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Přečtěte si tyto informace před tím, než se do 
něčeho pustíte

Dobijte baterii
Baterie v ještě nebyla nabita. Při nabíjení telefonu je důležité, 
abyste nevyjímali modul baterie. Mohli byste tak telefon poškodit. 
Nepokoušejte se ani telefon rozebírat. (Mohli byste tak způsobit 
neplatnost záruky.)

Vyberte si moudře síťový tarif
Telefon může velmi rychle využívat velkou míru šířky pásma 
Internetu. Důrazně vám doporučujeme, abyste si ještě před tím, 
než telefon začnete používat, promluvili s mobilním operátorem o 
datovém tarifu. Pokud máte standardní datový tarif, mohou vám 
být účtovány značné poplatky. Přepnutí na paušální tarif může 
vycházet mnohem levněji.

Zjistěte si informace o zákonech o ochraně soukromí
Některé země mají přísné zákony o tom, jak a kdy můžete 
zaznamenávat telefonické konverzace. Například můžete mít 
povinnost před zahájením záznamu informovat o tom osobu, se 
kterou mluvíte. Je užitečné zjistit si informace o těchto zákonech v 
místě, kde žijete, ještě než funkci záznamu začnete používat.

A na závěr několik důležitých slov od našeho právního týmu

(OMEZENÍ ODŠKODNÉHO)

V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem nenese 
společnost HTC ani její partneři v žádném případě odpovědnost vůči 
vám, uživatelům ani třetí osobě za nepřímé, zvláštní, náhodné 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 bez ohledu 
na jejich předvídatelnost nebo bez ohledu na to, zda společnost 
HTC či její partneři byli informováni o možnosti takových škod. A 
za žádných okolností celková odpovědnost společnosti HTC nebo 
jejích partnerů nepřesáhne částku obdrženou od vás, a to bez ohledu 
na právní systém, v němž se předmět žaloby řeší. Výše uvedené 
informace nemají vliv na zákonná práva, kterých se nelze zříct.
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Tento rychlý průvodce vám pomůže začít používat 
telefon. V příručce používáme tyto symboly pro 
označení důležitých nebo užitečných informací:

Poznámky Důležité informace

Tipy Bezpečnostní opatření

Kompletní návod a další užitečné informace najdete na 
webových stránkách podpory HTC na adrese www.htc.
com/support.
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1. Obsah krabice
V krabici byste měli nalézt následující položky:

Telefon

Baterie

Kabel USB

•

•

•

Stereofonní sluchátka 
s mikrofonem �,5 mm

Síťový adaptér 

Tento rychlý průvodce

•

•

•

2. Seznámení s telefonem

Oznamovací 
dioda LED

Dotykový displej

HOVOR/
ODESLAT

NAPÁJENÍ

ZPĚT

START

VÝCHOZÍ

Sluchátko

KONEC

Konektor sluchátek 
s mikrofonem �,5 mm

Ovladač 
hlasitosti

Konektor USB
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3. Před zapnutím telefonu

Sejměte zadní kryt

Pevně telefon uchopte.

Zatlačte z mezery na 
horní panelu, jak je to 
vyobrazeno na obrázku.

Opatrně sejměte zadní 
kryt.

1.

�.

�.

Vložte kartu SIM

Vložte kartu SIM 
pozlacenými kontakty 
směrem dolů a zkoseným 
rohem směrem ven 
z patice.

Zasuňte kartu SIM zcela 
do slotu.

1.

�.

Vložte baterii

Vložte baterii do telefonu 
tak, že jako první vložíte 
stranu s měděnými 
kontakty. Při vkládání 
baterie by měděné 
kontakty měly být vpravo.

Zasuňte dovnitř celou 
baterii.

1.

�.
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Vložte kartu microSD

Vložte kartu microSD 
(není součástí balení) do 
slotu zlacenými kontakty 
orientovanými dolů.

Zatlačte ji úplně dolů tak, 
abyste slyšeli cvaknutí.

1.

�.

Nasaďte zadní kryt zpět

Vložte poutka uvnitř 
zadního krytu do otvorů 
ve spodním panelu 
telefonu. 

Zatlačte na telefon proti 
zadnímu krytu, až zaklapne 
do správné polohy.

1.

�.

Zadní kryt musíte vrátit zpět, aby řádně pracovala 
anténa.

Dobijte baterii

Připojte síťový adaptér do 
konektoru USB ve spodní 
části telefonu.

Připojením síťového 
adaptéru do elektrické 
zásuvky zahajte dobíjení. 
Úplné dobití telefonu 
potrvá asi tři hodiny.

1.

�.

