Váš telefón so serverom Exchange, 
pozrite si Používateľskú príručku vo formáte PDF.

Synchronizácia s Microsoft My Phone
Microsoft® My Phone synchronizuje informácie medzi 
Vaším telefónom a webovou stránkou chránenou 
heslom poskytovanou spoločnosťou Microsoft. Môžete 
zálohovať a obnovovať svoje kontakty, udalosti 
v kalendári, fotografie a iné informácie. Podrobnosti 
nájdete v Používateľskej príručke vo formáte PDF.
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8. Zažite HTC Sense
Objavte HTC Sense™ na Vašom telefóne, intuitívny a 
vkusný zážitok založený na troch základných princípoch -  
je môj, buďte blízko a objavte neočakávané.

Prispôsobenie Domovskej 
obrazovky

Pozrite si čas a počasie Vášho 
aktuálneho miesta na hodinách 
s počasím na Domovskej 
obrazovke. Domovská obrazovka 
zobrazuje aj nadchádzajúce 
schôdzky. Stlačením príslušnej 
položky zmeníte hodiny 
s počasím na zobrazenie iného 
miesta, aktualizujete informácie 
o počasí alebo vstúpite do 
Kalendára.

Nevyhnutné funkcie, ktoré bežne používate, ako 
Kontakty, Správy, Pošta, Internet a iné, sú prístupné 
priamo z Domovskej obrazovky. Karty na spodku 
Domovskej obrazovky zodpovedajú rôznym funkciám 
telefónu. Jednoducho stlačte a podržte aktívnu kartu a 
posuňte prst vpravo alebo vľavo k funkcii, ktorú chcete 
používať. Môžete tiež priamo klepnúť na kartu.

Môžete takisto prispôsobiť Domovskú obrazovku 
animovanou alebo obrázkovou tapetou (klepnutím na 
Ponuka > Domovská tapeta), preusporiadať karty a 
pridať rýchle prepojenia k Vašim obľúbeným webovým 
stránkam, aplikáciám a ľuďom, na ktorých Vám najviac 
záleží.
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Je to všetko o ľuďoch

Priblíženie ľudí, na ktorých Vám najviac záleží - o tom 
Váš telefón je.

Dajte si ľudí, s ktorými 
udržiavate kontakt najčastejšie, 
priamo na začiatok karty 
Kontakty na Domovskej 
obrazovke. Jednoducho klepnite 
na fotografiu kontaktu pre 
okamžité uskutočnenie hovoru, 
alebo vytvorte novú správu a 
pošlite ju kontaktu.

Keďže Váš telefón organizuje 
všetky textové a multimediálne 
správy, e-mailovú konverzáciu a 
denníky volaní daného kontaktu 
na jedno miesto, jediným 
pohľadom si môžete pozrieť celú 
komunikáciu s danou osobou. 

Nenápadným integrovaním informácií z Facebooku 
do informácií o uložených kontaktoch Vás Váš telefón 
udržiava v spojení aj s Vašimi priateľmi zo sociálnych 
sietí. 

Môžete okamžite vidieť, čo práve robia, a či majú nové 
fotografie alebo iné aktualizácie. A čo je najdôležitejšie, 
budete výborne informovaný o dátume ich narodenín a 
iných dôležitých udalostiach.

Odosielanie správ viacerým kontaktom je takisto 
ľahšie. Posuňte sa na kartu Skupiny a vytvorte skupinu 
vybraných kontaktov, kde môžete jednoducho poslať 
textovú, multimediálnu či e-mailovú správu celej skupine 
bez toho, aby ste e-mailové adresy kontaktov museli 
zadávať po jednom.
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Sociálne siete

Vychutnávajte si twittering priamo z Vášho telefónu.

Pomocou fotoaparátu telefónu s vysokým rozlíšením 
môžete zhotoviť fotografiu a okamžite ju nahrať do 
svojho albumu vo Facebooku. Počas twitteringu môžete 
takisto poslať fotografiu spolu so správou. Ba čo viac, 
môžete nahrať aj video a podeliť sa oň cez YouTube. 

Ďalšie podrobnosti si pozrite v časti “Zdieľanie fotografií 
a videí cez Facebook, Twitter a YouTube” v tomto 
sprievodcovi.

