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Přečtěte si před použitím zařízení
BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON 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 ***
Většina aplikací v telefonu vyžaduje trvalé připojení k síti Internet. 
Důrazně doporučujeme přihlásit se k odběru paušálního tarifu 
pro datové připojení u poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud 
nevyužíváte paušální tarif pro datové připojení, v případě připojení 
telefonu k síti Internet vám mohou být účtovány značné poplatky. 
Než začnete používat telefon, důrazně doporučujeme zkontrolovat 
stav datového tarifu pro datové připojení u poskytovatele 
bezdrátových služeb. 
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Blahopřejeme vám k zakoupení přístroje HTC Tattoo.

Tento Rychlý průvodce vám pomůže začít používat 
telefon s operačním systémem Android™. Chcete-li úplný 
návod k telefonu, stáhněte si Návod k obsluze v souboru 
PDF.
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1. V balení
V krabici balení byste měli nalézt následující položky.

Telefon HTC Tattoo• Baterie•
Kabel USB• Síťový adaptér•
Kabelová stereofonní sluchátka 
s mikrofonem s konektorem �,5 mm

• Tento Rychlý 
průvodce

•

Karta microSD™•

2. Zařízení HTC Tattoo

Oznamovací 
indikátor

Dotykový displej

PLOCHA

UKONČIT HOVOR / 
NAPÁJENÍ

ZPĚT

NAVIGAČNÍ OVLÁDACÍ PRVEK A ENTER

VOLAT

MENU

Sluchátko

HLEDAT

Zvukový konektor �,5 mm

Ovladač 
hlasitosti
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3. Než zapnete telefon

2
Vyjměte baterii
Stáhněte fólii na horní straně 
baterie a zvedněte a vyjměte 
baterii z prostoru baterie. Fólii 
vyhoďte.

Při následném vyjímání baterii 
zvedněte z drážky v prostoru 
baterie.

3
Vložte kartu SIM
1.   Posunutím držáku karty 

SIM doprava jej uvolněte a 
vyklopením jej otevřete.

�.   Vložte kartu SIM pozlacenými 
kontakty směrem dolů a 
zkoseným rohem směrem ven 
z držáku karty. Zasuňte celou 
kartu SIM do držáku. 

1
Sejměte zadní kryt 
Když máte telefon předním 
panelem dolů, stiskněte zadní kryt 
oběma palci a potom jej vysuňte, 
dokud se neuvolní z telefonu.
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5
Vložte zpět baterii
1.   Vyrovnejte nechráněné měděné 

kontakty baterie s konektory 
v prostoru pro baterii.

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

6
Vložte kartu microSD
1.   Vložte kartu microSD do 

slotu zlacenými kontakty 
orientovanými dolů.

�.   Zatlačte kartu microSD do slotu, 
až zaklapne do správné polohy.

4
Zajistěte držák karty SIM
Vraťte držák karty SIM na 
původní místo a potom jej 
zajistěte posunutím doleva 
palcem.
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8
Dobijte baterii
1.   Připojte konektor USB síťového 

adaptéru ke konektoru USB ve 
spodní části telefonu.

�.   Zapojte síťový adaptér do 
elektrické zásuvky, čímž zahájíte 
dobíjení baterie.

Až bude baterie plně nabitá, oznamovací dioda LED se rozsvítí zeleně.

7
Nasaďte znovu zadní kryt 
Zarovnejte poutka zadního krytu 
s vroubky na straně telefonu 
a potom je posuňte dolů, až 
zaklapne do správné polohy.

Poznámka  Port USB na telefonu nemá funkci zvukového 
výstupu.

Po provedení těchto kroků jste připraveni poprvé zapnout 
telefon. Chcete-li zapnout telefon, stiskněte tlačítko 
UKONČIT HOVOR / NAPÁJENÍ.

