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Умовні позначення, які використовуються в
цьому посібнику
В цьому посібнику використовуються наступні символи для позначення корисної та
важливої інформації:

Це примітка. Примітка часто надає додаткову інформацію, наприклад, що станеться,
коли вибрати або не вибрати певну дію. Примітка також надає інформацію, яка може
бути придатною для деяких ситуацій.

Це порада. Вона надає альтернативний шлях для виконання певного кроку або
процедури, або дозволяє дізнатися про можливість, яка може бути корисною.

Це позначення означає важливу інформацію, необхідну вам для виконання певного
завдання або належної роботи певної функції.

Таким чином позначається інформація про запобіжні заходи, тобто інформація,
необхідна вам, щоб бути обережним і уникнути потенційних проблем.
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Розпакування

HTC Desire C
1. НАЗАД

2. Початковий екран

3. Останні програми

4. ГУЧНІСТЬ

5. Датчик наближення

6. ЖИВЛЕННЯ

7. 3,5-мм роз'єм для гарнітури

8. Роз'єм USB

§ Якщо ви хочете використовувати захисну плівку для екрану, не закривайте та не
блокуйте датчик наближення. Ви можете придбати спеціальну плівку для захисту
екрану HTC Desire C, яка вже має невеличкий отвір для датчика.

§ Вам потрібно вставити та використовувати карту пам'яті для збереження фото, відео,
музики та інших файлів.
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Задня кришка
Зняття задньої кришки

1. Надійно тримайте HTC Desire C передньою стороною донизу.

2. За допомогою пальця відкрийте верхню кришку невеликого отвору поряд з кнопкою
Живлення. 
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Встановлення на місце задньої кришки

Під задньою кришкою розміщуються антени телефону. Щоб отримати найкращий
сигнал для викликів, передачі даних та навігації GPS, обов'язково надійно прикріпіть
задню кришку до телефону.

1. Спочатку вставте нижню частину задньої кришки в корпус HTC Desire C.

2. Натисніть вниз бокові та верхню частину задньої кришки, щоб зафіксувати кришку
на місці. 

Коли задня кришка зафіксується на місці, ви почуєте характерне клацання.

Видалення акумулятора

Перед використанням HTC Desire C в перший раз потрібно зняти з акумулятора тонку
захисну плівку.

1. Зніміть задню кришку.

2. За допомогою великого або вказівного пальця вийміть акумулятор з акумуляторного
слоту. 
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SIM-карта
SIM-карта містить ваш номер телефону, детальну інформацію про послуги та пам'ять для
збереження контактів телефонної книги та/або текстових повідомлень.

Встановлення SIM-карти

1. Зніміть задню кришку.

2. Витягніть батарею.

3. Вставте SIM-карту до кінця в слот SIM-карти таким чином, щоб її контактні пластини
були повернуті вниз, а кут з вирізом був назовні. 

Видалення SIM-карти

Не забудьте вимкнути HTC Desire C перед витягуванням SIM-карти.

1. Зніміть задню кришку.

2. Витягніть батарею.

3. Натисніть та утримуйте фіксатор SIM-карти, а потім посуньте SIM-карту з
протилежного кінця. 

4. Витягніть SIM-карту зі слоту.
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Карта пам'яті
Використовуйте карту пам'яті для зберігання фото, відео та музики.

Встановлення карти пам'яті

1. Зніміть задню кришку.

2. Вставте карту microSD™ в слот карти пам'яті таким чином, щоб її контактні пластини
були повернуті вниз. Встановіть кришку на місце. 

Відключення карти пам'яті
Якщо потрібно витягнути карту пам'яті, коли HTC Desire C увімкнено, спершу відключіть
карту пам'яті, щоб запобігти псуванню або пошкодженню файлів на карті пам'яті.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Пам'ять > Відключити карту пам'яті.

Видалення карти пам'яті

1. Зніміть задню кришку.

2. Витягніть карту пам'яті зі слоту. 
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Зарядка акумулятора
Перед тим, як увімкнути HTC Desire C та почати ним користуватися, рекомендується
зарядити акумулятор.

§ Акумулятор вже встановлено в HTC Desire C під час відправки. Між акумулятором та
відсіком вставлено тонку плівку. Перед зарядкою акумулятора цю плівку необхідно
видалити.

§ Для зарядки акумулятора повинні використовуватися тільки адаптер живлення та USB-
кабель, які знаходяться в коробці.

§ Не видаляйте акумулятор з HTC Desire C, коли виконується зарядка за допомогою
адаптера живлення або автомобільного адаптера.

1. Вставте невеликий кінець USB-кабелю в роз'єм USB. 

2. Вставте інший кінець USB-кабелю в адаптер живлення.

3. Увімкніть адаптер живлення в електричну розетку, щоб почати зарядку акумулятора.

В якості запобіжного заходу акумулятор припиняє зарядку, якщо перегрівається.

Увімкнення або вимкнення живлення
Увімкнення живлення

Натисніть кнопку Живлення. Легко. 

Після увімкнення HTC Desire C перший раз потрібно буде налаштувати його.
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Вимкнення живлення

1. Якщо дисплей погас, натисніть кнопку Живлення, щоб знову увімкнути його, а потім
розблокуйте екран.

2. Натисніть та утримуйте кнопку Живлення протягом кількох секунд.

3. Натисніть Вимкнути в меню варіантів.

Налаштування HTC Desire C перший раз
Після увімкнення HTC Desire C перший раз з'явиться повідомлення про необхідність
налаштувати його.

Просто виконайте інструкції на екрані і через декілька секунд телефон розпочне роботу. 

Деякі функції, які потребують з'єднання з Інтернетом, наприклад, служби визначення
розташування та автоматичної синхронізації ваших онлайнових облікових записів
можуть потребувати додаткової оплати за передачу даних. Не хвилюйтесь. Ви можете
вмикати та вимикати їх у налаштуваннях пізніше.

Після запуску HTC Desire C ви побачите швидкі підказки на деяких екранах (наприклад, на
Початковому екрані), що розкажуть вам про використання HTC Desire C. Підказки для
екрану не будуть з'являтися знову після того, як ви закриєте їх.

Щоб знову побачити швидкі підказки, відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  >
Про програму > Довідка > Показати всі короткі поради.

Вам потрібні короткі вказівки щодо
користування телефоном?
Програма Показати допомагає отримати максимум від HTC Desire C протягом декількох
секунд.

§ Хочете знати, як зробити певну дію прямо зараз? Просто введіть ключові слова та
отримайте чіткі актуальні відповіді прямо на HTC Desire C.

§ Маєте відчуття, що не отримуєте максимум від свого телефону? Продивіться
простий короткий огляд в програмі Показати, щоб дізнатися, як це зробити. Теми
починаються з вступу і закінчуються розширеними темами та віджетом Показати,
який навіть рекомендує теми, які вам можуть сподобатись.

Щоб відкрити вікно Показати на Початковому екрані, натисніть  > Показати.

Якщо ви ще не завантажили вміст Показати або якщо вже доступний оновлений вміст,
просто натисніть посилання на завантаження, щоб отримати його.
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Пошук Показати

1. В програмі Показати натисніть , а потім введіть слова, які потрібно знайти.

2. Натисніть результат пошуку, щоб перейти безпосередньо до цього пункту.
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Ваш перший тиждень з
новим телефоном

Функції, якими ви будете насолоджуватися на
HTC Desire C
HTC Desire C надає вам захоплюючу камеру, чудові враження від звуку та інше.

Знімок та відправка за секунди
Миттєво завантажуйте фото у свою улюблену соціальну мережу відразу після зйомки.
Щоб дізнатися більше, див. Зміна налаштувань камери та відео на стор. 61.

Ви також можете отримувати фото з раніше записаного відео. Див. Отримання фотографій
під час перегляду відео на стор. 63.

Beats By Dr. Dre Audio™

Інтеграція Beats Audio™ надає вам розкішне, достовірне враження від звуку під час
прослуховування музики. Щоб дізнатися більше, див. Поліпшіть звучання своєї музики на
стор. 70.

Інтеграція Dropbox з HTC Sense
Завжди майте доступ до своїх фото, відео та документів будь-де, зберігаючи їх у Dropbox.
В разі налаштування облікового запису Dropbox з HTC Desire C ви навіть можете отримати
додаткові 23 Гб безкоштовного сховища Dropbox на два роки. Щоб дізнатися, як це
зробити, див. Використання Dropbox на HTC Desire C на стор. 102.

Приємні та безтурботні враження від перегляду сторінок Інтернету
Насолоджуйтеся HTML5 та Flash® файлами у дорозі. Більше не потрібно переміщувати
зображення ліворуч та праворуч. Функція заповнення текстом браузера автоматично
налаштовує текст за шириною екрану. Щоб дізнатися більше про використання веб-
браузера, див. Перегляд сторінок Інтернету на стор. 53.

Ви також можете зберегти копію того, що переглядається, щоб воно було доступним
пізніше навіть без з'єднання з Інтернетом. Див. Збереження веб-вмісту для подальшого
використання на стор. 56.

Інтелектуальний набір
Функція інтелектуального набору набирача номера телефону дозволяє швидко та легко
зробити виклик. Просто введіть номер телефону або кілька перших літер імені контакту.
Див. Виконання виклику за допомогою екрану Інтелектуальний набір на стор. 36.
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Головний екран
Початковий екран є тим місцем, де ви налаштовуєте HTC Desire C на власний смак. Ви
можете додавати улюблені програми, ярлики, папки та віджети, щоб вони завжди були під
рукою. Щоб дізнатися, як це зробити, див. Персоналізація на стор. 27.

Розширений початковий екран
Коли ви почнете активно використовувати свій HTC Desire C, може виявитися, що одного
Початкового екрану недостатньо. Це не є проблемою.

Посуньте палець горизонтально ліворуч або праворуч на екрані, і ви побачите додаткове
місце для додавання значків, віджетів та іншого.

Натисніть , щоб повернутися до головного Початкового екрану.

Управління сенсором

Натискання Якщо потрібно ввести текст за допомогою клавіатури, вибрати такі
елементи на екрані, як значки програм та налаштувань, або
натиснути кнопки на екрані, просто натисніть їх пальцем.

Натискання та
утримування

Щоб відкрити доступні варіанти для елементу (наприклад, контакт
або посилання на веб-сторінці), просто натисніть та утримуйте
елемент.

Проведення
пальцем або
посунення пальця

Провести пальцем або посунути палець означає, що потрібно
швидко протягнути палець вертикально або горизонтально по
екрану.

Перетягування Натисніть та утримуйте палець з певним натиском перед тим, як
почати перетягувати. Під час перетягування не відпускайте
палець доти, доки не буде досягнуто потрібного положення.

Перелистування Перелистування екрану схоже на проведення пальцем по екрану,
за винятком того, що потрібно проводити пальцем легко та
швидко. Цей жест пальцем завжди виконується у вертикальному
напрямку, наприклад, під час перелистування списку контактів або
повідомлень.

Поворот На більшості екранів ви можете автоматично змінювати
орієнтацію екрану з портретної на ландшафтну, повертаючи HTC
Desire C набік. Під час введення тексту ви можете повернути HTC
Desire C набік, щоб вивести клавіатуру більшого розміру.
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Щипок У деяких програмах, наприклад програмі Галерея або веб-
браузері, ви можете “щипнути” екран двома пальцями (наприклад,
великим та вказівним пальцем), щоб збільшити або зменшити
зображення під час перегляду зображення або веб-сторінки.

Прокрутка двома
пальцями

У деяких програмах, таких як Пошта або Люди, ви можете
використовувати два пальці для прокрутки екрану. На екрані буде
відображено порядок сортування, і ви зможете легко прокручувати
потрібну інформацію.

Режим сну
Режим сну економить енергію акумулятора, переводячи HTC Desire C в стан низького
споживання енергії, коли дисплей вимкнено. Він також зупиняє випадкові натиснення
кнопок, коли HTC Desire C знаходиться в сумці. Ви все одно будете отримувати
повідомлення та виклики, а пропущені виклики та повідомлення будуть з'являтися на
екрані блокування.

Щоб пропущені виклики або повідомлення не з'являлися на екрані блокування,
відкрийте панель Сповіщення, а потім натисніть  > Конфіденційність.

Переключення в режим сну
Швидко натисніть кнопку Живлення, щоб вимкнути дисплей та переключитися в режим
сну. HTC Desire C також автоматично переходить в режим сну, коли деякий час
знаходиться в режимі очікування.

Деактивація режиму сну
Щоб активувати HTC Desire C вручну, натисніть кнопку Живлення. Вам потрібно буде
розблокувати екран.

HTC Desire C автоматично активується у випадку вхідного виклику.
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Розблокування екрану
Потягніть кільце вгору, щоб розблокувати екран. 

Якщо ви встановили комбінацію розблокування екрану, PIN-код або пароль, вам буде
запропоновано відтворити комбінацію на екрані або ввести PIN-код або пароль перед
його розблокуванням.

Якщо ви встановили нагадування про подію або будильник, ви можете перетягнути  або

 в кільце, щоб відстрочити або відключити подію або будильник.

Відкриття програми з екрану блокування

§ На екрані блокування перетягніть значок програми в кільце, щоб розблокувати
екран, та перейти безпосередньо до програми. 

Ярлики на екрані блокування є тими ж самими, що й на панелі запуску Початкового
екрану. Щоб змінити ярлики екрану блокування, замініть програми на панелі запуску.

§ Коли на екрані блокування відображається сповіщення або інформація, наприклад
про пропущений виклик або нове повідомлення, ви можете перетягнути його в
кільце, щоб перейти безпосередньо до його програми.

19 Ваш перший тиждень з новим телефоном



Отримання контактів на HTC Desire C
Існує декілька шляхів додавання контактів на HTC Desire C. Ви можете синхронізувати
HTC Desire C з контактами вашого облікового запису Google®, комп'ютера, Facebook® та
інше.

HTC Sync
Manager

Синхронізуйте контакти зі свого старого телефону на комп'ютер, а
потім скористайтесь програмою HTC Sync Manager для синхронізації
HTC Desire C з контактами Microsoft® Outlook®, Outlook Express або
Windows® вашого комп'ютера.

Gmail™ Контакти Google імпортуються в HTC Desire C після входу в
обліковий запис Google. Ви також можете створити додаткові
контакти Google прямо з HTC Desire C.

 

Facebook Увійдіть до свого облікового запису Facebook, щоб імпортувати
контактну інформацію ваших друзів Facebook.

 

Контакти
телефону

Ви можете вибрати створення та збереження контактів
безпосередньо в HTC Desire C або перенесення існуючих контактів зі
свого старого телефону.

 

SIM-карта Скопіюйте всі свої контакти SIM-карти в HTC Desire C.  

Microsoft
Exchange
ActiveSync®

HTC Desire C синхронізує ваші робочі контакти з серверу Microsoft
Exchange ActiveSync на вашому робочому місці.

 

Передача Скористайтесь програмою Передача для передачі не тільки ваших
контактів, але й подій календаря та текстових повідомлень з вашого
старого телефону на HTC Desire C.

 

Передача контактів з вашого старого телефону
Легко перешліть контакти з вашого старого телефону на HTC Desire C через Bluetooth®. В
залежності від моделі вашого старого телефону ви також можете переслати на HTC Desire
C інші типи даних, наприклад, події календаря та текстові повідомлення.

1. На Початковому екрані натисніть  > Передача.

2. Натисніть Далі, щоб почати.

3. Виберіть назву та модель старого телефону.

4. Увімкніть Bluetooth на вашому старому телефоні, встановіть його в режим
видимості, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Виконання першого виклику
1. На Початковому екрані натисніть .

2. Введіть номер телефону або кілька перших літер імені контакту.

3. Натисніть у списку контакт, щоб зробити виклик.

4. Щоб завершити виклик, натисніть Завершити виклик.
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Надсилання першого текстового повідомлення
1. На Початковому екрані натисніть  > Повідомлення.

2. Натисніть .

3. Натисніть , а потім виберіть контакти, яким потрібно надіслати повідомлення.

4. Натисніть поле, в якому відображається Додати текст, а потім введіть
повідомлення.

5. Натисніть , щоб вставити смайлик або додати швидкий текст.

6. Натисніть Надіслати.

Отримання фото, відео та музики на HTC
Desire C та з нього
Існує два шляхи, якими можна передавати медіафайли.

§ Під'єднайте HTC Desire C до комп'ютера та виберіть режим Дисковод. Комп'ютер
розпізнає його як будь-який зйомний USB-диск, і ви зможете копіювати свої
медіафайли між ними.

§ Завантажте та скористайтесь програмою HTC Sync Manager. Ви можете легко
встановити її для синхронізації папок, які містять медіафайли та списки відтворення
на комп'ютері за допомогою HTC Desire C. HTC Sync Manager може автоматично
отримувати фото та відео з HTC Desire C на комп'ютер.

Завантажте та встановіть HTC Sync Manager, якщо це можливо, з нашого веб-сайту.
Або тимчасово завантажте та використовуйте останню версію HTC Sync для
синхронізації медіафайлів та даних.
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Копіювання та відправка тексту
В таких програмах, як веб-браузер та Пошта, ви можете вибирати та копіювати текст, а
потім вставляти або відправляти його.

Вибір тексту

1. Натисніть та утримуйте слово.

2. Перетягніть позначки початку та кінця, щоб позначити текст, який потрібно вибрати. 

Щоб скопіювати адресу посилання на веб-сторінку, натисніть та утримуйте посилання, а
потім натисніть Копіювати URL посилання.

Копіювання та вставлення тексту

1. Після вибору тексту, який потрібно копіювати, натисніть Копіювати. 

Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

2. В полі введення тексту (наприклад, під час створення ел. пошти), натисніть та
утримуйте місце, куди потрібно вставити текст.

3. Натисніть Вставити.

Відправка тексту

1. Після вибору тексту, який потрібно відправити, натисніть Вислати.

2. Виберіть, куди потрібно вставити та відправити вибраний текст, наприклад, у
повідомлення ел. пошти або оновлення статусу соціальної мережі.
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Скріншот екрану HTC Desire C
Бажаєте показати свій високий рахунок у грі, написати блог про функції HTC Desire C або
опублікувати оновлення статусу на Facebook про пісню, яка відтворюється? Можна легко
зробити знімок екрану та відправити його з програми Галерея.

Натисніть та утримуйте кнопку Живлення, а потім натисніть . Екран буде збережено в
альбомі Знімки камери в програмі Галерея.

Переключення між недавно відкритими
програмами
Ви можете легко отримувати доступ до програм, які недавно відкривалися.

1. Натисніть .

2. Перемістіть палець вгору або вниз, щоб побачити програми, які недавно
відкривалися. 

3. Натисніть програму, щоб відкрити її.

Сповіщення
Значки сповіщення
Значки сповіщення на панелі стану спрощують перегляд актуального стану повідомлень,
подій календаря та будильників.
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Панель сповіщень
В разі отримання сповіщення ви можете відкрити панель сповіщень, щоб побачити,
сповіщення про яку подію або нову інформацію ви отримали. Панель сповіщень також
дозволяє швидко отримувати доступ до налаштувань.

1. Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть та утримуйте панель стану, а потім
посуньте палець вниз. 

Якщо у вас декілька сповіщень, прокрутіть екран вниз, щоб побачити всі сповіщення.

2. Щоб закрити панель сповіщень, натисніть та утримуйте нижній рядок панелі, а потім
посуньте палець вгору. Або просто натисніть .

Налаштування
Хочете змінити мелодію, встановити з'єднаня Wi-Fi® або зробити екран яскравішим?
Зробіть це та багато іншого в розділі Налаштування.

Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть . Ось декілька основних налаштувань,
які можна змінити:

§ Натисніть перемикач On/Off поряд з таким елементом, як Wi-Fi, щоб увімкнути або
вимкнути його. Натисніть сам елемент, щоб виконати конфігурацію його
налаштувань.

§ Натисніть Звук, щоб встановити мелодію, вибрати профіль звуку та виконати
конфігурацію налаштувань звуку вхідного виклику.

§ Натисніть Екран (або Екран і жести), щоб змінити яскравість екрану або встановити,
як довго екран буде вимкнено перед переходом в режим сну.

§ Натисніть Безпека, щоб налаштувати екран або блокування SIM-карти.
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Подовження часу роботи акумулятора
Час, протягом якого акумулятор може пропрацювати перед тим, як знадобиться зарядка,
залежить від того, як ви використовуєте HTC Desire C. Функції та аксесуари, які
використовуються, можуть вплинути на час роботи від акумулятора.

Ви можете подовжити час роботи від акумулятора, виконуючи декілька простих порад:

§ Вимикайте дисплей, коли він не використовується

§ Зменшіть гучність

§ Закривайте програми, які інтенсивно споживають заряд акумулятора, такі як
Камера, після закінчення користування ними

§ Переконайтесь, що програми закриті і не продовжують працювати у фоновому
режимі

§ Користуйтесь адаптером живлення, коли це можливо

Оновлення програм HTC Desire C
HTC Desire C може перевіряти та сповіщати про нові доступні оновлення програм. Потім
ви можете завантажити та встановити оновлення програм за допомогою Wi-Fi або
з'єднання для передачі даних. Ви також можете вручну перевірити, чи є доступні
оновлення програм.

В залежності від типу оновлення воно може видалити всі ваші персональні дані та
індивідуальні налаштування, а також всі встановлені програми. Переконайтесь, що ви
зробили резервну копію інформації та файлів, які потрібно зберегти.

Ви можете захотіти скористатися Wi-Fi для завантаження оновлень програм, щоб
уникнути додаткової плати за передачу даних.

Встановлення оновлення
Якщо Інтернет-з'єднання увімкнено та доступне нове оновлення, з'явиться діалогове вікно
оновлення системи з вказівками щодо виконання цього процесу. Якщо ви не бачите
діалогового вікна, перевірте значок сповіщення про оновлення  на панелі стану.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть сповіщення про оновлення.

2. В діалоговому вікні оновлення системи виберіть, який тип з'єднання
використовувати для завантаження оновлення.

3. Виконайте інструкції на екрані, щоб почати завантаження.

4. Після завершення завантаження натисніть Установити зараз, а потім натисніть OK
у діалоговому вікні Встановити оновлення системного ПЗ.

Дочекайтесь завершення оновлення. Після цього HTC Desire C автоматично
перезапуститься.
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Перевірка оновлень вручну

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Про програму > Оновлення ПЗ > Перевірити зараз.

Синхронізація медіафайлів та даних за
допомогою HTC Sync Manager
За допомогою програми HTC Sync Manager користуйтесь тими ж самими медіафайлами
незалежно від того, працюєте ви на комп'ютері, чи знаходитеся в дорозі. Використовуйте її
також для зберігання однакових контактів, важливих документів та інших даних на HTC
Desire C та на комп'ютері.

HTC Sync Manager є заміною для HTC Sync та надає набагато більше можливостей. Ви
можете:

§ Відтворювати музику та відео за допомогою вбудованого програвача. Ви також
можете відтворювати списки відтворення iTunes® та Windows Media® Player.

§ Керувати своєю бібліотекою музики, фотографій та відео на комп'ютері.

§ Отримувати музику з компакт-дисків на комп'ютер.

§ Синхронізувати фото, відео, музику, списки відтворення та альбоми між HTC Desire
C та комп'ютером.

§ Синхронізувати таку інформацію, як контакти, календар, документи та веб-закладки
між HTC Desire C та комп'ютером.

Щоб дізнатися, як встановити та використовувати цю програму, див. Основні відомості про
HTC Sync Manager на стор. 127.

Завантажте та встановіть HTC Sync Manager (якщо це можливо) з сайту www.htc.com/
help. Або тимчасово завантажте та використовуйте останню версію HTC Sync для
синхронізації медіафайлів та даних.
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Персоналізація

Повна персоналізація HTC Desire C
Зробіть так, щоб HTC Desire C виглядав та звучав так, як ви того хочете. Персоналізуйте
його за допомогою різних фонових малюнків, обкладинок, мелодій та звуків сповіщень для
таких подій, як вхідне текстове повідомлення, ел. пошта, та нагадування календаря.

Персоналізація HTC Desire C за допомогою
сюжетів
В разі використання різних сюжетів HTC Desire C поєднує декілька телефонів одразу.
Сюжети являють собою персоналізовані макети Початкового екрану, які можна швидко
застосувати. Переключаючись між сюжетами, ви миттєво перетворюєте HTC Desire C в
ідеальний телефон для вихідних, телефон для подорожей, робочий телефон або ігровий
телефон.

Кожного разу, коли ви додаєте або змінюєте щось на Початковому екрані, HTC Desire C
автоматично зберігає ваші зміни до вибраного поточного сюжету.

Використання попередньо встановленого сюжету
HTC Desire C має попередньо встановлені сюжети, кожен з яких має попереднє
налаштування з іншим фоновим малюнком та колекцією віджетів, яка відповідає різним
моментам вашого життя. Ви можете вибрати сюжет, який підходить для роботи, гри,
подорожі або соціального життя.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Персоналізувати.

2. На вкладці Екран натисніть Сюжет.

3. Посуньте палець на екрані з правого на лівий бік, щоб вибрати потрібний сюжет.

4. Натисніть Застосувати.

Створення нового сюжету
Під час створення нового сюжету ви почнете з порожнього Початкового екрану.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Персоналізувати.

2. На вкладці Екран натисніть Сюжет.

3. Натисніть  > Новий.
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4. Введіть назву нового сюжету, а потім натисніть Готово.

5. Налаштуйте сюжет, додавши віджети та програми, змінивши фоновий малюнок та
інше. Всі ваші зміни будуть автоматично збережені у цьому сюжеті.

Перейменування сюжету

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Персоналізувати.

2. На вкладці Екран натисніть Сюжет.

3. Перемістіть палець на екрані з правого на лівий бік, щоб вибрати сюжет, який
потрібно перейменувати.

4. Натисніть та утримуйте макет сюжету, а потім натисніть Перейменувати.

5. Введіть нову назву сюжету.

6. Натисніть Готово.

Видалення сюжетів

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Персоналізувати.

2. На вкладці Екран натисніть Сюжет.

3. Натисніть  > Видалити.

4. Посуньте палець на екрані з правого на лівий бік, щоб переглянути сюжети, а потім
натисніть один або більше сюжетів, які потрібно видалити.

5. Натисніть Видалити.

Зміна фонового малюнка
Зробіть своє улюблене фото фоновим малюнком Початкового екрану. Виберіть один з
доступних фонових малюнків, або скористайтесь фото, знятим за допомогою камери.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Персоналізувати.

2. На вкладці Екран натисніть Фоновий малюнок.

3. Натисніть на один з наступних варіантів:

Галерея Виберіть існуюче фото та обріжте його.

Фонові малюнки HTC Виберіть попередньо встановлений малюнок, а потім
натисніть Попередній перегляд.

4. Натисніть Зберегти або Застосувати.
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Застосування нової обкладинки
Персоналізація окремих елементів за допомогою застосування нової обкладинки.
Обкладинки надають іншого вигляду більшості кнопок на екрані, екранам програм, меню
варіантів та іншим елементам.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Персоналізувати.

2. На вкладці Екран натисніть Обкладинка.

3. Перемістіть палець на екрані з правого на лівий бік, щоб вибрати потрібну
обкладинку.

4. Натисніть Застосувати.

Персоналізація Початкового екрану за
допомогою віджетів
Віджети дозволяють розмістити під рукою важливу інформацію та медіаконтент прямо на
Початковому екрані. Деякі віджети вже додані до Початкового екрану для вашої зручності.
Ви можете додати ще більше з доступних вибраних віджетів.

Додавання віджета на Початковий екран

1. Натисніть і утримуйте порожнє місце на Початковому екрані.

2. На вкладці Віджети можна:

§ Переміщуватися ліворуч або праворуч через повний набір віджетів.
§ Натискати  для пошуку певних віджетів.
§ Натискати Усі віджети, щоб вибрати їх в меню вибору.

Деякі віджети є доступними у різних стилях та розмірах.

3. Перетягніть віджет на макет одного з екранів, куди потрібно додати його.

Ви також можете додавати віджети, які дозволяють швидко вмикати та вимикати певні
налаштування, наприклад, Wi-Fi та Bluetooth. Натисніть Усі > Налаштування, а потім
натисніть потрібний віджет.
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Зміна налаштувань віджета
Ви можете змінювати основні налаштування деяких віджетів (наприклад, віджетів Люди та
Пошта) з Початкового екрану.

1. Натисніть та утримуйте віджет на Початковому екрані, а потім перетягніть його на
. 

Після цього відкриється відповідний екран, на якому можна змінити деякі
налаштування для цього віджета.

2. Налаштуйте параметри віджета.

