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Opozorilo!

HTC ChaCha in poraba 
interneta
HTC ChaCha se dobavlja s samodejno konfiguracijo za 
povezavo z internetom preko vašega mobilnega operaterja. 
Ker je HTC ChaCha pametni telefon, ki zaradi velikega 
števila storitev in aplikacij izkorišca internetno povezavo, je 
pomembno, da preverite paket storitev, ki ga uporabljate 
pri svojem mobilnem operaterju. Prepricajte se, da paket 
vsebuje tudi doloceno kolicino podatkov, saj se le tako po 
prejetju racuna ne boste znašli v neprijetni situaciji.

V praksi se kaže, da za pregledovanje e-poštnih sporocil, 
posodabljanje vremenske aplikacije in obcasno brskanje 
po spletnih straneh zadostuje podatkovni tok okrog 200 
MB mesecno. Navedena kolicina podatkov je spremenljiva 
in odvisna od nacina in pogostosti uporabe telefona, zato 
vam svetujemo, da se pri svojem mobilnem operaterju 
pozanimate, na kakšen nacin lahko preverjate stanje 
dostopnih megabajtov v okvirju svojega paketa storitev. 
Nepazljivost pri uporabi razlicnih aplikacij ali pregledovanje 
priponk v e-pošti, prenos razlicnih vsebin (kot so video, 
glasba ...), ki zahtevajo internetno povezavo, vam lahko 
poveca podatkovni promet in s tem tudi vaš racun. V takih 
primerih vam priporocamo raje brezžicno povezavo Wi-Fi.

Vaš telefon HTC ChaCha je prednastavljen tako, da ne 
bi pri gostovanju v tujih omrežjih izkorišcal podatkovnih 
prenosov, saj so le-ti praviloma bistveno dražji kot v 
domacem omrežju. Te nastavitve lahko preverite na 
Settings > Wireless & Networks > Mobile Networks, kjer naj 
bi možnost Data roaming ostala izklopljena.

Dodatno lahko povsem izklopite izkorišcanje internetnih 
storitev preko telefona, ce izberete opcijo Settings > 
Wireless & Networks > Mobile Network.

To opcijo lahko vnesete tudi na zacetnem zaslonu tako, da 
s prstom držite pritisnjeno prazno površino na zacetnem 
zaslonu. Na naslednjem zaslonu izberite opcijo Widget > 
Settings > Mobile network.

Ta opcija ne bo izklopila vašega telefona, temvec izklopi 
samo podatkovne prenose.



2 Oznake, uporabljene v navodilih

Oznake, uporabljene v navodilih
V  navodilih uporabljamo navedene simbole za označevanje uporabnih in pomembnih 
informacij:

To je opomba. Opomba pogosto podaja dodatna pojasnila, kot na primer, kaj se 
zgodi, če se odločite ali če se ne odločite nekaj storiti. Opomba prav tako podaja 
informacije, ki se nanašajo samo na določene situacije.

To je namig. Namig vam predlaga alternativen način kako izvesti določen korak oz. 
postopek, ali pa vam ponudi drugo možnost, ki bi vam lahko koristila.

Ta simbol naznanja pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili 
določen postopek ali da bi kaka nastavitev delovala pravilno.

Ta simbol naznanja pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili 
določen postopek ali da bi kaka nastavitev delovala pravilno.
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3 Začenjamo

Začenjamo

Paket vsebuje
V paketu najdete naslednje

 � HTC ChaCha

 � Baterija (vstavljena)

 � microSD™ kartica (vstavljena)

 � USB kabel

 � 3.5mm stereo slušalke

 � Polnilec

 � Hitra navodila kako začeti

 � Priročnik z varnostnimi napotki

HTC ChaCha

Sprednja stran

1. Slušalka

2. DOMOV

3. GOVOR

4. Številčna tipkovnica

5. Mikrofon

6. FACEBOOK

7. Tipkovnica

8. ZAKLJUČI

9. IŠČI

10. NAZAJ

11. MENI

12. Zaslon na dotik

13. Sprednja kamera

14. LED lučka
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4 Začenjamo

Hrbtni pokrovček

Odstranjevanje hrbtnega pokrovčka 

Ko hrbtni pokrovček odstranite imate prost dostop do predela z baterijo, reže za 
SIM kartico in reže za spominsko kartico.

1. Izključite HTC ChaCha in ga držite s sprednjo stranjo navzdol.

2. Z obema palcema odrinite in odstranite spodnjo stran. 

Vstavljanje hrbtnega pokrovčka

1. Potisnite hrbtni pokrovček v zareze na zadnji strani vašega telefona.

2. Pritisnite hrbtni pokrovček navzdol. Ko zaslišite klik je pokrovček varno na svojem 
mestu.

Leva stran

1. ZVIŠANJE GLASNOSTI

2. ZNIŽANJE GLASNOSTI

3. USBkonektor

Zadnja stran

1. LED bliskavica

2. 5 megapixel kamera

3. LED bliskavica

4. Hrbtni pokrovček

5. Luknjica za pašček

Zgornja stran

1. 3.5mm vhod za slušalke

2. POWER
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5 Začenjamo

Hrbtni pokrovček

Odstranjevanje hrbtnega pokrovčka 

Ko hrbtni pokrovček odstranite imate prost dostop do predela z baterijo, reže za 
SIM kartico in reže za spominsko kartico.

1. Izključite HTC ChaCha in ga držite s sprednjo stranjo navzdol.

2. Z obema palcema odrinite in odstranite spodnjo stran. 

Vstavljanje hrbtnega pokrovčka

1. Potisnite hrbtni pokrovček v zareze na zadnji strani vašega telefona.

2. Pritisnite hrbtni pokrovček navzdol. Ko zaslišite klik je pokrovček varno na svojem 
mestu.
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6 Začenjamo

Spominska kartica
Spominsko kartico lahko uporabite za shranjevanje slik, videoposnetkov in glasbe. 
Spominsko kartico boste našli že vstavljeno v vašem HTC ChaCha.

Odstranjevanje spominske kartice

Če je HTC ChaCha vklopljen, morate najprej “odklopiti” spominsko kartico. S tem 
preprečite morebitne poškodbe in okvare datotek na spominski kartici.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Odstranite baterijo.

3. Potisnite spominsko kartico navznoter, da skoči ven iz svoje reže.

4. Povlecite spominsko kartico iz svoje reže.

Odklapljanje spominske kartice

Če želite odstraniti spominsko kartico, ko imate prižgan vaš HTC ChaCha, najprej 
odklopite spominsko kartico. S tem preprečite morebitne poškodbe in okvare datotek 
na spominski kartici.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  , in potem potrdite zaslon Nastavitve..

2. Potrdite SD & pomnilnik telefona > Odklop SD kartice.

Vstavljanje spominske kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Odstranite baterijo.

3. Potisnite spominsko kartico v režo za spominsko kartico tako da so zlate oznake 
na kartici obrnjene navzdol in jo potiskajte dokler se ne zasliši klik, kar pomeni, 
da je na mestu.

SIM kartica
SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, podrobnosti servisiranja in pomnilnik 
z imenikom/kratkimi sporočili. Lahko uporabljate tako 1.8V kot 3V SIM kartico.

Vstavljanje SIM kartice

1.  Odstranite hrbtni pokrovček.

2.  Odstranite baterijo.

3.  Vložite SIM kartico tako, da so zlate oznake obrnjene navzdol in da odrezan kot 
navznoter, potisnite SIM kartico v režo za SIM kartico do koder gre. 

Odstranjevanje SIM kartice

Preden odstranite SIM kartico, se prepričajte, da ste izklopili telefon.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Odstranite baterijo.

3.  Potisnite SIM kartico noter, da skoči ven iz reže za SIM kartico.
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7 Začenjamo

Spominska kartica
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8 Začenjamo

Vstavljanje baterija

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Vložite baterijo (tako da gledajo izpostavljena bakrena stikala naprej) v predel za 
baterijo.

Baterija
HTC ChaCha uporablja polnilno baterijo. Kako dolgo baterija zdrži preden jo je 
potrebno ponovno napolniti je odvisno predvsem od  tega, kako uporabljate vaš 
HTC ChaCha. Med drugim so pomembni programi in prilagoditve, ki jih uporabljate 
(na primer, če imate Bluetooth™  povezavo vseskozi vključeno, baterija porabi 
več energije). Dolgi telefonski pogovori in pogosta uporaba spletnega brskalnika 
porabi veliko energije vaše baterije. Upoštevajte tudi kje se nahajate, ko je slab 
signal vašega mobilnega omrežja ali ste izpostavljeni ekstremnim temperaturam 
baterija porabi več energije. 

Odstranjevanje zaščitne folije baterije

Pred prvo uporabo vašega HTC ChaCha morate nujno odstraniti zaščitno folijo, 
v katero je baterija ovita. 

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Odstranite baterijo.

3. Odstranite tanko folijo z baterije.

Odstranjevanje baterije

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Privzdignite baterijo na desni strani. 
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9 Začenjamo

Vstavljanje baterija

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Vložite baterijo (tako da gledajo izpostavljena bakrena stikala naprej) v predel za 
baterijo.
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10 Začenjamo

Vklop in izklop

Vklop

Pritisnete tipko POWER. Preprosto.

Ko prvič vklopite HTC ChaCha ga je potrebno nastaviti.

Izklop

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko POWER da ga ponovno vklopite, nato 
odklenite zaslon.

2. Pritisnete in pridržite tipko POWER za nekaj sekund.

3. Ko se prikaže Možnosti vklopa, pritisnite Izklop.

Vstavljanje PIN kode
Večina SIM kartic ima PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo nastavi 
mobilni operater. Če telefon zahteva vnos PIN kode jo vnesite in pritisnite OK.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni 
noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga 
prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).

Prsten poteze

Pritisnite Ko želite uporabiti tipke na zaslonu ali izbrati postavke, kot so aplikacije 
in nastavitve, jih preprosto pritisnite. (Kratek in hiter dotik z blazinico 
prsta).

Pritisnite 
inzadržite

Za odpiranje možnosti določene postavke (na primer imenika oziroma 
povezave z internetno stranjo) preprosto pritisnite in zadržite postavko.

Zdrsnite ali 
podrsajte

Zdrsniti ali podrsati pomeni, da hitro potegnete s prstom vertikalno ali 
horizontalno čez zaslon. 

