
Vaše zařízení HTC EVO 3D
Rychlý průvodce

Kompletní uživatelskou příručku a další užitečné zdroje 
najdete na adrese www.htc.com/support.
Prostudujte si také Příručku s bezpečnostními a 
předpisovými informacemi, která je součástí dodávky.

Získejte HTC Sync
Aplikaci HTC Sync můžete používat k synchronizování 
kontaktů, kalendáře a dalších informací mezi počítačem 
a telefonem. Zkopírujte si aplikaci HTC Sync z karty 
microSD, která byla dodána s vaším telefonem, a 
nainstalujte si aplikaci na počítač.
1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který 

jste s telefonem dostali.
2. V telefonu klepněte na položku Disková jednotka 

potom klepněte na položku Hotovo.
3. V počítači přejděte na paměťovou kartu telefonu, která 

je rozpoznána jako vyměnitelný disk.
4. Zkopírujte soubor HTCSync.exe do počítače.
5. Odpojte telefon podle požadavků použitého 

operačního systému počítače pro bezpečné odebrání 
telefonu.

6. Na počítači poklepejte na soubor HTCSync.exe a podle 
pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci HTC Sync.

Navštivte občas stránky technické podpory  
(www.htc.com/support) a zkontrolujte, zda máte 
nejnovější aktualizaci HTC Sync.

Tipy pro úsporu energie 
baterie
Nastavte telefon tak, aby spravoval energii v baterii 
účinněji.
1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a potom 

klepněte na Nastavení > Napájení.
2. Zaškrtnutím políčka Povolit napájecí účinnost pro 

vypnutí automatické synchronizace v aplikacích, které 
potřebují přístup na síť pro aktualizaci dat.

3. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Povolit úsporný 
režim. Klepněte na položku Zapnout úsporný režim v 
a Nastavení úsporného režimu pro nastavení možností 
úsporného režimu.

E-mail
Pokud jste se přihlásili k účtu Google, když jste poprvé 
nastavovali telefon, můžete posílat a přijímat zprávy 
Gmail. Na Výchozí obrazovce stačí klepnout na  
položky  > Gmail.

Pomocí aplikace Pošta můžete nastavit a spravovat 
další e-mailové účty, jako je POP3, IMAP nebo Exchange 
ActiveSync.

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Pošta.

2. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu klepněte na 
položku Jiné (POP3/IMAP).

 Pokud tuto obrazovku nevidíte, stiskněte tlačítko  
a potom klepněte na Další > Nový účet > Jiné (POP3/
IMAP).

3. Zadejte E-mailovou adresu a Heslo pro svůj e-mailový 
účet.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste 
dokončili nastavení e-mailového účtu.

 

V aplikaci Pošta můžete 
zobrazit e-mailové zprávy 
na jediném místě, aniž byste 
museli přepínat na jiné účty. 
Stačí vybrat složku Doručené 
Všechny účty. E-mailové zprávy 
jsou barevně odlišeny, abyste 
mohli snadno poznat, ke kterým 
e-mailovým účtům patří.

Zůstaňte v kontaktu
V aplikaci Lidé uvidíte své kontakty z účtu Google, 
Facebook®, a dokonce účtu Exchange ActiveSync®, 
pokud jste v telefonu přihlášeni do těchto účtů. Kromě 
podrobností kontaktu také uvidíte jejich aktualizace stavů 
a připomínky narozenin, pokud jsou vašimi přáteli na 
serverech Facebook nebo Twitter™.

Přidání nového kontaktu

1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > Lidé.

2. Klepněte na tlačítko . 

3. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.

4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Importování kontaktů z karty SIM

Když jste v aplikaci Lidé, stiskněte tlačítko  a pak 
klepněte na tlačítko Importovat/Exportovat > Importovat 
z karty SIM. 

Telefonování
1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko Telefon.

