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Zasady stosowane w niniejszej instrukcji
Ważne lub użyteczne informacje zawarte w instrukcji oznaczono następującymi
symbolami:

To jest uwaga. W uwagach często znajdują się dodatkowe informacje, takie jak co
się stanie, jeśli wykonasz określoną czynność lub jej nie wykonasz. Uwaga zawiera
także informacje, które mogą mieć zastosowanie w określonych sytuacjach.

To jest rada. Rada podaje alternatywne sposoby wykonania określonej czynności
lub procedur lub informuje o przydatnych możliwościach.

Podaje ważne wskazówki, co należy zrobić, aby wykonać daną czynność lub aby
dana funkcja działała prawidłowo.

Ten symbol oznacza informacje dotyczące środków ostrożności, czyli informacje,
na które należy zwracać uwagę, aby uniknąć potencjalnych problemów.
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Rozpakowanie

HTC Desire SV
1. WSTECZ

2. EKRAN GŁÓWNY

3. Złącze USB

4. Przycisk OSTATNIE APLIKACJE (można
skonfigurować w Ustawieniach tak, aby
otwierał Menu)

5. GŁOŚNOŚĆ

6. Dioda LED powiadomienia

7. Czujnik zbliżenia

8. ZASILANIE

9. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Używając zabezpieczenia ekranu, nie należy zakrywać ani blokować czujnika
zbliżenia. Można zakupić specjalne zabezpieczenie ekranu dla telefonu HTC Desire
SV, które posiada już mały otwór na czujnik.

8 Rozpakowanie



Tylna pokrywa

Zdejmowanie tylnej pokrywy

1. Trzymaj pewnie telefon HTC Desire SV.

2. Otwórz palcem tylną pokrywę, zaczynając od dolnego rogu. 

Zakładanie tylnej pokrywy

1. Wyrównaj tylną pokrywę z górną częścią telefonu HTC Desire SV.

2. Dociśnij boki i dolną część pokrywy tylnej do telefonu HTC Desire SV, aby ją
zablokować. 

Po zablokowaniu usłyszysz kliknięcie.
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Dwie karty SIM
HTC Desire SV ma dwa gniazda microSIM, które umożliwiają włożenie do dwóch kart
GSM microSIM.

Gniazdo 1 obsługuje WCDMA i GSM. Gniazdo 2 obsługuje GSM.

Wkładanie kart SIM

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Włóż kartę SIM do gniazda SIM, jak pokazano na ilustracji. Jeśli masz inną kartę
SIM, włóż ją do drugiego gniazda. 

Podczas wkładania upewnij się, że złote styki na karcie SIM są skierowane w dół.

Wyjmowanie kart SIM

Przed wyjściem kart SIM upewnij się, że HTC Desire SV jest wyłączony.

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Naciśnij kartę SIM, aby wysunąć ją z gniazda.

3. Wysuń kartę SIM kciukiem lub placem.
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Karta pamięci
Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy wideo i pliki muzyczne.

Wkładanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Włóż kartę microSD™ do gniazda karty pamięci, złotymi stykami do dołu, i wsuń
ją na miejsce. 

Wyjmowanie karty pamięci

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Następnie wysuń kartę z gniazda. 
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Akumulator

Wyjmowanie akumulatora

Przed rozpoczęciem używania telefonu HTC Desire SV należy usunąć cienką folię
ochronną, która jest pod akumulatorem.

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Kciukiem lub innym palcem unieś akumulator z komory. 

Wkładanie akumulatora

Należy używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych w zestawie lub polecanych
przez nas zamienników.

1. Zdejmij tylną pokrywę.

2. Włóż akumulator (miedzianymi stykami do przodu) do komory akumulatora. 
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Ładowanie akumulatora

Przed włączeniem i rozpoczęciem korzystania z telefonu HTC Desire SV należy
naładować akumulator.

§ W momencie zakupu akumulator jest już umieszczony w telefonie HTC Desire SV.
Pomiędzy akumulator a komorę włożona jest cienka folia. Zanim możliwe będzie
ładowanie akumulatora, należy usunąć tę folię.

§ Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego i
przewodu USB dostarczonych w zestawie.

§ Nie wolno wyjmować akumulatora z HTC Desire SV podczas ładowania za pomocą
zasilacza lub ładowarki samochodowej.

1. Podłącz krótki koniec przewodu USB do gniazda USB. 

2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do zasilacza.

3. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, podłącz zasilacz do gniazda
sieciowego.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ładowanie zostanie przerwane, jeśli akumulator
zacznie się przegrzewać.
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Włączanie lub wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE. 

Po pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire SV zostanie wyświetlony monit z
prośbą o konfigurację urządzenia.

Wyłączanie zasilania

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go
włączyć, a następnie odblokuj ekran.

2. Naciśnij przycisk ZASILANIE i przytrzymaj go przez kilka sekund.

3. Stuknij Wyłącz na menu opcji.

Pierwsza konfiguracja telefonu HTC Desire SV
Przy pierwszym uruchomieniu telefonu HTC Desire SV zostanie wyświetlony monit z
prośbą o konfigurację urządzenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a błyskawicznie
skonfigurujesz telefon. 

Niektóre funkcje, które wymagają połączenia z Internetem, np. usługi związane z
lokalizacją oraz autosynchronizacja kont online mogą wiązać się z dodatkowymi
opłatami. Nie przejmuj się. Możesz je włączyć lub wyłączyć w ustawieniach później.

Po uruchomieniu telefonu HTC Desire SV na niektórych ekranach zostaną wyświetlone
Skrócone wskazówki (np. na ekranie głównym), którymi można się kierować przy
korzystaniu z telefonu HTC Desire SV. Po zamknięciu wskazówek dla ekranu nie
zostaną one już wyświetlone ponownie.

Aby wyświetlić ponownie Skrócone wskazówki, otwórz panel powiadomień
przesunięciem palca i stuknij  > Informacje > Pomoc > Pokazuj wszystkie skrócone
wskazówki.
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Potrzebujesz odrobiny pomocy w użytkowaniu
telefonu?
Aplikacja Pokaż pomoże w pełni wykorzystać urządzenie HTC Desire SV w ciągu kilku
sekund.

§ Czy chcesz coś od razu wiedzieć? Wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, aby
otrzymać przejrzyste, aktualne odpowiedzi od razu w urządzeniu HTC Desire
SV.

§ Czy miałeś kiedyś wrażenie, że nie wykorzystujesz w pełni telefonu? Przejrzyj
przyjazne instrukcje w aplikacji Pokaż, aby uzyskać odpowiedzi. Tematy mają
zakres od wstępnych po zaawansowane, a widżet Pokaż rekomenduje takie,
które mogą się przydać użytkownikowi.

Aby otworzyć aplikację Pokaż na ekranie głównym, stuknij  > Pokaż.

Jeśli treści aplikacji Pokaż nie zostały jeszcze pobrane lub jeżeli dostępne są
uaktualnione, wystarczy stuknąć łącze pobierania, aby je uzyskać.

Aby zmienić ustawienia synchronizacji widżetu Pokaż, stuknij  > Ustawienia
aktualizacji.

Wyszukiwanie w aplikacji Pokaż

1. W aplikacji Pokaż stuknij ikonę , a następnie wpisz wyszukiwanie słowa.

2. Stuknij wynik wyszukiwania, aby przejść bezpośrednio do tego elementu.
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Pierwszy tydzień
korzystania z nowego
telefonu

Funkcje telefonu HTC Desire SV
Telefon HTC Desire SV oferuje zapewniający rozrywkę aparat fotograficzny,
niesamowity dźwięk i więcej.

Fotografuj i udostępniaj w sekundę

Błyskawiczne przesyłanie zdjęć do ulubionych sieci społecznościowych zaraz po ich
zrobieniu. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź część Zmiana ustawień
aparatu i wideo na stronie 41.

Zdjęcie można także wykonać z poprzednio nagranego wideo. Patrz Wykonywanie
zdjęcia podczas oglądania filmu na stronie 76.

Beats By Dr. Dre Audio™

Beats Audio™ integracja zapewnia bogaty, autentyczny dźwięk, niezależnie od tego,
czy słuchasz muzyki, oglądasz film YouTube®, czy też grasz. Więcej informacji zawiera
część Ulepszanie dźwięków muzyki na stronie 83.

Integracja usługi Dropbox z HTC Sense

Zapewnij stały dostęp do zdjęć, wideo i dokumentów z każdego miejsca, poprzez ich
zapisanie w Dropbox. Po założeniu konta Dropbox z telefonu HTC Desire SV, można
nawet uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnego miejsca na zapis w aplikacji Dropbox
na okres dwóch lat. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić, sprawdź część 
Korzystanie z usługi Dropbox w telefonie HTC Desire SV na stronie 115.

Jeśli aplikacja Dropbox nie jest fabrycznie załadowana, można ją pobrać z Google
Play.

HTC Car

Aplikacja HTC Car zapewnia rozrywkę, jednocześnie wskazując drogę w podróży.
Można korzystać z nawigacji, przeglądać mapy, odbierać telefony i słuchać muzyki lub
radia internetowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części HTC Car
na stronie 122.
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Płynna funkcja wyszukiwania zapewniająca wiele opcji

Korzystaj z HTML5 oraz zawartości Flash® w podróży. Nigdy więcej kadrowania w
lewo lub w prawo. Funkcja zawijania tekstu przeglądarki sieciowej automatycznie
dostosowuje tekst do szerokości ekranu. Więcej informacji o korzystaniu z
przeglądarki sieciowej można znaleźć w sekcji Przeglądanie Sieci na stronie 68.

Można także zapisać kopię przeglądanych zawartości, aby potem wrócić do ich
czytania, bez konieczności połączenia się z Internetem. Patrz Zapisywanie treści
internetowych na później na stronie 72.

Inteligentne wybieranie

Opcja wybierania połączenia Inteligentne wybieranie sprawia, że wykonywanie
połączeń jest szybkie i proste. Wystarczy wprowadzić numer telefonu lub kilka
pierwszych liter nazwiska kontaktu. Dalsze informacje znajdują się w części Połączenia
telefoniczne na stronie 51.

Ekran główny
Ekran główny to miejsce, które sprawia, że jest to właśnie Twój telefon HTC Desire SV.
Możesz także dodać swoje ulubione aplikacje, skróty, foldery i widżety, które są na
wyciągnięcie ręki. Aby uzyskać wskazówki, zapoznaj się z częścią Personalizacja na
stronie 42.

Rozszerzony ekran główny

W miarę wzrostu intensywności użytkowania telefonu HTC Desire SV może się
okazać, że jeden ekran główny nie wystarcza. Żaden problem.

Przesuń palec poziomo w lewo lub w prawo ekranu, a znajdziesz więcej miejsca na
dodawanie ikon, widżetów itp.

Naciśnij przycisk , aby powrócić do podstawowego ekranu głównego.
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Gesty dotykowe
Za pomocą gestów dotykowych można poruszać się po ekranie głównym, otwierać
aplikacje, przewijać listy itd.

Stuknięcie

Jeśli chcesz wprowadzić tekst za pomocą klawiatury
ekranowej, wybrać elementy na ekranie, np. aplikacje
oraz ikony ustawień lub nacisnąć przyciski ekranowe,
stuknij je palcem.

Naciśnięcie i przytrzymanie

Aby otworzyć opcje dostępne dla określonego
elementu (np. kontaktu lub łącza na stronie
internetowej), naciśnij i przytrzymaj element.
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Przesunięcie

Szybko przesuń palcem poziomo lub pionowo po
ekranie, aby przejść do innych stron głównych,
przewijać dokumenty itd.

Przeciągnięcie

Przed rozpoczęciem przeciągania przyłóż i
przytrzymaj palec na ekranie. Przeciągając dany
element nie należy odrywać palca od ekranu,
dopóki nie osiągnie on żądanej pozycji.
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Muśnięcie

Muśnięcie ekranu jest podobne do
przesunięcia, różni się tylko tym, że
palec należy przesuwać szybciej i
równocześnie delikatniej, tak jak
podczas przesuwania palcem po
ekranie głównym w lewo lub w prawo,
czy też po liście kontaktów lub
wiadomości.

Naciśnięcie i muśnięcie

Na ekranie głównym możesz łatwo przenieść
widżet lub ikonę z jednego ekranu na drugi.

Naciśnij i przytrzymaj dany widżet lub ikonę
jednym palcem, a następnie innym palcem
przesuń ekran do nowej lokalizacji.
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Zsuwanie i rozsuwanie palców

W niektórych aplikacjach, np. w Galeria,
Wiadomości, Poczta lub przeglądarce
internetowej, rozsuwanie palców na
ekranie powoduje powiększanie
oglądanego obrazu lub tekstu.

Zsuń palce na ekranie, aby pomniejszyć obraz
lub tekst.
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Przesunięcie dwoma palcami

W niektórych aplikacjach obsługujących sortowanie, np.
Poczta lub Kontakty, możesz przewijać ekran przesuwając
dwa palce w górę lub w dół. Na ekranie wyświetlona
zostanie kolejność sortowania, możesz z łatwością
przewijać żądane informacje.

Na panelu powiadomień przesuń dwa palce w dół na
rozwijane powiadomienia, aby wyświetlić więcej informacji,
np. podglądy wiadomości e-mail lub wydarzenia
kalendarzowe.

Przesunięcie trzema palcami

Przesuń trzema palcami w górę, aby udostępnić treści
takie jak zdjęcia, klipy wideo oraz muzykę ze smartfona
HTC Desire SV w telewizorze lub głośnikach.

Funkcja Gesty HTC jest uruchomiona domyślnie, dzięki czemu gest wykonany
trzema palcami jest zarezerwowany wyłącznie do udostępniania treści. Nie będzie
też możliwe korzystanie z gestów wieloma palcami (gestów wykonywanych co
najmniej trzema palcami) w takich aplikacjach jak gry lub aplikacje instrumentów
muzycznych.

Aby w takich aplikacjach korzystać z gestów wykonywanych wieloma palcami,
usuń zaznaczenie opcji Gesty HTC w menu Ustawienia > Wyświetlacz, gesty i
przyciski. Udostępnianie treści zostanie wyłączone.
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Gesty ruchowe
Za pomocą gestów ruchowych można wyciszyć telefon HTC Desire SV, włączyć
głośnik itd.

Obróć, aby wyciszyć/obróć, aby włączyć głośnik

Gdy nadejdzie połączenie, możesz
obrócić telefon HTC Desire SV, aby
wyciszyć dźwięk dzwonka.

Podczas rozmowy telefonicznej,
obracając telefon HTC Desire SV
można włączyć głośnik, aby móc
rozmawiać bez użycia rąk lub w celu
odbycia połączenia konferencyjnego.
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Podnoszenie telefonu w celu ściszenia dźwięku dzwonka

Jeśli jesteś trakcie spotkania
biznesowego lub w
restauracji, podnieś telefon
HTC Desire SV z
nadchodzącym połączeniem,
aby zmniejszyć głośność
dzwonka.

Ustaw głośność na automatyczne wzrastanie, jeśli telefon znajduje się
w kieszeni lub torbie

Znajdujesz się na hałaśliwej ulicy i nie słyszysz
telefonu HTC Desire SV dzwoniącego w torbie?

Możesz tak skonfigurować telefon HTC Desire
SV, aby rozpoznawał, kiedy znajduje się w torbie
lub w kieszeni i podgłaśniał dzwonek, aby był
słyszalny w hałaśliwym otoczeniu.
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Obróć telefon HTC Desire SV, aby uzyskać lepszy widok

Dla wielu ekranów
orientacja ekranu
automatycznie
zmienia się z
widoku pionowego
na poziomy
poprzez obracanie
HTC Desire SV.

Przy
wprowadzaniu
tekstu można
obrócić HTC Desire
SV na bok, aby
wyświetlić większą
klawiaturę.

Tryb uśpienia
Tryb uśpienia pozwala oszczędzać akumulator przełączając HTC Desire SV do stanu
niskiego poboru energii w czasie, kiedy ekran jest wyłączony. Zapobiega on także
przypadkowym naciśnięciom przycisków, np. gdy telefon HTC Desire SV znajduje się
w torbie. Nadal jednak będziesz otrzymywać wiadomości i połączenia, a nieodebrane
połączenia i wiadomości wyświetlane będą na ekranie blokady.

Aby wyłączyć wyświetlanie nieodebranych połączeń lub wiadomości na ekranie
blokady, otwórz panel powiadomień i stuknij  > Prywatność.

Przechodzenie w Tryb uśpienia

Na krótko naciśnij przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć wyświetlacz i przełączyć do
trybu uśpienia. HTC Desire SV przełącza się także automatycznie do trybu uśpienia,
kiedy jest nieużywany przez chwilę.

Użytkownik może zmienić ustawienie czasu przed włączenie trybu uśpienia telefonu
HTC Desire SV w ustawieniach Wyświetlanie, gesty i przyciski (lub Wyświetlanie i
przyciski).

Wychodzenie z trybu uśpienia

Aby ręcznie zbudzić telefon HTC Desire SV, naciśnij przycisk ZASILANIE. Konieczne
jest odblokowanie ekranu.

Telefon HTC Desire SV budzi się automatycznie w momencie nadejścia połączenia
przychodzącego.

25 Pierwszy tydzień korzystania z nowego telefonu



Odblokowywanie ekranu

Pociągnij pierścień w górę, aby odblokować ekran. 

Po skonfigurowaniu blokady ekranu zostaniesz poproszony o wprowadzenie
danych logowania, aby telefon HTC Desire SV został odblokowany.

Jeśli ustawiłeś przypomnienie o wydarzeniu lub alarm, możesz przeciągnąć  lub 
na pierścień, aby aktywować drzemkę lub odrzucić wydarzenie bądź alarm.

Otwieranie aplikacji lub folderu z poziomu ekranu blokady

§ Na ekranie blokady przeciągnij ikonę aplikacji lub folderu na pierścień, aby
odblokować ekran i bezpośrednio przejść do tej aplikacji lub folderu. 

Skróty na ekranie blokady to takie same aplikacje, jak te, które dostępne są na
pasku uruchamiania ekranu głównego. Aby zmienić skróty ekranu blokady, zastąp
aplikacje lub foldery na pasku uruchamiania.

§ Jeśli na ekranie blokady wyświetlone jest powiadomienie lub informacja, np. o
nieodebranym połączeniu lub nowej wiadomości, możesz ją przeciągnąć do
pierścienia, aby bezpośrednio przejść do danej aplikacji.
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Pobieranie kontaktów do smartfona
HTC Desire SV
Istnieje kilka sposobów dodawania kontaktów do smartfona HTC Desire SV.

Synchronizacja z
komputerem

Zsynchronizuj kontakty z poprzedniego telefonu z
komputerem, a następnie użyj aplikacji HTC Sync Manager,
aby zsynchronizować smartfon HTC Desire SV z
kontaktami programów Microsoft® Outlook®, Outlook
Express lub Kontakty systemu Windows® z komputera.

Gmail™ Kontakty Google® są importowane do smartfona
HTC Desire SV po zalogowaniu się do konta Google.
Możesz także utworzyć więcej kontaktów Google
bezpośrednio ze smartfona HTC Desire SV.

Konta w sieciach
społecznościowych

Zaloguj się do ulubionych sieci społecznościowych, aby
importować z nich informacje o kontaktach.

Kontakty telefonu Możesz tworzyć i zapisywać kontakty bezpośrednio w
smartfonie HTC Desire SV.

Karta SIM Skopiuj wszystkie swoje kontakty z karty SIM do
smartfona HTC Desire SV.

Microsoft Exchange
ActiveSync®

Smartfon HTC Desire SV synchronizuje twoje kontakty
służbowe z serwera Microsoft Exchange ActiveSync w
twoim miejscu pracy.

Transfer Użyj aplikacji Transfer, aby przenieść kontakty oraz inne
dane z poprzedniego telefonu do smartfona HTC Desire
SV za pomocą złącza Bluetooth®.

Kopiowanie kontaktów ze starego telefonu

Najłatwiej skopiować kontakty ze starego telefonu do nowego HTC Desire SV za
pośrednictwem Bluetooth. Zależnie od modelu dotychczasowego telefonu, możesz
również mieć możliwość transferu do HTC Desire SV danych innego typu, takich jak
wiadomości tekstowe i zdarzenia w kalendarzu.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Transfer.

2. Stuknij Dalej, aby rozpocząć.

3. Wybierz nazwę i model swojego starego telefonu.

4. W starym telefonie włącz funkcję Bluetooth, ustaw ją w tryb umożliwiający
wykrycie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
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Wykonywanie pierwszego połączenia

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2. Wprowadź numer telefonu lub kilka pierwszych liter nazwiska kontaktu.

3. Na liście stuknij kontakt, do którego chcesz zadzwonić.

4. Aby zakończyć połączenie, stuknij Zakończ.

Wysyłanie pierwszej wiadomości tekstowej

1. Na ekranie głównym stuknij  > Wiadomości.

2. Stuknij .

3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kontakty, do których chcesz wysłać
wiadomość.

4. Stuknij pole Dodaj tekst, a następnie wprowadź wiadomość.

5. Stuknij , aby wstawić emotikonę lub dodać szybki tekst.

6. Stuknij przycisk Wyślij, odpowiadający karcie, której chcesz użyć.

Przenoszenie zdjęć, klipów wideo i muzyki do i
z telefonu HTC Desire SV
Istnieją dwa sposoby przenoszenia plików multimedialnych.

§ Podłącz telefon HTC Desire SV do komputera i wybierz tryb Napęd dyskowy.
Komputer rozpozna urządzenie jako przenośną pamięć USB, możliwe będzie
kopiowanie plików pomiędzy urządzeniami.

§ Pobierz oprogramowanie HTC Sync Manager i korzystaj z niego. Możesz z
łatwością skonfigurować je do synchronizacji folderów zawierających pliki
multimedialne i listy odtwarzania na komputerze z telefonem HTC Desire SV.
Aplikacja HTC Sync Manager pozwala także na automatyczne przenoszenie
zdjęć i klipów wideo z telefonu HTC Desire SV do komputera.
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Kopiowanie i udostępnianie tekstu
W aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa i Poczta, można zaznaczyć tekst, a
następnie wkleić lub udostępnić go.

Wybieranie tekstu

1. Naciśnij i przytrzymaj słowo.

2. Przeciągnij znaczniki początku i końca, aby zaznaczyć otaczający tekst, który
chcesz wybrać. 

Aby skopiować adres łącza do strony internetowej, naciśnij i przytrzymaj łącze, a
następnie stuknij Kopiuj adres URL linku.

Kopiowanie i wklejanie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz skopiować, stuknij Kopiuj. 

Wybrany tekst jest kopiowany do schowka.

2. W polu wpisywania tekstu (na przykład tworząc wiadomość e-mail) naciśnij i
przytrzymaj w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.

3. Stuknij Wklej.

Udostępnianie tekstu

1. Po zaznaczeniu tekstu, który chcesz udostępnić, stuknij Udostępnij.

2. Wybierz miejsce, gdzie chcesz wkleić zaznaczony tekst, np. wiadomość e-mail
lub aktualizacja statusu w sieci społecznościowej.
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Przechwytywanie ekranu telefonu HTC Desire
SV
Chcesz pochwalić się wysokim wynikiem meczu, napisać post na bloga o funkcjach
telefonu HTC Desire SV albo zaktualizować status, informując o odtwarzanym
utworze? Teraz łatwo zrobisz zdjęcie ekranu i udostępnisz je z aplikacji Galeria.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, a następnie . Ekran zostanie zapisany w
albumie Zdjęcia z aparatu w aplikacji Galeria.

Przełączanie się pomiędzy ostatnio otwartymi
aplikacjami
Możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp niedawno otwartych aplikacji.

1. Naciśnij przycisk .

2. Aby wyświetlić niedawno otwierane aplikacje, przesuń palec w górę lub w dół. 

§ Aby usunąć daną aplikację z listy, przeciągnij ją
w lewo lub w prawo.

§ Aby wrócić do danej aplikacji, wystarczy ją
stuknąć.

Nie możesz znaleźć przycisku Menu?
Czy brakuje Ci przycisku Menu? Przycisk Ostatnie aplikacje można ustawić tak, aby
otwierał także Menu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Wyświetlanie, gesty i przyciski (lub Wyświetlanie i przyciski).

3. Stuknij przycisk Ostatnie aplikacje i wybierz, jak chcesz otworzyć Menu, np.
przez naciśnięcie lub przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku.
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Powiadomienia

Dioda LED powiadomienia

Dioda powiadomień świeci się:

§ Ciągłym zielonym światłem sygnalizuje, że urządzenie HTC Desire SV jest
podłączone do zasilacza sieciowego lub komputera i że akumulator jest w pełni
naładowany.

§ migającym zielonym światłem, kiedy w telefonie znajduje się oczekujące
powiadomienie.

§ ciągłym pomarańczowym światłem, gdy akumulator jest ładowany.

§ migającym pomarańczowym światłem, gdy poziom naładowania akumulatora
jest bardzo niski.

Ikony powiadomień

Ikony powiadomień na pasku stanu sprawiają, że dostęp do wiadomości, wydarzeń w
kalendarzu i alarmów jest bardzo łatwy.
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Panel powiadomień

Po otrzymaniu nowego powiadomienia możesz otworzyć panel powiadomień, aby
zobaczyć otrzymane powiadomienie o wydarzeniu lub nowe informacje. Panel
powiadomień zapewnia także szybki dostęp do ustawień.

1. Aby otworzyć Panel powiadomień, naciśnij i przytrzymaj pasek stanu, a
następnie przesuń palec w dół. 

W przypadku wyświetlenia kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół,
aby zobaczyć je wszystkie.

2. Aby zamknąć panel powiadomień, naciśnij i przytrzymaj dolny pasek panelu
powiadomień, a następnie przesuń palec w górę. Możesz też tylko nacisnąć
przycisk .

Poznaj swoje ustawienia
Chcesz zmienić dzwonek, skonfigurować połączenie Wi-Fi® lub rozjaśnić ekran? To, i
wiele innych rzeczy można zrobić w Ustawieniach.

Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij . Poniżej
wymieniamy niektóre podstawowe ustawienia, które można zmienić:

§ Stuknij przełącznik Wł./Wył. obok elementu, Wi-Fi, który ma być włączony lub
wyłączony. Stuknij samą pozycję, aby skonfigurować jej ustawienia.

§ Stuknij Dźwięk, aby ustawić dźwięk dzwonka, wybrać profil dźwięku oraz
skonfigurować ustawienia dźwięku połączeń przychodzących.

§ Stuknij Wyświetlanie, gesty i przyciski (lub Wyświetlanie i przyciski), aby zmienić
jasność sceny lub ustawić czas bezczynności ekranu przed przejściem w stan
uśpienia.

§ Stuknij Zabezpieczenia, aby zabezpieczyć telefon HTC Desire SV, np. przy użyciu
blokady ekranu.
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Przedłużenie żywotności akumulatora
Czas działania akumulatora pomiędzy ładowaniami zależy od sposobu użytkowania
telefonu HTC Desire SV. Zarządzanie energią telefonu HTC Desire SV pomaga
przedłużyć żywotność akumulatora.

W sytuacjach, kiedy wymagane jest wydłużenie żywotności akumulatora, spróbuj
zastosować poniższe wskazówki:

Sprawdź zużycie akumulatora

Monitorowanie zużycia energii akumulatora umożliwia identyfikację, co zużywa
najwięcej energii i zastanowienie się, co tym zrobić. Szczegółowe informacje można
znaleźć w sekcji Sprawdzanie zużycia akumulatora na stronie 179.

Zarządzaj połączeniami

§ Wyłącz nieużywane połączenia bezprzewodowe.

Aby włączyć lub wyłączyć połączenia takie jak sieć komórkowa, Wi-Fi lub
Bluetooth, przejdź do Ustawień i stuknij odpowiadające im przełączniki Wł./
Wył..

§ Jeśli nie potrzebujesz połączenia danych, przełącz się w tryb 2G.

Na obszarach o słabym zasięgu zużywa się więcej energii. Tymczasowe
wyłączenie połączenia danych i przełączenie się w tryb sieci GSM zużywa mniej
energii akumulatora.

Aby przełączyć się na tryb GSM, przejdź do Ustawienia i stuknij opcję Sieć
komórkowa > Gniazdo 1, sieć > Tryb sieci > Tylko GSM.

§ Włączaj tryb GPS tylko wtedy, gdy potrzebujesz dokładnej lokalizacji.

Aby uniemożliwić niektórym aplikacjom korzystanie z GPS w tle, upewnij się, że
opcja Satelity GPS jest cały czas wyłączona. Włączaj tę opcję tylko wtedy, gdy
potrzebujesz dokładnej lokalizacji podczas korzystania z nawigacji lub aplikacji
opartej na lokalizacji. Przejdź do Ustawień i stuknij Lokalizacja, aby włączyć lub
wyłączyć to ustawienie.

Zarządzaj wyświetlaczem

Obniżanie poziomu jasności, przełączanie nieużywanego wyświetlacza w tryb uśpienia
oraz korzystanie tylko z podstawowych funkcji zapewnia oszczędność energii
akumulatora.

§ Skorzystaj z automatycznego ustawienia jasności (domyślne) lub ręcznie obniż
poziom jasności.

§ Ustaw krótszy czas, po którym ekran będzie wygaszany.

§ Ustaw przeglądarkę sieciową tak, aby automatyczne przyciemniała ekran
podczas ładowania stron internetowych. Otwórz aplikację Internet, a następnie
stuknij  > Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Ściem. ekran przy pobier. str..

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmiana ustawień wyświetlacza na stronie
176 oraz Personalizacja na stronie 42.
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Ustaw limit danych w tle i synchronizacji

Dane w tle i synchronizacja mogą zużywać dużo energii akumulatora, jeśli w tle jest
uruchomionych dużo aplikacji synchronizujących dane. Zaleca się uniemożliwienie
aplikacjom zbyt częstej synchronizacji danych. Określ, dla których aplikacji można
ustawić dłuższy czas synchronizacji, lub zsynchronizuj je ręcznie.

§ W Ustawieniach stuknij Konta i synchronizacja i sprawdź, które typy danych są
synchronizowane w Twoich kontach online. Kiedy akumulator zaczyna się
wyczerpywać, tymczasowo wyłącz synchronizowanie niektórych danych.

§ Jeśli posiadasz wiele kont e-mail, zastanów się, czy nie przedłużyć czasu
synchronizacji niektórych kont.

W aplikacji Poczta wybierz konto, stuknij  > Ustawienia > Synchronizacja,
Wyślij i Odbierz, a następnie dostosuj ustawienia w opcji Synchronizuj
harmonogram.

§ Jeśli nie podróżujesz z jednego miejsca w drugie, synchronizuj aktualizacje
pogody tylko dla bieżącej lokalizacji, a nie dla wszystkich wymienionych miast.
Otwórz aplikację Pogoda i stuknij  > Edytuj, aby usunąć niepotrzebne miasta.

§ Zastanów się nad wyborem widżetów.

Niektóre widżety nieustannie synchronizują dane. Rozważ usunięcie nieistotnych
widżetów z Ekranu głównego.

§ W aplikacji Sklep Play stuknij  > Ustawienia, a następnie usuń zaznaczenie opcji
Automatycznie dodawaj widżety, aby uniknąć automatycznego dodawania
widżetów do Ekranu głównego przy każdym instalowaniu nowych aplikacji.
Ponadto, usuń zaznaczenie opcji Automatycznie aktualizuj aplikacje, jeśli
możesz ręcznie aktualizować aplikację z poziomu Sklep Play.

Inne wskazówki

Aby zachować odrobinę więcej energii akumulatora, spróbuj zastosować poniższe
wskazówki:

§ Ścisz dzwonek i multimedia.

§ Zminimalizuj używanie wibracji lub potwierdzeń dźwiękowych. W Ustawieniach
stuknij Dźwięk i wybierz elementy, których nie potrzebujesz i które możesz
wyłączyć.

§ Sprawdź ustawienia aplikacji, ponieważ mogą zawierać dodatkowe opcje
optymalizacji użycia akumulatora.
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Aktualizacja oprogramowania telefonu
HTC Desire SV
Telefon HTC Desire SV może sprawdzać dostępność nowych aktualizacji i
powiadamiać o nich użytkownika. Możesz również ręcznie sprawdzić, czy są dostępne
aktualizacje.

W celu pobrania aktualizacji oprogramowania i zmniejszenia zużycia danych,
można użyć połączenia Wi-Fi lub połączenia z Internetem na komputerze. Opcję tę
można ustawić w menu: Ustawienia > Informacje o > Aktualizacje oprogramowania
> .

Instalacja aktualizacji oprogramowania

Gdy włączone jest połączenie internetowe i dostępna jest nowa aktualizacja, na pasku
stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia .

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji
systemu.

2. Aby uniknąć dodatkowych opłat, wybierz Użyj tylko funkcji Wi-Fi lub kabla.

3. Stuknij pozycję OK.

4. Po zakończeniu pobierania wybierz Zainstaluj teraz, a następnie stuknij OK.

Poczekaj na zakończenie aktualizacji. Telefon HTC Desire SV zostanie automatycznie
uruchomiony ponownie.

Instalacja aktualizacji aplikacji

Jeśli aktywne jest połączenie internetowe i dostępna jest aktualizacja aplikacji
użytkownika, na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia o aktualizacji

.

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o aktualizacji. 

Zostanie otwarty ekran Aktualizacje przedstawiający listę aktualizacji aplikacji
do instalacji.

2. Stuknij daną pozycję, aby wyświetlić jej szczegóły, a następnie stuknij ikonę .

3. Po przejrzeniu aktualizacji stuknij Zainstaluj. W razie potrzeby zostanie
wyświetlony monit z prośbą o restartowanie telefonu HTC Desire SV.

Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Informacje > Aktualizacje oprogramowania > Sprawdź teraz.
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Aparat fotograficzny

Podstawowe informacje o aparacie
Rób zdjęcia natychmiast, bez opóźnień. Wystarczy bezpośrednio uruchomić aparat z
ekranu blokady, nawet jeśli HTC Desire SV jest chroniony hasłem.

1. Po wyłączeniu wyświetlacza naciśnij przycisk ZASILANIE.

2. Przeciągnij ikonę Aparat do pierścienia ekranu blokady, aby móc momentalnie
rozpocząć rejestrowanie zdjęć i filmów. 

Na ekranie głównym możesz także stuknąć opcję Aparat, aby go uruchomić.

Za pomocą elementów sterujących na ekranie Wizjer można dodawać efekty,
powiększać lub pomniejszać obraz itd.

Po użyciu funkcji Aparat (lub w przypadku opuszczenia tymczasowo ekranu
Wizjer) należy odblokować HTC Desire SV, jeśli włączona jest blokada ekranu.

Powiększenie

§ Przed nagraniem zdjęcia lub filmu przesuń palcem po pasku zoomu, aby
powiększyć lub pomniejszyć obraz.

§ W trybie nagrywania filmu pasek powiększenia jest stale wyświetlany na ekranie.
Możesz powiększać i zmniejszać obraz podczas nagrywania.
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Wybieranie efektu

Użyj dostępnych efektów aparatu, aby sprawić wrażenie, że zdjęcia zostały wykonane
za pomocą specjalnych obiektywów lub filtrów. Możesz także zastosować określone
efekty do filmów.