Otočte stránku a dozvíte se, k čemu všemu lze telefon 
používat.
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4. Začínáme
Když poprvé telefon zapnete, zobrazí se nabídka 
možností rychlého nastavení různých účtů, např. 
Google™, Facebook™, Twitter™, Flickr®, Microsoft® 
Exchange ActiveSync® a jiných e-mailových účtů.
K používání telefonu není nutné nastavit všechny účty. 
Pokud však tyto účty máte vytvořené, doporučujeme 
nastavit si je, abyste mohli využít všech funkcí telefonu.

Poznámka  Chcete-li nastavit účty, je třeba připojení k síti 
Internet.

1. Vyberte jazyk, který chcete používat, a klepněte na 
tlačítko Další.

2. Na následujících obrazovkách se mohou zobrazit 
výzvy k zadání určitých možností, k zobrazení kurzů 
nebo k nastavení připojení Wi-Fi. Klepnutím na 
tlačítka Další nebo Přeskočit přejděte na následující 
obrazovku.
Poznámka  Výzva k nastavení připojení Wi-Fi se zobrazí 

pouze v případě, že je nějaká síť Wi-Fi 
k dispozici.

3. Na obrazovce Obsah zjištění polohy zaškrtněte 
políčko, abyste umožnili službě Google na zjišťování 
polohy sbírat data o poloze, a potom klepněte na 
položku Další.

Poznámka  Některé aplikace na telefonu, například Hodiny 
ve světě a Počasí, vyžadují, aby služba Google 
na zjišťování polohy automaticky aktualizovala 
informace o času a o počasí pro vaši aktuální polohu.

4. Na obrazovce Nastavit účty vyberte účty, které 
chcete nastavit. 
Po nastavení účtu se vrátíte na obrazovku Nastavit 
účty. Po ukončení nastavení účtů klepněte na tlačítko 
Další.
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5. Na obrazovce Nastavit účty sociálních sítí vyberte 
účty sociálních sítí, které chcete nastavit.  
Po nastavení účtu se vrátíte na obrazovku Nastavit 
účty sociálních sítí. Po ukončení nastavení účtů 
klepněte na tlačítko Další.

6. Chcete-li dokončit proces nastavení a přejít na 
obrazovku Plocha, klepněte na položku Dokončit.

5. HTC Sense™
Objevte vylepšení telefonu HTC, která tento telefon 
předurčují právě pro vás a pomáhají vám zůstat v kontaktu 
s ostatními, a která vás potěší jednoduchostí použití.

Obrazovka Plocha
Obrazovka Plocha poskytuje dostatek místa pro práci, lze 
na ni tedy přidat položky, které požadujete a potřebujete.

Posouváním 
prstu zprava 
doleva nebo zleva 
doprava přejdete 
na rozšířenou 
obrazovku Plocha. 

Tip Když v jakékoli aplikaci stisknete tlačítko PLOCHA, 
zobrazí se obrazovka Plocha.

Obrazovka Plocha se rozšíří nad rámec šířky obrazovky, 
a tak vznikne prostor pro přidání zástupců, widgetů a 
složek. Kromě obrazovky Plocha je k dispozici 6 dalších 
obrazovek.
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Widgety HTC
Obrazovku Plocha si můžete přizpůsobit přidáním 
widgetů HTC. Vyberte si widget Hudba, Lidé, Twitter a 
další widgety a uspořádejte je do různých profilů tak, 
aby se telefon dokonale přizpůsobil vašim životním 
nárokům. 

Chcete-li přidat widget HTC na obrazovku Plocha, 
stiskněte tlačítko  a vyberte Widget HTC.

Nemůžete se rozhodnout, jak nastavit obrazovku 
Plocha? Podívejte se do složky Scény, kterou jsme do 
telefonu nainstalovali. Scény jsou předvolená rozvržení 
obrazovky Plocha, které lze rychle použít. Chcete-li 
zkontrolovat předvolby, na obrazovce Plocha stiskněte 
tlačítko MENU a potom klepněte na položku Scény.

Vytvoření vlastní scény
Chcete vytvořit scénu? Můžete si přizpůsobit obrazovku 
Plocha a pak ji uložit jako scénu.