Pokud má síťový adaptér dodaný s telefonem 
vyměnitelné konektory, musíte před dobíjením baterie 
nejprve připojit konektor do síťového adaptéru.
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Po instalaci karty SIM, baterie a karty microSD a nabití 
baterie můžete telefon poprvé zapnout. Zapněte telefon 
stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ. 

Čtěte dále a zjistěte, jaké činnosti můžete s telefonem 
provádět.

4. Začínáme
Když telefon poprvé zapnete, zobrazí se kurzy a telefon 
vás provede nastavením e-mailových účtů a oblíbených 
sociálních sítí. Můžete dokončit nastavení podle pokynů 
zobrazených na obrazovce nebo přeskočit nastavení 
a provést je jindy tak, že stisknete tlačítko START a 
potom klepnete na položku Nastavení.

5. Obrazovka Start
Stisknutím tlačítka START 
na telefonu (  ) otevřete 
obrazovku Start.

Obrazovka Start zpřístupňuje 
klíčové funkce a programy 
telefonu.
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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 
NAPÁJENÍ) bude telefon 
automaticky uzamčen a přejde do 
režimu spánku. 
Je-li zobrazena obrazovka uzamčení, 
můžete telefon odemknout 
posunutím Panelu odemčení dolů.

Další informace o obrazovce uzamčení najdete v kapitole 
„Začínáme“ v Návodu k obsluze v souboru PDF.

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 Kontakty a potom klepněte na 
položku Nový.

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

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

�. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.
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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
Kontakty aplikace Outlook nebo server Exchange (pracovní 
účet aplikace Outlook) můžete 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.

8. Vyzkoušejte HTC Sense
Odhalte ve svém telefonu HTC Sense™, intuitivní, 
dokonale integrované prostředí postavené na třech 
hlavních principech — přizpůsobit, zůstat nablízku a 
odhalovat neočekávané.

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.
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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 oblíbené webové 
stránky a aplikace a na lidi, na kterých vám nejvíce záleží.

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. 
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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.

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.

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“.

Inteligentní vytáčení

Díky funkci Inteligentní vytáčení programu Telefon 
můžete vytočit hovor snadno a rychle. Jednoduše za-
dejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména 
osoby, které chcete zavolat. Funkce Inteligentní vytáčení 
automaticky prohledá a vyfiltruje seznam kontaktů 
(uloženy v telefonu a na kartě SIM) a telefonní čísla 
v seznamu hovorů. Ve vyfiltrovaném seznamu vyberte 
číslo nebo kontakt, kterému chcete zavolat.
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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 klávesnice 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.

Internet a multimediální zábava

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.
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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

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.

Když telefon držíte v jedné ruce a posouváte palcem téže 
ruky, dávejte pozor na to, abyste se nedotýkali obrazovky 
ostatními prsty nebo dlaní, protože telefon by to mohl 
interpretovat jako gesto přibližování a oddalování pomocí 
prstů.
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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.

Jednoduché a intuitivní

Některé designové prvky telefonu HTC HD mini 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 náhodným dotykům na 
obrazovku. A také díky kapacitním dotykům můžete 
snadno upravovat nastavení, nastavovat události 
kalendáře, procházet fotografie a pohybovat se 
nabídkami jediným dotykem prstu.
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9. Připojení k Internetu
Díky tomuto telefonu máte celý Internet v kapse. Můžete 
se dostat online pomocí datového připojení nebo Wi-Fi.

Použití datového připojení

Je to jednoduché. Když telefon poprvé zapnete (a je 
již vložená karta SIM), měl by se automaticky připojit k 
datovým službám vašeho mobilního operátora.

V zájmu úspory životnosti baterie můžete datové 
připojení vypnout, když jej nepoužíváte. Na Výchozí 
obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení, klepněte na 
položku Bezdrátové ovládácí 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 ovládácí prvky.

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

�. 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.
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Procházení webu

Díky prohlížeči ve vašem telefonu je procházení webu 
snadné a zábavné.

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.



Rychlý průvodce      1�    

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.

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

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.

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

Až zprávu SMS vytvoříte, klepněte na tlačítko Odeslat.

Odesílání zpráv MMS

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

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

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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Klepněte na tlačítko Příloha (  ) a potom zvolte, 
co chcete ke zprávě MMS přiložit: fotografii, video, 
zvuk, podrobnosti kontaktu, událost kalendáře nebo 
prezentaci.

Až zprávu MMS vytvoříte, klepněte na tlačítko Odeslat.

Nastavení internetového e-mailového účtu

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.)

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.

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

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

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

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

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.

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

Klepněte na tlačítko Hotovo.

Odeslání e-mailu

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Pošta a na 
pravé straně obrazovky klepněte na e-mailový účet, 
který chcete použít.
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Klepněte na ikonu Nový e-mail (  ) a vytvořte 
novou e-mailovou zprávu.

