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2      Navodila

Preden ukrepate kakor koli drugače, naredite 
sledeče:

Napolnite baterijo
Baterija vašega telefona še ni bila napolnjena. Med polnjenjem 

baterije telefona je pomembno, da je ne odstranjujete. Če to storite, 

bi to lahko poškodovalo telefon. Prav tako telefona ne razstavljajte. 

(V nasprotnem primeru to povzroči neveljavnost garancije.)

Izberite primerno tarifo
Vaš telefon lahko uporablja veliko različnih internetnih povezav 

zelo hitro. Preden začnete uporabljati svoj telefon, priporočamo, 

da se pogovorite s svojim mobilnem operaterjem o tarifah 

podatkovnih storitev. Če uporabljate standardne podatkovne 

storitve, lahko vaši stroški izrazito narastejo. Prehod na naročniške 

podatkovne storitve je lahko precej cenejši.

Informirajte se o zakonih o zaščiti zasebnosti
Nekatere države imajo stroge zakone, ki se tičejo tega, kako in 

kdaj lahko snemate zasebne pogovore. Pred začetkom snemanja 

morate na primer o tem osebo, s katero govorite, informirati. 

Priporočljivo se je pozanimati, kakšni zakoni veljajo v državi, kjer 

funkcijo snemanja v svojem telefonu uporabljate.

Za konec nekaj pomembnih informacij našega pravnega 
sektorja (OMEJITEV ŠKOD)
Do največjega možnega obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja, družba 

HTC in z njo povezane družbe niso v nobenem primeru odgovorne 

vam, niti drugi stranki 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 

prihodkov, izgubo dobrega imena, izgubo poslovnih priložnosti, 

izgubo podatkov ali dobička, ne glede na njihovo predvidljivost oz. 

ne glede na to, ali so bile družba HTC ali z njo povezane družbe 

obveščene o možnostih takšnih škod. Skupna odgovornost družbe 

HTC ali z njo povezanih družb v nobenem primeru ne prekorači 

znesek, ki je bil prejet z vaše strani, ne glede na pravo izhodišče, na 

podlagi katerega se takšen zahtevek uveljavlja. Z zgoraj navedenim 

niso nikakor prizadete zakonske pravice, ki jih ni moč razdreti.
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Ta kratek referenčni priročnik vam bo v pomoč pri 

začetku uporabe telefona. V tem kratkem referenčnem 

priročniku uporabljamo sledeče simbole, ki jim sledijo 

pomembne ali uporabne informacije.

Opombe Pomembne informacije

Nasveti Varnostna opozorila

Celoten priročnik za uporabnike in druge uporabne 

vire informacij najdete na spletnih straneh družbe HTC, 

na naslovu www.htc.com/support.

Skrbno si preberite tudi Priročnik z varnostnimi 

informacijami in napotki, ki je del paketa.

Vsebina

1. Vsebina paketa 4

2. Seznanite se s svojim telefonom 4

3. Preden vklopite telefon 5

4. Nastavitev telefona 7

5. Dodajanje stikov 8

6. HTC Sense 11

7. Spletna povezava 15

8. Uporaba sporočil 16

9. Ostanite v stiku s prijatelji 18

10. Prenos datotek s pomočjo telefona 19

11. Uskladitev telefona z računalnikom 19

12. Zaklepanje telefona 20

13. Obnovitev tovarniških nastavitev 21

14. Nasveti za reševanje problemov 22
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4      Navodila

1. Vsebina paketa

Tukaj je navedena vsebina paketa:

• HTC Wildfire

• Baterija (vstavljena)

• Kartica microSD™ (vstavljena)

• Kabel USB

• Stereofonske slušalke 

z vtičem 3,5 mm

• Napajalni adapter

• Napajalni vtič

• Navodila

• Priročnik z varnostnimi 

informacijami in napotki

Ne pozabite prekopirati datoteke HTCDriver.exe iz kartice 

microSD v telefonu in je namestiti v računalnik.

2. Seznanite se s svojim telefonom

Opozarjanje 

z LED 

diodami

Zaslon na dotik

ZAČETNI 

ZASLON

NAPAJANJE (POWER)

NAZAJ

Optična 

sledilna 

kroglica

MENI

Slušalka

IŠČI

Vtič slušalk 

z mikrofonom 

3,5 mm

Upravljanje 

glasnosti

Vtič USB
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3. Preden vklopite telefon

1 Snemite zadnjo stran

Na zgornjem delu telefona 

je ozka odprtina, kjer lahko 

s prsti dvignete zadnjo stran 

telefona.

2 Odstranite tanko folijo in 
vzemite ven baterijo

Potegnite za zgornji jeziček 

tanke folije in ga sprostite 

z baterije. Potem vzemite 

baterijo iz telefona in 

odstranite tanko folijo.

SIM CARD

3 Vstavite SIM kartico

Vstavite SIM kartico 

s pozlačenimi stiki navzdol 

in s prirezanim robom 

v smeri navzven. Nato 

vstavite celotno SIM kartico. 
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6      Navodila

4 Vstavite baterijo nazaj

Poravnajte nezavarovane 

bakrene stike baterije 

s stiki v prostoru za baterijo. 

Potem pazljivo potisnite 

baterijo na njeno mesto.

1

2 6 Ponovno namestite 
zadnjo stran

1. Vstavite telefon v notranji 

spodnji del zadnje strani.

2. Če želite zapreti zadnjo 

stran, pritisnite bočni in 

zgornji del zadnje strani 

v smeri proti telefonu. 

Ko zadnja stran slišno 

zaskoči, je zavarovana.