1. Stuknij .

2. Przewiń listę dostępnych efektów i stuknij wybrany efekt.

Ustawianie rozdzielczości

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .

2. Stuknij Rozdzielczość obrazu lub Jakość wideo, a następnie wybierz
rozdzielczość.

Wybieranie trybu lampy błyskowej

Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby wybrać tryb lampy błyskowej. 

Podczas używania trybu włączonej lampy lub automatycznej lampy błyskowej, aparat
inteligentnie ustawi najlepszą dla danego zdjęcia jasność lampy.

Wykonywanie zdjęcia

1. Otwórz opcję Aparat z poziomu ekranu blokady lub ekranu głównego.

2. Wystarczy, że skierujesz aparat na żądany obiekt. Aparat automatycznie
dostosuje ostrość i będzie ją nieustannie korygował w miarę poruszania nim.

3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Nagrywanie wideo

1. Otwórz opcję Aparat z poziomu ekranu blokady lub ekranu głównego.

2. Gdy będziesz gotów rozpocząć nagrywanie, stuknij .

3. Podczas nagrywania możesz:

§ Swobodnie przybliżać i oddalać obiekt.

§ Ustawić ostrość na innym obiekcie lub obszarze, stukając odpowiedni
obszar na ekranie Wizjer.

§ Stuknij ikonę lampy błyskowej, aby włączyć lub wyłączyć lampę.

4. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .

Wykonywanie zdjęcia podczas nagrywania filmu

Podczas nagrywania filmu przy użyciu głównego aparatu stuknij ikonę , aby
przechwycić zdjęcie danego obiektu.
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Sceny aparatu
Sceny zapewniają łatwy sposób na zastąpienie standardowych ustawień aparatu w
celu dostosowania ustawień do bieżącego oświetlenia i otoczenia. Skorzystaj z opcji
Auto i pozwól, aby aparat automatycznie określił optymalne ustawienia lub wybierz
jedną z wielu scen, zanim rozpoczniesz wykonywanie zdjęć.

Ulepszanie zdjęć portretowych
Jeśli chcesz, aby rodzina lub znajomi wyglądali na zdjęciach możliwie najlepiej,
upewnij się, że używasz sceny portretu. Umożliwia to uzyskanie gładszego wyglądu
skóry na zdjęciach.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .

2. Stuknij Portret.

3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Korzystanie z HDR
Wykonując zdjęcia portretowe na jasnym tle, możesz użyć funkcji HDR, aby zrobić
wyraźne ujęcia swoich danych obiektów. Funkcja HDR umożliwia wydobycie
szczegółowej gry świateł i cieni, nawet przy oświetleniu o dużym kontraście.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .

2. Stuknij opcję HDR.

3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij .

Aparat wykona trzy zdjęcia o różnych poziomach ekspozycji i połączy je w jedno
zdjęcie ulepszone.

Wykonywanie zdjęć panoramicznych
Każdy szeroki lub wysoki obiekt można teraz ująć na jednym zdjęciu, niezależnie czy
jest to most Golden Gate, czy też wieża Eiffla.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .

2. Stuknij Panorama. 

W tym trybie powiększanie i lampa błyskowa są nieaktywne.
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3. Gdy będziesz gotów wykonać pierwsze zdjęcie, stuknij . Zostaną wyświetlone
strzałki informujące o możliwości przesuwania aparatu w lewo lub w prawo w
widoku poziomym (lub w górę/w dół w widoku pionowym).

4. W trakcie panoramowania na ekranie wyświetlone zostaną instrukcje.
Korzystając z tej funkcji możesz wykadrować pierwszą część sceny, którą
chcesz uchwycić.

5. Kontynuuj, przesuwając HTC Desire SV możliwie jak najpłynniej. Aparat
automatycznie przechwyci pięć kolejnych ujęć.

6. Stuknij ikonę , aby w dowolnym czasie zatrzymać nagrywanie.

Aparat połączy ujęcia w jedno zdjęcie.
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Wykonywanie zdjęcia grupowego
Trudno Ci wykonać zdjęcie, na którym wszyscy się uśmiechają i jednocześnie patrzą
prosto w obiektyw? Za pomocą HTC Desire SV można wykonać idealne portrety
grupowe z największą liczbą uśmiechów i najmniejszą liczbą mrugnięć.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .

2. Stuknij Portret grupowy.

3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij . Aparat wykona kilka zdjęć i
połączy je w jedno optymalne zdjęcie grupowe.

Wykonywanie zdjęć przy słabym oświetleniu
Wykonuj zachwycające zdjęcia nawet w przyćmionym świetle.

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .

2. Stuknij Słabe oświetlenie. 

W tym trybie lampa błyskowa jest nieaktywna.

3. Gdy będziesz gotów wykonać zdjęcie, stuknij . 

§ Aby uniknąć efektu rozmazanych zdjęć, trzymaj stabilnie w telefonie HTC Desire
SV.

§ Wykonane zdjęcie można ulepszyć stosując efekty specjalne, np. automatyczną
poprawę zdjęcia oraz wysoki kontrast.
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Zmiana ustawień aparatu i wideo

1. Na ekranie Wizjer stuknij ikonę .

2. Oprócz zmiany podstawowych ustawień aparatu i wideo możesz także:

§ Zmienić czas podglądu po wykonaniu, aby ustawić czas, przez jaki
wykonane zdjęcie lub film wideo będą wyświetlane na ekranie Podgląd,
zanim aparat przełączy się ponownie do ekranu Wizjer.

§ Automatycznie wykonać zdjęcie uśmiechniętego obiektu (tylko w trybie
zdjęć).

§ Oznaczyć zdjęcia tagami geograficznymi, co spowoduje zapisanie danych
lokalizacji GPS na wykonanych zdjęciach (tylko w trybie fotografowania).

§ Ustawić poziom czułości ISO. Wyższe wartości ISO lepiej sprawdzają się
w gorszych warunkach oświetleniowych (tylko w trybie zdjęć).

§ Automatycznie przesłać zdjęcia do sieci społecznościowej (tylko w trybie
fotografowania). Można ustawić częstotliwość przesyłania, wybrać album,
który chcesz przesłać i ustawić poziom prywatności.
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Personalizacja

Personalizacja telefonu HTC Desire SV
Spraw, by telefon HTC Desire SV wyglądał i brzmiał dokładnie tak, jak tego chcesz.
Możesz spersonalizować telefon za pomocą innej tapety, skóry, dźwięku dzwonka i
powiadomień informujących o wiadomościach tekstowych, e-mail oraz
przypomnieniach o wydarzeniach w kalendarzu.

Personalizowanie telefonu HTC Desire SV za
pomocą scen
Dzięki możliwości korzystania ze scen jeden telefon HTC Desire SV może być w
rzeczywistości kilkoma różnymi telefonami. Sceny to spersonalizowane układy ekranu
głównego, które można w szybki sposób zastosować. Przełączając się pomiędzy
scenami, błyskawiczne zmieniasz telefon HTC Desire SV w idealny telefon
weekendowy, telefon podróżny, telefon służbowy lub telefon służący do gry.

Po każdym dodaniu lub zmianie elementu na ekranie głównym, HTC Desire SV
automatycznie zapisuje zmiany do bieżącej wybranej sceny.

Tworzenie nowej sceny

Podczas tworzenia nowej sceny punktem wyjścia jest pusty ekran główny.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Personalizuj.

2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję Scena.

3. Stuknij  > Nowy.

4. Wprowadź nazwę nowej sceny, a następnie stuknij Gotowe.

5. Personalizuj scenę poprzez dodanie widżetów i aplikacji, zmianę tapety itd.
Wszystkie zmiany sceny zostaną automatycznie zapisane.

Zmiana nazwy sceny

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Personalizuj.

2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję Scena.

3. Przesuń palec po ekranie z prawej strony do lewej, aby wybrać scenę, której
nazwę chcesz zmienić.
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4. Naciśnij i przytrzymaj miniaturę sceny, a następnie stuknij Zmień nazwę.

5. Wprowadź nową nazwę sceny.

6. Stuknij opcję Gotowe.

Usuwanie scen

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Personalizuj.

2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję Scena.

3. Stuknij opcję  > Usuń.

4. Przesuń palec po ekranie z prawej do lewej strony, aby przejrzeć sceny,
następnie stuknij jedną lub więcej scen, które chcesz usunąć.

5. Stuknij opcję Usuń.

Zmiana tapety
Wybierz ulubione zdjęcie i ustaw je jako tapetę ekranu głównego. Wybieraj spośród
dostępnych tapet lub użyj zdjęcia wykonanego aparatem.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Personalizuj.

2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję Tapeta.

3. Stuknij jedną z następujących opcji:

Galeria Wybierz istniejące zdjęcie i przytnij je.

Tapety HTC Wybierz gotową tapetę, a następnie stuknij opcję Podgląd.

4. Stuknij Zapisz lub Zastosuj.

Zastosowanie nowej skórki
Personalizuj więcej niż ekran główny stosując nową skórkę. Skórki zmieniają wygląd
większości przycisków ekranowych, ekranów aplikacji, menu opcji i innych elementów.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Personalizuj.

2. Na karcie Wyświetlanie stuknij opcję Skórki.

3. Przesuń palec po ekranie z prawej strony do lewej, aby wybrać żądaną skórę.

4. Stuknij Zastosuj.
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Indywidualizacja Ekranu głównego dzięki
widżetowi
Widżety umożliwiają umieszczanie łatwo dostępnych, ważnych informacji oraz
multimediów na ekranie głównym. Niektóre widżety, dla Twojej wygody, są już
dodane do ekranu głównego. Możesz dodać kolejne spośród tych, które są dostępne
w telefonie.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.

2. Na karcie Widżety możesz:

§ Przesuwając ekran w lewo lub w prawo wyszukać gotowy zestaw
widżetów.

§ Stuknij ikonę , aby wyszukać określonych widżetów.

§ Stuknij Wszystkie widżety, aby dokonać wyboru z menu.

Niektóre widżety są dostępne w różnych stylach i rozmiarach.

3. Przeciągnij widżet na miniaturę ekranu głównego, w miejsce, gdzie chcesz go
dodać.

Możesz także dodać widżety, które pozwalają szybko włączyć lub wyłączyć niektóre
ustawienia, takie jak Wi-Fi i Bluetooth. Stuknij Wszystkie widżety > Ustawienia, a
następnie stuknij żądany widżet.
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Zmiana ustawień widżetu

Można zmienić podstawowe ustawienia niektórych widżetów (np. widżetów Kontakty
i Poczta) na ekranie głównym.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie przeciągnij go do
. 

Zostanie wtedy otwarty odpowiedni ekran, na którym możesz zmienić niektóre
ustawienia widżetu.

2. Dostosowanie ustawień widżetu.

Zmiana rozmiaru widżetu

Rozmiar niektórych widżetów można zmienić po dodaniu ich do ekranu głównego.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet na ekranie głównym, następnie puść palec. Jeśli na
widżecie widoczne są przyciski strzałek kierunkowych, oznacza to, że rozmiar
danego widżetu można zmienić.

2. Przeciągnij przycisk strzałki, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar widżetu.

Dodawanie aplikacji i innych skrótów do
ekranu głównego
Umieść często używane aplikacje na ekranie głównym. Możesz także dodać skróty do
często używanych ustawień, ulubionych stron internetowych itp.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.

2. Na karcie Aplikacje lub Skróty wybierz aplikację lub skrót do dodania.

Aby dodać aplikację, możesz także stuknąć , nacisnąć i przytrzymać aplikację, a
następnie przeciągnąć ją do pustego obszaru na ekranie głównym.
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Zmiana układu lub usuwanie widżetów i ikon
na ekranie głównym

Przenoszenie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz przenieść.

2. Przeciągnij widżet lub ikonę do nowego miejsca na ekranie. 

§ Zatrzymaj się przy prawej lub lewej krawędzi ekranu, aby przeciągnąć widżet lub
ikonę do innego panelu ekranu głównego.

§ W przypadku przeciągnięcia widżetu do miejsca zajmowanego już przez inny
widżet lub ikonę poprzednie element automatycznie przemieści się w bok,
zwalniając miejsce.

3. Po umieszczeniu widżetu lub ikony w odpowiednim miejscu podnieś palec.

Usuwanie widżetu lub ikony

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet lub ikonę, którą chcesz usunąć, a następnie
przeciągnij do .

2. Kiedy widżet lub ikona zmienią kolor na czerwony, podnieś palec.
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Personalizacja paska uruchamiania
Pasek uruchamiania na ekranie głównym umożliwia błyskawiczny dostęp do często
używanych aplikacji. Możesz zastępować aplikacje na pasku uruchamiania innymi
aplikacji, z których często korzystasz.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz zastąpić, a następnie przeciągnij ją
poza pasek uruchamiania. 

2. Stuknij , aby przejść do ekranu Wszystkie aplikacje.

3. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do pustego miejsca na
pasku uruchamiania.

§ Możesz także dodawać do paska uruchamiania skróty do ustawień lub informacji.
Najpierw dodaj skrót do ekranu głównego, następnie przeciągnij go do paska
uruchamiania.

§ Aplikacje lub skróty widoczne na ekranie blokady, prowadzą do tych samych
aplikacji lub skrótów, które znajdują się na pasku uruchamiania.

Grupowanie aplikacji w folderze
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca na pasku uruchamiania lub ekranie głównym,
aplikacje można umieszczać w folderach.

1. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, następnie przeciągnij ją na inną, aby
automatycznie utworzyć folder. 

2. Stuknij folder, aby go otworzyć.

3. Stuknij .
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4. Wybierz jedną lub więcej aplikacji, które chcesz dodać do folderu.

5. Stuknij opcję Dodaj.

Możesz także dodać skróty do ustawień lub informacji. Najpierw dodaj skrót do
ekranu głównego, następnie przeciągnij go do folderu.

Zmiana nazwy folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.

2. Stuknij pasek tytułu okna folderu.

3. Wprowadź nową nazwę folderu.

4. Stuknij obszar poza folderem, aby go zamknąć.

Usuwanie elementów z folderu

1. Stuknij folder, aby go otworzyć.

2. Naciśnij i przytrzymaj aplikację lub skrót, następnie przeciągnij ją na ekran
główny lub na ikonę , aby ją usunąć. Powtórz ten proces, aby usunąć więcej
pozycji z folderu.

Jeśli w folderze pozostał jeden element, zostanie on usunięty, a folder zostanie
automatycznie skasowany.

Personalizacja za pomocą zestawów
dźwięków
Każdy zestaw to różna kombinacja dźwięków dzwonka lub powiadomień, np.
wiadomości przychodzących, przypomnień kalendarza i wielu innych powiadomień.
Przełączając pomiędzy zestawami dźwięków możesz błyskawicznie sprawić, iż telefon
HTC Desire SV powiadomi Cię zabawną melodią, gdy jesteś ze znajomymi, lub
subtelnym dźwiękiem, gdy jesteś w pracy.

Tworzenie zestawu dźwięków

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Personalizuj.

2. Na karcie Dźwięk stuknij Zestaw dźwięków.

3. Na ekranie Zestawy dźwięków stuknij .

4. Wprowadź nazwę nowego zestawu dźwięków, a następnie stuknij Gotowe.

Nowo utworzony zestaw dźwięków zostanie wówczas dodany do listy zestawów
dźwięków. Do zestawu dźwięków możesz przypisać różne tony w zależności od
preferencji.

48 Personalizacja



Zmiana dzwonka, powiadomień i dźwięków

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Personalizuj.

2. Na karcie Dźwięk stuknij Zestaw dźwięków.

3. Wybierz zestaw dźwięków, który chcesz dostosować, lub utwórz nowy, a
następnie stuknij Zastosuj.

4. Zmień dzwonek, dźwięk powiadomienia i alarm z ekranu Personalizuj.

HTC Desire SV automatycznie zapisuje Twoje wybory do aktualnego zestawu
dźwięków.

Usuwanie zestawów dźwięków

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Personalizuj.

2. Na karcie Dźwięk stuknij Zestaw dźwięków.

3. Stuknij .

4. Zaznacz jeden lub więcej zestawów dźwięków, które chcesz usunąć.

5. Stuknij opcję Usuń.

Zmiana kolejności kart aplikacji
Możesz zmienić kolejność kart na dole niektórych aplikacji, aby nadać priorytet
informacjom, z których często korzystasz. Możesz także dodawać i usuwać karty.

1. Otwórz aplikację, która ma zwykłe karty u dołu ekranu.

2. Naciśnij i przytrzymaj bieżącą kartę do momentu zmiany ekranu i wyświetlenia
komunikatu o zmianie kolejności kart. 

Jeśli w aplikacji nie są widoczne żadne karty, stuknij  > Edytuj karty.
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3. Możesz:

§ Zmień kolejność kart. Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie przeciągnij ją
do nowego położenia.

§ Przeciągnij kartę do lub z dolnego rzędu, aby ją dodać lub usunąć.

4. Po zakończeniu naciśnij .
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Połączenia telefoniczne

Wykonywanie połączenia za pomocą funkcji
Inteligentne wybieranie
Możesz wybrać numer bezpośrednio lub użyć opcji Inteligentne wybieranie, aby
szybko wykonać połączenie. Funkcja Inteligentne wybieranie wyszukuje zapisany/
zsynchronizowany kontakt lub numer w historii połączeń i wykonuje połączenie.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2. Wprowadź numer telefoniczny lub kilka pierwszych liter nazwy kontaktu.

3. Na liście stuknij kontakt, do którego chcesz zadzwonić. 

Aby wybrać inne numery telefonów powiązane z kontaktem, stuknij  obok
nazwy kontaktu.

4. Stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, której chcesz użyć.

5. Aby zakończyć połączenie, stuknij Zakończ.

Korzystanie z Szybkiego wybierania
Użyj Szybkie wybieranie, aby szybko połączyć z numerem telefonicznym.

1. Naciśnij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania do połączenia.

2. Stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, której chcesz użyć.

Numer 1 jest zasadniczo przypisany do poczty głosowej. Naciśnij i przytrzymaj ten
przycisk, aby połączyć się z pocztą głosową i odsłuchać zapisane w niej
wiadomości.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2. Stuknij  > Szybkie wybieranie.

3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kontakt z listy.

4. Na ekranie Szybkie wybieranie wybierz numer telefonu, który ma być użyty i
klawisz szybkiego wybierania, do którego ma być przypisany.

5. Stuknij Zapisz.
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Wykonywanie połączenia do numeru telefonu
w wiadomości tekstowej

1. Stuknij numer telefonu w wiadomości.

2. Stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, której chcesz użyć.

Aby zadzwonić do nadawcy wiadomości, dotknij otrzymaną wiadomość, a
następnie stuknij Zadzwoń w menu opcji.

Wykonywanie połączenia do numeru
zawartego w wiadomości e-mail

1. Stuknij numer telefonu w treści wiadomości.

2. Stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, której chcesz użyć.

Wykonywanie połączenia do numeru telefonu
w wydarzeniu Kalendarz

1. Otwórz wydarzenie w Kalendarz.

2. Na ekranie Szczegóły wydarzenia dotknij numer telefonu, z którym chcesz się
połączyć.

3. Stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, której chcesz użyć.

Aby rozmawiać przez telefon i przeglądać w tym samym czasie informację o
zdarzeniu kalendarza, włącz głośnik stukając  i stuknij .

Wykonywanie połączenia alarmowego
W niektórych regionach można wykonywać połączenia alarmowe za pomocą telefonu
HTC Desire SV nawet bez zainstalowanej karty SIM lub w przypadku, gdy karta SIM
jest zablokowana.

Jeśli sygnał sieci jest niedostępny, wykonanie połączenia awaryjnego będzie
niemożliwe.

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2. Wybierz numer alarmowy obowiązujący w danym regionie i stuknij Połącz.
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Odbieranie połączeń
W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest ekran Połączenia
przychodzącego.

Możesz użyć dyskretnego dzwonka i funkcji trybu kieszonkowego do odbierania
połączeń.

Odbieranie połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Jeśli wyświetlacz jest zablokowany w momencie otrzymania połączenia,
przeciągnij  do pierścienia ekranu Blokady.

§ Jeśli wyświetlacz jest włączony w momencie otrzymania połączenia, stuknij
Odbierz.

Odrzucanie połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Jeśli wyświetlacz jest zablokowany w momencie otrzymania połączenia,
przeciągnij  do pierścienia ekranu Blokady. Następnie przeciągnij ikonę
Przypomnienie do pierścienia, aby utworzyć zadanie, lub ikonę Wyślij
wiadomość, aby wysłać wiadomość tekstową do osoby dzwoniącej.

§ Jeśli wyświetlacz jest włączony w momencie otrzymania połączenia, stuknij
Odrzuć.

§ Połączenie możesz odrzucić, naciskając dwukrotnie przycisk ZASILANIE.

Wyciszanie dzwonka bez odrzucania połączenia

Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI lub ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.

§ Naciśnij przycisk ZASILANIE.

§ Umieść telefon HTC Desire SV na płaskiej powierzchni wyświetlaczem w dół.

Jeśli HTC Desire SV jest już położony wyświetlaczem w dół, będzie dzwonił przy
kolejnych połączeniach przychodzących.
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Sprawdź kto dzwoni

Za każdym razem, kiedy wykonujesz połączenie, lub dzwoni znajomy, na ekranie
połączenia widoczny jest jego aktualny status w serwisach społecznościowych.
Wyświetlane jest także przypomnienie o urodzinach, jeśli mają one miejsce w ciągu
najbliższego tygodnia.

Wyświetlanie powiadomienia o zadaniu podczas połączenia

Czy obiecałeś zaopiekować się dzieckiem znajomych w ostatni weekend? Jeśli
zadanie zostało powiązane z kontaktem, na ekranie połączenia zostanie wyświetlone
przypomnienie o zadaniu podczas połączenia ze znajomym.

Co mogę zrobić podczas rozmowy?
Podczas trwania połączenia możesz włączyć głośnik, zawiesić połączenie itp.

Zawieszanie połączenia

Stuknij opcję  > Wstrzymaj, aby zawiesić połączenie. Na pasku stanu zostanie wtedy
wyświetlona ikona połączenia wstrzymanego .

Aby wznowić połączenie, stuknij  > Wznów.
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Przełączanie się między połączeniami

Jeśli trwa rozmowa, w przypadku odebrania nowego połączenia użytkownik może
przełączać się między dwoma rozmówcami.

1. Kiedy otrzymujesz kolejne połączenie, stuknij Odbierz, aby przyjąć drugie
połączenie, zawieszając pierwsze.

2. Aby przełączyć pomiędzy połączeniami, stuknij .

3. Aby zakończyć bieżące połączenie i powrócić do drugiego połączenia, stuknij
opcję Zakończ.

Włączanie trybu głośnomówiącego podczas połączenia

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, nie należy trzymać telefonu HTC Desire
SV bezpośrednio przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący.

Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Obróć telefon HTC Desire SV w trakcie połączenia (upewnij się, że opcja Obróć,
aby włączyć głośnik jest zaznaczona w ustawieniach Dźwięk).

§ Na ekranie połączenia stuknij ikonę .

Jeżeli tryb głośnomówiący jest włączony, w pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu
głośnomówiącego ( ).

Aby wyłączyć głośnik obróć telefon HTC Desire SV z powrotem ekranem do góry.
Lub ponownie stuknij .

Wyciszanie mikrofonu podczas połączenia

Na ekranie połączenia stuknij , aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon
jest wyciszony, na pasku stanu wyświetlana jest ikona wyciszenia ( ).

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

§ Na ekranie połączenia stuknij Zakończ.

§ Rozsuń panel Powiadomienia, a następnie stuknij ikonę .

Jeśli numer telefonu osoby, która wykonała połączenie nie znajduje się na liście
kontaktów, możesz zapisać numer po zakończeniu połączenia.
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Konfigurowanie połączenia konferencyjnego
Prowadzenie rozmów konferencyjnych ze znajomymi, rodziną lub współpracownikami
jest łatwe. Wykonaj pierwsze połączenie (lub odbierz rozmowę), a następnie nawiąż
kolejne połączenie, które ma zostać dodane do konferencji.

Upewnij się, że karta SIM obsługuje połączenia konferencyjne. Pomoc uzyskasz u
operatora.

1. Wykonaj połączenie do pierwszego uczestnika połączenia konferencyjnego.

2. Po połączeniu stuknij  > Dodaj połączenie, a następnie wybierz numer
drugiego uczestnika. Połączenie z pierwszym uczestnikiem zostanie zawieszone.

3. Po połączeniu z drugim uczestnikiem stuknij ikonę .

4. Aby dodać kolejnego uczestnika, stuknij , a następnie wybierz numer
kontaktu.

5. Po nawiązaniu połączenia stuknij , aby dodać tego uczestnika do połączenia
konferencyjnego.

6. Jeśli chcesz porozmawiać prywatnie z osobą biorącą udział w połączeniu
konferencyjnym, stuknij , a następnie wybierz Połączenie prywatne.

Aby zakończyć połączenie z uczestnikiem, stuknij , a następnie stuknij Zakończ to
połączenie.

Aby zakończyć połączenie konferencyjne, stuknij Zakończ.

Historia połączeń
Wybierz opcję Historia połączeń, aby sprawdzić połączenia nieodebrane, połączenia
wykonane i odebrane.

Oddzwanianie na nieodebrane połączenia

W przypadku nieodebrania połączenia w pasku stanu zostanie wyświetlona ikona

nieodebranego połączenia .

1. Przesuń palec, aby otworzyć panel powiadomień i sprawdzić, kim jest
dzwoniący.

2. Aby oddzwonić, stuknij powiadomienia o nieodebranych połączeniach.

3. Na ekranie Historia połączeń, stuknij nazwisko lub numer telefonu dzwoniącego.

4. Stuknij przycisk połączenia, odpowiadający karcie, której chcesz użyć.
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Sprawdź połączenia w Historia połączeń

1. Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2. Stuknij  > Historia połączeń.

3. Na ekranie Historia połączeń możesz:

§ Stuknąć nazwę lub numer na liście, aby wykonać połączenie.

§ Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer na liście, aby wyświetlić menu opcji.

§ Stuknij , aby sprawdzić historię dla danego kontaktu. Jeśli jest to kontakt
zapisany/zsynchronizowany, zostaną wyświetlone najnowsze wiadomości
tekstowe i e-mail, które były wymieniane z tym kontaktem.

§ Stuknij  > Widok, aby wyświetlić określony typ połączenia, taki jak
połączenia nieodebrane lub wychodzące z określonej karty SIM.

Dodawanie do kontaktów nowego numeru telefonu z Historia połączeń

1. Na ekranie Historia połączeń naciśnij i przytrzymaj numer telefonu, a następnie
stuknij Zapisz w kontakty.

2. Wybierz, czy chcesz utworzyć nowy kontakt, czy zapisać numer do istniejącego
kontaktu.

Czyszczenie Historia połączeń

Na ekranie Historia połączeń wykonaj jedną z poniższych czynności:

Usuń jedną nazwę lub
numer

Naciśnij i przytrzymaj nazwę lub numer, a następnie
stuknij Usuń z historii połączeń.

Wyczyść całą listę Stuknij  > Usuń historię połączeń > Zaznacz wszystko >
Usuń.

Wybieranie numeru twojego kraju
W czasie zagranicznej podróży można łatwo wybierać numery znajomych lub rodziny.

Międzynarodowe numery kierunkowe zostają automatycznie dodane podczas
wykonywania rozmów w czasie roamingu. Jednak podczas ręcznego wprowadzania
numeru telefonu należy wpisać znak (+) i kod kraju przed numerem.

Zmiana domyślnego kodu kraju dla Wybierania numeru Twojego kraju

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Zadzwoń.

2. Stuknij Ustawienia telefonu > Ustawienia przy połączeniach do kraju.

3. Stuknij wymagany kod kraju, a następnie stuknij OK.
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Wyłączanie wybierania numeru twojego kraju

Jeśli wolisz ręcznie wprowadzać pełne numery telefonów przy połączeniach w czasie
roamingu, możesz wyłączyć funkcję Wybierania numeru twojego kraju.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Zadzwoń.

2. Stuknij Ustawienia telefonu.

3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wybieranie numeru twojego kraju.

Usługi telefoniczne
Możesz zmieniać ustawienia różnych usług w telefonie. Usługi telefoniczne mogą
obejmować takie usługi, jak przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, poczta
głosowa itp. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby uzyskać informacje na
temat dostępności usług połączeń.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Zadzwoń.

2. Stuknij Ustawienia połączeń dla gniazda do konfiguracji.

Stuknij Preferowana karta, aby ustawić gniazdo karty, które ma być używane do
większości połączeń telefonicznych. Podkreślona nazwa karty pojawi się na
przycisku ekranu wybierania Telefon. Odpowiedni przycisk wysyłania w
Wiadomości także będzie podkreślony, podczas tworzenia nowej wiadomości.
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Wiadomości

Informacje o aplikacji Wiadomości
Utrzymuj kontakt z ważnymi dla Ciebie osobami. Korzystaj z aplikacji Wiadomości,
aby redagować i wysyłać wiadomości tekstowe i multimedialne. Na ekranie Wszystkie
wiadomości wszystkie wysłane i otrzymane wiadomości są uporządkowane w
konwersacjach według nazwy kontaktu lub numeru telefonu.

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. Na ekranie głównym stuknij  > Wiadomości.

2. Stuknij .

3. W polu Do wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu komórkowego. 

Wysyłasz wiadomość do grupy znajomych? Stuknij , a następnie wybierz
kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość.

4. Stuknij pole Dodaj tekst, a następnie wprowadź wiadomość. 

5. Stuknij Wyślij lub naciśnij , aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą. 

§ Istnieje ograniczenie ilości znaków w pojedynczej wiadomości tekstowej
(wyświetlone nad przyciskiem Wyślij). Po przekroczeniu ograniczenia liczby
znaków wiadomość tekstowa zostanie dostarczona jako jedna, lecz rozliczona jako
kilka wiadomości.

§ Wiadomość tekstowa zostanie automatycznie przekonwertowana na wiadomość
multimedialną, jeżeli jako odbiorca zostanie wprowadzony adres e-mail, jeżeli
zostanie wpisany temat wiadomości, zostanie załączony dowolny element lub
zostanie utworzona bardzo długa wiadomość.
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Wysyłanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. Na ekranie głównym stuknij  > Wiadomości.

2. Stuknij .

3. W polu Do wprowadź nazwę kontaktu, numer telefonu komórkowego lub adres
e-mail. 

Wysyłasz wiadomość do grupy znajomych? Stuknij , a następnie wybierz
kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość.

4. Aby dodać temat, stuknij  > Dodaj temat.

5. Stuknij pole Dodaj tekst, a następnie wprowadź wiadomość.

6. Stuknij  > Załącz. 

Jeśli nie widać opcji Załącz, przewiń menu w dół.

7. Wybierz typ załącznika, a następnie wybierz lub przeglądaj element do
załączenia.

8. Po dodaniu załącznika stuknij , aby zobaczyć opcje umożliwiające wymianę,
przeglądanie lub usunięcie załącznika.

9. Stuknij Wyślij.

Jeśli nie jesteś gotowy do wysłania wiadomości multimedialnej, naciśnij , aby
zapisać ją jako wersję roboczą.

Tworzenie pokazu slajdów

1. Po dodaniu zdjęcia, klipu wideo lub dźwiękowego do wiadomości
multimedialnej stuknij  > Załącz > Slajd.

2. Wybierz, gdzie chcesz wstawić następny slajd.

3. Zaraz po dodaniu slajdu wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Stuknij  > Załącz, a następnie wybierz dodanie zdjęcia lub wideo.

§ Stuknij  > Załącz > Audio, aby dodać do slajdu muzykę lub nagranie
głosowe.

§ Stuknij Dodaj tekst, a następnie wprowadź podpis.

§ Stuknij , aby wyświetlić opcje zamieniania, wyświetlania lub usuwania
załącznika.
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4. Stuknij  > Podgląd. Stuknij ekran podglądu, aby wyświetlić elementy sterujące
odtwarzaniem.

Jeśli nie widać opcji Podgląd, przewiń menu w dół.

5. Stuknij Wyślij.

Jeśli nie jesteś gotowy do wysłania wiadomości multimedialnej, naciśnij , aby
zapisać ją jako wersję roboczą.

Nie możesz znaleźć adresów e-mail kontaktów w aplikacji
Wiadomości?

1. Jeśli podczas wprowadzania nazwiska kontaktu wyświetlane są tylko
numery telefonów, stuknij .

2. Stuknij  > Pokaż e-mail.

Aby zawsze wyświetlać adresy, stuknij ikonę  na ekranie Wszystkie
wiadomości, a następnie stuknij Ustawienia > Ogólne > Pokaż adres e-mail.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij  > Kopie robocze.

2. Stuknij wiadomość, a następnie wznów jej edycję.

3. Stuknij Wyślij.

Sprawdzanie wiadomości
W zależności od ustawień powiadomień w momencie otrzymania nowej wiadomości
HTC Desire SV odtworzy dźwięk, będzie wibrował lub wiadomość zostanie przez
chwilę wyświetlona w pasku stanu. W pasku stanu wyświetlona zostanie także 
ikona nowej wiadomości.

Aby otworzyć i przeczytać wiadomość, możesz:

§ Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o nowej
wiadomości.

§ Przejdź do aplikacji Wiadomości i otwórz wiadomość.
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Przeglądanie i zapisywanie załącznika z wiadomości multimedialnej

§ Jeśli w otrzymanej wiadomości znajduje się załącznik multimedialny, taki jak
zdjęcie lub klip wideo, stuknij go, aby zobaczyć zawartość.

§ Aby zapisać załącznik, stuknij wiadomość multimedialną, a następnie wybierz
opcję zapisywania z menu opcji.

§ Jeśli załącznik zawiera kontakt (vCard), stuknij go, aby wyświetlić informacje o
kontakcie, a następnie stuknij Zapisz, aby dodać go do kontaktów.

§ Jeśli załącznikiem jest spotkanie lub wydarzenie (vCalendar), stuknij załącznik i
wybierz kalendarz, do którego chcesz go zapisać, a następnie stuknij Importuj.

Jeśli masz obawy dotyczące wielkości pobieranych danych, przed rozpoczęciem
pobierania wiadomości multimedialnej możesz sprawdzić jej rozmiar i temat. Na
ekranie Wszystkie wiadomości stuknij  > Ustawienia > Wiadomości multimedialne
(MMS). Usuń zaznaczenie opcji Autoodbieranie.

Zapisywanie wiadomości tekstowej w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość tekstową na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o
odpowiedzi.

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby
wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.

2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zapisać, a następnie stuknij Zapisz jako
zadanie.

3. Wprowadź inne szczegóły lub zmień tytuł zadania.

4. Stuknij Zapisz.

Odpowiadanie na wiadomość

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby
wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.

2. Stuknij pole Dodaj tekst, a następnie wprowadź wiadomość.

3. Stuknij Wyślij.
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Odpowiadanie na inny numer telefonu kontaktu

Jeśli kontakt posiada kilka numerów telefonu zapisanych w telefonie HTC Desire SV,
pod nazwą kontaktu wyświetlony zostanie konkretny użyty numer.