Smart Dial

Funkciou voliča telefónu Smart Dial môžete rýchlo a 
jednoducho uskutočniť hovor. Jednoducho zadajte 
telefónne číslo alebo prvé písmená mena osoby, ktorej 
chcete zavolať. Smart Dial automaticky vyhľadá a 
vyfiltruje Váš zoznam kontaktov (uložený v telefóne 
a na karte SIM) a telefónne čísla z Histórie hovorov. 
Z filtrovaného zoznamu vyberte číslo alebo kontakt, 
ktorému chcete volať.
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Klávesnica na obrazovke

Na zadávanie textu si môžete 
vybrať z troch rozložení 
klávesnice: Plná QWERTY, 
Kompaktná QWERTY a 
Klávesnica Telefón.

Klávesnica na obrazovke 
ponúka predikciu slov a 
automatické opravy, čo 
Vám pomáha v rýchlejšom a 
presnejšom písaní. Nebojte sa 
stláčania správneho tlačidla 
viackrát - len napovedzte a 
klávesnica na obrazovke už ten 
zvyšok dokončí za Vás.

Plná QWERTY

Keď zadávate pri svojej správe príjemcu, stačí Vám zadať 
prvých niekoľko písmen mena príjemcu. Zobrazia sa 
zhody mien zo zoznamu Vašich uložených kontaktov. 
Klepnite na číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu, 
ktorému chcete poslať svoju správu.

Internet a multimediálna zábava

Pri prezeraní 
webových stránok, 
pohľade na Vaše 
fotografie a videá 
alebo počas 
prehľadávania 
hudobných albumov 
môžete svoj telefón 
otočiť nabok a zmeniť 
rozloženie obrazovky 
na šírku.
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Približovanie zoštipnutím

Veľkokapacitná dotyková obrazovka Vášho telefónu bola 
vytvorená pre jednoduché dotykové ovládanie prstami. 
Pri prezeraní webových stránok, fotografií, správ či 
dokumentov si môžete objekty voľne približovať alebo 
oddiaľovať jednoduchým zoštipnutím prstov. Použitím 
palca a ukazováka pritlačte na dotykovú obrazovku, 
následne odťahovaním prstov od seba objekt priblížite. 
Naopak, zoštipnutím prstov k sebe objekt oddialite.

Priblíženie Oddialenie

Na niektorých obrazovkách, kde sa ovládače na 
obrazovke alebo ikony zobrazujú veľmi malé a je ťažké 
na ne klepnúť, môžete takisto použiť zoštipnutie na 
priblíženie alebo oddialenie. Po priblížení bude ovládač 
alebo ikona na obrazovke väčšia a môžete na ňu 
jednoducho klepnúť prstom. Zobrazí sa Vám aj malé 
náhľadové okno; posúvaním prsta okolo tohto okna si 
môžete posúvať okolie priblíženej obrazovky.

Pri držaní telefónu v jednej ruke a rolovaní palcom tej istej 
ruky dávajte pozor, aby ste sa nedotkli obrazovky ďalšími 
prstami alebo dlaňou. Telefón by si mohol tento pohyb 
vysvetľovať ako zoštipnutie.
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HTC Footprints

Používajte HTC Footprints™ 
na zaznamenanie udalostí 
vo Vašom živote. Kamkoľvek 
pôjdete, môžete si zobrať 
fotografie miest, ktoré ste 
navštívili, a uložiť si ich polohu 
GPS a iné informácie v telefóne. 
Z karty Footprints Domovskej 
obrazovky môžete jednoducho 
prezerať fotografie a znovu si 
nájsť svoje obľúbené miesta.

Pre viac informácií o používaní 
Footprints si pozrite kapitolu 
“Hľadanie a zaznamenávanie 
miest” v Používateľskej príručke 
vo formáte PDF.

Jednoducho intuitívne

Niektoré dizajnové funkcie HTC HD mini je oveľa 
lepšie osobne zažiť ako opísať. Medzi takéto patria 
napríklad hlasitosť zvonenia, ktoré sa zníži, keď telefón 
spozoruje, že ste ho zdvihli, alebo obrazovka, ktorá sa 
automaticky prispôsobí svetelným podmienkam vo 
Vašom okolí, a automaticky sa vypne, aby ste počas 
hovoru nevykonali nechcený, náhodný pohyb. Patrí 
sem aj vysokokapacitný zážitok z dotyku kombinovaný 
s rozhraním optimalizovaným na rozsiahly displej, ktorý 
Vám umožňuje jednoduchú úpravu nastavení, schôdzok 
v kalendári, prehľadávanie fotografií a navigáciu medzi 
ponukami jediným dotykom prsta.
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9. Pripojenie k Internetu
Vďaka Vášmu telefónu máte celý Internet vo vrecku. 
Môžete sa pripojiť pomocou dátového pripojenia alebo 
pripojenia Wi-Fi.

