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Preberite pred uporabo naprave 

Napolnite baterijo 
Baterija v telefonu še ni bila napolnjena. Pri polnjenju telefona 
je pomembno, da ne odstranjujete modula baterije. S tem lahko 
poškodujete telefon. Ne poskušajte razstaviti telefona. (S tem 
lahko povzročite neveljavnost garancije.) 

Pazljivo si izberite tarifo omrežja 
Telefon lahko v veliki meri hitro izkorišča povezanost z internetom. 
Priporočamo vam, da se še pred začetkom uporabe telefona 
posvetujete z mobilnim operaterjem o ceni prenosa podatkov. 
Če imate standardno ceno prenosa podatkov, se vam lahko 
zaračunavajo znatni stroški. Preklop na naročniško tarifo je lahko 
ugodnejši. 

Poiščite informacije o zakonih o varstvu zasebnosti 
Nekatere države imajo stroge zakone o tem, kako in kje lahko 
snemate telefonske pogovore. Na primer lahko, da je pred 
začetkom snemanja obvezno obvestiti osebo, s katero govorite,  
o začetku snemanja pogovora. Uporabno si je poiskati informacije 
o teh zakonih v državi, kjer živite, še preden začnete funkcijo 
snemanja uporabljati. 

Za zaključek še nekaj pomembnih stavkov našega pravnega 
sektorja (OMEJITEV ODŠKODNINE) 
Do največjega možnega obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja, 
družba HTC in njeni partnerji niso v nobenem primeru odgovorni 
vam, uporabnikom, niti tretji osebi za posebne, naključne, 
posredne ali posledične škode, v kakršnem koli obsegu, ki bi lahko 
izhajale iz pogodbe ali njene kršitve, vključno z, vendar ne omejeno 
na poškodbe, izgubo prihodka, izgubo dobrega imena, izgubo 
poslovnih priložnosti, izgubo podatkov in dobička, ne glede na 
njihovo predvidljivost oz. ne glede na to, ali je bila družba HTC ali 
njeni partnerji obveščena o možnosti takšnih škod. V nobenem 
primeru celotna odgovornost družbe HTC ali njenih partnerjev ne 
presega od vas prejetega zneska, in to ne glede na pravni sistem, v 
katerem se predmet obtožbe rešuje. Prej navedene informacije ne 
vplivajo na zakonske pravice, ki jih ni mogoče ovreči. 
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Ta hitri vodič vam bo v pomoč pri začetku uporabe 
telefona. V priročniku uporabljamo naslednje simbole 
za označevanje pomembnih ali uporabnih informacij: 

Opombe Pomembne informacije 

Nasveti Varnostni ukrepi 

Celotna navodila in druge uporabne informacije 
najdete na spletnih straneh podpore HTC na naslovu 
www.htc.com/support. 

Vsebina 

1. Vsebina paketa 4 

2. Seznanite se s svojim telefonom  4 

3. Pred vklopom telefona  5 

4. Začetek uporabe  7 
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14. Obnovitev tovarniških nastavitev  22 

15. Nasveti za reševanje problemov  23 
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1. Vsebina paketa 
Paket bi moral vsebovati naslednje predmete: 

Telefon •	

Baterija •	

Kabel USB •	

Stereo slušalke z mikrofonom •	
3,5 mm 

Omrežni polnilec •	

Kartica microSD™ •	
(vstavljena) 

Hitri vodič •	

Varnostna in •	
regulacijska navodila 

2. Seznanite se s svojim telefonom 

Opozorilna dioda 
LED 

Na dotik občutljiv 
zaslon 

ZAČETNI 
ZASLON

NAPAJANJE 

NAZAJ 

Optična 
sledilna 
kroglica 

MENI 

Slušalka 

IŠČI

Vtič slušalk z 
mikrofonom 3,5 mm 

Upravljanje 
glasnosti 

Vtič USB 
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3. Pred vklopom telefona 

1 Snemite zadnjo stran 

Dvignite zgornji del 
zadnje strani. V ovoju je 
ozka odprtina (blizu tipke 
NAPAJANJE), v kateri lahko 
s prstom dvignete zadnjo 
stran. 