2. Vytočte kontakt nebo číslo, které chcete volat, a potom 
stiskněte tlačítko Volat. 

3. Chcete-li zavěsit, klepněte na tlačítko Ukončit hovor.

Odeslání zprávy SMS
1. Na Výchozí obrazovce klepněte na tlačítko  > 

Zprávy. 

2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na .

3. Zadejte příjemce do pole Komu.

4. Klepněte na „Přidat text“ a zadejte popisek.

5. Potom klepněte na položku Odeslat. 

Připojení k Internetu
Můžete se připojit online pomocí datového připojení nebo 
připojení Wi-Fi.

Použití datového připojení

Je to jednoduché. Když zapnete telefon poprvé (se 
zasunutou kartou SIM), měl by se automaticky připojit k 
datové službě operátora mobilní sítě. Pokud se zobrazí 
seznam mobilních operátorů, z nichž si můžete vybrat, 
ujistěte se, že vyberete toho správného pro svou kartu 
SIM. Pokud si nejste jistí, obraťte se na poskytovatele 
služeb.

Použití Wi-Fi

1. Na Výchozí obrazovce stiskněte tlačítko  a pak 
klepněte na Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.

2. Zaškrtnutím políčka Wi-Fi zapněte Wi-Fi.

3. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi a potom vyberte 
síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Rychlé procházení
Užívejte si v telefonu rychlé 
procházení. Díky výkonnému 
dvoujádrovému procesoru 
a podpoře Adobe® Flash® 
nebudete mít problémy na 
žádných stránkách.

Na Výchozí obrazovce klepněte 
na položku  > Internet pro 
otevření webového prohlížeče. 

Poslouchejte svou 
oblíbenou hudbu
Zkopírujte si oblíbené skladby na paměťovou kartu a 
užívejte si je na cestách. Na Výchozí obrazovce klepněte 
na položku  > Hudba a poslouchejte své skladby.

Pro bohatší hudební zážitek klepněte na položku  
pro vylepšení zvuku SRS. Nebo pokud jste si k telefonu 
připojili kabelová sluchátka, můžete si také zvolit z více 
přednastavených nastavení ekvalizéru.

Chcete nějaké rychlé 
pokyny k tomu, jak váš 
telefon využívat?
Hledejte ve vstřícných návodech nebo jimi procházejte v 
aplikaci Zobrazit mě, přičemž témata sahají od základních 
po pokročilá. Widget Zobrazit mě na Výchozí obrazovce 
dokonce doporučuje témata, která by se vám mohla líbit.

Stahování obsahu Zobrazit mě

Pro otevření aplikace Zobrazit mě klepněte na  > 
Zobrazit mě. 

Pokud jste si obsah Zobrazit mě ještě nestáhli nebo 
pokud je k dispozici aktualizovaný obsah, jednoduše 
klepněte na odkaz pro stažení a získejte jej.

Vyhledávání ve službě Zobrazit mě

Chcete okamžitě zjistit, jak byste mohli něco udělat? 
Jednoduše napište několik klíčových slov a získejte jasné, 
aktuální odpovědi.

 1. Když jste v aplikaci Zobrazit 
mě, stiskněte  a potom 
zadejte slova, která chcete 
vyhledávat. 

2. Klepněte na výsledek 
hledání, pokud chcete 
přeskočit přímo na danou 
položku.

Sledujte filmy na cestách
Díky online video službě HTC Watch™ si vychutnávejte 
nejnovější filmové upoutávky a hollywoodské šlágry nebo 
televizní pořady. Můžete si zvolit pronájem nebo nákup 
videí a začít sledovat video, když se stáhne. 

Klepněte na  > Watch, přihlaste se ke svému účtu 
HTC Watch a projděte sbírkou filmů a televizních pořadů 
v online video obchodu.