Používanie dátového pripojenia

Je to jednoduché. Keď svoj telefón zapnete po prvýkrát 
(s vloženou kartou SIM), mal by sa automaticky pripojiť 
k dátovým službám Vášho mobilného operátora.

Aby ste šetrili batériu, môžete dátové pripojenie vypnúť, 
keď ho nepoužívate. Na Domovskej obrazovke sa 
presuňte na kartu Nastavenia, klepnite na Bezdrôtové 
ovládače a potom klepnite na prepínač Zap/Vyp.

Používanie Wi-Fi

Ak ste nastavenie Wi-Fi preskočili, keď ste prvýkrát zapli 
telefón, držte sa nasledujúcich krokov pre pripojenie 
Vášho telefónu k sieti Wi-Fi.

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu 
Nastavenia a klepnite na Bezdrôtové ovládače.

Klepnite na Wi-Fi. Zistené bezdrôtové siete sú 
zobrazené na obrazovke.

Klepnite na želanú sieť Wi-Fi.

Ak ste si zvolili otvorenú sieť (bez zabezpečenia), 
budete k nej automaticky pripojený.

Ak ste si zvolili bezpečnú sieť, zadajte 
bezpečnostný kľúč a klepnite na Hotovo. Následne 
sa pripojíte k sieti.

Prehľadávanie webu

Prehľadávač vo Vašom telefóne robí prehľadávanie webu 
jednoduchým a zábavným.

Vychutnajte si prehľadávanie webu s Opera Mobile™. 
Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu Internet 

1.

�.

�.
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a potom klepnutím na Spustiť prehľadávač spustite 
program Opera Mobile.

Opera Mobile sa zobrazuje v dvoch režimoch: režim 
plnej obrazovky a režim normálneho zobrazenia. Režim 
plnej obrazovky skryje lištu s adresou a ovládače 
prehľadávača. Pre zmenu z režimu na celú obrazovku 
do režimu normálneho zobrazenia klepnite na ikonu 
Obnoviť (  ) v pravom dolnom rohu obrazovky 
prehľadávača.

Počas prezerania webovej stránky na celú obrazovku 
tlakom palca a ukazováka na dotykovú obrazovku a 
roztiahnutím prstov priblížite obraz. Zoštipnutím prstov 
ho oddialite.
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10. Posielanie správ
Buďte v kontakte s ľudmi, ktorí sú vo Vašom živote dôležití.

Posielanie textových správ

Posielajte krátke textové správy (SMS) na iné mobilné 
telefóny. Ak prekročíte limit počtu znakov na jednu 
textovú správu, Vaša textová správa sa doručí ako jedna, 
ale bude Vám účtovaných viac správ.

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu Správy 
a klepnite na ikonu Nová správa (  ) v pravej hornej 
časti obrazovky.

Do poľa Komu zadajte mobilné telefónne číslo 
príjemcu. Môžete zadať aj prvých niekoľko písmen 
mena príjemcu, čím sa zobrazí zoznam zhodujúcich 
sa mien spomedzi uložených kontakov, a následne 
klepnúť na mobilné telefónne číslo príjemcu, ktorému 
chcete poslať správu.

Klepnite na pole s nápisom “Klepnite pre vytvorenie 
textu” a vpíšte svoju správu.

Po skončení písania správy klepnite na Odoslať.

Posielanie multimediálnych správ

Posielajte multimediálne správy (MMS), ktoré obsahujú 
fotografie, videá alebo zvukové záznamy.

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu Správy 
a klepnite na ikonu Nová správa (  ) v pravej hornej 
časti obrazovky.

