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Přečtěte si před použitím zařízení
BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ 
ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

OCHRANA SOUKROMÍ
Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných 
telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, 
informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce 
záznamu v telefonu vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší 
země.

Omezení odškodného
V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM 
PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ 
SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, 
NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU 
JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, 
VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU 
DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU 
DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO 
NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, 
NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE SLUŽBY 
POČASÍ BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST. 

 *** DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ ***
Mnohé aplikace v telefonu vyžadují trvalé připojení k Internetu. 
Je důrazně doporučeno, abyste si objednali paušální (nebo 
neomezený) datový tarif. Pokud máte standardní datový tarif, 
mohou vám být účtovány značné poplatky za datové připojení, 
když se telefon připojí k Internetu. Důrazně doporučujeme, abyste 
před použitím aplikací v telefonu, které přistupují k Internetu, zjistili 
u svého mobilního operátora sazby za datové přenosy.
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1. V balení
Telefon HTC HD� s baterií
Synchronizační kabel 
USB
Síťový adaptér
Napájecí konektor

•
•

•
•

Stereofonní sluchátka 
s mikrofonem �,5 mm
Karta microSD
Pouzdro
Rychlý průvodce

•

•
•
•

2. Seznámení s telefonem
Na předním panelu najdete následující ovládací prvky:

START

HOVOR/
ODESLAT UKONČIT/

NAPÁJENÍ

Dotykový displej

VÝCHOZÍ ZPĚT

Oznamovací 
dioda LED

Sluchátko

Na levém panelu telefonu se nacházejí tlačítka 
ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI pro 
nastavení hlasitosti.

Pomocí zvukového konektoru na dolním panelu 
můžete připojit dodaná stereofonní sluchátka 
s mikrofonem �,5 mm. Na dolním panelu se také 
nachází synchronizační konektor pro nabíjení baterie 
telefonu nebo připojení telefonu k počítači.
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3. Před zapnutím telefonu

Sejměte tenkou fólii a 
vyjměte baterii

Zatáhněte za horní 
záhyb tenké fólie, 
abyste baterii uvolnili z 
telefonu i s fólií.

Fólii sejměte a vyhoďte.

Vyjměte baterii.

1.

�.

�.

Vložte kartu SIM
Vložte kartu SIM zlatými 
kontakty směrem dolů 
a zkoseným rohem 
směrem ven.

Zasuňte kartu SIM zcela 
do slotu.

1.

�.

Sejměte zadní kryt
Držte telefon pevně 
předním panelem dolů.

Pomocí palce nebo 
ukazováčku otevřete 
zadní kryt zvednutím 
levé strany krytu.

1.

�.

1

microSD

2

3

microSD

SIM CARD
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Vložte kartu microSD
Vložte kartu microSD do 
slotu zlacenými kontakty 
orientovanými dolů a 
zatlačte ji, až zacvakne na 
místo.

Vložte znovu baterii
Zarovnejte měděné 
kontakty baterie 
s konektory pro baterii 
uvnitř prostoru pro 
baterii.

Vložte nejprve stranu 
baterie s kontakty a 
potom baterii jemně 
zatlačte na místo.

1.

�.

Nasaďte zadní kryt
Zajistěte nejprve pravou 
stranu zadního krytu a 
potom kryt zatlačte na 
místo.

4

microSD

5

microSD

SIM

6

microSD
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7 Dobijte baterii
Připojte napájecí konektor do 
síťového adaptéru.

Připojte jeden konec 
synchronizačního kabelu 
USB do synchronizačního 
konektoru telefonu.

Připojte druhý konec USB 
synchronizačního kabelu 
USB do portu USB síťového 
adaptéru.

Připojením síťového adaptéru 
do elektrické zásuvky zahajte 
dobíjení.

1.

�.

�.

�.

Po instalaci karty SIM, baterie a karty microSD a nabití 
baterie můžete telefon poprvé zapnout. Čtěte dále 
a zjistěte, jaké činnosti můžete s telefonem provádět. 
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4. Začínáme
Zapněte telefon stisknutím tlačítka UKONČIT/
NAPÁJENÍ.

Při prvním zapnutí telefonu:

Pokud nevložíte kartu SIM a zapnete telefon 
poprvé, na telefonu se zobrazí kurz s vysvětlením, 
jak nainstalovat kartu SIM a baterii. Vypněte 
telefon, vložte kartu SIM a znovu vložte baterii. 
Teprve potom můžete telefon používat.

Telefon automaticky nastaví připojení GPRS/�G, 
MMS a WAP na základě vaší karty SIM.

Telefon vás provede kurzem o tom, jak používat 
klávesnici na obrazovce. Sledujte kurz a naučte se 
používat klávesnici na obrazovce.

Telefon vás navede, jak se připojit k síti Wi-Fi, 
je-li k dispozici, a umožní vám nastavit e-mailové 
účty a oblíbené sociální sítě, jako je Facebook®, 
YouTube™ a Twitter™. Podle pokynů na obrazovce 
nastavte své účty a přihlaste se k nim nebo můžete 
nastavení přeskočit a vrátit se k tomu jindy.

Některé funkce telefonu, jako například Počasí a 
Footprints, vyžadují službu zjištění polohy Google 
k automatickému zjištění vaší aktuální polohy. 
Můžete zvolit, zda službě zjištění polohy Google 
povolíte shromažďování informací o vaší poloze.

Telefon se pokusí automaticky zjistit vaše časové 
pásmo a nastavit čas. Nastavte místní čas, pokud je 
automatické zjištění neúspěšné.