1. Obrazovku Plocha lze přizpůsobit změnou tapety a 
přidáním widgetů.

2. Po dokončení přizpůsobení stiskněte tlačítko MENU 
a pak klepněte na tlačítko Scény.

3. Vyberte možnost Aktuální (neuloženo) a pak 
klepněte na možnost Uložit.

4. Zadejte Název scény a potom klepněte na možnost 
Hotovo.
Tip Vlastní scénu lze přejmenovat nebo odstranit na 

obrazovce Nastavení. Na obrazovce Nastavení 
klepněte na položky Přizpůsobit > Scény a potom 
klepněte na vlastní scénu a podržte ji.
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Klávesnice na obrazovce 
Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které 
vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na 
obrazovce. Můžete si vybrat ze tří rozvržení klávesnice 
na obrazovce: QWERTY, Kompaktní klávesnice 
QWERTY a Klávesnice Telefon.

Příklad klávesnice na 
obrazovce: QWERTY

Klávesnice na obrazovce 
nabízí funkce predikce slov 
a opravy pravopisu, které 
vám pomohou psát rychleji 
a správně.

Inteligentní vytáčení
Vytáčejte tak, jak myslíte. 
Funkce Inteligentní vytáčení 
vyhledává telefonní čísla 
kontaktu a první znak jména 
kontaktu, i znak zobrazený ve 
jménu kontaktu po mezeře, 
lomítku nebo podtržítku. Ať 
vytáčíte podle jména nebo 
čísla, funkce Inteligentní 
vytáčení si poradí. 

  
Klepnutím zobrazte 
klávesnici telefonu.
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Lidé
Váš telefon vám umožňuje 
bez problému sledovat 
život svých přátel. Stačí když 
vyberete kontakt a všechny 
vaše interakce — přijaté a 
odeslané zprávy SMS, e-mailové 
konverzace, stav na serveru 
Facebook, fotoalba na serveru 
Flickr a telefonní protokoly – 
jsou přehledně uspořádány na 
jednom místě. Nemusíte tedy 
přeskakovat z jedné aplikace na 
druhou.

Hledání čehokoli a kdekoli
Stiskněte speciální tlačítko HLEDAT a můžete hledat 
informace kdekoli. Funkce hledání vašeho telefonu 
důkladně prohledá web, prošetří tweety na serveru 
Twitter™, lokalizuje přátele ve vašem seznamu kontaktů, 
najde e-maily ve vaší složce doručené, prohledá události 
v kalendáři a také aplikace ve vašem telefonu, abyste 
našli informace, které hledáte.



Rychlý průvodce  1�    

6. Načtení kontaktů do telefonu
V aplikaci Lidé lze k lidem vytvářet karty. Veškerá vaše 
komunikace s kontaktem je uspořádaná pro větší 
přehlednost.  
Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  a potom 
klepněte na možnost Lidé.

Import všech kontaktů z karty SIM
Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte 
na položku Import.

Poznámka  Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo 
Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných 
kontaktů a potom klepněte na tlačítko OK.

Přidání nového kontaktu pomocí telefonu
1. Na kartě Vše klepněte na položku Přidat nový 

kontakt.
2. Klepněte na pole Jméno, zadejte křestní jméno a 

příjmení kontaktu a vyberte pořadí, v němž se mají 
jména zobrazovat.

3. Klepnutím na tlačítko  skryjte klávesnici na 
obrazovce a potom klepněte na tlačítko OK.

4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.

5. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku 
Uložit.

Synchronizace kontaktů účtů Google, 
Exchange ActiveSync a Outlook
Pokud používáte účet Google, aplikace Microsoft Office 
Outlook, Windows Address Book (Outlook Express) nebo 
máte účet Exchange ActiveSync, můžete kontakty na 
těchto účtech synchronizovat s telefonem.

Další podrobnosti o synchronizaci kontaktů mezi těmito 
účty najdete v Návodu k obsluze v souboru PDF.
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7. První volání
1. Stiskněte tlačítko VOLAT.