Povlecite Z nekaj sile pritisnite in držite prst, preden začnete vleči. Med vlečenjem 
imejte prst vseskozi na zaslonu vse dokler ne dosežete želene pozicije.

Frcnite Frcanje na zaslonu je podobno drsenju, samo da morate drseti s prstom 
z lahkotnejšimi in hitrejšimi potezami. Poteza prsta je vedno v vertikalni 
smeri, kot pri frcanju kontaktov ali seznama sporočil.

Zasučite Na večini zaslonov se položaj zaslona menja samodejno, ko obrnete  
HTC ChaCha na bok. 

Uščipnite Pri nekaterih aplikacijah, kot je na primer Galerija ali spletni brskalnik, 
lahko ”uščipnete“ zaslon z dvema prstoma (na primer s palcem in 
kazalcem), za povečavo ali pomanjšanje, ko si ogledujete sliko ali 
internetno stran.

Polnjenje baterije

Ko gre baterija na tržišče, je delno napolnjena. Preden vklopite in prvič uporabite 
HTC ChaCha priporočamo, da baterijo napolnite. Nekatere baterije najbolje delujejo 
po tem, ko so nekajkrat popolnoma napolnjene/izpraznjene.

 � Ko gre baterija na tržišče je že vstavljena v vaš HTC ChaCha. Med baterijo in 
predelom za baterijo je vmes še tanka folija, ki jo morate nujno odstraniti preden 
začnete polnit vašo baterijo.

 � Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilec in USB sync kabel, ki sta priložena 
v paketu.

 � Nikoli ne odstranite baterije vašega HTC ChaCha medtem, ko je priključen polnilec, 
to velja za napajalni kabel in adapter za polnjenje v avtu.

1. Vstavite adapter za polnjenje v USB vtič.

2. Priklopite polnilec v električno vtičnico, da se baterija začne polniti. 

Medtem ko se baterija polni oddaja LED kontrolna lučka močno oranžno barvo. Ko 
LED kontrolna lučka sveti z močno zeleno barvo je baterija popolnoma napolnjena.

Ko polnite baterijo in imate priključen HTC ChaCha, se na zaslonu prikaže ikona  
v statusni vrstici. Ko je baterija napolnjena, se ikona za polnjenje baterije prav tako 
spremeni in kaže ikono  polne baterije.

Zaradi varnostnih razlogov se baterija preneha polniti, če je pregreta.
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11 Začenjamo
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12 Začenjamo

Načini kako dodati stike na HTC ChaCha
Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike na HTC ChaCha. Lahko sinhronizirate 
HTC ChaCha s stiki iz vašega Google računa, računalnika, Facebooka in podobno.

HTC Sync™ Prenesite stike iz vašega starega telefona na vaš računalnik in 
nato uporabite HTC Sync, da sinhronizirate HTC ChaCha z vašim 
računalnikom in aplikacijami, kot so Microsoft Outlook, Outlook 
Express ali Windows Contacts.

Gmail Stiki iz Googla se uvozijo v HTC ChaCha potem, ko se prijavite na 
svoj Google račun. 
Ustvarjate lahko tudi nove stike direktno z vašega HTC ChaCha.

Facebook Prijavite se v svoj Facebook račun preko Facebooka za HTC
ChaCha in uvozite kontaktne informacije svojih prijateljev na 
Facebooku.

Kontakti v 
telefonu

Lahko ustvarite in shranite kontakte direktno v HTC ChaCha ali 
prenesete že obstoječe iz starega telefona

SIM kartica Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na vaš HTC ChaCha.

Microsoft 
Exchange 
ActiveSync

HTC ChaCha sinhronizira vaše delovne kontakte z Microsoft 
Exchange ActiveSync strežnikom in vašim delovnim prostorom.

Prenos Aplikacija Transfer vam ne omogoča le da prenesete vse kontakte 
iz starega telefona, ampak tudi dogodke koledarja in sporočila na 
HTC ChaCha.

Prvo nastavljanje HTC ChaCha 
Ko prvič prižgete HTC ChaCha vas bo prosil, da ga nastavite. Lahko si izberete 
jezik, kakšno povezavo z internetom želite in če želite, da avtomatsko prepoznava 
vašo trenutno lokacijo. Če imate imenik in beležke v koledarju shranjene v starem 
mobilnem telefonu jih lahko preprosto prenesete na HTC ChaCha s pomočjo 
Bluetootha.

Ne pozabite se vpisati v svoj Gogle račun, da boste lahko uporabljali Googlove 
aplikacije kot so Gmail™  in AndoidMarket™. Lahko si nastavite tudi druge račune za 
elektronsko pošto, najljubša socialna omrežja kot sta Facebook, Twitter™ in druga.

Sledite navodilom na zaslonu in vse bo šlo kot po maslu.

Nekatere nastavitve, ki potrebujejo povezavo z internetom da delujejo, kot so 
lokacijsko osnovane storitve oziroma auto-sync vaših internetnih računov so lahko 
povezane z dodatnimi stroški za prenos podatkov. Toda brez skrbi. Lahko jih vklopite 
in izklopite v Nastavitvah kasneje.

Facebook vedno in povsod
HTC ChaCha je bil oblikovan za Facebook navdušence. V vašem telefonu boste 
odkrili veliko Facebook potez.

Deli kjerkoli Z lahkoto objavljajte na vašem Facebook zidu s preprostim 
pritiskom na Facebook tipko . Ali pritisnite in zadržite  za 
preverjanje Facebook krajev in sporočite prijateljem kaj počnete 
in s kom ste.

Deli glasbo Med poslušanjem glasbe pritisnite  v aplikaciji Glasba, za objavo 
sporočila na svojem Facebook zidu s posnetkom, albumom in 
informacijami o izvajalcu. 
Če je pesem na Amazon.com, so prav tako izpisani podatki 
s povezavo, ki jo lahko potrdite za online spletni nakup posnetka. 

Prikaži 
Facebook 
dogodke 
koledarja

Prikažite Facebook dogodke v Koledarju. Rojstni dnevi in dogodki 
v koledarju so prikladno ločeni. Dodate lahko tudi widget Koledarja 
na Začetni zaslon, za lažji prikaz Facebook dogodkov in opozoril 
na rojstne dneve. 

Deli slike in 
videoposnetke

Pritisnite  in Galerija za nalaganje fotografij ali videoposnetkov 
na Facebook. Z lahkoto lahko dodajate oznake in opise, nastavite 
album, v katerega nalagate in nastavite omejitve vpogledov za 
nove albume. 

Deli spletne 
novice in 
novice strani

Med pregledovanjem spletne strani ali novic, pritisnite  za objavo 
strani ali povezave na članek na svojem Facebook zidu.

Avtomatsko 
nalaganje 
fotografij

Avtomatično naložite slike, ki ste jih naredili s kamero, na Facebook 
stran. Slike lahko naložite takoj, dnevno, ali le takrat ko je prisotna 
Wi-Fi povezava.

Facebook 
klepet 

Ostanite v stiku z vsemi vašimi Facebook prijatelji z uporabo 
Facebook klepeta.
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13 Začenjamo

Načini kako dodati stike na HTC ChaCha
Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike na HTC ChaCha. Lahko sinhronizirate 
HTC ChaCha s stiki iz vašega Google računa, računalnika, Facebooka in podobno.

HTC Sync™ Prenesite stike iz vašega starega telefona na vaš računalnik in 
nato uporabite HTC Sync, da sinhronizirate HTC ChaCha z vašim 
računalnikom in aplikacijami, kot so Microsoft Outlook, Outlook 
Express ali Windows Contacts.

Gmail Stiki iz Googla se uvozijo v HTC ChaCha potem, ko se prijavite na 
svoj Google račun. 
Ustvarjate lahko tudi nove stike direktno z vašega HTC ChaCha.

Facebook Prijavite se v svoj Facebook račun preko Facebooka za HTC
ChaCha in uvozite kontaktne informacije svojih prijateljev na 
Facebooku.

Kontakti v 
telefonu

Lahko ustvarite in shranite kontakte direktno v HTC ChaCha ali 
prenesete že obstoječe iz starega telefona

SIM kartica Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na vaš HTC ChaCha.

Microsoft 
Exchange 
ActiveSync

HTC ChaCha sinhronizira vaše delovne kontakte z Microsoft 
Exchange ActiveSync strežnikom in vašim delovnim prostorom.

Prenos Aplikacija Transfer vam ne omogoča le da prenesete vse kontakte 
iz starega telefona, ampak tudi dogodke koledarja in sporočila na 
HTC ChaCha.
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14 Začenjamo

Začetni zaslon
Vaš začetni zaslon je prostor, kjer si resnično lahko ustvarite svoj lastni HTC ChaCha. 
Opremljen je s social clock widget, ki pokaže zadnje posodobitve sporočil na vaših 
socialnih omrežjih. Sami lahko dodajate svoje lastne priljubljene aplikacije, bližnjice, 
mape in widgete, tako da so vedno na voljo. 

Razširjeni Začetni zaslon

Ko začnete uporabljati HTC ChaCha za več stvari, se vam lahko zgodi, da ugotovite, da 
en začetni zaslon ni dovolj. Ni problema. Na voljo imate še štiri zaslone, tri pa lahko še 
dodate. To bi moralo biti več kot dovolj.

 � Podrsajte s prstom vodoravno v levo ali desno in odkrili boste še več prostora za 
dodajanje ikon, widgetov in še kaj.

 � Za dodajanje widgeta ali novega zaslona, pritisnite plus na praznem zaslonu. 
Uporabljate lahko največ sedem zaslonov.

Pritisnite  za vrnitev na glavni Začetni zaslon (to je prvi začetni zaslon).

Uporabljanje pogleda v preskoku

Da bi skočili direktno na zaslon, ki ga potrebujete, morate pritisniti  oziroma 
„uščipniti“ zaslon, da vam pokaže Leap view (pogled v preskoku). Zasloni, ki so na 
voljo se vam prikažejo kot miniaturne sličice.

Preprosto pritisnite na želeni zaslon in takoj boste skočili tja.
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15 Osnove

Osnove

Nastavljanje glasnosti zvoka
Prilagajanje glasnosti zvonjenja spremeni glasnost melodije zvonjenja, medtem ko 
prilagajanje glasnosti medijev spremeni glasnost opozorilnih tonov in glasbenih 
oziroma video posnetkov.

