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Konvence použité v této příručce
V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými
nebo užitečnými informacemi.

Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co
se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka
také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.

Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo
postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.

To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol
nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.

Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace,
které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.
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Začínáme

Synchronizace vašich médií a dat pomocí
aplikace HTC Sync Manager
Díky aplikaci HTC Sync Manager si můžete užívat tatáž bohatá média, bez ohledu na
to, zda jste u počítače, nebo na cestách. Aplikaci používejte k ukládání stejných
kontaktů, důležitých dokumentů a dalších dat v telefonu HTC i v počítači.

Aplikace HTC Sync Manager podporuje jak Windows®, tak Mac®. Můžete provádět
následující:

§ Importujte hudbu, fotografie a videa z počítače a spravujte je pomocí aplikace
HTC Sync Manager.

§ Importujte seznamy stop aplikací iTunes® a Windows Media® Player z vašeho
počítače do aplikace HTC Sync Manager.

§ Přehrávejte hudbu, videa a seznamy stop pomocí vestavěného přehrávače.

§ Kopírujte hudbu, fotografie a videa z telefonu do počítače.

§ Synchronizujte seznamy stop a informace, jako jsou kontakty, kalendář,
dokumenty a webové záložky mezi telefonem a počítačem.

§ Snadno přeneste fotografie, videa, zprávy, kontakty a další položky ze zařízení
iPhone® do telefonu HTC.

§ Procházejte a spravujte soubory ve svém telefonu (pouze Mac).

Které formáty jsou podporovány v aplikaci HTC Sync Manager?

Formáty a kodeky videa § 3GP a 3G2 (3. generace projektu partnerství)

§ MP4 (MPEG-4)

§ WMV (Windows Media Video)

Formáty a kodeky zvuku § FLAC (Free Lossless Audio Codec)

§ AAC a M4A (High Efficiency AAC v1 a v2)

§ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)

§ WAV (Resource Interchange File Format)

§ WMA (Windows Media Audio)
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Obrazové formáty § BMP

§ GIF

§ JPEG a JPG

§ PNG

Formáty dokumentů § Microsoft® Word: DOC, DOCX

§ Microsoft Excel®: XLS, XLSX

§ Microsoft PowerPoint®: PPT, PPTX

§ PDF

§ TXT

Formáty WMA a WMV jsou podporovány jen ve Windows.

Instalace aplikace HTC Sync Manager do
počítače

§ Před zahájením instalace aplikace HTC Sync Manager pro zajištění bezproblémové
instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj
antivirový program.

§ Pokud aplikaci HTC Sync Manager instalujete na počítač se systémem Windows
Vista® nebo pozdější verze, musíte mít oprávnění správce.

1. Stáhněte si instalační program aplikace HTC Sync Manager ze stránky podpory
společnosti HTC (www.htc.com/support).

2. Spusťte instalační program a dodržujte pokyny na obrazovce.

3. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB. Otevře se aplikace
HTC Sync Manager.

Pokud chcete zjistit a stáhnout si nové aktualizace, klepněte na položku  > Zjistit
aktualizace v aplikaci HTC Sync Manager.
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Importování médií z počítače do aplikace HTC
Sync Manager
Do aplikace HTC Sync Manager můžete shromáždit veškerou svou hudbu, fotografie a
videa a pomocí vestavěného přehrávače si je užívat.

§ Klepněte na položky Hudba > KNIHOVNA a potom přetáhněte složku (nebo
libovolný hudební soubor v této složce) do aplikace HTC Sync Manager.

§ Klepněte na položky Galerie > ALBA a potom přetáhněte složku (nebo
libovolnou fotografii či video v této složce) do aplikace HTC Sync Manager.

Ať přetáhnete složku nebo soubor, celá složka bude přidána jako album do aplikace
HTC Sync Manager a cesta složky bude přidána do seznamu sledovaných složek v
nastavení Hudba a Galerie. Nová média, která přidáte do složek, budou automaticky
importována do aplikace HTC Sync Manager.

V aplikaci Hudba a Galerie můžete také kliknout na NASTAVENÍ pro přidání složek,
které obsahují média, jež chcete importovat.