2 Vstavite SIM kartico 

SIM kartico vstavite z 1. 
zlatimi stiki obrnjenimi 
navzdol in s poševnim 
vogalom obrnjenim 
navzven. 

Vstavite celotno SIM 2. 
kartico. 

3 Vstavite baterijo 

Poravnajte bakrene stike baterije z vtiči za baterijo v prostoru 1. 
za baterijo. 

Vložite najprej stran s stiki baterije, potem baterijo pazljivo 2. 
potisnite na mesto. 
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4 Ponovno namestite zadnjo stran 

Najprej zavarujte spodnji del zadnje strani tako, da slednjega 1. 
vložite v dve odprtini v spodnjem delu zadnje strani telefona. 

S pritiskom na stranski in zgornji del zadnje strani ga fiksirajte 2. 
v želeni legi. Kadar zadnja stran slišno zaskoči, je zavarovana. 

5 Napolnite baterijo 

Povežite omrežni polnilec 1. 
z USB vtičem na spodnjem 
delu telefona. 

Vtaknite omrežni polnilec 2. 
v električno vtičnico in s 
tem pričnite s polnjenjem 
baterije. Polnjenje bo 
trajalo približno tri ure. 

Po namestitvi SIM kartice in baterije ter polnjenju baterije 
lahko telefon prvič vklopite. Telefon vklopite s pritiskom 
na tipko NAPAJANJE. 

Berite naprej in spoznajte, kaj vse omogoča vaš telefon. 
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4. Začetek uporabe 
Ko telefon prvič vklopite, se izpišejo navodila in 
telefon vas vodi skozi nastavitve e-poštnih računov 
in priljubljenih socialnih omrežij. Lahko končate z 
nastavitvijo po navodilih prikazanih na zaslonu oziroma 
nastavitev preskočite in jo izvedete kdaj drugič. 

1. Izberite jezik, ki ga želite uporabljati, in kliknite na 
tipko Naprej. 

2. Določeni podatki in nastavitve se samodejno shranijo 
na pomnilniški kartici. Odkljukajte polje, če ne želite 
ustvarjati varnostne kopije podatkov in nastavitev na 
pomnilniški kartici, in nato potrdite postavko OK. 

3. Telefon najprej samodejno nastavi GPRS/3G, MMS in 
WAP povezavo na osnovi vaše SIM kartice. 

4. Telefon vas popelje skozi napotke o uporabi tipkovnice 
na zaslonu. Sledite napotkom in se naučite uporabljati 
tipkovnico na zaslonu. Potrdite postavko Preskoči, če 
ne želite slediti napotkom. 

5. Na zaslonu za povezavo s spletom izberite način 
spletne povezave in nato potrdite postavko Naprej. 

6. Če se nahajate v območju Wi-Fi omrežja, vas bo 
telefon povprašal, ali se želite povezati z Wi-Fi 
omrežjem. Potrdite postavko Naprej in nato izberite 
brezžično omrežje, s katerim se želite povezati, 
oziroma odstranite kljukico v polju Povezava z 
omrežjem Wi-Fi, nato izberite postavko Naprej in 
povezavo z Wi-Fi omrežjem vzpostavite pozneje. 

7. Nekatere funkcije telefona, kot npr. Vreme in 
Footprints, zahtevajo aktivirano službo Google za 
samodejno ugotavljanje vaše trenutne lege. Na 
zaslonu soglasja z Google Location lahko izberete, 
ali boste službi Google za ugotavljanje lege dovolili 
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zbiranje informacij o vaši legi. Odstranite kljukico 
oziroma polje odkljukajte in nato potrdite postavko 
Naprej.

Možno je, da vam bo ponudnik telekomunikacijskih 
storitev za to službo obračunal dodatne takse za 
prenos podatkov. To službo lahko kasneje dovolite 
oziroma prepoveste v nastavitvi lege telefona. 

