
Rýchly sprievodca



Prečítajte si pred použitím zariadenia
BATÉRIA NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ.

NEVYBERAJTE MODUL BATÉRIE, AK SA PRÍSTROJ NABÍJA.

VAŠA ZÁRUKA NEBUDE PLATIŤ, AK ZARIADENIE ROZMONTUJETE ALEBO SA HO 
ROZMONTOVAŤ POKÚSITE.

OCHRANA SÚKROMIA
Niektoré krajiny vyžadujú úplné sprístupnenie zaznamenaných telefónnych hovorov a stanovujú, že musíte 
osobu, s ktorou hovoríte, informovať o tom, že hovor zaznamenávate. Pri používaní funkcie záznamu  
v telefóne PDA vždy dodržujte príslušné zákony a nariadenia vašej krajiny.

OBMEDZENIE ODŠKODNÉHO
V najväčšom možnom rozsahu povolenom rozhodným právom nenesie spoločnosť HTC ani jej poskytovatelia 
služieb v žiadnom prípade zodpovednosť za zvláštne, náhodné, nepriame alebo následné škody, nech 
sú akékoľvek, vo vzťahu k zmluve alebo jej porušeniu, vrátane, ale bez obmedzenia, úrazov, straty zisku, 
straty dobrej povesti, straty obchodných príležitostí, straty dát a zisku plynúceho z dodávky, výkonu alebo 
nevykonania povinností, a to ľubovoľným spôsobom, alebo z využitia informácií o počasí, dát o akciách, dát 
alebo dokumentácie bez ohľadu na ich predvídateľnosť.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Zdravotné, bezpečnostné a právne informácie nájdete v časti „Príloha: Bezpečnostné a ďalšie predpisy“. 



Obsah

Obsah
1. Vitajte v Rýchlom sprievodcovi HTC Touch Pro2 ......................................... 4
2. V balení ....................................................................................................................... 4
3. Zoznámenie so zariadením HTC Touch Pro2 ................................................ 5
4. Inštalácia karty SIM, batérie a pamäťovej karty ........................................... 7
5. Začínáme .................................................................................................................10
6. Prispôsobenie zariadenia HTC Touch Pro2 ..................................................14
7. Pridanie kontaktov ...............................................................................................17
8. Užívajte si komunikáciu zameranú na ľudí ..................................................19
9. Telefonovanie.........................................................................................................21
10. Odoslanie správ SMS a MMS ............................................................................23
11. Nastavenie a používanie e-mailu ....................................................................24
12. Sledovanie udalostí .............................................................................................25
13. Konferenčné hovory ............................................................................................26
14. Užívajte si Internet bez čakania .......................................................................29
15. Použitie aplikácie Fotoaparát ...........................................................................30
16. Správa Wi-Fi, Bluetooth a ďalších pripojení ................................................32
17. Správa výkonu zariadenia .................................................................................34
Príloha: Bezpečnostné a ďalšie predpisy .............................................................35



4  Rýchly sprievodca   

1. Vitajte v Rýchlom sprievodcovi HTC Touch Pro2
Blahoželáme vám k zakúpeniu zariadenia HTC Touch Pro2.

Tento Rýchly sprievodca vám pomôže začať používať zariadenie HTC Touch Pro2. 
Vďaka tomuto sprievodcovi môžete prejsť funkcie, ktoré podľa nášho názoru 
budete chcieť poznať, hneď ako začnete zariadenie HTC Touch Pro2 používať. 

Ak chcete podrobnejší návod pre používanie zariadenia HTC Touch Pro2, 
prevezmite si Návod na obsluhu v súbore PDF na adrese podpory spoločnosti 
HTC: http://www.htc.com/www/support.aspx. 

2. V balení
V škatuli balenia by ste mali nájsť nasledujúce položky.

HTC Touch Pro2•	
Batéria•	
Sieťový adaptér•	
Ochranná fólia  •	
na obrazovku

Káblové stereofónne •	
slúchadlá s mikrofónom

Synchronizačný kábel USB•	
Rýchly sprievodca•	
Náhradné pero•	
Puzdro•	
2 CD•	
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3. Zoznámenie so zariadením HTC Touch Pro2
Slúchadlo

Dotyková 
obrazovka

KONIEC

SPÄŤ

Druhý 
fotoaparát

Panel 
Priblíženia

HOVOR/
ODOSLAŤ

Hardvérová 
klávesnica

ŠTART

Svetelný 
senzor 

Oznamovacia dióda LED

Pútko  
na popruh  

Zadný kryt

Fotoaparát  
s rozlíšením  
3,2 megapixlov

STLMIŤ

Zadný 
reproduktor

ZVÝŠENIE 
HLASITOSTI

ZNÍŽENIE 
HLASITOSTI

Pero

Mikrofón

NAPÁJANIE

Synchronizačný konektor 
/ konektor pre slúchadlá / 
TV Out

Mikrofón
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Použitie hardvérovej klávesnice

Ak chcete hardvérovú klávesnicu použiť, odkryte 
ju posunutím panela obrazovky doprava.

Pri použití klávesnice sa orientácia obrazovky 
automaticky prepne do režimu na šírku.

Nastavenie uhla obrazovky LCD

Uhol 50°

Maximálny uhol sklonu 
obrazovky je 50 stupňov. 
Nenakláňajte obrazovku 
násilím o viac než maximálny 
uhol, inak dôjde k poškodeniu 
zariadenia.

Skôr než obrazovku zasuniete 
späť, nastavte ju do pôvodnej 
vodorovnej polohy.
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4. Inštalácia karty SIM, batérie a pamäťovej karty
Pred inštaláciou karty SIM, batérie a pamäťovej karty je nutné odstrániť zadný 
kryt. Pred inštaláciou či vybratím karty SIM alebo batérie taktiež zariadenie vždy 
vypnite.

Odstránenie zadného krytu
1. Overte, že je zariadenie vypnuté.

2. Vytáhněte pero.
Poznámka Ak chcete vybrať alebo vrátiť 

zadný kryt, musíte dočasne 
vytiahnuť pero.

3. Držte zariadenie oboma rukami predným 
panelom dole.

4. Zatlačte kryt hore pomocou palcov tak, 
aby sa zo zariadenia uvoľnil, a potom ho 
vysuňte a odstráňte.  

Karta SIM
Inštalácia karty SIM

Ak je nainštalovaná batéria, vyberte ju.1. 
Nájdite päticu karty SIM, vložte kartu 2. 
SIM zlatými kontaktmi smerom dole  
a skoseným rohom smerom von  
z pätice.

Zasuňte kartu SIM úplne do pätice.3. 

Skosený 
roh 
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Vybratie karty SIM

Vložte hrot pera do malého otvoru nad 1. 
päticou karty SIM a potom vysuňte kartu 
SIM pomocou pera.

Palcom alebo iným prstom vysuňte kartu 2. 
SIM zo slotu pre kartu. 

Batéria
Inštalácia batérie

Zarovnajte medené kontakty 1. 
batérie s konektormi pre batériu 
v spodnej časti priestoru pre 
batériu.

Vložte najprv tú stranu batérie, 2. 
na ktorej sú kontakty, a potom 
batériu jemne zatlačte na miesto.

Vráťte zadný kryt a vložte pero 3. 
späť do úložného priestoru.

 

Drážka

Vybratie batérie
Vyberte batériu z drážky v pravej hornej časti priestoru pre batériu.



Rýchly sprievodca  9    

Dobíjanie batérie
Pripojte konektor USB sieťového adaptéra k synchronizačnému konektoru 1. 
v spodnej časti zariadenia.

Pripojením sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky začnite dobíjanie. 2. 
Batéria bude plne nabitá približne po 3 hodinách nabíjania.

Poznámka Na dobíjanie batérie je možné používať len sieťový adaptér a synchronizačný 
kábel USB, ktoré boli dodané so zariadením.

Pamäťová karta
Inštalácia karty microSD

Vytiahnite pero a potom vyberte 1. 
zadný kryt.

Nájdite päticu karty microSD  2. 
v hornej časti odkrytého pravého 
panela.