7 Napolnite baterijo

1. Povežite omrežni vtič 

z napajalnim adapterjem

2. Povežite napajalni adapter 

z vtičem USB na levi strani 

telefona.

3. Povežite napajalni adapter 

z električno vtičnico in 

s tem pričnite 

s polnjenjem baterije. 

Polnjenje baterije bo 

trajalo približno tri ure.
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Po namestitvi SIM kartice, baterije in njenem polnjenju 

ste pripravljeni za prvi vklop telefona. Pritisnite tipko 

POWER na telefonu.

4. Nastavitev telefona

Ko telefon prvič vklopite, se ravnajte po navodilih na 

zaslonu in ga nastavite.

Če niste namestili svoje SIM kartice, telefon izpiše kako jo 

vstaviti. Izklopite telefon in namestite SIM kartico. Potem 

telefon vklopite in zaženite nastavitve.

Ne pozabite se vpisati v svoj račun Google Account tako, 

da bi lahko uporabljali aplikacije Google, kot je na primer 

Gmail™/Google Mail in Android Market™. Nastavite lahko 

tudi svoje ostale e-poštne račune in priljubljena socialna 

omrežja, kot sta Facebook® in Twitter™.
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8      Navodila

5. Dodajanje stikov

Obstaja več načinov, kako prenesete stike v vaš telefon.

Prenos stikov s starega telefona

Stike s svojega starega telefona lahko prenesete v HTC 

Wildfire s pomočjo Bluetootha. Odvisno od modela starega 

telefona lahko HTC Wildfire prav tako omogoči prenos drugih 

vrst podatkov, kot so besedilna sporočila in dogodki koledarja.

Obiščite spletne strani podpore (http://www.htc.com/support) 

in preverite popoln seznam odobrenih modelov telefonov ter 

vrst podatkov, ki se lahko prenesejo na telefon HTC Wildfire.

1. Na glavnem zaslonu Začetni 

zaslon potrdite  > Prenos 
podatkov.

2. Na zaslonu Prenos podatkov 

potrdite tipko Naprej.

3. V starem telefonu vklopite 

Bluetooth in ga nastavite na 

profil vidljivost.

Če ne poznate postopka, 

potrdite Kako se vklopi 
funkcija Bluetooth? in 

preverite nekaj nasvetov.

4. Nadaljujte s potrditvijo tipke Naprej.

HTC Wildfire samodejno vključi Bluetooth in išče vse 

Bluetooth naprave.

5. Iz seznama naprav izberite stari telefon in potrdite 

tipko Naprej.

HTC Wildfire se potem poskuša povezati s starim 

telefonom in prikaže varnostno geslo.
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6. To geslo vpišite v stari telefon ali ga enostavno 

potrdite.

7. Izberite izbirno polje Stiki (in druge vrste podatkov, 

ki jih želite vnesti) in potem potrdite Naprej.

8. Ko HTC Wildfire zaključi z vnašanjem podatkov, 

potrdite Končaj.

Vnos vseh stikov s SIM kartice

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > Ljudje.

2. Na karti Vse potrdite postavko MENI. Nato potrdite 

postavko Vnos/Prenos > Vnos s SIM kartice.

Če v telefonu uporabljate račun Google ali Exchange 

ActiveSync, morate potrditi tip stika, ki ga želite 

uvrstiti v kategorijo vnesenih stikov.

3. Izberite želene stike s SIM kartice ali pritisnite tipko 

MENI in nato potrdite Izberi vse.

4. Potrdite tipko Shrani.

Dodajanje novega stika

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > Ljudje.

2. Potrdite Dodaj stik. Nato v dostopna polja vnesite 

kontaktne informacije.

3. Na zaslonu se premaknite navzdol in potrdite 

postavko Shrani.

Usklajevanje stikov iz drugih virov

Svoj telefon lahko hitro in brez problema uskladite s stiki 

na računu Google, v aplikacijah Microsoft Office Outlook, 

Outlook Express, Exchange ActiveSync in celo na računu 

Facebook. Preglejte priročnik za uporabnike na naših 

spletnih straneh www.htc.com/support in se informirajte 

o celotnem postopku.
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10      Navodila

Kombiniranje enakih stikov

Če ste shranili enake stike v telefon in na račune Google 

ter Facebook, jih telefon samodejno poizkuša kombinirati 

v enega. Če se to ne zgodi, lahko to opravite ročno.

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > Ljudje.

2. Na karti Vse potrdite ime stika 

(ne ikone ali fotografije), ki ga želite kombinirati.

3. V desnem zgornjem kotu zaslona potrdite  ali 

 (če so na voljo priporočene povezave).

   

4. Izberite enega izmed naslednjih načinov:

  V delu V delu potrdite  in povežite povezavo 

z računom.

  V delu Dodaj stik, potrdite eno izmed možnosti 

in dodajte naslednji stik.

5. Potrdite tipko Končaj.
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6. HTC Sense

Odkrijte v svojem telefonu HTC Sense™, intuitivno 

izkušnjo, postavljeno na treh osnovnih principih 

– Naredite po svoje, Ostanite blizu in Odkrijte 

nepričakovano.

Prilagojen Začetni zaslon

Začetni zaslon se lahko značilno prilagodi, raztegne 

čez začetno širino in tako pridobi zadosti prostora za 

dodajanje informacij, ki so za vas najpomembnejše, ter 

orodij ali aplikacij, ki vam olajšajo življenje. Na voljo je 

celo sedem Začetnih zaslonov.

Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko Začetni zaslon ali 

s kretnjo stiska povečajte pogled na prikaz Skok. Potem 

potrdite miniaturo zaslona in preidite direktno na dani 

zaslon.