Nastavljanje glasnosti zvonjenja

 � Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST zvoka ali ZNIŽAJ GLASNOST zvoka, da 
nastavite želeno glasnost zvonjenja. Okno za nastavitev glasnosti zvonjenja se 
pojavi na zaslonu, da pokaže nivoje glasnosti.

 � Ko dosežete najtišje zvonjenje (Tihi način), enkrat pritisnite ZNIŽAJ GLASNOST, 
da preidete na način vibriranja. V statusni vrstici se pojavi ikona za vibriranje .

 � Ko je telefon nastavljen na vibriranje, enkrat pritisnite ZVIŠAJ GLASNOST. Na ta 
način pridete nazaj v Tihi način. V statusni vrstici se pojavi ikona  ki pomeni da 
zvočnik ne oddaja glasov.

 Nastavljanje glasnosti medijskih aplikacij

Ko poslušate glasbo oziroma gledate video, pritisnite tipko ZVIAŠAJ GLASNOST 
ali  ZNIŽAJ GLASNOST in tako nastavite glasnost zvoka. Na zaslonu se pojavi okno 
glasnost medijskih aplikacij, da lahko vidite nivoje glasnosti.

Nastavitev glasnosti slušalk za prostoročno telefoniranje

Med pogovorom pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST.

Nastavljanje glasnosti preko Nastavitev

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Zvok > 
Glasnost.

2. Povlecite drsnike za glasnost v levo ali v desno, da nastavite glasnost zvonjenja, 
medijskih aplikacij, opozoril in budilk. Ko vlečete drsnik lahko za kratek čas slišite 
vzorec tonov. 

3. Če želite enako glasnost za vaše zvonjenje in opozorila, izberite Uporabi glasnost 
zvonjenja prejetih klicev za opozorila.

4. Ko ste gotovi, pritisnite OK. 
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Ikone za opozorila

Ikone za opozorila na statusni vrstici  vam omogočajo, da ste vedno obveščeni o svojih 
sporočilih, dogodkih v koledarju in budilkah.

Tu je legenda kaj pomenijo posamezne ikone:

Novo sporočilo v Gmailu Pogovor

Nova Microsoft Exchange
ActiveSync ali POP3/IMAP 
e-pošta

Zgrešeni klic

Problemi pri dostavljanju 
e-pošte Zadržani klic

Nov SMS/MMS Preusmeritev klica

Problemi pri dostavljanju 
SMS/MMS Preusmeritev sporočil

Novo Google Talk™ instant 
sporočilo

HTC ChaCha je povezan 
z računalnikom preko USB kabla

Nova glasovna pošta Wi-Fi je vključen in na voljo so 
brezžična omrežja

Prihajajoči dogodek Prenosni Wi-Fi Hotspot je vključen

Novi dogodki na vašem 
socialnem omrežju Nalaganje podatkov (animacija)

Kontakti, ki se ujemajo Snemanje podatkov (animacija)

Prošnja za Bluetooth parjenje Čakanje na nalaganje

Možnost posodobitve HTC 
ChaCha

Prenesena Android Market aplikacija 
uspešno nameščena

Predvajanje glasbe Na voljo je posodobitev za aplikacijo 
preneseno iz Android Market-a 

Aplikacija FM Radio je v uporabi Odstranitev spominske kartice je 
varna ali spominska kartica se nalaga

Snemanje glasov vklopljeno Ni spominske kartice

Več (neprikazanih) opozoril Spominska kartica je skoraj polna

Splošno opozorilo

Stanje in opozorila

Ikone stanja

Tu je legenda, kaj pomenijo posamezne ikone: 

Jakost signala Baterija  je prazna  (preostaja 10%)

GPRS vklopljen Tihi način

GPRS v uporabi Vibriranje

EDGE vklopljen Mikrofon je izklopljen

EDGE v uporabi Zvočnik je vklopljen

3G vklopljen Priključene slušalke z mikrofonom

3G v uporabi Slušalke priključene

HSDPA vklopljen Bluetooth je vklopljen

HSDPA v uporabi Vzpostavljena zveza z Bluetooth 
napravo

Gostovanje Letalski način

Ni signala GPS vključen 

Ni SIM kartice  Budilka nastavljena 

Povezava Wi-Fi vzpostavljena Jezik tipkovnice

Sinhronizacija podatkov FN tipka is pritisnjena

Vklopljena souporaba omrežja  FN tipka je zaklenjena

Baterija je polna SHIFT tipka je pritisnjena  

Baterija se polni SHIFT tipka je zaklenjena

Baterija je skoraj prazna 
(preostaja  20%)
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17 Osnove

Ikone za opozorila

Ikone za opozorila na statusni vrstici  vam omogočajo, da ste vedno obveščeni o svojih 
sporočilih, dogodkih v koledarju in budilkah.

Tu je legenda kaj pomenijo posamezne ikone:

Novo sporočilo v Gmailu Pogovor

Nova Microsoft Exchange
ActiveSync ali POP3/IMAP 
e-pošta

Zgrešeni klic

Problemi pri dostavljanju 
e-pošte Zadržani klic

Nov SMS/MMS Preusmeritev klica

Problemi pri dostavljanju 
SMS/MMS Preusmeritev sporočil

Novo Google Talk™ instant 
sporočilo

HTC ChaCha je povezan 
z računalnikom preko USB kabla

Nova glasovna pošta Wi-Fi je vključen in na voljo so 
brezžična omrežja

Prihajajoči dogodek Prenosni Wi-Fi Hotspot je vključen

Novi dogodki na vašem 
socialnem omrežju Nalaganje podatkov (animacija)

Kontakti, ki se ujemajo Snemanje podatkov (animacija)

Prošnja za Bluetooth parjenje Čakanje na nalaganje

Možnost posodobitve HTC 
ChaCha

Prenesena Android Market aplikacija 
uspešno nameščena

Predvajanje glasbe Na voljo je posodobitev za aplikacijo 
preneseno iz Android Market-a 

Aplikacija FM Radio je v uporabi Odstranitev spominske kartice je 
varna ali spominska kartica se nalaga

Snemanje glasov vklopljeno Ni spominske kartice

Več (neprikazanih) opozoril Spominska kartica je skoraj polna

Splošno opozorilo
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Povezovanje HTC ChaCha z računalnikom
Kadar koli priklapljate HTC ChaCha na računalnik s pomočjo USB kabla, se pojavi 
okence Izberite tip povezave, da si lahko izberete možnost USB povezave. 

Izberite si eno od navedenih možnosti in pritisnite Končano:

Samo polnjenje To možnost izberete, če želite samo, da se polni baterija, ko ste 
povezani z računalnikom.

Diskovni pogon Ta način je možen le, če je vstavljena spominska kartica v vaš 
HTC ChaCha. Ta način izberete, ko želite izmenjavati podatke 
med računalnikom in HTC ChaCha.
Ko je izbran način diskovni pogon, medtem ko je HTC ChaCha 
priključen na računalnik ne boste mogli uporabljati aplikacij na 
HTC ChaCha, da bi dostopali do spominske kartice.

HTC Sync To možnost si izberete, ko želite sinhronizirati stike, koledar in 
druge informacije med vašim računalnikom in HTC ChaCha.

USB veriga Ko na vašem računalniku nimate internetne povezave lahko 
uporabite to možnost, da delite mobilno podatkovno povezavo 
z računalnikom.

Internet pretok Če nimate podatkovnega načrta oz nimate dostopa do
Wi-Fi omrežja, vam ta način omogoči, da delite internetno
povezavo vašega računalnika s HTC ChaCha.

Kopiranje datotek na ali iz spominske kartice
Na spominsko kartico lahko kopirate vašo glasbo, fotografije in druge podatke. 

1. Povežite HTC ChaCha z vašim računalnikom, s pomočjo priloženega USB kabla.

2. Ko se na zaslonu pojavi Izberite tip povezave, izberite Diskovni pogon in 
pritisnite Končano. Vaš računalnik prepozna spominsko kartico kot izmenljivi 
disk.

3. Preidite do izmenljivega diska in ga odprite.

4. Izberite eno od možnosti:

 � Kopirajte datoteke iz računalnika v korensko mapo spominske kartice.

 � Kopirajte datoteke iz spominske kartice v poljubno mapo na vašem 
računalniku.

5. Po tem ko ste prenesli datoteke, odklopite izmenljivi disk (torej priključeni HTC 
ChaCha), kot zahteva operacijski sistem vašega računalnika, da varno odstranite 
HTC ChaCha.

6. Izberite eno od možnosti: 

 � Odklopite HTC ChaCha iz vašega računalnika..

 � Če želite, da HTC ChaCha ostane priklopljen na računalnik, ampak si želite, 
da bi imel dostop do spominske kartice, odprite panel Obvestila, pritisnite 
Diskovni pogon in potem pritisnite Končano.

Kontrolna lučka LED

Kontrolna lučka LED:

 � Je povsem zelene barve, ko se HTC ChaCha polni preko napajalnega kabla ali 
računalnika in je baterija polna.

 � Utripa zeleno, ko imate neprebrano opozorilo.

 � Je oranžne barve, ko se baterija polni.

 � Utripa rdeče, ko je baterija skoraj prazna.

Panel obvestila
Ko dobite novo obvestilo lahko odprete panel Obvestila in preverite kakšno obvestilo 
o dogodku ali nove informacije ste prejeli. 

Za odpiranje panela Obvestila pritisnite in zadržite vrstico stanja in potem podrsajte 
s prstom navzdol.

Če imate več različnih obvestil, lahko 
podrsate po zaslonu navzdol in pregle-
date vsa obvestila.

Panel Obvestila lahko odprete tudi na Začetnem zaslonu. Pritisnite na  in potrdite 
Obvestila. 

Zapiranje panela Obvestila

Pritisnite in zadržite spodnjo vrstico panela Obvestila in nato povlecite s prstom po 
zaslonu navzgor. Ali preprosto pritisnite .
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Povezovanje HTC ChaCha z računalnikom
Kadar koli priklapljate HTC ChaCha na računalnik s pomočjo USB kabla, se pojavi 
okence Izberite tip povezave, da si lahko izberete možnost USB povezave. 

Izberite si eno od navedenih možnosti in pritisnite Končano:

Samo polnjenje To možnost izberete, če želite samo, da se polni baterija, ko ste 
povezani z računalnikom.