Až se na telefonu zobrazí webová adresa, ze které 
je možné si stáhnout počítačový synchronizační 
software, poznamenejte si tuto webovou adresu, 
abyste si software mohli stáhnout a nainstalovat 
do počítače.

•

•

•

•

•

•

•
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5. Obrazovka Start
Obrazovku Start otevřete 
klepnutím na ikonu 
Start (  ) v levém 
horním rohu obrazovky 
nebo stisknutím 
tlačítka START (  ) 
na telefonu. Obrazovka 
Start zpřístupňuje klíčové 
funkce a programy 
telefonu.

6. Obrazovka uzamčení
Obrazovka uzamčení se 
zobrazí, když je telefon 
zamknutý. Tím je zabráněno 
náhodnému stisknutí tlačítka 
nebo dotyku obrazovky.

Po vypnutí displeje 
(automaticky nebo 
stisknutím tlačítka UKONČIT/
NAPÁJENÍ) bude telefon 
automaticky uzamčen 
a přejde do režimu spánku. 
Je-li zobrazena obrazovka 
uzamčení, můžete telefon 
odemknout posunutím 
tlačítka Zámek (  ) 
doleva nebo doprava.

Další informace o obrazovce uzamčení najdete 
v kapitole „Začínáme“ v Návodu k obsluze v souboru 
PDF.
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7. Přidání kontaktů do telefonu
Kontakty lze do telefonu přidat několika způsoby.

Vytvoření nových kontaktů
V telefonu si můžete vytvořit nové kontakty a zadat jejich 
telefonní číslo, e-mailovou adresu a další podrobnosti.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Lidé, 
klepněte na položku Další a potom klepněte na 
položku Nový.

2. Pro přidání fotografie kontaktu klepněte na ikonu 
Fotografie kontaktu (  ) v pravém horním rohu 
obrazovky Nová kontaktní karta. Zvolte, zda chcete 
použít fotografii příslušné osoby z účtu Facebook, 
vybrat fotografii z aplikace Alba nebo pořídit 
fotografii této osoby pomocí aplikace Fotoaparát.

3. Do poskytnutých polí zadejte podrobnosti kontaktu. 
Ke kontaktu také můžete přidat vyzváněcí tón.

4. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

Tip Na obrazovce Nová kontaktní karta se přesuňte do 
spodní části obrazovky a potom klepněte na položku 
Další, chcete-li zadat další podrobnosti kontaktu.

Synchronizace kontaktů aplikace Outlook
Máte-li kontakty aplikace Outlook v počítači nebo na 
serveru Exchange (pracovní účet aplikace Outlook), 
můžete je synchronizovat s telefonem. Další informace 
o synchronizaci telefonu s počítačem najdete v části 
„Synchronizace s počítačem“ v tomto průvodci. 
Informace o synchronizaci telefonu se serverem 
Exchange najdete v Návodu k obsluze v souboru PDF.

Synchronizace se službou Microsoft My Phone
Služba Microsoft® My Phone synchronizuje informace 
mezi telefonem a webem chráněným heslem na 
serveru společnosti Microsoft. Můžete zálohovat 
a obnovit kontakty, události kalendáře, fotografie 
a další informace. Podrobnosti najdete v Návodu 
k obsluze v souboru PDF.
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8. Vyzkoušejte HTC Sense
HTC HD� je prvním telefonem se systémem Windows 
Mobile®, který zahrnuje HTC Sense™, komplexně pojaté 
prostředí založené na třech hlavním principech — 
přizpůsobit, zůstat nablízku a odhalovat neočekávané.

Přizpůsobit
Přizpůsobená Výchozí 
obrazovka
Na hodinách počasí na Výchozí 
obrazovce si můžete zobrazit 
čas a počasí na místě, kde 
se právě nacházíte. Výchozí 
obrazovka také zobrazuje vaši 
nadcházející událost. Klepněte 
na příslušnou položku, pokud 
chcete změnit hodiny počasí 
tak, aby zobrazovaly jiné 
místo, aktualizovat informace o 
počasí nebo otevřít Kalendář.

Klíčové funkce, které běžně používáte, například 
Lidé, Zprávy, Pošta, Internet a další, jsou pohotově 
dostupné hned na Výchozí obrazovce. Karty na dolním 
okraji obrazovky Knihovna odpovídají různým funkcím 
telefonu. Jednoduše stiskněte a podržte prst na 
aktivní kartě a pak přesuňte prst doprava nebo doleva 
na funkci, kterou chcete použít. Můžete také klepnout 
přímo na kartu.

Můžete také přizpůsobit Výchozí obrazovku použitím 
animované nebo obrázkové tapety (klepnutím 
na položky Nabídka > Výchozí tapeta), změnit 
uspořádání karet a také přidat rychlé odkazy na lidi, 
na kterých vám nejvíce záleží, na oblíbené webové 
stránky a na aplikace.
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Zůstat nablízku
Na lidech záleží nejvíc
Mít lidi, na kterých vám nejvíc záleží, na blízku – to je 
tou hlavní funkcí telefonu.

Umístěte lidi, se kterými nejčastěji komunikujete hned 
na kartu Lidé na Výchozí obrazovce. Jednoduše 
klepněte na fotografii kontaktu, chcete-li rychle vytočit 
hovor nebo vytvořit novou zprávu, kterou byste 
tomuto kontaktu odeslali.