8. Na zaslonu Nastavi račune izberite vrsto računa, ki 
ga želite nastaviti, in nastavitev dokončajte v skladu 
z navodili na zaslonu. Če želite svoje račune nastaviti 
pozneje, kliknite na tipko Preskoči. 

 Po nastavitvi računov izberite postavko Naprej. 

9. Na zaslonu Nastavitev socialnih omrežij izberite tip 
računa socialnega omrežja, kot sta Facebook® in 
Twitter™, ki ga želite imeti dostopnega preko svojega 
telefona. V skladu z navodili na zaslonu se prijavite na 
računu socialnega omrežja. Če želite račune socialnih 
omrežij nastaviti pozneje, kliknite na tipko Preskoči.

 Po nastavitvi svojih računov izberite na zaslonu 
Nastavitev socialnih omrežij postavko Naprej. 

10. Na zadnjem zaslonu boste izvedeli, kje lahko dobite 
več podatkov o uporabi telefona. Potrdite tipko 
Dokončaj. 
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5. Dodajanje stikov 
Obstaja nekaj načinov, kako dodajati nove stike v telefon. 

Vnos vseh stikov s SIM kartice 

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko  > 
Ljudje.

2. Na zavihku Vse pritisnite tipko MENI. Nato potrdite 
postavke Vnos/Prenos > Vnos s SIM kartice. 

Če v telefonu uporabljate račun Google ali Exchange 
ActiveSync, morate potrditi tip stika, da vnesene stike 
lahko uvrstite v kategorije. 

3. Na zaslonu Izberi stike za vnos potrdite tipko MENI in 
nato potrdite postavko Vnesi vse. 

Dodajanje novega stika 

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko  > 
Ljudje.

2. Na zavihku Vse potrdite postavko Dodaj stik. 

3. Potrdite polje Ime, vnesite ime in priimek stika ter nato 
potrdite tipko OK. 

4. S potrditvijo postavke  tskrijte tipkovnico na 
zaslonu, potrdite polje Prikazano ime in nato izberite 
način prikazovanja imena stika v seznamu stikov. 

5. Potrdite tipko OK.

6. Izberite Račun stika, pod katerim želite vzpostaviti 
stik. 

7. V pripadajoča polja vnesite dodatne informacije  
o stiku. 

8. Na zaslonu se premaknite navzdol in nato potrdite 
postavko Shrani. 
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Usklajevanje stikov iz drugih virov 

Telefon lahko hitro in brez težav uskladite s stiki, ki 
jih imate v računu Google, v programih Microsoft 
Office Outlook in Outlook Express, v računu Exchange 
ActiveSync oziroma celo na strežniku Facebook. 
Kompletna navodila za usklajevanje so na voljo na naših 
spletnih straneh www.htc.com/support. 

6. Prvi klic 
1. V spodnjem delu Začetnega zaslona potrdite postavko 

Telefon. 

2. Izberite stik ali številko, ki jo želite zavrteti, in nato 
potrdite postavko Kliči. 

Če pritiskate na tipke v programu za telefonsko 
povezavo, se na zaslonu prikažejo ustrezne postavke, 
najdene v telefonu, in protokol klicev na osnovi tipk, ki 
jih pritiskate. 

3. Za ukinitev klica potrdite postavko Konec klica. 

7. HTC Sense
Odkrijte v svojem telefonu HTC Sense™ intuitivno, idealno 
integrirano okolje, postavljeno na treh glavnih principih — 
prilagoditi, ostati blizu in odkrivati nepričakovano. 

Prilagojen Začetni zaslon 

Začetni zaslon je v precejšnji meri prilagodljiv in širši 
kot sam zaslon. Zato imate dovolj prostora za dodajanje 
informacij, ki so za vas največjega pomena, ter orodij 
in aplikacij, ki vam olajšajo življenje. Začetni zaslon je 
sestavljen iz sedmih zaslonov, ki se raztezajo v levo in 
desno stran zaslona. 
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Premaknite prst levo ali desno 
po zaslonu tako, da se prikažejo 
dodatni deli razširjenega 
Začetnega zaslona. 