Pamiętaj, że odpowiedź zostanie wysłana na numer, z którego otrzymana została
ostatnia wiadomość od tego kontaktu.

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby
wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.

2. Dotknij , a następnie wybierz inny numer telefonu dla tego kontaktu.

3. Stuknij pole Dodaj tekst, a następnie wprowadź odpowiedź.

4. Dotknij opcję Wyślij.

Przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby
wyświetlić wymienione wiadomości z danym kontaktem.

2. Stuknij wiadomość, następnie stuknij opcję Prześlij dalej.

3. W polu Do wprowadź jednego lub kilku odbiorców.

4. Stuknij Wyślij.
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Wiadomości WAP push
Wiadomości WAP Push zawierają łącza do stron internetowych. Często łącze będzie
służyło do pobierania plików zażądanych od dostawcy usługi.

Po odebraniu nowej wiadomości WAP push, na pasku stanu zostaje wyświetlona ikona
powiadomienia .

Otwieranie i czytanie nowej wiadomości WAP Push

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij powiadomienie o wiadomości
push.

2. Stuknij Odwiedź stronę internetową.

Wyświetlanie wszystkich wiadomości WAP Push

1. Na ekranie głównym stuknij  > Wiadomości.

2. Stuknij  > Wiadomości Push. 

Tę opcję możesz zobaczyć tylko wtedy, gdy odbierałeś poprzednio wiadomości
WAP push.
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Zarządzanie rozmowami

Blokowanie wiadomości

Możesz zablokować wiadomość w taki sposób, aby nie została usunięta podczas
usuwania innych wiadomości z danej rozmowy.

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby
wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.

2. Stuknij wiadomość, którą chcesz zablokować.

3. Stuknij Zablokuj wiadomość w opcjach menu. Wyświetlana jest ikona blokady
.

Kopiowanie wiadomości tekstowej do karty SIM

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby
wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.

2. Stuknij wiadomość, a następnie stuknij Kopiuj na kartę Gniazdo 1 lub Kopiuj na
kartę Gniazdo 2. Wyświetlana jest ikona karty SIM .

Usuwanie pojedynczej wiadomości

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby
wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.

2. Stuknij wiadomość, którą chcesz usunąć.

3. Jeśli wiadomość jest zablokowana, stuknij opcję Odblokuj wiadomość w menu
opcji, a następnie stuknij wiadomość, aby ponownie wyświetlić menu opcji.

4. Stuknij Usuń wiadomość, następnie stuknij OK.

Usuwanie kilku wiadomości w rozmowie

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij kontakt (lub numer telefonu), aby
wyświetlić wymienione wiadomości w danym kontaktem.

2. Stuknij opcję  > Usuń.

3. Stuknij Usuwaj według zaznaczenia lub Usuwaj według numeru telefonu (jeśli
kontakt w rozmowie używał kilku numerów telefonów).

4. Zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.

W ustawieniach aplikacji Wiadomości stuknij Ogólne > Usuń stare wiadomości, aby
automatycznie usunąć stare wiadomości z konwersacji.
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Usuwanie konwersacji

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości naciśnij i przytrzymaj kontakt (lub numer
telefonu), którego wiadomości chcesz usunąć, a następnie stuknij Usuń.

2. Stuknij OK, aby usunąć cały wątek. 

Zablokowane wiadomości w wątku nie zostaną usunięte, chyba że zostanie
zaznaczone pole wyboru Usuń zablokowane wiadomości.

Usuwanie kilku rozmów

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij  > Usuń.

2. Wybierz wątki rozmów, które chcesz usunąć.

3. Stuknij opcję Usuń. Zablokowane wiadomości nie zostaną usunięte.

Wykonywanie kopii zapasowej wiadomości
tekstowych

1. Na ekranie głównym stuknij  > Wiadomości.

2. Stuknij  > Kopia SMS > Kopia SMS.

3. Wprowadź nazwę swojego pliku kopii i stuknij OK.

Przywracanie wiadomości tekstowych

Możesz przywracać tylko wiadomości tekstowe, które zostały wyeksportowane za
pomocą funkcji Kopia SMS.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Wiadomości.

2. Stuknij  > Kopia SMS > Przywróć SMS.

3. Stuknij plik kopii, aby importować.

4. Stuknij pozycję OK.
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Tworzenie kopii zapasowych wiadomości tekstowych za pomocą
poczty e-mail

Wymagana jest konfiguracja konta e-mail w aplikacji Poczta.

1. Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij  > Kopia SMS.

2. Stuknij Kopiuj SMS za pomocą poczty. 

Zostanie otwarty ekran tworzenia wiadomości aplikacji Poczta, z załączonym
plikiem kopii zapasowej.

3. Podaj swój adres e-mail.

4. Utwórz wiadomość e-mail, następnie stuknij Wyślij.

Aby przywrócić wiadomości tekstowe w telefonie HTC Desire SV, otwórz wiadomość
z załącznika z kopią zapasową z aplikacji Poczta. Stuknij załącznik, aby pobrać go
najpierw, a następnie stuknij go ponownie, aby otworzyć plik kopii, aby go
importować.

Ustawianie opcji wiadomości
Możesz uzyskać dostęp do ustawień aplikacji Wiadomości i je zmienić. Możesz dodać
podpis do wiadomości, edytować opcje wysyłania wiadomości itp.

Na ekranie Wszystkie wiadomości stuknij  > Ustawienia.
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Wyszukiwanie i
przeglądarka internetowa

Wyszukiwanie w telefonie HTC Desire SV i w
Internecie
Można wyszukiwać informacje w telefonie HTC Desire SV i w Internecie, korzystając z
usługi Wyszukiwanie. Niektóre aplikacje, np. Kontakty lub Poczta mają własne funkcje
wyszukiwania, z których możesz korzystać wyłącznie w tych aplikacjach.

Konfiguracja opcji wyszukiwania

1. Na ekranie głównym stuknij .

2. Stuknij  > Ustawienia.

3. Stuknij opcję Szukaj z Google, następnie spersonalizuj ustawienia wyszukiwania.

4. Po zakończeniu naciśnij .

5. Stuknij Wyszukiwane elementy, a następnie zaznacz elementy, które mają być
uwzględnianie w wyszukiwaniu.

Wyszukiwanie w Internecie i w urządzeniu HTC Desire SV

1. Na ekranie głównym stuknij .

2. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać. W czasie
wpisywania wyświetlane są pasujące pozycje z telefonu HTC Desire SV i
sugestie wyszukiwania z wyszukiwarki Google w postaci listy.

3. Jeśli wyszukiwana pozycja występuje na liście sugestii, stuknij pozycję, aby ją
otworzyć w odpowiedniej aplikacji. 

Stuknij , aby wprowadzić element w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną
nowe sugestie, będzie można wprowadzić więcej tekstu lub stuknąć  obok
kolejnej sugestii, aby szybko usprawnić wyszukiwanie.

Przeglądanie Sieci

1. Na ekranie głównym stuknij  > Internet.

2. Stuknij pole adresu URL u góry ekranu.
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3. Wprowadź kluczowe słowa wyszukiwania lub adres strony internetowej.

4. Na stronie możesz:

§ Stuknąć łącze, aby je otworzyć lub nacisnąć i przytrzymać łącze, aby
zobaczyć więcej opcji.

§ Stuknąć adres e-mail, aby wysłać na niego wiadomość.

5. Przesuń ekran w dół, aby szybko wyświetlić pole URL i inne opcje.

Przechodzenie w tryb odczytu

Chcesz przeczytać artykuł lub blog bez rozpraszania uwagi? Tryb odczytu powoduje
usunięcie menu, bannerów oraz tła ze strony internetowej.

Oglądając stronę internetową, stuknij ikonę  (jeśli dostępna), aby przełączyć w tryb
odczytu. 

Aby wyłączyć tryb odczytu, stuknij ikonę .
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Wyświetlanie pełnej wersji strony internetowej

Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > Zobacz wersję na
komputerze.

Otwieranie lub przełączanie pomiędzy kartami przeglądarki

Możesz otworzyć kilka kart przeglądarki, aby ułatwić przełączanie się między
stronami internetowymi.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę Karty.

2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Aby otworzyć nową kartę, stuknij Nowa karta.

§ Aby przełączyć na inną kartę, przesuwaj palcem aż do wyświetlenia strony,
którą chcesz przeglądać. Stuknij stronę internetową, aby wyświetlić ją w
trybie pełnoekranowym.

Stuknij , aby zamknąć stronę internetową.

Przeglądanie wcześniej odwiedzonych stron

Możesz powrócić do stron wcześniej odwiedzonych bez konieczności otwierania innej
karty lub wyszukiwania ich w historii.

Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij  > Wstecz lub Prześlij dalej.
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Prywatne przeglądanie
Podczas przeglądania sieci możesz korzystać z kart incognito, zapewniających
większą prywatność. Pliki cookies przeglądarki nie są udostępniane. Są usuwane po
zamknięciu wszystkich kart incognito. Strony przeglądane w oknach incognito nie
będą widoczne też w historii przeglądania, poza pobranymi plikami.

Na ekranie przeglądarki stuknij opcję: Karty > Nowa karta incognito.

Dodawanie zakładek i zarządzanie nimi

Dodawanie strony sieci web do ulubionych

Oznacz zakładką stronę internetową na ekranie standardowej przeglądarki (nie, jeśli
korzystasz z karty incognito).

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > Dodaj do.

2. Stuknij opcję Zakładki.

3. W razie potrzeby edytuj nazwę zakładki.

4. Aby zapisać zakładkę w nowym folderze, stuknij Zakładki.

5. Na ekranie Dodaj do stuknij Nowy folder.

6. Stuknij opcję Gotowe.

Otwieranie zakładki

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > Zakładki.

2. Na karcie Zakładki przejdź do zakładki, którą chcesz otworzyć i stuknij ją.

Jeśli skonfigurowano synchronizację Google Chrome™ w koncie Google, stuknij
ikonę  na ekranie Zakładki, a następnie wybierz Google konto, aby wyświetlić
zsynchronizowane zakładki.

Edytowanie zakładki

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > Zakładki.

2. Na karcie Zakładki stuknij  > Edytuj.

3. Stuknij  z prawej strony zakładki, którą chcesz edytować.

4. Wprowadź zmiany, a następnie stuknij Gotowe.
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Synchronizowanie zakładek z Google Chrome

Możesz tworzyć zakładki w przeglądarce Google Chrome komputera i
synchronizować je z HTC Desire SV. Aby uzyskać więcej informacji o Google Chrome,
odwiedź stronę http://support.google.com/chrome.

§ Korzystając z przeglądarki Google Chrome komputera, zaloguj się do konta
Google i skonfiguruj synchronizację Google Chrome.

§ Upewnij się, że jesteś zalogowany do Konta Google przy każdym zapisywaniu
zakładek Google Chrome na komputerze.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Konta
i synchronizacja.

2. Stuknij swoje konto Google.

3. Zaznacz pole wyboru Synchronizuj Internet.

Zapisywanie treści internetowych na później
Możesz zapisywać strony internetowe, aby przeczytać je później, nawet bez
połączenia internetowego. Niektóre klipy wideo na stronach internetowych można
także dodać do Lista oglądania, aby w wolnym czasie móc je szybko odszukać i
oglądać.

W telefonie HTC Desire SV będą zapisywane tylko strony internetowe. Aby
otworzyć powiązane strony i klipy wideo, musisz nawiązać połączenie z Internetem.

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > Dodaj do.

2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Aby zapisać stronę na liście, stuknij opcję Lista artykułów.

§ Stuknij opcję Lista oglądania, jeśli strona zawiera jeden lub więcej klipów
wideo, a następnie wybierz filmy, które chcesz dodać do Listy oglądania.

Oglądanie pozycji na Liście odczytanych lub Liście oglądanych

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij opcję  > Zapisano.

2. Na karcie Zapisane wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ W pozycji Lista czytanych stuknij miniaturę strony, którą chcesz otworzyć.

§ W pozycji Lista oglądanych stuknij miniaturę klipu wideo, który chcesz
otworzyć.

§ Stuknij , aby zobaczyć więcej opcji.
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Oglądanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > Historia.

2. Na karcie Historia stuknij okres, aby wyświetlić listę odwiedzionych przez siebie
stron internetowych.

Usuwanie historii przeglądania

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > Historia.

2. Na karcie Historia stuknij  > Wyczyść wszystko.

Wchodzenie na często odwiedzane strony

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > Historia.

2. Na karcie Najczęściej odwiedzane przejdź do strony, którą chcesz wyświetlić i
stuknij ją.

Czyszczenie listy często odwiedzonych stron

1. Gdy wyświetlana jest strona internetowa, stuknij ikonę  > Historia.

2. Na karcie Najczęściej odwiedzane stuknij opcję  > Wyczyść wszystko.

Pobieranie plików i aplikacji
Użytkownik może pobierać pliki i aplikacje bezpośrednio z ulubionych stron
internetowych.

Pliki i aplikacje pobrane z Internetu mogą pochodzić z nieznanych źródeł. W celu
ochrony telefonu HTC Desire SV i prywatnych danych zalecamy pobieranie i
otwieranie wyłącznie zaufanych aplikacji i plików.

1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony, z której możesz pobrać
żądany plik.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Postępuj zgodnie z instrukcjami pobierania aplikacji wyświetlanymi na
stronie.

§ Naciśnij i przytrzymaj obraz lub łącze do strony internetowej, a następnie
stuknij Zapisz łącze.

Aby móc instalować pobierane aplikacje, konieczne jest skonfigurowanie możliwości
instalowania aplikacji innych producentów w telefonie HTC Desire SV w menu
Ustawienia > Zabezpieczenia > Nieznane źródła.
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Przeglądanie pobranych elementów

1. Na ekranie głównym stuknij  > Pliki do pobrania.

2. Stuknij plik, aby go otworzyć.

Ustawianie opcji przeglądarki
Ustawienia przeglądarki mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb
użytkownika. Możesz ustawić opcje wyświetlania, prywatności i bezpieczeństwa
podczas korzystania z przeglądarki.

Na ekranie przeglądarki stuknij  > Ustawienia.

Ustawianie strony głównej

1. Na ekranie przeglądarki stuknij  > Ustawienia.

2. Stuknij Ogólne > Ustaw stronę główną.

3. Wybierz stronę główną, której chcesz użyć.

Wyświetlanie zawartości zgodnej z aplikacją Adobe Flash

Wybierz zawartość Adobe® Flash, którą chcesz wyświetlić na stronie i porę jej
wyświetlania.

1. Na ekranie przeglądarki stuknij  > Ustawienia.

2. Stuknij Zaawansowane > Włącz Flash i wtyczki > Na żądanie.

Po wybraniu opcji Na żądanie można wyświetlić zawartość Adobe Flash stukając 
na stronie internetowej.

74 Wyszukiwanie i przeglądarka internetowa



Zdjęcia, wideo i muzyka

Galeria

Informacje o aplikacji Galeria

Zachowaj wspomnienia. Korzystaj z aplikacji Galeria, aby wyświetlać wszystkie zdjęcia
i filmy zapisane w telefonie HTC Desire SV lub albumach online.

Możesz nawet:

§ Dodawać ramki i efekty do zdjęć.

§ Przycinać filmy.

§ Udostępniać zdjęcia i filmy w sieciach społecznościowych, witrynach
pozwalających na udostępnianie zdjęć itp.

Przeglądanie zdjęć i nagrań wideo

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Stuknij album zdjęć lub filmów.

3. Stuknij zdjęcie lub film wideo, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

Wyświetlając zdjęcie na pełnym ekranie dotknij dowolne miejsce, a następnie
stuknij opcję Więcej > Wyświetl na mapie, aby wyświetlić lokalizację, w której
zdjęcie zostało zrobione. (Funkcja Wyświetl na mapie jest dostępna po włączeniu
opcji Oznacz zdjęcia tagami geograficznymi w opcji Aparat.)

Rozpoczynanie pokazu zdjęć

1. Stuknij album zdjęć.

2. Stuknij Odtwarzaj.

W trakcie pokazu stuknij ekran, aby wyświetlić elementy sterujące. Stuknij , aby
ustawić preferencje pokazu slajdów.
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Oglądanie filmu

1. Stuknij album filmów, a następnie stuknij wybrany film.

2. Stuknij elementy sterujące na ekranie, aby sterować odtwarzaniem filmu,
regulować głośność, zrobić zdjęcie w trakcie odtwarzania itp. 

Wykonywanie zdjęcia podczas oglądania filmu

Oglądając film w Galeria można stuknąć ikonę , aby zrobić zdjęcie.

Edytowanie zdjęć i filmy

Obracanie zdjęcia

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.

2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, następnie stuknij Edytuj > Obróć w lewo lub
Obróć w prawo.
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Kadrowanie zdjęcia

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.

2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij Edytuj > Przytnij. Dookoła
zdjęcia wyświetlone zostanie narzędzie przycinania.

3. Możesz:

§ Przeciągnij narzędzie do przycinania do tej części zdjęcia, którą chcesz
przyciąć.

§ Naciśnij i przytrzymaj krawędź narzędzia przycinania. Kiedy pojawią się
strzałki przeciągnij palec do wewnątrz lub na zewnątrz, aby zmienić
rozmiar narzędzia do przycinania.

4. Stuknij Zapisz.

Wykadrowane zdjęcie zapisywane jest jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostaje
niezmienione.

Dodawanie efektów do zdjęć

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.

2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij Edytuj > Efekty.

3. Stuknij efekt, aby zastosować go na zdjęciu.

4. Stuknij Zapisz.

Poprawione zdjęcie zapisywane jest jako kopia. Zdjęcie oryginalne pozostaje
niezmienione.

Dodawanie spersonalizowanych efektów do zdjęć

Czy dostępne efekty dodawane do zdjęć nie są tym, czego szukasz? Możesz
utworzyć w Galeria swoje własne efekty dodawane do zdjęć.

Efekty można dodawać tylko do zdjęć zapisanych lokalnie.

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.

2. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie stuknij Edytuj > Efekty.
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3. Stuknij  > .

4. Stuknij filtr.

5. Przeciągnij suwak, aby uzyskać żądany efekt.

6. Można wykonać jedną z następujących czynności:

§ Można przy użyciu więcej niż jednego filtru utworzyć złożony efekt.

§ Można zmieniać kolejność filtrów, aby modyfikować efekt. Naciśnij i
przytrzymaj filtr, który chcesz przenieść. Następnie przeciągnij go do nowej
pozycji.

§ Usuń filtry. Naciśnij i przytrzymaj filtr, który chcesz usunąć. Następnie
przeciągnij go do pozycji Usuń.

§ Stuknij ikonę , aby dodać do zdjęcia ramkę.

7. Stuknij Gotowe, aby zastosować efekty na zdjęciu. 

Aby zapisać spersonalizowane efekty na przyszłość, stuknij Zapisz ustawienie
wstępne.

8. Stuknij Zapisz.

Przycinanie filmu

Usuń niechciane sceny z filmu nagranego telefonem HTC Desire SV.

1. Na ekranie Albumy aplikacji Galeria stuknij album.

2. Wybierz zdjęcia i filmu, które chcesz udostępnić i stuknij Przycinanie.

3. Przeciągnij dwa suwaki do miejsca żądanego początku i końca filmu. 

W trakcie przesuwania suwaka widoczne są znaczniki czasu i ramki filmu.
Ramka środkowa to ramka początkowa lub końcowa.

4. Stuknij , aby wyświetlić podgląd filmu.

5. Stuknij opcję Gotowe.

Przycięty film zostanie zapisany jako nowy plik. Oryginalny film pozostanie
niezmieniony.
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Przeglądanie zdjęć w sieciach społecznościowych

Bezpośrednio w aplikacji Galeria możesz sprawdzić zdjęcia swoje oraz znajomych,
które znajdują się w sieciach społecznościowych lub witrynach pozwalających na
udostępnianie zdjęć.

Przed rozpoczęciem przeglądania zdjęć online zaloguj się do swojego konta.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Na górnym pasku stuknij , a następnie stuknij sieć społecznościową lub
witrynę ze zdjęciami.

3. Stuknij konto, aby rozpocząć przeglądanie zdjęć w tym koncie. 

Aby skomentować zdjęcie, naciśnij i przytrzymaj miniaturę zdjęcia, a następnie
stuknij Dodaj komentarz.

Wysyłanie zdjęć i klipów wideo

Możesz wysłać zdjęcia i filmy do innego urządzenia bądź do komputera przez e-mail,
MMS lub Bluetooth.

Wysyłanie zdjęć lub filmów pocztą e-mail

Za pomocą poczty e-mail możesz wysłać kilka zdjęć i klipów wideo. Są one dodawane
w postaci załączników.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.

3. Stuknij Udostępnij, a następnie stuknij Gmail lub Poczta.

4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij Dalej.

5. Utwórz wiadomość, następnie stuknij  (Gmail) lub Wyślij (Poczta).

Jeśli wybrałeś opcję Poczta i posiadasz wiele kont poczty e-mail, zostanie użyte
konto domyślne.

Wysyłanie zdjęcia lub filmu przez MMS

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.

3. Stuknij Udostępnij > Wiadomości.
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4. Stuknij zdjęcie lub klip wideo, który chcesz wysłać. Zdjęcie lub klip wideo
zostanie automatycznie dodany do wiadomości MMS.

5. Jeśli chcesz dodać następne zdjęcie lub film do załącznika z pokazem slajdów,
stuknij  > Załącz, a następnie stuknij Obraz lub Wideo.

6. Utwórz wiadomość, następnie stuknij Wyślij.

Wysyłanie zdjęć lub filmów przez Bluetooth

Użyj aplikacji Bluetooth, aby wysyłać zdjęcia i filmy do innego urządzenia lub do
komputera.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.

3. Stuknij Udostępnij > Bluetooth.

4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij Dalej.

Zostaniesz poproszony o włączenie opcji Bluetooth i połączenie się z urządzeniem
odbierającym za pomocą Bluetooth, aby możliwe było wysłanie plików.

Udostępnianie zdjęć i klipów wideo przez sieć

Użyj aplikacji Galeria do udostępniania zdjęć i filmów w swoich sieciach
społecznościowych. Możesz też przesyłać filmy do serwisu YouTube.

Możesz także udostępnić zdjęcie lub film zaraz po jego wykonaniu.

Udostępnianie zdjęć lub filmów w serwisie Facebook

Zanim prześlesz zdjęcia lub filmy, zaloguj się do konta Facebook.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.

3. Dotknij Udostępnij > Facebook dla HTC Sense.

4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij Dalej.

5. Zaznacz album, do którego chcesz załadować zdjęcia, i skonfiguruj ustawienia
prywatności załadowanych zdjęć lub filmów. 

Stuknij Dodaj tag i opis, aby dodać do każdego zdjęcia lub filmu opis albo oznaczyć
znajomych na zdjęciach. Jeśli udostępniasz wiele zdjęć lub filmów, przesuń ekran w
lewo do następnego elementu. Pamiętaj, aby stuknąć Zapisz po zakończeniu.

6. Stuknij opcję Gotowe.
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Udostępnianie zdjęć i filmów w serwisie Flickr

Zanim prześlesz zdjęcia lub filmy, zaloguj się do konta w serwisie Flickr®.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Stuknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.

3. Stuknij Udostępnij > Flickr.

4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz udostępnić i stuknij Dalej.

5. Zaznacz album, do którego chcesz załadować zdjęcia, i skonfiguruj ustawienia
prywatności załadowanych zdjęć lub filmów. 

Stuknij Dodaj tag i opis, aby dodać do każdego zdjęcia lub filmu opis albo oznaczyć
znajomych na zdjęciach. Jeśli udostępniasz wiele zdjęć lub filmów, przesuń ekran w
lewo do następnego elementu. Pamiętaj, aby stuknąć Zapisz po zakończeniu.

6. Stuknij opcję Gotowe.

Udostępnianie zdjęć w serwisie Picasa Web Albums

Zaloguj się do konta Google, zanim prześlesz zdjęcia do serwisu Picasa™ Web
Albums.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Dotknij album zawierający zdjęcia, które mają zostać udostępnione.

3. Stuknij Udostępnij > Picasa.

4. Wybierz zdjęcia, które mają być udostępnione, a następnie stuknij opcję Dalej.

5. Wpisz podpis zdjęć, które ładujesz.

6. Wybierz album online, do którego chcesz załadować zdjęcia lub stuknij , aby
utworzyć nowy album.

7. Stuknij Załaduj.

Udostępnianie klipów wideo w serwisie YouTube

Prześlij swoje filmy do serwisu YouTube i wzbudź natychmiastową sensację.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Stuknij album filmów, a następnie stuknij Udostępnij > YouTube.

3. Wybierz filmy, które mają być udostępnione, a następnie dotknij opcję Dalej.

4. Stuknij konto Google, którego chcesz użyć, a następnie wybierz połączenie
transmisji danych, którego chcesz użyć do przesłania filmów.

5. Wpisz tytuł i opis klipów wideo, które ładujesz.
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6. Wybierz opcję prywatności dla filmów lub oznacz je, aby ułatwić wyszukiwanie.

7. Stuknij Załaduj.

Muzyka

Przeglądanie muzyki w bibliotece

W tym celu najpierw skopiuj pliki muzyczne do HTC Desire SV, aby móc skorzystać
z aplikacji Muzyka w celu odtwarzania muzyki.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Muzyka > Mój telefon.

2. Stuknij , aby przeglądać kategorię, np. Wykonawcy lub Albumy.

Słuchanie muzyki

Słuchanie ulubionych utworów w HTC Desire SV przy użyciu aplikacji Muzyka.

1. Podczas przeglądania kolekcji utworów stuknij utwór, aby go odtworzyć.

2. Stuknij ikony na ekranie, aby sterować odtwarzaniem muzyki, powtarzać utwory
itp.

Naciśnij i przeciągnij palec po pasku postępu,
aby przeskoczyć do dowolnego fragmentu
utworu.

Pokaż opcje dodawania utworów do listy
odtwarzania, udostępniania utworów itp.

Włączanie lub wyłączanie odtwarzania
losowego. (Odtwarzanie losowe jest
wyłączone, gdy przycisk jest wyszarzony.)

Przechodź między trybami powtarzania:
powtarzanie wszystkich utworów,
powtarzanie obecnego utworu oraz
powtarzanie wyłączone.

Wyszukiwanie teledysków w serwisie YouTube

Wyszukiwanie teledysków do utworów, których słuchasz w serwisie YouTube jest
proste. Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij opcję  > Wyszukuj > YouTube.

Aktualizacja okładek albumów

1. Na ekranie Teraz odtwarzane stuknij  > Aktualizuj okładkę albumu.

2. Wybierz opcję aktualizacji automatycznej lub ręcznej okładek wszystkich
albumów lub tylko bieżącego utworu na ekranie Teraz odtwarzane.
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Odtwarzanie utworów na ekranie blokady

Jeśli podczas słuchania muzyki ekran wyłączy się, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby
włączyć ekran i sterować odtwarzaniem muzyki bezpośrednio z ekranu blokady.

Możesz także odtwarzać muzykę bezpośrednio z panelu powiadomień.

Ulepszanie dźwięków muzyki

Po podłączeniu zestawu słuchawek telefon HTC Desire SV automatycznie włączy
profil Beats Audio, aby poprawić jakość dźwięku.

Aby włączyć lub wyłączyć profil Beats Audio, przesuń panel Powiadomień, aby go
otworzyć, a następnie stuknij opcję:  > Dźwięk > Podbicie dźwięku.

Tworzenie listy odtwarzania

Tworząc listę odtwarzania, możesz spersonalizować swoją muzykę. Utwórz listę
odtwarzania zawierającą ulubione utwory lub utwory, które odpowiadają Twojemu
nastrojowi w danej chwili. Możesz utworzyć dowolną liczbę list odtwarzania.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Muzyka > Mój telefon.

2. Rozpocznij odtwarzanie utworu, który chcesz dodać do nowej listy odtwarzania.

3. Stuknij  > Dodaj do listy odtwarzania. 

Jeśli nie istnieją żadne listy odtwarzania, zostanie wyświetlone żądanie
wprowadzenia nazwy nowej listy.

4. Na ekranie Wybierz listę odtwarzania stuknij ikonę .

5. Wprowadź nazwę listy odtwarzania.

6. Stuknij Zapisz.

Podczas tworzenia nowej listy odtwarzania możesz także dodać dodatkowe
utwory. Stuknij  > Dodaj utwory, aby dodać więcej utworów.
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Odtwarzanie piosenek z listy

1. Na ekranie głównym stuknij  > Muzyka > Mój telefon.

2. Stuknij  > Listy odtwarzania.

3. Stuknij listę odtwarzania, a następnie stuknij utwór, który chcesz odtworzyć jako
pierwszy.

Po stuknięciu utworu na liście, aby go odtworzyć, ekran Teraz odtwarzane zostanie
zaktualizowany za pomocą utworów z listy odtwarzania.

Zarządzanie listami odtwarzania

Po utworzeniu listy odtwarzania możesz dodać do niej więcej utworów, zmienić ich
kolejność itp.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Muzyka > Mój telefon.

2. Stuknij  > Listy odtwarzania, a następnie stuknij listę, którą chcesz edytować.

3. Stuknij  > Edytuj listę odtwarzania.

Dodaj utwory 1. Stuknij  > Dodaj utwory.

2. Stuknij , aby wybrać kategorię, a następnie
przeglądaj w poszukiwaniu utworów.

3. Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy
odtwarzania, a następnie stuknij opcję Dodaj.

Zmień kolejność
utworów

Naciśnij i przytrzymaj ikonę  obok tytułu utworu,
który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij ją do
nowego położenia.

Usuń utwory Zaznacz utwory, które chcesz usunąć z listy odtwarzania.

Zmień nazwę listy
odtwarzania

Wpisz nową nazwę listy odtwarzania w polu tekstowym
tytułu.

4. Stuknij Zapisz.

Usuwanie list odtwarzania

1. Na ekranie głównym stuknij  > Muzyka > Mój telefon.

2. Stuknij  > Listy odtwarzania.

3. Możesz:

§ Naciśnij i przytrzymaj listę odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie
stuknij Usuń listę odtwarzania.

§ Stuknij ikonę  > Usuń listy odtwarzania, aby usunąć niektóre listy
odtwarzania.
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Ustawianie utworu jako dźwięk dzwonka

Wybierz utwór z biblioteki Muzyka i ustaw jako dzwonek telefonu lub dzwonek
ulubionego kontaktu.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Muzyka > Mój telefon.

2. Odszukaj utwór, który chcesz ustawić jako dzwonek.

3. Stuknij  > Ustaw jako dźwięk dzwonka.

4. Stuknij Dzwonek telefonu lub Dzwonek kontaktu. W przypadku wybrania opcji
Dzwonek kontaktu, wybierz kontakty, do których chcesz przypisać dzwonek.

Przycinanie dzwonka z MP3

Jeśli chcesz ustawić tylko fragment utworu jako dzwonek, użyj narzędzia do
przycinania dzwonków aplikacji Muzyka.

1. Gdy znajdziesz poszukiwaną piosenkę, stuknij  > Ustaw jako dzwonek >
Przytnij dzwonek.

2. Przeciągnij dwa suwaki  do początku i końca dzwonka. 

Aby przyciąć plik w sposób bardziej precyzyjny, stuknij przyciski strzałek w
lewo lub w prawo. Znaczniki czasu oznaczają fragmenty utworu.

3. Po zakończeniu przycinania stuknij Ustaw jako.

4. Zdecyduj, czy ustawić przycięty utwór jako Dzwonek telefonu czy Dzwonek
kontaktu.

Nowy dzwonek można zobaczyć w ustawieniach telefonu. Przesuń, aby otworzyc
panel Powiadomienia, a następnie stuknij  > Dźwięk > Gniazdo 1 (CDMA/GSM) -
dzwonek lub Gniazdo 2 (GSM) - dzwonek.

Udostępnianie muzyki przez Bluetooth

Wybierz utwór z biblioteki aplikacji Muzyka i użyj opcji Bluetooth, aby przesłać go do
innego urządzenia lub komputera.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Muzyka > Mój telefon.

2. Wyszukaj utwór, który chcesz wysłać.

3. Stuknij  > Udostępnij > Udostępnij plik > Bluetooth.

Zostaniesz poproszony o włączenie opcji Bluetooth w telefonie HTC Desire SV i
połączenie się z urządzeniem odbierającym za pomocą Bluetooth, aby możliwe było
wysłanie plików.
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Konta i synchronizacja

Dodawanie sieci społecznościowych, kont e-
mail itd.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Konta
i synchronizacja.

2. Stuknij .

3. Stuknij typ konta, jaki chcesz dodać.

4. Aby wprowadzić informacje dotyczące konta, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.

Dodawanie jednego lub więcej kont Google
Zaloguj się do konta Google, aby wyświetlić aplikację Gmail, kontakty i kalendarze,
oraz korzystać z aplikacji Google w HTC Desire SV.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Konta
i synchronizacja.

2. Stuknij .

3. Stuknij Google.

4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zalogować się do konta lub
stworzyć nowe konto.

Jeśli dodanych zostało więcej niż jedno konto Google, aplikacje takie, jak Gmail
umożliwiają przełączanie pomiędzy kontami.
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Nie pamiętasz hasła do konta Google?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do konta Google, możesz podjąć próbę jego
przywrócenia, odwiedzając witrynę Google.

1. Otwórz przeglądarkę w telefonie HTC Desire SV lub na komputerze

2. Przejdź do strony www.google.com/accounts/recovery.

3. Wybierz opcję odzyskiwania zapomnianego hasła, a następnie wpisz
adres e-mail lub nazwę użytkownika, których używasz do logowania na
koncie Google.

4. Kliknij Kontynuuj.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
zresetować hasło.

Zarządzanie kontami online

Automatyczna synchronizacja wszystkich kont

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Konta
i synchronizacja.

2. Stuknij przełącznik Autosynchronizacja Wł./Wył., aby włączyć lub wyłączyć tę
opcję.

Ręczna synchronizacja konta

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Konta
i synchronizacja.

2. Stuknij konto, które chcesz synchronizować.

3. Stuknij .

Zmiana zsynchronizowanych danych lub ustawień konta

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Konta
i synchronizacja.

2. Stuknij konto, które chcesz zaktualizować.

3. Stuknij element, który chcesz zsynchronizować lub edytować.
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Usuwanie konta

Można usunąć konto z HTC Desire SV, aby skasować wszelkie informacje z nim
powiązane. Usunięcie konta nie powoduje skasowania informacji zawartych w usłudze
online.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Konta
i synchronizacja.

2. Stuknij konto, które chcesz usunąć.

3. Stuknij .
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Kontakty

Informacje o aplikacji Kontakty
Dzięki aplikacji Kontakty można w łatwy sposób zarządzać komunikacją z kontaktami
przez telefon, wiadomości tekstowe, e-mail i sieci społecznościowe.

A jeśli te same kontakty pochodzą z różnych źródeł, możesz scalić ich dane, co
pozwoli uniknąć podwójnych pozycji.