Vzhledem k tomu, že telefon má zprávy SMS a MMS, 
e-mailové konverzace a telefonní protokoly kontaktů 
uspořádané na jednom místě, můžete jediným 
pohledem získat přehled o všech komunikacích s 
danou osobou. Díky telefonu můžete také být stále 
napojeni na okruh svých společenských kontaktů, 
protože telefon dokonale integruje informace z 
účtu Facebook do osobních podrobností uložených 
kontaktů. Okamžitě uvidíte, co dělají, a zjistíte, zda 
mají nové fotografie či další aktualizace. A co je 
důležitější, máte dobrý přehled o tom, kdy mají 
narozeniny, a o dalších důležitých událostech.
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Zprávy SMS E-mail

Hovory Aktualizace a události na 
serveru Facebook

Lze zde také snadněji odesílat zprávy více kontaktům. 
Přesuňte prst na kartu Skupiny a vytvořte skupinu 
vybraných kontaktů, abyste mohli snadno odesílat 
textové, multimediální nebo e-mailové zprávy skupině, 
aniž by bylo nutné přidávat do zprávy kontakty s 
adresami po jedné.
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Sociální sítě
Užívejte si toho, že můžete twitterovat přímo z telefonu.

    

Telefon disponuje fotoaparátem s vysokým rozlišením, 
s nímž můžete pořídit fotografii a okamžitě ji poslat do 
svého alba na účtu Facebook. Při twitterování můžete 
fotografii poslat také se svou tweetovou zprávou. A co víc, 
můžete zachytit video a poslat jej na YouTube. Podrobnosti 
najdete v této příručce v části „Sdílení fotografií a videí na 
serverech Facebook, Twitter a YouTube“.

Odhalovat neočekávané
Inteligentní vytáčení
Telefon také umožňuje rychle 
a snadno přejít ze čtení 
textové, multimediální nebo 
e-mailové zprávy na volání 
odesílateli (pokud je telefonní 
číslo odesílatele uloženo 
v kontaktech). Když máte 
zprávu zobrazenou, stisknutím 
tlačítka HOVOR/ODESLAT 
zavoláte odesílateli.
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Klávesnice na obrazovce
Pro zadávání textu si můžete 
vybrat ze tří rozvržení 
klávesnice na obrazovce: 
Úplná klávesnice QWERTY, 
Kompaktní klávesnice 
QWERTY a Klávesnice Telefon.

Klávesnice na obrazovce 
nabízí funkci predikce slov 
a automatické opravy, čímž 
vám pomáhá psát rychleji 
a přesněji. Nemějte obavy 
z toho, že musíte pokaždé 
stisknout správnou klávesu 
– stačí se přiblížit a klávesnice 
na obrazovce se postará 
o zbytek. Úplná QWERTY

Když do zprávy uvádíte příjemce, stačí, když jednoduše 
zadáte několik prvních písmen jména příjemce. Zobrazí 
se seznam odpovídajících jmen z vašich uložených 
kontaktů. Klepněte na číslo nebo e-mailovou adresu 
příjemce, na kterou chcete zprávu odeslat.
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Internet a multimediální zábava na velké 
obrazovce
Díky výjimečně velké obrazovce s vysokým rozlišením 
si můžete naplno užívat surfování na internetu a 
přehrávání multimédií.

Při prohlížení webových stránek, listování fotografiemi 
a videoklipy nebo procházení hudebních alb můžete 
telefon otočit na stanu vlevo a změnit obrazovku na 
zobrazení na šířku.

Přetáhněte prst vlevo nebo vpravo po obrazovce při 
procházení fotografiemi, videoklipy nebo hudebními 
alby ve zobrazení na šířku.

Klepnutím zobrazíte fotografii, videoklip nebo hudební 
album uprostřed obrazovky.
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Klepnutím na prostřední 
fotografii nebo video 
zobrazíte příslušnou 
položku na celou 
obrazovku nebo 
klepnutím na prostřední 
album zobrazíte hudební 
stopy v daném albu 
a začnete poslouchat 
hudbu.

Přibližování a oddalování pomocí prstů
Kapacitní dotyková obrazovka telefonu je navržena 
čistě pro ovládání prsty. Když si prohlížíte webové 
stránky, fotografie, zprávy nebo dokumenty, můžete 
volně provádět přibližování a oddalování jednoduše 
tak, že dáte prsty do špetičky. Pomocí palce a 
ukazováčku stiskněte dotykovou obrazovku a 
roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést přiblížení. 
Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.

Přiblížení Oddálení
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Když se na některých obrazovkách zobrazí ovládací prvky 
nebo ikony malé a není snadné na ně klepnout, můžete 
opět pomocí prstů provést přiblížení nebo oddálení. Po 
přiblížení se ovládací prvek nebo ikona zobrazí větší, a tak 
na ně můžete prstem snadněji klepnout. Zobrazí se také 
malé okno náhledu a tažením prstu můžete toto okno 
posunovat na přiblížené obrazovce.

Normální obrazovka Přiblížená obrazovka

HTC Footprints
Pomocí aplikace HTC Footprints™ 
zaznamenejte kroniku svého 
života. Ať cestujete kamkoli, 
můžete pořizovat fotografie 
navštívených míst a ukládat jejich 
polohu GPS a další podrobnosti 
do telefonu. Na kartě Footprints 
na Výchozí obrazovce potom 
můžete fotografie snadno 
procházet a znovu svá oblíbená 
místa navštívit.

Další informace o aplikaci 
Footprints najdete v kapitole 
„Vyhledávání a nahrávání míst“ v 
Návodu k obsluze v souboru PDF.