ALI 

Če stegnete prste dol, se na 
zaslonu prikaže slika Začetnega 
zaslona in razširjenega Začetnega 
zaslona. Če potrdite miniaturo 
zaslona, se vam neposredno 
odpre želen zaslon. 

Ne glede na to, kar s telefonom počnete, lahko kadarkoli 
pritisnete tipko ZAČETNI ZASLON in si s tem neposredno 
odprete Začetni zaslon. 

Widgeti  

Zahvaljujoč widgetom imate pomembne informacije 
in medijske vsebine pregledno razvrščene neposredno 
na Začetnem zaslonu. V telefonu je na voljo široka 
izbira widgetov, če pa vam ne zadostujejo, si lahko več 
widgetov prenesete s spleta in jih dodate na Začetni 
zaslon. 

Za dodajanje widgetov na Začetni zaslon potrdite 
postavko   in nato izberite postavko Widget. 

Prizori 

Ali se ne morete odločiti, kako naj nastavite Začetni 
zaslon? Poglejte v mapo Prizori, ki smo jo namestili 
v telefon. Prizori so predhodno nastavljene zasnove 
Začetnega zaslona, ki jih lahko hitro uporabite. Če želite 
preveriti predhodne nastavitve, na Začetnem zaslonu 
pritisnite tipko MENI in nato potrdite postavko Prizori. 
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Po izboru lahko predhodno nastavitev prilagodite in jo 
shranite kot nov prizor. 

1. Začetni zaslon prilagodite s spremembo prizora. 
Lahko dodajate tudi widgete, bližnjice in druge 
postavke. 

2. Po končanih prilagoditvah pritisnite tipko MENI in nato 
potrdite tipko Prizori. 

3. Izberite opcijo Privzeto (ni shranjeno) in nato potrdite 
opcijo Shrani. 

4. Vnesite Ime prizora in nato potrdite opcijo Konec. 
Lasten prizor lahko tudi preimenujete ali odstranite. Na 
Začetnem naslonu pritisnite tipko MENI in nato potrdite 
postavke Nastavitve > Prilagodi > Prizori. V delu Moji prizori 
pritisnite pripadajoč prizor, ga držite pritisnjenega in ga na 
želen način spremenite. 

Ljudje 

Dajte poudarek na ljudi, ki so za vas najbolj pomembni. 
Vaš telefon ima na enem mestu urejena vsa poslana in 
prejeta besedila, e-poštno konverzacijo, stanje računa 
Facebook, spletne fotografske albume in telefonske 
protokole stikov. 

Potrdite ime stika in se vam pregledno prikaže celotna 
komunikacija z dano osebo v zadnjem času. 

Podatkovni tok prijateljev 

S funkcijo Podatkovni tok prijateljev lahko postanejo 
računi socialnih omrežij bolj učinkoviti. S pomočjo 
funkcije Podatkovni tok prijateljev lahko v enem hipu 
v celotnem socialnem omrežju objavite svoja trenutna 
razmišljanja, prikažete posodobitve stanja in tweete ter 
pregledujete slike vaših računov socialnih omrežij. 
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Poročila 

Prijavite se za sprejemanje 
informativnih kanalov, da ste 
lahko na tekočem, kar zadeva 
dogajanje na spletu. Aplikacija 
Poročila preverja vire RSS 
vaših priljubljenih informativnih 
spletnih strani, blogov itd. ter 
prenaša najnovejše posodobitve. 

Microsoft Exchange ActiveSync

Sedaj lahko uporabljate sijajen telefon ter imate hkrati 
službena e-pisma in druge informacije na varnem. 
Telefon ponuja povečano podporo za funkcije varovanja 
strežnika Exchange, kot sta zaščita z geslom in funkcija 
Remote Wipe. 

V telefonu lahko tudi nastavite svoj status Izven pisarne. 
Pa še to: lahko enostavno vstopite v globalni imenik 
vašega podjetja se povežete z nekom, čigavih podatkov 
nimate v telefonu. 
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8. Spletna povezava 
Zahvaljujoč vašemu telefonu imate internet na dosegu roke. 
Lahko se povežete s pomočjo podatkovne povezave ali Wi-Fi. 