Ali s premikanjem prstov levo ali desno preidite 

na naslednji del razširjenega Začetnega zaslona.
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12      Navodila

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 potem potrdite postavko Prizori.

Po izboru lahko predhodno nastavitev prilagodite in jo 

shranite kot nov prizor.

1. Začetni zaslon lahko prilagodite s spremembo tapete. 

Dodate lahko tudi widgete, skrajšane ukaze in drugo.

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 potem kliknite na Končaj. 
Uporabniški prizor lahko preimenujete ali odstranite. Na 

Začetnem zaslonu pritisnite tipko MENI in nato potrdite 

postavko Nastavitve > Prilagodi > Prizori. V meniju Moji 
prizori potrdite prizor in ga zadržite, potem opravite želeno 

spremembo.

Miniaplikacije 

Na voljo je velika izbira widgetov za vaš telefon; če vam 

to kljub temu ne zadostuje, si lahko dodatne prenesete 

s spleta in jih dodate na Začetni zaslon.

Če želite dodati widget na Začetni zaslon, pritisnite tipko 

 in potem izberite možnost Widget.
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Ljudje

Ostanite v stiku z različnimi 

prijatelji ali kolegi. Na Začetnem 

zaslonu lahko dodate nekaj 

widgetov Ljudi; pri tem ima 

lahko vsak različno skupino 

stikov.

Vaš telefon organizira vso besedilno komunikacijo, 

e-sporočila, stanje Facebooka, spletne fotoalbume in 

protokole telefonskih pogovorov s stiki na enem mestu. 

V aplikaciji Ljudje potrdite ime stika in pregledno se vam 

izpiše celotna komunikacija z dano osebo v zadnjem času.

Friend Stream

Poenostavite svoje račune na socialnih omrežjih 

s pomočjo Friend Stream. Informacije o tem, kaj lahko 

počnete z aplikacijo Friend Stream, najdete v poglavju 

“Ostanite v stiku s prijatelji”.

Novice

Naročite se na prejemanje 

novic in bodite stalno 

informirani o spletu. Aplikacija 

Novice spremlja kanale RSS 

s priljubljenih poročevalskih 

strežnikov, blogov itd. in prenaša 

najnovejše posodobitve.
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14      Navodila

Posredovanje aplikacij

Se zabavate z igrami ali aplikacijami, ki ste si jih prenesli 

s portala Android Market? Takoj jih posredujte krogu 

svojih prijateljev.

Enostavno je. Na Začetnem 

zaslonu potrdite tipko  > 
Posreduj aplikacijo in potem 

izberite igro ali aplikacijo, o kateri 

želite informirati svoje prijatelje. 

Posredujte s pomočjo aplikacije 

Friend Stream tako, da bi lahko 

opozorili na igre ali aplikacije, 

ki se lahko objavijo na socialnih 

omrežjih istočasno. Povezavo 

lahko pošljete tudi preko e-pošte 

ali besedilnega sporočila.

Enostavno in intuitivno

Nekateri oblikovalski elementi telefona se lažje doživljajo 

kot razlagajo. Na primer glasnost zvonjenja, ki se zniža, 

ko telefon ugotovi, da ste ga dvignili. Telefon lahko 

nastavite na žepni profil, da bi zvišal glasnost zvonjenja 

avtomatično, kadar je v torbi ali žepu. In to ni vse. Če 

telefon zazvoni ob neprimernem trenutku, zadostuje, da 

ga obrnete in s tem izklopite zvonjenje.

V telefonu je na voljo tudi aplikacija Svetilka, ki opravlja 

točno takšno funkcijo, na kakršno namiguje njeno ime.
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7. Spletna povezava

Telefon vam omogoča dostop do celotnega spleta. Lahko 

se povežete s pomočjo podatkovne povezave ali Wi-Fi.

Uporaba podatkovne povezave

Enostavno je. Ko prvič vklopite telefon (z vstavljeno SIM 

kartico), bi se moral avtomatično povezati s podatkovno 

storitvijo operaterja mobilnega omrežja.

Uporaba Wi-Fi

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko MENI in nato potrdite 

postavko Nastavitve > Brezžično omrežje & omrežja.

2. Izberite izbirno polje Wi-Fi in tako vključite Wi-Fi 

omrežje. Telefon poišče dostopna brezžična omrežja.

3. Potrdite postavko Nastavitev Wi-Fi. Izpišejo se imena 

omrežij in varnostne nastavitve vseh zaznanih Wi-Fi omrežij.

4. Potrdite postavko Wi-Fi omrežje in se povežite z njim. 

Če izberete odprto omrežje, boste avtomatično povezani. 

Če izberete varovano omrežje, vnesite varnostno kodo in 

potem potrdite tipko Vzpostavi povezavo.

Pregledovanje spletnih strani

Brskalnik v telefonu pregledovanje strani zelo olajša in ga 

naredi zabavnega.

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > Ljudje.

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. 

Potrdite naslov in direktno odprite dano spletno stran 

ali nadaljujte z vnosom spletnega naslova po svojem 

izboru in potem potrdite tipko � Enter. 
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Dodajanje e-poštnega računa POP3/IMAP

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > Pošta.

2. Na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte potrdite 

postavko Drugi (POP3/IMAP).

V primeru, da se vam ta zaslon ne prikaže, potrdite  

v zgornjem levem kotu zaslona, potem potrdite 

Nov račun > Drugi (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. Te podatke vam posreduje 

ponudnik e-poštnih storitev.

3. Vnesite E-poštni naslov in Geslo e-poštnega računa 

ter potrdite postavko Naprej. 

4. Vnesite Ime računa in Vaše ime, potem potrdite 

Končaj nastavitve.