Rychlý průvodce 1�    

Jednoduché a intuitivní
Některé designové prvky telefonu HTC HD� je 
mnohem snazší si vyzkoušet, než vysvětlit. Třeba 
úroveň hlasitosti vyzvánění, která se sníží, když 
telefon zjistí, že jste jej vzali do ruky, nebo displej, 
který se automaticky nastaví podle úrovně světla ve 
vašem okolí a vypne se při hovoru, aby nedocházelo 
k falešným dotykům na obrazovku. A také díky 
kapacitním dotykům v kombinaci s rozhraním 
optimalizovaným pro velký displej můžete snadno 
upravovat nastavení, nastavovat události kalendáře, 
procházet fotografie a pohybovat se nabídkami 
jediným dotykem prstu.
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9. Připojení k Internetu
Spojte se se světem prostřednictvím datového 
připojení nebo připojení Wi-Fi. Procházejte web, 
stahujte aplikace z webu Windows® Marketplace 
a odesílejte a přijímejte e-maily.

Použití datového připojení
Začnete-li používat funkci, která přistupuje k Internetu, 
například e-mail nebo webový prohlížeč, telefon se 
automaticky připojí k Internetu pomocí připojení 
�G/GPRS/EDGE.

V zájmu úspory životnosti baterie můžete datové 
připojení vypnout, když jej nepoužíváte. Na Výchozí 
obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení, klepněte na 
položku Bezdrátové ovládací prvky a potom klepněte na 
posuvník Zapnuto/Vypnuto u možnosti Datové připojení.

Použití připojení Wi-Fi
Pokud jste při prvním zapnutí telefonu přeskočili 
nastavení Wi-Fi, připojte telefon k síti Wi-Fi pomocí 
následujících kroků.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu 
Nastavení a klepněte na položku Bezdrátové 
ovládací prvky.

2. Klepněte na tlačítko Wi-Fi. Zjištěné bezdrátové sítě 
se zobrazí na obrazovce.

3. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi.

Pokud vyberete otevřenou (nezabezpečenou) síť, 
budete k ní automaticky připojeni.

Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte 
klíč zabezpečení a potom klepněte na Hotovo. 
Potom se připojíte k síti.

•

•



Rychlý průvodce �1    

Procházení webu
Poznejte bohaté možnosti procházení Internetu 
s aplikací Opera Mobile™. Na Výchozí obrazovce se 
přesuňte na kartu Internet a klepnutím na položku 
Spustit prohlížeč spusťte aplikaci Opera Mobile.

Aplikace Opera Mobile zobrazuje ve dvou režimech: 
celoobrazovkovém a normálním. V celoobrazovkovém 
režimu je skrytý panel Adresa a ovládací prvky 
prohlížeče. Chcete-li přejít z celoobrazovkového 
režimu zobrazení do normálního, klepněte na ikonu 
Obnovit (  ) v pravém dolním rohu obrazovky 
prohlížeče.

Při prohlížení webové stránky na celou obrazovku 
stiskněte na dotykové obrazovce jak palec, tak 
ukazováček a pro přiblížení roztáhněte prsty od sebe. 
Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.
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10. Zasílání zpráv
Zůstaňte v kontaktu s důležitými lidmi ve vašem životě.

Odesílání zpráv SMS
Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) na jiné 
mobilní telefony. Pokud překročíte počet znaků pro 
jednu zprávu SMS, bude tato zpráva SMS doručena 
jako jedna, ale účtována bude jako více zpráv.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu 
Zprávy a potom klepněte na ikonu Nová zpráva  
(  ) v pravém horním rohu obrazovky.

2. Do pole Komu zadejte číslo mobilního telefonu 
příjemce. Můžete také zadat několik prvních 
písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí 
seznam odpovídajících jmen z uložených kontaktů 
a potom klepněte na číslo mobilního telefonu 
příjemce, na které chcete poslat svou zprávu.

3. Klepněte na textové pole, které obsahuje text 
„Klepnutím vytvořte text“, a potom začněte 
vytvářet zprávu.

4. Až zprávu SMS vytvoříte, klepněte na tlačítko 
Odeslat (  ).

Odesílání zpráv MMS
Odesílejte multimediální zprávy (MMS), které obsahují 
fotografie, videa či zvukové klipy.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu 
Zprávy a potom klepněte na ikonu Nová zpráva  
(  ) v pravém horním rohu obrazovky.

2. Do pole Komu zadejte číslo mobilního telefonu 
příjemce nebo e-mailovou adresu. Můžete také 
zadat několik prvních písmen jména příjemce. Na 
základě toho se zobrazí seznam odpovídajících 
jmen z uložených kontaktů a potom klepněte na 
číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu 
příjemce, na které chcete poslat svou zprávu.
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3. Klepněte na tlačítko Příloha (  ) a potom zvolte, 
co chcete ke zprávě MMS přiložit: fotografii, video, 
zvuk, podrobnosti kontaktu, událost kalendáře 
nebo prezentaci.

4. Až zprávu MMS vytvoříte, klepněte na tlačítko 
Odeslat (  ).

Nastavení a používání e-mailu
Nastavte v telefonu e-mailové účty, které mohou 
zahrnovat osobní e-mail a pracovní účty. (Informace 
o nastavení pracovního účtu aplikace Outlook najdete 
v Návodu k obsluze v souboru PDF.)

Nastavení internetového e-mailového účtu
1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.

2. Pokud nastavujete e-mailový účet poprvé, klepněte 
na položku Přidat účet. V opačném případě 
klepněte na položky Nabídka > Přidat účet.