Importování knihoven a seznamů stop z aplikace iTunes nebo Windows
Media Player

Pokud máte v počítači nainstalovanou aplikaci iTunes nebo Windows Media Player,
knihovny a seznamy stop z těchto aplikací můžete importovat do aplikace HTC Sync
Manager.

V počítači potřebujete mít nainstalovanou aplikaci iTunes 9.0, Windows Media
Player 11 nebo pozdější verze.

1. Klepněte na položku Hudba > NASTAVENÍ.

2. Vyberte možnost Automaticky importovat z iTunes nebo Automaticky
importovat z Windows Media Player.

3. Klepněte na položku Použít (pouze Windows).

Pokud naimportované seznamy stop v aplikaci HTC Sync Manager změníte, o tyto
změny nepřijdete, když ručně obnovíte knihovnu Hudba. Pokud výše uvedené
možnosti vyberete, aplikace HTC Sync Manager zpětně naimportuje původní
seznamy stop jako nové seznamy stop.

6 Začínáme



Přenos nebo synchronizace
obsahu

Přesunování obsahu ze zařízení iPhone do
telefonu HTC
Díky aplikaci HTC Sync Manager můžete snadno přenášet obsah zařízení iPhone,
například kontakty, zprávy, tapetu, fotografie a videa z fotoaparátu a další položky, do
telefonu HTC.

Musíte používat iTunes 9.0 nebo pozdější pro zálohování obsahu iPhone do
počítače.

1. Připojte zařízení iPhone a váš telefon HTC k počítači.

2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku Další > PŘENÉST.

3. Klepněte na tlačítko Začínáme.

4. Pokud jste nepoužili aplikaci iTunes k zálohování obsahu zařízení iPhone do
počítače, proveďte to a potom pokračujte.

5. Klepněte na tlačítko Další.

6. Vyberte soubor zálohy zařízení iPhone a potom klepněte na tlačítko OK.

7. Vyberte typy obsahu, které chcete přenést do počítače HTC. 

Můžete zvolit, zda chcete vyměnit obsah v telefonu HTC za obsah z iPhone.

8. Klepněte na položku Start.
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Kopírování nebo odstraňování médií ve vašem
telefonu
Z počítače do telefonu můžete snadno kopírovat hudbu, fotografie, videa, celá alba
nebo seznamy stop.

1. Připojte telefon k počítači. Média, která již byla zkopírována do telefonu, budou
mít na miniatuře ikonu .

2. Kliknutím miniaturu vyberte. Nebo vyberte několik médií pro přenos.

3. Klikněte na některou z těchto ikon:

Zkopírujte vybraná média do telefonu.

Odstraňte vybraná média z telefonu.

Synchronizace dat mezi telefonem a
počítačem
Nastavte aplikaci HTC Sync Manager pro synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře a
webových záložek mezi vaším telefonem a počítačem se systémem Windows nebo
Mac.

Telefon lze synchronizovat s následujícími aplikacemi v počítači:

§ (Ve Windows) Outlook® 2003, Outlook 2007 nebo Outlook 2010.

§ (V systému Mac) Apple® Kontakty, Apple Adresář, Apple Kalendář, Apple iCal
nebo Outlook 2011 pro Mac.

§ Webový prohlížeč, jako je Internet Explorer®, Firefox® nebo Google Chrome™.
Pokud budete synchronizovat pomocí Firefox nebo Google Chrome, nejprve
před synchronizací prohlížeč zavřete.

1. Připojte telefon k počítači.

2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku Další.

3. Zaškrtněte políčka typů dat, které chcete synchronizovat.
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4. Klepněte na položku Nastavení na různých typech dat pro přizpůsobení
nastavení synchronizace.

Lidé § Vyberte v počítači aplikaci pro kontakty, se kterou chcete
synchronizovat telefon.

§ Pokud jsou v telefonu a v počítači konfliktní kontakty, zvolte, která
data chcete zachovat.

Kalendář § Vyberte v počítači aplikaci pro kalendář, se kterou chcete
synchronizovat telefon.

§ Vyberte, odkdy chcete začít synchronizaci událostí kalendáře.

§ Pokud jsou v telefonu a v počítači konfliktní schůzky, zvolte, která
data chcete zachovat.