Diskovni pogon Ta način je možen le, če je vstavljena spominska kartica v vaš 
HTC ChaCha. Ta način izberete, ko želite izmenjavati podatke 
med računalnikom in HTC ChaCha.
Ko je izbran način diskovni pogon, medtem ko je HTC ChaCha 
priključen na računalnik ne boste mogli uporabljati aplikacij na 
HTC ChaCha, da bi dostopali do spominske kartice.

HTC Sync To možnost si izberete, ko želite sinhronizirati stike, koledar in 
druge informacije med vašim računalnikom in HTC ChaCha.

USB veriga Ko na vašem računalniku nimate internetne povezave lahko 
uporabite to možnost, da delite mobilno podatkovno povezavo 
z računalnikom.

Internet pretok Če nimate podatkovnega načrta oz nimate dostopa do
Wi-Fi omrežja, vam ta način omogoči, da delite internetno
povezavo vašega računalnika s HTC ChaCha.

Kopiranje datotek na ali iz spominske kartice
Na spominsko kartico lahko kopirate vašo glasbo, fotografije in druge podatke. 

1. Povežite HTC ChaCha z vašim računalnikom, s pomočjo priloženega USB kabla.

2. Ko se na zaslonu pojavi Izberite tip povezave, izberite Diskovni pogon in 
pritisnite Končano. Vaš računalnik prepozna spominsko kartico kot izmenljivi 
disk.

3. Preidite do izmenljivega diska in ga odprite.

4. Izberite eno od možnosti:

 � Kopirajte datoteke iz računalnika v korensko mapo spominske kartice.

 � Kopirajte datoteke iz spominske kartice v poljubno mapo na vašem 
računalniku.

5. Po tem ko ste prenesli datoteke, odklopite izmenljivi disk (torej priključeni HTC 
ChaCha), kot zahteva operacijski sistem vašega računalnika, da varno odstranite 
HTC ChaCha.

6. Izberite eno od možnosti: 

 � Odklopite HTC ChaCha iz vašega računalnika..

 � Če želite, da HTC ChaCha ostane priklopljen na računalnik, ampak si želite, 
da bi imel dostop do spominske kartice, odprite panel Obvestila, pritisnite 
Diskovni pogon in potem pritisnite Končano.
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Deljenje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite deliti, potrdite .

2. Izberite kam naj prilepi in deli izbrano besedilo, kot na primer v e-poštno 
sporočilo ali v Facebook posodobitev stanja. 

Kopiranje besedila, iskanje informacij in 
deljenje
V aplikacijah, kot sta spletni brskalnik in Pošta, lahko izberete besedilo in potem 
določite kaj želite z njim narediti.

Izbiranje besedila

1. Pritisnite na izbrano besedo in zadržite.

2. Povlecite označevalnik za začetek in konec, da poudarite besedilo, ki ga želite 
izbrati. 

Za kopiranje naslova spletne povezave, pritisnite in zadržite povezavo in potem 
potrdite Kopiraj URL povezavo.

Kopiranje in lepljenje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite kopirati, potrdite Kopiraj. 

Izbrano besedilo se kopira v odložišče.

2. V polje za vnos besedila (na primer med pisanjem e-sporočila), pritisnite in 
zadržite na mestu, kjer želite prilepiti besedilo.

3. Potrdite Prilepi.

Iskanje ali prevajanje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite preiskati ali prevesti, potrdite  .

2. Potrdite eno od naslednjih možnosti:

Google Search
Na podlagi besedila, ki ste ga izbrali, lahko z Google Search iščete 
sorodne informacije.

Wikipedia
Na podlagi besedila, ki ste ga izbrali, lahko v Wikipediji iščete sorodne 
informacije.

YouTube
Na podlagi besedila, ki ste ga izbrali, lahko iščete videoposnetke v 
YouTube™.

Google Translate
Prevedite besedilo v drug jezik. 

Google Dictionary
Poiščite izbrano besedilo v slovarju.
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Deljenje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite deliti, potrdite .

2. Izberite kam naj prilepi in deli izbrano besedilo, kot na primer v e-poštno 
sporočilo ali v Facebook posodobitev stanja. 
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22 Prilagoditve     

Prilagoditve

Naj bo vaš HTC ChaCha resnično vaš
Zdaj si lahko ustvarite HTC ChaCha, ki izgleda in zveni čisto tako kot si želite. 
Prilagodite si ga z nastavitvijo različnih tapet, ozadji, zvonjenj in zvokov za opozorila za 
dohodne klice, elektronska sporočila in opozorila na dogodke.

Pritisnite na tipko Prilagoditve  kar na Začetnem zaslonu, da začnete.

Prilagajanje HTC ChaCha s pomočjo tem
HTC ChaCha postane več telefonov v enem, če uporabljate teme. Teme so prilagojeni 
izgledi Začetnega zaslona, ki jih lahko hitro vključite. Z zamenjavo teme lahko svoj HTC 
ChaCha hitro spremenite v popoln vikend telefon, potovalni telefon, delovni telefon, ali 
preprosto telefon za zabavo.

Vsakič ko kaj dodate ali spremenite na Začetnem zaslonu, HTC ChaCha samodejno 
shrani spremembe v nastavljeni temi. 

Izbiranje prednastavljenega zvočnega niza

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite   in potem potrdite Prilagodi zvok > Zvočni 
niz.

2. Na zaslonu Prilagodi zvok potrdite ime zvočnega niza.

3. Lahko potrdite  za poslušanje različnih zvokov za zvočni niz. 

4. Potrdite Uporabi.

Za nalaganje novih zvočnih nizov pritisnite   in potem potrdite Prilagodi zvok > 
Zvočni niz > Naloži nove.

Ustvarjanje zvočnega niza 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Prilagodi zvok > Zvočni 
niz.

2. Na zaslonu Zvočni niz potrdite Dodaj. 

3. Vnesite ime novega zvočnega niza in potem potrdite Končano.

Novo ustvarjeni zvočni niz je dodan na seznam zvočnih nizov. Po želji lahko zvočnemu 
nizu dodajate različne tone.
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Telefonski klici

Različni načini kako klicati
Poleg možnosti klicanja iz zaslona za klicanje na HTC ChaCha, lahko pritisnete številko 
v sporočilu ali elektronskem sporočilu, ali pritisnete na eno od številk na številčni 
tipkovnici za klicanje, da lahko kar se da hitro kličete.

Večina SIM kartic je opremljena s PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo 
nastavi vaš mobilni operater. Če zahteva, da vpišete PIN kodo jo vpišite in pritisnite 
OK. Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni 
noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga 
prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).

 Klicanje s pomočjo Zaslona za klicanje
Direktno vpišite številko ali uporabite funkcijo Pametni klic, da najdete in pokličete že 
shranjen kontakt ali številko iz Zadnjih klicev.

1. Pritisnite . Zaslon za klicanje se odpre.

Zaslon za klicanje lahko odprete tudi na Začetnem zaslonu s pritiskom na tipke 
številčne/navadne tipkovnice. 

2. Na številčni ali navadni tipkovnici začnite z vnašanjem prvih števk telefonske 
številke ali črk imena kontakta. Za vnos črk, ki so na številčni tipkovnici ali 
uporabo tipk, ki se uporabljajo za klicanje (0-9 in + ), pritisnite  in potem 
potrdite želeno tipko. Zaslon za klicanje vam potem ponudi seznam ustreznih 
številk in imen.

Če vnesete napačno števko ali črko, pritisnite  za brisanje. Za izbris celotnega 
vnosa, pritisnite in zadržite . Za brisanje napačnega vnosa lahko uporabite tudi 
tipko za brisanje na tipkovnici.

3. Za brskanje po seznamu, frcajte po seznamu ali počasi drsajte s prstom navzgor 
ali navzdol po seznamu.

4. Za klicanje uporabite eno od naslednjih možnosti:

 � Pritisnite telefonsko številko ali kontakt iz seznama.

 � Ko napišete celotno številko, pritisnite .

 � Za klicanje druge telefonske številke povezane s klikom pritisnite  na 
desni strani imena kontakta. Na zaslonu za podrobnosti kontakta pritisnite 
številko, ki jo želite poklicati.

Med klicanjem ali pogovorom se na statusni vrstici pojavi ikona za klic .
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Klicanje telefonske številke iz e-pošte
Želite poklicati številko, ki se nahaja v elektronskem sporočilu? Ni problema.

1. V elektronskem sporočilu pritisnite telefonsko številko.

2. Če je potrebno številko uredite.

3. Pritisnite .

Klic v sili
Ponekod lahko uporabljate klic v sili tudi, če HTC ChaCha nima vložene SIM kartice 
oziroma je bila blokirana.

1. Pritisnite .

2. Vnesite lokalno številko za klic v sili in pritisnite .

Če imate nastavljeno geslo, vzorec, in/ali SIM geslo, a ste ga pozabili, lahko še vedno 
uporabite klic v sili, tako da pritisnete na Klic v sili na zaslonu..

Sprejemanje klicev
Ko prejmete klic, se vam pojavi zaslon Dohodni klic. 

Lahko uporabite vljudno zvonjenje in žepni način za sprejemanje klicev. Podrobnejša 
navodila poiščite v poglavju Spreminjanje nastavitev zvoka na strani 171.

Sprejemanje klica

Izberite eno od možnosti:

 � Pritisnite .

 � Če je zaslon ugasnjen, ko sprejemate dohodni klic se pojavi Zaslon zaklenjen. 
Pritisnite  ali povlecite zvonec, da odklenete zaslon in prevzamete klic.

Kaj je Pametni klic? 

Funkcija Pametni klic omogoča hitro in enostavno klicanje.

Preprosto vpišite telefonsko številko ali prvih par črk imena kontakta, ki ga želite 
poklicati. Pametni klic samodejno najde in omeji seznam kontaktov (ki so shranjeni na 
HTC ChaCha, na SIM kartici in internetnih računih, kot so Google račun in Exchange 
ActiveSync) in telefonskih številk iz Zadnjih klicev.

Klicanje telefonske številke v sporočilu
1. Pritisnite telefonsko številko v sporočilu..

2. Pritisnite Kliči.

Če želite klicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na prejeto sporočilo in potem pritisnite 
Kliči v meniju z možnostmi.
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 Klicanje telefonske številke iz e-pošte
Želite poklicati številko, ki se nahaja v elektronskem sporočilu? Ni problema.

1. V elektronskem sporočilu pritisnite telefonsko številko.

2. Če je potrebno številko uredite.