3. Vyberte poskytovatele e-mailu. Není-li váš 
poskytovatel e-mailu uveden v seznamu, klepněte 
na tlačítko Další.

4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte 
na tlačítko Další.

5. Zadejte své jméno a zobrazovaný název účtu a 
klepněte na tlačítko Další.

Poznámka  Jestliže typ e-mailového účtu, který chcete 
nastavit, není v databázi telefonu, budete na 
následujících obrazovkách vyzváni k zadání 
dalších údajů, například nastavení příchozího 
a odchozího e-mailového serveru. Toto 
nastavení získáte od poskytovatele e-mailu.

6. Zvolte, jak často má telefon automaticky odesílat a 
přijímat e-maily.

7. Klepněte na tlačítko Hotovo.
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Odeslání e-mailu
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Pošta 

a na pravé straně obrazovky klepněte na e-mailový 
účet, který chcete použít.

2. Klepněte na ikonu Nový e-mail (  ) a vytvořte 
novou e-mailovou zprávu.

3. Klepněte na tlačítko Komu a potom vyberte 
kontakt nebo e-mailovou skupinu.

Do pole Komu můžete také zadat několik prvních 
písmen jména příjemce. Na základě toho se zobrazí 
seznam odpovídajících jmen z uložených kontaktů 
a potom klepnutím na příjemce automaticky vložíte 
jeho e-mailovou adresu.

4. Zadejte předmět a zprávu a potom klepněte na 
tlačítko Odeslat.
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11. Použití aplikace Fotoaparát
Ať jste na cestách pracovně, nebo za zábavou, 
užívejte si pořizování fotografií a videí ze své cesty a 
setkání – máte k tomu telefon s pětimegapixelovým 
fotoaparátem.

Fotografování
1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Fotografie 

a videa a klepněte na ikonu Fotoaparát (  ).

2. Nechte fotoaparát automaticky zaostřit na předmět 
uprostřed obrazovky hledáčku nebo můžete volně 
vybrat jakoukoli oblast pro zaměření tak, že na 
obrazovce hledáčku klepnete na oblast, kterou chcete.

Automatické ostření

Dotykové ostření

Poznámka  Pokud klepnete mimo účinnou oblast 
zaostření, zobrazí se bílý rámeček označující 
hranici, kde můžete použít funkci Dotykové 
ostření.
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3. Stiskněte krátce tlačítko Virtuální fotoaparát  
(  ), chcete-li okamžitě pořídit fotografii, nebo 
stiskněte a podržte tlačítko Virtuální fotoaparát, 
chcete-li znovu zaostřit a potom pořídit fotografii.

Záznam videa
1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na 

kartu Fotografie a videa a klepněte na ikonu 
Videokamera (  ).

2. Zamiřte fotoaparát na předmět.

3. Stiskněte krátce tlačítko Virtuální fotoaparát  
(  ), chcete-li okamžitě začít zaznamenávat 
video, nebo stiskněte a podržte tlačítko Virtuální 
fotoaparát, chcete-li znovu zaostřit a potom začít 
zaznamenávat.

4. Záznam zastavíte opětným stisknutím tlačítka 
Virtuální fotoaparát.

Další informace o používání fotoaparátu naleznete 
v kapitole „Fotoaparát a multimédia“ v Návodu k 
obsluze v souboru PDF.

12. Sdílení fotografií a videí na serverech 
Facebook, Twitter a YouTube
Přímo z telefonu je možné snadno sdílet fotografie na 
serverech Facebook a Twitter. Můžete také odesílat 
videa na server YouTube.

Jak se přihlásit do sociálních sítí
Pokud jste přeskočili nastavení účtů sociálních sítí, 
když jste poprvé zapnuli telefon, musíte se nejprve ke 
svým účtům přihlásit, a teprve potom můžete odesílat 
a sdílet fotografie a videa.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu 
Nastavení a klepněte na položku Datové služby.
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2. Přihlaste se na účty Facebook, YouTube a Twitter 
najednou. Klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí 
na pravé straně každé z těchto sociálních sítí. Na 
další obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo a 
potom klepněte na položku Přihlásit se.

Odesílání fotografií na Facebook
Po pořízení fotografie fotoaparátem vašeho telefonu 
můžete fotografii odeslat na účet Facebook. Pokud 
chcete najednou odeslat více fotografií, použijte 
aplikaci Alba.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát a pořiďte fotografii. 
Pokyny najdete v části „Použití aplikace 
Fotoaparát“ v tomto průvodci.

2. Po pořízení fotografie klepněte na ikonu Odeslat 
(  ), vyberte položku Odeslat na Facebook a 
potom klepněte na položku Odeslat.

3. Pro sdílení několika fotografií přesuňte prst na 
kartu Fotografie a videa na Výchozí obrazovce a 
potom klepněte na položku Alba ve spodní části 
obrazovky.

Na obrazovce Alba klepněte na položky Nabídka > 
Sdílet > Facebook, klepněte na každou z fotografií, 
které chcete sdílet, a potom klepněte na položku 
Odeslat.

Po odeslání se pomocí webového prohlížeče přihlaste 
na účet Facebook, pokud chcete zkontrolovat a projít 
odeslané fotografie na účtu Facebook. Uvidíte je 
na Hlavní stránce. Najdete je také seskupené v albu 
„Položky z mobilu“.