Зміна розміру віджету
Розмір деяких віджетів можна змінювати після додавання їх на Початковий екран.

1. Натисніть та утримуйте віджет на Початковому екрані, а потім відпустіть палець.
Якщо ви побачите, як на віджеті з'явилися кнопки з вказівними стрілками, це
означає, що розмір віджету можна змінювати.

2. Перетягніть кнопку зі стрілкою, щоб збільшити або зменшити розмір віджету.

Додавання програм та інших ярликів на
Початковий екран
Помістіть програми, які часто використовуються, на Початковий екран. Ви також можете
додати ярлики до налаштувань, які часто використовуються, закладки та інше.

1. Натисніть і утримуйте порожнє місце на Початковому екрані.

2. На вкладці Програми або Ярлики виберіть, яку саме програму або ярлик потрібно
додати.

Щоб додати ярлик, також можна натиснути , натиснути та утримувати програму, а
потім перетягнути її на вільне місце на Початковому екрані.
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Перегрупування або видалення віджетів та
значків на Початковому екрані
Переміщення віджета або значка

1. Натисніть та утримуйте віджет або значок, який потрібно перемістити.

2. Перетягніть віджет або значок у нове місце на екрані. 

§ Ви можете призупинитися на лівому або правому краю екрану, щоб перетягнути віджет
або значок на іншу панель Початкового екрану.

§ В разі перетягування віджета на місце, яке вже зайнято іншим віджетом або значком,
він автоматично переміститься вбік, звільняючи місце.

3. Коли віджет або значок опиниться там, де потрібно, відпустіть палець.

Видалення віджета або значка

1. Натисніть та утримуйте віджет або значок, який потрібно видалити, а потім
перетягніть його на .

2. Коли віджет або значок стане червоним, відпустіть палець.
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Персоналізація панелі запуску
Панель запуску на Початковому екрані надає миттєвий доступ до програм, що часто
використовуються. Ви можете замінити програми на панелі запуску іншими програмами,
які часто використовуються.

1. Натисніть та утримуйте програму, яку потрібно замінити, а потім перетягніть її з
панелі запуску. 

2. Натисніть , щоб перейти до екрану Усі програми.

3. Натисніть та утримуйте програму, а потім перетягніть її на порожній слот на панелі
запуску.

§ Ви також можете помістити на панель запуску ярлики до налаштувань або інформації.
Спочатку додайте ярлик до Початкового екрану, а потім перетягніть його на панель
запуску.

§ Папки або ярлики, які видно на екрані блокування, є тими ж самими, що й на панелі
запуску.

Групування програм у папку
Використовуйте папки для групування програм на панелі запуску або Початковому екрані,
щоб звільнити місце для додавання большої кількости програм.

1. Натисніть та утримуйте програму, а потім перетягніть її на іншу програму, щоб
автоматично створити папку. 

2. Натисніть папку, щоб відкрити її.

3. Натисніть .
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4. Виберіть одну або більше програм, які потрібно додати в папку.

5. Натисніть Додати.

Ви також можете додавати ярлики до налаштувань або інформації. Спочатку додайте
ярлик до Початкового екрану, а потім перетягніть його в папку.

Перейменування папки

1. Натисніть папку, щоб відкрити її.

2. Натисніть панель назви вікна папки.

3. Введіть нове ім'я папки.

4. Натисніть на місце за межами папки, щоб закрити її.

Видалення елементів з папки

1. Натисніть папку, щоб відкрити її.

2. Натисніть та утримуйте програму або ярлик, а потім перетягніть його на , щоб
видалити. Повторіть цей процес, щоб видалити інші елементи.

Якщо в папці є тільки один елемент, папка видалить з групи останній елемент та
автоматично видалиться.

Персоналізація за допомогою наборів звуків
Кожний набір звуків надає іншу комбінацію звуків для мелодії та таких сповіщень, як вхідні
повідомлення, ел. пошта, нагадування про події календаря та інше. Переключаючись між
наборами звуків, ви можете миттєво зробити так, щоб HTC Desire C дзвонив та
попереджав вас веселими звуками, коли ви відпочиваєте з друзями або переключався на
витончені звуки, коли ви на роботі.

Створення набору звуків

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Персоналізувати.

2. На вкладці Звук натисніть Набір звуків.

3. На екрані Звукові файли натисніть .

4. Введіть назву нового набору звуків, а потім натисніть Готово.

Після цього тільки що створений набір звуків буде додано до списку наборів звуків. Ви
можете на свій смак виокремити різні звуки для набору звуків.

Зміна мелодії, сповіщень та звуків

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Персоналізувати.

2. На вкладці Звук натисніть Набір звуків.
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3. Виберіть набір звуків, який потрібно налаштувати, або створіть новий, а потім
натисніть Застосувати.

4. Змініть мелодію, звук сповіщення та будильника на екрані Персоналізувати. 

Відкрийте програми Повідомлення, Пошта та Календар, щоб вибрати звуки
відповідно для нових повідомлень, ел. пошти та нагадувань календаря.

HTC Desire C автоматично збереже ваш вибір для поточного набору звуків.

Видалення наборів звуків

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Персоналізувати.

2. На вкладці Звук натисніть Набір звуків.

3. Натисніть .

4. Виберіть один або більше наборів звуків, які потрібно видалити.

5. Натисніть Видалити.

Перегрупування вкладок програм
Ви можете перегрупувати вкладки в нижній частині деяких програм, щоб встановити
пріоритет типів інформації, які ви часто використовуєте. Ви також можете додавати або
видаляти вкладки.

1. Відкрийте програму, яка має звичайні вкладки в нижній частині екрану.

2. Натисніть та утримуйте поточну вкладку, поки екран не зміниться та не
відобразиться повідомлення про перегрупування вкладок. 

Якщо ви не бачите жодних вкладок в програмі, натисніть  > Редагувати вкладки.
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3. Ви можете:

§ Змінювати порядок вкладок. Натисніть та утримуйте вкладку, а потім
перетягніть її в нове положення.

§ Перетягніть вкладку в нижній рядок або з нижнього рядка, щоб додати або
видалити її.

4. Після закінчення натисніть .
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Телефонний виклик

Виконання виклику за допомогою екрану
Інтелектуальний набір
Ви можете як набирати номер напряму, так і використовувати Інтелектуальний набір, щоб
швидко зробити виклик. Інтелектуальний набір виконує пошук та набір збережених/
синхронізованих контактів або номеру з вашої історії викликів.

1. На Початковому екрані натисніть .

2. Введіть номер телефону або кілька перших літер імені контакту.

3. Натисніть у списку контакт, щоб зробити виклик. 

Щоб перевірити інші номери телефонів, зв'язані з контактом, натисніть  поряд з
іменем контакту.

4. Щоб завершити виклик, натисніть Завершити виклик.

Використання швидкого набору
Використовуйте швидкий набір для виклику номеру телефону одним натисненням.
Наприклад, якщо назначити номер контакту на цифрову клавішу 2, можна просто
натиснути та утримувати 2, щоб набрати номер.

Цифрову клавішу 1 зазвичай зарезервовано для голосової пошти. Натисніть та
утримуйте цю клавішу, щоб відкрити голосову пошту, та отримати повідомлення
голосової пошти.

Призначення клавіші швидкого набору

1. На Початковому екрані натисніть .

2. Натисніть  > Швидкий набір.

3. Натисніть , а потім виберіть контакт зі списку.

4. На екрані Швидкий набір виберіть номер телефону контакту, який потрібно
використати, та клавішу швидкого набору, яку потрібно закріпити.

5. Натисніть Зберегти.
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Виклик за номером в текстовому повідомленні
1. Натисніть номер телефону в текстовому повідомленні.

2. Натисніть Виклик. 

Щоб викликати відправника повідомлення, натисніть отримане повідомлення, а потім
натисніть Виклик в меню варіантів.

Виклик за номером телефону в ел. пошті
1. Натисніть номер телефону в тексті повідомлення ел. пошти.

2. Натисніть Виклик.

Виклик за номером телефону в події Календар
1. Відкрийте подію в програмі Календар.

2. На екрані Відомості про подію натисніть номер телефону.

3. Натисніть Виклик.

4. Під час отримання виклику натисніть , щоб побачити деталі події, наприклад,
ідентифікатор конференц-зв'язку або PIN-код зустрічі на екрані Набирач номеру.

Виконання екстреного виклику
В деяких регіонах ви можете робити екстрені виклики з HTC Desire C навіть якщо у вас
немає встановленої SIM-карти, або якщо вашу SIM-карту було заблоковано.

1. На Початковому екрані натисніть .

2. Наберіть номер екстреної служби для вашого регіону, а потім натисніть Виклик.

Прийом викликів
Під час утримання телефонного виклику від контакту, з'являється екран Вхідний виклик.

Ви можете використовувати для отримання викликів функції ввічливого дзвінка та
кишенькового режиму.

Відповідь на виклик
Виконайте одну з наступних дій:

§ Якщо дисплей заблоковано, коли ви отримали виклик, перетягніть  на кільце
екрану Блокування.

§ Якщо дисплей увімкнено, коли ви отримали виклик, натисніть Відповісти.
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Відхилення виклику
Виконайте одну з наступних дій:

§ Якщо дисплей заблоковано, коли ви отримали виклик, перетягніть  на кільце
екрану Блокування. Потім перетягніть на кільце значок Нагадування, щоб створити
завдання, або значок Надіслати повідомлення, щоб надіслати текстове
повідомлення абонентові.

§ Якщо дисплей увімкнено під час отримання виклику, натисніть Відхилити.
§ Двічі натисніть кнопку Живлення, щоб відхилити виклик.

Вимкнення звуку дзвінка без відхилення виклику
Виконайте одну з наступних дій:

§ Натисніть кнопку ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ або ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ.
§ Натисніть кнопку Живлення.
§ Покладіть HTC Desire C екраном вниз на рівну поверхню.

Якщо HTC Desire C вже лежить екраном вниз, він все одно буде дзвонити в разі
наступних вхідних викликів.
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Подивись, хто дзвонить
Кожного разу, коли ви робите виклик, або коли ваш друг викликає вас, ви будете
отримувати і бачити останнє оновлення статусу соціальної мережі друга прямо на екрані
виклику. Ви також будете бачити нагадування про день народження, якщо день
народження вашого друга буде протягом наступного тижня.

Перегляд нагадувань про завдання під час виклику
Ви обіцяли другові доглянути за дитиною на цих вихідних? Якщо ви зв'яжете завдання з
контактом, ви побачите нагадування про завдання на екрані виклику, коли будете
розмовляти з цим другом.

Що я можу робити під час виклику?
Під час виклику ви можете вмикати та вимикати гучний зв'язок, ставити виклик на
утримування та інше.

Переключення виклику на утримання
Щоб поставити виклик на утримання, натисніть  > Утримувати. На панелі стану буде
відображено значок утримання виклику .

Щоб відновити виклик, натисніть  > Не утримувати.
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Переключення між викликами
Якщо ви вже розмовляєте по телефону і прийняли інший виклик, ви можете
переключатися між двома викликами.

1. Після отримання іншого виклику натисніть Відповісти, щоб прийняти другий виклик,
та поставте перший виклик на утримання.

2. Для переключення між викликами, натисніть на екрані людину, з якою треба
говорити. 

3. Щоб завершити поточний виклик та повернутися до іншого виклику, натисніть
Завершити виклик.

Увімкнення гучного зв'язку під час виклику

Щоб зменшити потенційну шкоду для свого слуху, не утримуйте HTC Desire C біля вуха,
коли увімкнено гучний зв'язок.

Виконайте одну з наступних дій:

§ Переверніть HTC Desire C під час виклику (переконайтесь, що параметр
Перевернути та активувати динамік вибрано в налаштуваннях Звук).

§ На екрані виклику натисніть .

Якщо гучний зв'язок увімкнено, на панелі стану з'явиться значок .

Щоб вимкнути гучний зв'язок, просто знову переверніть HTC Desire C екраном догори. Або
знову натисніть .

Вимкнення мікрофону під час виклику
На екрані виклику натисніть  для переключення між увімкненням та вимкненням
мікрофону. Коли мікрофон вимкнено, на панелі стану з'являється значок .

Завершення виклику
Виконайте одну з наступних дій, щоб завершити виклик.

§ На екрані виклику натисніть Завершити виклик.
§ Відкрийте панель Сповіщення, а потім натисніть .

Якщо номеру телефону людини, виклик якої виконується, немає у вашому списку
контактів, ви можете вибрати збереження номеру у своєму списку контактів після
закінчення виклику.
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Налаштування конференц-зв'язку
Конференц-зв'язок з друзями, сім'єю або колегами по роботі є дуже простим. Зробіть
перший виклик (або прийміть виклик), а потім просто наберіть кожний наступний виклик,
щоб додати його до конференції.

Переконайтесь, що на вашій SIM-карті увімкнено послугу конференц-зв'язку. Зверніться
до свого оператора мобільного зв'язку по детальну інформацію.

1. Зробіть виклик першого учасника конференц-зв'язку.

2. Після під'єднання натисніть  > Додати виклик, а потім наберіть номер другого
учасника. Перший учасник буде поставлений на утримання.

3. Після під'єднання другого учасника натисніть .

4. Щоб додати наступного учасника, натисніть  а потім наберіть номер контакту.

5. Після з'єднання натисніть , щоб додати учасника до конференц-зв'язку.

6. Щоб приватно переговорити з людиною у конференц-зв'язку, натисніть , а потім
виберіть Приватний виклик.

Щоб завершити розмову з учасником, натисніть , а потім натисніть Завершити цей
виклик.

Щоб завершити конференц-зв'язок, натисніть Завершити виклик.

Інтернет-виклики
Після під'єднання до мережі Wi-Fi ви можете робити та отримувати виклики за допомогою
облікового запису Інтернет-виклику.

Перед додаванням облікового запису Інтернет-виклику переконайтесь, що ви
зареєстровані у службі Інтернет-виклику, яка підтримує голосові виклики через
протокол Session Initiation Protocol (SIP). За Інтернет-виклики на телефонні номери
може братися плата.

Додавання облікового запису Інтернет-виклику

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Виклик.

2. В розділі Налаштування Інтернет-викликів натисніть Облікові записи.

3. Натисніть Додати обліковий запис.

4. Введіть деталі вашого облікового запису.

5. Натисніть  > Зберегти.

6. Щоб налаштувати HTC Desire C на отримання Інтернет-викликів на доданий
обліковий запис, натисніть кнопку Отримувати вхідні виклики.
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Виконання Інтернет-виклику
Виконайте Інтернет-виклик на обліковий запис Інтернет-виклику або номер телефону
вашого контакту.

Виконайте будь-яку з наступних дій:

Обліковий
запис Інтернет-
виклику

§ В розділі Люди натисніть контакт, який має обліковий запис Інтернет-
виклику, а потім натисніть Інтернет-виклик.

§ В розділі Історія викликів натисніть журнал Інтернет-викликів.

Номер
телефону

Спочатку увімкніть можливість Інтернет-викликів для своїх вихідних
викликів. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Виклик.
Натисніть Використовувати інтернет-виклики, а потім виберіть або
Для всіх викликів, коли доступна мережа передачі даних або
Запитувати для кожного виклику.

Історія викликів
Використовуйте програму Історія викликів для перевірки пропущених дзвінків, набраних
номерів та отриманих викликів.

Повернення до пропущеного виклику

Якщо ви пропустили виклик, ви побачите значок пропущеного виклику  на панелі стану.

1. Відкрийте панель Сповіщення, щоб перевірити, хто зробив виклик.

2. Щоб повернутися до виклику, натисніть сповіщення пропущеного виклику.

3. Натисніть ім'я абонента або номер на екрані Історія викликів.

Перегляд викликів на екрані Історія викликів

1. На Початковому екрані натисніть .

2. Натисніть  > Історія викликів.

3. На екрані Історія викликів ви можете:

§ Натиснути ім'я або номер у списку, щоб зробити виклик.
§ Натисніть та утримуйте ім'я або номер у списку, щоб відобразити меню

варіантів.
§ Натисніть , щоб перевірити тільки історію викликів окремого контакту.
§ Натисніть  > Переглянути, щоб відобразити тільки певний тип викликів,

наприклад, пропущені виклики або вихідні виклики.
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Додавання нового номеру телефону контактам з екрану Історія
викликів

1. На екрані Історія викликів натисніть та утримуйте номер телефону, а потім натисніть
Зберегти в Люди.

2. Виберіть, чи потрібно створити новий контакт, або зберегти номер для існуючого
контакту.

Очищення списку Історія викликів
На екрані Історія викликів виконайте одну з наступних дій:

Видаліть одне ім'я або
номер

Натисніть та утримуйте ім'я та номер, а потім натисніть
Видалити з історії викликів.

Очистіть весь список Натисніть  > Видалити історію викликів > Вибрати все >
Видалити.

Набір усередині країни
Коли ви знаходитесь за межами країни, можна легко набирати друзів та сім'ю усередині
країни.

Код країни буде автоматично додаватися, коли ви будете набирати контакти під час
роумінгу. Але у випадку ручного введення номеру телефону для виклику вам потрібно
буде вводити знак плюсу (+) та код країни перед номером.

Зміна коду країни автоматично для набору всередині країни

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Виклик.

2. Натисніть Налаштування набору всередині країни.

3. Виберіть країну, а потім натисніть OK.

Вимкнення набору всередині країни
Якщо ви віддаєте перевагу повному набору телефонних номерів під час дзвінків у
роумінгу, ви можете вимкнути набір всередині країни.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Виклик.

2. В розділі Інші налаштування зніміть прапорець Набір усередині країни.
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Голосові служби
Ви можете змінювати налаштування різних телефонних послуг. Телефонні служби можуть
включати переадресацію викликів, очікування виклику, голосову пошту та інше. Зверніться
до свого оператора мобільного зв'язку, щоб дізнатися про доступність голосових служб.

Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Виклик.
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Повідомлення

Про програму Повідомлення
Залишайтеся на зв'язку з людьми, які є важливими для вас. Використовуйте програму
Повідомлення для створення та надсилання текстових та мультимедійних повідомлень.
На екрані Усі повідомлення ваші надіслані та отримані повідомлення будуть акуратно
згруповані в сеанси зв'язку по імені контакту або номеру телефону.

Надсилання текстового повідомлення (SMS)
1. На Початковому екрані натисніть  > Повідомлення.

2. Натисніть .

3. Введіть ім'я контакту або номер мобільного телефону в поле Кому. 

Надіслати повідомлення групі друзів? Натисніть , а потім виберіть контакти, яким
потрібно надіслати повідомлення.

4. Натисніть поле, в якому відображається Додати текст, а потім введіть
повідомлення. 

5. Натисніть Надіслати, або натисніть , щоб зберегти повідомлення у вигляді
чернетки. 

§ Існує обмеження на кількість символів для одного текстового повідомлення
(відображається над кнопкою Надіслати). В разі перевищення цього обмеження ваше
текстове повідомлення буде доставлено у вигляді одного повідомлення, але буде
оплачене, як кілька повідомлень.

§ Ваше текстове повідомлення автоматично стане мультимедійним повідомленням,
якщо ви введете адресу електронної пошти отримувача, тему та вкладете елемент або
створите дуже довге повідомлення.
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Надсилання мультимедійного повідомлення
(MMS)

1. На Початковому екрані натисніть  > Повідомлення.

2. Натисніть .

3. Введіть ім'я контакту, номер мобільного телефону, або адресу електронної пошти в
поле Кому. 

Надіслати повідомлення групі друзів? Натисніть , а потім виберіть контакти, яким
потрібно надіслати повідомлення.

4. Щоб додати рядок теми, натисніть  > Додати тему.

5. Натисніть поле, в якому відображається Додати текст, а потім введіть
повідомлення.

6. Натисніть , а потім виберіть тип вкладення.

7. Виберіть або перейдіть до елементу, який потрібно вкласти.

8. Після додавання вкладення натисніть , щоб замінити, переглянути або видалити
вкладення.

9. Натисніть Надіслати, або натисніть , щоб зберегти повідомлення у вигляді
чернетки.

Створення слайд-шоу

1. Після додавання фото, відео або аудіо до мультимедійного повідомлення, яке
створюється, натисніть  > Слайд.

2. Виберіть, де потрібно вставити наступний слайд.

3. Відразу після додавання слайду виконайте одну з наступних дій:

§ Натисніть , а потім виберіть фото або відео, яке потрібно додати.
§ Натисніть  > Аудіо, щоб додати музику або запис голосу до слайду.
§ Натисніть Додати текст, а потім введіть назву.
§ Натисніть , щоб побачити варіанти для заміни, перегляду або видалення

вкладення.

4. Натисніть  > Попередній перегляд. Натисніть один раз на екрані попереднього
перегляду, щоб побачити елементи керування відтворенням.

5. Після закінчення натисніть Надіслати або натисніть , щоб зберегти повідомлення
у вигляді чернетки.
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Не можете знайти адреси електронної пошти своїх контактів в
програмі Повідомлення?

1. Якщо під час введення імені контакту відображаються тільки номери
телефонів, натисніть .

2. Натисніть  > Показати ел. пошту.

Щоб завжди показувати адреси ел. пошти, натисніть  на екрані Усі повідомлення,
а потім натисніть Налаштування > Загальні > Показати адреси ел. пошти.

Поновлення чернетки повідомлення
1. На екрані Усі повідомлення натисніть  > Чернетки.

2. Натисніть повідомлення, а потім відновіть його редагування.

3. Натисніть Надіслати.

Перегляд повідомлень
В залежності від установок сповіщення під час отримання нового повідомлення HTC
Desire C відтворює звук, вібрує або відображає повідомлення в скороченому вигляді на
панелі стану. На панелі стану також відображається значок нового повідомлення .

Щоб відкрити та прочитати повідомлення, ви можете:

§ Відкрити панель сповіщень, а потім натиснути сповіщення про нове повідомлення.
§ Перейти до програми Повідомлення та відкрити повідомлення.

Перегляд та збереження вкладення з мультимедійного повідомлення

§ Якщо у отриманому повідомлення є мультимедійне вкладення, наприклад, фото або
відео, натисніть його, щоб переглянути контент.

§ Щоб зберегти вкладення, натисніть мультимедійне повідомлення, а потім виберіть
збереження в меню варіантів.
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§ Якщо вкладення являє собою контакт (vCard), натисніть його, щоб переглянути
контактну інформацію, а потім натисніть Зберегти, щоб додати його до своїх
контактів.

§ Якщо вкладення являє собою зустріч або подію (vCalendar), натисніть його, щоб
вибрати календар для збереження, а потім натисніть кнопку Імпортувати.

Якщо вас турбує розмір вкладень даних, ви можете вибрати перевірку розміру та теми
перед завантаженням мультимедійного повідомлення. На екрані Усі повідомлення
натисніть  > Налаштування > Мультимедійні повідомлення (MMS). Зніміть
прапорець Автоотримання.

Збереження текстового повідомлення в програмі Завдання
Збережіть текстове повідомлення в списку програми Завдання, щоб можна було нагадати
собі про відповідь.

1. На екрані Усі повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для
відображення обміну повідомленнями з цим контактом.

2. Натисніть повідомлення, яке потрібно зберегти, а потім натисніть Зберегти як
завдання.

3. Введіть назву завдання та інші деталі.

4. Натисніть Зберегти.

Відповідь на повідомлення
1. На екрані Усі повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для

відображення обміну повідомленнями з цим контактом.

2. Натисніть поле, в якому відображається Додати текст, а потім введіть
повідомлення.

3. Натисніть Надіслати.
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Відповідь на інший номер телефону контакту
Якщо на HTC Desire C зберігається контакт з кількома номерами телефонів, під іменем
контакту ви побачите конкретний номер телефону, який був використаний.

Пам'ятайте, що вашу відповідь буде надіслано на номер телефону останнього
повідомлення, яке ви отримали від цього контакту.

1. На екрані Усі повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для
відображення обміну повідомленнями з цим контактом.

2. Натисніть , а потім виберіть інший номер телефону цього контакту.

3. Натисніть поле, в якому відображається Додати текст, а потім введіть
повідомлення.

4. Натисніть Надіслати.

Пересилання повідомлення

1. На екрані Усі повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для перегляду
обміну повідомленнями з цим контактом.

2. Натисніть повідомлення, а потім натисніть Вперед.

3. В полі Кому введіть одного або більше отримувачів.

4. Натисніть Надіслати.
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WAP push-повідомлення
WAP push-повідомлення містять веб-посилання. Часто це посилання на завантаження
замовленого файлу від постачальника послуг.

В разі отримання WAP push-повідомлення на панелі стану буде відображено значок
сповіщення .

Відкриття та читання нового WAP push-повідомлення

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть сповіщення про push-повідомлення.

2. Натисніть Перейти на веб-сайт.

Перегляд усіх WAP push-повідомлень

1. На Початковому екрані натисніть  > Повідомлення.

2. Натисніть  > Push-повідомлення. 

Ви можете бачити цей параметр тільки в тому випадку, якщо вже отримували WAP
push-повідомлення.

Керування сеансами зв'язку повідомлень
Блокування повідомлення
Ви можете блокувати повідомлення, щоб його не було вилучено навіть під час вилучення
інших повідомлень у сеансі зв'язку.

1. На екрані Усі повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для
відображення обміну повідомленнями з цим контактом.

2. Натисніть повідомлення, яке потрібно блокувати.

3. Натисніть Блокувати повідомлення в меню варіантів. Буде відображено значок
блокування .

Копіювання текстового повідомлення на SIM-карту

1. На екрані Усі повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для
відображення обміну повідомленнями з цим контактом.

2. Натисніть повідомлення, а потім натисніть Копіювати на SIM-карту. Буде
відображено значок SIM-карти .

Видалення одного повідомлення

1. На екрані Усі повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для
відображення обміну повідомленнями з цим контактом.

2. Натисніть повідомлення, яке потрібно видалити.
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3. Якщо це повідомлення блоковано, натисніть Розблокувати повідомлення в меню
варіантів, а потім натисніть повідомлення, щоб знову відобразити меню варіантів.

4. Натисніть Видалити повідомлення, а потім натисніть OK.

Видалення кількох повідомлень в сеансі зв'язку

1. На екрані Усі повідомлення натисніть контакт (або номер телефону) для
відображення обміну повідомленнями з цим контактом.

2. Натисніть  > Видалити.

3. Натисніть Видалити за вибраним або Видалити за номером телефону (якщо
контакт протягом сеансу зв'язку використовував декілька номерів телефону).

4. Виберіть повідомлення, які потрібно видалити, а потім натисніть Видалити.

В налаштуваннях Повідомлення натисніть Загальні > Видалити старі повідомлення,
щоб автоматично видалити старі повідомлення у сеансі зв'язку.

Видалення сеансу зв'язку

1. На екрані Усі повідомлення натисніть та утримуйте контакт (або номер телефону),
повідомлення якого потрібно видалити, а потім натисніть Видалити.

2. Натисніть OK, щоб видалити усю гілку. 

Будь-які блоковані повідомлення у гілці сеансу зв'язку не будуть видалені, якщо не
встановити прапорець Видалити заблоковані повідомлення.

Видалення кількох сеансів зв'язку

1. На екрані Усі повідомлення натисніть  > Видалити.

2. Виберіть гілки сеансів зв'язку, які потрібно видалити.

3. Натисніть Видалити. Будь-які блоковані повідомлення не будуть видалені.

Резервне копіювання текстових повідомлень
1. На Початковому екрані натисніть  > Повідомлення.

2. Натисніть  > Створити резервну копію SMS > Створити резервну копію SMS.

3. Введіть ім'я для резервного файлу, а потім натисніть OK.
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Резервне копіювання текстових повідомлень за допомогою ел. пошти

Вам потрібно налаштувати обліковий запис ел. пошти у програмі Пошта.

1. На екрані Усі повідомлення натисніть  > Створити резервну копію SMS.

2. Натисніть Резервне копіювання SMS через пошту. 

Відкриється екран створення повідомлення програми Пошта з вкладеним резервним
файлом.

3. Введіть свою адресу ел. пошти.

4. Створіть повідомлення ел. пошти, а потім натисніть Надіслати.

Щоб відновити текстові повідомлення на HTC Desire C, відкрийте повідомлення ел. пошти
з вкладеним резервним файлом у програмі Пошта. Натисніть вкладення, щоб відкрити
екран Відновити SMS, а потім натисніть резервний файл, щоб відновити текстові
повідомлення.

Відновлення текстових повідомлень
Ви можете відновити тільки ті текстові повідомлення, які було експортовано за допомогою
функції Створити резервну копію SMS.

1. На Початковому екрані натисніть  > Повідомлення.