Vložte kartu microSD do slotu 3. 
zlatenými kontaktmi orientovanými 
dole, až zacvakne na miesto.

Poznámka Ak chcete kartu microSD vybrať, 
zatlačte na ňu, aby sa vysunula 
zo slotu.

Pätica 
pamäťovej 
karty
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5. Začínáme
Po vložení batérie a nabití batérie je možné prístroj zapnúť a používať.

Zapnutie napájania
Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE na hornom paneli zariadenia.

Pri prvom použití sa na zariadení zobrazí obrazovka Zmena karty SIM,  
ktorá vám umožňuje automaticky nakonfigurovať dátové pripojenia zariadenia, 
napríklad 3G/GPRS, MMS a WAP a importovať kontakty na karte SIM (ak je 
k dispozícii). Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili 
konfiguráciu.

Použitie obrazovky Štart
Obrazovku Štart otvoríte kliknutím na položku Štart 
v ľavom hornom rohu obrazovky alebo stlačením 
tlačidla ŠTART (  ). Obrazovka Štart sprístupňuje 
na jeden dotyk programy a nastavenia zariadenia. 
Na obrazovku Štart môžete taktiež pridať ikony 
zástupcov vašich obľúbených programov, aby ste ich 
mohli rýchlo otvoriť.
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Použitie Východiskovej obrazovky TouchFLO™ 3D
Hlavnou obrazovkou zariadenia je Východisková obrazovka TouchFLO™ 3D, 
ktorá umožňuje ovládať najdôležitejšie funkcie, ako sú obľúbené kontakty, 
textové správy, e-maily, kalendár, Internet a ďalšie, pomocou dotyku prstov.

Nasleduje prehľad kariet, ktoré nájdete na Východiskovej obrazovke TouchFLO 3D:

Výcho- 
disková Hudba Nastavenia

PočasieInternet
Akcie

Fotografie 
a videá

Ľudia
KalendárSprávy

Pošta

Zobrazenie TouchFLO 3D v zobrazení na šírku
Keď vysuniete hardvérovú klávesnicu, Východisková obrazovka sa automaticky 
zmení na zobrazenie na šírku a dočasne karty skryje. Kliknutím na tlačidlo  
na ľavej dolnej strane Východiskovej obrazovky karty zobrazíte.
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Prepínanie medzi kartami TouchFLO 3D
Postupujte niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Stlačte alebo kliknite na požadovanú kartu.•	
Stlačte a podržte prst na aktívnej karte a potom presuňte prst doprava •	
alebo doľava cez karty.

Pretiahnite prst vľavo alebo vpravo po obrazovke.•	
Na hardvérovej klávesnici stlačte pravý alebo ľavý kláves.•	

Tip Stlačením tlačidla KONIEC sa kedykoľvek vrátite na kartu Východiskové.

Zadávanie textu
Keď potrebujete zadať text, použite hardvérovú klávesnicu. Ďalšou možnosťou 
je použiť na obrazovke buď Úplnú klávesnicu QWERTY, alebo Klávesnicu Telefón. 
Tieto dve obrazovkové klávesnice disponujú veľkými tlačidlami pre jednoduchý 
dotyk a inteligentným režimom zadávania textu.

Kliknutím na ikonu šípka 
hore otvorte ponuku 
Metódy zadávania znakov 
a zvoľte obrazovkovú 
klávesnicu alebo inú 
metódu zadávania.

Smerové ovládanie 
vykonávajte klikaním na 
tieto 4 klávesy navigačného 
ovládacieho prvku.

Úplná klávesnica QWERTY Klávesnica Telefón
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Ďalšie informácie o používaní hardvérovej klávesnice a obrazovkových klávesníc 
nájdete v kapitole „Zadávanie textu“ v Návode na obsluhu v súbore PDF.

Použitie panela Priblíženie
Panel Priblíženie umiestnený pod 
dotykovou obrazovkou je praktický ovládací 
prvok priblíženia, ktorý je jedinečný pre 
zariadenie HTC Touch Pro2. Keď si prezeráte 
webovú stránku alebo fotografiu, môžete 
si ju priblížiť presunutím prsta na paneli 
Priblíženie zľava doprava alebo oddialiť 
presunutím prsta sprava doľava.

A navyše môžete taktiež okamžite zväčšiť 
alebo zmenšiť veľkosť textu, keď otvoríte 
a čítate správy alebo dokumenty aplikácie 
Word. Presuňte prst na paneli Priblíženie 
zľava doprava, ak chcete zväčšiť veľkosť 
textu, alebo presuňte prst sprava doľava 
pre zmenšenie. Pre ďalšie zväčšenie alebo 
zmenšenie textu presuňte prst znovu na 
paneli Priblíženie.

Panel 
Priblíženie
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6. Prispôsobenie zariadenia HTC Touch Pro2
Prispôsobte zariadenie HTC Touch Pro2 tak, aby zodpovedalo vášmu životnému 
štýlu.

Dátum a čas
Ak často cestujete, môžete jednoducho nastaviť zariadenie tak, aby zobrazovalo 
dátum a čas vášho miesta.

Na karte Východiskové TouchFLO 3D kliknite na digitálne hodiny a otvorte 1. 
obrazovku Hodiny vo svete.

Zvoľte mesto, v ktorom sa nachádzate.2. 
Ak mesto, do ktorého cestujete, nie je v zozname uvedené, kliknite na 
položku Pridať mesto a pridajte ho do zoznamu.

Tip Zariadenie môže slúžiť taktiež ako osobný budík. Otvorte obrazovku Hodiny vo 
svete a potom kliknutím na kartu Pripomenutie (  ) nastavte čas pripomenutia. 
Môžete nastaviť až tri pripomenutia.

Tapeta
Prispôsobte kartu Východiskové tak, aby zobrazovala vašu osobnú fotografiu.

Kliknite na položky1.  Štart > Nastavenia a potom kliknite na položku 
Tapeta. Otvorí sa program Album.

Prechádzajte pomocou prsta dostupnými fotografiami a potom kliknite  2. 
na požadovanú fotografiu.

Poznámka Ak sa fotografia, ktorú chcete použiť, nezobrazí v Albume, kliknite na 
položku Albumy a prejdite do priečinka, kde je fotografia umiestnená.

Tón zvonenia
Zvoľte z predvolenej zbierky tónov zvonenia. Do zariadenia môžete taktiež 
požadovaný tón zvonenia prevziať alebo skopírovať.
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Kliknite na položky 1. Štart > Nastavenia a potom kliknite na položku Zvuk.

Kliknite na položku 2. Tón zvon., vyberte v zozname požadovaný tón 
zvonenia a potom kliknite na položku Hotovo.

Tip Pri preberaní alebo kopírovaní zvukového súboru uložte súbor do priečinka /
Dokumenty/Zvonenia v zariadení.

Úplný zoznam podporovaných formátov zvukových súborov nájdete v Prílohe  
v Návode na obsluhu v súbore PDF.

Profil
Pre prichádzajúce hovory môžete vybrať profil.

Kliknite na položky 1. Štart > Nastavenia a potom kliknite na položku Zvuk.

V časti 2. Profily zvoľte jednu z nasledujúcich možností: Normálny, Vibrácie, 
Tichý alebo Automaticky.

Moja kontaktná karta
Keď sa prvýkrát dostanete na kartu Ľudia, otvorí sa Moja kontaktná karta  
a umožní vám zadať svoje kontaktné informácie.

Nastavenie Mojej kontaktnej karty
1. Na Východiskovej obrazovke presuňte prst na kartu Ľudia.

2. Keď sa zobrazí obrazovka Moja kontaktná karta, kliknite na položku Ďalej.
3. Na obrazovke Pridať fotografiu zvoľte, ako pridať vašu fotografiu do 

kontaktnej karty. Môžete použiť Fotoaparát a zhotoviť vašu fotografiu 
alebo ak máte účet na serveri Facebook, prihláste sa na účet a vykonajte 
synchronizáciu so svojím profilom Facebook.