2. Zadejte telefonní číslo nebo 
jméno kontaktu, kterému 
chcete telefonovat.
Poznámka 
Pokud jste přidali nebo 
importovali kontakty do svého 
telefonu, odpovídající kontakty 
se zobrazí v seznamu Inteligentní 
vytáčení. Klepněte na kontakt v 
seznamu, chcete-li uskutečnit 
hovor, nebo pokračujte v zadávání 
telefonního čísla.

3. Stisknutím tlačítka VOLAT hovor uskutečníte.
Tip Během hovoru můžete stisknutím tlačítka ZVÝŠIT 

HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu 
telefonu upravit hlasitost hovoru.

4. Po dokončení stiskněte tlačítko UKONČIT HOVOR / 
NAPÁJENÍ.

Kontrola zmeškaných hovorů
Máte-li zmeškané hovory, uvidíte na stavovém řádku 
ikonu zmeškaného hovoru (  ). Chcete-li zjistit, kdo 
byl volající, klepněte a podržte stavový řádek, potom 
přetáhněte prst dolů na obrazovce a otevřete panel 
oznámení.

Volání hlasové schránky
Po konfiguraci čísla a nastavení hlasové schránky, 
které obdržíte od poskytovatele bezdrátových služeb, 
otevřete a vyzvedněte hlasové zprávy stisknutím a 
podržením tlačítka číslo 1 v aplikaci Telefon. Postupujte 
podle hlasových pokynů.
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8. Používání sítě Internet
Připojte se ke světu pomocí datového připojení  
nebo připojení Wi-Fi. Procházejte webové stránky, 
stahujte aplikace nebo hry ze služby Android Market a 
odesílejte nebo přijímejte e-maily.

Použití datového připojení
Telefon bude automaticky nakonfigurován pro 
používání služeb GPRS/�G/EDGE vašeho poskytovatele 
bezdrátových služeb, když poprvé telefon zapnete 
(pokud je vložena karta SIM).

Pokud se telefon nepřipojuje, zkontrolujte mobilní síť, 
kterou telefon používá, a zda je zapnuté datové připojení.

Kontrola mobilní sítě používané telefonem
1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte 

na položku Nastavení.

2. Klepněte na položky Bezdrátové ovládání > 
Mobilní sítě > Provozovatelé sítě nebo Názvy 
přístupových bodů. 

Zapněte datové připojení zaškrtnutím políčka Mobilní 
síť v položkách Nastavení > Bezdrátové ovládání. 

Použití Wi-Fi
1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU 

a potom klepněte na položku Nastavení > 
Bezdrátové ovládání.

2. Zapněte Wi-Fi zaškrtnutím políčka Wi-Fi. Telefon 
vyhledá dostupné bezdrátové sítě.

3. Klepněte na položku Nastavení Wi-Fi. V části Sítě 
Wi-Fi se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení 
(Otevřená síť nebo Zabezpečená pomocí WEP) 
rozpoznaných bezdrátových sítí.
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4. Připojte se klepnutím na síť Wi-Fi. Pokud vyberete 
otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni. 
Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte ověřovací 
informace (například klíč WEP, heslo, uživatelské 
jméno, certifikát nebo heslo certifikátu) a potom 
klepněte na položku Připojit.

Procházení webových stránek
Procházení sítě Internet nabízí bohaté možnosti 
přehrávače díky podpoře obsahu Flash, vizuálním 
záložkám a snadným navigačním ovládacím prvkům.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko Prohlížeč.

2. Na obrazovce Prohlížeč stiskněte tlačítko MENU a 
potom klepněte na pole adresy URL v horní části 
obrazovky.

3. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. 
Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí 
odpovídající adresy webových stránek. Klepnutím 
na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou 
stránku nebo pokračujte v zadávání adresy webové 
stránky.

4. Klepněte na položku Přejít. Na webové stránce 
pomocí prstových gest procházejte webovou stránku 
nebo pomocí ovládacích prvků přiblížení provádějte 
na obrazovce přiblížení nebo oddálení.
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9. Použití zpráv
Nastavte si více e-mailových schránek – od soukromých 
účtů až po řešení Enterprise Exchange. Využijte několika 
možností zobrazování – podle posloupností konverzací, 
příznaků nebo příloh.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP
1. Na obrazovce Plocha klepněte na, tlačítko , a 

potom klepněte na možnost Pošta.