Uporaba podatkovne povezave 

Enostavno je. Ko telefon prvič vklopite (in je SIM kartica 
vstavljena), naj bi se avtomatično povezal s podatkovnimi 
storitvami vašega mobilnega operaterja. 

Če povezava ni vzpostavljena samodejno, lahko 
preizkusite dve stvari. 

Preverite, ali je vklopljena podatkovna povezava.  �

Lahko se zgodi, da nimate vklopljene podatkovne 
povezave. Če želite preveriti, ali je podatkovna 
povezava vklopljena: 

1. Na Začetnem naslonu pritisnite tipko MENI in nato 
potrdite postavko Nastavitve. 

2. Če želite vzpostaviti povezavo, potrdite postavko 
Brezžična in navadna omrežja ter odkljukajte polje 
Mobilno omrežje. 

Preverite, ali ste izbrali pravilno mobilno omrežje.  �

1. Na Začetnem naslonu pritisnite tipko MENI in nato 
potrdite postavko Nastavitve. 

2. Potrdite postavke Brezžična in navadna omrežja > 
Nastavitev mobilnega omrežja > Omrežni operaterji 
ali Imena dostopovnih točk. 

Uporaba Wi-Fi povezave 

1. Na Začetnem naslonu pritisnite tipko MENI in nato potrdite 
postavki Nastavitve > Brezžična in navadna omrežja. 

2. Z odkljukanjem polja Wi-Fi vklopite Wi-Fi. Telefon 
poišče dostopna brezžična omrežja. 

3. Potrdite postavko Nastavitev Wi-Fi. Prikažejo se imena 
omrežij ter nastavitev zavarovanja ugotovljenih omrežij Wi-Fi. 
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4. S klikom vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi. Če 
izberete odprto omrežje, boste avtomatično povezani. 
Če izberete varovano omrežje, vnesite varnostno kodo 
in potem potrdite tipko Vzpostavi povezavo. 

Brskanje po spletu 

Zahvaljujoč brskalniku v vašem telefonu je brskanje po 
internetu enostavno in zabavno. 

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko  > 
Brskalnik.

2. Na zaslonu Brskalnik pritisnite tipko MENI in nato 
potrdite polje naslova URL v zgornjem delu zaslona. 

3. Vnesite spletni naslov. Med vnosom naslova se na 
zaslonu prikažejo ustrezni naslovi spletnih strani. S 
potrditvijo naslona neposredno odprete ustrezno 
spletno stran oziroma nadaljujete z vnosom 
poljubnega spletnega naslova in nato pritisnete tipko 
Enter  . 

4. Spletno stran lahko pregledujete s pomočjo prstnih 
gibov oziroma uporabite približanje ali oddaljitev. 

Če želite približati spletno stran, vlecite palec in 
kazalec po zaslonu stran od sebe. 

Če želite spletno stran oddaljiti, povežite palec in 
kazalec v konico. 



16      Hitri vodič 

9. Pošiljanje sporočil 
Vaši e-poštni računi so dostopni neposredno preko telefona. 

Dodajanje e-poštnega računa POP3/IMAP 

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko  > Pošta.

2. Na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte potrdite 
postavko Dodaj (POP3/IMAP). 

Če tipa računa, ki ga želite nastaviti, še nimate v 
podatkovni bazi svojega telefona, boste morali vnesti 
dodatne podatke. Predhodno si pripravite informacije 
o strežniku prihajajoče/odhajajoče pošte – s tem 
boste prihranili čas. Če teh informacij še nimate, si jih 
pridobite od svojega ponudnika e-pošte. 

3. Vnesite E-poštni naslov in Geslo svojega e-poštnega 
računa ter potrdite postavko Nadaljuj. 

4. Vnesite Ime računa in Vaše ime. Nato potrdite 
postavko Konec nastavitev. 

Lahko nastavite tudi račun Exchange ActiveSync. Ta 
postopek je opisan v poglavju E-pošta v priročniku za 
uporabnike na naših spletnih straneh. 