Pošiljanje e-pošte

1. Na Začetnem zaslonu potrdite tipko  > Pošta.

2. V mapi Prejeta pošta e-poštnega računa pritisnite 

tipko MENI in potrdite postavko Kreiraj.

3. Vpišite enega ali več prejemnikov v polju Za. Lahko 

opravite sledeče:

  Vpišite celotne e-poštne naslove in jih ločite z vejico.

  Vpišite prvih nekaj številk izpisanega imena. Tako se 

izpišejo odgovarjajoči stiki z ustreznimi e-poštnimi 

naslovi. Potem potrdite ime stika ali e-poštni naslov.

  Potrdite ikono  , potem izberite stike, ki jim želite 

poslati sporočilo. Izberete lahko tudi skupino, na 

primer svoje bližnje prijatelj.

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

5. Kliknite na tipko Pošlji.
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9. Ostanite v stiku s prijatelji

Socialna omrežja v aplikaciji Friend Stream

Aplikacija Friend Stream vam ponuja 

direkten pristop k vodilnim socialnim 

omrežjem, na primer Facebook in 

Twitter. S pomočjo storitve Friend 

Stream lahko objavite, kar imate 

pravkar v mislih, naenkrat 

v vseh socialnih omrežjih, objavite 

posodobitve stanja in tweete ter 

pregledujete fotografije s spletnih 

albumov. Funkcija je integrirana in se 

zares z lahkoto uporablja.

Klicanje prijateljev

1. Na Začetnem zaslonu izberite tipko Telefon.

2. Vpišite prvih nekaj številk ali črk prijatelja, ki ga želite 

poklicati.

Ko potrdite program Telefon, zaslon izpiše skladnosti 

najdene v seznamu stikov in zgodovini klicev. S potrditvijo 

 skrijete tipkovnico in lahko se premikate po seznamu. 

Potem potrdite številko ali ime vašega prijatelja.

HTC Caller ID
Ko kličete ali sprejemate klic in 

med govorom, se vam prikaže 

zaslon Telefon z najnovejšimi 

posodobitvami prijateljev iz 

socialnih omrežij Facebook 

ali Twitter. Prav tako se izpiše 

opomnik bližajočih se rojstnih dni 

vaših prijateljev.

Če želite končati pogovor, 

potrdite tipko Končaj pogovor.
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10. Prenos datotek s pomočjo telefona

Vzemite svoje datoteke, kamor koli potujete. V svojem 

telefonu si lahko pregledujete datoteke aplikacij Word, 

Excel, PowerPoint ter PDF. Poslušate lahko tudi glasbo 

in pregledujete svojo slikovno galerijo fotografij in video 

posnetkov.

Pred kopiranjem datotek preverite, če se v telefonu nahaja 

kartica 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 

Končaj.

3. V računalniku je pripojeni telefon prepoznan kot 

zamenljivi disk. Premaknite se k temu zamenljivemu 

disku in ga 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. Prekinite povezavo med telefonom in računalnikom. 

11. Uskladitev telefona z računalnikom

Za uskladitev telefona in drugih informacij med 

računalnikom in telefonom lahko uporabite aplikacijo 

HTC Sync.

Prenesite si in namestite verzijo aplikacije HTC Sync za 

HTC Wildfire z naših spletnih strani podpore, 

www.htc.com/support, takoj ko je na voljo.
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13. Obnovitev tovarniških nastavitev

Ali potrebujete začeti vnovič od samega začetka? Če 

predajate telefon drugi osebi, ali samo želite začeti 

znova od začetka, lahko telefon ponastavite na začetne 

(tovarniške) nastavitve. Vendar to ni lahko izvedljiv korak. 

Obnovitev tovarniških nastavitev izbriše vse podatke, 

vključno z aplikacijami, ki ste si jih naložili in namestili.

Ta operacija povrne telefon v stanje pred njegovim prvim 

vklopom.

Pred obnovitvijo začetnih tovarniških nastavitev telefona 

ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh podatkov, ki jih 

želite shraniti.

Ponovni zagon telefona s pomočjo nastavitev

1. Na Začetnem zaslonu potrdite postavko MENI in nato 

postavko Nastavitve > Skrito > Obnovitev tovarniških 
podatkov.

2. Potrdite Ponastavitev telefona in potem potrdite tipko 

Odstrani vse.

Ponastavitev telefona s pomočjo tipk telefona

1. Kadar je telefon izklopljen, držite pritisnjeno tipko ZNIŽANJE 

GLASNOSTI in nato kratko pritisnite tipko NAPAJANJE. 

2. Počakajte na izpis zaslona s 3 posnetki Android, 

potem sprostite tipko ZNIŽANJE GLASNOSTI. 

3. Pritisnite tipko ZNIŽANJE GLASNOSTI in izberite 

možnost IZPRAZNI SHRANJEVALNIK, potem 

pritisnite tipko POWER. 

4. Pritisnite tipko ZVIŠANJE GLASNOSTI in zaženite 

obnovitev tovarniških nastavitev.

Z obnovitvijo začetnih nastavitev telefona ne izbrišete 

vsebine svoje kartice microSD. 
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14.  Nasveti za reševanje problemov

Če boste imeli kdaj probleme z uporabo telefona, vam 

tukaj ponujamo možnosti, kako nekatere probleme rešiti.

  Preverite, ali je v telefonu dovolj kapacitete za zagon 

aplikacij.

Če želite preveriti prosto mesto, se premaknite 

na Začetni zaslon, potrdite MENI in potem potrdite 

postavko Nastavitve > kartica SD in shranjevalnik 
v telefonu.

  Izbrišite podatke in predpomnilnik aplikacij.