Do poľa Komu zadajte mobilné telefónne číslo alebo 
e-mailovú adresu príjemcu. Môžete zadať aj prvých 
niekoľko písmen mena príjemcu, čím sa zobrazí 
zoznam zhodujúcich sa mien spomedzi uložených 
kontakov, a následne klepnúť na mobilné telefónne 
číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu, ktorému chcete 
poslať správu.
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Klepnite na tlačidlo Priložiť (  ) a vyberte si, čo 
chcete vložiť do multimediálnej správy: fotografiu/
video, zvuk, podrobnosti kontaktu, schôdzku 
v kalendári alebo prezentáciu.

Po skončení vytvárania multimediálnej správy klepnite 
na Odoslať.

Vytvorenie internetového e-mailového konta

Nastavte si vo Vašom telefóne e-mailové kontá, ktoré 
môžu obsahovať Vaše osobné e-maily i pracovné kontá. 
(Pozrite si Používateľskú príručku vo formáte PDF, aby 
ste sa naučili viac o tom, ako vytvoriť pracovné konto 
Outlook.)

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu Pošta.

Ak si e-mailové konto vytvárate po prvýkrát, klepnite 
na Pridať konto. V inom prípade klepnite na Ponuka > 
Pridať konto.

Vyberte si poskytovateľa e-mailových služieb. Ak Váš 
poskytovateľ e-mailových služieb nie je v zozname, 
klepnite na Iný.

Vpíšte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na 
Ďalej.

Zadajte svoje meno a zobrazovaný názov konta, a 
potom klepnite na Ďalej.

Ak typ e-mailového konta, ktorý chcete nastaviť, nie je 
v databáze telefónu, na ďalších obrazovkách budete 
vyzvaný zadať viac podrobností, ako sú nastavenia 
servera prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov. 
Tieto nastavenia môžete získať od svojho poskytovateľa 
e-mailových služieb.

Zvoľte si, ako často chcete, aby Váš telefón 
automaticky odosielal a prijímal e-maily.

Klepnite na Hotovo.
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Posielanie e-mailov

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu Pošta 
a potom klepnite na e-mailové konto, ktoré chcete 
použiť, na pravom okraji obrazovky.

Klepnite na ikonu Nový e-mail (  ) pre vytvorenie 
novej e-mailovej správy.

Klepnite na Komu a zvoľte si kontakt alebo e-mailovú 
skupinu.

V poli Komu môžete zadať aj prvých niekoľko písmen 
mena príjemcu, čím sa zobrazí zoznam zhodujúcich sa 
mien spomedzi uložených kontakov, a následne klepnúť 
na príjemcu pre automatické vpísanie e-mailovej adresy 
osoby.

Zadajte predmet a správu a potom klepnite na 
Odoslať.

11. Používanie fotoaparátu
Či cestujete kvôli práci alebo zo zábavy, vychutnávajte 
si zhotovovanie fotografií a videí o Vašom výlete 
s 5-megapixelovým fotoaparátom Vášho fotoaparátu.

Zhotovenie fotografie

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu 
Fotografie a videá a klepnite na ikonu Fotoaparát  
(  ).

Nechajte fotoaparát automaticky zaostriť na stred 
obrazovky hľadáčika, alebo si sami vyberte oblasť, na 
ktorú chcete zaostriť, klepnutím na želanú oblasť na 
obrazovke hľadáčika.
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Automatické zaostrenie

Dotykové zaostrenie

Ak klepnete mimo povolenej oblasti zaostrenia, zobrazí 
sa biely štvorček ukazujúci oblasť, v ktorej môžete použiť 
Dotykové zaostrenie.

�. Krátkym stlačením tlačidla Virtuálny fotoaparát  
(  ) okamžite zhotovíte snímku, alebo stlačením 
a podržaním tlačidla Virtuálny fotoaparát opätovne 
zaostríte a následne zhotovíte snímku.
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Zhotovenie videa

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu 
Fotografie a videá a klepnite na ikonu Kamera (  ).

Namierte kamerou na želaný objekt.

Krátkym stlačením tlačidla Virtuálny fotoaparát  
(  ) okamžite začnete s nahrávaním videa, alebo 
stlačením a podržaním tlačidla Virtuálny fotoaparát 
opätovne zaostríte a následne začnete nahrávanie.

K zastaveniu nahrávania znovu stlačte tlačidlo 
Virtuálny fotoaparát.

Viac o používaní fotoaparátu sa dozviete v kapitole 
“Fotoaparát a Multimédiá” v Používateľskej príručke 
vo formáte PDF.