Poznámka: Zpočátku zřejmě bude možné sledovat v  
HTC Watch pouze filmové upoutávky. Služby 
pronájmu a nákupu budou po celém světě 
zaváděny postupně. Zůstaňte s námi.
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Než provedete cokoliv 
jiného, učiňte následující:
Dobijte baterii
Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie 
telefonu je důležité, abyste ji nevyjímali. Pokud tak učiníte, mohlo 
by to poškodit telefon. Rovněž telefon nerozebírejte. (V opačném 
případě to způsobí neplatnost záruky.)

Zvolte si vhodný tarif
Váš telefon může spotřebovat velkou šířku pásma internetového 
připojení velmi rychle. Než začnete svůj telefon používat, důrazně 
doporučujeme, abyste si pohovořili se svým mobilním operátorem o 
tarifech datových služeb.

Používání datových služeb při roamingu bude drahé. Než začnete 
datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za 
datový roaming.

Informujte se o zákonech na ochranu soukromí
Některé země mají přísné zákony týkající se toho, jak a kdy můžete 
nahrávat soukromé rozhovory. Je vhodné zjistit, jaké zákony platí v 
zemi, kde funkcí nahrávání ve svém telefonu používáte.

Nakonec několik důležitých informací od našeho 
právního týmu (OMEZENÍ ŠKOD)
V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem 
nenese společnost HTC ani její přidružené společnosti v žádném 
případě odpovědnost vůči vám či jiné straně za zvláštní, náhodné, 
nepřímé nebo následné škody, ať jsou jakékoli, vzniklé ve vztahu ke 
smlouvě nebo jejímu porušení či jinak, kromě jiného včetně úrazů, 
ztráty zisku, ztrátu dobré pověsti, ztrátu obchodních příležitostí, 
ztrátu dat nebo zisku bez ohledu na předvídatelnost výše 
uvedeného nebo na to, zda společnost HTC nebo její přidružené 
společnosti byly informovány o možnosti vzniku takových škod. V 
žádném případě nepřesáhne celková odpovědnost společnosti HTC 
nebo jejích přidružených společností částku obdrženou od vás, bez 
ohledu na právní teorii, na základě které je tento nárok vznesen. 
Výše uvedení nijak neovlivňuje zákonná práva, která nelze odvolat.

Seznamte se s telefonem Obrazovka uzamčení

Když telefon nepoužíváte, pro 
úsporu energie vypne displej 
a přejde do režimu spánku. 
Pro opětné zapnutí displeje 
jednoduše stiskněte tlačítko 
NAPÁJENÍ.

Pro odemčení obrazovky 
jednoduše vytáhněte kroužek 
nahoru.

Můžete také:

Pro odemčení obrazovky 
a přímé přejití do aplikace 
přetáhněte ikonu aplikace 
do kruhu.

Nebo pokud máte příchozí 
hovor, připomenutí 
události nebo nastavený 
budík, zvolte akci tím, 
že přetáhněte do kruhu 
příslušnou ikonu.

Nastavení telefonu
Když zapnete telefon poprvé, budete navedeni, jak 
převést kontakty pomocí Bluetooth, nastavit e-mail a účty 
sociálních sítí a mnohem více.

Nezapomeňte se přihlásit ke svému účtu Google, abyste 
mohli používat aplikace Google, jako je například Gmail™.

Výchozí obrazovka

Prakticky vše, co chcete, 
máte na dosah na Výchozí 
obrazovce – stačí přejet 
prstem nebo klepnout.

Můžete plynule procházet po 
obrazovkách a zobrazovat 
své oblíbené aplikace a 
widgety, které ukazují živé 
aktualizace kanálů sociálních 
sítí, předpovědi počasí, e-mailů 
a mnohem více. 

Gestem štípnutí na obrazovce můžete také zobrazit všech 
sedm panelů Výchozí obrazovky jako miniatury. Klepněte 
na požadovaný panel obrazovky a přejdete přímo na ní.

Než zapnete telefon
Dejte vše do pořádku, než stisknete tlačítko NAPÁJENÍ.