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.

Zadejte předmět a zprávu a potom klepněte na 
tlačítko Odeslat.

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

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Fotografie 
a videa a klepněte na ikonu Fotoaparát (  ).

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
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Dotykové ostření

Pokud klepnete mimo účinnou oblast zaostření, zobrazí se 
bílý rámeček označující hranici, kde můžete použít funkci 
Dotykové ostření.

�. 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

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Fotografie 
a videa a klepněte na ikonu Videokamera (  ).

Zamiřte fotoaparát na předmět.

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.

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.
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12. Sdílení fotografií a videí
Přímo z telefonu je možné snadno sdílet fotografie na 
serverech Facebook a Twitter a 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.

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení 
a klepněte na položku Datové služby.
Přihlaste se na účty Facebook, YouTube a Twitter 
najednou. Klepněte na všechny položky a 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.

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

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

Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Twitter.

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

Klepněte na tlačítko Fotoaparát (  ).

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

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.

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

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 Tweets, 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.

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

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

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.

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

Správce komunikace 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 ovládácí prvky a 
otevřete aplikaci Správce komunikace.

Na obrazovce Správce komunikace 
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 Správce komunikace 
najdete v kapitole „Správa telefonu“ v Návodu k obsluze 
v souboru PDF.

Díky funkci Wi-Fi Router v aplikaci Správce komunikace 
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.

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 nebo Windows �) 
do počítače, přejděte na následující webovou adresu:

http://www.windowsmobile.com/getstarted
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Nastavení programu ActiveSync

Připojte telefon k počítači. Automaticky se spustí 
Průvodce nastavením synchronizace. Pokračujte 
klepnutím na tlačítko Další.

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.

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

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

Klepněte na tlačítko Dokončit.

Nastavení programu Centrum zařízení Windows Mobile

Připojte telefon k počítači. Bude automaticky 
nakonfigurován a spuštěn program Centrum zařízení 
Windows Mobile.

Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko 
Přijmout.

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

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

Zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko Nastavit.
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15. Obnovení továrního nastavení
Potřebujete začít znovu? Pokud chcete telefon předat 
někomu jinému nebo prostě chcete začít úplně znovu, 
můžete obnovit tovární nastavení telefonu. Není to krok, 
který lze provést snadno. Obnovením továrního nastavení 
telefonu odstraníte všechna data, včetně aplikací, které 
jste si stáhli a nainstalovali. Telefon se tak vrátí do stavu, 
v jakém byl, než jste jej poprvé zapnuli. 

Před obnovením továrního nastavení telefonu 
nezapomeňte provést zálohu dat, které si chcete 
uchovat. 

Resetování telefonu prostřednictvím nastavení

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu Nastavení 
a klepněte na položky Zabezpečení > Obnovit tovární 
nastavení.

Zadejte číslo „1���” a potom klepněte na tlačítko Ano.

Resetování telefonu pomocí tlačítek telefonu

Při vypnutém telefonu stiskněte a podržte tlačítka 
ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI a 
potom krátce stiskněte a uvolněte tlačítko NAPÁJENÍ. 

Na obrazovce se pak zobrazí zpráva, která vás 
upozorní, že operace odstraní všechny vaše osobní 
údaje a obnoví veškeré výchozí nastavení z výroby.

Uvolněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ 
HLASITOSTI.

Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a proveďte 
hardwarové resetování, nebo stiskněte tlačítko 
NAPÁJENÍ a resetování zrušte.
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16. Tipy pro odstraňování potíží
Otázka:  Co mám dělat, když se telefon zablokuje nebo 

pracuje pomalu?

Zkuste telefon restartovat nebo uvolnit paměť 
telefonu.

Odinstalujte z telefonu přídavné moduly, 
abyste odstranili 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 
obrazovka telefonu nereaguje 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.

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.
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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 a certifikovány místními regulačními úřady.

Vyhledejte si dodatečné aktualizace a užitečné tipy na 
naší webové stránce: www.htc.com/support.







Rychlý průvodce      ��    



�1H0xxxx-xxM Rev.A

htc.com


	1.	Obsah krabice
	2.	Seznámení s telefonem
	3.	Před zapnutím telefonu
	4.	Začínáme
	5.	Obrazovka Start
	6.	Obrazovka uzamčení
	7.	Přidání kontaktů do telefonu
	8.	Vyzkoušejte HTC Sense
	9.	Připojení k Internetu
	10.	Zasílání zpráv
	11.	Použití aplikace Fotoaparát
	12.	Sdílení fotografií a videí
	13.	Správa bezdrátového ovládání vašeho telefonu
	14.	Synchronizace s počítačem
	15.	Obnovení továrního nastavení
	16.	Tipy pro odstraňování potíží