Aby otworzyć aplikację Kontakty z ekranu głównego, stuknij  > Kontakty.

Twoja lista kontaktów
Aplikacja Kontakty tworzy listę wszystkich kontaktów zapisanych lokalnie oraz kont
online, do których jesteś zalogowany.

Możesz:

§ Wyświetlić swój profil i edytuj swoje informacje
kontaktowe.

§ Tworzyć, edytować lub znajdować kontakty.

§ Zobaczyć aktualizacje statusu.

§ Stuknąć nazwisko, aby zobaczyć zapisane dane
kontaktu.

§ Zobaczyć ikonę powiadomienia, gdy kontakt
wysłał ci nowe wiadomości.

§ Otrzymać powiadomienie o urodzinach kontaktu.

§ Sprawdzić, kto jest online w Google Talk™. Ikony
statusu online są wyświetlane pod warunkiem, że
użytkownik jest zalogowany do komunikatora
Google Talk.
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Filtrowanie listy kontaktów

Wybierz konto, którego kontakty mają być wyświetlane.

1. Na karcie Kontakty stuknij  na górnym pasku.

2. Wybierz konta online zawierające kontakty, które chcesz wyświetlić.

3. Naciśnij przycisk .

Aby ustawić opcje sortowania kontaktów, stuknij ikonę  > Ustawienia.

Konfiguracja opcji wyszukiwania kontaktów

Oprócz wyszukiwania kontaktów według nazwiska, możesz także wyszukiwać według
innych kryteriów, np. nazwy grupy lub firmy.

1. Na karcie Kontakty stuknij  > Ustawienia.

2. Stuknij Wyszukuj kontakty według, a następnie wybierz typy kryteriów
wyszukiwania.

Konfiguracja profilu
Zapisz swoje dane kontaktowe, aby łatwo wysyłać je do innych osób.

1. Na karcie Kontakty stuknij Mój profil.

2. Stuknij Edytuj mogą kartę kontaktów.

3. Wpisz lub edytuj swoje imię i dane kontaktowe.

4. Stuknij  (lub bieżące zdjęcie), aby zmienić zdjęcie kontaktu.

5. Stuknij Zapisz.

Informacje wyświetlane w profilu

Po stuknięciu opcji Mój profil zostaną wyświetlone poniższe karty:

Szczegóły

Wyświetla szczegóły kontaktu. Wyświetlone zostaną także ostatnie wpisy w
sieciach społecznościowych (o ile jesteś zalogowany). Możesz także
edytować swój profil lub udostępniać go innym.

Aktualizacje

Pokazuje aktualizacje, które zamieściłeś w swojej sieci społecznościowej.

Galeria

Wyświetla albumy i zdjęcia znajdujące się w sieciach społecznościowych.
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Dodawanie nowego kontaktu
1. Na karcie Kontakty stuknij .

2. Stuknij pole Nazwa, a następnie wprowadź nazwę kontaktu. 

Stuknij , jeśli chcesz oddzielnie wprowadzić pierwsze i drugie imię oraz nazwisko
kontaktu. W zależności od typu kontaktu może także istnieć możliwość dodania
prefiksu (np. Pan lub Pani) lub sufiksu imienia (np. dr).

3. Wybierz Rodzaj kontaktu. Pozwoli to na określenie, z którym kontem kontakt
zostanie zsynchronizowany. 

Niektóre pola mogą nie być dostępne podczas dodawania kontaktów do karty SIM.

4. W wyświetlonych polach wprowadź dane kontaktu.

5. Stuknij Zapisz.

Wyszukiwanie znajomych w sieciach społecznościowych

HTC Desire SV automatycznie wyszukuje kontakty telefoniczne w różnych sieciach
społecznościowych, do których jesteś zalogowany. Na podstawie dopasowanych
adresów e-mail i szczegółów kontaktów można wysłać swoim kontaktom zaproszenia
do danej sieci społecznościowej.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, stuknij ikonę  > Ustawienia na karcie Kontakty,
a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Znajdź osoby, które znasz.

Aby ręcznie odświeżyć listę sugerowanych kontaktów, stuknij ikonę  > Zarządzaj
kontaktami > Połączone kontakty. Na karcie Powiadomienia stuknij  > Odśwież.

Wysyłanie swoim kontaktom zaproszeń do sieci społecznościowych

1. Stuknij powiadomienie Osoby, które znasz (jeśli jest dostępne na karcie
Kontakty).

2. Zaznacz kontakty, które chcesz śledzić lub wyślij zaproszenia do znajomych,
przy użyciu sieci społecznościowych, do których jesteś zalogowany.

Importowanie lub kopiowanie kontaktów

Importowanie kontaktów z karty SIM

1. Na karcie Kontakty stuknij  > Zarządzaj kontaktami.

2. Stuknij Importuj/eksportuj kontakty > Importuj z karty SIM 1 lub Importuj z karty
SIM 2.

3. Jeśli w telefonie utworzono konto Google lub Exchange ActiveSync, stuknij typ
importowanych kontaktów.
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4. Wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.

5. Stuknij polecenie Zapisz.

Importowanie kontaktu z konta Exchange ActiveSync

1. Na karcie Kontakty, w polu wyszukiwania wprowadź nazwisko lub adres e-mail
kontaktu.

2. Stuknij Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce kontaktów.

3. Stuknij nazwę kontaktu, który chcesz skopiować do smartfona HTC Desire SV.

4. Stuknij , aby importować kontakt.

Kopiowanie kontaktów z konta do konta

1. Na karcie Kontakty stuknij  > Zarządzaj kontaktami.

2. Stuknij Kopiuj kontakty, a następnie wybierz typ kontaktu lub konto online, z
którego chcesz kopiować kontakt. 

Nie można kopiować kontaktów z kont sieci społecznościowych.

3. Wybierz typ kontaktu lub konto, w którym chcesz zapisać kontakt.

Łączenie informacji o kontaktach
Unikaj tworzenia podwójnych wpisów scalając dane kontaktów z różnych źródeł, np.
kont sieci społecznościowych w jeden kontakt.

Ręczne łączenie informacji o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), który
chcesz połączyć.

2. Stuknij .

3. Możesz:

§ W obszarze Sugeruj łącza stuknij , aby połączyć kontakt z kontem.

§ W obszarze Dodaj kontakt stuknij jedną z opcji, aby połączyć z innym
kontaktem.

Rozdzielanie połączenia

1. Na karcie Kontakty stuknij nazwisko kontaktu (nie ikonę ani zdjęcie), z którym
połączenie chcesz przerwać.

2. Stuknij .

3. W części Połączone kontakty stuknij  obok konta, aby rozdzielić
połączenie.
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Informacje o kontakcie i rozmowy
Po kliknięciu kontaktu na ekranie aplikacji Kontakty, otwarty zostanie ekran
szczegółów kontaktu.

Ekran szczegółów kontaktu zawiera następujące karty:

Szczegóły

Wyświetla zapisane informacje o kontakcie. Połącz się z kontaktem stukając
opcję.

Wątek

Wyświetla wiadomości SMS i e-mail otrzymane od kontaktu. Wyświetla także
wszystkie rozmowy przychodzące, wychodzące i nieodebrane od kontaktu i
do niego.

Aktualizacje

Wyświetla aktualizacje kontaktu i zdarzenia z kont sieci społecznościowych.

Po wyświetleniu powiadomienia o urodzinach kontaktu w sekcji Wydarzenia,
możesz stuknąć powiadomienie i wybrać sposób, w jaki chcesz złożyć
życzenia kontaktowi.

Galeria

Wyświetla albumy i zdjęcia połączone z daną osobą.

Edytowanie informacji o kontakcie

Nie można edytować danych kontaktów w sieciach społecznościowych.

1. Na karcie Kontakty, naciśnij i przytrzymaj kontakt, następnie stuknij opcję Edytuj
kontakt.

2. Wprowadź nowe dane.

3. Stuknij Zapisz.

Usuwanie kontaktów

1. Na karcie Kontakty stuknij opcję  > Usuń kontakty.

2. Wybierz kontakty, które chcesz usunąć.

3. Stuknij opcję Usuń.
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Grupy kontaktów
Przypisz kontakty do grup tak, aby w łatwy sposób wysyłać wiadomości lub e-maile
do całej grupy. Możesz także synchronizować grupy w telefonie HTC Desire SV z
grupami na koncie Google, dostępnymi przez przeglądarkę internetową komputera.
Dodaliśmy także grupę Częste, jako specjalną grupę, w której automatycznie
zapisywane są kontakty, do których często dzwonisz lub od których najczęściej
odbierasz połączenia.

Tworzenie grupy

1. Na karcie Grupy stuknij .

2. Wpisz nazwę grupy.

3. Stuknij , aby wybrać zdjęcie dla grupy.

4. Stuknij  > Dodaj kontakt do grupy.

5. Zaznacz kontakty, które chcesz dodać, następnie stuknij Zapisz.

6. Po utworzeniu całej grupy stuknij Zapisz.

Edytowanie grupy kontaktów

1. Na karcie Grupy, naciśnij i przytrzymaj grupę, następnie stuknij opcję Edytuj
grupę.

2. Możesz:

§ Stuknąć nazwę grupy, aby zmienić nazwę. Możesz zmienić tylko nazwy
tych grup, które sam utworzyłeś.

§ Stuknij ikonę przy nazwie grupy, aby zmienić lub usunąć zdjęcie grupy.

§ Stuknij ikonę  > Dodaj kontakt do grupy, aby dodać więcej członków.

§ Aby zmienić układ członków grupy, naciśnij i przytrzymaj ikonę  na
końcu nazwy kontaktu, a następnie przeciągnij ją do jej nowej pozycji.

§ Stuknij ikonę  obok kontaktu, aby usunąć kontakt z grupy.

3. Stuknij Zapisz.

Wysyłanie wiadomości lub e-maili do grupy

Za każdą wysyłaną wiadomość tekstową pobierane będą opłaty. Na przykład, w
przypadku wysłania wiadomości do grupy pięciu osób, pobrana zostanie opłata za
pięć wiadomości.

1. Na karcie Grupy stuknij grupę, do której chcesz wysłać wiadomość lub e-mail.

2. Przejdź do karty Akcja grupowa.

3. Wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość tekstową, czy e-mail.
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Zmiana kolejności grup kontaktów

1. Na karcie Grupy stuknij .

2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę  na końcu grupy, którą chcesz przenieść, a
następnie przeciągnij do nowego położenia.

3. Stuknij Zapisz.

Usuwanie grup

Możesz usunąć tylko te grupy, które sam utworzyłeś.

Na karcie Grupy możesz:

§ Naciśnij i przytrzymaj grupę, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij Usuń grupę.

§ Stuknij ikonę , aby wybrać kilka grup kontaktów, które chcesz usunąć.

Dodawanie widżetu Kontakty
Utrzymuj bieżący kontakt z ważnymi dla Ciebie ludźmi dodając widżet Kontakty dla
każdej grupy.

1. Naciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym.

2. Na karcie Widżety stuknij Wszystkie widżety > Kontakty.

3. Wybierz styl widżetu, a następnie przeciągnij go do miniatury ekranu głównego,
gdzie chcesz go dodać.

4. Wybierz grupę, którą chcesz dodać do widżetu.

5. Powtórz powyższe kroki, aby dodać kolejny widżet Kontakty.

Wybieranie domyślnej metody komunikacji

Wybierz metodę komunikacji (np. rozmowa lub wysłanie wiadomości) stukając zdjęcie
kontaktu na widżecie Kontakty.

1. Na ekranie głównym przejdź do widżetu Kontakty.

2. Stuknij zdjęcie kontaktu na widżecie.

3. Stuknij metodę komunikacji, której chcesz użyć.

Aby zmienić domyślną metodę komunikacji, stuknij nazwisko kontaktu (nie zdjęcie),
a następnie stuknij Ustaw działanie domyślne.
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Kontaktowanie się z daną osobą

1. Na ekranie głównym przejdź do widżetu Kontakty.

2. Stuknij zdjęcie kontaktu (nie nazwisko) na widżecie. Zostanie nawiązane
połączenie za pomocą domyślnej metody ustawionej dla tego kontaktu.

Wysyłanie danych kontaktowych

1. Na karcie Kontakty wykonaj jedną z poniższych czynności:

Aby wysłać Wykonaj następującą czynność

Informację o danych
kontaktowych innej osoby

Naciśnij i przytrzymaj nazwę kontaktu (nie ikonę
lub zdjęcie), a następnie stuknij opcję Prześlij
kontakt jako vCard.

Twoje dane kontaktowe Naciśnij i przytrzymaj Mój profil, a następnie
stuknij Wyślij mój profil.

2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać vCard:

3. Wybierz rodzaje informacji, które mają być wysłane.

4. Stuknij Wyślij.

Wysyłanie kart z wieloma kontaktami

1. Na karcie Kontakty stuknij  > Prześlij kontakty.

2. Zaznacz kontakty, których dane chcesz udostępnić.

3. Stuknij Wyślij.

4. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać karty z kontaktami.

Tworzenie na karcie pamięci kopii zapasowej
danych o kontaktach

1. Na karcie Kontakty stuknij  > Zarządzaj kontaktami.

2. Stuknij Importuj/Eksportuj kontakty > Eksportuj do karty pamięci.

3. Wybierz konto lub typ kontaktów do wyeksportowania, a następnie stuknij OK.
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Przywracanie kontaktów

Możesz przywrócić tylko kontakty, które zostały skopiowane na kartę pamięci za
pomocą funkcji Eksport na kartę SD.

1. Na karcie Kontakty stuknij  > Zarządzaj kontaktami.

2. Stuknij Importuj/Eksportuj kontakty > Importuj z karty pamięci.

3. Jeśli skonfigurowane zostało więcej niż jedno konto, stuknij typ importowanych
kontaktów.
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Społeczne

Facebook pro HTC Sense
Zalogowanie do swojego konta Facebook® z poziomu ustawień Konta i synchronizacja
lub aplikacji Facebook (wcześniej zainstalowanej lub pobranej) powoduje
automatyczne zalogowanie do usługi Facebook pro HTC Sense. Ponadto, może być
konieczne autoryzowanie Facebook pro HTC Sense do połączenia z Twoim kontem
Facebook.

Dzięki Facebook pro HTC Sense można:

§ Obserwować znajomych w serwisie Facebook wraz z aktualizacją statusu w
aplikacji Kontakty.

§ Przeglądaj zdjęcia z serwisu Facebook w aplikacji Galeria.

§ Sprawdzać aktualizacje statusu znajomych z konta Facebook w aplikacji Friend
Stream™.

§ Wyświetlać wydarzenia i urodziny znajomych w serwisie Facebook w aplikacji
Kalendarz.

Informacje o aplikacji Friend Stream
Za pomocą aplikacji Friend Stream możesz udostępniać i pobierać aktualizacje o
przyjaciołach w popularnych sieciach w ramach jednego strumienia.

Na ekranie głównym stuknij  > Friend Stream.

Po kliknięciu aktualizacji statusu innej osoby można:

§ Napisać komentarz.

§ Jeśli podobają Ci się wpisy w serwisie Facebook innej osoby.

§ Oglądać albumy ze zdjęciami innych osób.

Po kliknięciu zdjęcia lub nazwy innej osoby można:

§ Sprawdzić dane profilu tej osoby.

§ Obejrzeć profil w serwisie Facebook innej osoby.

Stuknij , aby wyświetlić wiadomości z konkretnej sieci społecznościowej.

Przejdź na inne karty, aby wyświetlić więcej opcji. Możesz stuknąć  > Edytuj karty,
aby spersonalizować karty Friend Stream.
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Aktualizacja statusu w aplikacji Friend Stream

1. Na karcie Wszystkie stuknij .

2. Wpisz aktualizację swojego statusu.

3. Jeżeli nie chcesz wysłać aktualizacji do wszystkich sieci społecznościowych,
stuknij , a następnie usuń zaznaczenie sieci społecznościowych, które mają
nie być uwzględniane przy aktualizacji.

4. Stuknij opcję Gotowe.

5. Stuknij .

6. Wybierz załącznik do aktualizacji statusu.

7. Stuknij Zamieść.

Korzystanie Facebook z Friend Stream
Zamieszczaj swoje aktualizacje statusu, pisz wiadomości na tablicach lub loguj się do
miejsc.

Zamieszczanie wiadomości na tablicy znajomego Facebook

1. W Friend Stream stuknij  > Facebook.

2. Stuknij  > Tablica.

3. Stuknij znajomego z listy.

4. Wpisz wiadomość.

5. Stuknij Zamieść.

Komentowanie i oznaczanie wpisów w serwisie Facebook jako Lubię to

Stuknij status danej osoby na karcie Wszystko i wykonaj dowolną z poniższych
czynności: 

§ Stuknij zdjęcie lub nazwę albumu widoczną w aktualizacji statusu, aby za pomocą
aplikacji Galeria zobaczyć i komentować zdjęcia w albumie.

§ Określ, czy podoba Ci się aktualizacja statusu innej osoby.

§ Stuknij pole tekstowe, a następnie napisz, co sądzisz o aktualizacji statusu innej
osoby.

99 Społeczne



Logowanie się do miejsca

Powiadom Facebook znajomych, gdzie jesteś, logując się do miejsca.

Aby wyszukać swoją lokalizację, należy włączyć usługi lokalizacyjne w opcji
Ustawienia > Lokalizacja.

1. Przejdź do karty Miejsca, a następnie stuknij opcję .

2. Stuknij miejsce z listy.

3. Stuknij Zaloguj.

4. Możesz dodać opis statusu, a nawet oznaczyć znajomych, z którymi jesteś.

5. Stuknij Zaloguj.

Rozmowa za pomocą aplikacji Google Talk
Google Talk to komunikator firmy Google. Umożliwia komunikację z osobami, które
także używają Google Talk.

Aby wejść do komunikatora Google Talk na ekranie głównym stuknij  > Talk.

Aby dowiedzieć się, co możesz robić i uzyskać pomoc z komunikatorem Google
Talk, stuknij  > Pomoc.

Korzystanie z Google+
Dzięki usłudze Google+™ możesz sprawdzać aktualizacje statusu znajomych,
aktualizować własne wpisy i rozmawiać ze znajomymi w serwisie Google+.

Aby otworzyć Google+ z ekranu głównego, stuknij  > Google+.

Aby dowiedzieć się, co możesz robić i uzyskać pomoc z Google+, stuknij  >
Pomoc.
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E-mail

Gmail

Przeglądanie skrzynki odbiorczej poczty Gmail

Wszystkie otrzymywane wiadomości e-mail dostarczane są do Skrzynki odbiorczej.

Na ekranie głównym stuknij  > Gmail. 

Archiwizowanie,
usuwanie lub
opisywanie
etykietami wielu
konwersacji

Stuknij pole wyboru obok
wiadomości e-mail lub
rozmowy. Następnie stukaj
przyciski na ekranie u dołu, aby
wybrać czynność, która ma być
wykonana na zaznaczonych
wiadomościach lub
konwersacjach.

Wyświetlanie wersji
roboczych,
wysłanych
wiadomości i innych
etykiet

Stuknij opcję Skrzynka
odbiorcza u góry, a następnie
stuknij inną etykietę (np.
Wysłane, Wersje robocze lub
własną etykietę), aby
przeglądać oznaczone nią
wiadomości i konwersacje.

Przełączanie się do
innego konta Gmail

Stuknij Skrzynka odbiorcza na
górnym pasku, następnie
stuknij konto, do którego
chcesz się przełączyć.

Wysyłanie wiadomości e-mail poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej konta Gmail, które chcesz użyć, stuknij ikonę .

2. Wybierz jednego lub kilku odbiorców. 

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-
mail? Stuknij  > Dodaj DW/UDW.

3. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość e-mail.

4. Aby załączyć zdjęcie, stuknij  > Załącz plik.

5. Stuknij , aby wysłać.
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Odpowiadanie na wiadomości i przekazywanie wiadomości e-mail
poczty Gmail

1. W skrzynce odbiorczej Gmail stuknij wiadomość e-mail lub rozmowę.

2. Aby odpowiedzieć nadawcy, stuknij . Lub stuknij  i wybierz opcję
Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

3. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Jeśli chcesz odpowiedzieć nadawcy lub wybrałeś opcję Odpowiedz
wszystkim, wpisz odpowiedź.

§ W przypadku wybrania opcji Prześlij dalej, określ odbiorców wiadomości.

Stuknij Odpowiedz wewnątrz, aby wpisać nową wiadomość w otrzymanej
wiadomości. Powoduje to usunięcie załączników lub formatowania z oryginalnej
wiadomości e-mail.

4. Stuknij , aby wysłać.

Pomoc

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu poczty Gmail w skrzynce odbiorczej Gmail,
stuknij  > Pomoc.

Poczta

Dodawanie konta e-mail POP3/IMAP

1. Na ekranie głównym stuknij  > Poczta.

2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Jeśli po raz pierwszy dodajesz konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij Inne
(POP3/IMAP) na ekranie Wybierz usługodawcę poczty.

§ Jeśli do aplikacji Poczta zostało już dodane konto, stuknij  > Nowe konto >
Inne (POP3/IMAP).

3. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij Dalej. 

Jeśli wyświetlona zostanie prośba o wprowadzenie kolejnych ustawień e-mail,
skontaktuj się z dostawcą usług e-mail, aby uzyskać pomoc.

4. Wprowadź Nazwę konta i Twoja nazwa, a następnie stuknij Zakończ
konfigurację.
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Dodawanie konta Microsoft Exchange ActiveSync

W celu dokonania synchronizacji wymagane jest pobranie oprogramowania w wersji
Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) lub nowszej.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Poczta.

2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Jeśli po raz pierwszy dodajesz konto e-mail do aplikacji Poczta, stuknij
Microsoft Exchange ActiveSync na ekranie Wybierz usługodawcę poczty.

§ Jeśli do aplikacji Poczta zostało już dodane konto, stuknij  > Nowe konto >
Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Wpisz szczegóły konta Exchange ActiveSync, a następnie stuknij Dalej. 

Jeśli firmowy serwer Exchange nie obsługuje funkcji automatycznego wykrywania,
konieczne będzie wejście do ustawień serwera Exchange. Szczegółowe informacje
można uzyskać od administratora serwera Exchange.

4. Wybierz żądane opcje synchronizacji, następnie stuknij Dalej.

5. Wprowadź nazwę konta, a następnie stuknij Zakończ konfigurację.

Sprawdzanie skrzynki odbiorczej aplikacji Poczta

Po otwarciu aplikacji Poczta wyświetlana jest skrzynka odbiorcza jednego z kont e-
mail skonfigurowanych w telefonie HTC Desire SV.

Aby przełączać się pomiędzy kontami, stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-
mail, następnie stuknij inne konto.
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Wyświetlanie zunifikowanej skrzynki odbiorczej dla wszystkich kont poczty e-mail

Możesz przeglądać wszystkie wiadomości ze wszystkich swoich kont w jednym
miejscu, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi kontami.

Stuknij pasek wyświetlający bieżące konto e-mail, a następnie stuknij opcję Wszystkie
konta. Wiadomości e-mail są oznaczane kolorem, dzięki czemu można łatwo
rozróżnić, do których kont e-mail należą.

W zunifikowanej skrzynce odbiorczej wyświetlanych jest maksymalnie 15 kont e-
mail.

Porządkowanie wiadomości e-mail

Czy Twoja skrzynka odbiorcza zawiera pokaźną liczbę wiadomości e-mail? Możesz
porządkować swoje wiadomości e-mail w karty i szybko znajdować żądane
wiadomości.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

2. W skrzynce odbiorczej stuknij  > Filtry.

3. Naciśnij i przytrzymaj kartę, a następnie przeciągnij ją do dolnego rzędu, aby ją
dodać.

4. Naciśnij przycisk , a następnie przejdź do dodanej karty.

Ręczne odświeżanie konta e-mail

Bez względu na ustawienia synchronizacji, w dowolnym czasie możliwa jest także
ręczna synchronizacja wysłanych i otrzymanych wiadomości e-mail.

§ Przeglądając konto e-mail, stuknij  > Odśwież.

§ Jeśli masz wiele kont e-mail, możesz odświeżyć wszystkie konta jednocześnie.
Najpierw przejdź do skrzynki odbiorczej Wszystkie konta. Następnie stuknij  >
Odśwież.

Sortowanie wiadomości e-mail

Personalizuj opcję sortowania wiadomości e-mail.

W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij  > Sortuj, a następnie wybierz opcje
sortowania spośród dostępnych.

Aby szybko przewijać listę wiadomości w oparciu o wybraną opcję sortowania,
naciśnij i przytrzymaj dwoma palcami dowolną wiadomość e-mail, a następnie
przeciągnij w górę lub w dół nie podnosząc palców.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij  > Poczta.

2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

3. Stuknij .
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4. Wybierz jednego lub kilku odbiorców. 

Chcesz dodać więcej odbiorców kopii (DW) lub ukrytej kopii (UDW) wiadomości e-
mail? Stuknij  > Pokaż DW/UDW.

5. Wprowadź temat, następnie zredaguj wiadomość.

6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Dodaj załącznik. Stuknij Załącz, a następnie zdecyduj, co chcesz zrobić.

§ Ustaw priorytet wiadomości e-mail. Stuknij  > Ustaw priorytet.

7. Stuknij Wyślij lub Zapisz, aby wysłać później.

Wznawianie wersji roboczej wiadomości

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij  > Foldery > Kopie robocze.

2. Stuknij wybraną wiadomość.

3. Po zakończeniu edytowania wiadomości stuknij Wyślij.

Wyświetlanie i odpowiadanie na wiadomości e-mail

1. Na ekranie głównym stuknij  > Poczta.

2. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

3. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij wiadomość lub rozmowę, którą
chcesz przeczytać. 

Aby przeczytać określoną wiadomość w środku rozmowy e-mail, stuknij ikonę ,
aby rozwinąć rozmowę, a następnie stuknij daną wiadomość e-mail.

4. Stuknij Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim. 

Stuknij ikonę , aby uzyskać więcej czynności dla danej wiadomości e-mail.
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Gdzie są moje nieprzeczytane wiadomości e-mail?

Nieprzeczytane wiadomości e-mail są zaznaczone tłustym drukiem w
skrzynce odbiorczej. Wyświetlanie zunifikowanej skrzynki odbiorczej dla
wszystkich kont poczty e-mail spowoduje także wyświetlenie kolorowych
pasków obok nieprzeczytanych wiadomości e-mail. Kolorowe paski oznaczają
także konto e-mail, z którego odebrano wiadomość e-mail.

Aby pogrupować wszystkie nieprzeczytanie wiadomości e-mail, dodaj kartę
Nieprzeczytane do skrzynki odbiorczej.

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

2. W skrzynce odbiorczej stuknij  > Filtry.

3. Naciśnij i przytrzymaj Nieprzeczytane, a następnie przeciągnij je do
dolnego rzędu, aby je dodać.

4. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij kartę Nieprzeczytane.

Zapisywanie wiadomości e-mail w aplikacji Zadania

Zapisz wiadomość e-mail na swojej liście Zadania, aby uzyskać przypomnienie o
odpowiedzi.

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail, a
następnie stuknij polecenie Zapisz jako zadanie.

2. Na ekranie Nowe zadanie wpisz szczegóły zadania, a następnie stuknij opcję
Zapisz.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Stuknij .

2. Jeśli chcesz usprawnić lub filtrować swoje wyszukiwanie, stuknij , zaznacz
opcje wyszukiwania, a następnie stuknij OK. Na przykład możesz skupić
wyszukiwanie na części wiadomości e-mail lub filtrować wiadomości, które mają
załączniki lub mają wysoki priorytet.

3. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać.

4. Stuknij wynik, aby otworzyć wiadomość e-mail.
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Wyszukiwanie wiadomości od kontaktu

Pamiętasz nadawcę, ale nie możesz znaleźć konkretnej wiadomości od tego kontaktu?

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

2. Naciśnij i przytrzymaj wiadomość e-mail od kontaktu.

3. Dotknij opcję Szukaj wiadomości od nadawcy. Wyświetlona zostanie lista
wiadomości e-mail od tego kontaktu.

Praca z pocztą Exchange ActiveSync

Oznaczanie wiadomości e-mail

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.

2. Podczas przeglądania skrzynki odbiorczej, stuknij ikonę flagi wyświetlaną obok
wiadomości e-mail. 

Aby oflagować wiadomość e-mail w środku rozmowy, stuknij ikonę , aby
rozszerzyć rozmowę, a następnie stuknij ikonę flagi danej wiadomości e-mail.

Konfiguracja powiadomień o nieobecności

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.

2. Stuknij  > Poza biurem.

3. Stuknij swój bieżący status biurowy, a następnie wybierz Poza biurem.

4. Ustaw daty i godziny.

5. Wpisz treść automatycznej odpowiedzi.

6. Jeśli chcesz wysłać inną automatyczną wiadomość do odbiorców spoza danej
organizacji, stuknij opcję Wyślij automatyczną odpowiedź do odbiorcy
zewnętrznego, a następnie wprowadź automatyczną odpowiedź w
wyświetlonym polu.

7. Stuknij Zapisz.

Wysyłanie zaproszenia na spotkanie

1. Przejdź do swojego konta Exchange ActiveSync.

2. Stuknij  > Nowe zaproszenie na spotkanie.

3. Wprowadź szczegóły spotkania.

4. Stuknij Zapisz.
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Zarządzanie wiadomościami e-mail

Przenoszenie wiadomości do innego folderu

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

2. Zaznacz wiadomości e-mail, które chcesz przenieść. 

Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a
następnie stuknij  > Zaznacz wszystko.

3. Stuknij Przenieś do, a następnie wybierz folder.

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Przełącz się do konta e-mail, z którego chcesz korzystać.

2. Zaznacz przyciski zaznaczania wiadomości e-mail, które chcesz usunąć. 

Aby zaznaczyć wszystkie wiadomości, zaznacz najpierw jedną wiadomość e-mail, a
następnie stuknij  > Zaznacz wszystko.

3. Stuknij opcję Usuń.

Przełączanie się do innych folderów poczty

1. W skrzynce odbiorczej konta e-mail stuknij  > Folder.

2. Stuknij folder poczty z wiadomościami e-mail, które chcesz wyświetlić.

Zmiana ustawień konta poczty e-mail

Możesz zmienić ustawienia powiadomień e-mail, dodać podpis, usunąć konto itp.

1. Przełącz się do konta e-mail, którego ustawienia chcesz zmienić.

2. Stuknij  > Ustawienia.

Rzadsze synchronizowanie wiadomości e-mail

Jeśli nie musisz często synchronizować wiadomości e-mail, np. podczas oglądania
filmu lub jazdy samochodem, użyj opcji Inteligentna synchronizacja, aby
automatycznie wydłużyć czas przed kolejną synchronizacją telefonu HTC Desire SV z
kontem poczty e-mail. Opcja Inteligentna synchronizacja zapewnia oszczędność
energii akumulatora.

1. Przełącz się do konta e-mail, w którym chcesz korzystać z opcji Inteligentna
synchronizacja.

2. Stuknij  > Ustawienia > Synchronizacja, Wyślij i odbierz.

3. Stuknij opcję: Synchronizacja w porze szczytu > Inteligentna synchronizacja.

4. Stuknij Synchronizacja poza szczytem > Inteligentna synchronizacja.

5. Naciśnij przycisk .

Opcja Inteligentna synchronizacja następnie wydłuży czas pomiędzy kolejnymi
synchronizacjami poczty e-mail po upływie czasu każdej automatycznej
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synchronizacji bez otwierania aplikacji Poczta. Aby zsynchronizować wiadomości e-
mail w dowolnym czasie, otwórz aplikację Poczta i sprawdź skrzynkę odbiorczą.
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Kalendarz

Informacje o aplikacji Kalendarz
Już nigdy nie zapomnisz o ważnej dacie. Aplikacja Kalendarz służy do planowania
wydarzeń, spotkań i terminów.

Możesz skonfigurować telefon HTC Desire SV, aby zapewnić synchronizację z
kalendarzami, np. kalendarzem Google, kalendarzem Outlook i kalendarzem Microsoft
Exchange ActiveSync.

Po zalogowaniu do kont sieci społecznościowych, powiązane wydarzenia w
kalendarzu będą wyświetlane w opcji Kalendarz.

Tworzenie wydarzenia
Możesz utworzyć wydarzenia i zsynchronizować je następnie z kalendarzem Google
lub Exchange ActiveSync, a także wydarzeniami w telefonie HTC Desire SV.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Kalendarz.

2. W dowolnym widoku Kalendarz stuknij .

3. Stuknij ikonę , a następnie wybierz kalendarz, do którego ma być dodane
zdarzenie.

4. Aby zaprosić osoby, stuknij  i wybierz osoby, które chcesz zaprosić.

5. Wprowadź szczegółowe ustawienia wydarzeń.

6. Stuknij Zapisz.

Wyświetlanie Kalendarz

1. Stuknij kartę Kalendarz.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ W dowolnym widoku Kalendarz możesz powrócić do bieżącej daty,
stukając opcję Dzisiaj.

§ W widokach dziennym, tygodniowym i planu dnia wydarzenia oznaczane
są kolorem wskazującym, do którego konta lub typu kalendarza należą. Aby
dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne kolory, stuknij .

Jeśli karta Kalendarz nie jest wyświetlana, stuknij ikonę  > Edytuj karty, naciśnij i
przytrzymaj kartę Kalendarz, a następnie przeciągnij ją do dolnego rzędu.
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Widok miesięczny

W widoku miesięcznym zobaczysz znaczniki na dniach, w których mają miejsce
wydarzenia.

Wykonaj jedną z następujących czynności w widoku miesięcznym:

§ Stuknij wybrany dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które mają miejsce w ten dzień.

§ Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby otworzyć opcje menu, za pomocą których
można także utworzyć wydarzenie lub przechodzić do widoków dziennego lub
planu dnia.

§ Przesuwaj palcem po ekranie w górę lub w dół, aby zobaczyć poprzednie lub
kolejne miesiące.

Widok Dzień i Plan

Widok Dzień wyświetla wydarzenia w danym dniu, a widok Planu dnia wyświetla
wszystkie wydarzenia w porządku chronologicznym.

§ Jeśli wydarzeniem są urodziny lub rocznica kontaktu Facebook-stuknij kontakt,
aby wysłać mu życzenia.

§ W widoku dziennym:

§ Nacisnąć i przytrzymać okienko czasowe, aby stworzyć nowe wydarzenie
w danym czasie.

§ Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć
poprzednie lub kolejne dni.

§ Jeśli wyświetlana jest prognoza pogody na dany dzień, stuknij ją, aby
zmienić miasto, dla którego jest wyświetlana.

§ Wyświetlaj czas wydarzenia w innej strefie czasowej. Stuknij ikonę  >
Podwójna strefa czasowa > Wybierz lokalizację, a następnie wprowadź
drugą lokalizację.

Widok tygodniowy

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.

W widoku tygodniowym można:

§ Nacisnąć i przytrzymać okienko czasowe, aby stworzyć nowe wydarzenie w
danym czasie.

§ Stuknąć wydarzenie (wyświetlane jako kolorowy pasek), aby zobaczyć jego
szczegóły.

§ Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć poprzednie lub
kolejne tygodnie.
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Zarządzanie wydarzeniami w Kalendarz

Edytowanie wydarzenia

Możesz edytować tylko wydarzenia utworzone przez siebie oraz te, które
zaakceptowałeś z kont takich jak Microsoft ActiveSync Exchange.

Edytowanie wydarzeń nie jest obsługiwane dla wszystkich kont.

1. Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij . 

Podczas edytowania powtarzającego się wydarzenia zostanie wyświetlone pytanie,
czy chcesz edytować tylko to jedno wydarzenie, czy wszystkie takie wydarzenia.

2. Wprowadź zmiany w wydarzeniu.

3. Stuknij Zapisz. Możesz też stuknąć Wyślij aktualizację, jeśli zaprosiłeś do
wydarzenia inne osoby.

Usuwanie wydarzenia

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij  > Usuń wydarzenie.

§ W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym, naciśnij i przytrzymaj
wydarzenie, a następnie stuknij Usuń lub Usuń wydarzenie.

Jeśli wydarzenie się powtarza, zostaniesz zapytany, czy chcesz usunąć tylko to
wydarzenie lub wszystkie wydarzenia z Kalendarz.

Udostępnianie wydarzenia

Możesz udostępnić wydarzenie w formacie vCalendar za pomocą funkcji Bluetooth
lub poprzez wysłanie go w formie załącznika do wiadomości e-mail lub tekstowej.

1. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Podczas wyświetlania wydarzenia stuknij ikonę  > Prześlij dalej.

§ W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym, naciśnij i przytrzymaj
wydarzenie, a następnie stuknij Prześlij dalej.

2. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać wydarzenie.
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Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na
spotkanie
Przejdź do karty Zaproszenia, aby zobaczyć jeszcze nieprzyjęte lub odrzucone
zaproszenia na spotkania.

§ Aby otrzymywać zaproszenia na spotkania w opcji Kalendarz, należy założyć
konto Exchange ActiveSync.

§ Jeśli karta Zaproszenia nie jest wyświetlana, stuknij ikonę  > Edytuj karty, naciśnij
i przytrzymaj opcję Zaproszenia, a następnie przeciągnij ją do dolnego rzędu.

1. Stuknij kartę Zaproszenia, a następnie stuknij zaproszenie na spotkanie.

2. Akceptuj, odrzuć lub wstępnie zaakceptuj zaproszenia, bądź zaproponuj inną
godzinę. 

Stuknij ikonę , aby wyświetlić więcej opcji do wyboru, np. przenoszenie
zaproszenia do folderu.

Ustawianie przypomnień o wydarzeniach
Masz ważne wydarzenie, o którym musisz pamiętać? Aplikacja Kalendarz ułatwia
przypominanie o ważnych wydarzeniach.

1. Przeglądając wydarzenie kalendarza stuknij Przypomnienie.

2. Wybierz, z jakim wyprzedzeniem wydarzenie ma być przypomniane. 

Możesz ustawić domyślny czas przypomnienia lub wybrać dźwięk przypomnienia o
wydarzeniu w ustawieniach opcji Kalendarz.

Odrzucanie lub odkładanie przypomnień
Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze
powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia

.

1. Otwórz panel Powiadomienia.

2. Stuknij powiadomienie przypominające o wydarzeniu.

3. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Wybierz odłożenie lub odrzucenie wszystkich przypomnień.

§ Naciśnij przycisk , aby zachować oczekujące przypomnienia w obszarze
powiadomień paska stanu.
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Wyświetlanie lub ukrywanie kalendarzy

1. W dowolnym widoku Kalendarz stuknij .

2. Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru kalendarza, który chcesz wyświetlić
lub ukryć, a następnie naciśnij ikonę .

§ W telefonie HTC Desire SV kalendarze są synchronizowane, nawet jeśli są ukryte.

§ Możesz także wyświetlać lub ukrywać zadania utworzone w telefonie HTC Desire
SV.

Zmiana ustawień Kalendarz
Możliwa jest zmiana ustawień Kalendarz, aby określić sposób, w jaki wydarzenia są
wyświetlane i w jaki kalendarz dokonuje powiadomienia o zbliżających się
wydarzeniach.

W dowolnym widoku Kalendarz stuknij  > Ustawienia.
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Pamięć internetowa i usługi
online

Dropbox

Korzystanie z usługi Dropbox w telefonie HTC Desire SV

Aplikacja Dropbox zapewnia dostęp do zdjęć, klipów wideo i dokumentów zawsze i
wszędzie — w telefonie HTC Desire SV, na komputerze oraz na innych urządzeniach
przenośnych, na których posiadasz dostęp do aplikacji Dropbox.

Jeśli aplikacja Dropbox nie jest fabrycznie załadowana, można ją pobrać i
zainstalować z Google Play.

W telefonie HTC Desire SV zaloguj się do konta Dropbox, aby:

§ Uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci Dropbox przez dwa lata.

§ Mieć dostęp do zdjęć i klipów wideo zapisanych w folderze Dropbox
bezpośrednio z aplikacji Galeria.

§ Koniec z dużymi załącznikami wysyłanych w wiadomości e-mail. Wysyłaj po
prostu łącze do plików w folderze Dropbox.

§ Przeglądaj i edytuj dokumenty Office zapisane w aplikacji Dropbox.

§ Zapisuj dokumenty, np. załączniki do wiadomości e-mail, bezpośrednio w
aplikacji Dropbox.

§ Możesz w każdej chwili sprawdzić ilość dostępnej pamięci w usłudze Dropbox.

§ Możesz wyszukiwać pliki. Wystarczy, że uwzględnisz folder Dropbox jako
kryterium wyszukiwania w opcji Google Wyszukiwanie.

Informacje o ofercie dodatkowej, bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox

Dodatkowe 23 GB pamięci w usłudze Dropbox to oferta specjalna, dostępna tylko dla
urządzenia HTC Desire SV i innych urządzeń HTC z systemem Android™ i aplikacją
HTC Sense™ 4.0. Oferta dostępna jest zarówno dla nowych i istniejących
użytkowników usługi Dropbox.

§ Aby uzyskać dodatkowe 23 GB pamięci Dropbox bezpłatnie na dwa lata,
zaloguj się do konta Dropbox w urządzeniu HTC Desire SV (nie w komputerze
ani urządzeniach innych niż HTC) i przejdź procedurę Get Started na stronie
internetowej aplikacji Dropbox (www.dropbox.com/gs).

§ Jeśli nie posiadasz jeszcze konta Dropbox, możesz je utworzyć z telefonu
HTC Desire SV lub z komputera, w sekcji www.dropbox.com.
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§ Dodatkowa, bezpłatna pamięć to oferta jednorazowa. Tylko raz możesz
skorzystać z niej na jednym urządzeniu HTC.

§ Ponowne skorzystanie z tej oferty nie będzie możliwe, jeśli utworzysz nowe
konto lub zalogujesz się w usłudze Dropbox korzystając z innego konta.

Konfiguracja konta Dropbox

Aby uzyskać dodatkowe 23 GB bezpłatnej pamięci w usłudze Dropbox na dwa lata,
skonfiguruj konto Dropbox w telefonie HTC Desire SV i przejdź procedurę
wprowadzenie w witrynie Dropbox.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Konta
i synchronizacja.

2. Stuknij  > Dropbox.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć konto
lub zalogować się.

4. Za pomocą przeglądarki przejdź do witryny Dropbox (www.dropbox.com),
zaloguj się do konta i przejdź procedurę wprowadzenie.

Na ekranie głównym możesz także stuknąć ikonę  > Dropbox, aby skorzystać z
aplikacji Dropbox do skonfigurowania konta.

Udostępnianie zdjęć i klipów wideo w usłudze Dropbox

Użyj aplikacji Galeria, aby załadować zdjęcia i klipy wideo do usługi Dropbox.
Umożliwi to udostępnienie łącza do folderu Dropbox i pokazanie zdjęć i klipów wideo
znajomym.

Ładowanie zdjęć i klipów wideo do folderu Dropbox z aplikacji Galeria

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Dotknij album zawierający zdjęcia lub filmy, które mają zostać udostępnione.

3. Stuknij Udostępnij > Dropbox.

4. Wybierz zdjęcia lub filmy, które chcesz załadować i stuknij Dalej.

5. Utwórz lub wybierz folder w usłudze Dropbox, następnie kliknij Załaduj.

Aby wyświetlać załadowane pliki bezpośrednio z aplikacji Galeria, umieść je w
folderze Zdjęcia w pamięci Dropbox. Możesz utworzyć podfolder w folderze
Zdjęcia i skopiować tam zdjęcia.
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Automatycznie ładowane zdjęcia z aparatu

Nowe zdjęcia z aparatu będą ładowane automatycznie, jeśli włączysz opcję
Ładowanie z aparatu podczas konfiguracji konta Dropbox w telefonie HTC Desire SV.
Jeśli funkcja ta nie została włączona wcześniej, można ją włączyć w ustawieniach
Dropbox.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Dropbox.

2. Stuknij opcję  > Ustawienia > Włącz ładowanie z aparatu.

3. Wybierz typ połączenia z Internetem, którego chcesz użyć w celu załadowania
zarejestrowanych zdjęć i filmów do aplikacji Dropbox.

4. Stuknij opcję Włącz.

Wyświetlanie załadowanych zdjęć i klipów wideo w aplikacji Galeria

Dostęp do folderu Ładowanie z aparatu i podfoldery w folderze Zdjęcia usługi
Dropbox można uzyskać z aplikacji Galeria. Wyświetlone zostaną jako albumy.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Stuknij  > Dropbox.

3. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat informujący, że oprogramowanie HTC
Sense chce uzyskać dostęp do usługi Dropbox, stuknij opcję Zezwalaj. 

Komunikat ten będzie wyświetlany przy pierwszym uzyskaniu dostępu do zdjęć i
klipów wideo zapisanych w pamięci Dropbox z aplikacji Galeria.

4. Stuknij album, aby wyświetlić zdjęcia i klipy wideo w nim zapisane.

Udostępnianie łącza do folderu Dropbox

Udostępnij łącze do całego albumu zdjęć i klipów wideo znajdujących się w folderze
Dropbox, aby inni też mieli do nich dostęp.

1. Na ekranie aplikacji Galeria Albumy stuknij  > Dropbox.

2. Stuknij album, następnie Udostępnij.

3. Wybierz, w jaki sposób chcesz udostępnić łącze do albumu, np. wysłać w
wiadomości e-mail lub udostępnić w sieciach społecznościowych.

4. Aby udostępnić pojedyncze zdjęcie, stuknij je, aby je wyświetlić, a następnie
stuknij ponownie i stuknij polecenie Udostępnij.

Aby udostępnić pojedyncze wideo lub zdjęcie, można użyć aplikacji Dropbox.
Stuknij  obok pliku, następnie stuknij Udostępnij.
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Wysyłanie łączy do plików w pamięci Dropbox w wiadomościach e-
mail

Koniec z załączaniem plików do wiadomości e-mail. Za pomocą aplikacji Poczta
możesz w łatwy sposób dołączać do plików zapisanych w pamięci Dropbox łącza i
wysyłać je w wiadomości e-mail.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Poczta.

2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się do konta, którego chcesz użyć.

3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na
wiadomość.

4. Możesz:

§ Stuknąć Załącz > Dokument, a następnie wybrać typ dokumentu.

§ Stuknąć Załącz > Plik, jeśli chcesz wybrać dowolny typ pliku.

5. Stuknij Dropbox.

6. Otwórz folder zawierający żądane pliki, następnie wybierz te, które chcesz
udostępnić.

7. Stuknij opcję Gotowe. 

Łącza do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.

8. Stuknij Wyślij.

Przechowywanie dokumentów w pamięci internetowej Dropbox

Zapisywanie dokumentu Office w pamięci Dropbox

Możesz otworzyć dokument Office w telefonie HTC Desire SV i zapisać go w aplikacji
Dropbox.

1. Otwórz dokument Office, np. plik załączony do wiadomości e-mail.

2. Stuknij  > Plik > Zapisz jako.

3. Wprowadź nową nazwę pliku.

4. Stuknij pole pod opcją Lokalizacja, następnie stuknij opcję Dropbox.

5. Stuknij Zapisz.

Dokument zostanie zapisany w folderze Polaris Office w folderze głównym Dropbox.

Aby zapisać dokument w innym folderze Dropbox, stuknij  > Plik > Udostępnij >
Dropbox. Utwórz lub wybierz folder, a następnie stuknij Załaduj.

Edytowanie dokumentu Office zapisanego w pamięci Dropbox

Możesz edytować dokument zapisany w aplikacji Dropbox i zapisać zmiany.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Dropbox.

2. Otwórz folder, w którym zapisany jest żądany dokument.
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3. Stuknij dokument, aby go otworzyć.

4. Aby wprowadzić zmiany, stuknij Edytuj.

5. Po zakończeniu edycji dokumentu, stuknij  > Plik.

6. Zapisz dokument lub zapisz jako nowy plik w pamięci internetowej Dropbox.

Sprawdzanie dostępnej pamięci w usłudze Dropbox

Przed załadowaniem plików możesz sprawdzić, ile wolnej pamięci pozostało w
folderze Dropbox.

Przed wyświetleniem informacji o pamięci w usłudze Dropbox w ustawieniach,
konieczne jest uzyskanie dostępu do usługi Dropbox z aplikacji (np. Galeria) i
zezwolenie na dostęp oprogramowania HTC Sense do usługi Dropbox.

Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Pamięć.

W opcji Pamięć internetowa wyświetlona zostanie dostępna pamięć Dropbox.

Odłączanie telefonu HTC Desire SV od usługi Dropbox

Możesz zdalnie odłączyć telefon HTC Desire SV od usługi Dropbox w przypadku
utraty urządzenia.

1. W przeglądarce komputera zaloguj się w witrynie Dropbox
(www.dropbox.com).

2. W prawym górnym rogu dowolnej strony witryny kliknij Konto. (lub kliknij
nazwę konta, następnie Ustawienia.)

3. Kliknij kartę Zabezpieczenia.

4. W obszarze Moje urządzenia kliknij Odłącz na prawo od twojego urządzenia
Android.

5. Kliknij Odłącz telefon.

SkyDrive

Informacje o SkyDrive dla HTC Sense

Dzięki internetowej pamięci online SkyDrive®, możesz przechowywać wszystkie
zdjęcia i dokumenty w jednym miejscu. Możesz uzyskać do nich dostęp w każdej
chwili, za pomocą telefonu HTC Desire SV, komputera lub innego urządzenia
przenośnego pozwalającego na dostęp do usługi SkyDrive.

Możesz:
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§ Skorzystać z Galeria i załadować do niej zdjęcia. Będziesz także mieć dostęp do
zdjęć zapisanych w pamięci SkyDrive.

§ Koniec z dużymi załącznikami wysyłanych w wiadomości e-mail. Po prostu
wyślij łącze do plików zapisanych w pamięci internetowej SkyDrive.

§ Za pomocą aplikacji Polaris Office możesz edytować dokumenty Office
zapisane w pamięci SkyDrive.

§ Możesz zapisywać dokumenty z telefonu HTC Desire SV bezpośrednio w
pamięci SkyDrive.

Logowanie do pamięci SkyDrive

Aby używać usługi SkyDrive jako pamięci internetowej, zaloguj się korzystając z
identyfikatora Windows Live®.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Konta
i synchronizacja.

2. Stuknij  > SkyDrive dla HTC Sense.

3. Zaloguj się postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub
załóż konto Windows Live, jeśli jeszcze go nie masz.

Ładowanie zdjęć do pamięci internetowej SkyDrive z aplikacji Galeria

1. Na ekranie głównym stuknij  > Galeria.

2. Stuknij album zawierający żądane zdjęcia.

3. Dotknij Udostępnij > SkyDrive dla HTC Sense.

4. Wybierz zdjęcia, które chcesz załadować i stuknij Dalej.

5. Wybierz folder w pamięci internetowej SkyDrive, a następnie stuknij Gotowe.

Wysyłanie łączy do plików w pamięci SkyDrive w wiadomościach e-
mail

Aby udostępnić pliki zapisane w pamięci SkyDrive za pomocą wiadomości e-mail, nie
musisz ich pobierać i załączać do wiadomości. Za pomocą aplikacji Poczta możesz w
łatwy sposób dołączać do plików zapisanych w pamięci SkyDrive łącza i wysyłać je w
wiadomości e-mail.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Poczta.

2. Jeśli masz kilka kont e-mail, przełącz się do konta, którego chcesz użyć.

3. Utwórz nową wiadomość e-mail i wprowadź odbiorców albo odpowiedz na
wiadomość.

4. Możesz:

§ Stuknąć Załącz > Dokument, a następnie wybrać typ dokumentu.

§ Stuknąć Załącz > Plik, jeśli chcesz wybrać dowolny typ pliku.

5. Stuknij opcję SkyDrive.
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6. Otwórz folder zawierający żądane pliki, następnie wybierz te, które chcesz
udostępnić.

7. Stuknij opcję Gotowe. 

Łącza do wybranych plików zostaną dodane do wiadomości e-mail.

8. Stuknij Wyślij.

Przechowywanie dokumentów w pamięci internetowej SkyDrive

Zapisywanie dokumentu Office w pamięci internetowej SkyDrive

Za pomocą aplikacji Polaris Office można utworzyć lub otworzyć dokument i zapisać
go w pamięci internetowej SkyDrive.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Polaris Office.

2. Utwórz lub otwórz dokument.

3. Stuknij  > Plik > Zapisz jako.

4. Wprowadź nową nazwę pliku.

5. Stuknij pole pod opcją Lokalizacja, następnie stuknij opcję SkyDrive.

6. Stuknij Zapisz.

Po otwarciu dokumentu możesz także stuknąć opcję  > Plik > Udostępnij >
SkyDrive dla HTC Sense, aby załadować dokument do folderu w pamięci
internetowej SkyDrive.

Edytowanie dokumentu programu Office zapisanego w pamięci SkyDrive

Za pomocą aplikacji Polaris Office możesz wyświetlać lub edytować dokument
zapisany w pamięci internetowej SkyDrive.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Polaris Office.

2. Stuknij opcję SkyDrive.

3. Otwórz folder zawierający dokument, który chcesz wyświetlić lub edytować.

4. Stuknij dokument, aby go otworzyć.

5. Aby wprowadzić zmiany, stuknij Edytuj.

6. Po zakończeniu edycji dokumentu, stuknij  > Plik.

7. Zapisz dokument lub zapisz jako nowy plik w pamięci internetowej SkyDrive.
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HTC Car

W podróży z aplikacją HTC Car
Teraz w trakcie podróży samochodem możesz w łatwy sposób korzystać z
HTC Desire SV, aby dotrzeć do celu, relaksować się godzinami przy rozrywce, a także
pozostać w kontakcie z ważnymi dla Ciebie osobami. Uzyskaj łatwy dostęp do
muzyki, nawigacji oraz połączeń telefonicznych dzięki aplikacji HTC Car.

1. Aplikacja HTC Car jest uruchamiana niezwłocznie po zamontowaniu HTC Desire
SV w zestawie samochodowym HTC.

2. Na głównym panelu aplikacji HTC Car możesz:

§ Przesunąć w lewo lub w prawo, aby przejść do innych paneli, np. Muzyka
lub Kontakty.

§ Stukając dowolny skrót na głównym panelu, wykonać niezwłocznie
określoną czynność. Np. stuknięcie skrótu Muzyka powoduje
natychmiastowe odtwarzanie ostatnio słuchanego utworu.

Podczas korzystania z aplikacji HTC Car możesz w dowolnym czasie z dowolnego
ekranu powrócić do głównego panelu, stukając ikonę .

Aplikacja HTC Car ułatwia łatwe przełączanie się ponownie w standardowy tryb
telefonu. Wystarczy wyjąć HTC Desire SV z zestawu samochodowego HTC, aby
aplikacja HTC Car została automatycznie zamknięta.

Aplikację HTC Car można zamknąć ręcznie, naciskając przycisk  na głównym
panelu.

Odtwarzanie muzyki w aplikacji HTC Car

1. Na głównym panelu przesuń ekran w lewo, aż zobaczysz panel Muzyka.

2. Przesuń ekran z dołu w górę, a następnie stuknij ikonę , aby wyszukiwać
muzykę według kategorii lub przeglądać kolekcję.

3. Stuknij album, utwór lub listę odtwarzania, aby uruchomić odtwarzanie.

4. Aby następnym razem odtworzyć ten sam utwór:

§ Stuknij skrót Muzyka na głównym panelu, aby odtwarzać ostatnio słuchany
utwór.

§ Przesuń z powrotem do panelu Muzyka i stuknij dowolny, ostatnio
odtwarzany album.
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Słuchanie internetowej stacji radiowej za pomocą aplikacji TuneIn

Możesz bezpośrednio z HTC Car słuchać internetowych stacji radiowych za pomocą
aplikacji TuneIn.

1. Na głównym panelu przesuń ekran w lewo, aż zobaczysz panel Aplikacje
muzyczne.

2. Stuknij Radio internetowe. Możesz następnie:

§ Wyszukiwać dostępne stacje według kategorii.

§ Stuknij ikonę , aby wyszukać stacje, wpisując słowo klucz, np. nazwę
wykonawcy lub temat.

3. Stuknij stację, aby zacząć jej słuchać.

Uzyskiwanie instrukcji kierunkowych za
pomocą aplikacji HTC Car
Aplikacja HTC Car zapewnia pomoc w zalezieniu drogi do miejsca, do którego chcesz
się udać. Możesz w łatwy sposób uzyskać dostęp do map i odnaleźć swoją bieżącą
lokalizację. Wyszukaj lokalne weekendowe atrakcje. Aplikacja HTC Car zapewnia
informacje, dzięki którym się nie zgubisz.

Odkrywanie otoczenia

Chcesz poznać smak przygody? W zaledwie kilka stuknięć możesz szybko znaleźć
ciekawe miejsca w pobliżu.

1. Przesuwaj ekran w prawo, aż zobaczysz panel Nawigacja, następnie stuknij .

2. Stuknij kategorię lub wprowadź własne kluczowe słowa wyszukiwania.

Uzyskiwanie wskazówek kierunkowych w aplikacji HTC Car

HTC Car domyślnie korzysta z Mapy Google™ jako aplikacji nawigacji. W krajach, w
których Mapy Google funkcja nawigacji nie jest obsługiwana, można skonfigurować
HTC Car tak, aby korzystała z aplikacji HTC Locations.

1. Przesuwaj ekran w prawo, aż zobaczysz panel Nawigacja.

2. Możesz:

Wyszukać nowe miejsce Stuknij .

Znajdź poprzednio wyszukiwane miejsce Stuknij .

Uzyskaj wskazówki związane z nadchodzącym wydarzeniem w
Kalendarz

Stuknij .
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3. Stuknij pozycję, aby zobaczyć punkt rozpoczęcia i zakończenia na mapie.

4. Stuknij Uruchom nawigację, aby uzyskać wskazówki.

Postawanie w kontakcie ze swoimi znajomymi
To, że prowadzisz samochód nie oznacza, że musisz być odizolowany od reszty
świata. Dzięki aplikacji HTC Car możesz odbierać i wykonywać połączenia, oraz
odbierać powiadomienia.

Obsługiwanie połączeń przychodzących w aplikacji HTC Car

Wykonując proste gesty możesz wybrać określić, co chcesz zrobić z połączeniem
przychodzącym.

§ Przesuń w prawo, aby odebrać.

§ Przesuń w lewo, aby odrzucić.

Wykonywanie połączeń telefonicznych w aplikacji HTC Car

§ Na głównym panelu stuknij skrót Telefon, aby otworzyć klawiaturę.

§ Aby wykonać połączenie z książki telefonicznej, przesuwaj palcem po ekranie,
aż zobaczysz panel Kontakty. Następnie przesuń ekran z dołu w górę, aby
przejść do książki telefonicznej.

Zmiana ustawień aplikacji HTC Car
Wybierz domyślne akcesoria Bluetooth, ustaw automatyczne uruchamianie aplikacji
HTC Car, itp.

Na panelu głównym stuknij ikonę stanu pod zegarem.
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Podróże i mapy

Ustawienia lokalizacji

Włączanie usług lokalizacyjnych

Aby wyszukiwać swoją lokalizację w HTC Desire SV, należy włączyć usługi
lokalizacyjne.

1. Otwórz panel powiadomień, a następnie stuknij Ustawienia > Lokalizacja.

2. Wybierz jedną lub obie następujące opcje:

Usługa lokalizacji
Google

Sieć Wi-Fi lub komórkowe połączenie transmisji danych
będą używane do wyszukiwania przybliżonej lokalizacji.

Satelity GPS Wyszukuje lokalizację GPS. Wymaga to bezchmurnego
nieba i większego poziomu energii akumulatora.

Lokalizacje

Informacje o aplikacji Locations

Dzięki aplikacji Locations możesz wyszukiwać ciekawe miejsca, uzyskać wskazówki o
tym, jak dotrzeć do wybranych miejsc oraz poruszać się z wykorzystaniem nawigacji
GPS. Aplikacja Locations to również doskonały towarzysz podróży w kraju i za
granicą. Dzięki aplikacji Locations możesz wcześniej pobrać mapy i nie martwić się
połączeniem internetowym w podróży ani wysokimi opłatami za transmisję danych za
granicą.

Jeśli znajdujesz się w gęsto zabudowanym obszarze, aplikacja Locations może
mieć trudność z określeniem lokalizacji.

Wyszukiwanie własnej lokalizacji i informacji o okolicy

1. Na ekranie głównym stuknij  > Locations.

2. Jeśli na mapie nie widzisz swojej bieżącej lokalizacji, stuknij ikonę .

3. Stuknij Skróty do > W pobliżu.

4. Wybierz kategorię, która cię interesuje, aby sprawdzić blisko położone miejsca.
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Wyszukiwanie interesującego miejsca

Możesz wyszukiwać miejsca wpisując nazwę, ulicę lub miejscowość. Podczas pisania
wyświetlane będą sugestie.

1. W aplikacji Locations stuknij .

2. Stuknij Użyteczne miejsca.

3. Wprowadź miejsce, które chcesz wyszukać. 

Jeśli wśród wyświetlanych miejsc nie ma żądanego miejsca, stuknij Wyszukiwanie
rozszerzone, aby rozszerzyć wyszukiwanie.

4. Stuknij miejsce, aby uzyskać wskazówki dojazdu, pokazać na mapie, itd.

Wyszukiwanie adresu

1. W aplikacji Locations stuknij  > Adres.

2. Wprowadź tyle adresów, ile znasz. 

Jeśli wśród wyświetlanych miejsc nie ma żądanego miejsca, stuknij Wyszukiwanie
rozszerzone, aby rozszerzyć wyszukiwanie.

Wyświetlone zostaną pasujące informacje.

3. Stuknij adres, którego szukasz.

Z dostępnych opcji wybierz wskazywanie na mapie, pobieranie wskazówek i więcej.

Wybieranie mapy do wyszukiwania

1. W aplikacji Locations stuknij .

2. Przed rozpoczęciem wyszukiwania stuknij pole Aktualny region wyszukiwania, a
następnie wybierz żądany kraj. 

Jeśli nie pobrano mapy tego kraju, aplikacja Locations wykona wyszukiwanie na
mapach online.
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Wyświetlanie map

Na ekranie głównym stuknij  > Locations. Otwarta zostanie mapa wskazująca Twoją
aktualną lokalizację.

Stuknij, aby wyszukać użyteczne miejsca
lub adresy.

Stuknij, aby przełączać się między
widokiem 2D a 3D.

Użyteczne miejsca. Stuknij, aby wyświetlić
szczegóły, zadzwonić, uzyskać wskazówki
itd.

 
Aktualna lokalizacja.

Ikona ta jest wyświetlana podczas
sterowania dwoma palcami kierunkiem
mapy.

Przyciski zoomowania. (Stuknij ekran, aby
wyświetlić przyciski regulacji zoomu.)

Skróty do Stuknij, aby wyświetlić więcej kart, np.
Footprints i Wycieczki.

Wybieranie ciekawych miejsc do wyświetlenia na mapie

1. Przeglądając mapę, stuknij  > Widok (lub Więcej > Widok).

2. Wybierz miejsca, które chcesz wyświetlać podczas przeglądania mapy. 

Możesz także wyświetlić lub ukryć footprinty oraz budynki w 3D na mapie.

3. Stuknij pozycję OK.

Zaznaczanie lokalizacji na mapie pinezką

Możesz zaznaczyć pinezką ulubioną lokalizację na mapie, dodać ją jako footprint,
uzyskać wskazówki dojazdu lub udostępnić znajomym.

1. Przeglądając mapę naciśnij i przytrzymaj obszar na mapie, który chcesz
zaznaczyć pinezką.

2. Stuknij przycisk , a następnie zdecyduj, co chcesz zrobić.

Aby usunąć wszystkie pinezki z mapy, stuknij  > Wyczyść pinezkę podczas
przeglądania mapy (lub Więcej > Wyczyść pinezkę).
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Zmiana języka nazw ulic i ciekawych miejsc

1. Przeglądając mapę, stuknij  > Ustawienia > Mapa > Język mapy (lub Więcej >
Ustawienia > Mapa > Język mapy).

2. Wybierz jedną z następujących opcji.

Użyj natywnego
języka mapy

Użyj tej opcji, jeśli chcesz korzystać z lokalnego języka
mapy. Na przykład, jeśli przeglądasz mapę Japonii,
zastosowane będą znaki japońskie.

Użyj języka, który
najlepiej pasuje

Użyj tej opcji, jeśli chcesz korzystać z aktualnych
ustawień języka. Ta opcja może nie być dostępna dla
wszystkich map.

Rejestrowanie ulubionych miejsc za pomocą aplikacji HTC Footprints

Aplikacja HTC Footprints™ zapewnia łatwy sposób na zapisywanie ulubionych miejsc i
możliwość ich ponownego odwiedzenia. Możesz wykonać zdjęcie lokalizacji, np.
restauracji lub atrakcji turystycznej i zapisać je razem z dokładną lokalizacją GPS,
adresem (ulicą), numerem telefonu i wieloma innymi informacjami.

Wystarczy, że otworzysz footprint, aby wrócić do danego miejsca. Możesz następnie
oglądać daną lokalizację na mapie, wyszukać ją w sieci itd.

Dodawanie lokalizacji jako footprint

1. Wyszukaj miejsce, do którego chcesz się udać.

2. Stuknij Zapisz w Footprints.

3. Możesz:

§ Stuknąć , aby dostosować położenie footprint na mapie.

§ Stuknij , a następnie wybierz odpowiednie etykiety dla lokalizacji.

§ Stuknij Przechwyć, aby zrobić zdjęcie i dodać jako zdjęcie footprint.

§ Stuknij  > Edytuj, aby dodać uwagę do footprintu.

§ Stuknij  > Nagraj głos, aby dodać notatkę głosową do footprintu.

4. Stuknij opcję Gotowe.

Ustawianie footprint jako lokalizacji głównej

Zapisz swój adres domowy jako footprint, aby ułatwić ustawienie jako miejsce
przeznaczenia.

1. W lokalizacji głównej otwórz aplikację Locations, a następnie stuknij Skróty do >
Footprints.

2. Stuknij .
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3. Edytuj szczegóły, jeśli chcesz, a następnie stuknij Gotowe.

4. Stuknij Ustaw mój dom, wybierz adres domowy z listy. 

Aby w dowolnym momencie zmienić adres domowy, stuknij .

Ponowne odwiedzanie footprintu

1. Na karcie Footprints stuknij kategorię.

2. Stuknij footprint, do którego chcesz wrócić.

3. Stuknij kartę Czynności, aby wybrać opcję wyświetlania footprintu na mapie,
uzyskać wskazówki, sprawdzić najbliższe miejsca itd.

Edytowanie lub usuwanie footprintu

1. Na karcie Footprints stuknij kategorię.

2. Naciśnij i przytrzymaj footprint, który chcesz edytować lub usunąć.

3. Stuknij Edytuj lub Usuń w opcjach menu.

Udostępnianie footprintów

1. Na karcie Footprints stuknij kategorię.

2. Naciśnij i przytrzymaj żądany footprint.

3. Stuknij Udostępnij, a następnie wybierz sposób udostępnienia footprintu.

Usuwanie wielu footprintów

1. Na karcie Footprints stuknij kategorię.

2. Stuknij opcję  > Usuń.

3. Zaznacz footprinty, które chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.

Eksportowanie footprintów

Wykonaj kopię footprintów, eksportując je. Możesz także otworzyć wyeksportowane
footprinty w innych aplikacjach, takich jak Google Earth™ lub w komputerze.

1. Na karcie Footprints stuknij kategorię.

2. Stuknij  > Eksportuj.

3. Zaznacz listy odtwarzania, które chcesz usunąć, a następnie stuknij Usuń.
Footprinty są eksportowane jako pliki .kmz. Jeśli wyeksportowałeś większą
liczbę footprintów w tym samym czasie, są one zapisywane razem, w jednym
pliku .kmz.

Po wyeksportowaniu stuknij opcję Wyślij, aby udostępnić plik .kmz.
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Importowanie footprintów

Przywróć footprinty, które wcześniej skopiowałeś. Możesz również importować
pliki .kmz, które zapisałeś w innych aplikacjach.

1. Na karcie Footprints stuknij  > Importuj > Dane Footprints.

2. Na karcie Typ stuknij aplikację, którą chcesz przenieść. 

Możesz także stuknąć Zdjęcia, aby zaimportować zdjęcie, do którego dodano
informacje footprintu.

3. Stuknij Importuj.

Planowanie wycieczek

Skorzystaj z opcji Wycieczki, aby zaplanować trasę swojej wycieczki. Zaznacz miejsca
w mieście lub kraju, które chcesz odwiedzić, a następnie w łatwy sposób uzyskaj trasę
od jednego do drugiego miejsca.

Tworzenie wycieczki

1. Na ekranie głównym stuknij  > Locations.

2. Stuknij Skróty do > Wycieczki.

3. Na karcie Lokalizacja stuknij .

4. Wpisz nazwę wycieczki.

5. Stuknij , a następnie dodaj lokalizację początkową.

6. Stuknij , a następnie dodaj miejsce zainteresowania z dostępnych opcji.

7. Dodaj więcej miejsc, które chcesz odwiedzić.

8. Stuknij Zapisz.

Uzyskiwanie wskazówek dla danej wycieczki

1. Na ekranie Wycieczki stuknij wycieczkę, aby ją otworzyć.

2. Stuknij , aby wyświetlić mapę.

3. Stuknij . Mapa wyświetla drogę do dodanych miejsc, począwszy od
pierwszej pozycji na planie wycieczki.

4. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ U dołu ekranu stuknij  lub , aby podążać trasą swojego planu podróży.

§ Przesuń w górę pasek wskazówek, a następnie stuknij instrukcje, aby
podążać trasą swojego planu podróży.
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Zarządzanie wycieczką

Zmiana planów podróży? Po utworzeniu wycieczki można dodać do niej punkty,
zmienić kolejność punktów na trasie lub usunąć z niej określone miejsca.