Odeslání fotografie na Twitter
Na účet Twitter můžete odeslat vždy jen jednu 
fotografii. Vytvořte nejprve nový tweet a potom 
vyberte fotografii nebo použijte aplikaci Fotoaparát 
pro pořízení fotografie. Telefon odešle fotografii do 
hostitelské služby pro fotografie a potom její adresu 
URL umístění vloží do tweetu.
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1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Twitter.

2. Klepněte na položky Nabídka > Nový tweet. 
Pokud chcete do tweetu vstoupit, napište text do 
poskytnutého pole.

3. Klepněte na tlačítko Fotoaparát (  ).

4. Pokud na následující obrazovce nevidíte fotografii, 
kterou chcete, klepněte nejprve na položku Alba 
a vyberte album, které obsahuje fotografii, kterou 
chcete sdílet.

5. Až uvidíte požadovanou fotografii, klepnutím tuto 
fotografii vyberte. Můžete také klepnout na ikonu 
Fotoaparát (  ) v levém horním rohu obrazovky 
a pomocí aplikace Fotoaparát pořídit fotografii.

6. Telefon potom začne odesílat fotografii na 
hostitelskou stránku pro fotografie Twitter. Po 
odeslání je potom adresa URL umístění fotografie 
vložena do tweetové zprávy.

7. Klepnutím na položku Aktualizovat odešlete 
tweet společně s adresou URL fotografie, aby ji na 
serveru Twitter mohli vidět i ostatní lidé.

Pokud se vrátíte na kartu Twitter na Výchozí 
obrazovce a klepnete na položku Všechny tweety, 
zobrazí se odeslaný tweet obsahující adresu URL 
sdílené fotografie.
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Odesílání videí na YouTube
Pomocí aplikace Fotoaparát můžete zachytit video 
a poslat jej okamžitě na YouTube. Pokud chcete 
najednou odeslat více videí, použijte aplikaci Alba.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát a zachyťte video. 
Pokyny najdete v části „Použití aplikace 
Fotoaparát“ v tomto průvodci.

2. Po zachycení videa klepněte na ikonu Odeslat  
(  ), vyberte položku Odeslat na YouTube a 
potom klepněte na položku Odeslat.

3. Na obrazovce Odeslání videa zadejte popisný 
název a značky videa. Klepnutím na posuvník 
zapnutí a vypnutí také nastavte, zda chcete, aby 
toto video bylo dostupné všem.

4. Klepněte na položku Odeslat.

Pro sdílení několika videí přesuňte prst na kartu 
Fotografie a videa na Výchozí obrazovce a potom 
klepněte na položku Alba ve spodní části obrazovky. 
Na obrazovce Alba klepněte na položky Nabídka > 
Sdílet > YouTube, klepněte na každé z videí, které 
chcete sdílet, klepněte na položku Další a potom 
postupujte podle kroků � a � výše, chcete-li odeslat 
videa na YouTube.

Po odeslání se pomocí webového prohlížeče přihlaste 
na účet YouTube, pokud chcete zkontrolovat a 
zobrazit odeslaná videa. Najdete je seskupené v části 
„Odeslaná videa“ v historii vašeho účtu.
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13. Správa bezdrátového ovládání vašeho 
telefonu
Comm Manager vám umožňuje snadno zapnout a 
vypnout bezdrátové komunikační funkce telefonu, 
například Wi-Fi, Bluetooth, datové připojení a více. Na 
Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení 
a potom klepněte na položku Bezdrátové ovládací 
prvky a otevřete aplikaci Comm Manager.

Na obrazovce Comm Manager klepnutím na levou 
stranu proveďte konfiguraci uvedených nastavení. 
Klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí vpravo 
můžete funkci zapnout nebo vypnout.

Další informace o používání aplikace Comm Manager 
najdete v kapitole „Správa telefonu“ v Návodu k 
obsluze v souboru PDF.

Tip Díky funkci Směrovač Wi-Fi v aplikaci Comm Manager 
můžete telefon nastavit jako bezdrátový směrovač, 
abyste mohl připojit počítač pomocí Wi-Fi k telefonu a 
použít datové připojení telefonu k přístupu na Internet. 
Další informace naleznete v kapitole „Internet a sociální 
sítě“ v Návodu k obsluze v souboru PDF.
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14. Synchronizace s počítačem
Pokud informace z počítače synchronizujete 
s telefonem, můžete mít tyto informace stále při sobě.

Chcete-li zjistit, jak stáhnout a nainstalovat program 
Microsoft ActiveSync (pro systém Windows XP) nebo 
Centrum zařízení Windows Mobile (pro systém Windows 
Vista) do počítače, přejděte na následující webovou adresu: 

http://www.windowsmobile.com/getstarted

Nastavení programu ActiveSync
1. Připojte telefon k počítači. Automaticky se spustí 

Průvodce nastavením synchronizace. Pokračujte 
klepnutím na tlačítko Další.

2. Chcete-li synchronizovat telefon s počítačem, 
zrušte zaškrtnutí políčka Synchronizovat přímo se 
serverem, na kterém je spuštěn server Microsoft 
Exchange a potom klepněte na tlačítko Další.

3. Vyberte typy informací, které chcete 
synchronizovat, a klepněte na tlačítko Další.

4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte 
zaškrtnutí políčka Povolit bezdrátová datová 
připojení. 

5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Nastavení programu Centrum zařízení 
Windows Mobile
1. Připojte telefon k počítači. Bude automaticky 

nakonfigurován a spuštěn program Centrum 
zařízení Windows Mobile.

2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na 
tlačítko Přijmout.