2. Натисніть  > Створити резервну копію SMS > Відновити SMS.

3. Натисніть резервний файл для імпорту.

4. Натисніть OK.

Налаштування параметрів повідомлення
Відкрийте та змініть налаштування програми Повідомлення. Ви можете увімкнути
спливаючі сповіщення про повідомлення, додати підпис до вашого повідомлення,
редагувати параметри MMS та інше.

На екрані Усі повідомлення натисніть  > Налаштування.
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Пошук та веб-браузер

Пошук на HTC Desire C та в Інтернеті
Ви можете шукати інформацію на HTC Desire C та в Інтернеті за допомогою програми
Пошук. Деякі програми, наприклад Люди або Пошта мають власну функцію пошуку, яку
можна використовувати тільки для пошуку всередині цих програм.

Налаштування параметрів пошуку

1. На Початковому екрані натисніть .

2. Натисніть  > Налаштування.

3. Натисніть Пошук Google, а потім налаштуйте параметри пошуку.

4. Після закінчення натисніть .

5. Натисніть Доступні для пошуку елементи, а потім виберіть елементи, які потрібно
включити під час пошуку.

Виконання пошуку в Інтернеті та HTC Desire C

1. На Початковому екрані натисніть .

2. У полі пошуку введіть слова, які потрібно знайти. Під час введення співпадаючі
елементи на HTC Desire C та підказки пошуку Google в Інтернеті будуть
відображатися у вигляді списку.

3. Якщо те, що ви шукаєте, є у списку підказок, натисніть елемент, щоб відкрити його у
сумісній програмі. 

Натисніть , щоб ввести текст в поле пошуку. З'являться нові підказки і ви зможете
ввести додатковий текст, або натиснути  поруч з наступною підказкою, щоб швидко
конкретизувати пошук.

Перегляд сторінок Інтернету
1. На Початковому екрані натисніть  > Інтернет.

2. Натисніть поле URL у верхній частині екрану.
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3. Введіть ключові слова для пошуку або адресу веб-сторінки.

4. На веб-сторінці можна:

§ Натиснути на посилання, щоб відкрити його, або натиснути та утримувати
посилання, щоб побачити додаткові варіанти.

§ Натиснути адресу ел. пошти, щоб надіслати повідомлення на ел. пошту.
§ Зробити перелистування екрану вниз, щоб швидко показати поле URL та інші

варіанти.

Переключення в режим читання
Хочете читати статтю або блог без усього, що заважає? Режим читання видаляє з веб-
сторінки меню, банери та фон.

Під час перегляду статті натисніть  (якщо це доступно), щоб увімкнути або вимкнути
режим читання.

Перегляд повної версії веб-сайту
Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Переглянути сайт повністю.

Відкриття та переключення між вкладками браузера
Відкрийте декілька вкладок браузера, щоб було простіше переключатися з одного веб-
сайту на інший.

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Вкладки.

2. Виконайте одну з наступних дій:

§ Щоб відкрити нову вкладку, натисніть Нова вкладка.
§ Щоб переключитися на іншу вкладку браузера, посуньте палець, поки не

з'явиться веб-сторінка, яку потрібно переглянути. Натисніть веб-сторінку, щоб
відобразити її на весь екран.

Натисніть , щоб закрити веб-сторінку.
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Приватний перегляд
Ви можете використовувати приховані вкладки, щоб переглядати Інтернет з більшою
приватністю. Під час закриття усіх прихованих вкладок cookie-файли браузера не будуть
відправлятися та будуть видалятися. Сторінки, які переглядалися у прихованих вкладках,
також не будуть з'являтися в історії браузера, за винятком завантажених файлів.

1. На екрані браузеру натисніть  > Вкладки.

2. Натисніть Нова анонімна вкладка.

Додавання та керування закладками
Закладка для веб-сторінки

Зробіть закладку веб-сторінки на звичайному екрані браузеру (не під час використання
прихованої вкладки).

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Додати до.

2. Натисніть Закладки.

3. Відредагуйте ім'я закладки, якщо це потрібно.

4. Щоб зберегти закладку у новій папці, натисніть Закладки.

5. На екрані Додати до натисніть  > Нова папка.

6. Натисніть Готово.

Відкриття закладки

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Закладки.

2. На вкладці Закладки перейдіть до закладки, яку потрібно відкрити, а потім натисніть
її.

Якщо ви встановили синхронізацію Google Chrome™ на своєму обліковому записі
Google, натисніть Локальний на екрані Закладки, а потім виберіть обліковий запис
Google для перегляду синхронізованих закладок.

Редагування закладки

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть Закладки.

2. На вкладці Закладки натисніть  > Редагувати.

3. Натисніть  праворуч від закладки, яку потрібно редагувати.

4. Введіть зміни, а потім натисніть Готово.
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Синхронізація закладок за допомогою Google Chrome
Створюйте закладки у браузері Google Chrome комп'ютера та синхронізуйте їх на HTC
Desire C. Для отримання додаткової інформації про Google Chrome, відвідайте http://
support.google.com/chrome.

§ Під час використання браузера Google Chrome настільного комп'ютера потрібно увійти
до свого облікового запису Google та встановити синхронізацію Google Chrome.

§ Обов'язково входьте до свого облікового запису Google кожного разу під час
збереження закладок Google Chrome на своєму комп'ютері.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Облікові записи й
синхронізація.

2. Натисніть свій обліковий запис Google.

3. Виберіть варіант Синхронізація з Інтернетом.

Збереження веб-вмісту для подальшого
використання
Зберігайте веб-сторінки для подальшого читання, навіть без Інтернет-з'єднання. Деякі
відеокліпи на веб-сторінках (наприклад, вкладені відео YouTube®) також можна додати до
Списку "Переглянути", щоб їх можна було швидко знайти та переглянути у вільний час.

На HTC Desire C будуть збережені тільки веб-сторінки. Вам потрібно буде під'єднатися
до Інтернету під час відкриття приєднаних сторінок та відеокліпів.

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Додати до.

2. Натисніть Список "Прочитати" або Список "Переглянути".

Перегляд елементів у Списку "Прочитати" або Списку "Переглянути"

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Закладки.

2. На вкладці Збережено виконайте будь-яку з наступних дій:

§ У розділі Список "Прочитати" натисніть макет веб-сторінки, яку потрібно
відкрити.

§ У розділі Список "Переглянути" натисніть макет відеокліпу, який потрібно
відкрити.

§ Натисніть , щоб побачити додаткові налаштування.
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Огляд історії перегляду
1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Історія. 

Ви також можете натиснути та утримувати .

2. На вкладці Історія натисніть період часу, щоб побачити список веб-сторінок, які ви
відвідали.

Очищення історії перегляду

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Історія.

2. На вкладці Історія натисніть  > Очистити все.

Перегляд сторінки, яка часто відвідується

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Історія.

2. На вкладці Найчастіше перейдіть до сторінки, яку потрібно переглянути, а потім
натисніть на сторінку.

Очищення списку найбільш відвідуваних сторінок

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть  > Історія.

2. На вкладці Найчастіше натисніть  > Очистити все.

Завантаження файлів та програм
Ви можете завантажувати файли та програми безпосередньо з улюблених веб-сайтів.

Файли та програми, завантажені з Інтернету, можуть походити з невідомих джерел.
Щоб захистити HTC Desire C та ваші персональні дані, наполегливо рекомендується
завантажувати та відкривати тільки файли, яким ви довіряєте.

1. Відкрийте веб-браузер, а потім перейдіть до веб-сайту, звідки можна завантажити
потрібний файл.

2. Виконайте будь-яку з наступних дій:

§ Виконайте інструкції для завантаження програм на веб-сайті.
§ Натисніть та утримуйте зображення або веб-посилання, а потім натисніть

Зберегти посилання.

Перед тим, як встановлювати завантажену програму, потрібно налаштувати HTC Desire C,
щоб він дозволяв встановлення сторонніх програм у Налаштування > Безпека >
Невідомі джерела.
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Перегляд завантажень

1. На Початковому екрані натисніть  > Завантаження.

2. Натисніть файл, щоб відкрити його.

Налаштування параметрів браузера
Налаштуйте веб-браузер, щоб він відповідав вашому стилю перегляду. Встановіть
параметри відображення, приватності та безпеки під час використання веб-браузера.

На екрані браузеру натисніть  > Налаштування.

Налаштування головної сторінки

1. На екрані браузеру натисніть  > Налаштування.

2. Натисніть Загальні > Налаштувати головну сторінку.

3. Виберіть головну сторінку, яку ви хочете використовувати.

Вибір, коли потрібно показувати вміст, сумісний з Adobe Flash
Виберіть, який вміст Adobe® Flash потрібно бачити на сторінці, і коли його потрібно
переглядати.

1. На екрані браузеру натисніть  > Налаштування.

2. Натисніть Додатково > Увімкнути Flash та плагіни > На вимогу.

Після вибору На вимогу можна буде показати вміст Adobe Flash, натиснувши  на веб-
сторінці.
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Камера

Основні відомості про камеру
Миттєво знімайте фотографії без затримки. Просто запустіть камеру безпосередньо з
екрану блокування, навіть якщо HTC Desire C захищено паролем.

1. Якщо живлення вимкнено, натисніть Живлення.

2. Перетягніть значок Камера на кільце екрану блокування, щоб можна було відразу
почати знімати фотографії або відео. 

На Початковому екрані також можна натиснути Камера, щоб запустити її.

Скористайтесь елементами керування на екрані Видошукача для додавання ефектів,
збільшення або зменшення, тощо.

Після використання програми Камера (або якщо ви тимчасово залишитe екран
Видошукача) потрібно буде розблокувати HTC Desire C, якщо екран заблоковано.

Збільшення

§ Перед зйомкою фото або відео посуньте палець на смужці збільшення, щоб зробити
збільшення або зменшення.

§ Під час зйомки відео смужка збільшення завжди буде знаходитися на екрані. Ви
можете вільно виконувати збільшення або зменшення під час запису.

Вибір ефекту
Виберіть доступні ефекти камери, щоб ваші фото виглядали так, ніби вони зняті крізь
спеціальні лінзи або фільтри. Ви також можете застосувати певні ефекти до відеозаписів.

1. Натисніть .

2. Прокрутіть доступні ефекти та натисніть той, який вам подобається.
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Встановлення роздільності

1. На екрані Видошукач натисніть .

2. Натисніть Роздільна здатність зображення або Якість відеозапису, а потім
виберіть роздільність.

Фотозйомка
1. Відкрийте програму Камера на екрані блокування або Початковому екрані.

2. Просто направте камеру на те, що потрібно зняти.

3. Коли ви будете готові зробити фотознімок, натисніть .

Відеозапис
1. Відкрийте програму Камера на екрані блокування або Початковому екрані.

2. Коли ви будете готові почати запис, натисніть .

3. Щоб зупинити запис, натисніть .

Сюжети камери
Сюжети забезпечують простий спосіб зміни звичайних налаштувань камери відповідно до
поточного освітлення та оточення. Скористайтесь варіантом Авто та дозвольте камері
автоматично визначити оптимальні налаштування, або виберіть один з багатьох сюжетів,
як фотографувати.

Покращення портретних знімків
Якщо ви хочете, щоб ваша сім'я або друзі виглядали найкращим чином на ваших
фотографіях, обов'язково використовуйте потретний сюжет. Він робить шкіру на
фотознімках більш гладкою.

1. На екрані Видошукач натисніть .

2. Натисніть Портрет.

3. Коли ви будете готові зробити фотознімок, натисніть .
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Зйомка при слабкому освітленні
Знімайте вражаючі зображення навіть у тьмяному освітленні.

1. На екрані Видошукач натисніть .

2. Натисніть Слабке освітлення.

3. Коли ви будете готові зробити фотознімок, натисніть . 

§ Щоб уникнути розмитих фотознімків, міцно тримайте HTC Desire C.

§ Поліпшіть свої фотознімки після зйомки, застосувавши спеціальні ефекти, наприклад,
автоматичне покращення або високу контрастність.

Зміна налаштувань камери та відео
1. На екрані Видошукач натисніть .

2. Крім зміни основних налаштувань камери та відео ви також можете:

§ Змінювати тривалість перегляду, щоб встановити, як довго зняте фото або
відео буде відображатися на екрані Перегляду перед тим, як камера
повернеться до екрану Видошукача.

§ Автоматично робити знімок, коли об'єкт посміхнеться (тільки в режимі фото).
§ Робити географічну прив'язку фото для збереження розташування GPS на

знятих фотографіях (тільки в режимі фото).
§ Встановлювати рівень ISO. Більші значення ISO краще підходять для

отримання зображень в умовах слабкого освітлення (тільки в режимі фото).
§ Автоматично завантажувати фотографії у соціальну мережу (тільки в режимі

фото). Ви можете встановити частоту завантаження, вибрати альбом, в який
робити завантаження, та встановити рівень приватності.
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Фото, відео та музика

Галерея
Про програму Галерея
Пориньте у добрі часи. Використовуйте програму Галерея для перегляду усіх своїх
фотографій та відео, які зберігаються на HTC Desire C або ваших онлайнових альбомах.

Ви навіть можете:

§ Додавати фоторамки та застосовувати ефекти.

§ Обрізати відео.

§ Відправляти до своїх соціальних мереж, сайтів обміну фотографіями та інше.

Перегляд фото та відео

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Натисніть альбом з фото або відео.

3. Натисніть фото або відео, щоб переглянути його у повноекранному режимі.

Під час перегляду фото у повноекранному режимі натисніть у будь-якому місці на
екрані, а потім натисніть Більше > Показати на карті, щоб побачити розташування, в
якому було зроблено фото. (Параметр Показати на карті є доступним, якщо увімкнено
Додавання геотегів до фотографій в розділі Камера.)

Запуск слайд-шоу з фотографій

1. Натисніть альбом з фото.

2. Натисніть Відтворити.

Під час слайд-шоу натисніть екран, щоб відобразити елементи керування. Натисніть ,
щоб встановити параметри слайд-шоу.
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Перегляд відео

1. Натисніть альбом з відео, а потім натисніть відео.

2. Натискайте елементи керування на екрані, щоб контролювати відтворення відео,
регулювання гучності, отримання зображення під час відтворення, тощо. 

Отримання фотографій під час перегляду відео

Під час перегляду відео у програмі Галерея, натисніть , щоб отримати фотознімок.

Редагування фото та відео

Поворот фото

1. У програмі Галерея на екрані Альбоми натисніть альбом.

2. Натисніть та утримуйте фото, а потім натисніть Редагувати > Повернути вліво або
Повернути вправо

Обрізка фото

1. У програмі Галерея на екрані Альбоми натисніть альбом.

2. Натисніть та утримуйте фото, а потім натисніть Редагувати > Обрізати. Ви
побачите рамку обрізки навколо фото.

3. Ви можете:

§ Перетягнути рамку обрізки на частину фото, яку потрібно обрізати.
§ Натисніть та утримуйте край рамки обрізки. Коли з'являться вказівні стрілки,

перетягніть палець всередину або назовні, щоб змінити розмір рамки.

4. Натисніть Зберегти.

Обрізане фото буде збережено у вигляді копії. Оригінальне фото залишиться незмінним.
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Додавання фотоефектів

1. У програмі Галерея на екрані Альбоми натисніть альбом.

2. Натисніть та утримуйте фото, а потім натисніть Редагувати > Ефекти.

3. Натисніть ефект, який потрібно застосувати до фото.

4. Натисніть Зберегти.

Покращене фото буде збережено у вигляді копії. Оригінальне фото залишиться
незмінним.

Додавання власних фотоефектів

Існуючі фотоефекти не зовсім такі, як вам потрібно? Ви можете створити свої власні
фотоефекти у Галереї.

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Знайдіть фотографію, до якої потрібно додати ефекти. 

Ви можете додавати ефекти тільки до тих фотографій, які зберігаються на вашому
телефоні.

3. Натисніть Редагувати > Ефекти >  > . 

Якщо ви не бачите жодних кнопок на екрані, натисніть екран один раз, щоб відобразити
кнопки.

4. Натисніть фільтр.

5. Перетягніть повзунок, щоб отримати потрібний вам ефект. 

Ви можете робити наступне з фільтрами під час створення власного ефекту:

§ Додати більше одного фільтру, щоб створити складний ефект.

§ Перегрупувати фільтри, щоб змінити ефект. Натисніть та утримуйте фільтр, який
потрібно перемістити. Потім перетягніть його у нове положення.

§ Видалити фільтри. Натисніть та утримуйте фільтр, який потрібно видалити. Потім
перетягніть його на Видалити.

6. Натисніть , щоб додати рамку до вашого фото.

7. Натисніть Готово, щоб застосувати ефекти до вашого фото. 

Щоб зберегти власні ефекти для подальшого використання, натисніть Зберегти
заготовку.

8. Натисніть Зберегти, щоб зберегти ваше фото як нове фото.
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Обрізка відео

Видаліть непотрібні сюжети з відео, записаного на HTC Desire C.

1. У програмі Галерея на екрані Альбоми натисніть альбом.

2. Натисніть та утримуйте відео, яке потрібно відредагувати, а потім натисніть
Обрізати.

3. Перетягніть два повзунка обрізки на частину, де повинно починатися та
закінчуватися відео. 

Під час перетягування повзунка ви побачите позначки часу та відеокадри. Один з
них посередині є кадром початку або кінця.

4. Натисніть , щоб переглянути відео.

5. Натисніть Готово.

Обрізане відео буде збережено у новому файлі. Оригінальне відео залишиться незмінним.

Перегляд фото у соціальних мережах
Безпосередньо у програмі Галерея перегляньте, що ви та ваші друзі завантажили у
соціальні мережі або на сайти обміну фотографіями.

Увійдіть в свій обліковий запис перед тим, як почати перегляд онлайнових фото.

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. На верхній панелі натисніть , а потім натисніть соціальну мережу або сайт обміну
фотографіями.

3. Натисніть на обліковий запис, щоб почати перегляд фото в цьому обліковому записі.

Щоб прокоментувати фото, натисніть та утримуйте мініатюру фото, а потім натисніть
Додати коментар.
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Надсилання фото та відео
Надішліть фото та відео на свій комп'ютер або інший пристрій за допомогою ел. пошти,
MMS або Bluetooth.

Відправка фото або відео за допомогою ел. пошти

Ви можете надіслати декілька фотографій, відео або те й інше у повідомленні ел. пошти.
Вони додаються у вигляді вкладених файлів у ел. пошті.

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Натисніть альбом, в якому є фотографії або відео, які потрібно відправити.

3. Натисніть Відправити, а потім натисніть Gmail або Пошта.

4. Виберіть фото або відео, які потрібно відправити, а потім натисніть Далі.

5. Створіть повідомлення, а потім натисніть  (Gmail) або Надіслати (Пошта).

Якщо було вибрано варіант Пошта і ви маєте декілька поштових облікових записів,
буде використано поштовий обліковий запис за умовчанням.

Відправка фото або відео за допомогою MMS

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Натисніть альбом, в якому є фотографії або відео, які потрібно відправити.

3. Натисніть Відправити > Повідомлення.

4. Натисніть фото або відео, яке потрібно відправити. Фото або відео буде
автоматично додано до повідомлення MMS.

5. Щоб додати інше фото або відео вкладення до слайд-шоу, натисніть , а потім
натисніть Зображення або Відео.

6. Створіть повідомлення, а потім натисніть Надіслати.

Надсилання фото та відео за допомогою Bluetooth

Скористайтесь Bluetooth для надсилання фото та відео на інший пристрій або комп'ютер.

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Натисніть альбом, в якому є фотографії або відео, які потрібно відправити.

3. Натисніть Відправити > Bluetooth.

4. Виберіть фото або відео, які потрібно відправити, а потім натисніть Далі.

З'явиться повідомлення про необхідність увімкнути Bluetooth та під'єднатися до
приймаючого пристрою Bluetooth, щоб можна було надіслати файли.
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Відправка фото та відео в Інтернет
Скористайтесь програмою Галерея для відправки фото та відео безпосередньо у
соціальні мережі. Ви можете публікувати відео на YouTube.

Ви також можете відправити фото або відео відразу після їх зйомки.

Відправка фото або відео на Facebook

Увійдіть до свого облікового запису Facebook перед завантаженням фото або відео.

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Натисніть альбом, в якому є фотографії або відео, які потрібно відправити.

3. Натисніть Відправити > Facebook для HTC Sense.

4. Виберіть фото або відео, які потрібно відправити, а потім натисніть Далі.

5. Виберіть, в який альбом потрібно виконати завантаження, та встановіть
налаштування приватності для завантажених фото або відео. 

Натисніть Додати тег і опис, щоб ввести назву для кожного фото або відео, або
позначити друзів на ваших фото. У випадку відправки кількох фото або відео
перемістіться ліворуч, щоб перейти до наступного. Не забудьте натиснути Зберегти
після завершення.

6. Натисніть Готово.

Відправка фото та відео на Flickr

Увійдіть до свого облікового запису Flickr® перед завантаженням фото або відео.

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Натисніть альбом, в якому є фотографії або відео, які потрібно відправити.

3. Натисніть Відправити > Flickr.

4. Виберіть фото або відео, які потрібно відправити, а потім натисніть Далі.

5. Виберіть, в який альбом потрібно виконати завантаження, та встановіть
налаштування приватності для завантажених фото або відео. 

Натисніть Додати тег і опис, щоб ввести назву для кожного фото або відео, або
позначити друзів на ваших фото. У випадку відправки кількох фото або відео
перемістіться ліворуч, щоб перейти до наступного. Не забудьте натиснути Зберегти
після завершення.

6. Натисніть Готово.
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ВІдправка фото на Picasa

Увійдіть до свого облікового запису Google перед завантаженням фото на Picasa™.

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Натисніть альбом, в якому є фотографії, які потрібно відправити.

3. Натисніть Відправити > Picasa.

4. Виберіть фото, які потрібно відправити, а потім натисніть Далі.

5. Введіть назву для фото, які завантажуються.

6. Виберіть онлайновий альбом, в який потрібно завантажити фото, або натисніть ,
щоб створити новий альбом.

7. Натисніть Завантажити.

Відправка відео на YouTube

Завантажте свої відео на YouTube та миттєво станьте знаменитістю.

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Натисніть альбом з відео, а потім натисніть Відправити > YouTube.

3. Виберіть відео, які потрібно відправити, а потім натисніть Далі.

4. Натисніть обліковий запис Google, який потрібно використати, прийміть умови
обслуговування, а потім виберіть, яке з'єднання для передачі даних потрібно
використати для завантаження відео.

5. Введіть назву та опис для відео, які завантажуються.

6. Виберіть параметр приватності для відео або позначте їх для кращого пошуку.

7. Натисніть Завантажити.

Музика
Прослуховування музики у бібліотеці

Вам потрібно скопіювати музичні файли на HTC Desire C перед тим, як використовувати
програму Музика для відтворення музики.

1. На Початковому екрані натисніть  > Музика > Мій телефон.

2. Натисніть  для перегляду категорії, наприклад Виконавці або Альбоми.
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Прослуховування музики
Насолоджуйтесь своїми улюбленими піснями на HTC Desire C за допомогою програми
Музика.

1. Під час перегляду своєї музичної колекції натисніть пісню, щоб відтворити її.

2. Натискайте значки на екрані для керування відтворенням музики, повтору пісень та
іншого.

Натисніть та перетягніть палець на панелі
виконання, щоб перейти до будь-якої частини
пісні.

Покажіть варіанти для додавання пісні до
списку відтворення, відправки пісні та іншого.

Увімкніть або вимкніть випадковий порядок.
(Випадковий порядок вимкнено, якщо кнопка
має сірий колір.)

Перейдіть по режимах повтору: повтор усіх
пісень, повтор поточної пісні та відсутність
повтору.

Пошук музичних відеокліпів на YouTube

На YouTube можна легко знайти музичний відеокліп на пісню, що прослуховується. На
екрані Зараз відтворюється натисніть  > Пошук > YouTube.

Оновлення обкладинок альбомів

1. На екрані Зараз відтворюється натисніть  > Оновити обкладинку альбому.

2. Виберіть, чи потрібно автоматично або вручну оновити всі обкладинки альбомів або
оновити тільки поточну пісню на екрані Зараз відтворюється.
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Відтворення музики з екрану блокування

Якщо екран погасне під час прослуховування музики, натисніть кнопку Живлення, щоб
знову увімкнути його та керувати відтворенням музики безпосередньо на екрані
блокування.

Ви також можете призупинити відтворення безпосередньо з панелі сповіщень.

Поліпшіть звучання своєї музики

Вставивши гарнітуру, ви можете покращити прослуховування за допомогою різноманітних
розширених профілей звуку.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Звук > Підсилювач звуку.

3. Виберіть профіль звуку. Профіль звуку буде негайно застосовано.

Створення списку відтворення
Персоналізуйте свої музичні вподобання, створивши музичні списки відтворення. Створіть
список відтворення, який міститиме тільки ваші улюблені пісні, або такий, що підходитиме
до вашого настрою цього дня. Ви можете створити стільки списків відтворення, скільки
захочете.

1. На Початковому екрані натисніть  > Музика > Мій телефон.

2. Почніть відтворення пісні, яку потрібно додати до нового списку відтворення.

3. Натисніть  > Додати до списку відтворення. 

Якщо списків відтворення не існує, вам буде запропоновано ввести назву нового списку
відтворення.

4. На екрані Вибір списку відтворення натисніть .
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5. Введіть назву списку відтворення.

6. Натисніть Зберегти.

Ви також можете додати додаткові пісні під час створення нового списку відтворення.
Натисніть  > Додати пісні, щоб додати нові пісні.

Відтворення пісень у списку відтворення

1. На Початковому екрані натисніть  > Музика > Мій телефон.

2. Натисніть  > Списки відтворення.

3. Натисніть список відтворення, а потім натисніть пісню, яку потрібно відтворити
першою.

Коли ви натиснете пісню у списку для її відтворення, на екрані Зараз відтворюється
з'являться пісні зі списку відтворення.

Керування списками відтворення

Після створення списку відтворення ви можете додавати до нього пісні, змінювати їхній
порядок та інше.

1. На Початковому екрані натисніть  > Музика > Мій телефон.

2. Натисніть  > Списки відтворення, а потім натисніть список відтворення, який
потрібно редагувати.

3. Натисніть  > Змінити список відтворення.

Додати пісні 1. Натисніть  > Додати пісні.
2. Натисніть , щоб вибрати категорію, а потім виконайте

пошук пісень.

3. Виберіть пісні, які потрібно додати до списку
відтворення, а потім натисніть Додати.

Перегрупувати пісні Натисніть та утримуйте  поряд з піснею, яку потрібно
перемістити, а потім перетягніть її в нове положення.

Видалити пісні Виберіть пісні, які потрібно видалити зі списку
відтворення.

Змінити назву списку
відтворення

Введіть нову назву списку відтворення в текстовому полі
назви.

4. Натисніть Зберегти.
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Видалення списків відтворення

1. На Початковому екрані натисніть  > Музика > Мій телефон.

2. Натисніть  > Списки відтворення.

3. Декілька опцій:

§ Натисніть та утримуйте список відтворення, який потрібно видалити, а потім
натисніть Видалити список відтворення.

§ Натисніть  > Видалити списки відтворення, щоб видалити декілька списків.

Призначення пісні в якості мелодії
Виберіть пісню з бібліотеки Музика та встановіть її в якості своєї мелодії або мелодії для
улюбленого контакту.

1. На Початковому екрані натисніть  > Музика > Мій телефон.

2. Знайдіть пісню, яку потрібно встановити в якості мелодії.

3. Натисніть  > Установити як мелодію телефону.

4. Натисніть Мелодія телефону або Мелодія контакту. В разі вибору Мелодія
контакту виберіть контакти, з якими потрібно зв'язати цю мелодію.

Обрізка мелодії MP3

Якщо вам потрібно встановити тільки частину пісні в якості мелодії, скористайтесь
тримером програми Музика.

1. Знайшовши потрібну пісню, натисніть  > Установити як мелодію телефону >
Обрізати мелодію.

2. Перетягніть повзунки обрізки  на частину, де повинна починатися та
закінчуватися мелодія. 

Для більш точної обрізки натисніть ліву або праву кнопку зі стрілками. Позначки часу
вкажуть місце на пісні.

3. Після закінчення обрізки натисніть Установити як.

4. Виберіть, чи потрібно встановити обрізану пісню в якості Мелодія телефону або
Мелодія контакту.

Ви можете побачити нову мелодію в налаштуваннях телефону. Відкрийте панель
сповіщень, а потім натисніть Налаштування > Звук > Мелодія телефону.
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Відправка музики за допомогою Bluetooth
Виберіть пісню з бібліотеки програми Музика та скористайтесь Bluetooth, щоб відправити її
на інший пристрій або комп'ютер.