4. Do uvedených polí zadajte informácie.

5. Po dokončení kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na tlačidlo 
Hotovo.
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Tipy

Ak ste preskočili nastavenie Mojej kontaktnej karty alebo ak chcete svoje informácie •	
upraviť, môžete Moju kontaktnú kartu otvoriť znovu. Na karte Ľudia kliknite na položku 
Všetci ľudia a potom kliknite na položku Ja.

Ak chcete odoslať Moju kontaktnú kartu ako súbor vcard (.vcf ) vo forme prílohy správy •	
MMS, kliknite na tlačidlo .

Informácie o počasí a o akciách
Nastavte kartu Počasie TouchFLO 3D tak, aby zobrazovala aktuálne informácie  
o počasí v často navštevovaných miestach. Na tejto karte môže byť zobrazených 
až 10 miest.

Zobraziť môžete taktiež aktuálne informácie o akciách. Na kartu Akcie môžete 
pridať až 14 kurzov akcií alebo indexov kapitálového trhu.

Ďalšie informácie o karte Počasie a karte Akcie nájdete v kapitole „TouchFLO 3D“ 
v Návode na obsluhu v súbore PDF.

Ďalšie nastavenia
Kliknite na položky Štart > Nastavenia, ak chcete otvoriť a prispôsobiť základné 
nastavenia, ktoré sú k dispozícii na karte Nastavenia TouchFLO 3D.

Ak chcete otvoriť úplné nastavenia vášho zariadenia, kliknite na položky Štart > 
Nastavenia > Všetky nastavenia.

Ďalšie informácie o konfigurácii nastavení nájdete v kapitole „Správa zariadenia“ 
v Návode na obsluhu v súbore PDF.
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7. Pridanie kontaktov
Na karte Ľudia môžete pridať až 15 obľúbených kontaktov. To vám umožní 
rýchlejšie a jednoduchšie volať, odosielať textové správy a e-mailové správy 
kontaktom, s ktorými komunikujete najčastejšie.

Vytvorenie nových kontaktov
Pred tým, ako pridáte obľúbený kontakt na kartu Ľudia, musíte vytvoriť nové 
kontakty alebo importovať kontakty na karte SIM.

1. Na Východiskovej obrazovke sa presuňte  
na kartu Ľudia, kliknite na položku Všetci ľudia 
a potom kliknite na položku Nový v hornej časti 
zoznamu.

2. Do poskytnutých polí zadajte kontaktné 
informácie.
Tip Prejdite dole na obrazovke Nová kontaktná 

karta a potom kliknite na položku Ďalej a 
zadajte ďalšie podrobnosti kontaktu pomocou 
programu Kontakty Windows Mobile. Ďalšie 
informácie nájdete v kapitole „Programy“  
v Návode na obsluhu v súbore PDF.

3. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Tipy

Ak pri prvom použití zariadenia neimportujete kontakty na karte SIM a chcete ich •	
importovať teraz, kliknite na položky Štart > Všetky programy > Správca SIM, kliknite 
na položky Ponuka> Vybrať všetko a potom kliknite na položky Ponuka > Uložiť do 
kontaktov.

Import kontaktov na karte SIM vedie k vytvoreniu duplicitných kontaktov na zozname •	
Kontakty na obrazovke Ľudia. Ak chcete zobraziť iba kontakty, ktoré sú uložené na 
vašom zariadení, kliknite na položky Ponuka > Zobraziť > Kontakty.
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Pridanie obľúbených kontaktov na karte Ľudia
Hneď ako kontakty vytvoríte alebo importujete, môžete ich pridať na kartu 
Ľudia ako obľúbené kontakty.

1. Na Východiskovej obrazovke presuňte prst na kartu Ľudia.

2. Kliknite na položku Pridať obľúbenú položku alebo kliknite na niektorú  
z ikon plus (+).

3. Na obrazovke Vybrať kontakt kliknite na meno požadovaného kontaktu.

4. Vyberte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktorú chcete spojiť  
s obľúbeným kontaktom.
Poznámka Ak s kontaktom nie je spojený žiadny obrázok, nasledujúca obrazovka 

vám umožní vybrať alebo vytvoriť obrázok ku kontaktu.

8. Užívajte si komunikáciu zameranú na ľudí
Vďaka zariadeniu HTC Touch Pro2 máte všetku komunikáciu na dosah prstov  
na jednom pohodlnom mieste.

Rýchly prístup k obľúbeným kontaktom
Prejdite obrázky kontaktov na karte Ľudia a potom rýchlo zatelefonujte alebo 
odošlite správu obľúbenému kontaktu.

Tip Ďalší spôsob, ako prechádzať obľúbené kontakty a vybrať si spomedzi nich,  
je potiahnuť prstom hore alebo dole na pruhu obrázkov na pravej strane na karte 
Ľudia.
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Kliknite na meno kontaktu, ak 
chcete volať na zobrazené telefónne 
číslo alebo poslať e-mailovú správu 
na zobrazenú e-mailovú adresu.

Môžete taktiež kliknúť  
na niektorú z ikon pod menom 
kontaktu a zavolať na mobilný 
telefón, telefón do zamestnania či 
domov alebo poslať správu SMS či 
e-mailovú správu kontaktu.

Centralizovaná komunikácia
Vaše zariadenie HTC Touch Pro2 organizuje všetky správy SMS, e-mailové správy 
a hovory, ktoré ste si vymenili s kontaktom, v pohodlnom rozhraní.

Keď kliknete na obľúbený kontakt na karte Ľudia alebo keď kliknete na položku 
Všetci ľudia a potom kliknete na kontakt, otvorí sa obrazovka Podrobnosti 
kontaktu a zobrazí sa karta Podrobnosti. Kliknutím na ostatné karty zobrazíte 
vaše konverzácie s kontaktom.
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Na karte Podrobnosti zvoľte, 
ako komunikovať s kontaktom 
alebo upraviť podrobnosti 
kontaktu.

Na karte Správy zobrazte správy 
SMS, ktoré ste si vymenili s 
kontaktom, a rýchlo pošlite   
 odpoveď.

Na karte E-mail zobrazte 
prijaté e-mailové správy 
od kontaktu.

Na karte Zoznam hovorov zobrazte 
hovory, ktoré ste si vymenili  
s kontaktom, a zavolajte kontaktu späť.

Na karte Aktualizácie a udalosti 
zobrazte aktualizácie a nové 
udalosti na serveri Facebook.
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9. Telefonovanie
Keď uskutočníte hovor z karty Ľudia alebo zo zoznamu Kontakty, otvorí sa 
obrazovka Telefón a vytočí sa číslo. 

Obrazovku Telefón môžete taktiež kedykoľvek otvoriť stlačením tlačidla HOVOR/
ODOSLAŤ (  ).

Kliknutím prepínate 
medzi hlasovým a 
obrazovým volaním. 
(Ďalšie informácie o 
obrazovom volaní 
nájdete v kapitole 
„Použitie funkcií 
telefónu“ v Návode na 
obsluhu v súbore PDF.)

Kliknutím prepnete do 
režimu konferenčného 
hovoru. (Podrobnosti 
nájdete v časti 
„Konferenčné hovory“ 
v tomto Rýchlom 
sprievodcovi.)  

Pre zadanie telefónneho čísla alebo mena kontaktu kliknite na tlačidlá na 
obrazovke Telefón. Ak sa v zozname hovorov a v uložených kontaktoch podarí 
nájsť nejaké zodpovedajúce položky, kliknite vo filtrovanom zozname na 
požadované telefónne číslo alebo na meno kontaktu. Ak sa nepodarí nájsť 
žiadne zodpovedajúce položky, kliknite na tlačidlo Hovor alebo stlačte tlačidlo 
HOVOR/ODOSLAŤ pre vytočenie hovoru.

Hlasové volanie zo správy
Ak vyberiete alebo zobrazíte správu SMS či MMS alebo e-mailovú správu, 
môžete priamo zavolať odosielateľovi správy.
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Na karte Správy, Pošta TouchFLO 3D alebo v priečinku Doručené vyberte •	
správu a potom stlačte tlačidlo HOVOR/ODOSLAŤ.