3. Pritisnite .

 Klic v sili
Ponekod lahko uporabljate klic v sili tudi, če HTC ChaCha nima vložene SIM kartice 
oziroma je bila blokirana.

1. Pritisnite .

2. Vnesite lokalno številko za klic v sili in pritisnite .

Če imate nastavljeno geslo, vzorec, in/ali SIM geslo, a ste ga pozabili, lahko še vedno 
uporabite klic v sili, tako da pritisnete na Klic v sili na zaslonu..

 Sprejemanje klicev
Ko prejmete klic, se vam pojavi zaslon Dohodni klic. 

Lahko uporabite vljudno zvonjenje in žepni način za sprejemanje klicev. Podrobnejša 
navodila poiščite v poglavju Spreminjanje nastavitev zvoka na strani 171.

Sprejemanje klica

Izberite eno od možnosti:

 � Pritisnite .

 � Če je zaslon ugasnjen, ko sprejemate dohodni klic se pojavi Zaslon zaklenjen. 
Pritisnite  ali povlecite zvonec, da odklenete zaslon in prevzamete klic.
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Facebook kjerkoli

Facebook za HTC Sense
Če ste se vpisali v svoj Facebook račun, ko ste prvič vklopili in nastavili HTC ChaCha je 
vaš Facebook račun povezan s Facebook za HTC Sense na HTC ChaCha. 

S Facebook za HTC Sense lahko:

 � Pogledate vse vaše Facebook kontakte in njihove posodobitve v Ljudje. 

Ko potrdite kontakt na Vsi zavihki, se 
pomaknite na Posodobitve in zavihki 
dogodkov za ogled posodobitev 
kot so, objavljena sporočila stanja in 
spremembe profila.

Ko se pojavi obvestilo o rojstnem 
dnevu kontakta, lahko pritisnete na 
obvestilo in pošljete voščilo.

 � Oglejte si Facebook fotografije direktno v aplikaciji Galerija. 

Lahko tudi naložite eno ali več 
fotografij, potem jih označite in 
dodajte opise, ki gredo zraven.

Ko pregledujete albume prijateljev 
na Facebooku, lahko tudi objavite 
povezavo v albumu ali komentirate 
fotografije v albumu.

 � Preverite posodobitve stanj vaših prijateljev v Friend Stream.

 � Preglejte vaše Facebook dogodke in rojstne dneve vaših prijateljev v aplikaciji 
Koledar.

Aplikacija Facebook
Aplikacija Facebook vam omogoča, da ste v stiku s svojimi Facebook prijatelji. Ponuja 
večino možnosti, ki ste jih vajeni pri uporabi Facebooka na vašem računalniku. 

S Facebook aplikacijo lahko:

 � Delite vaše misli in preverjate posodobitve stanj drugih.

 � Prikažete seznam prijateljev in pišete na njihove zidove. 

 � Komentirate objave prijateljev in uporabljate gumb »Všeč mi je«. 

 � Pregledate osebne informacije drugih, vključno z albumi.

 � Preverjate svoja Facebook obvestila.

 � Naredite fotografijo in jo naložite direktno na Facebook račun.

Uporaba Facebook aplikacije

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Facebook.

2. Če prvič uporabljate Facebook, sledite navodilom na zaslonu za odprtje novega 
Facebook računa.

3. Na zaslonu Novice pritisnite  za dostop do drugih funkcij.

 � Ko ste na Facebook domačem zaslonu pritisnite , in potem potrdite 
Nastavitve za nastavitev možnosti obnovitve in obvestil.

 � Na nekaterih Facebook zaslonih lahko pritisnete in zadržite postavko, da se vam 
odprejo možnosti.

Dodajanje Facebook widgeta

Dodajte Facebook widget na Začetni zaslon, da boste lahko brez problema objavljali 
in brali posodobitve stanj.

Facebook deljenje
Facebook tipka Deli  a HTC ChaCha  olajša objavljanje sporočil na vašem Facebook 
zidu ali deljenje vaše lokacije. 

 � Na Začetnem zaslonu pritisnite  za hitro objavo sporočila na vašem Facebook 
zidu. V sporočilo lahko dodate fotografijo, videoposnetek ali svojo lokacijo.

 � Pritisnite in zadržite  za deljenje lokacije s Facebook prijatelji. Lahko tudi 
označite Facebook prijatelje, ki so z vami.

Deljenje glasbe

Objavite kar trenutno poslušate na vašem Facebook zidu, s pomočjo Facebook 
gumba .

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Glasba.

2. Pritisnite  za odpiranje knjižnice.

3. V knjižnici potrdite pesem, ki jo želite objaviti.

4. Na zaslonu Zdaj predvajam pritisnite . Odpre se zaslon za sporočila, ki že 
vsebuje naslov pesmi, album in izvajalca. Če je pesem na voljo na Amazonu, je 
v sporočilo dodana povezava na Amazonovo spletno stran.

5. Vpišite svoje sporočilo in pritisnite Objavi. Sporočilo bo prikazano na vaši 
Facebook strani. 
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 � Komentirate objave prijateljev in uporabljate gumb »Všeč mi je«. 

 � Pregledate osebne informacije drugih, vključno z albumi.

 � Preverjate svoja Facebook obvestila.

 � Naredite fotografijo in jo naložite direktno na Facebook račun.

Uporaba Facebook aplikacije

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Facebook.

2. Če prvič uporabljate Facebook, sledite navodilom na zaslonu za odprtje novega 
Facebook računa.

3. Na zaslonu Novice pritisnite  za dostop do drugih funkcij.

 � Ko ste na Facebook domačem zaslonu pritisnite , in potem potrdite 
Nastavitve za nastavitev možnosti obnovitve in obvestil.

 � Na nekaterih Facebook zaslonih lahko pritisnete in zadržite postavko, da se vam 
odprejo možnosti.

Dodajanje Facebook widgeta

Dodajte Facebook widget na Začetni zaslon, da boste lahko brez problema objavljali 
in brali posodobitve stanj.

Facebook deljenje
Facebook tipka Deli  a HTC ChaCha  olajša objavljanje sporočil na vašem Facebook 
zidu ali deljenje vaše lokacije. 

 � Na Začetnem zaslonu pritisnite  za hitro objavo sporočila na vašem Facebook 
zidu. V sporočilo lahko dodate fotografijo, videoposnetek ali svojo lokacijo.

 � Pritisnite in zadržite  za deljenje lokacije s Facebook prijatelji. Lahko tudi 
označite Facebook prijatelje, ki so z vami.

Deljenje glasbe

Objavite kar trenutno poslušate na vašem Facebook zidu, s pomočjo Facebook 
gumba .

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Glasba.

2. Pritisnite  za odpiranje knjižnice.

3. V knjižnici potrdite pesem, ki jo želite objaviti.

4. Na zaslonu Zdaj predvajam pritisnite . Odpre se zaslon za sporočila, ki že 
vsebuje naslov pesmi, album in izvajalca. Če je pesem na voljo na Amazonu, je 
v sporočilo dodana povezava na Amazonovo spletno stran.

5. Vpišite svoje sporočilo in pritisnite Objavi. Sporočilo bo prikazano na vaši 
Facebook strani. 

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SLO.indb   27 9.6.11   14:55



28 Facebook kjerkoli

Deljenje spletne strani

Želite priporočiti spletno stran, ki jo pravkar prebirate svojim prijateljem na Facebooku? 
Enostavno je.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Internet.

2. Poiščite stran, ki jo želite objaviti in pritisnite . Objava na zidu se prikaže 
z opisom spletne strani in miniaturno sličico spletne strani. Lahko izberete tudi 
drugačno sličico s pritiskanjem na tipke s puščicami.

3. Vnesite svoje sporočilo in pritisnite Objavi. Sporočilo je objavljeno na vašem zidu 
skupaj s spletno povezavo in miniaturno sličico.

 Deljenje člankov z novicami

Berete odličen članek in ga želite deliti s svojimi Facebook prijatelji? Sledite naslednjim 
navodilom.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Novice.

2. Med branjem članka pritisnite . Objava na zidu se pojavi skupaj s prvo vrstico 
članka in miniaturno sličico spletne strani. Lahko izberete tudi drugačno sličico 
s pritiskanjem na tipke s puščicami.

3. Vnesite svoje sporočilo in pritisnite Objavi. Sporočilo je objavljeno na vašem zidu 
skupaj s spletno povezavo članka in miniaturno sličico. 

Objavljanje sporočil Facebook prijateljem

Uporabite  Facebook tipko  za hitro pošiljanje sporočil Facebook prijateljem in 
skupinam v Friend Stream. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Friend Stream.

2. Pritisnite  > Prijatelji in potem potrdite Facebook.

3. Izberite eno od možnosti:

 � Na Facebook zavihku - Prijatelji potrdite prijatelja in potem pritisnite  za 
objavo sporočila na prijateljevem zidu.

 � Na Facebook zavihku - Skupine potrdite skupino in potem pritisnite  za 
objavo sporočila na zidu vsake skupine.

 �  Na Facebook zavihku-Strani potrdite stran in potem pritisnite  za objavo 
sporočila na zidu vsake strani.

Uporaba Facebook klepeta
Klepetajte s svojimi prijatelji direktno na HTC ChaCha.

Pred uporabo Klepeta morate biti vpisani v Facebook.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Fb Klepet. Facebook okno za klepet se 
odpre kjer so prikazani trenutni pogovori z vašimi Facebook prijatelji, skupaj 
s skupinami prijateljev.

2. Izberite eno od možnosti:

 � Potrdite ime prijatelja za nadaljevanje pogovora.

 � Potrdite fotografijo za ogled prijateljevega Facebook profila, zidu in 
posodobitev. 

 � Potrdite Zgodovino za ogled seznama prejšnjih pogovorov. Številka na 
zavihku prikazuje neprebrana sporočila.

 � Potrdite  , da skrijete offline prijatelje in izberete nastavitve obvestil.

Dodajanje Fb Klepet widgeta

Dodajte Fb Klepet widget na vaš Začetni zaslon, da boste lahko brez problema 
klepetali s svojimi Facebook prijatelji. 
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Uporaba Facebook klepeta
Klepetajte s svojimi prijatelji direktno na HTC ChaCha.

Pred uporabo Klepeta morate biti vpisani v Facebook.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Fb Klepet. Facebook okno za klepet se 
odpre kjer so prikazani trenutni pogovori z vašimi Facebook prijatelji, skupaj 
s skupinami prijateljev.