1. Na ekranie Wycieczki stuknij wycieczkę, aby ją otworzyć.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Dodaj więcej
miejsc

1. Stuknij .

2. Wyszukuj miejsca zainteresowania z dostępnych opcji.

Zmień kolejność
miejsc

1. Stuknij  > Edytuj.

2. Naciśnij i przytrzymaj  na końcu elementu, który chcesz
przenieść. Po podświetleniu rzędu, przeciągnij go do
nowego położenia i upuść.

3. Stuknij opcję Gotowe.

Usuń miejsca 1. Stuknij  > Edytuj.

2. Zaznacz miejsca, które chcesz usunąć.

3. Stuknij opcję Gotowe.

Usuwanie wycieczek

1. Na karcie Wycieczki stuknij opcję  > Usuń.

2. Zaznacz wycieczki, które chcesz usunąć.

3. Stuknij opcję Usuń.

Eksportowanie swoich wycieczek

Utwórz kopie zapasowe swoich wycieczek eksportując i zapisując je jako pliki .tcz.

1. Na karcie Wycieczki stuknij  > Eksportuj.

2. Wybierz wycieczki, a następnie stuknij Eksportuj. 

Aby usunąć zaznaczenie wszystkich wycieczek, stuknij  > Usuń zaznaczenie
(wszystko).

Wyeksportowane wycieczki są zapisywane jako pliki .tcz. Jeśli wyeksportowałeś
większą liczbę wycieczek w tym samym czasie, są one zapisywane razem, w jednym
pliku .tcz.

Importowanie wycieczek

Przywróć wycieczki zapisane jako pliki .tcz.

1. Na karcie Wycieczki stuknij  > Importuj.

2. Na karcie Typ stuknij plik, który chcesz importować, a następnie stuknij
Importuj.
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Uzyskiwanie wskazówek

Uzyskaj szczegółowe wskazówki, jak dotrzeć do danego miejsca.

Uzyskiwanie wskazówek z bieżącej lokalizacji

1. W aplikacji Locations wyszukaj miejsce, do którego chcesz się udać. 

Czy masz zapisane footprinty? Możesz również ustawić footprint jako miejsce
docelowe. Wystarczy przejść do karty Footprints, a następnie wybrać footprint.

2. Stuknij Kieruj do.

3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Zostanie
wyświetlona mapa ze wskazówkami do miejsca przeznaczenia.

4. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ U dołu ekranu stuknij  lub , aby podążać trasą do miejsca
przeznaczenia.

§ Przesuń w górę pasek wskazówek, a następnie stuknij instrukcje, aby
podążać trasą do miejsca przeznaczenia.

Uzyskiwanie wskazówek poprzez ustawienie lokalizacji początkowej i końcowej

1. Przeglądając mapę, stuknij  > Kieruj do.

2. Stuknij pole tekstowe Moja lokalizacja, a następnie wyszukaj żądaną lokalizację
początkową.

3. Stuknij pole tekstowe Punkt końcowy, a następnie wyszukaj żądane miejsce
przeznaczenia.

4. Stuknij Samochodem lub Pieszo, w zależności od sposobu, w jaki chcesz
dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

5. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ U dołu ekranu stuknij  lub , aby podążać trasą do miejsca
przeznaczenia.

§ Przesuń w górę pasek wskazówek, a następnie stuknij instrukcje, aby
podążać trasą do miejsca przeznaczenia.
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Korzystanie z nawigacji

§ Sprawdź, czy masz zakupioną nawigację do kraju lub regionu, w którym jesteś.

§ Aby korzystać z nawigacji, należy zaznaczyć Satelity GPS w opcji Ustawienia >
Lokalizacja.

1. W aplikacji Locations wyszukaj miejsce, do którego chcesz się udać. 

Czy masz zapisane footprints? Możesz również ustawić je jako miejsce docelowe.
Wystarczy przejść do karty Footprints, a następnie wybrać footprint.

2. Stuknij opcję Nawigacja premium.

Ustawianie preferencji nawigacji

Wybierz sposób, w jaki aplikacja Locations ma mapować trasę. Możesz wybrać z
aplikacji Locations omijanie autostrad lub dróg płatnych, wyświetlać informacje o
drogach, wybrać preferencje dotyczące trasy itp.

1. W trybie nawigacji stuknij  > Nawigator.

2. Ustaw preferencje zaznaczając lub stukając element.

Wyłączanie ostrzeżeń o prędkości i fotoradarach

Jeśli dostępna jest usługa informowania o fotoradarach, możesz ją czasowo wyłączyć.

1. W trybie nawigacji stuknij  > Ostrzeżenia.

2. Usuń zaznaczenia przycisków Ostrzeżenie o prędkości i Ostrzeżenie - fotoradar.

Odbieranie połączenia w trakcie korzystania z nawigacji

W przypadku połączenia przychodzącego mapa przesuwa się nieco w górę, dzięki
czemu możesz zauważyć połączenie i je odebrać. Nie przejmuj się, korzystanie z
nawigacji będzie możliwe, ponieważ ekran rozmowy zajmuje bardzo mało miejsca u
dołu ekranu.
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Zarządzanie usługami Locations

Możesz sprawdzać mapy, nawigację, informacje o fotoradarach i głosy do nawigacji
zainstalowane w telefonie HTC Desire SV.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Locations.

2. Stuknij  > Pobierz więcej. Na karcie Zakupione wyświetlona będzie lista usług
zainstalowanych w telefonie HTC Desire SV.

Pobieranie map i zakup usług

Wybierasz się na wakacje za granicę? Możesz bezpłatnie pobrać mapę kraju
docelowego. Możesz także pobrać lub wykupić dodatkowe usługi, np. nawigację,
informacje o fotoradarach lub instrukcje głosowe do nawigacji.

Aby pobrać lub zakupić mapy i usługi, musisz nawiązać połączenie z Internetem.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Locations.

2. Stuknij  > Pobierz więcej.

3. Przejdź do karty elementu lub usługi, którą chcesz pobrać.

4. W zależności od wybranego elementu lub usługi, stuknij Pobierz lub Zakup.

Jeśli posiadasz kod z kuponu, wprowadź go stukając opcję Wprowadź kod z kuponu
u góry karty Nawigacja.

Mapy Google

Informacje na temat aplikacji Mapy Google

Serwis Mapy Google to usługa umożliwiająca śledzenie aktualnej lokalizacji,
wyświetlanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i otrzymywanie
szczegółowych wskazówek o tym, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia.

Jest to również narzędzie do wyszukiwania ciekawych miejsc lub adresów na mapie
oraz wyświetlania lokalizacji w widoku ulicy.

§ Aby wyszukać własną lokalizację w aplikacji Mapy Google, należy włączyć usługi
lokalizacyjne.

§ Aplikacja Mapy Google nie obejmuje wszystkich krajów ani miast.
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Poruszanie się po mapach

Po otwarciu aplikacji Mapy Google możesz z łatwością odnaleźć swoją lokalizację na
mapie lub sprawdzić miejsca w pobliżu kadrując, powiększając i zmniejszając mapę.

Aby wyszukać własną lokalizację w aplikacji Mapy Google, należy włączyć usługi
lokalizacyjne.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Mapy.

2. Stuknij , aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację. Niebieski znacznik  lub
 pokazuje bieżącą lokalizację użytkownika na mapie.

Sprawdzanie danych szczegółowych lokalizacji

1. Naciśnij i przytrzymaj lokalizację na mapie. Nad lokalizacją otworzy się dymek z
jej nazwą, częścią adresu i miniaturą widoku ulicy (jeśli jest dostępny).

2. Stuknij dymek, aby zobaczyć więcej informacji. Możesz uzyskać informacje, jak
dostać się do danego miejsca, sprawdzić pobliskie ciekawe miejsca itd.

Wyszukiwanie lokalizacji

W aplikacji Mapy Google możesz wyszukać lokalizację, np. adres, firmę lub instytucję
(np. muzea).

1. W aplikacji Mapy stuknij .

2. W polu wyszukiwania wpisz miejsce, które chcesz wyszukać.

3. Stuknij klawisz Enter na klawiaturze, aby wyszukać wprowadzoną lokalizację lub
stuknij sugerowany element wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane
na mapie jako znaczniki.

4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Stuknij znacznik . Zostanie otwarty dymek pokazujący nazwę lokalizacji.
Jeśli to właśnie tej lokalizacji szukasz, stuknij dymek.

§ Stuknij opcję Lista wyników, aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania,
następnie stuknij lokalizację.

Szczegółowe informacje na temat wybranej lokalizacji zostaną wyświetlone na
ekranie.

5. Stuknij przyciski ekranowe, aby wyświetlić lokalizację na mapie, uzyskać
wskazówki, zobaczyć lokalizację w widoku ulicy itp. Przewiń ekran w dół, aby
zobaczyć więcej opcji.

Czyszczenie mapy

Po wyszukiwaniu na mapie można usunąć różne znaczniki, które zostały do niej
dodane.

Stuknij opcję  > Wyczyść mapę.
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Wyszukiwanie interesującego miejsca w pobliżu

Użyj opcji Google+ Lokalne, aby wyszukać ciekawe miejsca w pobliżu bieżącej
lokalizacji. Funkcja Google+ Lokalne korzysta z Mapy Google do wyszukiwania
popularnych miejsc, np. najbliższej stacji benzynowej lub bankomatu.

§ Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Google+ Lokalne konieczne jest
włączenie źródeł lokalizacji.

§ Nazwa aplikacji Google+ Lokalne może różnić się w zależności od zainstalowanej
wersji aplikacji Mapy Google.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Lokalne.

2. Stuknij typ miejsca, które chcesz wyszukać lub stuknij ikonę , aby wpisać
wyszukiwane miejsce. W przypadku wyszukania kilku miejsc, wyniki
wyszukiwania wyświetlane są w formie listy.

3. Możesz:

§ Stuknąć opcję Widok mapy, aby wyświetlić lokalizację tych miejsc na
mapie.

§ Na liście wyników wyszukiwania stuknij określone miejsce, aby wyświetlić
więcej informacji.
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Uzyskiwanie wskazówek

Uzyskiwanie dokładnych wskazówek, jak dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Aplikacja
Mapy Google może służyć wskazówkami w przypadku podróży pieszo, transportem
publicznym lub samochodem.

1. Gdy wyświetlana jest mapa, stuknij ikonę .

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Zastosuj swoją bieżącą lokalizację jako punkt początkowy lub wprowadź
lokalizację początkową w pierwszym polu tekstowym. Następnie do
drugiego pola tekstowego wprowadź miejsce przeznaczenia.

§ Stuknij , aby wybrać dowolny adres z listy kontaktów lub punkt, który
wybierzesz na mapie.

Jeśli miejsce przeznaczenia ma kilka lokalizacji, wybierz, do której chcesz się udać.

3. Wybierz sposób, w jaki chcesz dotrzeć do miejsca przeznaczenia. 

W przypadku podróży transportem publicznym wybierz preferencje przewozu.

4. Stuknij pozycję Pobierz wskazówki. 

Jeśli podróżujesz samochodem lub pieszo, stuknij Lista wskazówek, aby wyświetlić
wskazówki w formie listy. Możesz także stukać przyciski strzałek na mapie, aby
podążać w danym kierunku.

Po zakończeniu wyświetlania lub stosowania się do wskazówek stuknij przycisk ,
aby zresetować mapę. Miejsce przeznaczenia zostanie automatycznie zapisane w
historii aplikacji Mapy Google.
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Wyszukiwanie znajomych z pomocą usługi Google Latitude (dostępnej
w zależności od kraju)

Google Latitude® to usługa lokalizowania użytkowników, pozwalająca na
udostępnianie informacji o lokalizacji i opisów statusu znajomym. Umożliwia także
uzyskiwanie wskazówek, jak dotrzeć do lokalizacji znajomych, wysyłanie szczegółów
swoich lokalizacji w wiadomości e-mail i wiele więcej.

Informacja o Twojej lokalizacji nie jest udostępniana automatycznie. Wcześniej,
konieczne jest włączenie usługi Latitude i zaproszenie znajomych, którzy będą mogli
widzieć Twoją lokalizację, a także konieczna jest akceptacja ich zaproszeń. Tylko
znajomi, których wyraźnie zaprosiłeś lub zaakceptowałeś ich zaproszenie mogą
poznać Twoją lokalizację.

Otwieranie i dołączanie do usługi Latitude

1. Na ekranie głównym stuknij  > Mapy.

2. Podczas oglądania mapy stuknij  > Włącz usługę Latitude.

3. Po dołączeniu do usługi Latitude i zamknięciu aplikacji możesz wykonać jedną z
następujących czynności, aby otworzyć aplikację z ekranu głównego:

§ Stuknij  > Latitude.

§ Otwórz Mapy, a następnie stuknij  > Latitude.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące aplikacji Mapy lub Latitude,
stuknij  > Pomoc (lub Więcej > Pomoc).
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Niezbędne aplikacje

Korzystanie z aplikacji Zegar

Informacje na temat widżetu Zegar HTC

Widżet Zegar HTC umożliwia wyświetlanie bieżącej daty, godziny i lokalizacji. Aplikacji
Zegar można również używać do wyświetlania czasu w innym mieście.

Zmienianie lokalizacji widżetu Zegar

Domyślnie widżet Zegar wyświetla bieżącą pogodę. Widżet Zegar na ekranie
głównym można dostosować, aby wyświetlał pogodę w innym miejscu.

1. Naciśnij i przytrzymaj widżet Zegar i przeciągnij go do przycisku Edytuj.

2. Wybierz miasto. 

Jeśli nie widzisz żądanego miasta, stuknij , aby je wyszukać i dodać.

Można dodać więcej niż jeden widżet Zegar do rozszerzonego ekranu głównego.

Informacje o aplikacji Zegar

Aplikacja Zegar umożliwia więcej niż tylko wyświetlanie daty i godziny. Możesz
używać HTC Desire SV jako zegara światowego, aby sprawdzać, która jest godzina w
innych miastach na świecie. Możesz także ustawiać alarmy lub odliczać czas za
pomocą stopera lub minutnika.

Aby otworzyć aplikację Zegar, stuknij  na ekranie głównym, następnie stuknij
Zegar. Stuknij karty w dolnym rzędzie lub przesuń palcem po kartach, aby przełączać
się pomiędzy różnymi funkcjami.

139 Niezbędne aplikacje



Ustawienia aplikacji Zegar światowy

Ustawianie swojego miasta

1. Na karcie Zegar światowy stuknij  > Ustawienia domowe.

2. Wprowadź nazwę swojego miasta.

3. Przewiń listę i stuknij nazwę swojego miasta.

Ręczne ustawianie daty i godziny

1. Na karcie Zegar światowy stuknij  > Ustawienia czasu lokalnego.

2. Usuń zaznaczenie opcji Automatyczna data i godzina i Automatyczna strefa
czasowa i ustaw strefę czasową, datę i godzinę.

Dodawanie miasta do ekranu Zegar światowy

1. Na karcie Zegar światowy stuknij .

2. Wprowadź nazwę miasta, które chcesz dodać.

3. Przewiń listę i stuknij miasto, które chcesz dodać.

Ustawianie alarmu

Możesz ustawić więcej niż jeden alarm.

1. Na karcie Alarmy zaznacz przycisk wyboru alarmu, a następnie stuknij alarm.

2. W obszarze Ustaw alarm użyj kółek przewijania, aby ustawić godzinę alarmu.

3. Aby ustawić alarm na wiele dni, stuknij Powtórz.

4. Stuknij opcję Gotowe.

§ Aby wyłączyć budzik, usuń zaznaczenie przycisku wyboru budzika.

§ Jeśli chcesz ustawić więcej niż trzy alarmy, stuknij .

Usuwanie alarmu

1. Na karcie Alarmy stuknij .

2. Zaznacz alarmy, które chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.
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Sprawdzanie Pogoda
Aplikacji i widżetu Pogoda można używać do sprawdzania bieżącej pogody i prognoz
pogody na następne kilka dni. Poza pogodą w aktualnym miejscu można również
przeglądać prognozy pogody dla innych miast świata.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Pogoda. Wyświetlone zostaną opcje
prognozy: godzinnej i czterodniowej.

2. Podczas wyświetlania prognozy pogody możesz:

§ Aby wyświetlić pogodę w innych miastach, przesuń palec w górę lub w dół
ekranu.

§ Stukając , aby w dowolnym momencie zaktualizować informacje o
pogodzie.

Ustawienia w aplikacji Pogoda mają również wpływ na informacje o pogodzie
wyświetlane w aplikacjach Zegar i Kalendarz.

Dodawanie miasta do ekranu Pogoda

Dodaj więcej miast do ekranu Pogoda, aby możliwe było natychmiastowe
sprawdzenie prognozy pogody dla tych miast. Poza miejscem, w którym aktualnie
jesteś, na ekranie Pogoda można wyświetlić do 15 miast.

1. Na ekranie Pogoda stuknij .

2. Wprowadź lokalizację, którą chcesz dodać.

3. Stuknij żądane miasto.

Zmiana kolejności miast na ekranie Pogoda

1. Na ekranie Pogoda stuknij  > Edytuj.

2. Naciśnij i przytrzymaj  na końcu elementu, który chcesz przenieść, a
następnie przeciągnij do nowego położenia.

3. Stuknij opcję Gotowe.

Usuwanie miast z ekranu Pogoda

1. Na ekranie Pogoda stuknij  > Edytuj.

2. Zaznacz miasta, które chcesz usunąć, następnie stuknij Gotowe.
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Praca z dokumentami
Korzystając z aplikacji Polaris Office można edytować pliki Microsoft Office Word
(.doc i .docx), Microsoft Office Excel (.xls i .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt
i .pptx) oraz zwykłe pliki tekstowe (.txt) w biegu.

Można także przeglądać pokazy slajdów Microsoft Office PowerPoint (.pps).

Na ekranie głównym stuknij  > Polaris Office.

Wyświetlanie dokumentu

Na ekranie głównym aplikacji Polaris Office wyszukaj żądany plik i go otwórz.

Przeglądając listę plików, stuknij ikonę , aby odświeżyć lub sortować listę.

Tworzenie dokumentu

1. Na ekranie głównym aplikacji Polaris Office stuknij ikonę .

2. Wybierz typ pliku, jaki chcesz utworzyć.

3. Rozpocznij wpisywanie tekstu.

4. Naciśnij , a następnie stuknij Zapisz.

Edytowanie dokumentu

1. Na ekranie głównym aplikacji Polaris Office wyszukaj plik, który chcesz
edytować, i go otwórz.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Jeśli dany plik został utworzony w programie Microsoft Office Word,
Microsoft Office PowerPoint lub jest zwykłym dokumentem tekstowym,
stuknij .

§ Jeśli plik jest dokumentem programu Microsoft Office Excel, stuknij
komórkę i wprowadź zmiany w pole tekstowe.

3. Przesuń pasek narzędzi na dole, aby wybrać różne opcje edytowania. 

Jeśli nie widzisz paska narzędzi, stuknij  > Pasek narzędzi wł.

4. Po dokonaniu zmian naciśnij przycisk  i stuknij opcję Zapisz lub Zapisz jako.

Edytowanie prezentacji

1. Przy otwartym dokumencie Microsoft Office PowerPoint stuknij ikonę .

2. Stuknij ikonę , aby wyświetlić inne slajdy i stuknij slajd, który chcesz
edytować.
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3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Aby dodać inny slajd, stuknij ikonę , a następnie wybierz układ.

§ Aby edytować tekst, stuknij dwukrotnie pole tekstowe na prezentacji.

§ Aby zmienić rozmiar obrazu lub pola tekstowego, stuknij je, a następnie
przeciągnij ikonę .

§ Przy użyciu paska narzędzi na dole, kontynuuj edytowanie prezentacji.

4. Stuknij , aby wyświetlić podgląd prezentacji.

5. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij Zapisz lub Zapisz jako.

Edycja arkusza

1. Przy otwartym pliku Microsoft Excel stuknij komórkę na arkuszu.

2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Stuknij pasek wzoru i wprowadź tekst, kształty lub symbole.

§ Aby wprowadzić funkcję, stuknij .

§ Aby wybrać wiele komórek, stuknij komórkę, a następnie przeciągnij ikonę
.

§ Aby zmienić format tekstu lub wartości numerycznej, stuknij komórkę, a
następnie ikonę  > Format.

§ Aby wstawić wykres, wybierz informacje, które chcesz w nim uwzględnić, a
następnie stuknij  > Wstaw > Wykres.

§ Za pomocą paska narzędzi na dole ekranu kontynuuj edytowanie arkusza.

3. Naciśnij przycisk , a następnie stuknij Zapisz lub Zapisz jako.

Śledzenie zadań
Przy użyciu aplikacji Zadania możesz organizować i śledzić listę zadań do wykonania.
Utwórz zadania w telefonie lub zsynchronizuj je ze swoimi kontami Google i Microsoft
Exchange ActiveSync. Możesz także wyświetlić swoje zadania w aplikacji Kalendarz.

Aby otworzyć aplikację Zadania, stuknij  > Zadania.

Aby przełączyć się pomiędzy kontami zadań, stuknij ikonę , a następnie stuknij inne
konto.

Tworzenie zadania

1. W aplikacji Zadania wprowadź nazwę zadania w polu tekstowym Nowe zadanie.

Aby utworzyć zadanie, a jego szczegóły wprowadzić później, stuknij opcję  po
wprowadzeniu nazwy zadania.

2. Stuknij ikonę  i wprowadź szczegóły zadania.

3. Stuknij Zapisz.
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Łączenie zadania z kontaktem

Pomagasz znajomym przy projekcie lub wydarzeniu? Połącz zadanie z kontaktem w
aplikacji Kontakty, aby w momencie odebrania połączenia ze znajomym, na ekranie
było wyświetlane zadanie. Można także filtrować zadania, aby pokazać, które zadania
są powiązane z określonym kontaktem.

Tylko zadania w opcji Moje zadania można połączyć z kontaktem.

1. Podczas wprowadzania danych zadania stuknij pole tekstowe w opcji Kontakty,
a następnie wprowadź nazwę.

2. Aby połączyć zadanie z kontaktem w aplikacji Kontakty, stuknij ikonę .

3. Wybierz kontakt, a następnie stuknij Zapisz.

4. Wypełnij pozostałe informacje szczegółowe, a następnie stuknij Zapisz.

Łączenie zadania z lokalizacją

Połącz zadania z lokalizacją, aby następnym razem, gdy będziesz w danym obszarze,
móc sprawdzić, które codzienne sprawy możesz poprowadzić do końca.

Z lokalizacją można połączyć tylko zadania utworzone w opcji Moje zadania.

1. Podczas wpisywania szczegółowych informacji o zadaniu stuknij pole tekstowe
w opcji Lokalizacja i wprowadź daną lokalizację.

2. Aby określić obszar na mapie, stuknij .

3. Przenieś ikonę  w obszar.

4. Stuknij opcję Gotowe.

5. Wprowadź nazwę lokalizacji i stuknij OK.

6. Wypełnij pozostałe informacje szczegółowe, a następnie stuknij Zapisz.

Zadanie jest powiązane na mapie z innymi zadania połączonymi z lokalizacjami.

§ Aby oglądać te zadania na mapie, stuknij ikonę  na głównym ekranie Zadania.
Panoramuj wzdłuż mapy, aż zostanie wyświetlona ikona  (wskaźnik
lokalizacji). Wskaźnik lokalizacji przedstawia liczbę zadań połączonych z tą
lokalizacją.

§ Aby oglądać szczegóły zadania, stuknij ikonę .

§ Aby oglądać swoją lokalizację na mapie, stuknij ikonę  > Zlokalizuj mnie.
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Zarządzanie zadaniami

1. Przejdź do listy, która zawiera zadanie.

2. Na liście zadań można:

Oznaczyć zadanie
jako zakończone

Stuknij przycisk wyboru obok zadania. Aby wyświetlić
ukończone zadania, stuknij  > Ukończone.

Sortować zadania 1. Stuknij  > Sortuj.

2. Wybierz sposób sortowania zadań.

Edytować zadanie 1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz edytować i
stuknij Edytuj.

2. Edytuj szczegóły zadania, a następnie stuknij opcję
Zapisz.

Usuń zadanie Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz usunąć, a
następnie stuknij Usuń.

Przekładać zadanie 1. Naciśnij i przytrzymaj zaległe zadanie, a następnie
stuknij Przełóż.

2. Wybierz, na kiedy chcesz przełożyć zadanie.

Przenieść zadanie
na inną listę

Zadanie można przenieść tylko do kolejnej listy, w
ramach tego samego konta.

1. Naciśnij i przytrzymaj zadanie, które chcesz przenieść, a
następnie stuknij Przenieś do.

2. Stuknij listę zadań, na które chcesz przenieść zadanie.

Wyświetlanie połączonej listy zadań

Możesz wyświetlić i aktualizować połączoną listę zadań. Zadania są oznaczane
kolorem, dzięki czemu można łatwo rozróżnić, do których kont należą.

W aplikacji Zadania stuknij  > Wszystkie konta.

Jeśli chcesz wyświetlić zadania, które są zapisane w telefonie HTC Desire SV,
stuknij Moje zadania.

Filtrowanie zadań

1. Przejdź do listy zawierającej zadania, które chcesz filtrować.

2. Stuknij .

3. Wybierz z listy, jak chcesz filtrować zadania.
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Tworzenie listy zadań

1. W aplikacji Zadania, stuknij  > Listy.

2. Stuknij , a następnie wybierz konto dla listy. 

List nie można utworzyć w przypadku kont Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Wprowadź nazwę listy i stuknij OK.

Zarządzanie listami zadań

1. W aplikacji Zadania, stuknij  > Listy.

2. Można tutaj:

Pokaż lub ukryj
zadania lub
listy

Aby pokazać wszystkie zadania, stuknij Wszystkie listy.
Stuknij określone konto, a następnie stuknij listę, którą chcesz
wyświetlić. Stuknij Wszystkie listy w każdym koncie, aby
wyświetlić wszystkie zadania w danym koncie.

Zmień nazwę
listy

1. Stuknij konto, a następnie naciśnij i przytrzymaj listę, której
nazwę chcesz zmienić.

2. Stuknij opcję Zmień nazwę, a następnie wprowadź nową
nazwę dla danej listy.

Usuń listę 1. Stuknij konto, a następnie naciśnij i przytrzymaj listę, którą
chcesz usunąć.

2. Stuknij opcję Usuń.

Tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie zadań

1. Przejdź do listy zawierającej zadania, których kopie zapasowe chcesz utworzyć.

2. Stuknij  > Importuj/Eksportuj.

3. Stuknij Eksportuj do karty pamięci, aby utworzyć kopie zapasowe zadań, lub
stuknij Importuj z karty pamięci, aby przywrócić zadania w telefonie.

Zmiana ustawień aplikacji Zadania

1. W aplikacji Zadania stuknij  > Ustawienia.

2. Zmień ustawienia i naciśnij przycisk .
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Google Play i inne aplikacje

Pobieranie aplikacji z Google Play
Google Play to miejsce, w którym można znaleźć nowe aplikacje do telefonu
HTC Desire SV. Możesz wybierać spośród licznych darmowych i płatnych aplikacji
różnego typu — od usprawniających pracę, poprzez służące do rozrywki, po gry.

§ Usługa płatności Google Wallet™ jest wymagana do zakupu płatnej aplikacji.
Podczas zakupu aplikacji wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie metody
płatności.

§ Nazwa aplikacji Sklep Play może się różnić w zależności od regionu.

§ Możliwości zakupu aplikacji są różne w zależności od regionu.

Znajdowanie i instalowanie aplikacji

Podczas instalowania aplikacji lub korzystania z nich w telefonie HTC Desire SV
wymagany może być dostęp do danych osobowych lub określonych funkcji bądź
ustawień. Pobieraj i instaluj tylko aplikacje, którym ufasz.

Zachowaj ostrożność w przypadku pobierania aplikacji mających dostęp do funkcji
lub znacznej ilości danych zapisanych w telefonie HTC Desire SV. Ponosisz
odpowiedzialność za skutki użytkowania pobranych aplikacji.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Sklep Play.

2. Przeglądaj lub wyszukaj aplikację.

3. Gdy znajdziesz odpowiadającą ci aplikację, stuknij ją, aby przeczytać jej opis i
oceny użytkowników.

4. Aby pobrać lub zakupić aplikację, stuknij Zainstaluj (w przypadku aplikacji
bezpłatnych) lub przycisk ceny (w przypadku aplikacji płatnych).

5. Stuknij Akceptuj i pobierz lub Akceptuj i kup.

Aby otworzyć aplikację, stuknij  na ekranie głównym. Na ekranie Wszystkie
aplikacje stuknij aplikację.
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Odinstalowanie aplikacji

Przez pewien ograniczony czas po zakupie aplikacji można ją odinstalować i
uzyskać zwrot pieniędzy. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwracania
płatnych aplikacji, odwiedź witrynę Pomocy Google Play (http://
support.google.com/googleplay/).

1. Na ekranie głównym stuknij  > Sklep Play.

2. Stuknij  > Moje aplikacje.

3. Stuknij aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij Odinstaluj.

Pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące aplikacji Google Play, stuknij 
> Pomoc.

Oglądanie filmów wideo w serwisie YouTube
W serwisie YouTube możesz sprawdzić, co jest w danej chwili popularne w Internecie.

1. Na ekranie głównym stuknij  > YouTube.

2. Przesuń palcem w lewo, aby zobaczyć widok panelu powiadomień.

3. Wybierz kategorię i przewiń listę filmów, a następnie stuknij ten, który chcesz
obejrzeć.

4. Podczas wyświetlania filmu:

§ Obróć telefon HTC Desire SV na bok, aby oglądać film na pełnym ekranie.

§ Stuknij ekran wideo, aby wstrzymać bądź wznowić odtwarzanie, lub
przeciągnij suwak, aby przejść do innej części nagrania wideo.

§ Stuknij odpowiednią kartę, aby dowiedzieć się więcej o nagraniu,
przeglądać powiązane nagrania wideo lub sprawdzić, co sądzą o nim inni
oglądający. Można również przeciągnąć palcem przez karty, aby sprawdzić,
czy dostępnych jest więcej elementów.

Stuknij ikonę YouTube, aby powrócić do ekranu głównego.
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Wyszukiwanie klipów wideo

1. W aplikacji YouTube stuknij ikonę .

2. W polu wyszukiwania wprowadź słowa, które chcesz wyszukać. W czasie
pisania wyświetlane są pasujące pozycje w postaci listy.

3. Jeśli wyszukiwany element występuje na liście sugestii, stuknij go. 

Stuknij , aby wprowadzić element w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną
nowe sugestie, będzie można wprowadzić więcej tekstu lub stuknąć  obok
kolejnej sugestii, aby szybko usprawnić wyszukiwanie.

4. Przewiń wyniki wyszukiwania i stuknij klip wideo, aby go obejrzeć. 

Można również wyświetlić wyniki, które zostały właśnie zamieszczone. Stuknij Cały
okres, a następnie wybierz żądany okres.

Zapisywanie filmu na później

Możesz zapisać film na liście Do obejrzenia, aby były nadal dostępne w aplikacji
YouTube nawet po zamknięciu aplikacji.

1. Wyszukaj film, który chcesz zapisać i stuknij go.

2. Stuknij opcję  > Dodaj do > Do obejrzenia.

Aby oglądać zapisane filmy, w panelu powiadomień aplikacji YouTube stuknij nazwę
konta, a następnie stuknij Do obejrzenia. Wybierz film z listy.

Wstępne wgrywanie filmów

Ustaw aplikację YouTube tak, aby wstępnie wgrywać filmy, co umożliwi oglądanie ich
bez przerw. Filmy są wstępnie wgrywane, gdy telefon HTC Desire SV jest ładowany i
podłączony do sieci Wi-Fi.

Aby uzyskać więcej informacji o wstępnym wgrywaniu filmów, zobacz pomoc aplikacji
YouTube.

1. W aplikacji YouTube stuknij  > Ustawienia > Wcześniejsze ładowanie.

2. Wybierz typ filmów, które mają być wcześniej wgrywane.

Filmy są wgrywane, gdy na ekranie listy Watch lub przy kanale, który subskrybujesz,
wyświetlana jest ikona . Ikona zmienia się na , gdy filmy są gotowe do oglądania.

Usuwanie historii wyszukiwania

1. W aplikacji YouTube stuknij  > Ustawienia.

2. Stuknij Wyszukiwanie > Wyczyść historię wyszukiwania.
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Udostępnianie łącza do klipu wideo

1. Na ekranie podglądu wideo stuknij .

2. Z dostępnych opcji wybierz sposób udostępnienia łącza do klipu wideo.

Słuchanie Radio FM
Dostrój częstotliwość i słuchaj ulubionych stacji radiowych za pomocą aplikacji Radio
FM.

Aby słuchać Radio FM, najpierw należy podłączyć słuchawki do gniazda audio
telefonu HTC Desire SV. Radio FM wykorzystuje słuchawki stereo jako antenę.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Radio FM. 

Po pierwszym otwarciu Radio FM zostanie włączona pierwsza ze znalezionych
stacji FM.

2. Możesz:

§ Stuknąć ikonę  lub , aby przejść do następnej lub poprzedniej stacji.

§ Przeciągnąć suwak, aby nastroić częstotliwość pasma FM.

§ Stuknąć  lub , aby dostroić częstotliwość radiową w górę lub w dół w
przyrostach o 0,1 MHz.

§ Stuknąć ikonę , aby wybrać jedną z zaprogramowanych stacji, podać
nazwę słuchanej aktualnie stacji, ponownie wyszukać stacji itd.

Zamykanie lub wyłączanie Radio FM

§ Naciśnij , aby kontynuować słuchanie radia podczas korzystania z innych
aplikacji.

§ Aby całkowicie wyłączyć aplikację Radio FM, stuknij .

Nagrywanie klipów głosowych
Użyj funkcji Rejestrator głosu, aby nagrywać informacje podczas wykładów,
wywiadów lub nawet, aby tworzyć swój własny dziennik audio.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Rejestrator głosu.

2. Trzymaj mikrofon blisko źródła dźwięku.

3. Stuknij , aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego. 

Funkcja Rejestrator głosu może działać w tle, gdy wykonujesz inne czynności w
HTC Desire SV, za wyjątkiem uruchamiania aplikacji, które także wykorzystują
funkcje audio.
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4. Stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.

5. Wpisz nazwę pliku głosowego i stuknij Zapisz.

Aby odtworzyć plik głosowy, stuknij .

Aby wyświetlić opcje usuwania lub zmiany nazwy pliku głosowego, stuknij ikonę .

Ustawianie klipu głosowego jako dzwonka

1. Na ekranie aplikacji Rejestrator głosu stuknij .

2. Naciśnij i przytrzymaj klip głosowy, który chcesz ustawić jako dzwonek telefonu,
następnie stuknij Ustaw jako dzwonek.

Udostępnianie gier i aplikacji
Cieszysz się z gier lub aplikacji pobranych z Google Play? Udostępnij swoje ulubione
gry i aplikacje w swoim kręgu znajomych.

Aby Twoi znajomi mogli korzystać z łączy do aplikacji i pobierać je z Google Play,
muszą być użytkownikami urządzenia Android.