Záložka Vyberte v počítači webový prohlížeč, se kterým chcete
synchronizovat telefon.

5. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync
Manager příště povolit automatickou synchronizaci dat a souborů (například
dokumentů a médií), klikněte na položku Další > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE
a potom vyberte možnost Synchronizovat automaticky vždy při připojení
telefonu.

§ Synchronizovat se budou pouze pole kontaktu a kalendáře, která jsou v telefonu k
dispozici.

§ Když záložky synchronizujete poprvé, vytvoří se ve webovém prohlížeči vašeho
počítače složka oblíbených položek nazvaná Záložky HTC. Tato složka obsahuje
záložky z telefonu. Pokud v počítači máte záložky, které chcete synchronizovat s
telefonem, nezapomeňte je uložit ve složce Záložky HTC.

Pokud jsou v telefonu a počítači konfliktní záložky, aplikace HTC Sync Manager
vždy zachová záložky z počítače.
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Synchronizace hudby, fotografií a videí z
telefonu do počítače
Nastavte aplikaci HTC Sync Manager tak, aby importovala hudbu, fotografie a videa z
telefonu do počítače.

1. Připojte telefon k počítači.

2. Postupujte některým z následujících způsobů:

§ Pokud chcete kopírovat hudbu z telefonu do počítače, klepněte na položku
Hudba > NASTAVENÍ a potom vyberte možnost Kopírovat všechnu hudbu
z telefonu.

§ Pokud chcete kopírovat fotografie a videa z telefonu do počítače, klepněte
na položku Galerie > NASTAVENÍ a potom vyberte možnost Automaticky
importovat fotografie a videa z telefonu.

Vyberte možnost Odstraňovat fotografie a videa z telefonu po importování, pokud
chcete po přenosu fotografie a videa z telefonu odstranit.

3. Klepněte na položku Použít (pouze Windows).

4. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync
Manager příště povolit automatickou synchronizaci médií a dalších položek
(například dokumentů a dat), klikněte na položku Další > NASTAVENÍ
SYNCHRONIZACE a potom vyberte možnost Synchronizovat automaticky vždy
při připojení telefonu.

Synchronizace seznamů stop mezi telefonem a
počítačem
Nastavte aplikaci HTC Sync Manager tak, aby prováděla synchronizaci seznamů stop
aplikace iTunes a Windows Media Player mezi vaším telefonem a počítačem.

1. Připojte telefon k počítači.

2. Klepněte na položku Hudba > NASTAVENÍ a potom vyberte možnost
Synchronizovat vybraný seznam stop.

3. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat.

4. Klepněte na položku Použít (pouze Windows).

5. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync
Manager příště povolit automatickou synchronizaci seznamů stop a dalších
položek (například dokumentů, mediálních souborů a dat), klikněte na položku
Další > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE a potom vyberte možnost
Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu.
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Synchronizace dokumentů z počítače do
telefonu

1. Připojte telefon k počítači.

2. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku Soubory > NASTAVENÍ
SYNCHRONIZACE.

3. Zvolte možnost Synchronizovat dokumenty.

4. Klepněte na položku Přidat a potom zvolte složku, která obsahuje dokumenty,
které chcete synchronizovat do telefonu. Můžete přidat několik složek.

5. Klikněte na , pokud synchronizujete poprvé. Pokud chcete aplikaci HTC Sync
Manager příště povolit automatickou synchronizaci dokumentů a dalších
položek, klikněte na položku Další > NASTAVENÍ SYNCHRONIZACE a potom
vyberte možnost Synchronizovat automaticky vždy při připojení telefonu.
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Zobrazení a správa médií

Přehrávání hudby v aplikaci HTC Sync
Manager
Patříte mezi hudební maniaky s obří sbírkou digitální hudby v počítači? Aplikace HTC
Sync Manager vám umožňuje spravovat hudební knihovnu a užívat si poslech
oblíbených skladeb.

1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku Hudba.

2. Můžete provádět následující:

§ Procházet hudbu podle kategorie v zobrazení seznamu. Klepněte na
položku KNIHOVNA >  a potom vyberte kategorii, jako je album, žánr,
interpret nebo skladba.

§ Poklepejte na skladbu, kterou chcete přehrát.