2. Izberite eno od možnosti:

 � Potrdite ime prijatelja za nadaljevanje pogovora.

 � Potrdite fotografijo za ogled prijateljevega Facebook profila, zidu in 
posodobitev. 

 � Potrdite Zgodovino za ogled seznama prejšnjih pogovorov. Številka na 
zavihku prikazuje neprebrana sporočila.

 � Potrdite  , da skrijete offline prijatelje in izberete nastavitve obvestil.

Dodajanje Fb Klepet widgeta

Dodajte Fb Klepet widget na vaš Začetni zaslon, da boste lahko brez problema 
klepetali s svojimi Facebook prijatelji. 
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 Uporaba Friend Stream
Friend Stream zagotovi povezavo z vašimi socialnimi omrežji. Delite in prejemajte 
posodobitve prijateljev v popularnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, v enem 
viru. Zahvaljujoč Friend Stream lahko enostavno spremljate spremembe stanj vaših 
prijateljev, poslane fotografije, obvestila in podobno, ali komentirate in objavljate lastne.

 � Če želite uporabljati aplikacijo Friend Stream, morate biti prijavljeni vsaj v en račun 
socialnega omrežja.

 � Če želite uporabljati račun Facebook v aplikaciji Friend Stream, morate biti 
prijavljeni preko aplikacije Facebook za HTC ChaCha.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Friend Stream. Friend Stream odpre Vse 
posodobitve.

Ko pritisnete na stanje kogar koli, lahko:

 � Prikažete tweet. Če je objavljena 
spletna povezava, boste pod 
Tweetom opazili spletni naslov.

 � Pišete komentarje. Označite 
prijateljev prispevek na Facebooku 
z »Všeč mi je«.

 � Pregledujete foto albume drugih 
uporabnikov.

Ko pritisnete na določeno fotografijo ali 
ime, lahko:

 � Prikažite podrobnosti 
uporabnikovega profila.

 � Pogledate na Facebook Zid tega 
uporabnika..

 � Prikažete objavljene tweete 
uporabnika.

Premaknete se lahko na naslednji zavihek in prikažete združene posodobitve socialnih 
omrežij, kot  na primer, samo posodobitve stanj, poslane fotografije in videoposnetke, 
povezave, obvestila iz vaših socialnih omrežij in podobno.

Posodabljanje vašega stanja

Istočasno lahko posodobite stanje v vseh računih, v katere ste vpisani.

1. Na Posodobi vse pritisnite Deli.

2. Vnesite svojo posodobitev stanja.

3. Če ne želite poslati posodobitve stanja v vse račune, pritisnite    in izpraznite 
polja socialnih omrežij, ki naj bodo izvzeta.

4. Pritisnite  in potem izberite kaj želite dodati vašemu tweetu ali posodobitvi 
stanja.

Fotografija Izberite v Kamera ali Galerija fotografijo, ki jo želite 
dodati. 

Lokacija Dodajte vašo trenutno lokacijo ali lokacijo, ki ste jo našli 
na zemljevidu. 

Priporočena 
aplikacija

Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili iz Android Market 
in jo želite deliti u drugimi. URL naslov iz katerega se 
aplikacija lahko naloži bo vstavljen v vaše stanje. 

6. Potrdite Objavi. 

Komentiranje in označevanje Facebook objav

Potrdite prijateljevo posodobitev stanja na zavihku Vse posodobitve in izberite eno od 
naslednjih možnosti:

 � S pomočjo aplikacije Galerija pritisnite 
na sliko ali ime albuma, ki je prikazan 
v posodobitvi stanja, če si ga želite 
ogledati in komentirati.

 � Pritisnite »Všeč mi je« za označitev 
prijateljeve posodobitve. 

 � Potrdite polje za vnos besedila in 
napišite kaj vam je všeč pri prijateljevi 
posodobitvi.

Preverjanje obvestil vaših socialnih omrežij

Pomaknite se na zavihek Obvestila za lažji pregled in sprejemanje obvestil iz različnih 
socialnih omrežij na enem mestu. To je lahko komentar na vašo Facebook objavo, 
omemba ali direktno sporočilo v Twitterju, označena fotografija in podobno.
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4. Pritisnite  in potem izberite kaj želite dodati vašemu tweetu ali posodobitvi 
stanja.

Fotografija Izberite v Kamera ali Galerija fotografijo, ki jo želite 
dodati. 

Lokacija Dodajte vašo trenutno lokacijo ali lokacijo, ki ste jo našli 
na zemljevidu. 

Priporočena 
aplikacija

Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili iz Android Market 
in jo želite deliti u drugimi. URL naslov iz katerega se 
aplikacija lahko naloži bo vstavljen v vaše stanje. 

6. Potrdite Objavi. 

Komentiranje in označevanje Facebook objav

Potrdite prijateljevo posodobitev stanja na zavihku Vse posodobitve in izberite eno od 
naslednjih možnosti:

 � S pomočjo aplikacije Galerija pritisnite 
na sliko ali ime albuma, ki je prikazan 
v posodobitvi stanja, če si ga želite 
ogledati in komentirati.

 � Pritisnite »Všeč mi je« za označitev 
prijateljeve posodobitve. 

 � Potrdite polje za vnos besedila in 
napišite kaj vam je všeč pri prijateljevi 
posodobitvi.

Preverjanje obvestil vaših socialnih omrežij

Pomaknite se na zavihek Obvestila za lažji pregled in sprejemanje obvestil iz različnih 
socialnih omrežij na enem mestu. To je lahko komentar na vašo Facebook objavo, 
omemba ali direktno sporočilo v Twitterju, označena fotografija in podobno.
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Delite vašo lokacijo z vašimi Facebook prijatelji

Ste na večerji v vaši priljubljeni restavraciji? Sporočite prijateljem kje se nahajate.

 � Za uporabo te aplikacije  Friend Stream, morate biti vpisani v Facebook za HTC 
Sense.

 � Prav tako morate omogočiti lokacijske vire v  >  > Nastavitve > Lokacija, da 
lahko poiščete svojo lokacijo.

1. Na zavihku Lokacija potrdite Prijava.

2. Izberite eno od možnosti:

 � Potrdite mesto iz seznama.

 � Potrdite Dodaj mesto, vnesite ime in opis svoje trenutne lokacije in potrdite 
Končano. 

3. Potrdite Prijava.

4. Na naslednjem zaslonu lahko dodajate statusno sporočilo in celo označite 
prijatelje, s katerimi trenutno ste.

5. Ko končate, pritisnite Prijava.

O Friend Stream widgetu

Uporabite Friend Stream widget za lažje posodabljanje svojega stanja in pregledovanja 
stanj drugih uporabnikov direktno na Začetnem zaslonu. Če želite spremljati le 
Facebook posodobitve ene osebe, lahko dodate Friend Channelwidget. Najdete ga v 
Friend Stream widget možnostih.
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Iskanje in spletni brskalnik

Iskanje s HTC ChaCha in spletom
Na HTC ChaCha in na spletu lahko s pomočjo Google Search iščete informacije. 
Nekatere aplikacije, kot na primer Ljudje ali Pošta imajo svoje lastne funkcije, ki jih 
lahko uporabljate samo za iskanje znotraj teh aplikacij.

Nastavitev možnosti iskanja

1. Na začetnem zaslonu pritisnite  , in potrdite Nastavitve. 

2. Pritisnite Iskanje > Google brskanje.

3. 3. Izberite nastavitve glede na svoje želje.

Prikaz spletnih 
ponudb

Ko v iskalna polja vpisujete gesla se vam pod njimi 
izpisujejo možni zadetki v Google.

Uporaba Moje lokacije Pri iskanju vnesite svojo lokacijo za lokalne rezultate 
iskanja.

Zgodovina iskanja Uporabite možnosti iz Googlovega brskalnika v spletni 
zgodovini neposredno iz svojega Google računa. 
Pritisnite na Upravljaj z iskanjem zgodovine za pregled 
ali upravljanje zgodovine povezane z vašim Google 
računom.

4. Pritisnite .

5. Pomaknite se na Iskalne zahteve in izberite zahteve, za katere želite, da so 
upoštevane pri iskanju

Iskanje na spletu in HTC ChaCha

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  .

2. Izberite, kje želite iskati.

Najprej se prikaže Vse ikone ,  Google kar pomeni, da je iskanje nastavljeno 
na spletu in na HTC ChaCha. Iskanje lahko omejita samo na splet ali samo na 
informacije posameznih aplikacij v HTC ChaCha. Potrdite  in nato potrdite  
za nastavitev iskalnih zahtev.
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34 Iskanje in spletni brskalnik

3. V polje vpišite besede, ki jih želite najti. Ko pišete, HTC ChaCha in Google 
izpisujeta seznam najdenim zadetkov.

4. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

 � Če med zadetki najdete to, kar iščete, pojdite na seznam. Zadetek se odpre 
v ustrezni aplikaciji.

 � Za nastavitev možnosti s seznama pritisnite . Postavka se bo prikazala 
v polju, kjer jo lahko nastavite,

 � Če tega, kar ste iskali ni na seznamu, pritisnite na . Odpre se brskalnik in 
prikaže zadetke, ki jih je našel Google brskalnik.
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Računi in sinhronizacija

O online računih
HTC ChaCha se lahko sinhronizira s priljubljenimi socialnimi omrežji in e-poštnimi 
računi.

Pridobite lahko naslednje informacije:

 � Gmail, Exchange ActiveSync in drugi POP3/IMAP e-poštni računi.

 � Google in Exchange ActiveSync kontakte ter tudi kontaktne informacije 
prijateljev z njihovih Facebook in Twitter profilov.

 � Dogodke koledarja iz vaših Google računov, iz Exchange ActiveSync in Facebook 
računa.

 � Posodobitve stanj in povezave, ki jih objavljajo vaši prijatelji in vi na socialnih 
omrežjih, na primer Facebook in Twitter.

 � Fotografije naložene na Flickr™ in Facebook.

Lahko si nastavite Exchange ActiveSync račun in e-poštne račune POP3/IMAP v HTC 
ChaCha v aplikaciji Pošta ali v nastavitvah Računi in sinhronizacija.

Sinhronizacija z Google računom
Prijava v Google račun vam omogoči sinhronizacijo kontaktov in koledarja Gmail in 
Google med HTC ChaCha in spletom. Prav tako se morate prijaviti v Google račun, če 
želite uporabljati Google aplikacije, kot sta Google Talk™ in Android Market.