Če želite izbrisati podatke in predpomnilniški spomin, 

se pomaknite na Začetni zaslon, potrdite MENI in 

potem postavko Nastavitve > Aplikacije > Urejanje 
aplikacij.

  Odstranite aplikacije tretjih oseb.

Če želite odstraniti aplikacije tretjih oseb, se 

pomaknite na Začetni zaslon, pritisnite tipko ZAČETNI 

ZASLON > MENI in potem potrdite postavko 

Nastavitve > Aplikacije > Urejanje aplikacij.
  Če se podatkovna povezave ne vzpostavi samodejno, 

lahko poizkusite dve možnosti.

  Preverite, ali je vklopljena podatkovna povezava.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko MENI in 

nato potrdite postavko Nastavitve.

2. Potrdite postavko Brezžično omrežje & omrežja, 

izberite izbirno polje Mobilno omrežje in 

vzpostavite povezavo.

  Preverite, ali ste izbrali pravilno mobilno omrežje.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko MENI 

in nato potrdite postavko Nastavitve.

2. Potrdite postavke Brezžično upravljanje > 
Mobilna omrežja > Omrežni operaterji ali Imena 

dostopovnih točk. 
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  Če se telefon ne odziva, odstranite baterijo, počakajte 

tri sekunde, ponovno vstavite baterijo in vklopite 

telefon. Ali si naredite varnostne kopije pomembnih 

podatkov in obnovite tovarniške nastavitve telefona.

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve telefona, na 

Začetnem zaslonu potrdite postavko MENI in potem 

postavke Nastavitve > Skrito > Obnovitev tovarniških 
podatkov.

  Na naših spletnih straneh se informirajte o dostopnosti 

posodobitev in nasvetov: www.htc.com/support.
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2      Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

Preberite pred uporabo naprave

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.

NE ODSTRANITE MODULA BATERIJE, DOKLER SE TELEFON 

POLNI.

VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE 

OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

Varovanje zasebnosti
Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja 

pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, 

obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije 

snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in 

predpise vaše države.

Zavrnitev odgovornosti
INFORMACIJE O VREMENU, BORZNIH TEČAJIH IN DRUGE 

POSREDOVANE INFORMACIJE, PODATKI TER DOKUMENTACIJA 

SO POSREDOVANI „TAKO KOT SO“, BREZ KAKRŠNE KOLI 

GARANCIJE ALI TEHNIČNE PODPORE S STRANI DRUŽBE 

HTC. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE 

ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI 

izrecno zavračajo kakršne koli izjave in garancije, določene 

z zakonom ali kako drugače, glede posredovanih informacij, 

vključno s kakršnimi koli izrecno navedenimi ali domnevanimi 

garancijami prodaje, primernosti za določen namen, nekršitve 

pogodbe, kvalitete, natančnosti, celotnosti, učinkovitosti, 

zanesljivosti ali uporabnosti. Brez omejevanja zgornjega se nadalje 

razume, da družba HTC in njene hčerinske družbe ne nosijo 

odgovornosti za kakršno koli uporabo posredovanih informacij 

ali rezultatov, nastalih na podlagi te uporabe, ter da posredovane 

informacije uporabljate na lastno tveganje.
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Omejitev odškodnine

DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE 

ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENE HČERINSKE DRUŽBE NISO 

V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, NITI DRUGI STRANKI 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 

SO BILE DRUŽBA HTC ALI NJENE HČERINSKE DRUŽBE OBVEŠČENE 

O MOŽNOSTIH TAKŠNIH ŠKOD. SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE 

HTC ALI NJENIH HČERINSKIH DRUŽB V NOBENEM PRIMERU NE 

PREKORAČI ZNESEK, KI JE BIL PREJET Z VAŠE STRANI, NE GLEDE 

NA PRAVNO IZHODIŠČE, NA PODLAGI KATEREGA SE TAKŠEN 

ZAHTEVEK UVELJAVLJA. Z ZGORAJ NAVEDENIM NISO NIKAKOR 

PRIZADETE ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI MOČ RAZDRETI.

Pomembne informacije o varovanju zdravja 
in varnostni podatki

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena 

varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov 

o odgovornosti za povzročeno škodo.

Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. 

Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali 

poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Električna varnost
Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene 

baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine 

veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

Varnostna načela za pravilno namestitev ozemljitve
OPOZORILO: Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi 

lahko pride do kratkega stika na aparatu.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali 

prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku 

preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni kabel 

namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen 

z ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora 
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biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in 

ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

Varnostna načela za vir napajanja
  Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja
Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega 

vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si 

glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na 

pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetsko 

družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si 

preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo.

Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri 

napajanja:

Napajalni adapter:
 HTC, model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250

  Z modulom baterije ravnajte previdno
Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko 

baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi 

nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati 

modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne 

prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v 

ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 

60 °C (140 ˚F). 

  OPOZORILO: Pri nepravilni menjavi baterije grozi 

nevarnost eksplozije. Da bi znižali nevarnost nastanka 

požara in opeklin, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne 

prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte 

temperaturam, ki presegajo 60 °C, in jih ne mečite 

v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo 

predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte 

ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z 

referenčnim priročnikom, ki je priložen izdelku.

 
OPOMBA: Ta izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi 

predpisanimi baterijami.

• HTC, model BB00100, BB96100 

j
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  Bodite še posebej previdni
• Hranite baterijo in aparat na suhem in izven dosega vode ali 

kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika. 

• Hranite kovinske predmete v dovolj veliki oddaljenosti od 

baterije in njenih stikov, ker bi lahko prišlo do kratkega stika 

med delovanjem aparata. 

• Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom 

USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.