§ Když jste na kategorii album, interpret nebo žánr, přesuňte myš na obal
alba. Klikněte na  na obalu alba pro přehrání všech skladeb téhož alba,
interpreta nebo žánru.

3. Použijte ovládací prvky ve spodní části obrazovky k pozastavení, obnovení
přehrávání, opakování skladeb atd.

Přetáhněte posuvník ukazatele průběhu  pro přeskočení na libovolnou část
skladby.

Vytvoření seznamu stop v aplikaci HTC Sync Manager

1. V knihovně Hudba vyberte alba nebo hudební skladby, které chcete přidat do
svého seznamu stop. Můžete provádět následující:

§ Přidržet klávesu CTRL (ve Windows) nebo COMMAND (v systému Mac), a
potom kliknout na každé požadované album nebo hudební skladbu.

§ Přetáhněte myš přes rozsah alb či hudebních stop, které chcete vybrat.

2. Klikněte na položku  > Nový seznam stop, zadejte název seznamu stop a
potom klikněte na OK.

3. Pro přidání dalších vyberte jiná požadovaná alba nebo hudební skladby, klikněte
na  a potom klikněte na název seznamu stop.

4. Klikněte na položku SEZNAMY STOP, přesuňte myš na vytvořený seznam stop a
potom klikněte na  pro přehrání.
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Prohlížení fotografií a videí v aplikaci HTC
Sync Manager
Procházejte a prohlížejte si fotografie a videa v počítači, které jste importovali do
Galerie v aplikaci HTC Sync Manager.

1. V aplikaci HTC Sync Manager klepněte na položku Galerie.

2. Klepněte na položku ALBA pro procházení podle alba (složky) nebo klepněte na
položku ČAS pro procházení podle data.

3. Poklepejte na miniaturu pro zobrazení fotografií a videí.

4. Klepněte na  vedle položky Seřadit podle a zvolte, jak chcete fotografie a
videa uspořádat.

5. Můžete provádět následující:

§ Vyberte fotografie nebo videa a potom klepněte na , abyste je přesunuli
do jiného alba.

§ Poklepejte na fotografii nebo video pro získání většího zobrazení.

Úprava fotografií
Můžete provádět základní úpravy fotografií, například ořezávání a otáčení.

1. Ve zobrazení ALBA nebo ČAS poklepejte na album obsahující fotografie, které
chcete upravit.

2. Vyberte jednu nebo více fotografií, které chcete upravit.
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3. Klepněte na položku . Potom se zobrazí pás miniatur se všemi vybranými
fotografiemi.

4. Na pásu miniatur klepněte na první fotografii a potom zvolte, co chcete s
fotografií dělat.

Zobrazit
informace o
fotografii

Klepněte na položku  pro zobrazení informací, jako je
rozlišení, formát souboru atd.

Rotovat Klepněte na položku  nebo .

Oříznout 1. Klepněte na položku  a potom změňte velikost nebo
přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou
chcete oříznout.

Klepnout můžete také na položku Vlastní a potom vybrat
přednastavenou velikost fotografie.

2. Klepněte na položku Použít.

5. Přejděte na další fotografii. Budete dotázáni, zda chcete uložit změny v aktuální
fotografii.

6. Klepněte na tlačítko OK pro uložení a úpravu další fotografie.

Po upravení můžete fotografii snadno zkopírovat do telefonu. Klikněte na fotografii
v pásu miniatur a potom klikněte na .

Práce s dávkami snímků
Pokud máte snímky pořízené pomocí fotoaparátu v režimu dávkové fotografování,
můžete je z telefonu importovat do aplikace HTC Sync Manager. Podobně jako v
telefonu můžete změnit krycí fotografii pro dávku snímků nebo vybrat pouze jeden
snímek a ostatní odstranit.

1. Ve zobrazení ALBA nebo ČAS dvakrát klikněte na album obsahující dávky
snímků, které jste zkopírovali nebo sesynchronizovali z telefonu.

2. Klepněte na miniaturu, která na sobě má ikonu  a potom klepněte na .

14 Zobrazení a správa médií



3. Klepněte na položku . Potom se zobrazí pás miniatur se sérií snímků.

4. Projděte snímky a potom vyberte ten, který se vám líbí.

5. Nad pásem miniatur klepněte na některou z těchto ikon:

Nastavte vybraný snímek jako novou krycí fotografii.