Potom sa zobrazí obrazovka Telefón s automaticky vyplneným telefónnom číslom 
odosielateľa a pripraveným na vytočenie. Kliknutím na tlačidlo Hovor alebo opätovným 
stlačením tlačidla HOVOR/ODOSLAŤ zavolajte odosielateľovi.

Otvorte prijatý e-mail. Kliknite na ikonu •	 Hovor (  ), ktorá je zobrazená 
vpravo od mena odosielateľa, ak chcete odosielateľovi zatelefonovať, ak je 
tento odosielateľ uložený ako kontakt.

Vytočiť telefónne číslo môžete aj tak, že kliknete na číslo zobrazené v texte •	
správy.

Tip Keď telefonujete z e-mailovej správy, na tlačidle Klávesnica (  ) sa 
zobrazí indikátor e-mailu. Kliknutím na toto tlačidlo zobrazte obsah e-mailovej 
správy priamo na obrazovke Telefón.

Telefonovanie zo žiadosti o schôdzku alebo z pripomenutia
Keď dostanete pripomenutie kalendára alebo 
e-mail žiadosti o schôdzku, ktorý obsahuje 
telefónne číslo, môžete toto číslo kliknutím priamo 
vytočiť.

Napríklad, ak ste na cestách a potrebujete sa 
pripojiť ku konferenčnému mostu v kancelárii, 
môžete byť pokojní, že sa môžete k hovoru pripojiť 
bez akejkoľvek odmlky.

Pripomenutia udalostí, ktoré dostanete na 
zariadenie, pohodlne zobrazia telefónne číslo a PIN 
a ste pripravení na vytočenie.
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Odpovedanie na hovory
Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, plne 
presuňte stredné tlačidlo vľavo od panela 
Prijmite/Ignorujte alebo stlačte tlačidlo HOVOR/
ODOSLAŤ.

Pre odmietnutie prichádzajúceho hovoru plne 
presuňte stredné tlačidlo vpravo od panela 
Prijmite/Ignorujte alebo stlačte tlačidlo KONIEC.

Stredné 
tlačidlo

10. Odoslanie správ SMS a MMS
Vytvorte a odošlite správy SMS a MMS príbuzným, priateľom alebo obchodným 
spoločníkom.

Odoslanie správy SMS
Na Východiskovej obrazovke sa presuňte na kartu Správy a kliknite na 1. .

V poli 2. Komu zadajte číslo mobilného telefónu alebo môžete kliknúť na 
pole Komu a vybrať kontakt zo zoznamu Kontakty.

3. Zadajte správu a potom kliknite na položku Odoslať.

Odoslanie správy MMS
Kliknite na položky 1. Štart > Všetky programy > Správy > SMS/MMS.

Kliknite na položku 2. Ponuka > Nový > MMS a potom na Vlastné.

Zadajte číslo mobilného telefónu príjemcu alebo e-mailovú adresu do poľa 3. 
Komu a zadajte text do riadka Predmet.

Vyplňte súčasti správy MMS kliknutím na položku 4. Vložiť obrázok/video, 
Vložiť text tu a Vložiť zvuk.

Po dokončení kliknite na tlačidlo 5. Odoslať.  
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11. Nastavenie a používanie e-mailu
Na Východiskovej obrazovke sa presuňte na kartu Pošta a nastavte osobný e-mailový 
účet, ako je Yahoo! Mail Plus alebo AOL, a pracovný e-mailový účet aplikácie Outlook.

Ak nastavujete e-mailový účet prvýkrát, kliknite na položku Nový účet. Ak 
nastavujete ďalšie účty, kliknite na položky Ponuka > Účty > Nový účet. Otvorí sa 
obrazovka Nastavenie e-mailu, ktorá vás prevedie nastavením e-mailového účtu.

Nastavenie internetového e-mailového účtu
1. Na obrazovke Nastavenie e-mailu zadajte e-mailovú adresu a heslo  

a potom kliknite na položku Ďalej.
2. Zadajte meno a zobrazovaný názov účtu, potom kliknite na položku Ďalej. 

Nastavenie e-mailu potom začne hľadať nastavenia poskytovateľa e-mailu 
v zariadení.
Poznámka Ak sa tieto nastavenia nenájdu, budete vyzvaní na zadanie nastavení 

e-mailového účtu ručne. Nastavenia e-mailového účtu získate od 
svojho poskytovateľa e-mailu.

3. Kliknite na čas položky Automatické odosielanie/príjem a zvoľte, ako 
často majú byť e-mailové správy automaticky odosielané zo zariadenia  
a preberané do zariadenia.

4. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Nastavenie pracovného e-mailového účtu aplikácie Outlook
1. Na obrazovke Nastavenie e-mailu zadajte e-mailovú adresu a heslo, začiarknite 

položku Exchange Email (Outlook) a potom kliknite na položku Ďalej.
2. Zadajte názov domény a adresu servera, vyberte možnosť Tento server vyžaduje 

šifrované pripojenie (SSL), ak je potrebné, a potom kliknite na položku Ďalej.
3. Vymažte dáta, ktoré chcete vybrať zo synchronizácie, a potom kliknite na 

položku Hotovo. Vaše zariadenie sa potom synchronizuje so serverom 
Exchange a prevezme vaše e-mailové správy aplikácie Outlook.
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Vytvorenie a odoslanie e-mailovej správy
1. E-mailové účty sú zobrazené ako malé e-mailové ikony na pravej strane 

karty Pošta. Vyberte e-mailový účet, ktorý chcete použiť.

2. Kliknutím na ikonu  vytvorte nový e-mail.

3. Kliknite na položku Komu a vyberte kontakt, ktorý má uloženú e-mailovú 
adresu. Opakujte tento proces, ak chcete pridať viac e-mailových adries 
vašich kontaktov.

4. Zadajte predmet e-mailu a správu a potom kliknite na položku Odoslať.

12. Sledovanie udalostí
Sledujte svoje dôležité udalosti tak, že ich pridáte na kartu Kalendár. Pre pridanie 
novej udalosti kliknite na položky Štart > Kalendár a otvorte kartu Kalendár, 
kliknite na položku Nová a potom zadajte podrobnosti o udalosti.

Na karte Kalendár sú dátumy s udalosťami označené trojuholníkom (  )  
v hornom ľavom rohu dátového poľa.

Zobrazenie Mesiac Zobrazenie Deň
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13. Konferenčné hovory
Zavedenie konferenčného hovoru je rovnako jednoduché, ako napísať mená, 
telefónne čísla alebo fotografie účastníkov.

Poznámka KKonferenčné hovory nepodporujú všetky mobilné telefónne siete. 
Podrobnosti vám oznámi poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Uskutočnenie konferenčného hovoru z obrazovky Telefón
1. Otvorte obrazovku Telefón stlačením tlačidla HOVOR/ODOSLAŤ.

2. Kliknutím na tlačidlo  sa prepnite do konferenčného režimu.

3. Vyberte účastníkov konferenčného hovoru začiarknutím políčok kontaktov 
či telefónnych čísel a potom kliknite na položku Konferencia. 

Potom sa zobrazí zoznam účastníkov.
Tip Pre odstránenie účastníka pred začatím konferenčného hovoru kliknite  

na položku Klávesnica a zrušte začiarknutie políčka tohto účastníka.

4. Vysuňte hardvérovú klávesnicu, aby 
vaše zariadenie zobrazilo obrazovku 
Konferenčná miestnosť.

5. Kliknite na fotografiu prvého 
účastníka.

6. Keď sa prvý hovor spojí, kliknite na 
fotografiu druhého účastníka pre 
vytočenie druhého hovoru. Prvý 
hovor je automaticky pridržaný.

7. Keď sa druhý hovor spojí, kliknutím na tlačidlo Pripojiť (  ) ho pridajte ku 
konferenčnému hovoru a potom vytočte ďalšieho účastníka.