12. Zdieľanie fotografií a videí
Máte možnosť jednoducho zdieľať Vaše fotografie na 
Facebooku alebo Twitteri, alebo nahrávať videá na 
YouTube priamo zo svojho telefónu.

Prihlásenie do sociálnych sietí

Ak ste pri prvom zapnutí telefónu preskočili možnosť 
nastavenia kont sociálnych sietí, na to, aby ste mohli 
nahrávať a zdieľať fotografie a videá, sa najprv musíte 
prihlásiť do Vašich kont.

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu 
Nastavenia a klepnite na Dátové služby.
Prihláste sa po jednom do kont Facebook, YouTube 
a Twitter. Klepnite na každé z nich a na nasledujúcej 
obrazovke zadajte svoje meno používateľa a heslo a 
klepnite na Prihlásiť.
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Nahrávanie fotografií na Facebook

Po zhotovení fotografie Fotoaparátom Vášho telefónu 
ju môžete nahrať na Facebook. Na súčasné nahratie 
viacerých fotografií použite Albumy.

Otvorte aplikáciu Fotoaparát a zhotovte snímku. 
Inštrukcie nájdete v časti “Používanie fotoaparátu” 
v tejto príručke.

Po zhotovení snímky klepnite na ikonu Zdieľať (  ), 
vyberte možnosť Nahrať na Facebook a klepnite na 
Odoslať.
Pre zdieľanie viacerých fotografií sa posuňte na 
kartu Fotografie a videá na Domovskej obrazovke a 
klepnite na Albumy na spodku obrazovky vľavo.

V sekcii Albumy klepnite na Ponuka > Zdieľať > 
Facebook, klepnite na každý obrázok, ktorý chcete 
zdieľať, a klepnite na Nahrať.

Po ukončení nahrávania môžete použiť Webový 
prehľadávač na prihlásenie do svojho konta Facebook, 
keď si chcete skontrolovať a pozrieť fotografie nahraté 
na Facebook. Uvidíte ich na hlavnej Domovskej stránke. 
Nájdete ich aj zoskupené v albume “Nahraté z mobilu”.

Nahratie fotografie na Twitter

Na Twitter môžete nahrávať fotografie iba po jednom. 
Najprv si vytvorte nový tweet, a potom si vyberte 
fotografiu, alebo si jednu spravte pomocou Fotoaparátu. 
Váš telefón nahrá fotografiu na fotografickú hostiteľskú 
službu, a vloží URL jej umiestnenia do tweetu.

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu Twitter.

Klepnite na Ponuka > Nový Tweet. Ak chcete vložiť 
tweet, vpíšte svoj text do na to určeného poľa.

Klepnite na tlačidlo Fotoaparát (  ).
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Ak nevidíte želanú fotografiu na nasledujúcej 
obrazovke, klepnite na Albumy a vyberte album 
obsahujúci fotografiu, ktorú chcete zdieľať.

Keď vidíte fotografiu, ktorú chcete, klepnutím na ňu ju 
vyberte. Môžete takisto klepnúť na ikonu Fotoaparát  
(  ) v ľavom hornom rohu obrazovky, a na 
zhotovenie fotografie použiť Fotoaparát.

Váš telefón následne začne s nahrávaním fotografie 
na fotografického hostiteľa Twitter. Keď sa nahrávanie 
dokončí, URL umiestnenia fotografie sa vloží do Vašej 
správy tweet.

Klepnutím na Aktualizovať odošlete tweet spolu 
s URL fotografie, takže si ju ostatní ľudia na Twitteri 
budú môcť pozrieť.

Keď sa vrátite na kartu Twitter na Domovskej obrazovke 
a klepnete na Všetky tweety, budete vidieť odoslaný 
tweet obsahujúci URL zdieľanej fotografie.

Nahrávanie videí na YouTube

Môžete použiť Fotoaparát na zhotovenie videa a jeho 
okamžité zdieľanie prostredníctvom YouTube. Na 
súčasné nahratie viacerých videí použite Albumy.

Otvorte aplikáciu Fotoaparát a zhotovte video. 
Inštrukcie nájdete v časti “Používanie fotoaparátu” 
v tejto príručke.

Po nahratí videa klepnite na ikonu Zdieľať (  ), 
vyberte možnosť Nahrať na YouTube a klepnite na 
Odoslať.