3. Na domovské stránce programu Windows Mobile 
Device Center klepněte na položku Nastavit zařízení.

4. Vyberte položky, které chcete synchronizovat, 
a klepněte na tlačítko Další.

5. Zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko 
Nastavit.
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15. Resetování telefonu
Při softwarovém resetování bude vymazána celá 
aktivní programová paměť a ukončeny všechny aktivní 
programy. Tuto akci lze použít, pokud telefon pracuje 
nezvykle pomalu nebo při nesprávné činnosti programu.

1. Pomocí palce nebo ukazováčku otevřete zadní kryt 
zvednutím levé strany krytu.

2. Tlačítko RESET je umístěno v levé dolní části 
prostoru pro baterii a slotu pro kartu SIM. Pomocí 
malého předmětu s neostrým špičatý koncem, jako 
je párátko, stiskněte tlačítko RESET.

microSD

SIM

Tlačítko 
RESET

Telefon bude restartován a zobrazí se Výchozí 
obrazovka.

3. Při vracení zadního krytu nejprve zajistěte pravou 
stranu zadního krytu a potom kryt zatlačte na 
místo.

Poznámka  Pokyny k vymazání úložiště nebo provedení 
hardwarového resetu najdete v kapitole „Správa 
telefonu“ v Návodu k obsluze v souboru 
PDF. Pamatujte, že po provedení kteréhokoli 
z těchto kroků budou vymazána všechna 
data a telefon bude nastaven zpět na výchozí 
nastavení. Nezapomeňte nejprve zálohovat 
další nainstalované programy, data a soubory, a 
teprve potom proveďte některý z kroků.



Rychlý průvodce ��    

16. Tipy pro odstraňování potíží
Následuje několik základních tipů pro odstraňování 
potíží a další informace, které vám pomohou lépe 
telefonu rozumět.

Otázka:  Co mám dělat, když se telefon 
zablokuje nebo pracuje pomalu?

Zkuste telefon restartovat nebo uvolnit 
paměť telefonu.

Zkuste z telefonu odinstalovat přídavné 
moduly a odstranit tak případnou funkční 
nestabilitu, kterou mohou způsobovat.

Po zálohování dat a souborů obnovte 
tovární nastavení telefonu. Na Výchozí 
obrazovce přesuňte prst na kartu 
Nastavení, klepněte na položky 
Zabezpečení > Obnovit tovární nastavení 
a potom podle pokynů na obrazovce 
obnovte tovární nastavení telefonu. 
Pokud se telefon zablokoval a nemůžete 
spustit systém Windows Mobile, proveďte 
hardwarový reset. Další informace 
o hardwarovém resetu najdete v kapitole 
„Správa telefonu“ v Návodu k obsluze 
v souboru PDF.

Otázka:  Zdá se mi, že výdrž telefonu 
v pohotovostním režimu se zkracuje.

Výdrž v pohotovostním režimu se může 
lišit podle toho, jak telefon používáte. 
Pokud zapnete bezdrátové funkce, jako je 
Bluetooth a Wi-Fi, a budete je používat, 
bude baterie vyčerpána rychleji.

Dlouhé hovory, používání fotoaparátu, 
připojení k Internetu a další funkce 
vyčerpají baterii rychleji.

•

•

•

•

•
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Baterie jsou spotřební položky a měly by 
být vyměňovány každých osm měsíců až 
jeden rok.

Další informace získáte také na webové 
stránce podpory společnosti HTC. Na 
stránce podpory vyberte svůj model 
telefonu a přečtěte si časté otázky.

Otázka:  Při nabíjení baterie nebo při dlouhém 
telefonování se telefon zahřívá.

Je normální, že se telefon během nabíjení 
zahřívá. Po nabití se opět vrátí na normální 
teplotu.

Je normální, že se telefon zahřívá, když 
delší dobu používáte stejnou funkci, 
například dlouho telefonujete nebo 
pořizujete dlouhý videoklip.

Všechny telefony HTC jsou před uvedením 
na trh ve výrobě testovány.

•

•

•

•
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Příloha: Bezpečnostní a další předpisy
Právní omezení
INFORMACE O POČASÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU 
POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO 
TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY 
SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU 
POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ 
PARTNEŘI výslovně zříkají jakýchkoli záruk, ať výslovně uvedených 
nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, za 
informace, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby 
Počasí, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených 
nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý 
účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, 
spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných 
záruk vznikajících při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její 
poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za používání nebo 
zneužívání informací, dat a dokumentace služby Počasí nebo za 
následky jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb 
neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, 
že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, 
data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou 
odpovědnost vůči libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské 
či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo neuvedení 
druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, 
uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. BEZ OMEZENÍ 
OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE 
INFORMACE, DATA A DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ MOHOU 
OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM 
ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, DAT A 
DOKUMENTACE SLUŽBY POČASÍ. 
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Důležité informace o ochraně zdraví a 
bezpečnostní informace
Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené 
bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné 
odpovědnosti za způsobené škody.

Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny 
k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým 
proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující 
bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené 
baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a 
ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI 
UZEMNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může 
mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu 
nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači 
zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního 
nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a 
zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající 
zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu 
s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ
Používejte správný externí napájecí zdroj
Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného 
na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného 
napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo 
místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného 
zdroje, zjistíte potřebné informace z přiloženého návodu k obsluze.
S modulem baterie zacházejte opatrně
Tento výrobek obsahuje baterii Li-Ion. Při nesprávném zacházení s modulem 
baterie hrozí nebezpeční vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie 
otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, 
nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně 
nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C (140 ˚F).