1. На Початковому екрані натисніть  > Музика > Мій телефон.

2. Знайдіть пісню, яку потрібно відправити.

3. Натисніть  > Відправити > Відправити файл > Bluetooth.

З'явиться повідомлення про необхідність увімкнути Bluetooth на HTC Desire C та
під'єднатися до приймаючого пристрою Bluetooth, щоб можна було надіслати музику.
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Облікові записи та
синхронізація

Додавання соціальних мереж, облікових
записів ел. пошти та іншого

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Облікові записи й
синхронізація.

2. Натисніть .

3. Натисніть тип облікового запису, який потрібно додати.

4. Виконайте інструкції на екрані для введення інформації свого облікового запису.

Додавання одного або декількох облікових
записів Google
Увійдіть до свого облікового запису Google, щоб побачити свій Gmail, контакти, календарі
та для використання програм Google на HTC Desire C.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Облікові записи й
синхронізація.

2. Натисніть .

3. Натисніть Google.

4. Виконайте інструкції на екрані, щоб увійти до облікового запису, або створіть новий
обліковий запис.

§ В разі додавання облікового запису Google, такі програми як Gmail можуть дозволяти
переключатися між обліковими записами.

§ HTC Desire C може виконувати резервне копіювання налаштувань (таких як закладки
та пароль Wi-Fi) до першого доданого облікового запису Google.
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Забули пароль свого облікового запису Google?
Якщо ви забули пароль свого облікового запису Google, ви можете спробувати
відновити його, перейшовши на веб-сайт Google.

1. На HTC Desire C або на комп'ютері відкрийте веб-браузер

2. Перейдіть до www.google.com/accounts/recovery.

3. Введіть адресу ел. пошти або ім'я користувача, яке ви використовуєте для
входу в обліковий запис Google.

4. Натисніть Надісл..

5. Дотримуйтесь інструкцій на екрані для відновлення пароля.

Керування обліковими записами
Автоматична синхронізація всіх ваших облікових записів

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Облікові записи й
синхронізація.

2. Натисніть перемикач Автосинхронізація Увімк./Вимк. для увімкнення або вимкнення
автосинхронізації.

Синхронізація облікового запису вручну

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Облікові записи й
синхронізація.

2. Натисніть обліковий запис, який потрібно синхронізувати.

3. Натисніть .

Зміна синхронізованих даних або налаштувань для облікового запису

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Облікові записи й
синхронізація.

2. Натисніть обліковий запис, який потрібно оновити.

3. Натисніть елемент, який потрібно синхронізувати або відредагувати.

75 Облікові записи та синхронізація

http://www.google.com/accounts/recovery


Видалення облікового запису
Ви можете видалити обліковий запис, щоб видалити всю інформацію, пов'язану з ним, з
HTC Desire C. Видалення облікового запису не призводить до видалення інформацій з
самої онлайнової служби.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Облікові записи й
синхронізація.

2. Натисніть на обліковий запис, який потрібно видалити..

3. Натисніть .
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Люди

Про програму Люди
За допомогою програми Люди легко керуйте своїм спілкуванням зі своїми контактами по
телефону, за допомогою текстових повідомлень, ел. пошти або соціальних мереж.

Також, якщо у вас є одні й ті ж самі контакти з різних джерел, ви можете об'єднати
інформацію про них таким чином, щоб не було подвійних записів.

Щоб відкрити програму Люди з Початкового екрану, натисніть  > Люди.

Ваш список контактів
Програма Люди містить всі контакти, збережені на HTC Desire C та з онлайнових облікових
записів, в яких ви зареєстровані.

Ваш список контактів також відображає контакти, збережені на SIM-карті (позначені ).

Ви можете:

§ Переглядати свій профіль та редагувати вашу
контактну інформацію.

§ Створювати, редагувати або шукати контакти.

§ Бачити оновлення статусу.

§ Натиснути ім'я, щоб побачити збережену
інформацію цього контакту.

§ Бачити значок сповіщення про те, що контакт
надіслав вам нові повідомлення або про його день
народження.

§ Перевіряти, хто знаходиться в режимі онлайн в
Google Talk™. Значки статусу онлайн
відображаються, якщо ви зареєстровані в Google
Talk.
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Фільтрування списку контактів
Виберіть, які контакти облікового запису показувати.

1. На вкладці Люди натисніть  на верхній панелі.

2. Виберіть онлайнові контакти, які містять контакти, які потрібно відобразити.

3. Натисніть .

Щоб встановити варіанти сортування контактів, натисніть  > Налаштування.

Налаштування параметрів пошуку контакту
На додаток до пошуку контактів за іменем ви можете також виконувати пошук за іншим
критерієм, наприклад, за назвою групи або компанії.

1. На вкладці Люди натисніть  > Налаштування.

2. Натисніть Шукати контакти за, а потім виберіть типи критерію пошуку.

Налаштування вашого профілю
Збережіть вашу персональну контактну інформацію для легкого надсилання її іншим
людям.

1. На вкладці Люди натисніть Мій профіль.

2. Натисніть Редагувати мою контактну картку.

3. Введіть або відредагуйте ваше ім'я та детальну контактну інформацію.

4. Натисніть  (або поточне фото), щоб змінити ваше контактне фото.

5. Натисніть Зберегти.

Що ви можете бачити в своєму профілі
Натиснувши Мій профіль, ви побачите наступні вкладки:

Деталі

Відображається детальна контактна інформація. Ви також побачите останні
публікації в соціальних мережах (якщо ви зареєстровані в соціальних мережах).
Ви також можете редагувати свій профіль або відправляти його іншим.

Оновлення

Відображаються оновлення, опубліковані у ваших соціальних мережах.

Галерея

Відображаються альбоми ваших соціальних мереж та фото.
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Додавання нового контакту
1. На вкладці Люди натисніть .

2. Натисніть поле Ім'я, а потім введіть ім'я контакту. 

Натисніть , якщо потрібно окремо ввести ім'я, по-батькові та прізвище контакту. В
залежності від типу контакту ви також матимете змогу додати префікс імені (наприклад,
др.) або суфікс імені (наприклад, канд. наук).

3. Виберіть Тип контакту. Це дозволить визначити, з яким обліковим записом потрібно
синхронізувати контакт. 

Під час додавання контактів на SIM-карту деякі поля можуть бути недоступними.

4. Введіть контактну інформацію в запропоновані поля.

5. Натисніть Зберегти.

Пошук в соціальних мережах людей, яких ви знаєте
HTC Desire C автоматично виконує пошук контактів в телефоні у різних соціальних
мережах, в яких ви зареєстровані. На основі співпадаючих адрес ел. пошти та деталей
контакту ви можете надсилати своїм контактам запрошення на приєднання до вашої
соціальної мережі.

Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, натисніть  > Налаштування на вкладці Люди, а
потім встановіть або зніміть прапорець Пошук людей, яких ви знаєте.

Щоб вручну оновити список запропонованих людей, натисніть  > Керування
контактами > Приєднані контакти. На вкладці Сповіщення натисніть  > Оновити.

Надсилання запитів соціальної мережі вашим контактам

1. Натисніть сповіщення Люди, яких ви знаєте (якщо це доступно на вкладці Люди).

2. Виберіть людей, за якими потрібно слідувати, або надішліть запити друзям за
допомогою соціальних мереж, в яких ви зареєстровані.

Імпорт або копіювання контактів
Імпорт контактів з SIM-карти

1. На вкладці Люди натисніть  > Керування контактами.

2. Натисніть Імпорт/Експорт контактів > Імпорт з SIM-карти.

3. Якщо ви маєте обліковий запис Google або Exchange ActiveSync, натисніть тип
контактів, що імпортуються.
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4. Виберіть контакти, які потрібно імпортувати.

5. Натисніть Зберегти.

Імпорт контакту з облікового запису Exchange ActiveSync

1. На вкладці Люди введіть ім'я контакту або адресу ел. пошти в поле пошуку.

2. Натисніть Шукати контакти в довіднику вашої компанії.

3. Натисніть ім'я контакту, який потрібно скопіювати в HTC Desire C.

4. Натисніть , щоб зберегти контакт в своєму обліковому записі Exchange
ActiveSync.

Копіювання контактів з одного облікового запису в інший

1. На вкладці Люди натисніть  > Керування контактами.

2. Натисніть Копіювати контакти, а потім виберіть тип контакту або онлайновий
обліковий запис, з якого потрібно виконати копіювання. 

Контакти з ваших облікових записів соціальної мережі можуть бути не скопійовані.

3. Виберіть тип контакту або обліковий запис, в який потрібно виконати збереження.

Об'єднання контактної інформації
Уникайте подвійних записів під час об'єднання контактної інформації з різних джерел,
наприклад, облікових записів вашої соціальної мережі, в один контакт.

Об'єднання контактної інформації вручну

1. На вкладці Люди натисніть ім'я контакту (не значок або фото), який потрібно
при'єднати.

2. Натисніть .

3. Натисніть Усі контакти, а потім натисніть контакт, який потрібно при'єднати.

Розірвання зв'єднання

1. На вкладці Люди натисніть ім'я контакту (не значок або фото), зв'єднання якого
потрібно розірвати.

2. Натисніть .

3. В розділі Пов'язані контакти натисніть  поряд з обліковим записом, щоб
розірвати зв'єднання.
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Контактна інформація та сеанси зв'язку
Після натискання контакту на екрані Люди відкриється екран детальної інформації про
контакти.

На екрані детальної інформації про контакти є наступні вкладки:

Деталі

Відображається інформація, яку збережено для контакту. Залишайтесь на зв'язку
з контактом, натиснувши цей варіант.

Тема

Відображаються повідомлення SMS та ел. пошта, отримана від контакту. Тут
також перелічені всі вхідні, вихідні та пропущені дзвінки до контакту або від нього.

Оновлення

Відображаються оновлення контакту та події з облікових записів соціальної
мережі.

Якщо ви бачите сповіщення про день народження контакту в розділі Події, ви
можете натиснути сповіщення та вибрати, як привітати контакт.

Галерея

Відображаються зв'язані альбоми та фото контакту.

Редагування інформації контакту

1. На вкладці Групи натисніть та утримуйте контакт, а потім натисніть Редагувати
контакт. 

Контакти Facebook та Twitter™ неможливо редагувати.

2. Введіть нову інформацію.

3. Натисніть Зберегти.

Видалення контактів

1. На вкладці Люди натисніть  > Видалити контакти.

2. Виберіть контакти, які потрібно видалити.

3. Натисніть Видалити.
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Групи контактів
Назначте контакти групам, щоб ви могли легко надіслати повідомлення або ел. пошту всій
групі. Ви також можете синхронізувати групи на HTC Desire C з групами в обліковому
записі Google, доступному через веб-браузер комп'ютера. Ми також додали групу Часто
використовувані в якості спеціальної групи, в якій автоматично зберігаються контакти, на
які ви найчастіше дзвоните або від яких отримуєте дзвінки.

Створення групи

1. На вкладці Групи натисніть .

2. Введіть назву для групи.

3. Натисніть , щоб вибрати фото для групи.

4. Натисніть  > Додати контакт у групу.

5. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть Зберегти.

6. Після завершення групи натисніть Зберегти.

Редагування групи контактів

1. На вкладці Групи натисніть та утримуйте групу, а потім натисніть Редагувати групу.

2. Ви можете:

§ Натиснути назву групи, щоб змінити назву. Ви можете змінити назву тільки тих
груп, які були створені вами.

§ Натиснути значок поряд з назвою групи, щоб змінити або видалити фото групи.
§ Натиснути  > Додати контакт у групу, щоб додати більше членів.
§ Щоб змінити порядок членів групи, натисніть та утримуйте  в кінці імені

контакту, а потім перетягніть його на нове місце.
§ Натисніть  поряд з контактом, щоб видалити його з групи.

3. Натисніть Зберегти.

Надсилання повідомлення або ел. пошти групі

З вас буде взято оплату за кожне надіслане текстове повідомлення. Наприклад, якщо
ви надішлете повідомлення групі з п'яти людей, з вас буде взято оплату за п'ять
повідомлень.

1. На вкладці Групи натисніть групу, якій потрібно надіслати повідомлення або ел.
пошту.

2. Перейдіть до вкладки Діяльність групи.

3. Виберіть, чи потрібно надіслати повідомлення або ел. пошту.
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Перегрупування ваших груп контактів

1. На вкладці Групи натисніть  > Редагувати групи.

2. Натисніть та утримуйте  в кінці назви групи, яку потрібно перемістити, а потім
перетягніть її в нове положення.

3. Натисніть Зберегти.

Видалення груп

Ви можете видалити тільки ті групи, які були створені вами.

На вкладці Групи ви можете:

§ Натиснути та утримувати групу, які потрібно видалити, а потім натиснути Видалити
групу.

§ Натиснути  > Редагувати групи, щоб вибрати декілька груп контактів для
видалення.

Додавання віджетів Люди
Залишайтесь на зв'язку з важливими для вас людьми, додаючи віджети людей до кожної з
своїх груп.

1. Натисніть і утримуйте порожнє місце на Початковому екрані.

2. На вкладці Віджети натисніть Усі віджети > Люди.

3. Виберіть стиль віджета, а потім перетягніть його на мініатюру початкового екрану,
на який його потрібно додати.

4. Виберіть групу, яку потрібно додати в якості віджета.

5. Повторіть описані вище кроки, щоб додати інший віджет Люди.

Встановлення способу спілкування за умовчанням
Виберіть спосіб спілкування (наприклад, дзвінок або надсилання повідомлення) під час
натискання фото контакту на віджеті Люди.

1. На Початковому екрані перейдіть до віджету Люди.

2. Натисніть фото контакту на віджеті.

3. Натисніть спосіб спілкування, який потрібно використовувати для контакту.

Якщо потрібно змінити спосіб спілкування за умовчанням, натисніть ім'я контакту (не
фото), а потім натисніть Установити дію за умовчанням.
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Підтримування зв'язку з контактом

1. На Початковому екрані перейдіть до віджету Люди.

2. Натисніть фото контакту (не ім'я) на віджеті. Буде виконано спосіб зв'язку,
встановлений для цього контакту за умовчанням.

Надсилання контактної інформації
1. На вкладці Люди виконайте одну з наступних дій:

Щоб надіслати Натисніть це

Контактна інформація
будь-кого

Натисніть та утримуйте ім'я контакту (не значок або
фото), а потім натисніть Надіслати контакт як vCard.

Ваша контактна
інформація

Натисніть та утримуйте Мій профіль, а потім
натисніть Надіслати мій профіль.

2. Виберіть, як потрібно надіслати vCard.

3. Виберіть тип інформації, яку потрібно надіслати.

4. Натисніть Надіслати.

Надсилання декількох контактних карток

1. На вкладці Люди натисніть  > Надіслати контакти.

2. Виберіть контакти, контактну інформацію яких ви хочете відправити

3. Натисніть Надіслати.

4. Виберіть, як потрібно надіслати контактні картки.

Резервне копіювання контактів на карту
пам'яті

1. На вкладці Люди натисніть  > Керування контактами.

2. Натисніть Імпорт/Експорт контактів > Експортувати на карту пам'яті.

3. Виберіть обліковий запис або тип контакту для експорту, а потім натисніть OK.
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Відновлення контактів
Ви можете відновити тільки ті контакти, які було зарезервовано на карту пам'яті за
допомогою функції Експортувати на карту SD.

1. На вкладці Люди натисніть  > Керування контактами.

2. Натисніть Імпорт/Експорт контактів > Імпортувати з карти пам'яті.

3. Якщо у вас встановлено більше одного облікового запису, натисніть тип для
контактів, що імпортуються.
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Соціальні мережі

Facebook для HTC Sense
Вхід до свого облікового запису Facebook з налаштувань Облікові записи й синхронізація
або програми Facebook (попередньо встановленої або завантаженої) дозволяє
автоматично увійти до Facebook для HTC Sense. Також вам може знадобитися
авторизація у Facebook для HTC Sense для під'єднання до свого облікового запису
Facebook.

За допомогою Facebook для HTC Sense ви можете:

§ Бачити свої контакти Facebook та оновлення їхнього статусу у програмі Люди.

§ Бачити фото Facebook у програмі Галерея.

§ Перевіряти оновлення статусу своїх друзів у Facebook у програмі Friend Stream™.

§ Переглядати події Facebook та дні народження друзів у програмі Календар.

Про Friend Stream
За допомогою Friend Stream ви можете ділитися та отримувати оновлення від друзів у
популярних соціальних мережах у одному каналі.

На Початковому екрані натисніть  > Friend Stream.

Натиснувши оновлення статусу будь-кого, ви можете:

§ Написати коментар.

§ Симпатизувати чиїмсь публікаціям у Facebook.

§ Переглянути фотографії альбому будь-кого.

Натиснувши чиєсь фото або ім'я, ви можете:

§ Перевірити деталі профілю цієї людини.

§ Переглянути стіну Facebook цієї людини.

Натисніть , щоб відобразити публікації з певної соціальної мережі.

Перемістіться на інші вкладки, щоб побачити інші варіанти. Ви можете натиснути  >
Налаштування > Редагувати вкладки, щоб налаштувати вкладки Friend Stream.
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Оновлення вашого статусу у програмі Friend
Stream

1. На вкладці Усі натисніть .

2. Введіть оновлення свого статусу.

3. Якщо ви не хочете відсилати оновлення статусу на облікові записи усіх соціальних
мереж, натисніть , а потім виберіть, які соціальні мережі треба виключити.

4. Натисніть Готово.

5. Натисніть .

6. Виберіть, що ви хочете вкласти до твіту або оновлення статусу.

7. Натисніть Опублікувати.

Користування Facebook через Friend Stream
Публікуйте оновлення свого статусу, пишіть повідомлення на стінах або реєструйтесь на
місці.

Публікація повідомлень на стіні Facebook друга

1. У програмі Friend Stream натисніть  > Facebook.

2. Натисніть  > Моя стіна.

3. Натисніть друга в списку.

4. Введіть своє повідомлення.

5. Натисніть , щоб вкласти фото.

6. Натисніть Опублікувати.

Коментарі та "лайки" публікаціям Facebook
Натисніть чиєсь оновлення сатусу на вкладці Усі і виконайте будь-яку з наступних дій: 

§ Натисніть фото або назву альбому, який відображається у оновленні статусу, щоб
переглянути та прокоментувати фотографії альбому за допомогою програми
Галерея.

§ Натисніть Подобається, якщо вам подобається оновлення статусу цієї людини.

§ Натисніть текстове поле, а потім введіть, що ви думаєте про оновлення статусу цієї
людини.
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Відмітка місця
Дайте своїм друзям Facebook знати про свої розташування, відмітившись на місці.

Щоб визначати своє розташування, вам потрібно увімкнути джерела розташування в
Налаштування > Розташування.

1. Перейдіть до вкладки Locations, а потім натисніть .

2. Натисніть місце в списку.

3. Натисніть Відмітитись.

4. Додайте повідомлення про свій статус та навіть теги на друзів, з якими ви зараз.

5. Натисніть Відмітитись.

Спілкування в Google Talk
Google Talk являє собою програму Google для обміну миттєвими повідомленнями. Вона
дозволяє спілкуватися з людьми, які також користуються Google Talk.

Щоб відкрити Google Talk, на Початковому екрані натисніть  > Talk.

Щоб дізнатися, як користуватися та отримати довідку у Google Talk, натисніть  >
Довідка.

Використання Google+
За допомогою Google+ ви можете перевіряти оновлення своїх друзів, публікувати свої
оновлення, а також спілкуватися з друзями в чаті у колах Google+.

Щоб відкрити Google+, на Початковому екрані натисніть  > Google+

Щоб дізнатися, як користуватися та отримати довідку у Google+, натисніть  > Довідка.
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Ел. пошта

Gmail
Перегляд вхідної поштової скриньки Gmail
Всі отримані повідомлення ел. пошти доставляються у вхідну поштову скриньку.

На Початковому екрані натисніть  > Gmail. 

Архівація,
видалення або
маркування кількох
сеансів зв'язку

Натисніть прапорець перед
повідомленням ел. пошти або
сеансом зв'язку. Потім натисніть
кнопки внизу екрану, щоб вибрати,
що потрібно зробити з вибраними
повідомленнями або сеансами
зв'язку.

Відображення
чернеток,
надісланих
повідомлень та
інших міток

Натисніть Вхідні на верхній
панелі, а потім натисніть іншу
мітку (наприклад Надіслані,
Чернетки або створену вами
мітку), щоб переглянути ці
повідомлення та сеанси зв'язку.

Переключення на
інший обліковий
запис Gmail

Натисніть Вхідні на верхній
панелі, а потім натисніть
обліковий запис, на який потрібно
переключитися.

Надсилання повідомлення ел. пошти у Gmail

1. У вхідній пошті облікового запису Gmail, який потрібно використати, натисніть .

2. Введіть одного або більше отримувачів. 

Потрібно ввести більше отримувачів в поле копії (Cc) або прихованої копії (Bcc)
повідомлення ел. пошти? Натисніть  > Додати Cc/Bcc.

3. Введіть тему ел. листа, а потім створіть повідомлення.

4. Якщо потрібно вкласти фото або відео, натисніть  > Вкласти файл.

5. Натисніть  для надсилання.
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Відповідь або переадресація повідомлень ел. пошти у Gmail

1. У вхідній поштовій скриньці Gmail натисніть повідомлення ел. пошти або сеансу
зв'язку.

2. Щоб відповісти відправникові, натисніть . Або натисніть  та виберіть одну з
опцій: Відповісти всім або Вперед.

3. Виконайте одну з наступних дій:

§ Якщо потрібно відповісти відправникові або ви вибрали Відповісти всім,
введіть повідомлення у відповідь.

§ Якщо ви вибрали Вперед, вкажіть отримувачів цього повідомлення.

Натисніть Вбудована відповідь, якщо потрібно зв'язати ваше нове повідомлення з
отриманим ел. листом. Але це призведе до видалення усіх вкладень та форматування
у оригінальному повідомленні ел. пошти.

4. Натисніть  для надсилання.

Отримання довідки
Щоб дізнатися більше про використання Gmail, у вхідній пошті Gmail натисніть  >
Довідка.

Пошта
Додавання облікового запису ел. пошти POP3/IMAP

1. На Початковому екрані натисніть  > Пошта.

2. Виконайте одну з наступних дій:

§ Якщо це перший обліковий запис пошти, який ви додаєте в програму Пошта,
натисніть Інше (POP3/IMAP) на екрані Вибрати постачальника послуг ел.
пошти.

§ Якщо ви вже додавали поштовий обліковий запису в програму Пошта,
натисніть  > Новий обліковий запис > Інше (POP3/IMAP).

3. Введіть адресу ел. пошти та пароль для облікового запису ел. пошти, а потім
натисніть Далі. 

Якщо буде запропоновано ввести додаткові налаштування ел. пошти, зверніться по
допомогу до провайдера послуги ел. пошти.

4. Введіть назву облікового запису та своє ім'я, а потім натисніть Завершити
встановлення.
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Додавання облікового запису Microsoft Exchange ActiveSync
Ви можете виконати синхронізацію з Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
або більш пізньою версією.

Додавайте до 15 облікових записів Exchange ActiveSync на HTC Desire C.

1. На Початковому екрані натисніть  > Пошта.

2. Виконайте одну з наступних дій:

§ Якщо це перший обліковий запис пошти, який ви додаєте в програму Пошта,
натисніть Microsoft Exchange ActiveSync на екрані Вибрати постачальника
послуг ел. пошти.

§ Якщо ви вже додавали поштовий обліковий запису в програму Пошта,
натисніть  > Новий обліковий запис > Microsoft Exchange ActiveSync.

3. Введіть деталі облікового запису Exchange ActiveSync, а потім натисніть Далі. 

Якщо ваш корпоративний сервер Exchange Server не підтримує автовиявлення, вам
потрібно буде ввести налаштування Exchange Server. Зверніться до адміністратора
Exchange Server за детальною інформацією.

4. Виберіть потрібні варіанти синхронізації, а потім натисніть Далі.

5. Введіть назву облікового запису, а потім натисніть Завершити налаштування.

Перевірка вхідної скриньки Пошта
Під час відкриття програми Пошта буде відображатися вхідна пошта облікових записів,
встановлених на телефоні HTC Desire C.

Для переключення між обліковими записами ел. пошти натисніть панель, на якій
відображається поточний обліковий запис, а потім натисніть інший обліковий запис.
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Перегляд об'єднаних поштових скриньок усіх облікових записів ел. пошти

Ви можете переглядати повідомлення ел. пошти з усіх облікових записів, не
переключаючись на інші облікові записи.

Просто натисніть панель, на якій відображається поточний обліковий запис, а потім
натисніть Усі облікові записи. Повідомлення ел. пошти будуть позначені кольором, щоб
можна було легкі відрізнити, до яких облікових записів вони належать.

У об'єднаній поштовій скриньці може відображатися до 15 облікових записів ел. пошти.

Групування повідомлень ел. пошти

Маєте велику купу повідомлень ел. пошти у вхідній скриньці? Згрупуйте повідомлення ел.
пошти у вкладки, та швидко знаходьте потрібні повідомлення.

1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.

2. В вхідній пошті натисніть  > Редагувати вкладки.

3. Натисніть та утримуйте вкладку, а потім перетягніть її на нижній рядок, щоб додати
її.

4. Натисніть , а потім перемістіться на додану вкладку.

Оновлення вручну облікового запису ел. пошти

Якими б не були налаштування синхронізації, ви також можете синхронізувати відіслані та
отримані повідомлення ел. пошти вручну у будь-який момент.

§ Під час перегляду облікового запису ел. пошти, натисніть  > Оновити.

§ Якщо у вас є декілька облікових записів ел. пошти, ви можете оновити їх усі
одночасно. Спочатку перейдіть вхідної пошти Усі облікові записи. Потім натисніть 
> Оновити.

Сортування повідомлень ел. пошти

Ви можете сортувати повідомлення ел. пошти за датою отримання, пріоритетом, темою,
відправником або розміром.

У вхідній ел. пошті облікового запису натисніть  > Сортувати, і виберіть параметри
сортування.

Для швидкої прокрутки списку повідомлень на основі вибраного параметру сортування,
натисніть та утримуйте два пальці на будь-якому повідомленні ел. пошти, а потім
перетягніть його вгору або вниз.

Надсилання повідомлення ел. пошти

1. На Початковому екрані натисніть  > Пошта.

2. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.

3. Натисніть .
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4. Введіть одного або більше отримувачів. 

Потрібно ввести більше отримувачів в поле копії (Cc) або сліпої копії (Bcc)
повідомлення ел. пошти? Натисніть  > Показати поле "Копія"/"Прихована копія".

5. Введіть тему, а потім створіть повідомлення.

6. Виконайте будь-яку з наступних дій:

§ Додайте вкладення. Натисніть Вкласти, а потім виберіть потрібний файл.
§ Встановіть пріоритет для важливих повідомлень. Натисніть  > Установити

пріоритет.

7. Натисніть Надіслати, або щоб надіслати пізніше, натисніть Зберегти.

Поновлення чернетки повідомлення ел. пошти

1. У вхідній ел. пошті облікового запису натисніть  > Папка > Чернетки.

2. Натисніть повідомлення.

3. Після закінчення редагування повідомлення натисніть Надіслати.

Читання та відповідь на повідомлення ел. пошти

1. На Початковому екрані натисніть  > Пошта.

2. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.

3. У вхідній пошті облікового запису натисніть повідомлення ел. пошти або сеанс
зв'язку, який потрібно прочитати. 

Якщо ви хочете прочитати певне повідомлення всередині сеансу зв'язку, натисніть ,
щоб розкрити сеанс зв'язку, а потім натисніть повідомлення ел. пошти.

4. Натисніть Відповісти або Відповісти всім. 

Натисніть  для інших дій з ел. поштою.
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Де мої непрочитані повідомлення?
Непрочитані повідомлення відображаються у вхідній скриньці жирним шрифтом. В
разі перегляду об'єднаних поштових скриньок усіх облікових записів ел. пошти
поряд з непрочитаними повідомленнями ел. пошти також з'являються кольорові
панелі. Кольорові панелі також позначають обліковий запис ел. пошти, на який
отримане повідомлення ел. пошти.

Щоб групувати усі непрочитані повідомлення ел. пошти, додайте вкладку
Непрочитане до вхідної поштової скриньки.

1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.

2. В вхідній пошті натисніть  > Редагувати вкладки.

3. Натисніть та утримуйте вкладку Непрочитане, а потім перетягніть її на
нижній рядок, щоб додати її.