Nechte si vybraný snímek a ostatní odstraňte.

Zobrazování fotografií HTC Zoe
Pokud jste importovali nebo synchronizovali fotografie HTC Zoe™ z telefonu do
počítače, můžete si je zobrazit v aplikaci HTC Sync Manager.

1. Ve zobrazení ALBA nebo ČAS poklepejte na album obsahující fotografie HTC
Zoe, které chcete zobrazit.

2. Poklepejte na miniaturu, která na sobě má ikonu . 

Fotografie HTC Zoe se skládá ze série snímků a krátkého videa momentu, který
jste zachytili. Video se automaticky přehraje.

3. Pokud chcete video přehrát znovu, klepněte pod ním na .
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Odstranění média z aplikace HTC Sync
Manager
Pokud chcete odstranit média, můžete se rozhodnout, zda je odstraníte pouze z
aplikace HTC Sync Manager, nebo zda je odstraníte také z počítače.

1. V aplikaci Hudba nebo Galerie vyberte jedno nebo více médií, která chcete
odstranit.

2. Stiskněte klávesu DELETE.

3. Můžete provádět následující:

§ Kliknutím na položku Zachovat soubory, pokud chcete odstranit vybraná
média pouze z aplikace HTC Sync Manager, ale ne z počítače.

§ Klikněte na tlačítko OK pro odstranění vybraných médií z aplikace HTC
Sync Manager i z počítače.

V aplikaci Hudba nebo Galerie můžete také kliknout na položku NASTAVENÍ pro
výběr a odstranění celé složky z aplikace HTC Sync Manager.

Procházení a správa souborů ve vašem
telefonu (pouze Mac)
Když máte telefon připojený k počítači Mac, můžete soubory v telefonu procházet,
kopírovat a spravovat pomocí aplikace HTC Sync Manager.

1. Když máte telefon připojený k počítači, klepněte na položky Files > FILES pro
zobrazení obsahu telefonu.

2. Můžete provádět následující:

§ Procházet mezi složkami a vytvářet nové složky.

§ Kopírovat soubory mezi telefonem a počítačem pouhým přetahováním.

§ Odstraňovat soubory z vašeho telefonu.

§ Přesunovat soubory tak, že je vyjmete a vložíte ze staré složky do jiné ve
vašem telefonu.
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distribuce a ochranné
známky

Copyright

HTC Sync Manager

Software: © 2013 Nero AG

Grafika a specifikace uživatelského rozhraní: © 2013 HTC Corporation. Na celém světě
všechna práva vyhrazena.

Zásady distribuce

Pokud jde o podmínky licence aplikace HTC Sync Manager, omezení licence, právní
omezení záruky a omezení odpovědnosti, viz Licenční smlouvu koncového uživatele
aplikace HTC Sync Manager.

Ochranné známky

iPhone, iTunes a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc.

Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media a Windows Vista jsou ochranné
známky skupiny společností Microsoft.

HTC, logo HTC, logo HTC quietly brilliant a HTC Zoe jsou ochranné známky nebo
servisní známky společnosti HTC Corporation.

Nero je registrovaná ochranná známka společnosti Nero AG.

Hudbu a technologii pro rozpoznávání videa a související data
poskytuje Gracenote®. Gracenote je průmyslovým standardem v
technologii rozpoznávání hudby a souvisejícího poskytování
obsahu. Další informace najdete na stránkách www.gracenote.com.
CD, DVD, disk Blu-ray a data související s hudbou a videem od
Gracenote, Inc., copyright © 2000 až do současnosti Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000 až do současnosti
Gracenote. Na tento produkt a službu se vztahuje jeden nebo více
patentů, které vlastní Gracenote. Neúplný seznam patentů
Gracenote najdete na webových stránkách Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo Gracenote a logotyp a logo
„Powered by Gracenote“ jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Gracenote ve Spojených státech
anebo dalších zemích. Na části obsahu se vztahují autorská práva ©

Gracenote nebo jejích poskytovatelů.

17 Autorská práva, zásady distribuce a ochranné známky

http://www.gracenote.com


Všechny ostatní názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
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