•

•
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  UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí 
výbuchu. Chcete-li snížit nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii 
nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější 
kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C a neodhazujte do 
ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ 
baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních 
nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.

 

Buďte obzvláště opatrní
Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či 
jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu. 
Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby 
nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by 
mohlo dojít ke zkratu během provozu. 
Telefon by se měl připojovat k výrobků, které jsou označeny 
logem USB-IF nebo mají provedený program shody s USB-IF.
Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná 
nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo 
vydává zápach. 
Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, 
aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se 
ihned obraťte na lékaře. 
Pokud z baterie uniká tekutina: 

Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. 
Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou 
oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke 
kontaktu, oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu 
s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu. 

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ
Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními 
teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla 
nebo v místech s teplotou přesahující �0 °C (1�0 °F), například na 
přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem 
dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření nebo silnému 
ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí 
baterie nebo poškození vozidla.

•
•

•

•
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NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU

POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně 
hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro 
použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň 
tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50���-1:�000 nebo 
NF EN 50���-�:�00� v souladu s ustanovením pro Francii L. 5���-1.

Sluchátka, vyrobená společností HTC, model RC E160.

BEZPEČNOST V LETADLE
Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho 
komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání 
funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí 
protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, 
nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ
Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, 
chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále 
v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, 
kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, 
v podpalubí lodí, v chemických závodech, v zařízeních pro převoz 
nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou 
ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach 
nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém 
prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek 
ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ
Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu 
nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj 
vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. 
Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, 
což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. 
Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro 
doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé 
by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání 
vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických 
závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně 
výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. 
Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, 

•
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podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo 
chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie 
nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY
Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat 
s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V 
některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ 
VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například 
ocelová konstrukce stavby).
Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného 
elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, 
reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo 
příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného 
výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení 
vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ
Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. 
Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto 
přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce 
tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu 
vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může 
pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, 
telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být 
používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA
Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení 
některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na 
poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a 
poraďte se o možných alternativách.

•
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NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ
Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti 
provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován 
pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových 
zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti 
osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa 
nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené 
nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů 
a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení 
doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních 
předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu 
telefonu a zaručení toho, že 
vystavení lidského organizmu 
vysokofrekvenčnímu záření 
nepřekročí hodnoty stanovené 
v příslušných normách, zařízení 
vždy používejte jen v obvyklé 
poloze. Kontakt s oblastí antény 
může zhoršit kvalitu hovoru 
a způsobit, že zařízení bude 
pracovat na vyšší hladině výkonu, 
než je nezbytné. Zabráněním 
kontaktu s oblastí antény, když 
je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete 
optimálního výkonu antény a 
životnosti baterie.

Umístění 
antény

Všeobecné bezpečnostní zásady
Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem
Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před 
usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Doporučuje se také uložit 
zařízení do ochranného obalu a používat k ovládání obrazovky pouze pero nebo 
prsty. Displej obrazovky prasklý v důsledku nesprávné manipulace není krytý 
zárukou.
Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá
Při dlouhodobém používání, například při telefonování, nabíjení baterie nebo 
procházení webu, se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav 
normální a proto by neměl být považován za problém.

•
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Věnujte pozornost servisnímu značení
Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech 
neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být 
prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.
Poškození vyžadující opravu
V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného 
servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:

Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký 
předmět.
Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.

Zabraňte působení tepla
Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, 
akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají 
teplo.
Zabraňte působení vlhkosti
Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty
Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami a 
úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste 
zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu 
odpařit.
UPOZORNĚNÍ:  Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do 

teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení 
nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.

Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku
Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. 
Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány 
nebo zakryty.
Upevňovací příslušenství
Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. 
Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by 
mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.
Vyvarujte se nestabilního upevnění
Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku. 
Používejte výrobek jen se schváleným vybavením
Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným 
vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.

•
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Nastavení hlasitosti
Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost 
přístroje.
Čištění
Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte 
tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění 
displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu. 

Identifikace pro kontrolní orgány
Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo 
modelu PB81100. 

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení 
používejte s výrobkem PB81100 pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu BB81100.

Poznámka  Tento výrobek je určen k použití se schváleným 
omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném 
napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Telecommunications & Internet Association (TIA)  
Safety Information
Kardiostimulátory
Asociace Health Industry Manufacturers Association 
doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a 
kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,� cm, aby nedocházelo 
k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou 
v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless 
Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat 
následující pokyny:

Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm 
od kardiostimulátoru.
Nenoste telefon v náprsní kapse.
Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste 
minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, 
že dochází k rušení, telefon ihned vypněte.

Naslouchadla
Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení 
některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na 
poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a 
poraďte se o možných alternativách.

•

•

•

•
•
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Další lékařská zařízení
Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce 
tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu 
vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může 
pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, 
telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být 
používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ
Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a 
elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 1�. února 
�00�, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým 
zařízením po skončení jeho životnosti. 

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále 
podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy 
tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.

Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho 
obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako 
součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci 
veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení 
ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci 
tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a 
řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického 
zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně 
přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického 
a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování 
lidského zdraví a životního prostředí. Další informace 
týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a 
elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském 
zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, 
v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS
Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského 
parlamentu a Rady �00�/�5/ES ze dne ��. ledna �00� o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.
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Informace o specifické míře absorpce
0,��1 w/kg @10 g (hlava)

0,��5 w/kg @10 g (tělo)
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