4. Натисніть , а потім натисніть вкладку Непрочитане.

Збереження повідомлення ел. пошти в програмі Завдання

Збережіть повідомлення ел. пошти в списку програми Завдання, щоб можна було нагадати
собі про відповідь.

1. У вхідній пошті облікового запису натисніть та утримуйте повідомлення ел. пошти, а
потім натисніть Зберегти як завдання.

2. На екрані Нове завдання введіть деталі завдання, а потім натисніть Зберегти.

Пошук повідомлень ел. пошти

1. Натисніть .

2. Якщо потрібно уточнити або відфільтрувати пошук, натисніть , перевірте
параметри пошуку, а потім натисніть OK. Наприклад, ви можете сфокусувати пошук
на частині листа або відфільтрувати повідомлення ел. пошти, які мають вкладення
або позначку високого пріоритету.

3. У полі пошуку введіть слова, які потрібно знайти.

Натисніть результат, щоб відкрити повідомлення ел. пошти.

Пошук ел. листів від контакту

Ви пам'ятаєте відправника, але не можете знайти конкретного листа від нього?

1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.

2. Натисніть та утримуйте повідомлення ел. пошти від цього контакту.

3. Натисніть Шукати пошту відправника. З'явиться список повідомлень ел. пошти від
цього контакту.
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Робота з ел. поштою Exchange ActiveSync

Позначення ел. пошти

1. Переключіться на обліковий запис Exchange ActiveSync.

2. Під час перегляду вхідної пошти натисніть значок позначення поряд з
повідомленням або сеансом зв'язку ел. пошти. 

Щоб позначити повідомлення ел. пошти всередині сеансу зв'язку, натисніть , щоб
розкрити сеанс зв'язку, а потім натисніть значок позначки повідомлення ел. пошти.

Встановлення статусу Поза офісом

1. Переключіться на обліковий запис Exchange ActiveSync.

2. Натисніть  > Поза офісом.

3. Натисніть поточний офісний статус, а потім натисніть Поза офісом.

4. Встановіть дату та час.

5. Введіть повідомлення для автоматичної відповіді.

6. Якщо ви хочете змінити повідомлення для автоматичної відповіді отримувачам поза
вашою організацією, натисніть Вислати автоматичне повідомлення у відповідь
зовнішньому отримувачеві, а потім введіть повідомлення для автоматичної
відповіді у поле, яке з'явиться.

7. Натисніть Зберегти.

Надсилання запиту на зустріч

1. Переключіться на обліковий запис Exchange ActiveSync.

2. Натисніть  > Нове запрошення на зустріч.

3. Введіть деталі зустрічі.

4. Натисніть Зберегти.

Керування повідомленнями ел. пошти

Переміщення повідомлень ел. пошти до іншої папки

1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.

2. Виберіть повідомлення ел. пошти, які потрібно перемістити. 

Щоб вибрати все, виберіть список повідомлень ел. пошти, а потім натисніть  >
Вибрати все.

3. Натисніть Перемістити в, а потім виберіть папку.
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Видалення повідомлень ел. пошти

1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно використати.

2. Натисніть кнопки перевірки повідомлень ел. пошти, які потрібно видалити. 

Щоб вибрати все, виберіть список повідомлень ел. пошти, а потім натисніть  >
Вибрати все.

3. Натисніть Видалити.

Переключення у інші папки пошти

1. У вхідній ел. пошті облікового запису натисніть  > Папка.

2. Натисніть папку, що містить повідомлення, які потрібно переглянути.

Зміна налаштувань облікового запису ел. пошти
Ви можете змінити налаштування ел. пошти, додати підпис ел. пошти, видалити обліковий
запис та інше.

1. Переключиться на обліковий запис ел. пошти, який потрібно змінити.

2. Натисніть  > Налаштування.

Нечаста синхронізація ел. пошти
Якщо вам не потрібно часто синхронізувати ел. пошту, наприклад, коли ви переглядаєте
відео або знаходитеся за кермом, використовуйте програму Інтелектуальна синхронізація,
щоб автоматично збільшити час перед синхронізацією вашого облікового запису ел. пошти
на HTC Desire C. Інтелектуальна синхронізація допомагає економити заряд акумулятора.

1. Переключіться на обліковий запис ел. пошти, з яким потрібно використовувати
програму Інтелектуальна синхронізація.

2. Натисніть  > Налаштування > Синхронізувати, надсилати та отримувати.

3. Натисніть Синхронізація в годину пік > Інтелектуальна синхронізація.

4. Натисніть Синхронізація не в годину пік > Інтелектуальна синхронізація.

5. Натисніть .

Після цього програма Інтелектуальна синхронізація збільшить час синхронізації ел. пошти
після кожної автоматичної синхронізації та відкриття програми Пошта. Щоб у будь-який
момент синхронізувати ел. пошту, відкрийте програму Пошта та перевірте вхідну поштову
скриньку.
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Календар

Про Календар
Ви ніколи більше не пропустите важливу дату. Використовуйте програму Календар для
створення розкладу подій, нарад та зустрічей.

Ви можете налаштувати HTC Desire C таким чином, щоб він залишався синхронізованим з
такими календарями, як календар Google, календар Outlook та календар Microsoft
Exchange ActiveSync.

Якщо ви увійдете в свої облікові записи соціальних мереж, відповідні події календаря
з'являться в програмі Календар.

Створення події
Ви можете створювати події, синхронізовані з календарями Google або Exchange
ActiveSync, а також з подіями на HTC Desire C.

1. На Початковому екрані натисніть  > Календар.

2. У будь-якому перегляді Календар натисніть .

3. Натисніть назву календаря, щоб вибрати календар, до якого буде додано подію.

4. Щоб запросити людей, натисніть  та виберіть, кого ви хочете запросити.

5. Введіть та налаштуйте деталі події.

6. Натисніть Зберегти.

Перегляд програми Календар
1. Натисніть вкладку Календар.

2. Виконайте будь-яку з наступних дій:

§ В будь-якому з переглядів Календар поверніться до поточної дати, натиснувши
Сьогодні.

§ Події в перегляді дня, тижня та порядку денному будуть позначені кольором,
що вказує, до якого облікового запису або типу календаря вони належать. Щоб
дізнатися, що означає кожний з кольорів, натисніть .
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Перегляд місяця
У перегляді місяця ви будете бачити позначки на днях, які мають події.

Виконайте будь-яку з наступних дій у перегляді місяця:

§ Натисніть день, щоб переглянути події на цей день.
§ Натисніть та утримуйте день, щоб відкрити меню варіантів, з якого також можна

вибрати створення події або переключитися на перегляд за днями або у порядок
денний.

§ Посуньте палень вгору або вниз, щоб переглянути попередні або наступні місяці.

Використання переглядів за днями та порядку денного
Перегляд за днями показує події на кожний день, тоді як порядок денний показує усі події у
хронологічному порядку.

§ Якщо подією є день народження або річниця вашого контакту Facebook, натисніть
його, щоб надіслати привітання.

§ Перебуваючи у перегляді за днями:

§ Натисніть та утримуйте проміжок часу для створення нової події у цей час.
§ Перемістіться ліворуч та праворуч по екрану, переглядаючи попередні або

наступні дні.
§ Якщо відображається погода на цей день, натисніть погоду, щоб змінити її на

відображення іншого міста.
§ Перегляньте час події у іншому часовому поясі. Натисніть  > Подвійний

часовий пояс > Виберіть розташування, а потім введіть друге розташування.

Перегляд тижня
Перегляд тижня відображає розклад подій тижня.

Перебуваючи у перегляді тижня ви можете:

§ Натиснути та утримувати проміжок часу для створення нової події у цей час.
§ Натиснути на подію (яка відображається як кольорові блоки), щоб переглянути її

деталі.
§ Переміщуватися ліворуч та праворуч по екрану, переглядаючи попередні або

наступні тижні.
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Керування подіями програми Календар
Редагування події
Ви можете редагувати тільки ті події, які створили.

1. Під час перегляду події натисніть . 

В разі редагування події, яка повторюється, з'явиться запитання, чи потрібно
редагувати тільки цей екземпляр, або всі екземпляри цієї події.

2. Внесіть зміни в подію.

3. Натисніть Зберегти. Або натисніть Надіслати оновлення, якщо ви запросили
людей на цю подію.

Видалення події
Виконайте будь-яку з наступних дій:

§ Під час перегляду події натисніть  > Видалити подію.
§ В перегляді за днями, порядку денному або перегляді тижня натисніть та утримуйте

подію, а потім натисніть Видалити або Видалити подію.

Якщо подія повторюється, з'явиться запитання, чи потрібно видалити з програми
Календар тільки цей екземпляр або всі екземпляри.

Відправка події
Ви можете відправити подію календаря у вигляді елементу vCalendar за допомогою
Bluetooth або відіславши його у вигляді вкладення файлу з ел. листом або повідомленням.

1. Виконайте одну з наступних дій:

§ Під час перегляду події натисніть  > Вперед.
§ В перегляді за днями, порядку денному або перегляді тижня натисніть та

утримуйте подію, а потім натисніть Вперед.

2. Виберіть, як потрібно надіслати подію.
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Прийняття або відхилення запрошення на
зустріч
Перейдіть до вкладки Запрошення, щоб побачити запрошення на зустріч, які ви ще не
прийняли або не відхилили.

§ Вам потрібно встановити обліковий запис Exchange ActiveSync, щоб отримувати
запрошення на зустріч у програмі Календар.

§ Якщо ви не бачите вкладку Запрошення, натисніть  > Редагувати вкладки,
натисніть та утримуйте Запрошення, а потім перетягніть його на нижній рядок.

1. Натисніть вкладку Запрошення, а потім натисніть запрошення на зустріч.

2. Прийміть, відхиліть або попередньо прийміть запрошення, або запропонуйте новий
час. 

Натисніть , щоб вибирати з більшого числа варіантів, наприклад, переміщення
запрошення у папку.

Встановлення нагадувань для подій
Маєте важливу подію, про яку потрібно пам'ятати? Календар дозволяє легко нагадувати
собі про важливі події.

1. Під час перегляду події календаря натисніть Нагадування.

2. Виберіть, за який час потрібно нагадати вам про цю подію. 

Ви можете встановити час нагадування за умовчанням або вибрати мелодію
нагадування про подію в налаштуваннях програми Календар.

Відключення або відстрочка нагадувань про
подію
Якщо ви встановили хоча б одне нагадування про подію, в області сповіщень панелі стану
з'явиться значок найближчої події  з нагадуванням.

1. Відкрийте панель Сповіщення.

2. Натисніть сповіщення нагадування про подію.

3. Виконайте одну з наступних дій:

§ Виберіть, чи потрібно відстрочити або відключити всі нагадування про події.
§ Натисніть , щоб залишити нагадування у області сповіщень панелі стану.
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Відображення або приховування календарів
1. У будь-якому перегляді програми Календар натисніть .

2. Виберіть або очистіть календар, який потрібно відобразити або приховати, а потім
натисніть .

§ Календарі будуть зберігатися синхронізованими на HTC Desire C, навіть якщо вони
будуть приховані.

§ Ви також можете відобразити або приховати завдання, створені на HTC Desire C.

Зміна налаштувань програми Календар
Ви можете змінювати налаштування програми Календар, вказуючи, як відображати події
та як сповіщати про найближчі події.

У будь-якому перегляді програми Календар натисніть  > Налаштування.
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Онлайнове сховище та
послуги

Dropbox
Використання Dropbox на HTC Desire C
В разі використання Dropbox ви завжди матимете доступ до фото, відео та документів – на
HTC Desire C, комп'ютері та інших мобільних пристроях, звідки є доступ до Dropbox.

Якщо програму Dropbox попередньо не завантажено, ви можете завантажити та
встановити її з Google Play.

На HTC Desire C увійдіть до свого облікового запису Dropbox, щоб можна було:

§ Насолоджуватися додатковими 23 Гб безкоштовного сховища Dropbox протягом
двох років.

§ Мати доступ до фото та відео, які зберігаються на Dropbox, прямо з програми
Галерея.

§ Не використовувати більше великі вкладення під час відправки ел. поштою. Просто
надішліть посилання на файли Dropbox.

§ Переглядати та редагувати документи Office, які зберігаються в Dropbox.

§ Зберігати документи, наприклад, з вкладень електронної пошти, безпосередньо в
Dropbox.

§ У будь-який час перевіряти об'єм сховища Dropbox, що залишився.

§ Виконувати пошук файлів. Просто включіть Dropbox в якості одного з елементів
пошуку в програмі Google Пошук.

Про пропозицію додаткового безкоштовного сховища Dropbox

Додаткове сховище Dropbox об'ємом 23 Гб є спеціальною пропозицією, яка доступна на
HTC Desire C та інших пристроях HTC, де використовується Android™ з HTC Sense™ 4.0. Ця
пропозиція є доступною як для нових, так і для існуючих користувачів Dropbox.

§ Щоб отримати додаткове сховище Dropbox об'ємом 23 Гб безкоштовно на два роки,
налаштуйте свій обліковий запис Dropbox з HTC Desire C (а не з комп'ютера або
інших пристроїв, вироблених не компанією HTC), та виконайте процедуру посібника
з початку роботи на веб-сайті Dropbox (www.dropbox.com/gs).

§ Якщо у вас ще немає облікового запису Dropbox, ви можете створити новий
обліковий запис з HTC Desire C або зі свого комп'ютера на www.dropbox.com.
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§ Це додаткове безкоштовне сховище є тільки разовою пропозицією. Ви маєте право
скористатися цією пропозицією тільки на одному пристрої HTC.

§ Ви не зможете скористатися цією пропозицією, якщо створите або зареєструєтесь у
Dropbox за допомогою іншого облікового запису.

Налаштування вашого облікового запису Dropbox
Щоб отримати додаткове сховище Dropbox об'ємом 23 Гб безкоштовно на два роки,
налаштуйте свій обліковий запис Dropbox з HTC Desire C та виконайте процедуру
посібника з початку роботи на веб-сайті Dropbox.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Облікові записи й
синхронізація.

2. Натисніть  > Dropbox.

3. Виконайте інструкції на екрані, щоб створити або увійти до свого облікового запису.

4. За допомогою веб-браузера комп'ютера перейдіть до веб-сайту Dropbox
(www.dropbox.com), увійдіть до свого облікового запису та виконайте процедуру
посібника з початку роботи.

На Початковому екрані також можна натиснути  > Dropbox, щоб скористатися
програмою Dropbox для налаштування облікового запису.

Відправка фото та відео на Dropbox
Скористайтесь програмою Галерея для завантаження фото та відео на Dropbox. Потім ви
можете відправити посилання на Dropbox, щоб друзі могли побачити фото та відео.

Завантаження фото та відео на Dropbox з програми Галерея

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея.

2. Натисніть альбом, що містить фотографії або відео, які потрібно відправити.

3. Натисніть Відправити > Dropbox.

4. Виберіть фото або відео, які потрібно завантажити, а потім натисніть Далі.

5. Створіть або виберіть Dropbox, а потім натисніть Завантажити.

Щоб переглянути свої завантаження прямо з програми Галерея, розмістіть їх у папці
Фото у Dropbox. Або у папці Фото створіть папку та завантажте їх у цю папку.

Автозавантаження знімків камери

Ваші нові знімки з камери будуть завантажуватися автоматично, якщо ви увімкнете
функцію Завантаження з камери під час налаштування облікового запису Dropbox на HTC
Desire C. Якщо ви не увімкнули її раніше, ви можете зробити це у налаштуваннях Dropbox.

1. На Початковому екрані натисніть  > Dropbox.

2. Натисніть  > Увімкнути завантаження з камери.

103 Онлайнове сховище та послуги

http://www.dropbox.com


3. Виберіть тип під'єднання до Інтернету, яке потрібно використати для завантаження
отриманих фото та відео у Dropbox.

4. Натисніть Увімкнути.

Перегляд завантажених фото та відео з програми Галерея

Доступ до папки Завантаження з камери та вкладених папок у папці Фото у Dropbox можна
отримати з програми Галерея. Вони будуть мати вигляд альбомів.

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея > Альбоми.

2. Натисніть  > Dropbox.

3. Коли побачите повідомлення, яке вказує, що HTC Sense хоче отримати доступ до
Dropbox, не забудьте натиснути Дозволити. 

Це повідомлення з'являється тільки під час першого доступу до фото і відео Dropbox з
програми Галерея.

4. Натисніть альбом для перегляду фото та відео у ньому.

Відправка посилання на Dropbox

Вишліть посилання на весь альбом фотографій та відео у Dropbox, щоб інші люди могли
отримати доступ до нього.

1. На екрані Галерея Альбоми натисніть  > Dropbox.

2. Натисніть альбом, а потім натисніть Відправити.

3. Виберіть, як потрібно відправити посилання на цей альбом, наприклад, відправити
їх ел. поштою, або опублікувати їх у ваших соціальних мережах.

Скористайтесь програмою Dropbox, якщо потрібно відправити тільки одне фото або
відео. Натисніть значок  поряд з файлом, а потім натисніть Відправити.

Надсилання посилань на файли Dropbox ел. поштою
Більше не потрібно вкладати файли до ел. пошти. За допомогою програми Пошта ви
можете легко включати посилання на файли Dropbox та надсилати їх у ел. пошті.

1. На Початковому екрані натисніть  > Пошта.

2. Якщо у вас є декілька облікових записів ел. пошти, переключіться на обліковий
запис ел. пошти, який потрібно використати.

3. Створіть нове повідомлення ел. пошти та заповніть отримувачів, або створіть
відповідь на ел. пошту.

4. Ви можете:

§ Натиснути Вкласти > Документ, а потім вибрати тип документу.
§ Натисніть Вкласти > Файл, якщо потрібно вибрати будь-який тип файлу.

5. Натисніть Dropbox.

104 Онлайнове сховище та послуги



6. Відкрийте папку, що містить потрібні файли, а потім виберіть файли, які потрібно
відправити.

7. Натисніть Готово. 

Потім ви побачите посилання на вибрані файли, вкладені до вашої ел. пошти.

8. Натисніть Надіслати.

Зберігання документів у Dropbox

Збереження документу Office у Dropbox

Ви можете зберегти документ Office на HTC Desire C та зберегти його у Dropbox.

1. Відкрийте документ Office, наприклад, документ, що вкладено до електронного
листа.

2. Натисніть  > Файл > Зберегти як.

3. Введіть ім'я нового файлу.

4. Натисніть поле Розташування, а потім натисніть Dropbox.

5. Натисніть Зберегти.

Ваш документ буде збережено в папці Polaris Office кореневої папки Dropbox.

Щоб зберегти документ у іншій папці Dropbox, натисніть  > Файл > Відправити >
Dropbox. Створіть або виберіть папку, а потім натисніть Завантажити.

Редагування документу Office у Dropbox

Ви можете відредагувати документ, який зберігається у Dropbox, та зберегти зміни.

1. На Початковому екрані натисніть  > Dropbox.

2. Відкрийте папку, що містить потрібний документ.

3. Натисніть документ, щоб відкрити його.

4. Щоб внести зміни, натисніть Редагувати.

5. Після редагування документу натисніть  > Файл.

6. Збережіть документ, або збережіть його у новому файлі в Dropbox.

Перевірка об'єму сховища Dropbox
Ви можете перевірити, скільки місця ви маєте на своєму сховищі Dropbox, перед тим, як
завантажити додатковий вміст.

Перед тим, як інформація про ваше сховище Dropbox з'явиться в налаштуваннях, вам
спочатку потрібно увійти до Dropbox з програми (наприклад, Галерея) та відкрити HTC
Sense доступ до свого Dropbox.

Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Пам'ять.

В розділі Онлайнове сховище ви побачите доступне сховище Dropbox.
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Від'єднання HTC Desire C від Dropbox
Ви можете дистанційно від'єднати HTC Desire C від Dropbox, якщо втратили пристрій.

1. За допомогою веб-браузера комп'ютера увійдіть на веб-сайт Dropbox
(www.dropbox.com).

2. У правому кутку будь-якої сторінки на веб-сайті натисніть Обліковий запис. (Або
натисніть ім'я облікового запису, а потім натисніть Налаштування.)

3. Натисніть вкладку Мої комп'ютери.

4. Натисніть Від'єднати праворуч від пристрою Android.

5. Натисніть вкладку Мої програми.

6. Видаліть HTC Sense. Просто натисніть знак X праворуч від цього пункту.

SkyDrive
Про SkyDrive для HTC Sense
За допомогою онлайнового сховища SkyDrive® ви можете зберігати всі свої фото та
документи у одному місці. Ви можете у будь-який момент мати до них доступ на HTC
Desire C, вашому комп'ютері, та вашому іншому мобільному пристрої, що має доступ до
SkyDrive.

Ви можете:

§ Використовувати програму Галерея для завантаження своїх фото. Ви також можете
мати доступ до своїх фото, які зберігаються у сховищі SkyDrive.

§ Не використовувати більше великі вкладення під час відправки ел. поштою. Просто
надішліть посилання на ваші файли, які зберігаються у SkyDrive.

§ Використовувати Polaris Office для редагування документів Office, які зберігаються у
SkyDrive.

§ Зберігати документи з HTC Desire C напряму у сховищі SkyDrive.

Вхід у SkyDrive
Для використання SkyDrive в якості онлайнового сховища, увійдіть до нього за допомогою
свого ідентифікатора Windows Live®.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Облікові записи й
синхронізація.

2. Натисніть  > SkyDrive для HTC Sense.

3. Виконайте інструкції на екрані, щоб увійти, або створіть ідентифікатор Windows Live,
якщо ви ще не маєте його.
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Завантаження ваших фото на SkyDrive з програми Галерея

1. На Початковому екрані натисніть  > Галерея > Альбоми.

2. Натисніть альбом, який містить фотографії, які потрібно відправити.

3. Натисніть Відправити > SkyDrive для HTC Sense.

4. Виберіть одне або декілька фото, які потрібно завантажити, а потім натисніть Далі.

5. Виберіть папку у SkyDrive, а потім натисніть Готово.

Надсилання посилань на файли SkyDrive ел. поштою
Щоб відправити ел. поштою файли, які зберігаються у SkyDrive, вам не потрібно
завантажувати та вкладати їх до свого повідомлення. За допомогою програми Пошта ви
можете легко включати посилання на файли SkyDrive та надсилати їх у ел. пошті.

1. На Початковому екрані натисніть  > Пошта.

2. Якщо у вас є декілька облікових записів ел. пошти, переключіться на обліковий
запис ел. пошти, який потрібно використати.

3. Створіть нове повідомлення ел. пошти та заповніть отримувачів, або створіть
відповідь на ел. пошту.

4. Ви можете:

§ Натиснути Вкласти > Документ, а потім вибрати тип документу.
§ Натиснути Вкласти > Файл, якщо потрібно вибрати будь-який тип файлу.

5. Натисніть SkyDrive.

6. Відкрийте папку, що містить потрібні файли, а потім виберіть файли, які потрібно
відправити.

7. Натисніть Готово. 

Потім ви побачите посилання на вибрані файли, вкладені до вашої ел. пошти.

8. Натисніть Надіслати.

Зберігання документів у SkyDrive

Збереження документу Office в SkyDrive

За допомогою Polaris Office ви можете створити або відкрити документ та зберегти його у
своєму онлайновому сховищі SkyDrive.

1. На Початковому екрані натисніть  > Polaris Office.

2. Створіть або відкрийте документ.

3. Натисніть  > Файл > Зберегти як.

4. Введіть ім'я нового файлу.
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5. Натисніть поле Розташування, а потім натисніть SkyDrive.

6. Натисніть Зберегти.

Після відкриття документу ви також можете натиснути  > Файл > Відправити >
SkyDrive для HTC Sense, щоб завантажити документ в папку SkyDrive.

Редагування документу Office у SkyDrive

За допомогою Polaris Office ви можете переглядати або редагувати документ, який
зберігається у вашому сховищі SkyDrive.

1. На Початковому екрані натисніть  > Polaris Office.

2. Натисніть SkyDrive.

3. Відкрийте папку, що містить документ, який потрібно переглянути або редагувати.

4. Натисніть документ, щоб відкрити його.

5. Щоб внести зміни, натисніть Редагувати.

6. Після редагування документу натисніть  > Файл.

7. Збережіть документ, або збережіть його у новому файлі в SkyDrive.
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Подорожі та карти

Налаштування розташування
Увімкнення служб визначення розташування
Щоб знайти своє розташування за допомогою HTC Desire C, вам потрібно увімкнути
джерела розташування.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть Налаштування > Розташування.

2. Виберіть один або обидва наступні варіанти:

Служба визначення
розташування Google

Використовує Wi-Fi або з'єднання для передачі даних
для визначення вашого приблизного розташування.

GPS-супутники Визначає розташування GPS. Для цього потрібна
хороша видимість неба та більше енергії акумулятора.

Google Maps
Про Google Maps
Програма Google Maps™ дозволяє відстежувати поточне розташування, переглядати
ситуацію на шляхах в режимі реального часу та отримувати детальні маршрути до місця
призначення.

Вона також надає інструмент пошуку, в якому можна шукати цікаві місця та адреси на
карті, або переглядати розташування на рівні вулиць.

§ Щоб знайти своє розташування за допомогою Google Maps, вам потрібно увімкнути
джерела розташування.

§ Програма Google Maps включає не всі країни та міста.
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Отримання карт
Відкривши Google Maps, ви можете легко визначити своє розташування на карті або
перевірити сусідні місця, гортаючи або збільшуючи та зменшуючи карту.

Щоб знайти своє розташування за допомогою Google Maps, вам потрібно увімкнути
джерела розташування.

1. На Початковому екрані натисніть  > Карти.

2. Натисніть , щоб побачити своє поточне розташування. Синя позначка  або 
показує поточне розташування на карті.

Пошук розташування
У програмі Google Maps ви можете виконувати пошук розташування, наприклад, адреси
або типу підприємства або установи (наприклад, музею).

1. В програмі Карти натисніть .

2. Введіть у поле пошуку місце, яке потрібно знайти.

3. Натисніть клавішу Enter на клавіатурі, щоб почати пошук введеного розташування,
або натисніть на запропонований елемент пошуку. Результати пошуку будуть
показані у вигляді позначок на карті.

4. Виконайте будь-яку з наступних дій:

§ Натисніть позначку . Відкриється підказка, у якій буде вказано назву
розташування. Якщо це те, що вам потрібно, натисніть підказку.

§ Натисніть Список результатів, щоб показати результати пошуку у вигляді
списку, а потім натисніть розташування.

Деталі щодо вибраного розташування будуть відображені на екрані.

5. Натисніть на кнопки на екрані, щоб переглянути розташування на карті, отримати
маршрути, переглянути розташування у Street View (якщо це доступно), та інше.
Прокрутіть екран вниз, щоб переглянути інші варіанти.

Очищення карти

Після пошуку на карті ви можете очистити різні позначки на ній.

Натисніть  > Очистити карту.

Перевірка детальної інформації про розташування

1. Натисніть та утримуйте розташування на карті. Над розташуванням відкриється
підказка з назвою розташування, частиною адреси та мініатюрою з Street View (якщо
це доступно).

2. Натисніть підказку, щоб побачити додаткову інформацію. Ви можете отримувати
маршрути до розташування, переглядати цікаві місця поблизу та інше.
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Пошук місця, що вас цікавить, поряд з вами
Використовуйте програму Місця для пошуку об'єктів, що вас цікавлять, поряд з вашим
поточним розташуванням. Програма Місця використовує Google Maps для пошуку місць
загального користування, які ви можливо захочете знайти, наприклад, найближчу
автозаправку або банкомат.

Перед використанням програми Місця вам потрібно увімкнути джерела розташування.

1. На Початковому екрані натисніть  > Місця.

2. Натисніть тип місця, яке потрібно знайти, або натисніть , щоб ввести, що ви
шукаєте. Якщо буде знайдено декілька місць, результати пошуку з'являться у
вигляді списку.

3. Ви можете:

§ Натиснути Перегляд карти, щоб побачити, де ці місця знаходяться на карті.
§ У переліку результатів пошуку натисніть місце, щоб переглянути додаткову

інформацію.

Отримання маршрутів
Отримайте детальні маршрути до свого місця призначення. Google Maps може надавати
маршрути для пішохідної подорожі, подорожі громадським транспортом або автомобілем.

1. Під час перегляду карти натисніть .

2. Виконайте будь-яку з наступних дій:

§ Скористайтесь своїм поточним розташуванням в якості початкової точки, або
введіть розташування, звідки потрібно почати, у перше текстове поле. Потім
введіть місце призначення у друге текстове поле.

§ Натисніть , щоб вибрати адресу з контактів або пункт, натиснутий на карті.