Če ste pri prvem nastavljanju HTC ChaCha izpustili dodajanje Google računa, se lahko 
srečate s problemi pri uporabi nekaterih Google aplikacij. Če se problemi ponavljajo, 
bo mogoče nujna ponastavitev HTC ChaCha na tovarniške nastavitve in vnos 
podrobnosti vašega Google računa pri ponovnem nastavljanju HTC ChaCha.

Dodajanje Google računov

Dodate lahko več kot en Google račun. Vendar lahko naslednji Google računi le 
sinhronizirajo kontakte, e-pošto in dogodke koledarja. Ostale Google storitve 
uporabljajo prvi dodani Google račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija.

2. Pritisnite na Dodaj račun > Google.

3. Sledite navodilom na zaslonu in se prijavite v račun ali dodajte novega
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Ročna sinhronizacija računa

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija. 

2. Potrdite račun, ki ga želite sinhronizirati.

3. Potrdite Sinhroniziraj zdaj.

Sprememba nastavitev računa

Spremenite lahko nastavitve, kot so pogostost sinhronizacije in tipi sinhroniziranih 
informacij, vrste prejetih obvestil in način na katerega so prikazane informacije 
o računu.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija. 

2. Na zaslonu Računi in sinhronizacija izberite račun, ki ga želite uredit.

3. Pritisnite na tip informacij, ki jih želite sinhronizirati ali izberite postavko, če želite 
urediti njene nastavitve.

Odstranjevanje računa

Iz HTC ChaCha lahko odstranite račun in vse informacije povezane z njim, na primer 
sporočila, kontakte ali nastavitve. Odstranitev računa ne odstrani informacij iz online 
storitev.

Nekaterih računov ni mogoče odstraniti, na primer prvi Google račun, v katerega ste 
se prijavili, razen z brisanjem vseh osebnih informacij iz HTC ChaCha s ponastavitvijo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija. 

1. Potrdite račun, ki ga želite odstraniti.

2. Izberite Odstrani račun in potrdite, da ga želite odstraniti.

Dodajanje računa socialnega omrežja
Ste preskočili prijavo v svoja socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter ali Flickr, ko ste 
prvič vklopili in nastavili HTC ChaCha? Te račune lahko dodate kadar koli.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija.

2. Pritisnite na Dodaj račun in izberite tip računa, ki ga želite dodati.

3. Sledite navodilom na zaslonu in vpišite informacije o svojem računu.

Vaš račun socialnega omrežja bo dodan na seznam na zaslonu Računi in sinhronizacija. 
Glede na to kako ste konfigurirali račun, se lahko prične sinhronizacija novih informacij 
s HTC ChaCha.

Upravljanje z vašimi online računi

Sprememba splošnih nastavitev sinhronizacije

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija.

2. Izberite ali izbrišite naslednje:

Podatki 
ozadja

Če izberete to možnost, lahko aplikacije pošiljajo in sprejemajo 
informacije o online računih, tudi če jih trenutno ne uporabljate.

Avtomatična 
sinhronizacija

Če je izbrana ta možnost, lahko aplikacije uporabljajo plan 
sinhronizacije, ki je definiran v nastavitvah računa. Če ta 
možnost ni izbrana, morate opraviti ročno sinhronizacijo.
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Ročna sinhronizacija računa

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija. 

2. Potrdite račun, ki ga želite sinhronizirati.

3. Potrdite Sinhroniziraj zdaj.

Sprememba nastavitev računa

Spremenite lahko nastavitve, kot so pogostost sinhronizacije in tipi sinhroniziranih 
informacij, vrste prejetih obvestil in način na katerega so prikazane informacije 
o računu.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija. 

2. Na zaslonu Računi in sinhronizacija izberite račun, ki ga želite uredit.

3. Pritisnite na tip informacij, ki jih želite sinhronizirati ali izberite postavko, če želite 
urediti njene nastavitve.

Odstranjevanje računa

Iz HTC ChaCha lahko odstranite račun in vse informacije povezane z njim, na primer 
sporočila, kontakte ali nastavitve. Odstranitev računa ne odstrani informacij iz online 
storitev.

Nekaterih računov ni mogoče odstraniti, na primer prvi Google račun, v katerega ste 
se prijavili, razen z brisanjem vseh osebnih informacij iz HTC ChaCha s ponastavitvijo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija. 

1. Potrdite račun, ki ga želite odstraniti.

2. Izberite Odstrani račun in potrdite, da ga želite odstraniti.
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Ljudje

Prenos kontaktov iz starega telefonu
Kontakte lahko prenesete iz svojega telefona na HTC ChaCha s pomočjo Bluetooth 
povezave. Glede na model vašega starega telefona lahko na HTC ChaCha prenesete 
tudi druge tipe podatkov, kot so dogodki koledarja in besedilna sporočila. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Prenesi.

2. Za začetek pritisnite Naprej. 

3. Izberite ime in model starega telefona.

4. V svojem starem telefonu vklopite Bluetooth komunikacijo in nastavite na 
prepoznavni način. 

5. Za nadaljevanje pritisnite v HTC ChaCha na postavko Naprej. HTC ChaCha 
avtomatično vklopi  Bluetooth in poišče Bluetooth naprave.

6. Na seznamu naprav izberite svoj telefon in pritisnite Naprej. HTC ChaCha se 
potem poskuša pariti s starim telefonom. Na zaslonu se izpiše varnostno geslo. 

7. V svojem starem telefonu to geslo vpišite ali enostavno potrdite.

8. Izberite polje Kontakti (in druge tipe podatkov, ki jih želite uvoziti) in potem 
pritisnite Naprej. 

9. Ko HTC ChaCha zaključi uvažanje podatkov, pritisnite na Končano.

O aplikaciji Ljudje
V aplikaciji Ljudje lahko brez problemov komunicirate s kontakti s pomočjo telefona, 
sporočil in e-pošte. Kontakte lahko tudi združite z računi socialnih omrežij, kot sta na 
primer Facebook in Twitter in prikažete njihove posodobitve in dogodke teh računov 
na enem mestu.

To pa še ni vse.  Če imate enake kontakte iz različnih virov, vam aplikacija Ljudje 
omogoča združitev njihovih kontaktnih informacij, tako da ne boste imeli podvojenih 
vnosov v vašem seznamu kontaktov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. Pritisnite na enega izmed naslednjih zavihkov:

Vse
Omogoča pristop do vaših kontaktov v telefonu, do online računov 
in še mnogo več.

Skupine
Omogoča razporejanje kontaktov v skupine, da lahko brez problemov 
pošljete SMS, MMS ali e-pošto celi skupini.

Seznam pogovorov
Izpiše vse klicane številke ter dohodne in zgrešene klice.
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O aplikaciji Ljudje
V aplikaciji Ljudje lahko brez problemov komunicirate s kontakti s pomočjo telefona, 
sporočil in e-pošte. Kontakte lahko tudi združite z računi socialnih omrežij, kot sta na 
primer Facebook in Twitter in prikažete njihove posodobitve in dogodke teh računov 
na enem mestu.

To pa še ni vse.  Če imate enake kontakte iz različnih virov, vam aplikacija Ljudje 
omogoča združitev njihovih kontaktnih informacij, tako da ne boste imeli podvojenih 
vnosov v vašem seznamu kontaktov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. Pritisnite na enega izmed naslednjih zavihkov:

Vse
Omogoča pristop do vaših kontaktov v telefonu, do online računov 
in še mnogo več.

Skupine
Omogoča razporejanje kontaktov v skupine, da lahko brez problemov 
pošljete SMS, MMS ali e-pošto celi skupini.

Seznam pogovorov
Izpiše vse klicane številke ter dohodne in zgrešene klice.
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Seznam kontaktov
Zavihek Vse v aplikaciji Ljudje  prikazuje vse kontakte v telefonu in iz online 
računov, v katere ste prijavljeni. Ko odprete aplikacijo Ljudje, po tem, ko ste se pravkar 
prijavili v nov račun, boste vprašani, ali želite dodati kontakte iz tega računa na seznam 
kontaktov.

V seznamu kontaktov so tudi kontakti shranjeni na vaši SIM kartici (običajno so 
označeni z ikono SIM kartice ).

V zavihku Vse lahko:

 § Odprete svoj profil in uredite svoje 
kontaktne informacije.

 § Ustvarjate, urejate ali iščete 
kontakte.

 § Prikazujete posodobitve stanj 
svojih prijateljev na računih 
socialnih omrežij, kot sta Facebook 
in Twitter.

 § Potrdite ime kontakta in tako 
odprete zaslon podrobnosti 
danega kontakta.

 § V zavihku se pojavi ikona sporočila, 
npr.  ko vam kontakt nekaj pošlje 
(na primer elektronsko sporočilo), 
ko objavi nove vsebine ali ko ima 
kontakt rojstni dan.

 § Ugotovite, kdo je online v storitvi 
Google Talk.

 §  Ikone online stanja se prikazujejo, 
če ste v svojem 

 § HTC ChaCha prijavljeni v Google 
Talk. 

 § Zelena ikona  na primer pomeni 
da je kontakt na voljo za pogovor.

Uvozite kontakt iz Exchange ActiveSync 
računa
Delovni kontakt lahko poiščete v Exchange ActiveSync računu in ga potem prekopirate 
v HTC ChaCha.

Najprej morate imeti v HTC ChaCha nastavljen Exchange ActiveSync račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. Pritisnite , in potem vpišite ime.

3. Potrdite . V Kontakti podjetja so izpisana odgovarjajoča imena.

4. Vpišite ime kontakta, ki ste ga prekopirali v HTC ChaCha in potem potrdite 
postavko Shrani v Ljudje.

 Združevanje informacij o kontaktih
Če imate enake kontakte v HTC ChaCHa, v Google računu in v računih socialnih 
omrežij, kot sta Facebook in Twitter, jih HTC ChaCha samodejno poskuša združiti ali 
vam pusti, da se sami odločite, katere kontakte želite združiti. Z združevanjem enakih 
kontaktov se izognete podvojitvam v seznamu kontaktov.

Sprejemanje ponujenih kontaktov, ki se ujemajo

Ko vaš HTC ChaCha najde kontaktne podatke, ki so združljivi, se v statusni vrstici 
pojavi ikona .

1. Podrsajte panel Obvestila navzdol in nato potrdite Predlagani združljivi kontakti. 
Prikaže se seznam kontaktov, ki so predlagani za združitev.