1. Na ekranie głównym stuknij .

2. Stuknij  > Udostępnij.

3. Stuknij aplikację, a następnie wybierz, w jaki sposób ją udostępnić.
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Telefon i komputer

Miejsce zapisania aplikacji, danych i plików
HTC Desire SV korzysta z następujących typów pamięci:

Pamięć
aplikacji i
danych

W pamięci tej, oznaczonej jako pamięć wewnętrzna w ustawieniach
telefonu instalowane są aplikacje. Pamięć ta także przechowuje dane,
takie jak wiadomości tekstowe, kontakty utworzone lub
zsynchronizowane z telefonem, wiadomości, ustawienia konta itd.

Pamięcią tą zarządza i uważnie ją nadzoruje telefon, ponieważ zawiera
ona informacje osobiste. Po podłączeniu telefonu do komputera pamięć
ta nie jest dostępna z komputera.

Zawartość pamięci zostanie usunięta w momencie przywrócenia
ustawień fabrycznych. Przed rozpoczęciem przywracania ustawień
fabrycznych, sprawdź, czy utworzono kopie zapasowe danych. Niektóre
aplikacje zezwalają na tworzenie kopii zapasowej karty pamięci, np.
Kontakty.

Pamięć
plików

Jest to kolejna pamięć, oznaczona jako Pamięć telefonu w ustawieniach
telefonu. W pamięci tej zapisywane są pliki.

Po podłączeniu telefonu do komputera pamięć ta jest dostępna i można
do niej kopiować pliki.

W przypadku przywracania ustawień fabrycznych można wybrać, czy
chcesz zachować, czy usunąć zawartość pamięci.

Karta
pamięci

W tej usuwalnej pamięci możesz zapisywać takie pliki, jak zdjęcia,
muzykę i filmy.

Po podłączeniu telefonu do komputera pamięć ta jest dostępna i można
do niej kopiować pliki.

Domyślna pamięć do zapisywania plików, niezależnie od tego, czy jest to Pamięć
telefonu, czy karta pamięci, może różnić się w zależności od aplikacji. Niektóre
aplikacje umożliwiają ustawianie domyślnej pamięci.
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Podłączanie telefonu HTC Desire SV do
komputera
Przy każdorazowym podłączeniu telefonu HTC Desire SV do komputera za pomocą
kabla USB zostanie wyświetlony ekran Wybierz rodzaj połączenia, który umożliwia
dokonanie wyboru rodzaju połączenia USB.

Wybierz jedną z następujących opcji:

Tylko ładowanie Wybierz tę opcję, jeśli chcesz tylko naładować akumulator, kiedy
telefon jest podłączony do komputera.

Napęd dyskowy Ten tryb jest dostępny tylko wtedy, gdy w telefonie HTC Desire
SV znajduje się karta pamięci. Wybierz ten tryb, jeśli chcesz
kopiować pliki między kartą pamięci a komputerem.

Jeżeli tryb Napęd dyskowy jest włączony, gdy telefon
HTC Desire SV jest podłączony do komputera, nie ma możliwości
uruchomienia w telefonie HTC Desire SV aplikacji
wykorzystujących kartę pamięci.

HTC Sync
Manager

Wybierz tę opcję, aby synchronizować multimedia i dane takie,
jak kontakty, kalendarz, zakładki i inne, pomiędzy komputerem a
telefonem HTC Desire SV.

Pobierz i zainstaluj aplikację HTC Sync Manager, gdy będzie już
dostępna, z naszej witryny. W międzyczasie możesz pobrać
najnowszą aplikację HTC Sync i korzystać z niej w celu
synchronizacji multimediów i danych.

Powiązanie USB Jeżeli w komputerze nie ma połączenia z Internetem, można
wybrać ten tryb, aby udostępnić mobilne łącze danych
HTC Desire SV komputerowi.

Przekazywanie
Internetu

Jeśli nie masz odpowiedniego planu taryfowego lub dostępu do
sieci Wi-Fi, możesz wybrać ten tryb do połączenia urządzenia
HTC Desire SV z Internetem za pomocą komputera.

Kopiowanie plików na kartę lub z karty
pamięci
Możesz skopiować muzykę, zdjęcia i inne pliki na kartę pamięci telefonu.

1. Podłącz telefon HTC Desire SV do komputera za pomocą załączonego do
zestawu przewodu USB.

2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia wybierz opcję Napęd dyskowy. Komputer
rozpozna kartę pamięci jako przenośny dysk.

3. Przejdź do tego dysku i otwórz go.
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4. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Skopiuj pliki z komputera do folderu głównego karty pamięci.

§ Skopiuj dane z karty pamięci do folderu w komputerze.

5. Po skopiowaniu plików odłącz dysk przenośny (tzn. podłączony telefon
HTC Desire SV) w sposób wymagany przez używany system operacyjny, aby
bezpiecznie usunąć telefon HTC Desire SV.

6. Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Odłącz telefon HTC Desire SV od komputera.

§ Jeśli chcesz, aby telefon HTC Desire SV był nadal podłączony do
komputera i aby jednocześnie mógł korzystać z karty pamięci, otwórz
panel powiadomień, stuknij opcję Napęd dyskowy i wybierz jakąkolwiek
inną opcję poza Napęd dyskowy.

Synchronizacja plików multimedialnych i
danych z aplikacją HTC Sync Manager
Dzięki aplikacji HTC Sync Manager możesz cieszyć się tym samym bogactwem plików
multimedialnych, bez względu na to, czy jesteś przy komputerze, czy z dala od niego.
Użyj jej także do przechowywania swoich kontaktów, ważnych dokumentów oraz
innych danych zarówno w smartfonie HTC Desire SV jak i w komputerze.

Aplikacja HTC Sync Manager zastępuje aplikację HTC Sync i oferuje zdecydowanie
więcej funkcji. Możesz:

§ Zarządzać biblioteką muzyki, zdjęć i klipów wideo na komputerze.

§ Odtwarzać muzykę i klipy wideo za pomocą wbudowanego odtwarzacza.
Możesz także odtwarzać listy odtwarzania iTunes® i Windows Media® Player.

§ Synchronizować zdjęcia, klipy wideo, muzykę i listy odtwarzania pomiędzy
telefonem HTC Desire SV i swoim komputerem.

§ Synchronizować takie dane jak kontakty, kalendarz, dokumenty i zakładki sieci
Web pomiędzy smartfonem HTC Desire SV i komputerem.
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Jakie formaty plików obsługuje aplikacja HTC Sync Manager?

Formaty wideo i kodeki § 3GP i 3G2 (3rd Generation Partnership Project)

§ MP4 (MPEG-4)

Formaty audio i kodeki § AAC i M4A (Advanced Audio Coding)

§ FLAC (Free Lossless Audio Codec)

§ AAC i M4A (High Efficiency AAC v1 i v2)

§ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)

§ WAV (Resource Interchange File Format)

§ WMA (Windows Media Audio)

Formaty obrazu § BMP

§ GIF

§ JPEG i JPG

§ PNG

Format WMA i WAV obsługuje tylko Windows.

Instalowanie na komputerze Windows

§ Aby uniknąć problemów podczas instalacji, przed rozpoczęciem instalacji aplikacji
HTC Sync Manager zamknij wszystkie uruchomione programy, łącznie z
programem antywirusowym.

§ Do zainstalowania aplikacji HTC Sync Manager w systemie Windows Vista® lub
nowszych wersjach konieczne są uprawnienia administratora.

1. Podłącz telefon HTC Desire SV do komputera za pomocą dostarczonego
przewodu USB.

2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia telefonu HTC Desire SV wybierz opcję
HTC Sync Manager.

3. Po wyświetleniu okna Autoodtwarzanie na ekranie komputera, kliknij opcję HTC
Sync Manager. 

Jeśli aplikacja HTC Sync Manager nie zostanie znaleziona na komputerze,
automatycznie zostanie uruchomiona przeglądarka i otwarta zostanie witryna
HTC.

4. Pobierz instalatora aplikacji HTC Sync Manager na komputer.

5. Aby zainstalować aplikację HTC Sync Manager, dwukrotnie kliknij pobranego
instalatora i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
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Ekran główny aplikacji HTC Sync Manager
Na ekranie głównym możesz wyświetlać biblioteki multimediów i odtwarzać pliki
multimedialne. Możesz także przeprowadzić synchronizację ze smartfonem
HTC Desire SV, jeżeli jest podłączony.

§ Kliknij opcję Muzyka lub Galeria, aby przełączyć pomiędzy tymi dwoma
bibliotekami lub skonfigurować ustawienia synchronizacji dla smartfona
HTC Desire SV i komputera. W jednej z tych bibliotek kliknij , aby powrócić
do poprzedniego ekranu.

§ Odtwórz utwór muzyczny lub klip wideo. Za pomocą elementów sterujących w
dolnej części ekranu, na środku, steruj odtwarzaniem.

§ Kliknij przycisk Więcej, aby skonfigurować kontaktu, kalendarze oraz inne
ustawienia synchronizacji dla smartfona HTC Desire SV i komputera.

§ Kliknij , aby zmienić ustawienia, sprawdzić aktualizacje oprogramowanie itp.

Importowanie multimediów do aplikacji HTC
Sync Manager
W aplikacji HTC Sync Manager możesz sortować wszystkie utwory muzyczne, zdjęcia
i klipy wideo oraz korzystać z wbudowanego odtwarzacza, aby je odtwarzać.

§ Kliknij opcję Muzyka > Bibliot., a następnie przeciągnij folder (lub dowolny plik
muzyczny z folderu) do aplikacji HTC Sync Manager.

§ Kliknij opcję Galeria > Albumy, a następnie przeciągnij folder (lub dowolne
zdjęcie lub plik wideo z folderu) do aplikacji HTC Sync Manager.

Niezależnie od tego, czy przeciągniesz folder, czy plik, do aplikacji HTC Sync Manager
zostanie dodany cały folder jako album. Również w opcji Ustawienia do listy
oglądanych folderów zostanie dodana ścieżka folderu.

Jeżeli w oglądanych folderach zostaną znalezione nowe multimedia, zostaną one
automatycznie importowane do aplikacji HTC Sync Manager.

Aby importować, możesz także kliknąć opcję  > Ustawienia i dodać foldery
zawierające żądany typ multimediów. Po dodaniu kliknij przycisk OK.
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Importowanie muzyki, wideo i list odtwarzania
z innych aplikacji
Jeżeli na komputerze jest zainstalowana aplikacja Windows Media Player lub iTunes,
utwory muzyczne, listy odtwarzania, i klipy wideo z tych aplikacji zostaną
automatycznie importowane do aplikacji HTC Sync Manager. Możesz też importować
je ręcznie.

Na komputerze musi być zainstalowana aplikacja Windows Media Player 11 lub
nowsza lub iTunes 8.0.

1. Kliknij  > Ustawienia.

2. W ustawieniach opcji Biblioteka utworów:

§ Kliknij przycisk Importuj, aby wybrać aplikacje multimediów dostępne na
komputerze, z których chcesz importować muzykę.

§ Kliknij opcję Importuj listy odtwarzania, aby pobrać listy odtwarzania z
innych aplikacji multimedialnych.

3. Kliknij OK.

Odtwarzanie muzyki w aplikacji HTC Sync
Manager
Nałogowo słuchasz muzyki i masz sporą kolekcję plików muzycznych na komputerze?
Możesz zarządzać biblioteką muzyki i słuchać ulubionych utworów za pomocą
aplikacji HTC Sync Manager.

1. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij opcję Muzyka.

2. Aby wyszukać utwory muzyczne i albumy, kliknij opcję Bibliot. > , a następnie
wybierz sposób przeglądania według albumu, gatunku, wykonawcy lub utworu.

3. Kliknij dwukrotnie album, aby go otworzyć lub kliknij dwukrotnie utwór, aby go
odtworzyć.

4. Za pomocą elementów sterujących odtwarzaniem u dołu ekranu możesz
zatrzymywać, wznawiać odtwarzanie, odtwarzać ponownie utwory itp.

Przesuwaj suwak postępu  w lewym dolnym rogu ekranu, aby przejść do
dowolnego fragmentu utworu.

Tworzenie listy odtwarzania w aplikacji HTC Sync Manager

1. W bibliotece Muzyka kliknij album lub utwór, który chcesz dodać do nowej listy
odtwarzania.

2. Kliknij  > Nowa lista odtwarzania.
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3. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie kliknij OK.

4. Aby dodać więcej utworów do listy odtwarzania, przytrzymaj klawisz CTRL
podczas klikania albumów lub utworów, kliknij , a następnie wybierz nazwę
listy odtwarzania.

5. Po zakończeniu dodawania utworów, kliknij LISTY ODTWARZANIA. Kliknij
dwukrotnie miniaturę listy odtwarzania i kliknij dwukrotnie utwór, aby rozpocząć
jego odtwarzanie.

Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo w aplikacji
HTC Sync Manager
Przeglądaj i wyświetlaj zdjęcia i klipy wideo z komputera, które zostały
zaimportowane do aplikacji HTC Sync Manager, do Galeria.

1. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij opcję Galeria.

2. Kliknij ALBUMY, a następnie dwukrotnie kliknij album, aby go otworzyć.

3. Kliknij ikonę  obok opcji Sortuj według i wybierz sposób ustalania kolejności
zdjęć i klipów wideo.

4. Dwukrotnie kliknij zdjęcie lub klip wideo, aby zobaczyć powiększenie.

Edycja zdjęć

Możesz wykonywać podstawowe czynności edycji, np. kadrowanie i obracanie.

1. Na ekranie ALBUMY otwórz album zawierający zdjęcia, które chcesz edytować.

2. Przytrzymaj klawisz CTRL klikając każde zdjęcie, które chcesz edytować.

3. Kliknij . Zostanie wyświetlony ekran z paskiem miniatur wszystkich wybranych
zdjęć.

4. Na pasku miniatur kliknij pierwsze zdjęcie, następnie wybierz czynność.

Zobacz
informacje o
zdjęciu

Kliknij opcję , aby wyświetlić informacje o rozdzielczości,
formacie pliku itp.

Obróć Kliknij  lub .

Przytnij 1. Kliknij , następnie zmień rozmiar lub przeciągnij
narzędzie przycinania do fragmentu zdjęcia, który chcesz
przyciąć.

Możesz także kliknąć opcję Niestandardowy i wybrać
zaprogramowany rozmiar zdjęcia.

2. Kliknij Zastosuj.
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5. Przejdź do kolejnego zdjęcia. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem o
zapisanie zmian bieżącego zdjęcia.

6. Kliknij OK, aby zapisać i edytować kolejne zdjęcie.

Usuwanie albumu z aplikacji HTC Sync
Manager
Aby usunąć album z aplikacji HTC Sync Manager, należy usunąć jego ścieżkę folderu z
Ustawień. Nie usuwaj albumu z ekranu Muzyka lub Galeria, ponieważ spowoduje to
usunięcie folderu z komputera.

1. Kliknij  > Ustawienia.

2. Kliknij folder, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Synchronizowanie muzyki z komputerem
Aplikację HTC Sync Manager można skonfigurować tak, aby możliwa była
synchronizacja plików muzycznych i list odtwarzania pomiędzy smartfonem
HTC Desire SV i komputerem.

1. Podłącz smartfon HTC Desire SV do komputera.

2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia telefonu HTC Desire SV wybierz opcję
HTC Sync Manager.

3. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk Muzyka > SYNCHRONIZUJ
USTAWIENIA.

4. Wybierz opcję Synchronizuj muzykę.

5. Możesz wybrać polecenia:

Importuj nowe pliki
muzyczne z urządzenia

Importowanie nowych utworów muzycznych ze
smartfona HTC Desire SV do aplikacji HTC Sync
Manager.

Synchronizuj muzykę z
urządzeniem

Synchronizowanie muzyki z komputera ze
smartfonem HTC Desire SV. Możesz synchronizować
Wszystkie utwory lub tylko Wybrane listy
odtwarzania.

6. Jeżeli występuje konflikt pomiędzy listami odtwarzania w smartfonie HTC Desire
SV i komputerze, wybierz listę odtwarzania, które chcesz zachować.

7. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji
HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.
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Synchronizowanie zdjęć i klipów wideo z
komputerem

1. Podłącz smartfon HTC Desire SV do komputera.

2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia telefonu HTC Desire SV wybierz opcję
HTC Sync Manager.

3. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk Galeria > SYNCHRONIZUJ
USTAWIENIA.

4. Wybierz opcję Synchronizuj galerię.

5. Możesz wybrać polecenia:

Importowanie nowych
zdjęć i filmów z
urządzenia

Importowanie nowych zdjęć i klipów wideo ze
smartfona HTC Desire SV do aplikacji HTC Sync
Manager.

Synchronizuj albumy z
urządzeniem

Synchronizacja albumów aplikacji Galeria z aplikacji
HTC Sync Manager do smartfona HTC Desire SV.
Możesz synchronizować Wszystkie albumy lub tylko
Wybrane albumy.

6. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji
HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Synchronizowanie dokumentów z
komputerem

1. Podłącz telefon HTC Desire SV do komputera.

2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia telefonu HTC Desire SV wybierz opcję
HTC Sync Manager.

3. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk Więcej.

4. W opcji Pamięć wybierz pamięć, którą chcesz zsynchronizować z komputerem.

5. Wybierz Dokument, a następnie kliknij Ustawienia.

6. Kliknij polecenie Dodaj, a następnie wybierz folder zawierający dokumenty,
które chcesz zsynchronizować ze smartfonem HTC Desire SV. Możesz dodać
klika folderów.

7. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji
HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.
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Synchronizowanie kontaktów z komputerem
Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager możesz synchronizować swój telefon
HTC Desire SV z kontaktami z programu Outlook, Outlook Express lub Windows.

Możesz synchronizować urządzenie HTC Desire SV z następującymi wersjami
programu Outlook: Outlook 2003, Outlook 2007 oraz Outlook 2010.

Aby zsynchronizować kontakty z karty SIM z komputerem, należy je najpierw
importować do aplikacji Kontakty i zapisać je pod kontem Telefon w smartfonie
HTC Desire SV.

1. Podłącz telefon HTC Desire SV do komputera.

2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia telefonu HTC Desire SV wybierz opcję
HTC Sync Manager.

3. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk Więcej.

4. W opcji Pamięć wybierz pamięć, którą chcesz zsynchronizować z komputerem.

5. Wybierz Kontakty, a następnie kliknij Ustawienia.

6. Wybierz aplikację, z którą chcesz zsynchronizować kontakty.

7. Jeżeli występuje konflikt danych pomiędzy kontaktami w smartfonie HTC Desire
SV i komputerze, wybierz dane kontaktowe, które chcesz zachować.

8. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji
HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Tylko pola kontaktów aplikacji Kontakty telefonu HTC Desire SV będą
zsynchronizowane.

Synchronizowanie zdarzeń z kalendarza z
komputerem
Przy użyciu aplikacji HTC Sync Manager możesz synchronizować urządzenie
HTC Desire SV z aplikacją Kalendarz programu Outlook lub Kalendarz systemu
Windows w komputerze.

Możesz synchronizować urządzenie HTC Desire SV z następującymi wersjami
programu Outlook: Outlook 2003, Outlook 2007 oraz Outlook 2010.

1. Podłącz telefon HTC Desire SV do komputera.

2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia telefonu HTC Desire SV wybierz opcję
HTC Sync Manager.

3. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk Więcej.

4. W opcji Pamięć wybierz pamięć, którą chcesz zsynchronizować z komputerem.
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5. Wybierz Kalendarz, a następnie kliknij Ustawienia.

6. Wybierz aplikację, której wydarzenia kalendarza chcesz zsynchronizować.

7. Wybierz, od którego miejsca chcesz rozpocząć synchronizację zdarzeń
kalendarzowych.

8. Jeżeli występuje konflikt pomiędzy terminami w smartfonie HTC Desire SV i
komputerze, wybierz które dane chcesz zachować.

9. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji
HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Zsynchronizowane zostaną tylko pola danych aplikacji HTC Desire SV Kalendarz.

Synchronizowanie zakładek sieci Web z
komputerem

§ Jeżeli synchronizujesz zakładki programu Firefox® w wersji 3.0 lub nowszej, przed
synchronizacją zamknij przeglądarkę.

§ Jeżeli występuje konflikt zakładek pomiędzy smartfonem HTC Desire SV a
komputerem, aplikacja HTC Sync Manager zachowuje dane z komputera.

1. Podłącz smartfon HTC Desire SV do komputera.

2. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia telefonu HTC Desire SV wybierz opcję
HTC Sync Manager.

3. W aplikacji HTC Sync Manager kliknij przycisk Więcej.

4. W opcji Pamięć wybierz pamięć, którą chcesz zsynchronizować z komputerem.

5. Wybierz Utwórz zakładkę, a następnie kliknij Ustawienia.

6. Wybierz przeglądarkę sieci Web, którą chcesz zsynchronizować ze smartfonem
HTC Desire SV.

7. Po zakończeniu konfiguracji innych elementów do synchronizacji w aplikacji
HTC Sync Manager, kliknij ikonę , aby zsynchronizować je jednocześnie.

Podczas pierwszej synchronizacji zakładek w przeglądarce sieci Web na komputerze
zostanie utworzony folder o nazwie Zakładki HTC. Ten folder zawiera zakładki ze
smartfona HTC Desire SV.

Jeżeli na komputerze znajdują się zakładki, które chcesz zsynchronizować ze
smartfonem HTC Desire SV, zapisz je w folderze Zakładki HTC.
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Szybkie przenoszenie multimediów z aplikacji
HTC Sync Manager do smartfona HTC Desire
SV
Możesz szybko przenieść utwór muzyczny lub zdjęcie z aplikacji HTC Sync Manager
do smartfona HTC Desire SV bez konieczności synchronizowania innych elementów.

Upewnij się, że smartfon HTC Desire SV jest podłączony do komputera.

1. Wyszukaj utwór muzyczny lub zdjęcie, które chcesz przesłać do smartfona
HTC Desire SV.

2. Kliknij utwór lub zdjęcie. Możesz także przesłać listę odtwarzania lub album.

3. Kliknij opcję Wyślij na telefon.

Udostępnianie komórkowego połączenia
transmisji danych przez Powiązanie USB
Komputer nie ma połączenia z Internetem? Żaden problem. Skorzystaj z połączenia
danych telefonu HTC Desire SV, aby połączyć się z Internetem.

§ Sprawdź, czy w telefonie HTC Desire SV znajduje się karta SIM.

§ Zainstaluj najpierw na komputerze aplikację HTC Sync lub HTC Sync Manager.

§ Możliwe, że konieczne będzie dodanie do planu taryfowego opcji Powiązania USB,
co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Szczegółowe informacje uzyskasz u
operatora sieci komórkowej.

1. W ustawieniach telefonu HTC Desire SV włącz opcję Sieć komórkowa.

2. Podłącz telefon HTC Desire SV do komputera za pomocą dostarczonego kabla
USB.

3. Na ekranie Wybierz rodzaj połączenia stuknij opcję Powiązanie USB.
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Łączenie z Internetem przez komputer
Jeśli tymczasowo nie masz dostępu do Internetu, możesz nadal połączyć się online
przez połączenie komputera z Internetem.

Zainstaluj najpierw na komputerze aplikację HTC Sync lub HTC Sync Manager.

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu. 

Warto sprawdzić dwie rzeczy związane z połączeniem komputera z Internetem. Po
pierwsze może być konieczne wyłączenie zapory sieci lokalnej. Po drugie, jeśli
komputer łączy się z Internetem przez PPP (np. Dial UP, xDSL lub VPN), opcja
przekazywania Internetu obsługiwać będzie tylko protokół TCP.

2. Podłącz HTC Desire SV do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.

3. Gdy zostanie wyświetlony monit o wybranie typu połączenia, wybierz
Przekazywanie Internetu.
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Połączenie internetowe

Połączenie transmisji danych
Po włączeniu telefonu HTC Desire SV po raz pierwszy urządzenie zostanie
automatycznie skonfigurowane do korzystania z oferowanego przez danego
operatora komórkowego połączenia danych (jeśli włożono kartę SIM).

Gniazdo 1 obsługuje WCDMA i GSM. Gniazdo 2 obsługuje GSM.

Sprawdzanie używanego połączenia danych

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Sieć komórkowa, a następnie wybierz opcję Gniazdo 1, sieć lub Gniazdo
2, sieć.

3. Stuknij Punkty dostępowe lub Operatorzy sieci.

Włączanie lub wyłączanie połączenia danych

Wyłączenie połączenia danych wydłuża żywotność baterii i pozwala uzyskać
oszczędności związane z opłatami za transfer danych.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij przełącznik Sieć komórkowa Wł./Wył., aby włączyć lub wyłączyć
połączenie transmisji danych.

Jeśli połączenie danych nie jest włączone i nie ma połączenia z siecią Wi-Fi, nie
będą otrzymywane automatycznie aktualizacje poczty e-mail, kont w sieciach
społecznościowych i inne dane synchronizowane.

Dodawanie nowego punktu dostępu

Przygotuj nazwę punktu dostępu i ustawienia uzyskane od operatora sieci (w tym
nazwę użytkownika i hasło, jeśli są wymagane).

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Sieć komórkowa, a następnie wybierz sieć do konfiguracji.

3. Stuknij Punkty dostępowe.

4. Stuknij  > Nowa nazwa APN.
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5. Stuknij każdy element do edycji i wprowadź ustawienia APN.

6. Po zakończeniu stuknij  > Zapisz.

Zezwalanie na transfer danych w roamingu

Połącz się z siecią partnera operatora sieci i korzystaj z usług transferu danych będąc
poza zasięgiem sieci tego operatora.

Korzystanie z usług transmisji danych podczas roamingu może być drogie. Przed
skorzystaniem z transmisji danych w roamingu sprawdź ceny u operatora sieci.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Sieć komórkowa, a następnie zaznacz opcję Dane w roamingu.

Zaznacz opcję Dźwięk roamingu transmisji danych, jeśli chcesz, aby HTC Desire SV
odtworzył dźwięk powiadamiający o podłączeniu się do sieci roamingowej.

Wi-Fi
Aby skorzystać z komunikacji Wi-Fi, należy posiadać dostęp do bezprzewodowego
punktu dostępu lub tzw. „hotspotu”.

Dostępność i zasięg sygnału Wi-Fi zależy od liczby, infrastruktury oraz innych
obiektów, przez które sygnał Wi-Fi musi przenikać (np. budynków lub ścian
działowych).

Uruchamianie Wi-Fi i łączenie się z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij przełącznik Wi-Fi Wł./Wył., aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.

3. Wybierz opcję Wi-Fi. 

Wyświetlane zostaną wykryte sieci Wi-Fi.

Jeśli żądana sieć bezprzewodowa nie jest podana na liście, stuknij  > Dodaj sieć,
aby ją dodać ręcznie.

4. Stuknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć. 

Jeśli została wybrana zabezpieczona sieć, konieczne będzie podanie klucza
sieciowego lub hasła.

5. Stuknij opcję Połącz.

Kiedy HTC Desire SV jest podłączony do sieci bezprzewodowej, na pasku stanu
wyświetlona jest ikona Wi-Fi , która wskazuje przybliżoną siłę sygnału.

W trakcie następnego połączenia HTC Desire SV z siecią bezprzewodową, do której
uzyskano dostęp, nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania klucza lub
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innych informacji zabezpieczających, chyba że HTC Desire SV został zresetowany do
ustawień fabrycznych.

Rozłączanie bieżącego połączenia z siecią bezprzewodową

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Wybierz opcję Wi-Fi.

3. Możesz:

§ Stuknąć sieć bezprzewodową, z którą telefon HTC Desire SV jest
połączony, a następnie stuknąć opcję Rozłącz.

§ Aby usunąć ustawienia dla tej sieci, naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a
następnie stuknij opcję Zapomnij sieć.

Podłączanie do innej sieci Wi-Fi

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Wybierz opcję Wi-Fi. Wyświetlane są wykryte sieci Wi-Fi.

Aby ręcznie wyszukać dostępne sieci Wi-Fi, stuknij ikonę  > Skanuj.

3. Stuknij sieć Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Łączenie z siecią Wi-Fi ze zwiększonym zabezpieczeniem

Aby umożliwić łączenie się z siecią Wi-Fi z protokołem uwierzytelniania EAP-TLS,
należy zainstalować w telefonie HTC Desire SV certyfikat sieciowy (*.p12).

1. Zapisz plik certyfikatu w folderze głównym karty pamięci.

2. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Zabezpieczenia.

3. Stuknij Zainstaluj z karty pamięci.

4. Wybierz certyfikat sieciowy potrzebny do połączenia się z siecią EAP-TLS.

5. Włącz Wi-Fi i połącz się z siecią bezprzewodową.

Łączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN)
Dodawaj wirtualne sieci prywatne (VPN), które umożliwiają łączenie się i uzyskiwanie
dostępu do zasobów znajdujących się wewnątrz chronionej sieci lokalnej, na przykład
sieci firmowej.

Zależnie od rodzaju wykorzystywanej w pracy VPN, przed połączeniem się z firmową
siecią lokalną może zachodzić potrzeba wprowadzenia danych logowania i
zainstalowania certyfikatów bezpieczeństwa. Informacje w tej sprawie można uzyskać
od administratora sieci.
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Przed zainicjowaniem połączenia z VPN HTC Desire SV musi najpierw utworzyć
połączenie Wi-Fi lub połączenie transmisji danych.

Dodawanie połączenia VPN

Przed skonfigurowaniem połączenia VPN i korzystaniem z danych uwierzytelniania,
należy najpierw ustawić kod PIN lub hasło blokady ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij Więcej.

3. Stuknij VPN > Dodaj sieć VPN.

4. Wprowadź ustawienia VPN i skonfiguruj je zgodnie z danymi zabezpieczeń
otrzymanymi od administratora sieci.

5. Stuknij Zapisz.

VPN zostanie dodana do sekcji VPN ekranu Ustawienia sieci VPN.

Połączenie z VPN

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij Więcej.

3. Stuknij opcję VPN.

4. Stuknij sieć VPN, z którą chcesz się połączyć.

5. Wprowadź dane logowania, następnie stuknij Połącz. Po uzyskaniu połączenia
w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona połączenia z
siecią VPN .

Otwórz przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do takich zasobów, jak sieć
firmowa.

Rozłączanie się z VPN

1. Otwórz panel powiadomień.

2. Aby powrócić do ekranu Ustawienia sieci VPN, stuknij połączenie z VPN, a
następnie stuknij połączenie, z którym chcesz się rozłączyć.
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Korzystanie z telefonu HTC Desire SV jako z
routera bezprzewodowego
Możesz udostępnić połączenie danych innym urządzeniom wykorzystując telefon
HTC Desire SV jako router bezprzewodowy.

§ Upewnij się, że włączone jest połączenie transmisji danych.

§ Aby korzystać z tej usługi, wymagany jest zatwierdzony plan danych związany z
danym kontem od operatora sieci komórkowej.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. W obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij Więcej.

3. Stuknij Przenośny hotspot i udostępnianie.

4. Stuknij Ustawienia hotspotu Wi-Fi.

5. Wpisz nazwę routera lub użyj domyślnej nazwy.

6. Wybierz rodzaj zabezpieczenia i ustaw hasło (klucz) do modemu
bezprzewodowego. Jeśli w polu Zabezpieczenia wybrana została opcja Brak,
wpisywanie hasła nie jest konieczne. 

Hasło to klucz, który inne osoby muszą wprowadzić w swoich urządzeniach, aby
skorzystać z telefonu HTC Desire SV jako z routera bezprzewodowego.

7. Zaznacz opcję Przenośny hotspot Wi-Fi, aby włączyć router bezprzewodowy.

Telefon HTC Desire SV jest gotowy do pracy jako router bezprzewodowy, gdy na
pasku stanu wyświetlona zostanie ikona .
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Bluetooth

Podstawowe informacje o Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij przełącznik Bluetooth Wł./Wył., aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Wyłącz protokół Bluetooth w celu oszczędzania energii akumulatora lub w
miejscach, w których korzystanie z technologii radiowych jest zabronione, np. na
pokładach samolotów lub w szpitalach.

Zmiana nazwy urządzenia

Nazwa urządzenia identyfikuje HTC Desire SV względem innych urządzeń.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth Wł./Wył.,
aby ją włączyć.

3. Stuknij opcję Bluetooth. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.

4. Stuknij , a następnie stuknij Zmień nazwę telefonu.

5. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę HTC Desire SV, a następnie stuknij
Zmień nazwę.
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Podłączanie słuchawek lub zestawu
samochodowego Bluetooth
Słuchawki Bluetooth stereo lub zestaw samochodowy Bluetooth mogą służyć do
słuchania muzyki lub prowadzenia rozmów telefonicznych bez angażowania rąk.

§ Aby możliwe było słuchanie muzyki za pomocą słuchawek lub zestawu
samochodowego, urządzenia te muszą obsługiwać profil A2DP Bluetooth.

§ Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić je jako wykrywalne,
aby telefon HTC Desire SV mógł go znaleźć. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth Wł./Wył.,
aby ją włączyć.

3. Stuknij opcję Bluetooth. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.

4. Jeśli na liście nie ma słuchawek, stuknij , a następnie stuknij Szukaj urządzeń,
aby odświeżyć listę.

5. Kiedy w sekcji Dostępne urządzenia widoczna jest nazwa słuchawek, stuknij tę
nazwę.

6. Telefon HTC Desire SV automatycznie podejmie próbę utworzenia pary ze
słuchawkami.

7. Jeśli automatyczne utworzenie pary nie powiedzie się, wprowadź hasło
dostarczone wraz ze słuchawkami.

Stan tworzenia pary i połączenia zostanie wyświetlony poniżej nazwy słuchawek lub
zestawu samochodowego na liście Urządzenia Bluetooth. Po podłączeniu słuchawek
Bluetooth lub zestawu samochodowego do telefonu HTC Desire SV na pasku stanu
wyświetlona zostanie ikona  wskazująca na podłączenie urządzenia z funkcją
Bluetooth.

Ponowne podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego

Zazwyczaj można w prosty sposób ponownie podłączyć zestaw słuchawkowy,
włączając funkcję Bluetooth w HTC Desire SV, a następnie włączając zestaw
słuchawkowy. Może być jednak wymagane ręczne podłączenie, jeżeli zestaw
słuchawkowy był używany w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth.

Upewnij się, że wykrycie słuchawek jest możliwe. Szczegółowe informacje można
znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth Wł./Wył.,
aby ją włączyć.
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3. Stuknij opcję Bluetooth. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.

4. Stuknij nazwę słuchawek na liście Powiązane urządzenia.

5. Jeśli wyświetlone zostanie żądanie hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234 lub
zapoznaj się z dokumentacją słuchawek/zestawu samochodowego, aby
odnaleźć hasło.

Jeżeli nie można nawiązać połączenia z zestawem słuchawkowym lub zestawem
samochodowym, postępuj zgodnie z krokami podanymi w części Rozłączanie pary z
urządzeniem Bluetooth na stronie 172, a następnie zgodnie z instrukcjami w części 
Podłączanie słuchawek lub zestawu samochodowego Bluetooth na stronie 171.