Pošiljanje elektronske pošte 

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko  > Pošta.

2. V mapi Prejeta pošta e-poštnega računa pritisnite 
tipko MENI in potrdite postavko Kreiraj. 

3. Navedite enega ali več prejemnikov sporočil. Lahko:

Vnesete e-poštne naslove neposredno v polje  �
Naslovnik. Če pošiljate e-pismo več prejemnikom, 
ločite e-poštne naslove z vejico. 

Potrdite ikono  �  in nato izberite stike, ki jim želite 
poslati sporočilo. Po izboru vseh prejemnikov 
sporočila potrdite tipko OK.

4. Vnesite zadevo e-pisma in nato napišite sporočilo.  

5. Potrdite postavko Pošlji. 
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10. Komunikacija s prijatelji 
Vaš telefon ima vse, kar potrebujete za spletno 
komunikacijo s prijatelji. Aplikaciji Ljudje in Podatkovni 
tok prijateljev vam omogočata neposreden dostop do 
vseh pomembnih socialnih omrežij. Lahko posodobite 
svoj status na strežniku Facebook, pregledujete 
fotografije v svojih spletnih albumih in sledite tweetom 
na strežniku Twitter. Vse funkcije so integrirane in se 
uporabljajo zelo enostavno. 

Glej poglavje Socialna omrežja v priročniku za 
uporabnike na naših spletnih straneh, kjer so na 
voljo dodatne informacije o funkcijah Podatkovni tok 
prijateljev, Facebook in Peep (program za naročnike 
tweetov v vašem telefonu). 
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11. Dodajanje datotek v telefon 
Naj so vaše datoteke povsod in vedno z vami. V svojem 
telefonu si lahko pregledujete datoteke aplikacij Word, 
Excel, PowerPoint ter PDF. Lahko poslušate tudi glasbo 
in si pregledujete svojo priljubljeno galerijo fotografij in 
video posnetkov. 

Preden začnete prenašati datoteke v telefon, morate 
vstaviti kartico microSD. 

1. Povežite telefon z računalnikom s pomočjo 
priloženega kabla USB. 

2. Kadar se odpre pogovorno okno Povezava z 
računalnikom, izberite postavko Diskovni pogon in 
nato potrdite postavko Konec. 

3. Računalnik identificira vaš priklopljen telefon kot 
zunanji disk. Izberite postavko zunanji disk in jo 
odprite. 

4. Prenesite datoteke na pomnilniško kartico. 

5. Po prenosu datotek telefon odklopite v skladu z 
zahtevami uporabljenega operacijskega sistema za 
varen odvzem telefona. 

6. V telefonu odprite zavihek z obvestili in nato potrdite 
postavko Odklopi pomnilnik USB. Na poziv potrdite 
postavko Odklopi. 

7. Prekinite povezavo med telefonom in računalnikom. 
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12. Uskladitev telefona z računalnikom 
S pomočjo programa HTC Sync lahko uskladite stike in 
koledar v aplikaciji Outlook ter stike v aplikaciji Outlook 
Express med računalnikom in telefonom. 

Namestitev programa HTC Sync, nameščenega na kartici 
microSD 

Namestite program HTC Sync s pomočjo namestitvenega 
programa na kartici microSD. 

1. Preverite, ali je v vašem telefonu vstavljena kartica microSD.  

2. Povežite telefon z računalnikom s pomočjo kabla USB, 
ki je priložen telefonu. 

3. V telefonu se prikaže zaslon Povezava z računalnikom. 
Potrdite postavko Diskovni pogon in nato potrdite 
postavko Konec. 

4. Računalnik bo identificiral telefon kot zunanji disk (kot 
kakršen koli drug USB pogon). Odprite zunanji disk, da 
lahko preverite, kaj je nameščeno na kartici microSD. 