2. Na obrazovce Zvolit poskytovatele e-mailu 
klepněte na typ e-mailového účtu, který chcete 
nastavit. Pokud se na obrazovce nezobrazil 
požadovaný typ e-mailového účtu, klepněte na 
položku Další (POP3/IMAP).
Poznámka  Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v 

databázi telefonu, budete vyzváni k zadání 
dalších podrobností. Doporučujeme, abyste 
si nejprve zjistili všechny potřebné informace 
o e-mailovém účtu, například nastavení 
příchozího/odchozího serveru.

3. Zadejte E-mailovou adresu a Heslo e-mailového 
účtu a potom klepněte na položku Další.

4. Zadejte Název účtu a Vaše jméno a potom klepněte 
na položku Ukončit nastavení.

Odesílání e-mailů
1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  a 

potom klepněte na možnost Pošta.

2. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte 
tlačítko MENU a klepněte na položku Vytvořit.
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3. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu příjemce 
zprávy. Během zadávání informací se na obrazovce 
zobrazí odpovídající kontakty. Klepněte na příjemce 
nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. 
Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte 
e-mailové adresy čárkou. Můžete přidat libovolný 
počet příjemců zprávy.

4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu. 
Klepněte na položku Odeslat.

Pokud chcete nastavit účet Exchange ActiveSync, 
informace o postupu naleznete v kapitole 5 Návodu 
k obsluze v souboru PDF.

10. Oživte své sociální sítě
Buďte v kontaktu s přáteli pomocí funkcí sociální sítě 
na telefonu. Aktualizujte svůj stav a získejte aktualizace 
událostí, fotografií a stavů vašich přátel na serveru 
Facebook™, prohlížejte fotografie na serveru Flickr® a 
sledujte tweety služby pomocí aplikace Peep.

Aplikace Lidé je úzce spjata s účty Facebook a Flickr a 
informuje vás o aktualizacích účtů vašich přátel.



Rychlý průvodce  19    

Další informace o aplikacích Lidé a Peep (klient služby 
Twitter v telefonu) naleznete v kapitolách � a 9 Návodu 
k obsluze v souboru PDF.

11. Přenášení souborů pomocí telefonu
Zajistili jsme, aby přenášení souborů na paměťovou kartu 
vašeho telefonu bylo snazší. Jednoduše telefon připojte 
k počítači pomocí kabelu USB a můžete začít přenášet 
hudbu, fotografie a videa, které máte rádi.

Poznámka  Chcete-li kopírovat soubory do telefonu, musí 
v něm být vložena karta microSD. 

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.

2. Když se zobrazí dialogové okno Výběr výchozího 
typu, vyberte položku Disková jednotka a potom 
klepněte na položku Hotovo.
Poznámka  Když použijete paměťovou kartu telefonu jako 

diskovou jednotku, nemůžete používat některé 
z aplikací telefonu, například Fotoaparát. 
Když je telefon připojený k počítači, musíte 
vypnout úložiště USB, aby telefon nerozpoznal 
paměťovou kartu. Podrobnosti naleznete v 
Návodu k obsluze.

3. V počítači přejděte na jednotku USB telefonu 
(paměťová karta) a otevřete ji.

4. Zkopírujte soubory na paměťovou kartu telefonu.

5. Po dokončení odpojte telefon od počítače.
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12. Resetování telefonu
Potřebujete začít úplně znovu? Resetováním telefonu 
se odstraní všechna data, včetně stažených aplikací, a 
telefon se resetuje zpět do původního stavu — stavu 
předtím, než jste telefon poprvé zapnuli.

Důležité  Před resetováním nezapomeňte provést zálohu 
důležitých dat, které na telefonu máte. 