Na obrazovke Nahratie videa zadajte videu popisný 
názov a značky. Klepnutím na jazdca Vypnúť/Zapnúť 
nastavte, či má byť video prístupné každému.

Klepnite na Nahrať.
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Pre zdieľanie viacerých videí sa posuňte na kartu 
Fotografie a videá na Domovskej obrazovke a klepnite 
na Albumy na spodku obrazovky vľavo. V Albumoch 
klepnite na Ponuka > Zdieľať > YouTube, klepnite na 
každé z videí, ktoré chcete zdieľať, klepnite na Ďalej 
a vykonaním krokov � a � vyššie nahrajte videá na 
YouTube.

Po skončení nahrávania sa prostredníctvom Webového 
prehľadávača môžete prihlásiť do svojho konta YouTube 
a skontrolovať a pozrieť si nahraté videá. Nájdete ich 
zoskupené v sekcii “Nahraté videá” v Histórii Vášho 
konta.

13. Správa bezdrôtových ovládačov Vášho 
telefónu

Správca komunikácie Vám 
umožňuje jednoducho zapínať 
a vypínať funkcie bezdrôtovej 
komunikácie Vášho telefónu, 
ako Wi-Fi, Bluetooth, dátové 
pripojenie a iné. Na Domovskej 
obrazovke sa posuňte na kartu 
Nastavenia a potom klepnutím 
na Bezdrôtové ovládacie prvky 
otvorte Správcu komunikácie.

Na obrazovke Správca 
komunikácie klepnutím 
na jej ľavú stranu zmeníte 
vymenované nastavenia. 
Klepnutím na jazdca Zapnúť/
Vypnúť vpravo funkciu zapnete 
alebo vypnete.
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Viac informácií o používaní Správcu komunikácie nájdete 
v kapitole “Správa telefónu” v Používateľskej príručke vo 
formáte PDF.

S Wi-Fi Routerom Správcu komunikácie môžete nastaviť 
telefón ako bezdrôtový router, čím sa môže Váš počítať 
pripojiť k telefónu cez Wi-Fi a tak použiť dátové pripojenie 
telefónu k pripojeniu na Internet. Viac informácií nájdete 
v kapitole “Internet a sociálne siete” v Používateľskej 
príručke vo formáte PDF.

14. Synchronizácia s Vaším počítačom
Údaje môžete do telefónu kedykoľvek získať z počítača 
pomocou synchronizácie.

Aby ste zistili, ako si prebrať a nainštalovať Microsoft 
ActiveSync (pre Windows XP) alebo Centrum zariadení 
Windows Mobile (pre Windows Vista alebo Windows �) 
do Vášho počítača, navštívte webovú stránku: 

http://www.windowsmobile.com/getstarted

Nastavenie ActiveSync

Pripojte telefón k Vášmu počítaču. Automaticky 
sa spustí Sprievodca nastavením synchronizácie. 
Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalej.

Ak chcete synchronizovať svoj telefón s počítačom, 
zrušte začiarknutie políčka Synchronizovať priamo 
so serverom Microsoft Exchange a kliknite na tlačidlo 
Ďalej.

Vyberte druhy údajov, ktoré chcete synchronizovať, 
potom kliknite na Ďalej.

Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť 
bezdrôtové údajové pripojenia podľa Vašich potrieb.

Kliknite na Dokončiť.
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Nastavenie Centra zariadení Windows Mobile

Pripojte telefón k Vášmu počítaču. Centrum zariadení 
Windows Mobile sa samo nakonfiguruje a otvorí.

Na obrazovke licenčnej zmluvy kliknite na Prijať.

Na Domovskej obrazovke programu Centrum 
zariadení Windows Mobile kliknite na Nastaviť 
zariadenie.

Vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať, a 
kliknite na Ďalej.

Zadajte názov pre Váš telefón a kliknite na Nastaviť.

15. Predvolenie z výroby
Potrebujete začať odznova? Ak dávate svoj telefón 
niekomu inému alebo len chcete začať odznova, môžete 
na telefóne nastaviť predvolené hodnoty z výroby. 
Tento krok by nemal byť nepremyslený. Nastavením 
predvolených hodnôt z výroby sa vymažú všetky dáta, 
vrátane aplikácií, ktoré ste si prebrali a inštalovali. Vrátite 
tým telefón do stavu pred jeho prvým zapnutím. 