5. Prenesite datoteko HTCSync.exe v računalnik. 

6. Pritisnite tipki ZAČETNI ZASLON > MENI in nato 
potrdite postavko Obvestila. Potrdite postavko Izklopi 
pomnilnik USB in potrdite postavko Izklopi. Sedaj lahko 
prekinete povezavo med telefonom in računalnikom. 

7. V računalniku kliknite na datoteko HTCSync.exe ter pri 
namestitvi programa HTC Sync sledite navodilom na 
zaslonu. 

Nastavitev programa HTC Sync 

Po namestitvi nastavite program HTC Sync tako, da bi 
vaš telefon prepoznal in omogočil uskladitev. 

1. Povežite telefon z računalnikom. 

2. V telefonu na zaslonu Povezava z računalnikom 
potrdite postavko HTC Sync in nato potrdite postavko 
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Konec. Telefon nato poskuša najti program HTC Sync 
v računalniku. To lahko traja nekaj sekund. 

Če se v telefonu prikaže obvestilo, da programa HTC 
Sync ni mogoče najti, poskusite odklopiti in ponovno 
priklopiti kabel USB. Nato ponovite korak 2. .

3. Ko telefon najde program HTC Sync, se na računalniku 
prikaže Čarovnik za povezavo s telefonom (Phone 
Connection Wizard). Kliknite na tipko Naprej. 

4. Vnesite ime telefona in potrdite postavko Dokončaj. 

5. Poglejte ikono HTC Sync na računalniku. Zelena barva 
pomeni, da je telefon povezan z računalnikom in 
program HTC Sync je telefon identificiral. 

6. Kliknite na zeleno ikono HTC Sync. Nato potrdite 
postavko Uskladi (ali Sync Manager > Nastavitve).  

7. Na zaslonu Čarovnik za nastavitev uskladitve 
(Synchronization Settings Wizard) kliknite na tipko 
Naprej (Next). 

8. V nekaj naslednjih pogovornih oknih izberite, če želite 
uskladiti Outlook ali Outlook Express, izberite tip 
podatkov za uskladitev (stiki ali koledar) ter izberite, 
ali jih želite uskladiti s telefonom samodejno. 

9. Potrdite tipko Dokončaj. 

Samodejna uskladitev telefona in računalnika 

Za sprožitev postopka samodejne uskladitve telefona in 
računalnika:

1. Pritisnite tipki ZAČETNI ZASLON > MENI in nato 
potrdite postavke Nastavitve > Aplikacije > Razvoj. 

2. Preverite, ali je odkljukano polje Uravnava USB. 

Po vsakršni povezavi telefona z računalnikom se 
samodejno zažene uskladitev. 
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Prenos najnovejše posodobitve programa HTC Sync 

Od časa do časa obiščite spletne strani podpore HTC 
(www.htc.com/support) in ugotovite, kakšna najnovejša 
posodobitev programa HTC Sync je na voljo, da si jo lahko 
prenesete in namestite v računalnik. Po namestitvi najnovejše 
posodobitve sledite navodilom v oddelku „Nastavitev 
programa HTC Sync“ in program HTC Sync nastavite tako, 
da bi vaš telefon identificiral in omogočil uskladitev. 

13. Varnostne kopije 
Izguba podatkov je ena najbolj neprijetnih stvari, ki se 
sploh lahko zgodijo. Zato smo poskrbeli za to, da z vašim 
telefonom ne bi nikoli doživeli tega neprijetnega dogodka. 
Zahvaljujoč funkciji samodejnega ustvarjanja varnostnih 
kopij imate svoje podatke zanesljivo zavarovane. 

Pri ustvarjanju varnostnih kopij morate vstaviti kartico 
microSD. 

Kontrola, ali je dovoljeno samodejno ustvarjanje 
varnostnih kopij 

1. Pritisnite tipki ZAČETNI ZASLON > MENI in nato 
potrdite postavko Nastavitve. 

2. Spustite se po zaslonu navzdol in nato potrdite 
postavki Tajnost > Varnostne kopije podatkov. 

3. Prepričajte se, da je odkljukano polje Varnostne kopije 
podatkov.  

Telefon bo ustvarjal varnostne kopije: 

Sporočil SMS in MMS  �

Slovarja tipkovnice  �

Zavihka brskalnika  �

Nastavitev  �

Glej poglavje Varnostne kopije v priročniku za 
uporabnike na naših spletnih straneh, kjer je na voljo 
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celoten seznam tipov informacij, ki jih telefon lahko 
varuje v obliki varnostnih kopij na kartici microSD, in 
postopek njihovega prenosa nazaj v telefon. 