Rovnaký proces opakujte, pokým nebudú pridaní a ku konferenčnému 
hovoru pripojení všetci účastníci.
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Uskutočnenie konferenčného hovoru z e-mailu
1. Na Východiskovej obrazovke presuňte prst na kartu 

Pošta.

2. Prejdite prijatými správami a kliknutím  
na e-mailovú správu ju otvorte.

3. Kliknutím na tlačidlo Komu alebo Kópia otvorte 
obrazovku Hovor.

4. Začiarknite políčka odosielateľa a príjemcov, ktoré 
chcete zahrnúť do konferenčného hovoru, a potom 
kliknite na tlačidlo Konferencia.

5. Vykonajte kroky 4 až 6 v časti „Uskutočnenie 
konferenčného hovoru z obrazovky Telefón“ pre 
vytočenie každého účastníka a pridanie každého 
spojeného hovoru ku konferenčnému hovoru.
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Odpútanie sa od konferenčného hovoru
Počas konferenčného hovoru môžete s niektorým účastníkom hovoriť súkromne 
a pridržať ostatných účastníkov konferenčného hovoru. Kliknite na fotografiu 
účastníka a potom kliknite na položku Súkromné.

Pre prepnutie medzi súkromným a konferenčným hovorom 
kliknite na tmavú oblasť alebo kliknite na položku Prepnúť.

Kliknutím na tlačidlo Pripojiť 
pridajte súkromný hovor späť 
ku konferenčnému hovoru.

Kliknutím na Ukončiť hovor 
ukončíte súkromný hovor  
a vrátite sa do konferenčného 
hovoru.

Zapnutie hlasitého počúvania
Počas hovoru alebo konferenčného hovoru môžete zapnúť hlasité počúvanie 
jednoducho položením zariadenia predným panelom dole. 

Vďaka technológii Straight Talk™ ponúka vaše zariadenie počas konferenčných 
hovorov úplne čistý zvuk a príjem hlasu. Keď je zapnuté hlasité počúvanie, 
umožňuje vaše zariadenie taktiež to, aby duálny mikrofón zvýšil kvalitu vášho 
hlasu a znížil šum.

Ukončenie konferenčného hovoru
Kliknite na položku Ukončiť hovor alebo stlačte KONIEC.
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Ďalšie informácie o konferenčnom hovore nájdete v kapitole „Použitie funkcií 
telefónu“ v Návode na obsluhu v súbore PDF.

14. Užívajte si Internet bez čakania
Nastavte na svojom zariadení Push Internet, aby ste mali často navštevované 
webové stránky dopredu načítané a stále pripravené na zobrazenie  
v prehľadávači Opera Mobile.

Pridanie Push webovej stránky na kartu Internet
Na karte Internet kliknite na položku 1. Pridať novú Push stránku.

Vyberte záložku alebo zadajte názov a adresu (URL) Push webovej stránky.2. 
V časti 3. Frekvencia vyberte čas automatickej aktualizácie.

Kliknite na tlačidlo 4. Uložiť.

Automatická aktualizácia vašich Push webových stránok
Na karte Internet kliknite na položku 1. Ponuka > Nastavenie rozvrhu.

V časti 2. Deň a Čas vyberte deň alebo dni, kedy chcete automaticky 
aktualizovať Push webové stránky. Taktiež zadajte čas aktualizácie.

Prejdite na obrazovke dole na časť 3. Frekvencia a kliknite na čas aktualizácie 
pod každou z vašich Push webových stránok, aby ste nastavili časový 
interval pre automatické aktualizácie.

Kliknite na tlačidlo 4. Hotovo.

Tip Pre vypnutie funkcie Push Internetu alebo pre konfiguráciu ďalších súvisiacich 
nastavení kliknite na položky Ponuka > Nastavenie dát.
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15. Použití aplikace Fotoaparát
Či ste na pracovnej ceste alebo na dovolenke, môžete pomocou zabudovaného 
3,2-megapixlového fotoaparátu zachycovať vysoko kvalitné fotografie alebo 
zaznamenávať videoklipy z vašej cesty a vašich stretnutí.

Fotografovanie
1. Na Východiskovej obrazovke prejdite na kartu Fotografie a videá a kliknite 

na ikonu fotoaparátu (  ).

2. Kliknite na oblasť obrazovky hľadáčika, na ktorú chcete zaostriť. Indikátor 
zaostrenia obrazovky (  ) sa sám umiestni na vybrané miesto.
Poznámka Ak kliknete mimo účinnej oblasti zaostrenia, zobrazí sa biely rámček 

ohraničujúci oblasť, v ktorej môžete použiť zaostrenie obrazovky.

3. Kliknite na tlačidlo Virtuálny fotoaparát (  ) pre aktiváciu 
automatického ostrenia na vybranej časti a automaticky vytvorte fotografiu.

Tlačidlo Virtuálny fotoaparát

Tip Ak chcete premiestniť indikátor zaostrenia obrazovky späť doprostred obrazovky, 
kliknite na položku  .



Rýchly sprievodca  31    

Záznam videoklipu
1. Na Východiskovej obrazovke prejdite na kartu Fotografie a videá a kliknite 

na ikonu videa (  ).

2. Zamierte fotoaparát na fotografovaný predmet.

3. Kliknite na tlačidlo Virtuálny fotoaparát (  ), aby ste aktivovali 
automatické ostrenie. Po zaostrení fotoaparát automaticky začne 
zaznamenávať video. Záznam zastavíte opätovným kliknutím na tlačidlo 
Virtuálny fotoaparát.

Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní fotoaparátu a ďalších multimediálnych 
funkciách zariadenia, pozrite kapitolu „Fotoaparát a multimédiá“ v Návode  
na obsluhu v súbore PDF.

Zobrazenie fotografií a videa
Na karte Fotografie a videá alebo v programe Album môžete prechádzať 
fotografie a videá a môžete ich zobrazovať na obrazovke.

Ďalšie informácie nájdete v kapitolách „TouchFLO 3D“ a „Fotoaparát  
a multimédiá“ v Návode na obsluhu v súbore PDF.
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16. Správa Wi-Fi, Bluetooth a ďalších pripojení
Vaše zariadenie HTC Touch Pro2 podporuje bezdrôtové aj káblové pripojenie.

Používanie programu Správca komunikácie
Správca komunikácie vám umožňuje jednoducho zapnúť 
a vypnúť bezdrôtové komunikačné funkcie zariadenia, 
napríklad Wi-Fi, Bluetooth, telefónne pripojenie a dátové 
pripojenie. Pre otvorenie Správcu komunikácie kliknite na 
položky Štart > Nastavenia a potom kliknite na položku 
Komunikácia.

Na obrazovke Správca komunikácie kliknutím na ľavú stranu 
vykonajte konfiguráciu uvedených nastavení. Kliknutím na 
posúvač zapnutia a vypnutia vpravo môžete funkciu zapnúť 
alebo vypnúť.

Ďalšie informácie o použití Wi-Fi a pripojenia k bezdrôtovej 
sieti nájdete v kapitole „Internet“ v Návode na obsluhu v 
súbore PDF.

Informácie o pripojení slúchadiel s mikrofónom Bluetooth 
nájdete v kapitole „Bluetooth“ v Návode na obsluhu v 
súbore PDF.

Pripojenie zariadenia k počítaču
Keď pripojíte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB, zobrazí sa obrazovka 
Pripojenie k počítaču s výzvou, aby ste si vybrali typ pripojenia, ktoré chcete použiť.

ActiveSync
Tento režim vyberte, keď potrebujete synchronizovať informácie a súbory medzi 
počítačom a zariadením. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Synchronizácia 
informácií“ v Návode na obsluhu v súbore PDF.
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Disková jednotka
Tento režim je k dispozícii pre výber len v prípade, že je vo vašom zariadení 
karta microSD. Tento režim vyberte, keď chcete rýchlo kopírovať súbory medzi 
pamäťovou kartou zariadenia a počítačom.