Resetování telefonu 
1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a 

potom klepněte na položky Nastavení > Karta SD 
a úložné místo na telefonu > Obnovení továrních 
dat.

2. Na obrazovce Obnovení továrních dat klepněte na 
položku Resetujte telefon a potom klepněte na 
položku Vymazat vše.

Resetování telefonu pomocí tlačítek telefonu
1. Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítka 

PLOCHA a ZPĚT a potom krátce stiskněte UKONČIT 
HOVOR / NAPÁJENÍ.

2. Pro zahájení procesu resetování stiskněte tlačítko 
ENTER.
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13. Extrémní možnosti přizpůsobení
Váš telefon nabízí Extrémní možnosti přizpůsobení – 
umožňuje vám vybrat si osobní vzhled či podobu telefonu. 
Když dostanete sadu nového krytu, vyměňte čelní desku 
telefonu, spodní kryt a zadní kryt podle svého stylu.

Důležité  Než se pustíte do snímání či výměny krytů, vždy 
telefon vypněte. 

Sejmutí krytů
1. Sejměte zadní kryt a vyjměte baterii.

2. Když máte telefon před sebou, zvedněte čelní desku 
a začněte od horního kraje tak, aby se horní poutka 
uvolnila z telefonu.

3. Vytáhněte čelní desku, aby se všechna její poutka 
uvolnila z vroubků telefonu.

Poutko 
čelní 
desky

2 3

Spodní 
kryt

4. Začněte na jedné straně, zvedněte kraj spodního 
krytu tak, aby se poutko uvolnilo z telefonu.
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5. Vytáhněte spodní kryt, aby se všechna jeho poutka 
uvolnila z vroubků telefonu.

6. Položte původní kryty na stranu.

Instalace nových krytů
1. Začněte na pravém panelu telefonu, vložte poutko 

nového spodního krytu do otvoru a potom přejeďte 
prstem na druhou stranu krytu, dokud se nepodaří 
všechna poutka správně vložit. Dodržujte postup 
instalace podle obrázku.

 

1

2
3

4

2. Do otvoru ve spodním panelu telefonu vložte spodní 
poutko čelní desky.

3. Zatlačte na čelní desku proti telefonu tak, aby se 
postranní poutka správně vložila, a potom pevně 
stiskněte horní část čelní desky, až zaklapne do 
správné polohy.
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3
2 Karta

Otvor

4. Vložte zpět baterii a potom připevněte nový zadní 
kryt.

14. Odstraňování potíží
Tato kapitola nabízí postupy při poruchách telefonu, 
problémech se spouštěním aplikací nebo pomalém chodu:

Zkontrolujte, zda je v telefonu dostatek volného 
místa ke spuštění aplikací.  
Chcete-li zkontrolovat volné místo, stiskněte 
tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na 
položky Nastavení > Karta SD a úložné místo na 
telefonu nebo Aplikace.

Vymažte data a paměť cache aplikací.  
Chcete-li vymazat data a paměť cache, stiskněte 
tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na 
položky Nastavení > Aplikace > Spravovat 
aplikace.

Odinstalujte aplikace třetích stran.  
Pro odinstalaci aplikací třetích stran stiskněte 
tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na 
položky Nastavení > Aplikace > Spravovat 
aplikace.

•

•

•
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Pokud telefon neodpovídá na vstupy, vyjměte 
baterii, počkejte � sekundy, znovu vložte baterii a 
zapněte telefon.

Zazálohujte důležitá data a resetujte telefon.  
Chcete-li resetovat telefon, stiskněte tlačítka 
PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky 
Nastavení > Karta SD a úložné místo na  
telefonu > Obnovení továrních dat.

Kontrolujte aktualizace a užitečné rady na stránce 
společnosti HTC – www.htc.com.

•

•

•
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Informace o právech k duševnímu vlastnictví
Copyright © �009 Google Inc. Použito se svolením.

Google, the Google logo, Android, Android Market a Google Search 
jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.

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 telefonu 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.
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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.

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.

Poznámka: Tento výrobek byste měli používat pouze s následujícími 
určenými bateriemi.

