
MANUÁL: Huawei Mobile Services (HMS) 

HMS (Huawei Mobile Services) vzniklo ako náhrada za 

Google aplikácie, ktoré spoločnosť Huawei nemôže 

predinštalovať do svojich nových zariadení kvôli aktuálnemu 

zákazu obchodovania s americkými spoločnosťami. Medzi 

zariadenia, ktoré využívajú HMS, radíme Huawei Mate 30 Pro, 

Huawei P40 Lite, Huawei P40, Huawei P40 Pro a všetky 

modely predstavené po 26. marci 2020, ktoré sú označené 

skratkou AG (skratka z AppGallery).  

Prvé spustenie a nastavenie zariadenia 

1. Registrácia Huawei ID 

Huawei ID je základným prvkom ekosystému HMS a slúži na 

prihlásenie do aplikácií Huawei Témy, AppGallery, Huawei 

Zdravie, a i. Registrácia si vyžaduje len ľubovoľnú e-mailovú 

adresu alebo telefónne číslo (na overenie účtu) a heslo.  

2. Phone Clone 

Phone Clone umožňuje preniesť kontakty, fotografie, udalosti 

z kalendára, SMS správy, alebo aj niektorú či všetky 

nainštalované aplikácie* zo starého zariadenia na nové. Celý 

proces je veľmi jednoduchý a netrvá viac ako 15 minút. 

Prevedie vás ním samotné zariadenie. 

*Závisí od zariadenia. Prenos aplikácií nepodporujú Apple zariadenia. 

3. Aplikácia Podpora 

V aplikácii Podpora nájdete odkazy na užitočné a praktické 

články týkajúce sa HMS, ale aj priamy odkaz na live chat či tel. 

číslo kontaktného centra, kde vám na všetky svoje 

nezodpovedané otázky odpovie odborne vyškolený personál. 

Aplikácia Podpora slúži aj na aktiváciu VIP servisu.   

Základné pojmy a ich vysvetlenie 

GMS – Google Mobile services – ekosystém aplikácií Google 

a prislúchajúcich služieb.  

HMS – Huawei Mobile Services – ekosystém aplikácií Huawei, 

ktorý slúži ako alternatíva GMS v nových zariadeniach Huawei.  

APK – inštalačný balík aplikácie určenej pre Android 

zariadenia, ktorý slúži na manuálne inštalovanie aplikácií a dá 

sa stiahnuť z oficiálnych stránok vývojárov alebo 

alternatívnych obchodov s aplikáciami.  

QuickApps – forma spracovania mobilnej webstránky vo 

formáte HTML5 do formy mobilnej aplikácie. Ide o náhradu 

klasických aplikácií a hier, ktoré netreba inštalovať, ale stačí 

ich spustiť. 

AppGallery – vlastný obchod s aplikáciami a hrami od Huawei. 

Obsahuje aplikácie od takmer 1 milióna vývojárov. Je 

predinštalovaný na všetkých Huawei zariadeniach. 

Iné spôsoby inštalovania aplikácií 

Phone Clone – odporúčaný spôsob prenosu aplikácií zo 

starého zariadenia na nové. Pred kopírovaním dát nainštalujte 

do starého zariadenia PhoneClone vo verzii 10.0.1.550 alebo 

novší. 

Oficiálne webstránky – z oficiálnych stránok vývojárov môžete 

nainštalovať aplikácie Facebook, Messenger Lite, WhatsApp, 

Niké, Fortuna, Tipsport, či Doxx.  

Facebook       WhatsApp  Messenger Lite 

Alternatívne obchody s aplikáciami 

Alternatívne obchody s aplikáciami slúžia na stiahnutie a 

manuálne inštalovanie APK súborov. Častokrát ponúkajú aj 

funkciu automatických aktualizácií už nainštalovaných aplikácií 

a hier. Obchodov s aplikáciami tretích strán je mnoho, medzi 

populárne patria napríklad: 

Amazon AppStore         APKPure 

Alternatíva za Google aplikácie 

V AG zariadeniach môžete využívať aj naďalej takmer všetky 

Google služby. Prečítajte si o alternatívach Google aplikácií 

viac na webe: https://bit.ly/Gappsnahrada 

Viac informácií o HMS nájdete na oficiálnej webstránke: 

consumer.huawei.com/sk 

https://bit.ly/Gappsnahrada
http://www.consumer.huawei.com/sk