Zdieľanie Internetu
Ak na svojom stolovom alebo prenosnom počítači nemáte prístup na Internet, 
môžete vybrať tento režim a použiť ho ako modem pre váš počítač. Ďalšie 
informácie o použití Zdieľania Internetu nájdete v kapitole „Internet“ v Návode 
na obsluhu v súbore PDF.
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17. Správa výkonu zariadenia
Ak sa stretáte s pomalými reakciami zariadenia, môžete vykonať softvérové 
obnovenie pôvodného nastavenia, aby ste vypli všetky programy a reštartovali 
zariadenie. 

Vykonanie softvérového obnovenia pôvodného nastavenia
1. Vytiahnite pero.

2. Odstráňte kryt. Pokyny nájdete v časti „Odstránenie zadného krytu“ v 
tomto Rýchlom sprievodcovi.

3. Perom stlačte tlačidlo RESET na hornej ľavej strane otvoreného zadného 
panela.

Vaše zariadenie sa potom reštartuje.

4. Vráťte zadný kryt a vložte pero späť do úložného priestoru.

Poznámka Pozrite kapitolu „Správa zariadenia“ v Návode na obsluhu v súbore PDF, 
ak potrebujete pokyny ohľadom vymazania úložiska alebo hardvérového 
obnovenia pôvodného nastavenia. Pamätajte, prosím, že po vykonaní 
ktoréhokoľvek z týchto krokov sa vymažú všetky vaše dáta a vaše 
zariadenie bude nastavené späť na východiskové nastavenie. 
Nezabudnite najprv zálohovať ďalšie nainštalované programy, dáta a súbory 
a až potom vykonajte niektorý z krokov.



Rýchly sprievodca  35    

Príloha: Bezpečnostné a ďalšie predpisy

Právne obmedzenie
INFORMÁCIE O POČASÍ, INFORMÁCIE O KURZOCH AKCIÍ, DÁTA A DOKUMENTÁCIA SÚ POSKYTOVANÉ „TAK AKO 
SÚ“ A BEZ ZÁRUKY ALEBO TECHNICKEJ PODPORY ĽUBOVOĽNÉHO DRUHU ZO STRANY SPOLOČNOSTI HTC. V 
NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ROZHODNÝM PRÁVOM SA SPOLOČNOSŤ HTC A JEJ PARTNERI 
výslovne zriekajú akýchkoľvek záruk, či výslovne uvedených alebo predpokladaných, zákonom alebo inak 
stanovených, za informácie o počasí, informácie o kurzoch akcií, dáta, dokumentáciu alebo iné produkty 
a služby, vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek výslovne uvedených alebo predpokladaných záruk 
predajnosti, vhodnosti na určitý účel, neporušenia zmluvy, kvality, presnosti, úplnosti, účinnosti, spoľahlivosti, 
užitočnosti a bezchybnosti alebo predpokladaných záruk vznikajúcich pri manipulácii alebo používaní.

Bez obmedzenia predchádzajúceho sa ďalej rozumie, že spoločnosť HTC a jej poskytovatelia služieb 
nenesú zodpovednosť za používanie alebo zneužívanie informácií o počasí, informácií o kurzoch akcií, dát 
a dokumentácie alebo za následky ich použitia. Spoločnosť HTC a jej poskytovatelia služieb neposkytujú 
žiadne výslovné alebo predpokladané záruky alebo istoty, že informácie o počasí prebehnú alebo prebiehajú 
tak, ako predpovede, dáta alebo informácie uvádzajú alebo popisujú, a nenesú žiadnu zodpovednosť voči 
ľubovoľnej osobe alebo subjektu, strane partnerskej či nepartnerskej, za nezrovnalosti, nepresnosti alebo 
neuvedenie druhu počasia alebo udalostí predpokladaných alebo popisovaných, uvádzaných, prebiehajúcich 
alebo prebehnuvších. BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNOSTI VYŠŠIE UVEDENÉHO TÝMTO BERIETE NA VEDOMIE, 
ŽE INFORMÁCIE O POČASÍ, INFORMÁCIE O KURZOCH AKCIÍ, DÁTA A DOKUMENTÁCIA MÔŽU OBSAHOVAŤ 
NEPRESNOSTI A ŽE SA BUDETE RIADIŤ ZDRAVÝM ROZUMOM A DODRŽIAVAŤ ŠTANDARDNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
OPATRENIA V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM INFORMÁCIÍ, DÁT A DOKUMENTÁCIE SLUŽBY POČASIA.

Dôležité informácie o ochrane zdravia a bezpečnostné informácie
Pri používaní tohto výrobku je potrebné dodržiavať nižšie uvedené bezpečnostné zásady, aby ste predišli 
prípadnej zákonnej zodpovednosti za spôsobené škody.

Uschovajte si a dodržujte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny k výrobku. Dbajte na všetky 
upozornenia v návode na obsluhu výrobku.

Pre zníženie nebezpečenstva ublíženia na zdraví, zásahu elektrickým prúdom, vzplanutia alebo poškodenia 
prístroja dodržujte nasledujúce bezpečnostné zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
Tento výrobok je možné používať iba pri napájaní z určenej batérie alebo napájacej jednotky. Iný spôsob môže 
byť nebezpečný a ruší platnosť akéhokoľvek osvedčenia udeleného tomuto výrobku.
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BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY PRE SPRÁVNU INŠTALÁCIU UZEMNENIA
UPOZORNENIE: Pripojenie k nesprávne uzemnenému zariadeniu môže mať za následok zásah prístroja 
elektrickým prúdom.

Tento výrobok je dodávaný s káblom USB pre pripojenie k stolovému alebo prenosnému počítaču. Pred 
pripájaním výrobku k počítaču skontrolujte, či je počítač riadne uzemnený. Napájací kábel stolového alebo 
prenosného počítača je vybavený uzemňovacím vodičom a uzemňovacím kolíkom. Zástrčka musí byť 
pripájaná do zodpovedajúcej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými 
miestnymi zákonmi a nariadeniami.

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY PRE NAPÁJACÍ ZDROJ
Používajte správny externý napájací zdroj•	
Výrobok by mal byť napájaný iba zo zodpovedajúceho typu napájacieho zdroja uvedeného na štítku  
s menovitým elektrickým výkonom. Ak si typom požadovaného napájacieho zdroja nie ste istí, obráťte 
sa na autorizovaného poskytovateľa služieb alebo miestnu energetickú spoločnosť. O výrobku, ktorý je 
napájaný z batérie alebo iného zdroja, zistíte potrebné informácie z priloženého návodu na obsluhu.
S modulom batérie zaobchádzajte opatrne•	
Tento výrobok obsahuje batériu Li-Ion alebo Li-Ion polymérovú batériu. Pri nesprávnom zaobchádzaní  
s modulom batérie hrozí nebezpečenstvo vznietenia a popálenín. Nepokúšajte sa modul batérie otvárať 
alebo opravovať. Modul batérie nerozoberajte, nepretláčajte, neprepichujte, neskratujte vonkajšie 
kontakty alebo obvody, nevhadzujte do ohňa alebo do vody ani ho nevystavujte teplotám prevyšujúcim 
60 ˚C (140 ˚F).

 UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Aby ste 
znížili nebezpečenstvo vzniku požiaru a popálenín, batériu nerozoberajte, nepretláčajte, 
neprepichujte, neskratujte vonkajšie kontakty, nevystavujte teplotám prevyšujúcim 60 
˚C (140 °F) a nevhadzujte do ohňa alebo do vody. Pri výmene používajte iba predpísaný 
typ batérie. Použité batérie recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych nariadení alebo 
referenčnej príručky dodanej s výrobkom.