HTC, model TOPA160

Buďte obzvláště opatrní
Uchovávejte baterii a telefon 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. 

•

•

•

•

•
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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 60 °C, například na 
přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem 
dlouhodobě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo silnému 
ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí 
baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU

UPOZORNĚNÍ: 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 telefonem 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 HS G235.

•

•

•

•
•

•

•

•
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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 telefon 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, 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.
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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.

RUŠENÍ V AUTECH

Vezměte prosím na vědomí, že s ohledem na možné rušení 
elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání 
mobilních telefonů ve svých vozidlech, pokud součástí instalace není 
sadu hands-free s externí anténou.

NASLOUCHÁTKA

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.

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 

•

•

•

•
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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

Elektrická bezpečnost
Příslušenství 
- Používejte pouze schválené příslušenství. 
- Nepřipojujte k nekompatibilním výrobkům nebo 
příslušenství. 
- Dbejte na to, aby se kovové předměty, například mince nebo 
kroužky na klíče, dostaly do kontaktu se svorkami baterie 
nebo je zkratovaly.
Připojení k automobilu 
Vyhledejte profesionální radu, pokud chcete rozhraní telefonu 
připojit k elektrickému systému vozidla.
Vadné a poškození výrobky 
- Nepokoušejte se rozebírat telefon nebo jeho příslušenství. 
- Servisní práce nebo opravy na telefonu nebo jeho 
příslušenství musí provádět pouze kvalifikovaný personál.
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Všeobecné bezpečnostní zásady
Je vy sami jste zodpovědní za to, jak telefon používáte a za jakékoli 
důsledky jeho používání. Pokud je používání telefonu zakázáno, 
musíte jej vždy vypnout. Používání telefonu podléhá bezpečnostním 
opatřením určeným k ochraně uživatelů a jejich prostředí.

Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem 
Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak 
jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní 
kapsy kalhot. Dále je doporučeno, abyste zařízení uchovávali 
v ochranném obalu a abyste k ovládání dotykového displeje 
používali pouze prst. Na prasknutí displeje v důsledku 
nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá 
Při dlouhodobém použití zařízen, například pro 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.
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.
Chraňte telefon

Vždy s telefonem a příslušenstvím zacházejte s péčí a 
uchovávejte je na čistém a bezprašném místě.
Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství otevřenému ohni 
nebo zapáleným tabákovým výrobkům.
Telefon ani jeho příslušenství nepouštějte na zem, neházejte s 
nimi ani je neohýbejte.
Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství tekutinám, 
vlhkému prostředí nebo vysoké vlhkosti.
Telefon ani jeho příslušenství nenatírejte barvou.
Pro čištění telefonu ani jeho příslušenství nepoužívejte 
agresivní chemikálie, čisticí prostředky ani aerosoly.
Telefon ani jeho příslušenství se nepokoušejte rozebírat, to 
může dělat jen pověřený personál.
Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství extrémním 
teplotám, minimálně –20 a maximálně 55 stupňů Celsia.
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Pokud jde o likvidaci elektronických výrobků, zjistěte si 
prosím místní předpisy.
Nenoste telefon v zadní kapse, protože kdybyste se posadili, 
mohl by se zlomit.

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 zakryty ani jinak omezeny.
Airbagy 
Nedávejte telefon do prostoru před airbagem ani do prostoru, 
kam zasáhne aktivovaný airbag. Uložte si telefon bezpečně, 
než se ve vozidle vydáte na cestu.
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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 
k použití s tímto zařízením.
Nastavení hlasitosti 
Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství 
snižte hlasitost přístroje.
Čištění 
Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického 
napětí. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. 
Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD 
NIKDY nepoužívejte vodu.
Malé děti 
Nenechávejte telefon ani jeho příslušenství v dosahu malých 
dětí ani jim nedovolujte, aby si s nimi hrály. Mohly by poranit 
sebe nebo druhé nebo by mohly nechtěně telefon poškodit. 
Váš telefon obsahuje malé části s ostrými okraji, které mohou 
způsobit poranění nebo které by se mohly odpojit a způsobit 
riziko udušení.
Zranění způsobená opakovaným pohybem 
Pro minimalizaci rizika RSI při psaní zpráv nebo hraní her na 
vašem telefonu:

Nesvírejte telefon příliš
Tlačítka tiskněte zlehka
Používejte speciální funkce telefonu, které minimalizují 
počet tlačítek, které je nutné stisknout, například šablony 
zpráv a predikativní text.
Dělejte si mnoho přestávek, abyste se mohli protáhnout a 
uvolnit se.