14. Obnovitev tovarniških nastavitev 
Želite začeti znova? Če boste telefon nekomu dali ali če 
želite preprosto začeti znova, lahko obnovite tovarniške 
nastavitve telefona. Vendar tega postopka ne opravljajte 
brez tehtnega premisleka. Obnovitev tovarniških 
nastavitev izbriše vse podatke, vključno z aplikacijami, 
ki ste si jih naložili in namestili. Telefon se tako povrne v 
stanje, v kakršnem je bil, ko ste ga prvič vklopili. 

Pred obnovitvijo tovarniških nastavitev si ne pozabite 
shraniti vseh podatkov, ki jih potrebujete. 

Ponovni zagon telefona s pomočjo nastavitev 

1. Na Začetnem naslonu pritisnite tipko MENI in nato 
potrdite postavko Nastavitve > Tajnost > Obnovitev 
tovarniških nastavitev. 

2. Na zaslonu Obnovitev tovarniških nastavitev potrdite 
postavko Ponovni zagon telefona in nato potrdite 
postavko Izbriši vse. 

Ponovni zagon telefona s pomočjo tipk telefona 

1. Kadar je telefon izklopljen, držite pritisnjeno tipko 
ZNIŽAJE GLASNOST in nato kratko pritisnite tipko 
NAPAJANJE. 

2. Počakajte, da se prikaže zaslon s 3 slikami sistema 
Android. Nato tipko ZNIŽAJ GLASNOST sprostite. 

3. Pritisnite tipko ZNIŽAJ GLASNOST, potrdite postavko 
IZBRIŠI MESTO SHRANJEVANJA in nato pritisnite 
tipko NAPAJANJE. 

4. Po pozivu za potrditev pritisnite tipko POVEČAJ 
GLASNOST.
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Pri obnovitvi tovarniških nastavitev se ne izbriše vsebina 
vaše kartice microSD. 

15. Nasveti za reševanje problemov 
Za primer morebitnih težav s telefonom navajamo v 
nadaljevanju nekaj nasvetov, s katerih pomočjo lahko 
težave odpravite. 

Preverite, ali je v telefonu dovolj kapacitete za zagon  �
aplikacij. 

Če želite preveriti prosto kapaciteto, se vrnite na 
Začetni zaslon, pritisnite tipko MENI in nato potrdite 
postavki Nastavitve > Kartica SD in pomnilnik 
telefona. 

Izbrišite podatke in predpomnilnik aplikacij.  �

Če želite izbrisati podatke in predpomnilnik, se 
vrnite na Začetni zaslon, pritisnite tipko MENI in 
nato potrdite postavke Nastavitve > Aplikacije > 
Upravljanje z aplikacijami. 
Odstranite aplikacije tretjih.  �

Če želite odstraniti aplikacije tretjih oseb, se vrnite na 
Začetni zaslon, pritisnite tipko MENI in nato potrdite 
postavke Nastavitve > Aplikacije > Upravljanje z 
aplikacijami. 
Če se telefon ne odziva, odstranite baterijo,  �
počakajte 3 sekunde, ponovno vstavite baterijo 
in vklopite telefon oziroma si naredite varnostne 
kopije pomembnih podatkov in obnovite tovarniške 
nastavitve. 

Za obnovitev tovarniških nastavitev pritisnite tipko 
ZAČETNI ZASLON > MENI in nato potrdite postavke 
Nastavitve > Tajnost > Obnovitev tovarniških 
nastavitev. 

Poiščite dodatne posodobitve in uporabne nasvete na  �
naši spletni strani: www.htc.com/support. 
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