  

Dodržujte zvláštne bezpečnostné opatrenia•	
Uchovávajte batériu a zariadenie v suchu a mimo dosahu vody či akýchkoľvek tekutín, pretože by •	
mohlo dôjsť k skratu.  
Uchovávajte kovové predmety v dostatočnej vzdialenosti, aby neprišli do kontaktu s batériou alebo jej •	
konektormi, pretože by mohlo dôjsť k skratu počas prevádzky.
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Telefón by sa mal pripájať k výrobkom, ktoré sú označené logom USB-IF alebo majú absolvovaný •	
program zhody s USB-IF. 
Nepoužívajte batériu, ktorá sa javí ako poškodená, deformovaná alebo sfarbená, ktorej plášť je •	
zhrdzavený, ktorá sa prehrieva alebo vydáva zápach. 
Vždy uchovávajte batériu mimo dosahu batoliat a malých detí, aby nedošlo k prehltnutiu batérie.  •	
V prípade prehltnutia batérie sa ihneď obráťte na lekára. 
Ak z batérie uniká tekutina:  •	

Zabráňte kontaktu tekutiny s pokožkou alebo odevom. Ak už došlo ku kontaktu, opláchnite •	
okamžite zasiahnutú oblasť čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 
Zabráňte kontaktu tekutiny s očami. Ak už došlo ku kontaktu, oči NETRITE; vypláchnite ich •	
okamžite čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 
Dbajte, aby sa unikajúca batéria nedostala do kontaktu s ohňom, pretože hrozí nebezpečenstvo •	
vznietenia alebo výbuchu. 

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY PRE PRIAME SLNEČNÉ ŽIARENIE
Uchovávajte výrobok mimo miest s nadmernou vlhkosťou a extrémnymi teplotami. Nenechávajte výrobok 
alebo jeho batériu vnútri vozidla alebo v miestach s teplotou presahujúcou 60 °C (140 °F), napríklad na 
prístrojovej doske vo vozidle, na okennom parapete alebo za sklom dlhodobo vystaveným priamemu 
slnečnému žiareniu alebo silnému ultrafialovému žiareniu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku, prehriatiu 
batérie alebo poškodeniu vozidla.

NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA SLUCHU

UPOZORNENIE: Používanie slúchadiel a dlhodobé počúvanie nadmerne hlasitej hudobnej 
reprodukcie môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.

POZNÁMKA: Pre Francúzsko boli slúchadlá (uvedené nižšie) pre použitie s týmto zariadením testované a 
vyhovujú požiadavke na úroveň tlaku zvuku stanovenej príslušnou normou NF EN 50332-1:2000 a/alebo NF 
EN 50332-2:2003 v súlade s ustanovením pre Francúzsko L. 5232-1.

Slúchadlá, vyrobené spoločnosťou HTC, model HS S300.•	

BEZPEČNOSŤ V LIETADLE
Vzhľadom na možné rušenie navigačného systému lietadla a jeho komunikačnej siete spôsobené týmto 
výrobkom je používanie funkcie telefónu tohto zariadenia na palube lietadla vo väčšine krajín protizákonné. 
Ak chcete toto zariadenie používať na palube lietadla, nezabudnite vypnúť telefón prepnutím do režimu 
Lietadlo.
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OBMEDZENIE POUŽÍVANIA V NEBEZPEČNOM PROSTREDÍ
Nepoužívajte tento výrobok pri čerpacích staniciach, v skladoch paliva, chemických závodoch alebo v miestach, 
kde prebieha odstrel, a ďalej v miestach s potenciálne výbušným prostredím, napríklad v oblastiach, kde 
prebieha čerpanie pohonných hmôt, v skladoch pohonných hmôt, v podpalubí lodí, v chemických závodoch, 
v zariadeniach pre prevoz alebo uchovávanie paliva alebo chemikálií a oblastiach, v ktorých sú vo vzduchu 
obsiahnuté chemikálie alebo čiastočky ako obilie, prach alebo kovové častice. Majte na pamäti, že iskry môžu v 
takom prostredí spôsobiť výbuch alebo požiar, čo môže mať za následok ublíženie na zdraví alebo dokonca smrť.

VÝBUŠNÉ PROSTREDIE
Ak sa nachádzate v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo kde sa nachádzajú horľavé materiály, 
mal by byť prístroj vypnutý a jeho používateľ by sa mal riadiť všetkými pokynmi a značeniami. 

Iskry, ktoré by vznikli v takých miestach, môžu spôsobiť požiar alebo výbuch a zranenie alebo dokonca úmrtie 
osôb. Odporúčame používateľom nepoužívať tento prístroj v miestach pre doplňovanie paliva, ako sú servisné 
alebo čerpacie stanice. Používatelia by nemali zabúdať na dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa používania 
vysokofrekvenčných prístrojov v skladoch paliva, chemických závodoch alebo v miestach, kde prebieha 
odstrel. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím sú často, ale nie vždy, zreteľne označené. Patria medzi ne 
oblasti, kde prebieha čerpanie pohonných hmôt, podpalubia lodí, zariadenia pre prevoz alebo uchovávanie 
paliva alebo chemikálií a oblasti, v ktorých sú vo vzduchu obsiahnuté chemikálie alebo čiastočky ako obilie, 
prach alebo kovové častice.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ DOPRAVY
Vodičom motorových vozidiel nie je dovolené počas jazdy telefonovať s prístrojom držaným v ruke, s 
výnimkou núdzových prípadov. V niektorých krajinách je dovolené používať na telefonovanie súpravy 
handsfree.

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY PRE VYSTAVENIE VYSOKOFREKVENČNÉMU ŽIARENIU
Nepoužívajte telefón v blízkosti kovových konštrukcií (napríklad oceľová konštrukcia stavby).•	

Nepoužívajte telefón v blízkosti zdrojov silného elektromagnetického poľa, napríklad mikrovlnnej rúry, •	
reproduktorov, televízora a rozhlasového prijímača.

Používajte iba originálne príslušenstvo schválené výrobcom alebo príslušenstvo, ktoré neobsahuje žiadne •	
kovy.

Použitím neoriginálneho príslušenstva neschváleného výrobcom môžete porušovať miestne smernice pre •	
vystavenie vysokofrekvenčnému žiareniu a je potrebné sa mu vyhnúť.  
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RUŠENIE FUNKCIÍ LEKÁRSKYCH PRÍSTROJOV
Tento výrobok môže zapríčiniť chybnú funkciu lekárskych prístrojov. Vo väčšine nemocníc a zdravotníckych 
zariadení je používanie tohto prístroja zakázané.

Ak používate akékoľvek iné lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu tohto zariadenia a zistite, či je 
dostatočne tienené proti externému vysokofrekvenčnému žiareniu. Pri získavaní týchto informácií vám môže 
pomôcť lekár.

V zdravotných strediskách, kde sú vyvesené príslušné pokyny, telefón vypnite. V nemocniciach a zdravotných 
strediskách môže byť používané zariadenie, ktoré je citlivé na vonkajšie vysokofrekvenčné žiarenie.

AUDIOFÓNY
Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu spôsobovať rušenie niektorých audiofónov. V prípade takého 
rušenia sa obráťte na poskytovateľa služieb alebo zavolajte na zákaznícku servisnú linku a poraďte sa o 
možných alternatívach.

NEIONIZAČNÉ ŽIARENIE
Toto zariadenie obsahuje vnútornú anténu. Pre zaistenie bezpečnosti prevádzky a vydávaného žiarenia by 
mal byť tento prístroj prevádzkovaný iba v obvyklej polohe. Rovnako ako pri iných mobilných rádiových 
zariadeniach platí, že pre zaistenie uspokojivej funkcie zariadenia a bezpečnosti osôb je odporúčané, aby sa 
počas prevádzky zariadenia anténa nenachádzala v tesnej blízkosti žiadnej časti ľudského tela.

Používajte iba dodávanú vnútornú anténu. Pri použití neschválenej alebo upravenej antény môže dôjsť  
k zhoršeniu kvality hovorov a poškodeniu telefónu a tým k strate funkčnosti a prekročeniu odporúčaných 
limitov úrovní SAR; ďalej môže dôjsť k porušeniu miestnych predpisov platných v danej krajine.