Jasné světlo 
Tento telefon je schopen vytvořit jasné světlo nebo se může 
používat jako kapesní svítilna, a proto jej nepoužívejte příliš 
blízko očím.
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Strojní zařízení v provozu 
Pro snížení rizika nehody je nutné věnovat plnou pozornost 
strojnímu zařízení, které je v provozu.
Elektrostatický výboj 
Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.
Záchvaty/ztráty vědomí 
Tento telefon je schopen vytvořit jasné blikající světlo.
Značný hluk 
Tento telefon je schopen vytvořit značný hluk, který může 
poškodit váš sluch.
Tísňová volání 
Tento telefon, podobně jako jiné bezdrátové telefony, využívají 
rádiové signály, které nemohou garantovat připojení za všech 
podmínek. Při tísňovém volání se tedy na nemůžete plně 
spolehnout na žádný bezdrátový telefon.

Identifikace pro kontrolní orgány
Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo 
modelu CLIC100.
K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení 
používejte s výrobkem CLIC100 pouze níže uvedené příslušenství.
Baterie má přiřazené číslo modelu TOPA160.

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

Telecommunications & Internet Association (TIA) –  
bezpečnostní informace

Kardiostimulátory 
Asociace Health Industry Manufacturers Association 
doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem 
a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 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. 
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Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, 
abyste minimalizovali možnost rušení. V případě 
sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned 
vypněte. 

Naslouchátka 
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.
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.
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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�/95/ES ze dne �7. ledna �00� o omezení 
používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních (RoHS) v aktualizovaném znění.

Informace o specifické míře absorpce
1,�5 w/kg @10 g (hlava) 
1,74 w/kg @10 g (tělo)
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Určeno pro EU

Pro toto zařízení:

Telefon PDA 

(Popis produktu)

CLIC100 

(Název produktu)

HTC Tattoo 

(Značka/marketingový název)

HTC Corporation 

(Název výrobce)

��, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County ��0, Taiwan      

(Adresa výrobce)

Tímto se potvrzuje, že zařízení odpovídá nezbytným požadavkům článku � směrnice R&TTE 1995/5/ES, 
pokud se používá pro zamýšlený účel a jsou dodrženy následující normy:

1. Zdraví (článek 3.1.a směrnice R&TTE)

 Platné normy: EN 50�60, EN50�61, EN6��09

2. Bezpečnost (článek 3.1.a směrnice R&TTE)

 Platné normy: EN 60950-1:�001 +A11: �004

3. Elektromagnetická kompatibilita (článek 3.1.b směrnice R&TTE)

 Platné normy: EN �01489-1 v1.8.1, EN�01 489-� V1.4.1 , EN �01489-7 v1.�.1, 
   EN �01489-17 v1.�.�, EN�01489-�4 v1.4.1

4. Účinné využívání rádiového frekvenčního spektra (článek 3.2 směrnice R&TTE)

  Platné normy: EN �01511 v9.0.�, EN �00��8 v1.7.1, EN��0440-1 v1.�.1, EN�00440-�  
  v1.1.� EN�01908-1 v�.�.1 , EN�01908-� v�.�.1

Osoba zodpovědná za toto prohlášení:

Vincent Jou                 

(Jméno a podpis)

Projektový manažer                 

(Pozice / titul)

Taiwan   �009/9/�    

(Místo)  (Datum) 

宏達國際電子股份有限公司

HTC Corporation.
23, Xinghua Rd.,

Taoyuan 330, Taiwan
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