• Ne uporabljajte baterije, ki izgleda poškodovana, deformirana 

ali umazana, ki ima rjast plašč, ki se pregreva ali smrdi. 

• Vedno hranite baterijo izven dosega dojenčkov in malih otrok, da 

ne bi pogoltnili baterije. Če jo pogoltnejo, takoj poiščite zdravnikad.

• Če iz baterije uhaja tekočina: 

• Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo 

do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in 

poiščite zdravniško pomoč. 

• Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si 

oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in 

poiščite zdravniško pomoč. 

• Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik 

z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije. 

Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega sevanja
Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi 

temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj 

vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C, na primer 

na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki 

je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali 

močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja 

izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

Nevarnost poškodb sluha
POZOR: Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje 

prekomerno glasne glasbe lahko povzroči 

dolgotrajne poškodbe sluha.

OPOMBA: Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) 

za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo 

zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa 

norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 

v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.

• Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model HS G235.
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Varnost v letalu
Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove 

komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba 

funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav 

nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne 

smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

Omejitev uporabe v nevarnem okolju
Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih 

goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na 

mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, 

kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, 

v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje 

goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane 

kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno 

se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo 

eksplozijo ali požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

Eksplozivno okolje
Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se 

nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov 

uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in 

označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali 

požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo 

smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo 

na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske 

črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, 

ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, 

kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori 

s potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, 

jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje 

goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva 

ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije 

ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa
Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati 

pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila 

(tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in 

lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne 

zakone in predpise, ki omejujejo uporabo 

brezžičnih naprav med vodenjem vozila.

Omejitev vpliva visokofrekvenčnih signalov

j
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Če se zanimate za podatke o omejitvi vpliva radiofrekvenčnih polj, 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala naslednja priporočila:

Varnostni ukrepi: Trenutni znanstveni dosežki ne predvidevajo 

nobene potrebe za posebne ukrepe pri uporabi mobilnih telefonov. 

Če posameznik želi, lahko omeji vplivanje radiofrekvenčnega sevanja 

na svojo osebo ali svoje otroke s skrajšanjem trajanja klicev ali 

uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki omogoča ohranitev 

mobilnega telefona v zadostni oddaljenosti od glave in telesa.

Dodatne informacije o tej temi lahko razberete s spletne strani 

organizacije WHO na spletnem naslovu http://www.who.int/peh-emf 

- Informativni bilten WHO 193: junij 2000.

Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu 
sevanju
  Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij 

(na primer jeklenih konstrukcij stavb).

  Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega 

elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, 

zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.

  Uporabljate samo originalno opremo, ki jo priporoča 

proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.

  Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, 

lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje 

visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti.

Izpostavljanje vplivom visokofrekvenčnih signalov
Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če 

je vklopljen, sprejema in oddaja radiofrekvenčno energijo. Pri 

komunikaciji s telefonom upravlja sistem, ki nadzoruje klic, tudi 

nivo moči oddajanja telefona.

Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne omejitve za 

izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni 

del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega 

sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo na varnostnih normah, 

ki so jih določili mednarodni normativni organi:

  Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. C95.1-1992

  Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). 

Poročilo 86. 1986

  Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem 

(ICNIRP) 1996 

  Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te 

norme vključujejo precejšnjo mero varnosti, ki je predvidena 

za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali 

zdravstveno stanje.
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8      Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne bi prekoračil navedenih 

omejitev vplivanja radijskih valov, ki jih priporočajo mednarodne 

smernice. Smernice je izdelala neodvisna znanstvena organizacija 

ICNIRP ter vključujejo varnostne rezerve za zagotovitev zaščite 

vseh oseb, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje.

V teh smernicah se uporablja merska enota SAR (Specific 

Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za 

mobilne aparate je 2 W/kg, najvišja vrednost SAR za ta aparat pa 

je pri preizkusu ob ušesu dosegla 0.754 W/kg na 10 g*.

Ker mobilni aparat ponuja celo vrsto funkcij, se lahko uporablja 

tudi v drugih lega, na primer na telesu, kot je opisano v tem 

priročniku za uporabnike**.

SAR tega aparata med delovanjem takšna, kot je navedeno spodaj. 

Le-to je posledica samodejnih sprememb nivoja moči aparata, ki 

zagotavljajo, da bo izkoriščena le najmanjša moč, ki je potrebna za 

komunikacijo z omrežjem.

*Testi se izvajajo v skladu z normo IEC PT62209-1.

**Podatki o uporabi pri namestitvi na telesu – glej naslednje poglavje.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo 

zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se 

med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini 

kakršnega koli dela človeškega telesa.

Aparat ima notranjo anteno. Uporabljajte samo priloženo notranjo 

anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko 

pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter 

s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih 

omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni 

predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, 

da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu 

sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih 

normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. 

Kadar telefonirate, se po nepotrebnem ne dotikajte delov antene 

oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša 

kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem 

nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta 

s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno 

delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Skladnost z nivoji SAR med delovanjem aparata, ki je pritrjen na 

telesu, je omejena le za sponke na pas, ovoje ali podobno dodatno 

opremo, ki ne vsebuje nobenih kovinskih delov in zagotavlja 

minimalno razdaljo 1,5 cm med aparatom in telesom uporabnika.
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Pri neupoštevanju teh napotkov lahko vpliv radiofrekvenčnega 

sevanja preseže ustrezne omejitve, dane v smernici.