Odłączanie lub rozłączanie pary z
urządzeniem Bluetooth

Odłączanie urządzenia Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij opcję Bluetooth. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.

3. W sekcji Powiązane urządzenia stuknij nazwę urządzenia, które ma zostać
odłączone.

4. Stuknij pozycję OK.

Stuknij nazwę urządzenia, aby ponownie je połączyć.

Rozłączanie pary z urządzeniem Bluetooth

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth Wł./Wył.,
aby ją włączyć.

3. Stuknij opcję Bluetooth. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.

4. W sekcji Powiązane urządzenia, stuknij  obok urządzenia, które ma zostać
odłączone.

5. Stuknij Rozłącz parę.
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Wysyłanie informacji z wykorzystaniem
Bluetooth

Przed rozpoczęciem włącz w urządzeniu docelowym tryb umożliwiający jego
wykrycie. Możliwe jest także, że konieczne będzie dokonanie wyboru między opcją
„Odbieraj wiązki” a „Odbieraj pliki”. Proszę zapoznać się z dokumentacją
urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje dotyczące odbierania informacji przez
Bluetooth.

1. W telefonie HTC Desire SV otwórz aplikację zawierającą plik lub informacje,
które chcesz przesłać.

2. Wykonuj czynności przewidziane dla elementów danego typu, które mają być
wysłane:

Kontakt 1. W aplikacji Kontakty stuknij kontakt, aby wyświetlić jego
szczegóły.

2. Stuknij ikonę , a następnie stuknij przycisk Wyślij
kontakt.

3. Stuknij Wyślij kontakt przez, a następnie wybierz opcję
Bluetooth.

Termin kalendarza
lub wydarzenie

W widoku Dzień, Plan dnia lub Tydzień, naciśnij i
przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij Prześlij dalej >
Bluetooth.

Zdjęcie lub wideo 1. W aplikacji Galeria wybierz album.

2. Stuknij Udostępnij > Bluetooth.

Wykonane zdjęcie
lub film

Po wykonaniu zdjęcia lub filmu na ekranie podglądu
Aparat stuknij  > Bluetooth. (Pamiętaj, aby najpierw
ustawić czas podglądu w ustawieniach Aparat.)

Utwór muzyczny Podczas wyświetlania utworu na ekranie Muzyka aplikacji
Teraz odtwarzane, stuknij  > Udostępnij > Udostępnij
plik > Bluetooth.

Nagranie głosowe Na głównym ekranie Rejestrator głosu naciśnij i
przytrzymaj plik głosowy, a następnie stuknij Udostępnij >
Bluetooth.

Przeglądarka § Na stronie, którą chcesz udostępnić, stuknij  >
Udostępnij > Bluetooth.

§ Gdy strona internetowa wyświetlana jest w trybie
odczytu, stuknij  > Bluetooth.
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3. Włącz Bluetooth i sparuj z urządzeniem odbierającym, jeśli zostaniesz o to
poproszony.

4. Zaakceptuj plik w urządzeniu odbierającym.

Lokalizacja zapisywanych danych

W przypadku wysyłania danych za pomocą Bluetooth lokalizacja zapisywania danych
zależy od rodzaju danych i urządzenia odbierającego.

Jeśli wysłane zostanie zdarzenie w kalendarzu lub kontakt, zwykle są one dodawane
bezpośrednio do odpowiedniej aplikacji w urządzeniu odbierającym.

Jeśli wysłany zostanie inny plik do komputera z systemem Windows, zostanie on
najprawdopodobniej zapisany w folderze Bluetooth Exchange znajdującym się w
folderach dokumentów osobistych.

§ W systemie Windows XP możliwa ścieżka to: C:\Documents and Settings\
[nazwa użytkownika]\Moje dokumenty\Bluetooth Exchange

§ W systemie Windows Vista możliwa ścieżka to: C:\Użytkownicy\[nazwa
użytkownika]\Dokumenty

§ W systemie Windows 7 możliwa ścieżka to: C:\Users\[nazwa użytkownika]
\Documents\Bluetooth Exchange Folder

Jeśli plik jest wysyłany do innego urządzenia, lokalizacja może zależeć od typu pliku.
Jeśli na przykład jest wysyłany plik obrazu do innego telefonu komórkowego, może
zostać zapisany w folderze o nazwie „Obrazy”.

Odbieranie informacji z wykorzystaniem
Bluetooth
Za pomocą funkcji Bluetooth HTC Desire SV może odbierać pliki różnego rodzaju,
w tym zdjęcia, utwory muzyczne, dane kontaktowe, wydarzenia w kalendarzu
i dokumenty, np. w formacie PDF.

Proszę zapoznać się z dokumentacją urządzenia, gdzie znajdują się instrukcje
dotyczące wysyłania informacji przez Bluetooth.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Jeśli opcja Bluetooth jest wyłączona, stuknij przełącznik Bluetooth Wł./Wył.,
aby ją włączyć.

3. Stuknij opcję Bluetooth. Zostanie otwarty ekran Bluetooth.

4. Stuknij nazwę Bluetooth w górnej części ekranu, aby urządzenie HTC Desire SV
było widoczne dla pobliskich urządzeń Bluetooth.

5. W urządzeniu wysyłającym prześlij jeden lub więcej plików do HTC Desire SV.
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6. Jeśli wyświetlone zostanie zapytanie, zaakceptuj prośbę o utworzenie pary w
HTC Desire SV i urządzeniu odbierającym. Ponadto, może zostać wyświetlony
monit o wprowadzenie tego samego hasła zabezpieczającego zarówno w
telefonie, jak i w drugim urządzeniu lub potwierdzenie automatycznie
wygenerowanego hasła zabezpieczającego. 

Wyświetli się żądanie autoryzacji Bluetooth.

7. Stuknij Para.

8. Kiedy telefon HTC Desire SV odbierze zapytanie o transfer pliku, przewiń panel
powiadomień do dołu, stuknij powiadomienie o przychodzącym pliku, a
następnie stuknij Zaakceptuj.

9. Po zakończeniu przesyłania wyświetlane jest powiadomienie. Otwórz panel
powiadomień, a następnie stuknij odpowiednie powiadomienie.

To co zacznie się dziać z otrzymanym plikiem po jego otwarciu zależy od rodzaju
pliku.

§ Pliki multimedialne i dokumenty są zwykle otwierane bezpośrednio w
odpowiedniej aplikacji. Na przykład, jeśli otworzysz utwór muzyczny, rozpocznie
się jego odtwarzanie w aplikacji Muzyka.

§ W przypadku pliku vCalendar wybierz kalendarz, w którym ma być zapisane
wydarzenie, a następnie stuknij Importuj. vCalendar odnosi się do zdarzeń w
Kalendarz.

§ W przypadku plików z kontaktami vCard, można wybrać opcję importowania
jednego, kilku lub wszystkich kontaktów do danej listy kontaktów.
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Ustawienia i zabezpieczenia

Włączanie lub wyłączanie trybu
samolotowego
Przepisy wielu krajów wymagają wyłączania urządzeń bezprzewodowych na
pokładzie samolotu. Szybkim sposobem na wyłączenie funkcji bezprzewodowych jest
przełączenie HTC Desire SV na tryb samolotowy.

Włączenie trybu samolotowego powoduje wyłączenie wszystkich funkcji komunikacji
bezprzewodowej w HTC Desire SV, w tym funkcji połączeń telefonicznych, transmisji
danych, Bluetooth i Wi-Fi Można jednak ręcznie włączyć funkcję Bluetooth oraz Wi-Fi
po włączeniu trybu Samolot.

Wyłączenie trybu samolotowego powoduje ponowne włączenie funkcji telefonu i
przywrócenie poprzedniego stanu funkcji Bluetooth i Wi-Fi.

Jeśli włączona jest funkcja Powiązanie USB, włączenie trybu Samolot spowoduje
wyłączenie funkcji. Należy ręcznie włączyć Powiązanie USB po wyłączeniu trybu
Samolot.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć lub wyłączyć Tryb
samolotowy:

§ Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, następnie stuknij Tryb samolotowy.

§ Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij . Stuknij
przełącznik Wł./Wył. Trybu Samolot, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

Po włączeniu na pasku stanu wyświetlana jest ikona trybu samolotowego .

Zmiana ustawień wyświetlacza

Ręczna regulacja jasności ekranu

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Wyświetlanie, gesty i przyciski (lub Wyświetlanie i przyciski), a
następnie stuknij Jasność.

3. Usuń zaznaczenie opcji Automatyczna jasność.

4. Przeciągnij suwak jasności w lewo, aby zmniejszyć lub w prawo, aby zwiększyć
jasność ekranu.
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Regulacja czasu, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu

Po pewnym okresie bezczynności ekran zostaje wyłączony w celu oszczędzania
energii akumulatora. Możesz ustawić czas, po jakim nastąpi wyłączenie ekranu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Wyświetlanie, gesty i przyciski (lub Wyświetlanie i przyciski), a
następnie stuknij Stan uśpienia.

3. Stuknij czas, po jakim ma nastąpić wyłączenie ekranu.

Wyłączanie automatycznego obracania ekranu

Nie wszystkie aplikacje obsługują funkcję automatycznego obracania.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Wyświetlanie, gesty i przyciski (lub Wyświetlanie i przyciski).

3. Usuń zaznaczenie opcji Autoobracanie ekranu.

Ponowna kalibracja czujnika G-Sensor

Możesz przeprowadzić ponowną kalibrację ekranu, jeśli uważasz, że funkcja orientacji
ekranu nie reaguje odpowiednio na sposób trzymania telefonu HTC Desire SV.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Wyświetlanie, gesty i przyciski (lub Wyświetlanie i przyciski), a
następnie stuknij Kalibracja czujnika G-Sensor.

3. Umieść telefon HTC Desire SV na płaskiej i poziomej powierzchni, a następnie
stuknij opcję Kalibrowanie.

4. Po zakończeniu ponownej kalibracji stuknij OK.

Utrzymywanie włączonego ekranu podczas ładowania telefonu

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Wyświetlanie, gesty i przyciski (lub Wyświetlanie i przyciski).

3. Zaznacz opcję Zostaw włączony.

Włączanie i wyłączanie efektów animacji

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Wyświetlanie, gesty i przyciski (lub Wyświetlanie i przyciski).

3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Animacja.
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Zmiana ustawień dźwięku

Przełączanie się między trybem cichym, wibracjami i trybem
normalnym

Wykonaj jeden z następujących kroków:

§ Aby przełączyć się z trybu cichego do trybu normalnego, naciśnij przycisk
ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.

§ Aby przełączyć się z trybu wibracji do trybu normalnego, dwukrotnie naciśnij
przycisk ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI.

§ Na ekranie głównym otwórz panel powiadomień przesuwając palce, a następnie
stuknij  > Dźwięk > Profil dźwięku.

Odtwarzanie dźwięku podczas wyboru elementów na ekranie

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Dźwięk.

3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Dźwięki przy dotknięciu.

Automatyczne zmniejszanie głośności dzwonka

Telefon HTC Desire SV jest wyposażony w funkcję cichego dzwonka, która
automatycznie zmniejsza głośność dzwonka po poruszeniu telefonu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Dźwięk.

3. Zaznacz opcję Wycisz dzwonek po podniesieniu.

Zwiększanie głośności dzwonka telefonu HTC Desire SV w kieszeni lub
w torbie

Aby nie dopuścić do sytuacji, kiedy połączenia przychodzące nie są słyszalne, gdy
telefon HTC Desire SV znajduje się w kieszeni lub w torbie, specjalny tryb powoduje
stopniowe zwiększanie siły głosu i wibracji po nadejściu połączenia przychodzącego.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Dźwięk.

3. Zaznacz opcję Tryb kieszonkowy.

Automatyczne przełączanie na głośnik

Aby włączyć głośnik podczas połączenia, wystarczy obrócić telefon HTC Desire SV.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Dźwięk.

3. Zaznacz opcję Obróć, aby włączyć głośnik.
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Zmiana języka wyświetlania
Zmiana języka powoduje zmianę ustawienia układu klawiatury, formatu daty i czasu
itp.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Język i klawiatura > Język systemu.

3. Stuknij język, którego chcesz użyć.

Więcej sposobów przedłużania żywotności
baterii

Przechodzenie do trybu sieci GSM

Jeśli w czasie połączenia z Internetem nie korzystasz z połączenia transmisji danych,
przełącz się do sieci GSM. W trybie sieci GSM zużywane jest mniej energii
akumulatora.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Sieć komórkowa > Gniazdo 1, sieć > Tryb sieci.

3. Stuknij Tylko GSM.

Sprawdzanie zużycia akumulatora

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Zasilanie > Użycie baterii.

3. Aby zobaczyć więcej szczegółów, stuknij wykres lub funkcje, które zużywają
akumulator.

Jeśli podczas przeglądania ekranu Szczegóły zużycia widoczne są przyciski,
możesz je stuknąć, aby dostosować ustawienia, które mają wpływ na zużycie
akumulatora lub wyłączyć funkcję o najwyższym zużyciu.

Tworzenie kopii zapasowych w Google
Możesz automatycznie tworzyć kopie zapasowe niektórych ustawień, np. Wi-Fi i
zakładek na serwerach Google, korzystając z konta Google, dzięki czemu możliwe
będzie przywrócenie ich w razie potrzeby.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Prywatność i zaznacz opcję Wykonaj kopię zapasową ustawień.
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Ustawienia dostępności
Użyj tej opcji po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ustawień dostępu, np. czytnika
ekranowego umożliwiającego odczytywanie treści. Możesz włączyć lub wyłączyć
funkcje lub usługi dostępu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Dostępność i wybierz żądane ustawienia.

Zabezpieczenie karty SIM kodem PIN
Dodaj kolejny poziom zabezpieczeń dla HTC Desire SV, poprzez nadanie numeru PIN
(osobisty numeru identyfikacyjny) karcie SIM.

Przed kontynuowaniem upewnij się, że masz do dyspozycji domyślny kod PIN karty
SIM dostarczony przez usługodawcę.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Zabezpieczenia.

2. Stuknij Skonfiguruj blokadę karty SIM 1 lub Skonfiguruj blokadę karty SIM 2, a
następnie wybierz Zablokuj kartę SIM.

3. Wpisz domyślny kod PIN karty SIM, następnie stuknij OK.

4. Aby zmienić kod PIN karty SIM, dotknij opcję Zmień kod PIN do karty SIM.

Przywracanie zablokowanej karty SIM

W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu PIN więcej razy niż pozwala na to
ustalony limit karta SIM zostanie zablokowana (PUK).

Aby przywrócić dostęp do telefonu HTC Desire SV, konieczny jest kod PUK. Pomoc w
związku z tym kodem uzyskasz u operatora sieci.

1. Na ekranie wybierania połączenia wpisz kod PUK, a następnie stuknij Dalej.

2. Wpisz nowy kod PIN, którego chcesz używać i stuknij Dalej.

3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN, a następnie stuknij OK.
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Zabezpieczenie telefonu HTC Desire SV
blokadą ekranu
Możesz chronić osobiste dane i uniemożliwić innym osobom korzystanie z telefonu
HTC Desire SV bez Twojej zgody poprzez ustawienie wzoru blokady ekranu, kodu PIN
lub hasła.

Będziesz proszony o odblokowanie ekranu za każdym razem po włączeniu telefonu
HTC Desire SV lub po określonym czasie bezczynności.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Zabezpieczenia.

2. Stuknij opcję Blokada ekranu.

3. Wybierz opcję blokady ekranu i ustaw blokadę ekranu.

4. Stuknij opcję Zablokuj telefon po, następnie określ czas bezczynności przed
zablokowaniem ekranu. 

Możesz także usunąć zaznaczenie pola Wzór jest widoczny lub Hasła są widoczne,
jeśli nie chcesz, aby blokada ekranu była wyświetlana podczas jej wprowadzania.

Nie pamiętasz schematu odblokowania ekranu?

Jeżeli nie pamiętasz wzoru blokady ekranu, możesz podjąć pięć prób
odblokowania telefonu HTC Desire SV.

Jeżeli żadna z nich się nie powiedzie, możesz odblokować HTC Desire SV,
wprowadzając swoją nazwę użytkownika i hasło konta Google.

1. Na ekranie odblokowania wprowadź schemat odblokowania.

2. Po piątej próbie, w momencie wyświetlenia prośby o odczekanie 30
sekund stuknij OK.

3. Jeśli wyświetlacz zgaśnie, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć go z
powrotem, a następnie odblokować ekran.

4. Gdy pojawi się przycisk Zapomniałeś wzoru? Stuknij go.

5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do konta Google, a następnie
dotknij polecenia Zaloguj się. Zostanie wówczas wyświetlony monit o
utworzenie nowego wzoru blokady ekranu. Jeśli go już nie potrzebujesz,
stuknij Anuluj.
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Szyfrowanie danych w HTC Desire SV
Możesz szyfrować dane, takie jak konta online, ustawienia i pliki muzyczne i inne pliki
multimedialne. Po zaszyfrowaniu konieczne będzie wprowadzenia kodu PIN blokady
ekranu lub hasła w celu włączenia telefonu i uzyskania dostępu do danych.

§ Przed zaszyfrowaniem danych ustaw kod PIN lub hasło blokady ekranu.

§ Naładuj w pełni akumulator i nie odłączaj HTC Desire SV od zasilacza w trakcie
szyfrowania. Proces szyfrowania trwa około godziny.

§ Szyfrowania nie można cofnąć. Aby usunąć szyfrowanie z telefonu, konieczne jest
przeprowadzenie twardego resetu.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Pamięć.

3. Wybierz opcję szyfrowania dla danego typu pamięci, który chcesz szyfrować.

4. Stuknij Zaszyfruj.

5. Wprowadź kod PIN lub hasło blokady ekranu.

6. Stuknij Dalej.

7. Stuknij Zaszyfruj.

Rozpoczęte zostanie szyfrowanie i wyświetlony zostanie postęp. Może wystąpić
kilkukrotne resetowanie telefonu.

Po zakończeniu procesu szyfrowania wprowadź kod PIN lub hasło.

Sprawdzanie informacji o HTC Desire SV

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij opcję Informacje, aby włączyć wysyłanie raportów o błędów, sprawdzić
informacje o sieci i sprzęcie itp.
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Zarządzanie sieciami komórkowymi

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Obsługa dwóch sieci.

3. Można:

§ Włączać lub wyłączać sieć.

§ Przypisywac gniazdom własne nazwy.

§ Wybrać preferowaną sieć dla połączenia danych.

§ Włączyć lub wyłączyć Tryb samolotowy.

Podczas połączenia z wykorzystaniem jednej z kart SIM, nie można korzystać z
usług sieci innej karty SIM. Wybrana sieć zostanie wykorzystana do wszystkich
połączeń danych, gdzie mogą być naliczane opłaty.

Zarządzanie pamięcią

Sprawdzanie dostępnej pamięci

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Pamięć. Dostępna pamięć telefonu jest wyświetlana w części Pamięć
wewnętrzna oraz Pamięć telefonu.

Sprawdzanie dostępnej pamięci na karcie pamięci

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Pamięć. Całkowita i dostępna pamięć zostanie wyświetlona w części o
karcie pamięci.

Przygotowywanie większej ilości pamięci (pamięć wewnętrzna)

Potrzebujesz więcej miejsca w pamięci wewnętrznej? Wyczyść pamięć podręczną
aplikacji, przenieś lub odinstaluj aplikacje i usuń stare wiadomości e-mail i inne za
jednym razem.

Nie można przenosić i odinstalowywać aplikacji zainstalowanych fabrycznie.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Pamięć i w obszarze Pamięć wewnętrzna stuknij Uzyskaj więcej miejsca.

3. Na ekranie Wyczyść pamięci podręczne wybierz, czy ma być wyczyszczona
pamięć podręczna tylko rzadko używanych aplikacji czy wszystkich aplikacji, a
następnie stuknij Dalej.
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4. Na ekranie Pamięć aplikacji:

§ Stuknij Przenieś aplikacje do pamięci telefonu, jeśli występują aplikacje,
które można przenieść do pamięci telefonu.

§ Stuknij Odinstaluj aplikacje, jeśli występują aplikacje, które chcesz usunąć.

5. Stuknij Dalej.

6. Na ekranie Pamięć poczty i wiadomość:

§ Ustaw mniej dni poczty do pobierania, aby starsze wiadomości były
usuwane z pamięci automatycznie.

§ Zmniejsz liczbę wiadomości tekstowych i multimedialnych przypadającą na
rozmowę.

7. Na ekranie Zawartość pamięci wybierz treść, którą chcesz usunąć z pamięci.

8. Stuknij Zakończ.

Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji i danych

Użytkownik może usuwać dane lub czyścić pamięć podręczną aplikacji.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Aplikacje.

3. Na karcie Wszystkie stuknij aplikację.

4. Na ekranie stuknij Wyczyść dane i/lub Wyczyść pamięć podręczną.

Odinstalowanie aplikacji

Nie można odinstalować aplikacji zainstalowanych fabrycznie na HTC Desire SV.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Aplikacje.

3. Na karcie Pobrane stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować.

4. Stuknij Odinstaluj.

Przenoszenie aplikacji do pamięci telefonu

Zwolnij więcej miejsca w pamięci wewnętrznej przenosząc aplikacje do pamięci
telefonu.

Nie można przenosić aplikacji zainstalowanych fabrycznie w telefonie HTC Desire
SV.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Aplikacje.
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3. Na karcie Pobrane stuknij aplikację, którą chcesz przenieść.

4. Stuknij Przenieś do pamięci telefonu.

Ustawianie domyślnej pamięci aplikacji

Wybierz, gdzie chcesz zapisywać takie dane, jak załączniki MMS, zdjęcia z aparatu
oraz pliki odebrane przez Bluetooth.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  >
Pamięć.

2. Stuknij Ustawienia lokalizacji pamięci aplikacji.

3. Stuknij aplikację i wybierz, gdzie będzie zapisywała dane. Możesz też stuknąć
Aktualizuj wszystkie i wybrać domyślną pamięć dla wymienionych aplikacji.

Zatrzymywanie aktywnych aplikacji za pomocą Menedżer zadań

Użyj Menedżer zadań, aby zwolnić pamięć, zatrzymując aktywne aplikacje, z których
aktualnie nie korzystasz.

1. Na ekranie głównym stuknij  > Menedżer zadań.

2. Na liście Aplikacje stuknij ikonę  po prawej stronie nazwy aplikacji, aby ją
zatrzymać.
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Inne niezbędne funkcje

Ikony stanu

Siła sygnału Bateria w trakcie ładowania

Podłączone GPRS
Niski poziom naładowania baterii
(pozostało 20%)

Używane GPRS
Bardzo niski poziom naładowania
baterii (pozostało najwyżej 8%)

Podłączone EDGE Tryb cichy

Używane EDGE Tryb wibracji

Podłączone 3G Mikrofon wyciszony

Używane 3G Tryb głośnomówiący włączony

Podłączone HSDPA
Podłączony przewodowy zestaw
słuchawkowy z mikrofonem

Używane HSDPA
Podłączony przewodowy zestaw
słuchawkowy

Roaming Bluetooth włączony

Brak sygnału
Połączenie z urządzeniem
Bluetooth
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Brak zainstalowanej karty SIM Tryb Samolot

Podłączone do sieci Wi-Fi GPS włączony

Synchronizacja danych Ustawiony alarm

Pełny poziom naładowania baterii

Korzystanie z klawiatury ekranowej
Po uruchomieniu aplikacji lub wybraniu pola wymagającego wpisania tekstu lub cyfr,
wyświetlana jest klawiatura ekranowa. Po wpisaniu tekstu możesz stuknąć  lub
nacisnąć przycisk , aby zamknąć klawiaturę ekranową.

Wybór układu klawiatury

Możesz wybrać jeden z trzech układów klawiatury, który najbardziej odpowiada
Twojemu stylowi pisania.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Język
i klawiatura.

2. Stuknij HTC Sense Input > Ustawienia zaawansowane.

3. Stuknij Typy klawiatury, aby wybrać żądany typ klawiatury.

Standard Jest to klawiatura podobna do klawiatury w komputerze
stacjonarnym. Jest to domyślny układ klawiatury.

Telefon Ten układ przypomina tradycyjną klawiaturę telefonu
komórkowego.

Mały układ W tym układzie, na jednym przycisku znajdują się dwie litery.
Przyciski są nieco większe niż w przypadku układu
standardowego.

Wprowadzanie tekstu

Po prostu stukaj przyciski klawiatury ekranowej, aby wprowadzać litery i cyfry, a także
znaki interpunkcyjne i symbole.

§ Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Wybierz dwukrotnie, aby pisać wielkimi
literami.

§ Naciśnij i przytrzymaj przyciski z szarymi znakami na górze, aby wprowadzać
liczby, symbole lub litery alfabetu narodowego. Szary znak widoczny na
przycisku, to znak, który zostanie wstawiony po naciśnięciu i przytrzymaniu
przycisku. Na niektórych przyciskach znajduje się więcej znaków niż jeden.
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Wybieranie wielu języków klawiatury

Jeśli w telefonie HTC Desire SV dostępnych jest wiele języków klawiatury, możesz
wybrać, które języki mają być włączone dla klawiatury ekranowej.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Język
i klawiatura.

2. Stuknij HTC Sense Input.

3. Stuknij Wybór klawiatury, a następnie wybierz żądane języki.

Zmiana języka klawiatury

1. Przy otwartej klawiaturze ekranowej stuknij .

2. Wybierz opcję Przełączaj klawiatury, aby zmienić języki klawiatury.

3. Stukaj , aż zostanie wyświetlony język, którego chcesz użyć.

Aby włączyć lub wyłączyć opcję Przełączaj klawiatury otwórz panel powiadomień i
stuknij  > Język i klawiatura > HTC Sense Input i stuknij przełącznik Wł./Wył.
opcji Przełączaj klawiatury.

Wprowadzanie tekstu z przewidywaniem
wpisywanych słów
Funkcja uzupełniania testu jest domyślnie włączona i w miarę pisania wyświetlane są
sugerowane słowa.

Stuknij , aby się przełączyć między trybami Multitap i XT9 korzystając z Małego
układu lub klawiatury telefonu.

Aby wpisać słowo w trybie uzupełniania, wykonaj jedną z poniższych czynności:

§ Jeśli sugerowane słowo jest podświetlone na zielono lub pomarańczowo na liście
sugestii, wystarczy stuknąć spację, aby wprowadzić to słowo do tekstu.

§ Jeśli wpisywane słowo jest widoczne na liście sugestii, przed zakończeniem
wpisywania stuknij to słowo, aby wprowadzić je do tekstu.

§ Jeśli po prawej stronie listy sugerowanych słów widoczna jest strzałka, stuknij ją,
aby zobaczyć więcej sugestii.
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Ustawianie drugiego języka dla funkcji uzupełniania

Możesz ustawić przewidywany tekst jako dwujęzyczny. Podczas wprowadzania tekstu
wyświetlane będą sugestie słów w wybranych językach.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Język
i klawiatura.

2. Stuknij HTC Sense Input > Ustawienia zaawansowane.

3. Stuknij opcję Uzupełnianie dwujęzyczne, a następnie wybierz żądany język.

Dodawanie słów do słownika uzupełniania

Podczas wpisywania tekstu z wykorzystaniem standardowej klawiatury, stuknij słowo
z listy słów sugerowanych, aby je automatycznie dodać.

Możliwe jest także ręczne dodawanie słów.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Język
i klawiatura.

2. Stuknij HTC Sense Input.

3. Stuknij opcję Słownik osobisty > Edytuj słownik osobisty > .

4. Wprowadź słowo, które chcesz dodać, a następnie stuknij OK.

Edytowanie lub usuwanie słowa ze słownika wykorzystywanego do
uzupełniania

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Język
i klawiatura.

2. Stuknij HTC Sense Input.

3. Stuknij opcję Słownik osobisty > Edytuj słownik osobisty.

§ Aby edytować słowo, stuknij je.

§ Aby usunąć słowa ze słownika, stuknij  > Usuń. Zaznacz słowa, które
chcesz usunąć, następnie stuknij Usuń.

Tworzenie kopii zapasowej słownika osobistego

Można tworzyć kopie zapasowe nowych słów dodawanych do słownika
wykorzystywanego do uzupełniania.

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Język
i klawiatura.

2. Stuknij HTC Sense Input.

3. Stuknij Słownik osobisty > Synchronizuj słownik osobisty.

4. Skopiuj tekst do uzupełnienia, zapisany w HTC Desire SV.
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Przywracanie słownika osobistego

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij  > Język
i klawiatura.

2. Stuknij HTC Sense Input.

3. Stuknij Słownik osobisty > Synchronizuj słownik osobisty.

4. Przywróć słownik uzupełniania, którego kopię zapasową poprzednio wykonano.

Wprowadzanie tekstu za pomocą głosu
Nie masz czasu pisać? Spróbuj wprowadzać słowa dyktując je.

Ponieważ telefon HTC Desire SV korzysta z usług rozpoznawania mowy Google,
głosowe wprowadzanie tekstu wymaga połączenia z Internetem.

1. Stuknij obszar, w którym chcesz wprowadzić tekst.

2. Na klawiaturze ekranowej naciśnij i przytrzymaj .

3. Po wyświetleniu mikrofonu wypowiedz słowa, które chcesz wprowadzić. 

Aby ustawić język wprowadzania głosowego, stuknij pasek języka pod ikoną
mikrofonu. Możesz wybrać jeden lub więcej języków. Lista dostępnych języków
zależy od języków wprowadzania głosowego obsługiwanych przez Google.

4. Jeśli słowo nie odpowiada temu, co zostało wypowiedziane i jest podkreślone,
stuknij podkreślone słowo, aby je usunąć lub wyświetlić więcej możliwości.

5. Wprowadzaj znaki interpunkcyjne według nazw (na przykład, powiedz comma).

Ponowne uruchamianie telefonu HTC Desire
SV
Jeśli telefon HTC Desire SV działa wolniej niż zazwyczaj, któraś z aplikacji nie działa
prawidłowo lub telefon HTC Desire SV przestaje reagować, można uruchomić
HTC Desire SV ponownie i sprawdzić, czy przyniesie to pożądany efekt.

1. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, wciśnij przycisk ZASILANIE, aby ponownie go
włączyć.

2. Odblokuj ekran.
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3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, następnie stuknij Uruchom
ponownie.

4. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, stuknij polecenie Uruchom
ponownie. 

Jeśli powyższe czynności nie odniosą skutku, możesz wyjąć i włożyć akumulator, a
następnie włączyć HTC Desire SV, aby uruchomić go ponownie.

HTC Desire SV nie odpowiada?

Jeśli HTC Desire SV nie odpowiada na dotykanie ekranu lub naciskanie
przycisków, możesz go mimo to ponownie uruchomić.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE przez przynajmniej 10 sekund, a
następnie zwolnij go. HTC Desire SV zostanie następnie uruchomiony
ponownie.

Resetowanie telefonu HTC Desire SV
W przypadku przekazywania telefonu HTC Desire SV innej osobie lub w razie
wystąpienia problemu z telefonem HTC Desire SV, którego nie można rozwiązać,
można przywrócić ustawienia fabryczne (ten proces jest także określany mianem
twardego resetu).

Twardy reset powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych i spersonalizowanych
ustawień oraz usunięcie wszystkich pobranych i zainstalowanych aplikacji. Przed
przywróceniem ustawień fabrycznych należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich
niezbędnych danych i plików.

Wykonywanie twardego restartu poprzez funkcję ustawień

1. Otwórz panel powiadomień przesuwając palcem, a następnie stuknij .

2. Stuknij Pamięć > Przywracanie danych fabrycznych.

3. Stuknij Resetuj telefon, a następnie stuknij Wymaż wszystko.
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Resetowanie do ustawień fabrycznych za pomocą przycisków
sprzętowych

Jeśli nie można włączyć telefonu HTC Desire SV lub uzyskać dostępu do ustawień,
można zresetować telefon HTC Desire SV do ustawień fabrycznych przy użyciu jego
przycisków.

1. Wyjmij akumulator, odczekaj kilka sekund, a następnie włóż go z powrotem.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk ZASILANIE.

3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu zawierającego trzy obrazy systemu Android
i zwolnij przycisk ZASILANIE oraz ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI.

4. Naciśnij przycisk ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI, aby wybrać opcję
RESETOWANIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH, a następnie naciśnij przycisk
ZASILANIE.
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Znaki handlowe i prawa
autorskie

©2013 HTC Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Desire, Friend Stream, HTC Footprints
oraz HTC Sense są znakami handlowymi lub znakami usług firmy HTC Corporation.

Google, logo Google, Android, logo Android, Android Market, Google Apps, Google
Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Mapy Google, Google
Play, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa i YouTube są znakami handlowymi
Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows
Media i Windows Vista są albo zastrzeżonymi znakami towarowymi, albo znakami
handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Znak oraz loga Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth
SIG, Inc.

Adobe i Flash są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy
Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi® to zastrzeżony znak handlowy Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD jest znakiem handlowym firmy SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio i logo b to znaki handlowe firmy Beats Electronics, LLC.

Facebook jest znakiem handlowym Facebook, Inc.

FLICKR i logo FLICKR Dots to znaki handlowe i/lub zastrzeżone znaki handlowe firmy
Yahoo! Inc.

iTunes i Mac są znakami handlowymi firmy Apple Computer, Inc.

Polaris Office jest znakiem handlowym firmy Infraware, Inc.

Wszystkie inne nazwy firmy, produktów i usług wspomniane w tym miejscu są
znakami handlowymi, zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami
usługowymi odpowiednich właścicieli.

Oprogramowanie HTC Sync Manager może być używane w połączeniu z materiałami
objętymi prawami autorskimi, które stanowią własność użytkownika lub w stosunku
do których udzielono prawnej zgody na ich użytkowanie i/lub powielanie.
Nieupoważnione użytkowanie i/lub powielanie materiałów objętych prawami
autorskimi może stanowić naruszenie prawa autorskiego obowiązującego na obszarze
Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów/regionów. Osoba naruszająca prawa
autorskie obowiązujące na obszarze Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawe
autorskie może podlegać znaczącym karom zgodnym z kodeksem cywilnym i/lub
karnym. Firma HTC Corporation nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
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lub straty (bezpośrednie lub pośrednie) spowodowane użyciem tego
oprogramowania.

Obrazy ekranu zawarte w niniejszej publikacji są symulowane. Firma HTC nie będzie
odpowiedzialna za zawarte tu techniczne lub edytorskie błędy bądź pominięcia, ani
też za przypadkowe lub następcze szkody wynikające z przygotowania tego
materiału. Informacje są dostarczane w stanie "jakie są", bez jakichkolwiek gwarancji i
mogą zostać zmienione bez powiadomienia. HTC zastrzega również prawo do zmiany
zawartości tego dokumentu w dowolnym momencie bez wcześniejszego
powiadomienia.

Żadna część tego dokumentu nie może być kopiowana lub transmitowana w
dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, w tym
poprzez kserowanie, nagrywanie lub zapisywanie w odtwarzalnym systemie, bądź
tłumaczenie na dowolny język w jakiejkolwiek formie bez wcześniejszego pozwolenia
od firmy HTC.
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