Якщо місце, встановлене в якості місця призначення, має декілька розташувань,
виберіть, в яке з них потрібно прибути.

3. Виберіть, як дістатися до місця призначення.

4. Натисніть Отримати маршрути.

5. Натисніть Список маршрутів для перегляду маршрутів. 

Ви також можете натискати кнопки з стрілками на карті, щоб дотримуватися маршрутів.

Коли ви закінчите перегляд або виконання маршрутів, натисніть , щоб відновити карту.
Ваше місце призначення буде автоматично збережено в історії Google Maps.
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Пошук друзів за допомогою програми Google Latitude (доступно в
деяких країнах)
Послуга пошуку друзів Google Latitude® дозволяє вам та вашим друзям відправляти
розташування та повідомлення про статус. Вона також дозволяє отримувати маршрути до
розташування друзів, надсилати деталі свого розташування по електронній пошті, та інше.

Ваше розташування не відправляється автоматично. Ви повинні приєднатися до послуги
Широта, а потім запросити своїх друзів переглянути своє розташування або прийняти їхні
запрошення. Ваше розташування можуть бачити тільки друзі, які були певним чином
запрошені або прийняли запрошення.

Відкриття та приєднання до послуги Широта

1. На Початковому екрані натисніть  > Карти.

2. Під час перегляду карти натисніть  > Приєднатися до послуги "Широта".

3. Після приєднання до послуги Широта та закриття програми ви можете виконати
будь-яку з наступних дій для її відкриття з Початкового екрану:

§ Натисніть  > Широта.
§ Відкрийте Карти, а потім натисніть  > Широта.

Отримання довідки
Якщо вам потрібна довідка або ви маєте запитання щодо програм Карти або Широта,
натисніть  > Довідка (або Більше > Довідка).
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Основні програми

Використання програми Годинник
Про віджет HTC Годинник
Використовуйте віджет HTC Годинник, щоб побачити поточну дату, час та розташування.
Ви також можете використовувати Годинник для відображення часу в іншому місті.

Зміна міста для віджета Годинник

За умовчанням віджет Годинник відображає погоду поточного міста. Ви можете
налаштувати віджет Годинник на Початковому екрані таким чином, щоб він показував
погоду у іншому місці.

1. Натисніть та утримуйте віджет Годинник, а потім перетягніть його на кнопку
Редагувати.

2. Виберіть місто. 

Якщо ви не бачите потрібного міста, натисніть , щоб знайти та додати його.

3. Натисніть Готово.

Ви можете додати більш ніж один віджет Годинник на розширений Початковий екран.

Про програму Годинник
Отримайте більше від програми Годинник, ніж просто звичайна дата та час.
Використовуйте HTC Desire C як годинник зі світовим часом, щоб бачити, котра зараз
година у містах по всьому світові. Ви також можете встановити будильники або
відстежувати час за допомогою секундоміра або таймера.

Щоб відкрити програму Годинник, натисніть  на Початковому екрані, а потім натисніть
Годинник. Натискайте вкладки у нижньому рядку або переміщуйте палець по вкладках
для переключення між різними функціями.
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Налаштування світового часу

Встановлення головного міста

1. На вкладці Світовий час натисніть  > Налаштування головної сторінки.

2. Введіть назву вашого головного міста.

3. Прокрутіть список та натисніть головне місто.

Встановлення вручну дати та часу

1. На вкладці Світовий час натисніть  > Налаштування місцевого часу .

2. Зніміть прапорці Автоматична дата та час та Автоматичний часовий пояс, а
потім встановіть потрібний часовий пояс, дату та час.

Додавання міста на екран Світовий час

1. На вкладці Світовий час натисніть .

2. Введіть назву міста, яке потрібно додати.

3. Прокрутіть список та натисніть місто, яке потрібно додати.

Встановлення будильника
Ви можете встановити один або більше будильників.

1. На вкладці Будильники виберіть кнопки будильника, а потім натисніть будильник.

2. В розділі Установити будильник перетягніть палець вгору або вниз, щоб прокрутити
коліщатка прокрутки часу та встановити час будильника.

3. Якщо потрібно, щоб будильник повторювався, натисніть Повторити, та встановіть,
коли потрібно вимкнути будильник.

4. Натисніть Готово.

§ Щоб вимкнути будильник, вимкніть кнопку цього будильника.

§ Якщо потрібно встановити більше трьох будильників, натисніть .

Видалення будильника

1. На вкладці Будильники натисніть .

2. Виберіть будильники, які потрібно видалити, а потім натисніть Видалити.
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Перегляд Погоди
Використовуйте програму Погоди та її віджет для перегляду поточної погоди та прогнозів
погоди на наступні декілька днів. Крім поточного розташування ви можете переглядати
погоду для інших міст по всьому світові.

1. На Початковому екрані натисніть  > Погоди. Буде відображено варіанти для
прогнозів по годинах та на чотири дні.

2. Під час перегляду прогнозу ви можете:

§ Переміщувати палець вгору або вниз для перегляду погоди в інших містах.
§ Натискати  для оновлення інформації про погоду в будь-який момент.

Ваші налаштування в програмі Погоди також контролюють інформацію про погоду, яка
відображається в програмах Годинник та Календар.

Додавання міста на екран Погоди
Додайте місто на екран Погоди щоб можна було миттєво переглянути прогноз погоди в
цих містах. Крім вашого поточного розташування на екрані Погоди може відображатися до
п'ятнадцяти міст

1. На екрані Погоди натисніть .

2. Введіть розташування, яке потрібно додати.

3. Натисніть місто, яке вам потрібно.

Зміна порядку міст на екрані Погоди

1. На екрані Погоди натисніть  > Редагувати.

2. Натисніть та утримуйте  в кінці елементу, який потрібно перемістити, а потім
перетягніть його в нове положення.

3. Натисніть Готово.

Видалення міст з екрану Погоди

1. На екрані Погоди натисніть  > Редагувати.

2. Виберіть міста, які потрібно видалити, а потім натисніть Готово.
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Робота з документами
Використовуйте Polaris Office для редагування в дорозі файлів Microsoft Office Word (.doc
та .docx), Microsoft Office Excel (.xls та .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt та .pptx) та
звичайних текстових файлів (.txt).

Ви також можете переглядати файли Microsoft Office PowerPoint Shows (.pps).

На Початковому екрані натисніть  > Polaris Office.

Перегляд документу

На головному екрані Polaris Office перейдіть до файлу, який потрібно відкрити, та
відкрийте його.

Під час перегляду списку файлів натисніть , щоб оновити або сортувати список.

Створення документу

1. На головному екрані Polaris Office натисніть .

2. Виберіть тип файлу, який потрібно створити.

3. Почніть вводити текст.

4. Натисніть , а потім натисніть Зберегти.

Редагування документу

1. На головному екрані Polaris Office перейдіть до файлу, який потрібно редагувати, та
відкрийте його.

2. Виконайте будь-яку з наступних дій:

§ Якщо файлом є документ Microsoft Office Word, документ Microsoft Office
PowerPoint або звичайний текстовий документ, натисніть .

§ Якщо файлом є документ Microsoft Office Excel, натисніть клітинку, а потім
введіть зміни в текстове поле.

3. Перемістіться на панелі інструментів внизу, щоб вибрати різні функції редагування. 

Якщо ви не бачите панелі, натисніть  > Панель інструментів увімкн..

4. Після закінчення змін натисніть , а потім натисніть Зберегти або Зберегти як.

Редагування презентації

1. Відкривши документ Microsoft Office PowerPoint, натисніть .

2. Натисніть , щоб відобразити інші слайди, і натисніть слайд, який потрібно
редагувати.
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3. Виконайте будь-яку з наступних дій:

§ Щоб додати інший слайд, натисніть , а потім виберіть макет.
§ Щоб редагувати текст, двічі натисніть текстове поле на презентації.
§ Щоб змінити розмір зображення або текстового поля, натисніть його, а потім

перетягніть .
§ Використовуйте панель інструментів внизу, щоб продовжити редагування

презентації.

4. Натисніть , щоб переглянути презентацію.

5. Натисніть , а потім натисніть Зберегти або Зберегти як.

Редагування сторінки

1. Відкривши файл Microsoft Excel, натисніть клітинку на сторінці.

2. Виконайте будь-яку з наступних дій:

§ Натисніть панель формул, щоб ввести текст, цифри або символи.
§ Щоб ввести функцію, натисніть .
§ Щоб вибрати декілька клітинок, натисніть клітинку, а потім перетягніть .
§ Щоб змінити формат тексту або числове значення, натисніть клітинку, а потім

натисніть  > Формат.
§ Щоб вставити діаграму, виберіть інформацію, яку потрібно включити в графік, а

потім натисніть  > Вставити > Графік.
§ Використовуйте панель інструментів внизу екрану, щоб продовжити

редагування сторінки.

3. Натисніть , а потім натисніть Зберегти або Зберегти як.

Виконання завдань
Використовуйте програму Завдання для організації та відстеження того, що потрібно
зробити, та списків завдань. Ви можете зберігати завдання на телефоні або
синхронізувати їх зі своїми обліковими записами Microsoft Exchange Active Sync та Google.
Ви можете переглядати ці завдання в програмі Календар.

Щоб відкрити програму Завдання, натисніть  > Завдання

Для переключення між обліковими записами завдань натисніть , а потім виберіть інший
обліковий запис.

Створення завдання

1. В програмі Завдання введіть назву завдання в текстовому полі Нове завдання. 

Якщо ви хочете створити завдання та ввести деталі пізніше, натисніть  після
введення назви завдання.

2. Натисніть , а потім введіть деталі завдання.

3. Натисніть Зберегти.

117 Основні програми



Зв'язування завдання з контактом
Допомагаєте друзям з реалізацією проекту або події? З'єднайте завдання з контактом в
програмі Люди, і під час дзвінка друга завдання з'явиться на екрані. Ви також можете
фільтрувати завдання, відображаючи ті завдання, які зв'язані з окремим контактом.

З контактом можна зв'язати тільки ті завдання, які знаходяться в розділі Мої завдання.

1. Під час введення деталей щодо завдання, натисніть текстове поле в розділі Люди,
та введіть ім'я.

2. Якщо ви хочете з'єднати завдання з контактом в програмі Люди, натисніть .

3. Виберіть контакт, а потім натисніть Зберегти.

4. Заповніть решту деталей, а потім натисніть Зберегти.

Зв'язування завдання з розташуванням
Зв'яжіть завдання з розташуванням таким чином, щоб під час наступного перебування в
цій місцевості можна було перевірити, які завдання можна паралельно виконати.

Ви можете зв'язати розташування з завданнями, створеними у програмі Мої завдання.

1. Під час введення деталей щодо завдання, натисніть текстове поле в розділі
Розташування, та введіть розташування.

2. Щоб вказати місце на карті, натисніть .

3. Перемістить  на це місце.

4. Натисніть Готово.

5. Введіть назву для розташування та натисніть OK.

6. Заповніть решту деталей, а потім натисніть Зберегти.

Завдання буде розміщено на карті разом з іншими завданнями, з'єднаними з
розташуваннями.

§ Щоб переглянути ці завдання на карті, натисніть  на головному екрані Завдання.
Переміщуйтесь на карті, поки не з'явиться  (індикатор розташування). Індикатор
розташування показує, скільки завдань з'єднано з цим розташування.

§ Щоб переглянути деталі щодо завдання, натисніть .

§ Щоб переглянути розташування на карті, натисніть  > Визначити моє
розташування.
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Керування завданнями

1. Перейдіть до списку, який містить завдання.

2. В списку завдань ви можете:

Позначити
завдання як
виконане

Натиснути кнопки перевірки поряд із завданням. Щоб
переглянути завершені завдання, натисніть  > Завершено.

Сортувати
завдання

1. Натисніть  > Сортувати.

2. Виберіть, як потрібно сортувати завдання.

Редагувати
завдання

1. Натисніть та утримуйте завдання, яке потрібно
відредагувати, а потім натисніть Редагувати.

2. Відредагуйте деталі завдання, а потім натисніть Зберегти.

Видалити завдання Натисніть та утримуйте завдання, яке потрібно видалити, а
потім натисніть Видалити.

Відкласти
завдання

1. Натисніть та утримуйте завдання, строк якого минув, а
потім натисніть Відкласти.

2. Виберіть, на який час потрібно відкласти завдання.

Перемістити
завдання у інший
список

Ви можете перенести завдання у інший список, який
знаходиться в тому ж самому обліковому записі.

1. Натисніть та утримуйте завдання, яке потрібно
перемістити, а потім натисніть Перемістити в.

2. Натисніть список, в якому повинно з'явитися завдання.

Перегляд об'єднаного списку завдань
Ви можете переглянути та оновити об'єднаний список завдань. Завдання будуть позначені
кольором, щоб можна було легкі відрізнити, до яких облікових записів вони належать.

В програмі Завдання натисніть  > Усі облікові записи.

Якщо потрібно переглянути завдання, що зберігаються в HTC Desire C, натисніть Мої
завдання.

Фільтрування завдань

1. Перейдіть до списку, який містить завдання, які потрібно відфільтрувати.

2. Натисніть .

3. Зі списку виберіть, як потрібно відфільтрувати завдання.
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Створення списку завдань

1. В програмі Завдання натисніть  > Списки.

2. Натисніть , а потім виберіть обліковий запис для списку.

3. Введіть назву для списку, а потім натисніть OK.

Керування списками завдань

1. В програмі Завдання натисніть  > Списки.

2. Тут ви можете:

Відобразити або
приховати завдання
або списки

Щоб показати всі списки, натисніть Всі списки. Натисніть
окремий обліковий запис, а потім натисніть список, який
потрібно показати. Натисніть Всі списки в кожному з
облікових записів, щоб показати всі завдання цього
облікового запису.

Перейменувати
список

1. Натисніть обліковий запис, а потім натисніть та
утримуйте список, який потрібно перейменувати.

2. Натисніть Перейменувати, а потім введіть нову назву
для нього.

Видалити список 1. Натисніть обліковий запис, а потім натисніть та
утримуйте список, який потрібно видалити.

2. Натисніть Видалити.

Резервне копіювання або відновлення завдань

1. Перейдіть до списку, який містить завдання, для яких потрібно виконати резервне
копіювання.

2. Натисніть  > Імпорт/Експорт

3. Натисніть Експортувати на карту пам'яті, щоб виконати резервне копіювання
завдань, або натисніть Імпортувати з карти пам'яті, щоб відновити завдання на
телефоні.

Зміна налаштувань програми Завдання

1. В програмі Завдання натисніть  > Налаштування

2. Змініть налаштування та натисніть .
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Google Play та інші
програми

Отримання програм з Google Play
Google Play являє собою місце для пошуку нових програм для HTC Desire C. Виберіть
програму з великої кількості безкоштовних та платних програм, починаючи від програм для
підвищення ефективності, розважальних програм та закінчуючи іграми.

§ Для придбання платної програми потрібна платіжна служба Google Wallet™. Вам буде
запропоновано підтвердити спосіб оплати під час придбання програми.

§ Назва програми Play Store може відрізнятися в залежності від вашого регіону.

Пошук та встановлення програми
Коли ви встановлюєте програми та використовуєте їх на HTC Desire C, вони можуть
потребувати доступу до вашої персональної інформації або доступу до певних функцій
або налаштувань. Завантажуйте та встановлюйте тільки ті програми, яким ви довіряєте.

Будьте обережні під час завантаження програм, які мають доступ до функцій або
значної кількості ваших даних на HTC Desire C. Ви несете відповідальність за
результати використання завантажених програм.

1. На Початковому екрані натисніть  > Play Store.

2. Виконайте пошук програми.

3. Знайшовши потрібну програму, натисніть на неї та прочитайте її опис та огляди
користувачів.

4. Щоб завантажити або придбати програму, натисніть кнопку Завантажити (для
безкоштовних програм) або кнопку з ціною (для платних програм).

5. Натисніть Прийняти та завантажити або Прийняти та купити.

Щоб відкрити програму, натисніть  на Початковому екрані. На екрані Усі програми
натисніть дану програму.

За додатковими параметрами та налаштуваннями, натисніть та утримуйте  та
натисніть  під час перебування на головному екрані.
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Видалення програми

Ви можете видалити програму протягом обмеженого періоду після придбання, щоб
отримати гроші назад. Щоб дізнатися більше про політику стосовно платних програм,
відвідайте сайт Довідки Google Play (http://support.google.com/googleplay/).

1. На Початковому екрані натисніть  > Play Store.

2. Натисніть  > Мої програми.

3. Натисніть програму, яку потрібно видалити, а потім натисніть Видалити.

Отримання довідки
Якщо вам потрібна допомога або ви маєте запитання стосовно Google Play, натисніть  >
Довідка.

Перегляд відео на YouTube
Скористайтесь програмою YouTube для перегляду того, що є популярним на цьому веб-
сайті онлайнового розповсюдження відео.

1. На Початковому екрані натисніть  > YouTube.

2. Прокрутіть список відео, а потім натисніть відео для його перегляду.

3. Під час перегляду відео ви можете:

§ Натиснути на екран відео для призупинення, відновлення відтворення, або
перетягнути повзунок для переходу на іншу частину відео.

§ Натиснути вкладку, щоб дізнатися більше про відео, побачити пов'язані з ним
відео, або переглянути, що думають інші глядачі. Ви також можете провести
пальцем по вкладках, щоб побачити, чи доступні інші варіанти.

Натисніть значок YouTube, щоб повернутися до головного екрану.

Пошук відео

1. На головному екрані YouTube натисніть .

2. Введіть ключове слово для пошуку, а потім натисніть  на екранній клавіатурі.

3. Прокрутіть результати та натисніть відео для його перегляду. 

Ви також маєте варіант для відображення результатів, які були опубліковані
нещодавно. Натисніть Весь час, а потім натисніть потрібний період.

Очищення історії пошуку

1. На головному екрані YouTube натисніть  > Налаштування.

2. Натисніть Налаштування пошуку > Очистити історію пошуку.
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Відправка посилання на відео

1. На екрані перегляду відео натисніть .

2. Виберіть з доступних варіантів, як потрібно відправити відео.

Зйомка та відправка відео на YouTube

1. На головному екрані YouTube натисніть  > Запис.

2. Натисніть , щоб почати зйомку відео.

3. Після закінчення зйомки натисніть , а потім натисніть .

4. Введіть назву та опис для свого відео, встановіть рівень приватності та додайте теги
або інформацію про розташування.

5. Натисніть Завантажити.

Запис аудіокліпів
Використовуйте Диктофон для запису інформації під час лекцій, інтерв'ю, або навіть для
створення свого власного аудіожурналу.

1. На Початковому екрані натисніть  > Диктофон.

2. Тримайте мікрофон поряд з джерелом звуку.

3. Натисніть , щоб почати запис аудіокліпу. 

Диктофон може працювати у фоновому режимі, поки ви робите інші речі на HTC Desire
C, за винятком відкриття інших програм, які також використовують аудіофункції.

4. Натисніть , щоб зупинити запис.

5. Введіть назву для аудіокліпу, та натисніть Зберегти.

Для відтворення аудіокліпу натисніть .

Щоб показати варіанти для видалення або перейменування аудіокліпу, натисніть .

Встановлення аудіокліпу в якості мелодії

1. На екрані Диктофон натисніть .

2. Натисніть та утримуйте аудіокліп, який потрібно встановити в якості мелодії, а потім
натисніть Установити як мелодію.
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Відправка ігор та програм
Весело проводите час за грою або програмою, яку знайшли на Google Play? Миттєво
відправляйте свої улюблені ігри та програми своєму колу друзів.

Щоб ваші друзі змогли перейти за посиланням на програму та завантажити її з Google
Play, вони повинні використовувати пристрій Android.

1. На Початковому екрані натисніть .

2. Натисніть  > Відправити.

3. Натисніть на програму, а потім виберіть, як відправити її.
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Ваш телефон та комп'ютер

Де зберігаються програми, дані та файли
HTC Desire C має наступні типи пам'яті:

Пам'ять
для
програм та
даних

Програми встановлюються на цю пам'ять, яка позначена як Внутрішня
пам'ять у налаштуваннях телефону. Тут також зберігаються такі дані, як
текстові повідомлення, контакти, створені або синхронізовані на телефоні,
налаштування контактів та інше.

Ця пам'ять керується та ретельно оберігається телефоном, оскільки вона
містить вашу приватну інформацію. Коли ви під'єднуєте телефон до
комп'ютера, ця пам'ять є недоступною з комп'ютера.

Після повернення до оригінальних налаштувань, вміст цієї пам'яті буде
стерто. Не забудьте виконати резервне копіювання своїх даних перед
початком повернення до оригінальних налаштувань. Деякі програми
дозволяють виконувати резервне копіювання на карту пам'яті, наприклад
програма Люди.

Карта
пам'яті

Ви можете зберігати у цій змінній пам'яті свої файли, наприклад, фото,
музику та відео.

Після під'єднання телефону до комп'ютера ця пам'ять буде доступною, і
файли можна буде копіювати з одного місця на інше.

Під'єднання HTC Desire C до комп'ютера
Під час кожного під'єднання HTC Desire C до комп'ютера за допомогою USB-кабелю
відкривається екран Вибрати тип з'єднання та дозволяє вибрати тип USB-під'єднання.

Виберіть один з наступних варіантів, а потім натисніть Готово:

Тільки зарядка Виберіть цей варіант, якщо потрібно тільки зарядити акумулятор під
час під'єднання до комп'ютера.

Дисковод Цей режим доступний тільки в разі встановлення карти пам'яті на HTC
Desire C. Виберіть цей режим, якщо потрібно копіювати файли між
картою пам'яті та комп'ютером.

В разі увімкнення режиму диску, коли HTC Desire C під'єднано до
комп'ютера, ви зможете користуватися програмами на HTC Desire C
для отримання доступу до карти пам'яті.
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HTC Sync
Manager

Виберіть цей варіант для синхронізації мультимедіа та даних,
наприклад, контактів, календаря, закладок та іншої інформації між
комп'ютером та HTC Desire C.

Завантажте та встановіть програму HTC Sync Manager, якщо вона
доступна, з нашого веб-сайту. Або тимчасово завантажте та
використовуйте останню версію HTC Sync для синхронізації
медіафайлів та даних.

Режим USB-
модему

Якщо ви не маєте Інтернет-з'єднання на комп'ютері, ви можете
вибрати цей режим для спільного використання мобільного з'єднання
для передачі даних HTC Desire C зі своїм комп'ютером.

Наскрізне
під'єднання до
Інтернету

Якщо у вас немає тарифу для передачі даних або немає доступу до
мережі Wi-Fi, ви можете скористатися цим режимом для спільного
використання Інтернет-з'єднання вашого комп'ютера з HTC Desire C.

Копіювання файлів на карту пам'яті або з
карти пам'яті
Ви можете копіювати музику, фотографії та інші файли на карту пам'яті.

1. Під'єднайте HTC Desire C до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до
комплекту.

2. На екрані Вибрати тип з'єднання виберіть Дисковод, а потім натисніть Готово. На
комп'ютері карту пам'яті буде розпізнано як змінний диск.

3. Перейдіть на змінний диск та відкрийте його.

4. Виконайте одну з наступних дій:

§ Скопіюйте файли з комп'ютера у корінну папку карти пам'яті.
§ Скопіюйте файли з карти пам'яті у папку на комп'ютері.

5. Після копіювання файлів, відключіть змінний диск (під'єднаний HTC Desire C) як того
потребує операційна система вашого комп'ютера для безпечного від'єднання HTC
Desire C.

6. Виконайте одну з наступних дій:

§ Від'єднайте HTC Desire C від комп'ютера.
§ Якщо ви хочете, щоб HTC Desire C залишався під'єднаним до комп'ютера, але

хочете мати доступ до карти пам'яті, відкрийте панель Сповіщень, натисніть
Дисковод, виберіть варіант крім Дисководу, а потім натисніть Готово.
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Основні відомості про HTC Sync Manager

Завантажте та встановіть HTC Sync Manager, якщо це можливо, з нашого веб-сайту.
Або тимчасово завантажте та використовуйте останню версію HTC Sync для
синхронізації медіафайлів та даних.

Встановлення HTC Sync Manager
Перед встановленням відвідайте веб-сайт HTC, щоб дізнатися про системні вимоги для
HTC Sync Manager.

Встановлення на Windows-комп'ютер

§ Для безпроблемного встановлення спочатку закрийте усі працюючі програми та
тимчасово вийдіть з антивірусної програми перед початком встановлення HTC Sync
Manager.

§ Вам потрібно мати права адміністратора в разі установки HTC Sync Manager на
Windows Vista® або більш пізні версії.

1. Під'єднайте HTC Desire C до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до
комплекту.

2. На екрані Вибрати тип з'єднання HTC Desire C виберіть HTC Sync Manager, а потім
натисніть Готово.

3. Коли на екрані комп'ютера з'явиться вікно Автоматичне відтворення, натисніть HTC
Sync Manager. 

Якщо на вашому комп'ютері немає HTC Sync Manager, автоматично відкриється
веб-браузер та перейде на веб-сайт HTC.

4. Завантажте програму установки HTC Sync Manager на комп'ютер.

5. Двічі натисніть завантажену програму установки та виконайте інструкції на екрані
для установки HTC Sync Manager.
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Початок роботи
Під час першого запуску HTC Sync Manager відкриється вікно Getting Started, що
дозволить додавати медіафайли до бібліотеки.

1. Відкрийте HTC Sync Manager.

2. Коли ви побачите вікно Початок роботи, ви можете вибрати:

Автоматично виявляти
медіафайли на моєму ПК

Виконуйте автоматичний пошук усієї музики, фото
та відео на комп'ютері та додавайте їх до бібліотеки
HTC Sync Manager.

Вручну імпортувати або
додавати медіафайли з
мого ПК

Виберіть папки, з яких потрібно імпортувати
медіафайли. Ви також можете імпортувати
медіафайли та списки відтворення з інших
медіапрограм.

3. Якщо ви виберете імпорт медіафайлів вручну, натисніть OK, щоб почати
імпортувати їх у бібліотеку.

Головний екран HTC Sync Manager

З головного екрану ви можете бачити медіа-бібліотеки та відтворювати медіа-файли. Ви
також можете виконувати синхронізацію з HTC Desire C, коли його під'єднано, або
копіювати музику, коли в комп'ютер встановлено компакт-диск.

§ Натисніть Музика або Галерея, для переключення між цими двома бібліотеками.
Коли ви знаходитесь у одній з цих бібліотек, натисніть , щоб повернутися до
попереднього екрану.

§ Виконайте відтворення музичного треку або відео. Скористайтесь елементами
керування в нижній частині екрану для керування відтворенням.

§ Натисніть , щоб змінити налаштування, перевірити оновлення ПЗ та інше.

§ Натискання  відкриває меню, показуючи список під'єднаних пристроїв.

§ Якщо HTC Desire C під'єднано до комп'ютера, натисніть меню, щоб встановити,
як потрібно синхронізувати медіафайли та дані.

§ Якщо ви вставили компакт-диск, натисніть привід диску в меню, щоб скопіювати
музику з компакт-диску.
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Імпорт додаткових медіафайлів у бібліотеку
Для імпорту додаткових медіафайлів у бібліотеку HTC Sync Manager існує декілька
простих шляхів.

§ Натисніть Музика > Бібліотека, а потім перетягніть папку (або будь-який музичний
файл всередині цієї папки) на екран Бібліотека.

§ Натисніть Галерея > Альбоми, а потім перетягніть папку (або скопіюйте фото або
відеофайли всередині цієї папки) на екран Альбоми.

§ Налаштуйте HTC Sync Manager на перевірку нової музики, фото та відео з вибраних
папок на комп'ютері, та їх автоматичний імпорт у бібліотеку.

Після перетягування папки або медіафайлу всю папку буде додано в якості альбому до
бібліотеки. Шлях папки також буде додано до списку папок для перегляду у
налаштуваннях.

Автоматичне додавання нового медіафайлу до бібліотеки
Ви можете налаштувати HTC Sync Manager на автоматичне додавання медіафайлу до
бібліотеки в разі появи нової музики, фото або відео на комп'ютері. Просто додайте папки
до пункту Папка для перегляду у налаштуваннях, у яких HTC Sync Manager буде
перевіряти нові медіафайли.

1. На головному екрані натисніть  > Налаштування.

2. У налаштуваннях програми Бібліотека музики:

§ Натисніть Додати, щоб вибрати папки, які HTC Sync Manager буде перевіряти
на наявність нових музичних файлів.

§ Натисніть Імпортувати, щоб вибрати, з яких інших медіапрограм на комп'ютері
(наприклад iTunes та Windows Media Player) потрібно імпортувати музику.