Pre zaistenie optimálneho výkonu telefónu a zaručenie toho, 
že vystavenie ľudského organizmu vysokofrekvenčnému 
žiareniu neprekročí hodnoty stanovené v príslušných 
normách, zariadenie vždy používajte len v obvyklej polohe. 
Kontakt s oblasťou antény môže zhoršiť kvalitu hovoru  
a spôsobiť, že zariadenie bude pracovať na vyššej hladine 
výkonu, než je nutné. Zabránením kontaktu s oblasťou 
antény, keď je telefón POUŽÍVANÝ, dosiahnete optimálny 
výkon antény a životnosť batérie.

Umiestnenie 
antény
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Všeobecné bezpečnostné zásady
Nepôsobte na zariadenie nadmerným tlakom•	
Netlačte na obrazovku a zariadenie nadmerne, zabránite tak ich poškodeniu; pred sadnutím si zariadenie 
vyberte zo zadného vrecka nohavíc. Odporúča sa taktiež uložiť zariadenie do ochranného obalu a 
používať na ovládanie obrazovky iba pero alebo prsty. Displej obrazovky prasknutý v dôsledku nesprávnej 
manipulácie nie je krytý zárukou.
Zariadenie sa po dlhodobom používaní zahrieva•	
Pri dlhodobom použití zariadenia, napríklad pri telefonovaní, nabíjaní batérie alebo prehľadávaní webu sa 
zariadenie môže zahriať. Vo väčšine prípadov je tento stav normálny a preto by nemal byť považovaný za 
problém.
Venujte pozornosť servisnému značeniu•	
Okrem prípadov vysvetlených inde v prevádzkových alebo servisných pokynoch neopravujte žiadny 
výrobok sami. Opravy súčastí vnútri zariadenia by mali byť vykonávané výhradne autorizovaným 
servisným technikom alebo dodávateľom.
Poškodenie vyžadujúce opravu•	
V nasledujúcich prípadoch odpojte výrobok od zásuvky a požiadajte autorizovaného servisného technika 
alebo dodávateľa o odbornú opravu:

Došlo k pošpineniu výrobku tekutinou alebo doň zapadol nejaký predmet.•	
Výrobok bol vystavený dažďu alebo vode.•	
Výrobok spadol na zem alebo je poškodený.•	
Sú viditeľné znaky prehriatia výrobku.•	
Výrobok pri dodržiavaní návodu na obsluhu nepracuje normálne. •	

Zabráňte pôsobeniu tepla•	
Výrobok by nemal byť umiestnený v blízkosti zdrojov tepla, akými sú radiátory, akumulátory tepla, pece 
alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vydávajú teplo.
Zabráňte pôsobeniu vlhkosti•	
Výrobok nikdy nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
Zabráňte použitiu zariadenia po extrémnych zmenách teploty•	
Ak prenášate zariadenie medzi prostrediami s extrémne rozdielnymi teplotami a úrovňami vlhkosti, môže 
sa na povrchu zariadenia aj vnútri kondenzovať voda. Aby ste zamedzili poškodeniu zariadenia, pred 
použitím nechajte vlhkosť po dostatočný čas odpariť.

UPOZORNENIE: Pri prenesení zariadenia z prostredia s nízkou teplotou do teplejšieho prostredia alebo 
naopak pred zapnutím napájania nechajte zariadenie, aby získalo teplotu okolitého 
prostredia. 

Zabráňte vstupu cudzích predmetov do výrobku•	
Nikdy nevkladajte akékoľvek cudzie predmety do slotov ani do iných otvorov výrobku. Tieto sloty a otvory 
sú určené na vetranie. Tieto otvory nesmú byť zakryté ani inak obmedzené.
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Upevňovacie príslušenstvo•	
Nepoužívajte výrobok na vratkom stole, vozíku, stojane, trojnožke alebo podpere. Akékoľvek upevnenie 
výrobku by malo zodpovedať pokynom výrobcu, pričom by malo byť použité výrobcom odporúčané 
upevňovacie príslušenstvo.
Vyvarujte sa nestabilného upevnenia•	
Neodkladajte výrobok na nestabilnú podložku. 
Používajte výrobok len so schváleným vybavením•	
Tento výrobok by mal byť používaný iba s osobnými počítačmi a voliteľným vybavením, ktoré je označené 
ako vhodné pre použitie s týmto zariadením. 
Nastavenie hlasitosti•	
Pred použitím slúchadiel alebo iného zvukového príslušenstva znížte hlasitosť prístroja.
Čistenie•	
Pred čistením výrobku ho odpojte od zdroja elektrického napätia. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové 
čističe. Používajte na čistenie vlhkú handričku, ale na čistenie displeja LCD NIKDY nepoužívajte vodu.

Identifikácia pre kontrolné orgány
Pre účely kontrolnej identifikácie má tento výrobok priradené číslo modelu RHOD100.

Pre zaistenie trvale spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadenia používajte s výrobkom RHOD100 iba nižšie 
uvedené príslušenstvo.

Batéria má priradené číslo modelu RHOD160.

Poznámka Tento výrobok je určený na použitie so schváleným obmedzeným zdrojom napájania triedy 2  
s jednosmerným napätím 5 V a s napájacím prúdom najviac 1 A.

Telecommunications & Internet Association (TIA) – bezpečnostné 
informácie

Kardiostimulátory
Asociácia Health Industry Manufacturers Association odporúča udržiavať medzi príručným bezdrôtovým 
telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm, aby nedochádzalo k prípadnému rušeniu 
kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s nezávislými výskumami a odporúčaniami programu 
Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce pokyny:

Zapnutý telefón VŽDY udržujte vo vzdialenosti minimálne 15,3 cm od kardiostimulátora.•	

Nenoste telefón v náprsnom vrecku.•	

Používajte ucho na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby ste minimalizovali možnosť rušenia. •	
V prípade čo i len malého podozrenia, že dochádza k rušeniu, telefón ihneď vypnite.
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Audiofóny
Niektoré digitálne bezdrôtové telefóny môžu spôsobovať rušenie niektorých audiofónov. V prípade takého 
rušenia sa obráťte na poskytovateľa služieb alebo zavolajte na zákaznícku servisnú linku a poraďte sa o 
možných alternatívach.

Ďalšie lekárske zariadenia
Ak používate akékoľvek iné lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu tohto zariadenia a zistite, či je 
dostatočne tienené proti externému vysokofrekvenčnému žiareniu. Pri získavaní týchto informácií vám môže 
pomôcť lekár.

V zdravotných strediskách, kde sú vyvesené príslušné pokyny, telefón vypnite. V nemocniciach a zdravotných 
strediskách môže byť používané zariadenie, ktoré je citlivé na vonkajšie vysokofrekvenčné žiarenie.

Upozornenie OEEZ
Smernica Európskeho parlamentu a rady o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení (OEEZ), 
ktorá vstúpila do platnosti 13. februára 2003, predstavuje významnú zmenu v zaobchádzaní s elektrickým 
zariadením po skončení jeho životnosti.

Cieľom tejto smernice je hlavne zabránenie vzniku OEEZ a ďalej podpora opakovaného používania, recyklácie 
a ďalších foriem obnovy tohto odpadu a tým zníženie jeho objemu.

Logo OEEZ (zobrazené naľavo) na výrobku alebo na jeho obale označuje, že tento výrobok 
nesmie byť likvidovaný ako súčasť komunálneho odpadu. Ste zodpovední za likvidáciu všetkého 
odpadového elektrického a elektronického zariadenia vo vyhradených zberných miestach určených 
na recykláciu tohto nebezpečného odpadu. Oddeleným zberom a riadnou recykláciou odpadového 
elektrického a elektronického zariadenia v čase likvidácie budeme môcť prispieť k ochrane 
prírodných zdrojov. Riadnou recykláciou odpadového elektrického a elektronického zariadenia 
bude ďalej zaistené zachovanie ľudského zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie týkajúce 
sa likvidácie a recyklácie odpadového elektrického a elektronického zariadenia a zberných miest 
získate na mestskom zastupiteľstve, od služby likvidácie komunálneho odpadu, v obchode, kde ste 
zariadenie zakúpili, alebo u jeho výrobcu.

Zhoda s požiadavkami smernice RoHS
Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES zo dňa 
27. januára 2003 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach (RoHS) a jej zmenami.