Podatki o specifični meri absorpcije
0.754 w/kg na 10 g (glava), 0.732 w/kg na 10 g (telo)**

1.15 w/kg na 10 g (glava), 1.31 w/kg na 10 g (telo)**

* OPOMBA: Vrednost 10 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 

900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA pas I. Vrednost 

SAR za telo 0.732 w/kg na 10 g je bila testirana tako, 

da je bila zadnja stran aparata v ovoju v oddaljenosti 

1,5 cm od telesa.

** OPOMBA: Vrednost 1 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 

900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA pas II in V. 

Vrednost SAR za telo 1.31 w/kg @1g je bila testirana 

tako, da je bila zadnja stran aparata v oddaljenosti 

1,5 cm od telesa.

Motnje v vozilih
Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje 

elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo 

uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni 

nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno.

Motenje funkcij medicinskih naprav
Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. 

V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata 

prepovedana.

Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite 

na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščitena 

proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh 

informacij vam lahko pomaga zdravnik.

V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate 

telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko 

uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno 

sevanje.

Slušni aparati
Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje 

nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite 

na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon 

in povprašajte o alternativah.

Buzz_HTC_WWE_Safety-regulatory_guide_SL.indd   9uzz_HTC_WWE_Safety-regulatory_guide_SL.indd   9 7/1/10   5:38 PM7/1/10   5:38 PM



10      Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

Neionizirano sevanje
Aparat ima notranjo anteno. Zaradi zagotovitve varnega delovanja 

in oddajanja sevanja bi moral biti ta aparat uporabljan samo 

v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih 

napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti 

oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja 

v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi 

nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja 

kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube 

funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg 

tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja 

telefona in zagotovilo tega, da 

izpostavljenost človeškega organizma 

visokofrekvenčnemu sevanju ne 

preseže vrednosti, ki so določene 

v posameznih normah, aparat vedno 

uporabljajte samo v običajnem 

položaju. Stik s površino antene 

lahko poslabša kvaliteto pogovora 

in povzroči, da bo aparat deloval na 

višjem nivoju moči, kot je potrebno. 

S preprečevanjem kontakta s površino 

antene, ko je telefon V RABI, boste 

dosegli optimalno delovanje antene in 

življenjsko dobo baterije.

Namestitev 

antene

Električna varnost
  Dodatna oprema

• Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.

• Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali 

nezdružljivo dodatno opremo.

• Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za 

ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne 

povzročijo kratkega stika.

  Priključitev na vozilo

Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona 

povezati z električnim sistemom vozila.

  Pokvarjeni in poškodovani izdelki

• Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.

• Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni 

opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje. 

j
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Splošna varnostna načela
Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, 

ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona 

prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona 

je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito 

uporabnikov in njihovega okolja.

  Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku
Ne pritiskajte premočno na aparat Ne pritiskajte prekomerno na 

zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden 

se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje 

priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje 

zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje 

zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

  Aparat se po dolgoročni uporabi segreva
Po dolgotrajni uporabi aparata, na primer po telefoniranju, 

polnjenju baterije ali brskanju po spletu, se lahko začne aparat 

segrevati. V večini primerov je to stanje normalno, in zato tega 

ne gre smatrati za problem.

  Posvetite pozornost servisnim oznakam
Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje 

ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. 

Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo 

pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.

  Varujte telefon
• S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju 

hranite na čistem in brezprašnem mestu.

• Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte 

odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.

• Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte 

tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.

• Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne 

mečite oziroma ne pregibajte.

• Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte 

agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.

• Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.

• Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte 

razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščeno osebje.

• Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim 

temperaturam, najmanj –20 in največ 50 stopinj Celzija.s.

• Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu 

s krajevnimi predpisi.

• Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se lahko prelomil, 

ko bi se usedli.
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12      Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

  Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo
V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite 

pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno 

popravilo:

• Izdelek je bil poškropljen s tekočino ali je vanj padel kakšen predmet.

• Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.

• Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.

• Očitni so znaki pregretja izdelka.

• Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje normalno.

  Preprečite delovanje toplote
Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so 

radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave 

(vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.

  Preprečite delovanje vlage
Izdelka nikoli ne uporabljajte v vlažnem okolju.

  • Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih 
spremembah
Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v 

temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali 

v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe 

aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.

OPOZORILO:� Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko 

temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred 

prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne 

prilagodi na temperaturo okolja.

  Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek
Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali 

druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za 

prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug 

način omejevati.

  Varnostni mehi
Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehom niti 

v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na 

varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.

  Dodatki za pritrjevanje
Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, 

trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala 

odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti 

pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

  Izogibajte se nestabilni pritrditvi
Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo. 

  Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo
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Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in 

izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem 

aparatom.

  Nastavitev glasnosti
Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost 

aparata.

  Čiščenje
Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne 

napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. 

Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona 

LCD NIKOLI ne uporabljajte vode. 

  Mali otroci
Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v dosegu 

malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi 

poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon 

nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi 

robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od 

aparata in pomenijo tveganje zadušitve.

  Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi
Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na 

vašem telefonu:

• Telefona ne držite krčevito

• Tipke pritiskajte zlahka

• Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število 

tipk, ki jih morate pritisniti, npr. šablone za SMS sporočila in 

predvidevanje besedila.

• Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite. 

  Delujoče strojne naprave
Da zmanjšate tveganje nesreče, posvetite pozornost delujoči 

strojni napravi.

  Elektrostatična razelektritev
Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice. 

  Hrup
Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš 

sluh.

  Klicanje v sili
Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča 

radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. 

Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanesti na noben 

brezžični telefon.

Buzz_HTC_WWE_Safety-regulatory_guide_SL.indd   13uzz_HTC_WWE_Safety-regulatory_guide_SL.indd   13 7/1/10   5:38 PM7/1/10   5:38 PM



14      Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko 

modela PC49100 (HTC Wildfire A3333). 
Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata 

uporabljajte z izdelkom PC49100 (HTC Wildfire A3333) samo 

spodaj navedeno opremo.