§ Натисніть Імпортувати список відтворення, щоб отримати списки
відтворення з інших медіапрограм.

3. Натисніть Бібліотека галереї > Додати, щоб вибрати папки, які HTC Sync Manager
буде перевіряти на нові фото або відео.

4. Натисніть Застосувати, щоб зберегти налаштування.

5. Натисніть OK.

Перевірка нових оновлень ПЗ

1. Натисніть  > Перевірити наявність оновлень.

2. Коли оновлення буде доступним, ви можете вибрати його негайне завантаження та
встановлення на комп'ютер.

Вам буде потрібно закрити HTC Sync Manager після появи запиту, а потім повторно
відкрити програму після завершення встановлення.
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Які формати файлів підтримуються програмою HTC Sync Manager?

Відеоформати та кодеки § 3GP та 3G2 (3rd Generation Partnership Project)

§ MP4 (MPEG-4)

Аудіоформати та кодеки § AAC та M4A (Advanced Audio Coding)

§ FLAC (Free Lossless Audio Codec)

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

§ MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)

§ WAV (Формат файлів для обміну ресурсами)

§ WMA (Windows Media Audio)

Формати зображень § BMP

§ GIF

§ JPEG та JPG

§ PNG

Формати WMA та WAV підтримуються тільки в Windows.

Відтворення музики у HTC Sync Manager
Ви - музичний фанат та маєте велику колекцію цифрової музики на комп'ютері? Керуйте
своєю музичною бібліотекою та насолоджуйтесь прослуховуванням своїх улюблених
пісень з HTC Sync Manager.

1. У HTC Sync Manager натисніть Музика. За умовчанням ви побачите екран Останні,
на якому відображаються пісні та альбоми, що недавно додавалися або
відтворювалися.

2. Щоб переглянути пісні та альбоми, натисніть Бібліотека, а потім виберіть альбом,
який потрібно відкрити.

3. Двічі натисніть пісню, яку потрібно відтворити.

4. Скористайтесь елементами керування відтворенням в нижній частині екрану, щоб
призупинити, відновити відтворення, повторити пісні та інше.

§ В нижньому лівому куті екрану перетягніть повзунок панелі виконання , щоб
перейти до будь-якої частини пісні.

§ Переключення не інший екран не призведе до зупинки відтворення музики. Ви
бачитимете назву пісні та альбому, які відтворюються в даний момент, у нижній частині
екрану.
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Створення списку відтворення

1. В бібліотеці Музика натисніть альбом або пісню, яку потрібно додати до нового
списку відтворення.

2. Натисніть Додати до списку відтворення > Новий список відтворення.

3. Введіть назву списку відтворення, а потім натисніть OK.

4. Щоб додати більше пісень до списку відтворення, тримайте натиснутою клавішу
CTRL, натискаючи один або більше альбомів або музичних треків, натисніть Додати
до списку відтворення, а потім виберіть назву списку відтворення.

5. Закінчивши додавати пісні, натисніть Список відтворення. Двічі натисніть макет
списку відтворення та почніть відтворення.

Щоб надіслати тільки один список відтворення на HTC Desire C, клацніть правою
кнопкою на списку відтворення, натисніть Надіслати на телефон, а потім виберіть
назву пристрою. (Переконайтеся, що HTC Desire C під'єднано до комп'ютера.)

Перегляд фото та відео у програмі HTC Sync
Manager
Продивіться та перегляньте фото та відео з комп'ютера, імпортовані до екрану HTC Sync
Manager Галерея.

1. У HTC Sync Manager натисніть Галерея. За умовчанням ви побачите екран Останні,
на якому відображаються фото та відео, що недавно додавалися або
переглядалися.

2. Натисніть Альбоми, а потім двічі натисніть альбом, щоб відкрити його.

3. Натисніть  поряд з Сортувати за та виберіть, як потрібно впорядкувати фото та
відео.

4. Двічі натисніть фото або відео, щоб побачити збільшене зображення.

Щоб перемістити декілька фото або відео у інший альбом, наведіть курсор та виберіть
кнопку кожного фото або відео, яке потрібно перемістити. Потім натисніть Перемістити
в альбом.

Редагування фото
Ви можете виконувати основні операції редагування фото, наприклад, обрізку та поворот.

1. Відкрийте альбом, що містить фото, які потрібно редагувати.

2. Наведіть курсор та виберіть кнопку кожного фото, яке потрібно редагувати.
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3. Натисніть . Після цього відкриється екран, на якому буде показано стрічку ярликів
усіх вибраних фото.

4. На стрічці ярликів натисніть перше фото, а потім виберіть, що потрібно зробити з
цим фото.

Побачити
інформацію щодо
фото

Натисніть Докладно, щоб побачити таку інформацію, як
роздільність, формат файлу та інше.

Поворот Натисніть Повернути вправо або Повернути вліво.

Обрізати 1. Натисніть Обрізати, а потім змініть розмір або перетягніть
рамку обрізки на частину фото, яку потрібно обрізати.

Ви також можете натиснути Спеціал., а потім вибрати
попередньо встановлений розмір фото.

2. Натисніть Застосувати.

5. Перейти до наступного фото. З'явиться повідомлення про необхідність зберегти
зміни у поточному фото.

6. Натисніть OK, щоб зберегти та редагувати наступне фото.

Щоб надіслати тільки одне відредаговане фото на HTC Desire C, натисніть Надіслати
на телефон, а потім виберіть назву пристрою. (Переконайтеся, що HTC Desire C
під'єднано до комп'ютера.)

Налаштування HTC Sync Manager на
розпізнавання HTC Desire C

1. Під'єднайте HTC Desire C до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до
комплекту.

2. Коли HTC Desire C запросить вибрати тип USB-під'єднання, натисніть HTC Sync
Manager, а потім натисніть Готово. Зачекайте, поки HTC Sync Manager розпізнає та
під'єднається до HTC Desire C.

3. Якщо це перше під'єднання HTC Desire C до комп'ютера, виберіть пам'ять на HTC
Desire C, з яким потрібно синхронізуватися, а потім натисніть Зберегти.

Налаштування HTC Desire C на синхронізацію
з комп'ютером

1. Коли ви побачите, що HTC Desire C під'єднано у HTC Sync Manager, натисніть , а
потім натисніть ім'я пристрою.

2. На екрані Налаштування синхронізації встановіть, як потрібно синхронізувати
медіафайли та дані між HTC Desire C та комп'ютером.
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Синхронізація музики
Ви можете налаштувати HTC Sync Manager на синхронізацію музичних файлів та списків
відтворення між HTC Desire C та вашим комп'ютером.

1. На екрані Налаштування синхронізації натисніть  поряд з пунктом Музика.

2. Натисніть кнопку Увімк..

3. Ви можете вибрати наступні варіанти:

Імпортувати нову
музику з пристрою

Виберіть цей варіант для імпорту нової музики,
знайденої на HTC Desire C, до HTC Sync Manager.
Музичні файли будуть копіюватися у папку, вказану в
налаштуваннях Імпортувати.

Синхронізувати музику
на пристрій

Виберіть цей варіант для синхронізації музики з
комп'ютера на HTC Desire C. Виберіть для синхронізації
варіант Уся музика або тільки Вибрані списки
відтворення.

4. В разі виявлення розбіжностей у списках відтворення на HTC Desire C та комп'ютері,
виберіть, який список відтворення потрібно залишити.

5. Натисніть Готово, щоб зберегти налаштування синхронізації музики.

Синхронізація фото та відео

1. На екрані Налаштування синхронізації натисніть  поряд з пунктом Галерея.

2. Натисніть кнопку Увімк..

3. Ви можете вибрати наступні варіанти:

Копіювати фото та
відео на пристрої

Виберіть цей варіант для імпорту нових фото та відео з
HTC Desire C до HTC Sync Manager. Фото та відео
будуть копіюватися у папку, вказану в налаштуваннях
Імпортувати.

Синхронізувати
альбоми на пристрій

Виберіть цей варіант для синхронізації альбомів
програми Галерея з HTC Sync Manager до HTC Desire C.
Виберіть для синхронізації варіант Усі альбоми або
тільки Вибрані альбоми.

4. Натисніть Готово, щоб зберегти налаштування синхронізації.
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Синхронізація документів та вкладень ел. пошти

Щоб синхронізувати на комп'ютері вкладення ел. пошти, отримані на HTC Desire C,
потрібно налаштувати обліковий запис ел. пошти Exchange ActiveSync або POP3/IMAP з
програми Пошта на HTC Desire C.

1. На екрані Налаштування синхронізації натисніть  поряд з пунктом Календар.

2. Натисніть кнопку Увімк..

3. Щоб синхронізувати вкладення ел. пошти, які отримані та зберігаються на HTC
Desire C, виберіть Копіювати на ПК всі завантажені документи пошти. 

4. Щоб вибрати папки на комп'ютері, що містять документи, які потрібно
синхронізувати з HTC Desire C, виберіть Синхронізувати документи ПК з
директорії, а потім натисніть Додати.

5. Натисніть Готово, щоб зберегти налаштування синхронізації.

Синхронізація контактів
Налаштуйте HTC Sync Manager на синхронізацію HTC Desire C з Outlook, Outlook Express
або Windows Contacts.

Ви можете синхронізувати HTC Desire C з наступними версіями Outlook: Outlook XP,
Outlook 2003, Outlook 2007 та Outlook 2010.

Якщо вам необхідно синхронізувати контакти на SIM-карті з комп'ютером, потрібно
спочатку імпортувати їх у пам'ять HTC Desire C.

1. На екрані Налаштування синхронізації натисніть  поряд з пунктом Люди.

2. Натисніть кнопку Увімк..

3. Виберіть програму, контакти з якої потрібно синхронізувати.

4. В разі виявлення розбіжностей в інформації на HTC Desire C та комп'ютері,
виберіть, які контактні дані потрібно залишити.

5. Натисніть Готово, щоб зберегти налаштування синхронізації.

Будуть синхронізовані тільки ті поля контактів, які є в програмі Люди на HTC Desire C.

Синхронізація подій календаря
Налаштуйте HTC Sync Manager на синхронізацію HTC Desire C з календарем Outlook або
календарем Windows на комп'ютері.

Ви можете синхронізувати HTC Desire C з наступними версіями Outlook: Outlook XP,
Outlook 2003, Outlook 2007 та Outlook 2010.

1. На екрані Налаштування синхронізації натисніть  поряд з пунктом Календар.

2. Натисніть кнопку Увімк..
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3. Виберіть програму, події календаря якої потрібно синхронізувати.

4. Виберіть, коли потрібно почати синхронізацію подій календаря.

5. В разі виявлення розбіжностей у зустрічах на HTC Desire C та комп'ютері, виберіть,
які дані потрібно залишити.

6. Натисніть Готово, щоб зберегти налаштування синхронізації.

Будуть синхронізовані тільки ті поля з даними, які є на HTC Desire C у програмі
Календар.

Синхронізація веб-закладок

1. Відкрийте браузер на комп'ютері, створіть папку вибраного з назвою закладки HTC.
Не забувайте зберігати вибрані закладки у цю папку, щоб їх можна було
синхронізувати з HTC Desire C.

2. На екрані Налаштування синхронізації програми HTC Sync Manager натисніть 
поряд з пунктом Закладки.

3. Натисніть кнопку Увімк..

4. Виберіть, у якому веб-браузері на комп'ютері зберігаються закладки, які потрібно
синхронізувати з HTC Desire C.

5. Натисніть Готово, щоб зберегти налаштування синхронізації.
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Синхронізація HTC Desire C та комп'ютера

§ Перед початком синхронізації перевірте та переконайтесь, що HTC Desire C під'єднано
до комп'ютера та розпізнано програмою HTC Sync Manager.

§ Щоб уникнути проблем з синхронізацією, не забудьте закрити усі вікна браузера перед
початком синхронізації веб-закладок.

§ В разі виявлення розбіжностей у закладках на HTC Desire C та комп'ютері, HTC Sync
Manager збереже інформацію з комп'ютера.

Після завершення налаштувань усіх елементів, які потрібно синхронізувати у HTC Sync
Manager, натисніть кнопку Синх. на екрані Налаштування синхронізації, щоб почати
синхронізацію HTC Desire C та комп'ютера.

Копіювання музики з компакт-диску за
допомогою HTC Sync Manager
У HTC Sync Manager ви можете відтворювати та копіювати звукові компакт-диски, які
можна потім синхронізувати з HTC Desire C.

1. Вставте звуковий компакт-диск у CD-привід комп'ютера. 

HTC Sync Manager підкаже, що вставлено новий компакт-диск. Натисніть OK, щоб
показати вміст диску.

Ви також можете натиснути , а потім вибрати назву вставленого компакт-диску.

2. В списку доступних музичних треків натисніть музичний трек, який потрібно
копіювати. Щоб вибрати декілька файлів, тримайте натиснутою клавішу CTRL,
натискаючи один або більше музичних треків.

3. Натисніть Імпортувати, щоб почати імпорт аудіофайлів.

§ Ви побачите цей значок  поряд з музичним треком під час копіювання, або цей
значок , якщо музичний трек знаходиться в черзі.

§ Коли копіювання музики буде завершено, аудіофайли будуть імпортовані на
комп'ютер, а поряд з вибраними треками з'явиться значок .

Щоб побачити, куди збережено скопійовані музичні треки, натисніть  >
Налаштування > Копіювати компакт-диск.
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Спільне використання мобільного з'єднання
для передачі даних в режимі USB-модему
На вашому комп'ютері немає Інтернет-з'єднання? Це не є проблемою. Скористайтесь
з'єднанням для передачі даних HTC Desire C для під'єднання до Інтернету.

§ Переконайтесь, що SIM-карту вставлено в HTC Desire C.

§ Спочатку встановіть HTC Sync або HTC Sync Manager на комп'ютері.

§ Вам може знадобитися додати режим USB-модему до свого тарифного плану, і це
може потребувати додаткових коштів. Зверніться до свого провайдера мобільних
послуг для отримання детальної інформації.

1. На HTC Desire C увімкніть параметр Мобільна мережа у налаштуваннях.

2. Під'єднайте HTC Desire C до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до
комплекту.

3. На екрані Вибрати тип з'єднання виберіть Режим модема USB, а потім натисніть
Готово.

Під'єднання до Інтернету через комп'ютер
Якщо у вас тимчасово немає доступу до Інтернету, ви все одно можете залишатися на
зв'язку за допомогою Інтернет-з'єднання комп'ютера.

Спочатку встановіть HTC Sync або HTC Sync Manager на комп'ютері.

1. Переконайтесь, що комп'ютер під'єднано до Інтернету. 

Дві речі, які потрібно перевірити для Інтернет-з'єднання комп'ютера. Перше, вам може
бути необхідно вимкнути брандмауер вашої локальної мережі. Друге, якщо ваш
комп'ютер під'єднано до Інтернету через PPP (наприклад через комутоване з'єднання,
xDSL або VPN), наскрізне під'єднання до Інтернету буде підтримувати тільки протокол
TCP.

2. Під'єднайте HTC Desire C до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, що входить до
комплекту.

3. На екрані Вибрати тип з'єднання виберіть Транзитне з'єднання з Інтернетом, а
потім натисніть Готово.
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Підключення до Інтернету

Передача даних
Під час першого увімкнення HTC Desire C його буде автоматично налаштовано на
використання з'єднання для передачі даних оператора мобільного зв'язку (якщо SIM-карту
вставлено).

Перевірка з'єднання для передачі даних перед його використанням

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Мобільна мережа > Оператори мережі або Імена точок доступу.

Увімкнення або вимкнення з'єднання для передачі даних
Вимкнення з'єднання для передачі даних зберігає час роботи від акумулятора та гроші за
передачу даних.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть перемикач Мобільна мережа Увімк./Вимк., щоб увімкнути та вимкнути
з'єднання для передачі даних.

Якщо ви не матимете увімкнене з'єднання для передачі даних та не будете під'єднані
до мережі Wi-Fi, ви не будете отримувати автоматичні оновлення до ел. пошти,
облікових записів соціальної мережі та іншу синхронізовану інформацію.

Додавання нової точки доступу

Перед додаванням нового з'єднання для передачі даних, підготуйте назву точки
доступу та налаштування від оператора мобільного зв'язку (включаючи ім'я користувача
та пароль, якщо це потрібно).

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Мобільна мережа > Імена точок доступу.

3. На екрані APN натисніть  > Нова APN.

4. На екрані Редагувати точку доступу введіть налаштування APN. Натисніть пункт
налаштування APN, щоб відредагувати його.

5. Натисніть  > Зберегти.
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Увімкнення роумінгу даних
Під'єднайтесь до мережі партнера вашого оператора мобільного зв'язку та отримайте
доступ до послуг передачі даних, коли ви знаходитеся поза зоною покриття свого
оператора мобільного зв'язку.

Користування послугами передачі даних у роумінгу може коштувати багато грошей.
Перед користуванням роумінгом перевірте у свого оператора мобільного зв'язку
вартість послуг передачі даних у роумінгу.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Мобільна мережа, а потім виберіть параметр Роумінг даних.

Виберіть параметр Звук роумінгу даних, якщо ви хочете, щоб HTC Desire C відтворював
звук, і ви знали, коли він під'єднується до мережі роумінгу.

Wi-Fi
Для використання Wi-Fi вам потрібно мати доступ до бездротової точки доступу або “точки
доступу”.

Доступність та потужність сигналу Wi-Fi залежить від об'єктів, крізь які сигналові Wi-Fi
потрібно пройти (наприклад, будинки або стіна між кімнатами).

Увімкнення Wi-Fi та під'єднання до бездротової мережі

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть перемикач Wi-Fi Увімк./Вимк., щоб увімкнути Wi-Fi.

3. Натисніть Wi-Fi. 

Буде перелічено виявлені мережі Wi-Fi.

Якщо потрібну бездротову мережу не вказано, натисніть  > Додати мережу, щоб
додати її вручну.

4. Натисніть мережу Wi-Fi, до якої потрібно під'єднатися. 

Якщо було вибрано захищену мережу, з'явиться запрошення на введення коду мережі
або пароля.

5. Натисніть Під'єднатися.

В разі під'єднання HTC Desire C до бездротової мережі значок Wi-Fi  з'явиться на
панелі стану та сповістить про приблизну потужність сигналу.

Під час наступного під'єднання HTC Desire C до доступної раніше захищеної бездротової
мережі вам не знадобиться знову вводити код або іншу інформацію з безпеки, якщо тільки
ви не повернете HTC Desire C до заводських налаштувань за умовчанням.
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Від'єднання від поточної бездротової мережі

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Wi-Fi.

3. Ви можете:

§ Натиснути бездротову мережу, до якої під'єднано HTC Desire C, а потім
натиснути Роз'єднати.

§ Якщо ви хочете видалити налаштування для цієї мережі, натисніть та
утримуйте назву мережі, а потім натисніть Видалити мережу.

Під'єднання до іншої мережі Wi-Fi

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Wi-Fi. Буде відображено виявлені мережі Wi-Fi.

Щоб вручну сканувати доступні мережі Wi-Fi, натисніть  > Сканувати.

3. Натисніть мережу Wi-Fi, щоб під'єднатися до неї.

Під'єднання до мережі Wi-Fi з використанням поліпшеної безпеки

Вам може знадобитися встановлення сертифікату мережі (*.p12) на HTC Desire C перед
тим, як можна буде під'єднатися до мережі Wi-Fi за допомогою протоколу
аутентифікації EAP-TLS.

1. Збережіть файл сертифікату у корінній папці карти пам'яті.

2. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Безпека.

3. Натисніть Установити з карти пам'яті.

4. Виберіть сертифікат мережі, необхідний для під'єднання до мережі EAP-TLS.

5. Увімкніть Wi-Fi та під'єднайтесь до бездротової мережі.

Під'єднання до віртуальної приватної мережі
(VPN)
Додайте віртуальні приватні мережі (VPN), щоб можна було виконувати під'єднання та
отримувати доступ до ресурсів всередині захищеної локальної мережі, наприклад,
корпоративної мережі.

В залежності від типу VPN, яка використовується на роботі, може з'явитися запрошення на
введення реєстраційних даних для входу та встановлення сертифікатів безпеки перед
тим, як ви зможете під'єднатися до локальної мережі вашої компанії. Ви можете отримати
цю інформацію від вашого адміністратора мережі.
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Також HTC Desire C спочатку повинен встановити з'єднання Wi-Fi або з'єднання для
передачі даних перед тим, як можна буде почати VPN-з'єднання.

Додавання VPN-з'єднання

Вам необхідно спершу встановити PIN блокування екрану або пароль перед тим, як
можна буде використовувати сховище реєстраційних даних та налаштувати VPN.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. У вкладці Бездротовий зв'язок і мережі натисніть Більше.

3. Натисніть VPN > Додати мережу VPN.

4. Введіть налаштування VPN та встановіть їх відповідно до детальної інформації про
безпеку, яку надав вам адміністратор мережі.

5. Натисніть Зберегти.

Після цього VPN буде додано до розділу VPN на екрані Налаштування VPN.

Під'єднання до VPN

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. У вкладці Бездротовий зв'язок і мережі натисніть Більше.

3. Натисніть VPN.

4. Натисніть VPN, до якої потрібно під'єднатися.

5. Введіть реєстраційні дані для входу, а потім натисніть Під’єднатися. Після
під'єднання з'явиться значок під'єднання VPN  у області сповіщень панелі назви.

Після цього можна відкрити веб-браузер для доступу до ресурсів, наприклад,
корпоративної внутрішньої мережі.

Від'єднання від VPN

1. Відкрийте панель сповіщень.

2. Натисніть з'єднання VPN, щоб повернутися до екрану Налаштування VPN, а потім
натисніть VPN-з'єднання, щоб від'єднатися від нього.
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Використання HTC Desire C в якості
бездротового маршрутизатора
Використовуйте з'єднання для передачі даних разом з іншими пристроями, перетворивши
HTC Desire C на бездротовий маршрутизатор.

§ Переконайтесь, що з'єднання для передачі даних увімкнено.

§ Для користування цією послугою вам потрібно мати затверджений тарифний план,
зв'язаний з вашим обліковим записом від оператора мобільного зв'язку.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. У вкладці Бездротовий зв'язок і мережі натисніть Більше.

3. Натисніть Портативна точка доступу. Модем.

4. Натисніть Налаштування портативної точки доступу Wi-Fi.

5. Введіть ім'я маршрутизатора або використайте ім'я маршрутизатора за умовчанням.

6. Виберіть тип захисту та встановіть пароль (код) для свого бездротового
маршрутизатора. В разі вибору варіанту Немає в розділі Безпека вам не потрібно
буде вводити пароль. 

Пароль являє собою код, який потрібно буде ввести іншим людям на своєму пристрої,
щоб вони могли під'єднатися та використовувати HTC Desire C в якості бездротового
маршрутизатора.

7. Виберіть варіант Портативна точка доступу Wi-Fi, щоб увімкнути бездротовий
маршрутизатор.

HTC Desire C готовий до використання в якості бездротового маршрутизатора, якщо на
панелі стану видно .
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Bluetooth та NFC

Основні відомості про Bluetooth
Увімкнення або вимкнення Bluetooth

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть перемикач Bluetooth Увімк./Вимк. щоб увімкнути та вимкнути його.

Вимкніть Bluetooth, якщо він не використовується, щоб зекономити заряд акумулятора,
або у місцях, де використання бездротових пристроїв заборонено, наприклад, на борту
літака або у лікарні.

Зміна імені пристрою
Ім'я є ідентифікатором HTC Desire C для інших пристроїв.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Якщо Bluetooth вимкнено, натисніть перемикач Bluetooth On/Off, щоб увімкнути його.

3. Натисніть Bluetooth. Відкриється екран Bluetooth.

4. Натисніть , а потім натисніть Перейменувати телефон.

5. Введіть нове ім'я для HTC Desire C у діалоговому вікні, а потім натисніть
Перейменувати.

Під'єднання гарнітури Bluetooth або
автомобільного комплекту
Ви можете прослуховувати музику через стереогарнітуру Bluetooth або розмовляти за
допомогою сумісної гарнітури Bluetooth або автомобільного комплекту.

§ Для прослуховування музики за допомогою гарнітури або автомобільного комплекту,
вони повинні підтримувати профіль A2DP Bluetooth.

§ Перед під'єднанням гарнітури зробіть її видимою, щоб HTC Desire C зміг знайти її.
Зверніться до посібника до гарнітури по детальну інформацію.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Якщо Bluetooth вимкнено, натисніть перемикач Bluetooth On/Off, щоб увімкнути його.
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3. Натисніть Bluetooth. Відкриється екран Bluetooth.

4. Якщо ви бачите свою гарнітуру в списку, натисніть , а потім натисніть Пошук
пристроїв, щоб оновити список.

5. Коли ви побачите ім'я гарнітури в розділі Доступні пристрої, натисніть її ім'я.

6. HTC Desire C автоматично спробує сполучитися з гарнітурою.

7. Якщо автоматичне сполучення не буде виконано, введіть код зв'язку, що
поставляється разом з гарнітурою.

Стан сполучення або з'єднання відображається під ім'ям гарнітури або автомобільного
комплекту в розділі Пристрої Bluetooth. Коли гарнітуру Bluetooth або автомобільний
комплект буде під'єднано до HTC Desire C, в рядку стану буде відображено значок
з'єднання Bluetooth .

Повторне під'єднання гарнітури або автомобільного комплекту
Зазвичай ви можете легко повторно під'єднати гарнітуру, увімкнувши Bluetooth на HTC
Desire C, а потім увімкнувши гарнітуру. Однак, вам може знадобитися зробити це вручну,
якщо гарнітура використовувалася з іншим пристроєм Bluetooth.

Переконайтесь, що гарнітура є видимою. Зверніться до посібника до гарнітури по
детальну інформацію.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Якщо Bluetooth вимкнено, натисніть перемикач Bluetooth On/Off, щоб увімкнути його.

3. Натисніть Bluetooth. Відкриється екран Bluetooth.

4. Натисніть ім'я гарнітури в розділі Сполучені пристрої.

5. Якщо з'явитися запит на введення коду зв'язку, спробуйте код 0000 або 1234, або
зверніться до документації гарнітури/автомобільного комплекту для отримання
інформації про код зв'язку.

Якщо ви все одно не зможете під'єднати гарнітуру або автомобільний комплект, виконайте
інструкції у розділі Припинення сполучення з пристроєм Bluetooth на стор. 145, а потім
виконайте дії в розділі Під'єднання гарнітури Bluetooth або автомобільного комплекту на
стор. 143.
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Відключення або припинення сполучення з
пристроєм Bluetooth
Від'єднання пристрою Bluetooth

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Bluetooth. Відкриється екран Bluetooth.

3. В розділі Сполучені пристрої натисніть ім'я пристрою, який потрібно від'єднати.

4. Натисніть OK.

Натисніть ім'я пристрою для його повторного під'єднання.

Припинення сполучення з пристроєм Bluetooth

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Якщо Bluetooth вимкнено, натисніть перемикач Bluetooth On/Off, щоб увімкнути його.

3. Натисніть Bluetooth. Відкриється екран Bluetooth.

4. В розділі Сполучені пристрої натисніть  поряд з пристроєм, з яким потрібно
припинити сполучення.

5. Натисніть Припинити сполучення.
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Надсилання інформації за допомогою
Bluetooth

Перед тим, як почати, встановіть приймаючий пристрій в режим видимості. Також може
знадобитися встановити його в режим “Отримувати радіосигнал” або “Отримувати
файли”. Зверніться до документації пристрою за інструкціями щодо отримання
інформації через Bluetooth.

1. На HTC Desire C відкрийте програму, яка містить інформацію або файл, який
потрібно надіслати.

2. Виконайте дії для типу елементу, який потрібно надіслати:

Контакт 1. В програмі Люди натисніть контакт для перегляду детальної
інформації про контакт.

2. Натисніть , а потім натисніть Надіслати контакт.

3. Натисніть значок зі стрілкою вниз, а потім виберіть Bluetooth.

Зустріч або
подія календаря

В перегляді за днями, порядку денному або перегляді тижня
натисніть та утримуйте подію, а потім натисніть Вперед >
Bluetooth.

Фото або відео 1. В програмі Галерея виберіть альбом.

2. Натисніть Вислати > Bluetooth.

Зняте фото або
відео

Після зйомки на екрані попереднього перегляду програми
Камера натисніть  > Bluetooth. (Зверніть увагу, що вам
потрібно спочатку встановити тривалість перегляду в
налаштуваннях програми Камера.)

Музичний трек Під час відображення треку в програмі Музика на екрані Зараз
відтворюється натисніть  > Вислати > Вислати файл >
Bluetooth.