Pred nastavením telefónu do stavu z výroby sa uistite, že 
ste si zálohovali dáta, ktoré si chcete nechať. 

Resetovanie telefónu cez nastavenia

Na Domovskej obrazovke sa posuňte na kartu 
Nastavenia a potom klepnite na Bezpečnosť > 
Predvolené výrobcom.

Zadajte “1���” a potom klepnite na Áno.

Resetovanie telefónu použitím tlačidiel telefónu

Keď je telefón vypnutý, stlačte a podržte tlačidlá 
ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a ZNÍŽIŤ HLASITOSŤ, potom 
krátko stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ a pustite ho. 
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Následne na obrazovke uvidíte správu, ktorá Vás 
upozorní, že plánovaný krok vymaže Vaše osobné 
údaje a vráti všetky nastavenia na predvolené 
hodnoty z výroby.

Uvoľnite tlačidlá ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ a ZNÍŽIŤ 
HLASITOSŤ.

Stlačením tlačidla ZVÝŠIŤ HLASITOSŤ vykonajte tvrdý 
reset, alebo stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ reset 
zrušte.

16. Tipy na odstraňovanie problémov
Ot. Čo mám robiť, ak telefón zamrzne alebo funguje 

pomaly?

Môžete skúsiť reštartovať telefón alebo uvoľniť 
pamäť v telefóne.

Pokúste sa odinštalovať pridané doplnky z telefónu, 
aby ste eliminovali funkčnú nestabilitu, ktorú môžu 
spôsobovať.

Po vytvorení bezpečnostných kópií dát a súborov 
vráťte telefón na výrobcom predvolené nastavenia. 
Z Domovskej obrazovky sa posuňte na kartu 
Nastavenia, klepnite na Bezpečnosť > Predvolené 
výrobcom a nasledujte inštrukcie na obrazovke 
týkajúce sa návratu telefónu na výrobcom 
predvolené nastavenia. Ak Váš telefón prestal 
odpovedať a neviete vstúpiť do programu Windows 
Mobile, vykonajte tvrdý reset. Viac informácií 
o tvrdom resete nájdete v kapitole “Správa 
telefónu” v Používateľskej príručke vo formáte PDF.
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Ot. Dĺžka pohotovostnej doby telefónu sa skracuje.

Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od 
spôsobu používania telefónu. Zapnutie a používanie 
bezdrôtových funkcií ako Bluetooth alebo Wi-Fi 
zvyšuje spotrebu batérie.

Dlhé hovory, používanie fotoaparátu, pripojenie na 
Internet a pod. takisto zvyšujú spotrebu batérie.

Batérie sú spotrebné jednotky a je potrebné 
vymieňať ich za nové každých � až 1� mesiacov.

Viac informácií nájdete na webovej stránke 
podpory HTC. Na webovej stránke podpory si 
zvoľte model svojho telefónu a pozrite si “Často 
kladené otázky”.

Ot. Telefón sa zahrieva, keď nabíjam batériu alebo 
uskutočňujem dlhé hovory.

Zahrievanie telefónu počas jeho nabíjania je 
normálny jav. Po nabití sa vráti k normálnej teplote.

Je normálne, že sa telefón zohrieva, keď používate 
tú istú funkciu po dlhšiu dobu, ako napríklad 
uskutočňovanie dlhotrvajúcich hovorov alebo 
nahrávanie dlhého videoklipu.

Môžete si byť istý, že telefóny HTC sú pred dodávkou 
testované a overované miestnymi regulačnými 
agentúrami.

Pozrite si ďalšie aktualizácie a užitočné tipy na našej 
webovej stránke: www.htc.com/support.















�1H0xxxx-xxM Rev.A

htc.com


	1.	Čo je súčasťou balenia
	2.	Zoznámte sa s Vaším telefónom
	3.	Pred zapnutím telefónu
	4.	Začíname
	5.	Úvodná obrazovka
	6.	Obrazovka uzamknutia
	7.	Vloženie Vašich kontaktov do telefónu
	8.	Zažite HTC Sense
	9.	Pripojenie k Internetu
	10.	Posielanie správ
	11.	Používanie fotoaparátu
	12.	Zdieľanie fotografií a videí
	13.	Správa bezdrôtových ovládačov Vášho telefónu
	14.	Synchronizácia s Vaším počítačom
	15.	Predvolenie z výroby
	16.	Tipy na odstraňovanie problémov