Sejmutí tenké fólie z baterie

1. Držte telefon pevně předním panelem dolů.

2. Pro sejmutí zadní kryt jemně nadzvedněte, začněte 
od malého otvoru ve spodní části telefonu a potom z 
obou stran.

3. Vyjměte baterii a odloupněte tenkou fólii.

Vložení karty SIM

Vložte kartu SIM plně do slotu pro 
kartu SIM (pozlacenými kontakty 
směrem dolů a zkoseným rohem 
směrem ven).

Kde je paměťová karta?

V telefonu je již vložena karta 
microSD.

Pokud kartu microSD chcete  �
vyjmout, zatlačte na ni a 
vysuňte ji.

Pro opětné vložení ji zatlačte  �
dovnitř, až zacvakne na místo.

Vložení baterie

1. Vložte baterii, nejprve stranu s kontakty, potom baterii 
jemně zatlačte na místo.

 

2. Nasaďte znovu zadní kryt. Ujistěte se, že jsou 
zajišťovací ouška usazena a kolem krytu nejsou žádné 
mezery.

Nabíjení baterie

Pro nabití telefonu použijte dodaný síťový adaptér a kabel 
USB.

Přizpůsobení telefonu
Přizpůsobte si telefon podle svého vkusu. Můžete provést 
následující:

Změňte tapetu, vzhled, widgety, aplikace nebo  �
zástupce.

Zvolte zvukovou sadu, která využívá různé zvuky pro  �
vyzvánění a upozornění, jako jsou příchozí zprávy a 
připomenutí kalendáře.

P � řizpůsobte si obrazovku zamčení. Zvolte z výběru 
aktivních obrazovek zamčení, které živě zobrazují 
informace, jako je animované počasí a aktualizace akcií. 
Můžete také zvolit, které aplikace chcete pro obrazovku 
zamčení, abyste obrazovku mohli odemknout přímo na 
oblíbené aplikaci.

Na Výchozí obrazovce stačí klepnout na položku  a 
zvolit to, co si chcete přizpůsobit.

Informační dioda LED

NAPÁJENÍ

Dotyková 
obrazovka

Sluchátko

Ovladač 
hlasitosti

Konektor 
sluchátek s  
mikrofonem 
3,5 mm

Konektor 
USB

Přední fotoaparát

VÝCHOZÍ

MENU

ZPĚT
HLEDAT

Přepínač 
2D/3D

FOTOAPARÁT

Fotografujte a pořizujte videa v 3D pomocí duálních 
fotoaparátů telefonu. Výsledky můžete sledovat v 3D 
dokonce bez brýlí.
1. Na Výchozí obrazovce klepněte na položku  > 

Fotoaparát nebo Videokamera.

2. Přesuňte přepínač 2D/3D na 3D.
3. Pro nejlepší 3D efekty držte telefon v orientaci na šířku. 

Zamiřte fotoaparát a zaostřete na předmět.

4. Stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT pro fotografování 
nebo začátek záznamu videa. (Stiskněte tlačítko 
FOTOAPARÁT znovu a záznam videa zastavíte.)

Upozornění týkající se 3D obrázků: 

Sledování 3D obrázků může vyvolávat symptomy, •	
jako je napětí v očích, závrať nebo nevolnost.  Pokud 
začnete takové symptomy nebo nepříjemnosti 
pociťovat, okamžitě přestaňte funkci 3D používat, 
dokud tyto příznaky neskončí.
Při používání fuknce 3D dělejte pravidelně přestávky, •	
abyste těmto příznakům nebo poškození zraku 
předešli. Na 3D obrázky byste se neměli dlouhodobě 
dívat.
Děti mladší 7 let by funkci 3D neměly používat, •	
protože by to mohlo mít dopad na vývoj jejich očí 
nebo by to mohlo jejich zrak poškodit.
Specifické potíže sdělte svému optikovi, •	
oftalmologovi nebo lékaři.

Zachycení ve 3D