Запис голосу На головному екрані програми Диктофон натисніть  >
Bluetooth.

Браузер § На веб-сторінці, яку потрібно відправити, натисніть  >
Вислати сторінку > Bluetooth.

§ Під час перегляду сторінки в режимі читання натисніть  >
Bluetooth.

3. Увімкніть Bluetooth та сполучіть отримуючий пристрій, якщо це буде запропоновано.

4. Прийміть файл на отримуючому пристрої.
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Де зберігається відправлена інформація
Під час відправки інформації за допомогою Bluetooth місце, де вона зберігається,
залежить від типу інформації та приймаючого пристрою.

В разі відправки події календаря або контакту, вони зазвичай додаються безпосередньо у
відповідну програму на приймаючому пристрої.

В разі відправки іншого типу файлу на комп'ютер Windows, він зазвичай зберігається у
папці Bluetooth Exchange в папках з персональними документами.

§ На Windows XP шлях може бути таким: C:\Documents and Settings\[ім'я користувача]
\My Documents\Bluetooth Exchange

§ На Windows Vista шлях може бути таким: C:\Users\[ім'я користувача]\Documents

§ На Windows 7 шлях може бути таким: C:\Users\[ім'я користувача]\Documents
\Bluetooth Exchange Folder

В разі відправки файлу на інший пристрій, місце збереження може залежати від типу
файлу. Наприклад, якщо відправити файл зображення на інший мобільний телефон, він
може бути збережений у папці з назвою “Зображення”.

Отримання інформації за допомогою Bluetooth
HTC Desire C дозволяє отримувати різні файли за допомогою Bluetooth, включаючи фото,
музичні треки, контактну інформацію, події календаря та такі документи, як PDF.

Зверніться до документації пристрою для отримання інструкцій щодо відправки
інформації через Bluetooth.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Якщо Bluetooth вимкнено, натисніть перемикач Bluetooth On/Off, щоб увімкнути його.

3. Натисніть Bluetooth. Відкриється екран Bluetooth.

4. Натисніть ім'я HTC Desire C Bluetooth поряд з верхньою частиною екрану, щоб
зробити HTC Desire C видимим для пристроїв Bluetooth поблизу.

5. З відсилаючого пристрою відправте один або більше файлів на HTC Desire C.

6. Якщо з'явиться питання, прийміть запит сполучення на HTC Desire C та на
приймаючому пристрої. Крім того, може з'явитися запит на введення однакових
кодів зв'язку або підтвердження автоматично згенерованого коду зв'язку на обох
пристроях. 

Після цього з'явиться запит авторизації Bluetooth.

7. Натисніть Сполучити.
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8. Коли HTC Desire C отримає сповіщення про запит на передачу файлів, здвиньте
вниз панель сповіщень, натисніть на сповіщення про вхідний файл, а потім
натисніть Прийняти.

9. Після передачі файлу буде відображено сповіщення. Здвиньте вниз панель
сповіщень, а потім натисніть відповідне сповіщення.

Те, що відбудеться після відкриття отриманого файлу, залежить від типу файлу:

§ Медіафайли та документи зазвичай відкриваються безпосередньо у відповідній
програмі. Наприклад, якщо ви відкриваєте музичний трек, він починає
відтворюватися в програмі Музика.

§ Що стосується файлу vCalendar, виберіть календар, в якому потрібно зберегти
подію, а потім натисніть Імпорт. vCalendar буде додано до подій програми
Календар.

§ Що стосується файлу контактів vCard, ви можете вибрати імпорт одного, декількох
або всіх контактів у ваш список контактів.

Відправка вмісту за допомогою Android Beam
Передавайте веб-сторінку, яку ви переглядаєте, контактну інформацію та інше, просто
тримаючи HTC Desire C та інший пристрій задніми сторонами один до одного.

Цю функцію можуть використовувати тільки пристрої з вбудованою функцією NFC (Near
Field Communication).

Увімкнення NFC та Android Beam

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. У вкладці Бездротовий зв'язок і мережі натисніть Більше.

3. Виберіть параметр NFC, а потім натисніть Android Beam.

4. Натисніть перемикач Android Beam Увімк./Вимк..

Передача вмісту

Переконайтесь, що обидва пристрої розблоковано, та увімкніть NFC та Android Beam.

1. Під час перегляду вмісту, який потрібно відправити, тримайте HTC Desire C та інший
пристрій задніми сторонами один до одного. Коли пристрої з'єднаються, буде чутно
звуковий сигнал та обидва пристрої будуть злегка вібрувати.

2. Натисніть екран.

На іншому екрані з'явиться відправлений вміст.
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Налаштування та безпека

Увімкнення та вимкнення режиму польоту
У багатьох країнах закон потребує від вас вимикати бездротові пристрої під час
перебування на борту літака. Швидко вимкнути функції бездротового зв'язку можна за
допомогою переключення HTC Desire C в режим польоту.

Під час увімкнення режиму польоту всі бездротові радіосистеми HTC Desire C будуть
вимкнуті, включаючи функцію виклику, послуги передачі даних, Bluetooth та Wi-Fi. Однак
ви можете вручну увімкнути Bluetooth та Wi-Fi в режимі польоту.

Після вимкнення режиму польоту функцію виклику буде увімкнено, і буде відновлено
попередній стан Bluetooth та Wi-Fi.

Якщо увімкнено режим USB-модему, увімкнення режиму польоту призведе до його
вимкнення. Вам потрібно буде вручну увімкнути режим USB-модему після вимкнення
режиму польоту.

Виконайте будь-яку з наступних дій для увімкнення або вимкнення режиму польоту:

§ Натисніть та утримуйте кнопку Живлення, а потім натисніть Режим польоту.
§ Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть . Натисніть перемикач Режим

польоту Увімк./Вимк., щоб увімкнути або вимкнути його.

Під час увімкнення режиму польоту його значок  буде відображатися на панелі стану.

Зміна налаштувань дисплею
Регулювання яскравості екрану вручну

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Екран (або Екран і жести), а потім натисніть Яскравість.

3. Зніміть прапорець Автоматична яскравість.

4. Перетягніть повзунок яскравості ліворуч, щоб зменшити яскравість, або праворуч,
щоб збільшити яскравість екрану.

Налаштування часу перед вимкненням екрану
Після періоду очікування екран вимкнеться, щоб зберегти заряд акумулятора. Ви можете
встановити час очікування перед вимкненням екрану.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Екран (або Екран і жести), а потім натисніть Режим сну .

3. Натисніть час перед вимкненням екрану.
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Вимкнення автоматичного повороту екрану

Автоматичний поворот підтримується не у всіх програмах.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Екран (або Екран і жести).

3. Зніміть прапорець Повертати екран автоматично.

Повторне калібрування G-датчика
Виконайте повторне калібрування екрану, якщо ви відчуваєте, що орієнтація екрану не
відповідає належним чином тому, як ви тримаєте HTC Desire C.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Екран (або Екран і жести), а потім натисніть Калібрування G-сенсора.

3. Помістіть HTC Desire C на рівній та горизонтальній поверхні, а потім натисніть
Калібрувати.

4. Після виконання калібрування натисніть OK.

Залишення екрану увімкненим під час зарядки

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Екран (або Екран і жести).

3. Встановіть прапорець Залишити активним.

Увімкнення та вимкнення ефектів анімації

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Екран (або Екран і жести).

3. Встановіть або зніміть прапорець Анімація.

Зміна налаштувань звуку
Переключення між режимом тиші, вібрації та звичайним режимом
Виконайте одну з наступних дій:

§ Для переключення з режиму тиші у звичайний режим натисніть кнопку ЗБІЛЬШЕННЯ
ГУЧНОСТІ.

§ Для переключення з режиму вібрації у звичайний режим двічі натисніть кнопку
ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ.

§ На Початковому екрані відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Звук >
Звук профілю.
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Відтворення звуку під час вибору елементів на екрані

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Звук.

3. Встановіть або зніміть прапорець Звуки під час дотику.

Автоматичне зменшення гучності дзвінка
HTC Desire C оснащено функцією тихого дзвінка, яка автоматично зменшує гучність
дзвінка під час переміщення телефону.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Звук.

3. Виберіть варіант Зменшення гучності за підняття.

Підвищення гучності HTC Desire C у кишені або сумці
Щоб уникнути пропущених вхідних викликів, коли HTC Desire C знаходиться у кишені або
сумці, функція кишенькового режиму поступово підвищує гучність дзвінка та вібрує під час
отримання виклику.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Звук.

3. Виберіть варіант Режим У кишені.

Автоматичне переключення на гучний зв'язок
Коли ви розмовляєте по телефону, ви можете переключитися на гучний зв'язок, просто
перевернувши HTC Desire C.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Звук.

3. Виберіть варіант Перевернути, щоб активувати динамік.

Зміна мови індикації
Зміна мови дозволяє налаштовувати розкладку клавіатури, форматування дати і часу та
інше.

Перелік доступних для вибору мов може залежати від версії HTC Desire C, який ви
маєте.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Мова й клавіатура > Мова системи.

3. Натисніть мову, яку потрібно використовувати.
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Додаткові способи подовження часу роботи
акумулятора
Переключення в режим мережі GSM
Переключіться на використання мережі GSM, якщо ви не використовуєте з'єднання для
передачі даних для підключення до Інтернету. Під'єднання до режиму мережі GSM
призводить до споживання набагато менше енергії.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Мобільна мережа > Режим мережі.

3. Натисніть Тільки GSM.

Перевірка використання акумулятора

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Живлення > Використання акумулятора.

3. Щоб побачити додаткову інформацію, натисніть діаграму або функції, які
використовують енергію акумулятора.

Якщо ви бачите кнопки під час перегляду екрану Деталі використання, ви можете
натиснути їх для регулювання налаштуваннями, які впливають на використання
акумулятора, або вимкнути функцію, яка споживає заряд акумулятора.

Резервне копіювання налаштувань у Google
Ви можете вибрати автоматичне резервне копіювання деяких налаштувань, наприклад,
Wi-Fi та закладок на сервери Google за допомогою вашого облікового запису Google, щоб
їх можна було відновити в разі необхідності.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Конфіденційність та виберіть варіант Резервне копіювання
налаштувань.

Налаштування доступності
Використовуйте ці налаштування, якщо ви завантажили та встановили засіб доступності,
наприклад, програму зчитування з екрану, яка забезпечує голосовий зворотній зв'язок. Ви
можете вимикати та вмикати функції або служби доступності.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Доступність, та виберіть потрібні налаштування.
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Захист вашої SIM-карти за допомогою PIN-коду
Додайте ще один рівень безпеки для HTC Desire C назначивши PIN-код (персональний
ідентифікаційний номер) для своєї SIM-карти.

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що у вас є ПІН-код SIM-карти, що
використовується за умовчанням, наданий вашим оператором мобільного зв'язку.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Безпека.

2. Натисніть Установити блокування SIM-карти, а потім встановіть прапорець
Заблокувати SIM-карту.

3. Введіть PIN-код SIM-карти за умовчанням та натисніть OK.

4. Щоб змінити PIN-код SIM-карти, натисніть Змінити PIN-код SIM-карти.

Відновлення заблокованої SIM-карти
Якщо ви ввели невірний PIN-код більше разів, ніж дозволяє максимальне число спроб,
вашу SIM-карту буде “PUK-блоковано”.

Вам потрібно буде ввести PUK-код для відновлення доступу до HTC Desire C. Зверніться
до свого оператора мобільного зв'язку для отримання цього коду.

1. На екрані набирача номеру введіть PUK-код, а потім натисніть Далі.

2. Введіть новий PIN-код, який потрібно використовувати, а потім натисніть Далі.

3. Знову введіть новий PIN-код, а потім натисніть OK.

Захист HTC Desire C за допомогою блокування
екрану
Захистіть свою персональну інформацію та виключіть використання іншими людьми HTC
Desire C без вашого дозволу, встановивши комбінацію блокування екрану, PIN-код або
пароль.

Повідомлення про необхідність розблокувати екран буде з'являтися під час кожного
увімкнення HTC Desire C або після його очікування протягом певного періоду часу.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Безпека.

2. Натисніть Блокування екрана.
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3. Виберіть варіант блокування екрану та встановіть блокування екрану.

4. Натисніть Блокувати телефон через, а потім вкажіть час очікування, після
закінчення якого екран буде блокуватися. 

Ви також можете зняти прапорці Зробити ключ видимим або Зробити паролі
видимими, якщо ви не хочете, щоб блокування екрану відображалося на екрані під час
його ведення.

Забули свою комбінацію блокування екрану?
Якщо ви забули свою комбінацію блокування екрану, ви матимете до п'яти спроб
розблокувати HTC Desire C.

Якщо ви помилитеся більше п'яти разів, ви зможете розблокувати HTC Desire C,
увівши ім'я користувача та пароль облікового запису Google.

1. На екрані розблокування введіть комбінацію блокування.

2. Після п'ятої спроби і вимоги почекати 30 секунд натисніть OK.

3. Якщо дисплей погас, натисніть кнопку Живлення, щоб знову увімкнути його,
а потім розблокуйте екран.

4. Натисніть кнопку Забули ключ?, коли вона з'явиться.

5. Введіть ім'я та пароль свого облікового запису Google, а потім натисніть
Увійти. З'явиться повідомлення про необхідність створити нову комбінацію
блокування екрану. Якщо ви більше не хочете цього робити, натисніть
Скасувати.

Шифрування даних на HTC Desire C
Ви можете шифрувати такі дані, як ваші онлайнові облікові записи, налаштування, музичні
файли та інші медіафайли. Після шифрування вам потрібно буде ввести PIN-код або
пароль блокування екрану, щоб увімкнути телефон та отримати доступ до даних.

§ Встановіть PIN-код або пароль блокування екрану перед шифруванням ваших даних.

§ Повністю зарядіть акумулятор та тримайте HTC Desire C під'єднаним до адаптера
живлення під час шифрування. Процес шифрування займає приблизно одну годину.

§ Ви не можете відмінити шифрування. Якщо вам потрібно повернутися до
незашифрованого телефону, потрібно виконати відновлення заводських налаштувань.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Пам'ять.
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3. Виберіть варіант шифрування для типу пам'яті, яку потрібно шифрувати.

4. Натисніть Зашифрувати.

5. Введіть PIN-код або пароль блокування екрану.

6. Натисніть Далі.

7. Натисніть Зашифрувати.

Почнеться шифрування і буде відображено хід виконання. Телефон може
перезапуститися кілька разів.

Коли процес шифрування буде завершено, введіть свій PIN-код або пароль.

Перевірка інформації про HTC Desire C
1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Про програму, щоб увімкнути звіти про помилки, перегляд інформації про
мережу та обладнання, та інше.

Керування пам'яттю
Перевірка того, скільки пам'яті телефону доступно для використання

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Пам'ять. Доступна пам'ять телефону відображається в розділі Внутрішня
пам'ять.

Перевірка доступного місця на карті пам'яті

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Пам'ять. У розділі карти пам'яті буде відображено загальний та
доступний об'єм вільного місця на карті пам'яті.

Збільшення об'єму пам'яті (внутрішня пам'ять)
Легко звільняйте об'єм у внутрішній пам'яті, очищуючи кеш програм, переміщуючи або
видаляючи програми та видаляючи старі листи та повідомлення одночасно.

Ви не можете переміщувати або видаляти попередньо встановлені програми.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Пам'ять та в розділі Внутрішня пам'ять натисніть Збільшити обсяг.

3. На екрані Очистити кеш виберіть, чи потрібно очищати кеш тільки тих програм, які
рідко використовуються, або всіх програм, а потім натисніть Далі.
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4. На екрані Місце збереження програм виберіть переміщення програм на карту
пам'яті або видалення програм, які потрібно видалити.

5. Натисніть Далі.

6. На екрані Пам'ять для пошти та повідомлень:

§ Встановіть меншу кількість днів для завантаження пошти, щоб більш пізні
листи автоматично видалялися з пам'яті.

§ Зменшіть кількість текстових та мультимедійних повідомлень за сеанс зв'язку.

7. На екрані Місце зберігання вмісту виберіть, який вміст потрібно видалити з пам'яті.

8. Натисніть Завершити.

Очистка кешу та даних програм

Ви можете видалити дані або очистити кеш окремої програми.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Програми.

3. На вкладці Усі натисніть програму.

4. На екрані натисніть Очистити дані та/або Очистити кеш.

Видалення програми

Ви не можете видаляти програми, які попередньо встановлено на HTC Desire C.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Програми.

3. На вкладці Завантажені натисніть програму, яку потрібно видалити.

4. Натисніть Видалити.

Переміщення програми на карту пам'яті або з карти пам'яті

Ви не можете переміщувати програми, які попередньо встановлено на HTC Desire C.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Програми.

3. На вкладці Завантажені натисніть програму, яку потрібно перемістити.

4. Встановіть прапорець, щоб перемістити програму на карту пам'яті.
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Зупинка працюючих програм за допомогою програми Диспетчер
завдань
Використовуйте Диспетчер завдань, щоб звільнити пам'ять шляхом зупинки працюючих
програм, які не використовуються в даний момент.

1. На Початковому екрані натисніть  > Диспетчер завдань.

2. В списку Усі програми натисніть  праворуч від назви програми, щоб зупинити її.
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Інші основні програми

Значки стану

Потужність сигналу Акумулятор заряджається

GPRS під'єднано
Низький рівень заряду акумулятора
(залишилося 20%)

GPRS використовується
Дуже низький рівень заряду
акумулятора (залишилося 8% або
менше)

EDGE під'єднано Режим без звуку

EDGE використовується Режим вібрації

3G під'єднано Мікрофон вимкнено

3G використовується Гучний зв'язок увімкнено

HSDPA під'єднано
Під'єднано дротову гарнітуру з
мікрофоном

HSDPA використовується Під'єднано дротову гарнітуру

Роумінг Bluetooth увімкнено

Немає сигналу Під'єднано до пристрою Bluetooth

SIM-карту не встановлено Режим польоту

Під'єднано до мережі Wi-Fi GPS увімкнено
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Синхронізація даних Будильник встановлено

Акумулятор заряджено

Використання екранної клавіатури
Під час запуску програми або вибору поля, яке потребує введення тексту або цифр,
з'явиться екранна клавіатура. Після введення тексту ви можете натиснути  або , щоб
закрити екранну клавіатуру.

Вибір розкладки клавіатури
Ви можете вибрати одну з трьох різних розкладок клавіатури, яка відповідає вашому
стилю введення тексту.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Мова й клавіатура.

2. Натисніть Ввід HTC Sense > Розширені налаштування.

3. Натисніть Типи клавіатури, а потім виберіть потрібну розкладку клавіатури.

Стандартний Ця розкладка схожа на розкладку настільного комп'ютера. Це
розкладка клавіатури за умовчанням.

Телефон Ця розкладка нагадує традиційну клавіатуру мобільного телефону.

Компактний Ця розкладка має по дві літери на кожній клавіші. Розмір клавіш є
дещо більшим, ніж на стандартній клавіатурі.

Введення тексту
Просто натискайте клавіші на екранній клавіатурі для введення літер та цифр, а також
знаків пунктуації та символів.

§ Натисніть , щоб ввести велику літеру. Натисніть двічі, щоб увімкнути режим
великих літер.

§ Натискайте та утримуйте клавіші з сірими символами вгорі, щоб ввести цифри,
символи або спеціальні літери. Сірий символ, який відображається на клавіші, є тим
символом, який буде вставлено під час натиснення та утримування цієї клавіші.
Деякі клавіші мають декілька символів або спеціальних літер, які зв'язані з ними.
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Вибір кількох мов клавіатури
Якщо на HTC Desire C доступно кілька мов клавіатури, ви можете вибирати, яку мову
використовувати у екранній клавіатурі.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Мова й клавіатура.

2. Натисніть Ввід HTC Sense.

3. Натисніть Вибір клавіатури, а потім виберіть потрібні мови. 

Список доступних мов залежить від регіону, в якому ви придбали HTC Desire C.

Зміна мови клавіатури

1. Поки відкрито екранну клавіатуру, натисніть .

2. Виберіть опцію Переключення клавіатур для переключення між мовами
клавіатури, а потім натисніть .

3. Натискайте , поки не побачите мову, яку потрібно використовувати.

Щоб увімкнути або вимкнути Переключення клавіатур, відкрийте панель сповіщень, а
потім натисніть  > Мова й клавіатура > Ввід HTC Sense і натисніть перемикач
Переключатися між клавіатурами Увімк./Вимк..

Введення слів з допомогою інтелектуального
введення тексту
Інтелектуальне введення тексту увімкнено за умовчанням і підказки слів відображаються
під час введення тексту.

Натисніть  для переключення між режимами введення Multitap та XT9 під час
використання компактної або телефонної розкладки клавіатури.

Щоб ввести слово в режимі інтелектуального введення тексту, виконайте будь-яку з
наступних дій:

§ Якщо потрібне слово підсвічене зеленим або оранжевим кольором у списку підказок,
просто натисніть пробіл, щоб вставити це слово в текст.

§ Якщо потрібне слово відображатиметься у списку підказок перед тим, як ви закінчите
введення всього слова, натисніть слово, щоб вставити його в текст.

§ Якщо відображається стрілка праворуч від списку підказок, натисніть стрілку, щоб
побачити додаткові варіанти.
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Встановлення іншої мови для інтелектуального введення тексту
Ви можете встановити двомовне інтелектуальне введення тексту. Під час введення тексту
ви будете отримувати підказки слів на мовах, що було вибрано.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Мова й клавіатура.

2. Натисніть Ввід HTC Sense > Розширені налаштування.

3. Натисніть Прогнозований ввід тексту двома мовами, а потім виберіть потрібну
мову.

Додавання слова до словника інтелектуального введення тексту
Коли ви вводите текст за допомогою стандартної клавіатури, будь-яке слово, введене у
списку підказки, автоматично додається.

Крім того, ви можете додати слово до списку вручну.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Мова й клавіатура.

2. Натисніть Ввід HTC Sense.

3. Натисніть Персональний словник > Редагувати персональний словник > .

4. Введіть слово, яке ви хочете додати, а потім натисніть OK.

Редагування або видалення слова у словнику інтелектуального
введення тексту

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Мова й клавіатура.

2. Натисніть Ввід HTC Sense.

3. Натисніть Персональний словник > Редагувати персональний словник.

§ Щоб редагувати слово, натисніть його.
§ Щоб видалити слово зі словника, натисніть  > Видалити. Виберіть слова, які

потрібно видалити, а потім натисніть Видалити.

Резервне копіювання вашого персонального словника на карту
пам'яті
Якщо у вас вже встановлено карту пам'яті, ви можете зберігати нові слова, введені до
словника інтелектуального введення тексту.

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Мова й клавіатура.

2. Натисніть Ввід HTC Sense.

3. Натисніть Персональний словник > Синхронізувати персональний словник >
Копіювати в пам'ять телефону.
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Імпорт персонального словника з карти пам'яті

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть  > Мова й клавіатура.

2. Натисніть Ввід HTC Sense.

3. Натисніть Персональний словник > Синхронізувати персональний словник >
Відновити з пам'яті телефону.

Введення тексту за допомогою голосу
Немає часу на друк тексту? Спробуйте промовляти слова для їх введення.

Оскільки в телефоні HTC Desire C використовується служба розпізнавання мови
Google, для введення тексту за допомогою голосу потрібно мати доступ до Інтернету.

1. Натисніть поле, в якому потрібно ввести текст.

2. На екранній клавіатурі натисніть та утримуйте .

3. Коли ви побачите зображення мікрофону, промовте слова, які потрібно ввести. 

Щоб встановити мову голосового введення, натисніть панель мови під зображенням
мікрофону. Ви можете вибрати одну або декілька мов. Список доступних мов залежить
від мов голосового введення, які підтримуються компанією Google.

4. Якщо слово не співпадає зі словом, яке ви промовили, і є підкресленим, натисніть
підкреслене слово, щоб видалити його або побачити додаткові варіанти.

5. Вводіть знаки пунктуації, промовляючи слова кома, крапка, знак питання, знак
оклику або знак оклику.

Перезапуск HTC Desire C
Якщо HTC Desire C працює повільніше, ніж звичайно, програми не виконуються належним
чином, або якщо HTC Desire C перестає реагувати, спробуйте перезапустити HTC Desire C
і побачити, чи допоможе це вирішити проблему.

1. Якщо дисплей погас, натисніть кнопку Живлення, щоб знову включити його.

2. Розблокуйте дисплей.

3. Натисніть та утримуйте кнопку Живлення, а потім натисніть Перезапуск.

4. Якщо буде запропоновано підтвердити, натисніть Перезапуск. 

Якщо ці кроки не спрацюють, ви можете витягнути та встановити на місце акумулятор, а
потім увімкнути HTC Desire C, щоб перезапустити його.
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HTC Desire C не реагує?
Якщо HTC Desire C не реагує під час натискання екрану або натискання кнопок, ви
все одно можете перезапустити його.

Натисніть та утримуйте кнопку Живлення протягом як мінімум 10 секунд, а потім
відпустіть її. Після цього HTC Desire C перезапуститься.

Відновлення налаштувань HTC Desire C
Якщо ви передаєте HTC Desire C комусь іншому, або якщо HTC Desire C має постійну
проблему, яку не вдається вирішити, ви можете виконати відновлення заводських
налаштувань (також називається жорстким відновленням).

Відновлення заводських налаштувань призведе до видаленні усіх ваших даних та
персональних налаштувань, а також усіх програм, які було завантажено та
встановлено. Не забудьте виконати резервне копіювання усіх даних та файлів, які
потрібно зберегти, перед відновленням заводських налаштувань.

Відновлення заводських налаштувань з меню налаштувань

1. Відкрийте панель сповіщень, а потім натисніть .

2. Натисніть Пам'ять > Відновлення заводських налаштувань.

3. Натисніть Скинути налаштування телефону, а потім натисніть Стерти все.

Відновлення заводських налаштувань за допомогою апаратних
кнопок
Якщо ви не можете увімкнути HTC Desire C або увійти до налаштувань, ви все одно
можете відновити заводські налаштування за допомогою апаратних кнопок на HTC Desire
C.

1. Витягніть акумулятор, зачекайте декілька секунд, а потім знову встановіть
акумулятор.

2. Натисніть та утримуйте кнопку ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ, а потім натисніть та
утримуйте кнопку Живлення.

3. Дочекайтесь появи екрана з трьома зображеннями андроїдів, а потім відпустіть
кнопки Живлення та ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ.

4. Натисніть кнопку ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ, щоб вибрати ВІДНОВЛЕННЯ
ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ, а потім натисніть кнопку Живлення.
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Товарні знаки та авторські
права

©2012 HTC Corporation. Усі права захищені.

HTC, логотип HTC, логотип HTC quietly brilliant, HTC Desire, Friend Stream та HTC Sense є
товарними знаками або знаками обслуговування HTC Corporation.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Android Market, Google Apps, Google
Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play,
Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa та YouTube є товарними знаками Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows Media та
Windows Vista є або зареєстрованими товарними знаками, або товарними знаками
Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.

Словесний знак Bluetooth® та логотипи є зареєстрованими товарними знаками Bluetooth
SIG, Inc.

Adobe та Flash є або зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Adobe
Systems Incorporated у США та/або інших країнах.

Wi-Fi® є зареєстрованим товарним знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD є товарним знаком SD-3C LLC.

Beats, BeatsAudio та логотип b є товарними знаками Beats Electronics, LLC.

Facebook є товарним знаком Facebook, Inc.

FLICKR та логотип FLICKR Dots є товарними знаками та/або зареєстрованими товарними
знаками Yahoo! Inc.

iTunes та Mac є товарними знаками Apple Computer, Inc.

Polaris Office є товарним знаком Infraware, Inc.

Усі інші компанії, продукти та назви послуг, зазначені в цьому документі, є товарними
знаками, зареєстрованими товарними знаками або знаками обслуговування відповідних
власників.

Зображення екранів, які містяться в цьому документі, є змодельованими. Компанія HTC не
несе відповідальності за технічні або редакторські помилки або пропуски, які містяться в
цьому документі, або за побічні або непрямі збитки, які виникли з причини цього матеріалу.
Ця інформація надається “як є” без будь-якої гарантії і може змінюватися без
повідомлення. Компанія HTC також має право переглядати зміст цього документу у будь-
який момент без попереднього повідомлення.

Жодна частина цього документу не повинна відтворюватися або передаватися у будь-якій
формі та будь-якими засобами, електронними або механічними, включаючи
фотокопіювання, запис або збереження у системі пошуку, або переклад на будь-яку мову у
будь-якій формі без попереднього письмового дозволу компанії HTC.
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