Baterija ima dodeljeno številko modela BB00100, BB96100.

OPOMBA: Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s 

priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 

z enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki 

ima največ 1 A.

Obvestilo za Evropsko unijo
Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/

EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti 

(2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije. 

Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih 

evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne 

norme).

• EN301 489-1

• EN301 489-3 

• EN301 489-7 

• EN301 489-17

• EN301 489-24

• EN300 328

• EN300 440 

• EN301 511

• EN301 908-1

• EN301 908-2

• IEC62209-2

• EN60950-1

Ta aparat se lahko uporablja v naslednjih državah:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR
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Obvestilo FCC (Federal Communications Commission) 
Ta aparat ustreza 15. delu predpisov FCC. Delovanje je podvrženo 

naslednjim pogojem: (1) Aparat ne sme povzročiti nezaželenih 

motenj signala, (2) aparat mora biti odporen proti kakršnim koli 

zunanjim motnjam, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile 

nezaželeno delovanje.

Aparat je bil preizkušen in preverjeno je bilo, da ustreza omejitvam 

za digitalne aparate razreda B na podlagi 15. dela predpisov FCC. 

Namen teh omejitev je ponujati primerno mero zaščite pred 

škodljivimi učinki pri namestitvi v naseljenih območjih. Aparat 

ustvarja, izkorišča in lahko odseva radiofrekvenčno energijo. Če ni 

nameščen in uporabljan v skladu z navodili, lahko negativno vpliva 

na radijsko komunikacijo. Ni pa moč zagotoviti, da se pri določeni 

namestitvi motnje ne pojavijo. Če aparat dejansko moti radijski ali 

televizijski sprejem, kar se lahko ugotovi tako, da se aparat izklopi 

in ponovno vklopi, pozivamo uporabnike, naj motnje odpravijo 

s pomočjo ene ali več možnosti, ki jih navajamo spodaj:

  spremenite usmeritev ali namestitev antene za sprejem 

signala; 

  napravo namestite v večji oddaljenosti od sprejemnika;

  aparat priključite na omrežno vtičnico v napajalnem krogu, 

v katerega ni priklopljen sprejemnik;

  obrnite se na prodajalca ali servisnega tehnika televizijskih ali 

radijskih sprejemnikov. 

Spremembe
FCC zahteva obveščanje uporabnika o tem, da kakršne koli 

spremembe ali popravki aparata, ki niso izrecno odobrene 

s strani družbe HTC, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika 

za upravljanje aparata.

Izjava o vplivu radiofrekvenčnega sevanja FCC
  Ta oddajnik je skladen s tehnologijama Bluetooth in WLAN 

s predpisanimi zahtevki.

  Oddajnik ne sme biti nameščen v skupnih prostorih oziroma 

ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom.

  Naprava izpolnjuje omejitve FCC glede delujočega 

radiofrekvenčnega sevanja, določenega za nenadzorovano 

okolje.
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16      Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki

Telecommunications & Internet Association (TIA) 
– varnostne informacije
Srčni spodbujevalniki
Asociacija Health Industry Manufacturers Association priporoča 

ohranjanje minimalne razdalje 15 cm (6 palcev) med priročnim 

brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi 

prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta 

priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporoča jih 

tudi program Wireless Technology Research. 

Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja 

navodila: 

  Prižgan telefon držite VEDNO v minimalni oddaljenosti 15 cm 

(6 palcev) od srčnega spodbujevalnika.

  Ne nosite telefona v prsnem žepu.

  Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni 

spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru 

najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj 

izključite.

Slušni aparati
Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje 

nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite 

na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon 

in povprašajte o alternativah.
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Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki      17    

Opozorila OEEZ (WEEE)
Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni 

in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 

2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi 

napravami po zaključku njihove življenjske dobe. 

Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje 

podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega 

odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.

  

Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali 

na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka 

ne sme vreči v običajen koš za komunalne 

odpadke. Odgovorni ste za odstranitev celotne 

odpadne električne ali elektrotehnične naprave 

na točno določenih zbirnih mestih, ki so 

namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. 

Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne 

električne ali elektrotehnične naprave lahko 

prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno 

reciklažo odpadne električne in elektronske 

opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje 

in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo 

odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih 

in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest 

boste pridobili na mestni upravi, pri službi 

za odstranjevanje komunalnega odpada, 

v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem 

proizvajalcu.

Skladnost z zahtevami smernice RoHS
Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta 

in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe 

nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektrotehničnih napravah 

(RoHS) in njenimi spremembami.
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23, Xinghua Rd., 
  Taoyuan 330, Taiwan 

     
HTC Corporation

IZJAVO O SKLADNOSTI
Namenjeno za EU

Za aparat:

Smartphone

(Opis izdelka)

PC49100

(Ime izdelka)

HTC Corporation

(Proizvajalec)

23, Xinghua Rd., Taoyuan 330, Taiwan 

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1995/5/ES, če se 

uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme:

1. Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)

 Veljavne norme: EN 50360:2001, EN62209-1:2006/IEC 62209-2 :2005/ EN62311: 2008

2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)

 Veljavne norme: EN 60950-1: 2006 / IEC60950-1: 2005

3. Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE) 

 Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1

4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE) 

 Veljavne norme: EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1/-2 v4.2.1 / EN 300 328 

  v1.7.1 / EN 300 440 V1.3.1.

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair

(Ime in podpis) 

Produktni vodja

(Položaj/naslov)

Velika Britanija  2010/05/03

(Kraj)  (Datum)
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