 
2. Za združitev pritisnite . 

3. Pritisnite OK.

Če ne želite združiti nobenih kontaktov, pritisnite na Opusti vse.

Pošiljanje kontaktnih informacij kot vCard
Preprosto delite vaše kontaktne informacije ali informacije kateregakoli drugega 
kontakta v HTC ChaCha.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. Na Vsi zavihki izberite:

To send Do this

Kontaktnih 
informacij 
drugega kontakta

Pritisnite in zadržite ime kontakta (ne ikone ali fotografije), 
katerega informacije želite poslati in potem pritisnite Pošlji 
kot vCard.

Svojih kontaktnih
informacij 

1. Pritisnite [Vaše ime] Moj profil.

2. Pritisnite , In potem potrdite Pošlji moj profil.

3. Izberite na kakšen način ga želite poslati.
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 Združevanje informacij o kontaktih
Če imate enake kontakte v HTC ChaCHa, v Google računu in v računih socialnih 
omrežij, kot sta Facebook in Twitter, jih HTC ChaCha samodejno poskuša združiti ali 
vam pusti, da se sami odločite, katere kontakte želite združiti. Z združevanjem enakih 
kontaktov se izognete podvojitvam v seznamu kontaktov.

Sprejemanje ponujenih kontaktov, ki se ujemajo

Ko vaš HTC ChaCha najde kontaktne podatke, ki so združljivi, se v statusni vrstici 
pojavi ikona .

1. Podrsajte panel Obvestila navzdol in nato potrdite Predlagani združljivi kontakti. 
Prikaže se seznam kontaktov, ki so predlagani za združitev.

 
2. Za združitev pritisnite . 

3. Pritisnite OK.

Če ne želite združiti nobenih kontaktov, pritisnite na Opusti vse.

Pošiljanje kontaktnih informacij kot vCard
Preprosto delite vaše kontaktne informacije ali informacije kateregakoli drugega 
kontakta v HTC ChaCha.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. Na Vsi zavihki izberite:

To send Do this

Kontaktnih 
informacij 
drugega kontakta

Pritisnite in zadržite ime kontakta (ne ikone ali fotografije), 
katerega informacije želite poslati in potem pritisnite Pošlji 
kot vCard.

Svojih kontaktnih
informacij 

1. Pritisnite [Vaše ime] Moj profil.

2. Pritisnite , In potem potrdite Pošlji moj profil.

3. Izberite na kakšen način ga želite poslati.

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SLO.indb   41 9.6.11   14:55



42 Ljudje 

4. Izberite tip informacij, ki jih želite poslati in potem potrdite Pošlji. 

 Kontaktne skupine
Kontaktom določite skupine, da bi lažje pošiljali sporočila ali e-pošto celotni skupini 
naenkrat. Lahko tudi sinhronizirate skupine na HTC ChaCha s skupinami v Google 
računu preko spletnega brskalnika v vašem računalniku. Dodali smo tudi Skupino 
pogosto, kot poseben tip skupine, ki avtomatično shranjuje kontakte, ki jih največ 
kličete ali oni kličejo vas.

Ustvarjanje skupine

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. Na zavihku Skupine, potrdite Dodaj. 

3. Vpišite ime skupine in potem potrdite dodaj kontaktno skupino. 

4. Izberite kontakte, ki jih želite dodati v skupino in potrdite Shrani. 

Če je vaš seznam kontaktov dolg, lahko uporabite iskalno vrstico za hitrejše iskanje.

5. Potrdite  za izbiranje fotografije iz skupine. 

6. Potrdite Shrani.
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Kamera

Osnove kamere
Uživajte v fotografijah ali videoposnetkih posnetih s HTC ChaCha na izletu ali srečanju, 
pa naj gre za delo, potovanja ali zabavo.

Še preden začnete s fotografiranjem preverite, ali imate vstavljeno spominsko kartico. 
Fotografije in videoposnetki se shranjujejo na vašo spominsko kartico.

 � Za vklop fotoaparata v načinu fotografiranja na Začetnem zaslonu pritisnite  in 
nato potrdite Fotoaparat.

 � Za vklop fotoaparata neposredno v način video in snemanje z njim, na Začetnem 
zaslonu pritisnite  in nato potrdite Videokamera.

Avtomatsko posodabljanje slik na Facebook in Flickr

Ko prvič uporabite kamero v načinu fotografiranja, ste pozvani k nastavljanju 
Avtomatičnega nalaganja. Ko je Avtomatično nalaganje vključeno, so fotografije, ki jih 
naredite s kamero avtomatično naložene na Facebook ali Flickr.  

Pred uporabo Avtomatičnega nalaganja morate biti vpisani v Facebook ali Flickr. 

1. Ko boste pozvani k vklopu Avtomatičnega nalaganja potrdite Da.

Če potrdite Ne, lahko nastavite Avtomatično nalaganje kasneje. V aplikaciji  Kamera 
pritisnite  in potrdite Avtomatično nalaganje.

2. Izberite kdaj in kam naj naloži. Izberete lahko tudi nastavitve zasebnosti.
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Uporaba sprednje kamere

Naredite sliko ali video posnetek samega sebe s pomočjo sprednje kamere.

Za preklop na sprednjo kamero na zaslonu kamera pritisnite  ali . Za prehod 
nazaj na glavno kamero pritisnite  ali .

Nekatere funkcije kamere niso na voljo, dokler uporabljate sprednjo kamero, npr. Avto 
fokus, približevanje ali zaznava obraza.

Fotografiranje
1. Na začetnem zaslonu pritisnite na  > Kamera.

2. Preden posnamete fotografijo, lahko predmet najprej približate ali oddaljite.

3. S ponavljajočimi pritiski na ikono za bliskavico izberete način, ki je primeren za 
vaše svetlobne pogoje.

Avtomatska bliskavica

Bliskavica vklopljena

Bliskavica izklopljena

4. Izberite eno možnost in druge nastavitve kamere, ki jih želite uporabiti.

5. Izberite efekt, ki ga želite uporabiti pri svojem posnetku.

6. Usmerite kamero in izostrite predmet.

 Če fotografirate skupino ljudi, fotoaparat avtomatsko prepozna obraze in nastavi 
izostritev. Na obrazih se prikažejo kvadratki.

Preverite, ali sta Avto Fokus in Kvadratki za zaznavanje obrazov izbrana med 
nastavitvami kamere.

7. Ko želite narediti fotografijo, pritisnite na .

8. Izberite kaj želite narediti z nastalo fotografijo.

Zaslon iskalnika slike

Na zaslonu iskalnika slike se nahajajo naslednji prikazi in prikazovalniki:

Vrstica za približevanje

Avto fokus prikazovalnik

Sprožilec/Snemalna ikona

Stikalo za Foto/Video način 

 ali Tipka za preklop med 
sprednjim in zadnjim 
fotoaparatom

Tipka za bliskavico

Tipka za galerijo

Približevanje

Pred začetkom fotografiranja ali snemanja video vsebin, najprej uporabite prikazano 
vrstico za približanje ali oddaljevanje predmetov.

Enostavno povlecite s prstom navzgor ali navzdol po reži, da sliko približate ali 
oddaljite.

Ko snemate videoposnetek, je vrstica za približevanje vedno na ekranu. Videoposnetek 
lahko med procesom snemanja kadarkoli približate ali oddaljite.

Avto fokus (avtomatska izostritev)

Kadar koli usmerite svoj fotoaparat na različne predmete ali mesta, se na sredini 
prikazovalnika slike pojavi prikazovalnik avto fokusa.

Počakajte, da fotoaparat izostriti sliko v sredini. Ali pa lahko preidete na drugo mesto 
na zaslonu, ki ga želite izostriti.
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Uporaba sprednje kamere

Naredite sliko ali video posnetek samega sebe s pomočjo sprednje kamere.

Za preklop na sprednjo kamero na zaslonu kamera pritisnite  ali . Za prehod 
nazaj na glavno kamero pritisnite  ali .

Nekatere funkcije kamere niso na voljo, dokler uporabljate sprednjo kamero, npr. Avto 
fokus, približevanje ali zaznava obraza.

Fotografiranje
1. Na začetnem zaslonu pritisnite na  > Kamera.

2. Preden posnamete fotografijo, lahko predmet najprej približate ali oddaljite.

3. S ponavljajočimi pritiski na ikono za bliskavico izberete način, ki je primeren za 
vaše svetlobne pogoje.

Avtomatska bliskavica

Bliskavica vklopljena

Bliskavica izklopljena

4. Izberite eno možnost in druge nastavitve kamere, ki jih želite uporabiti.

5. Izberite efekt, ki ga želite uporabiti pri svojem posnetku.

6. Usmerite kamero in izostrite predmet.

 Če fotografirate skupino ljudi, fotoaparat avtomatsko prepozna obraze in nastavi 
izostritev. Na obrazih se prikažejo kvadratki.

Preverite, ali sta Avto Fokus in Kvadratki za zaznavanje obrazov izbrana med 
nastavitvami kamere.

7. Ko želite narediti fotografijo, pritisnite na .

8. Izberite kaj želite narediti z nastalo fotografijo.
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Snemanje
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Videorekorder.

2. Izberite kvaliteto videoposnetka in druge nastavitve, ki jih želite uporabiti.

3. Izberite efekt, ki ga želite vključiti v videoposnetek.

4. Okvirite vaš predmet v zaslonu Iskalnik slike.

5. Pritisnite  in začnite snemati.

6. Med snemanjem lahko sliko kadarkoli približate ali oddaljite.

7. Izostritev raznih predmetov ali območij lahko spreminjate s pritiskom na zaslonu 
Iskalnik slike.

8. Pritisnite tipko za bliskavico za vklop ali izklop luči kamere med snemanjem.

Luč vklopljena

Luč izklopljena

9. Za zaustavitev snemanja ponovno pritisnite  .

10.  Izberite kaj želite narediti z nastalim posnetkom.
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Market in druge aplikacije

 Iskanje in nameščanje aplikacij iz Android 
Marketa
Android Market je prostor, kjer lahko najdete nove aplikacije za svoj telefon. Izbirate 
lahko med različnimi plačljivimi in brezplačnimi aplikacijami, od takšnih, ki zvišajo 
produktivnost, do aplikacij za zabavo in različnih iger.

Plačljive aplikacije so trenutno na voljo samo v nekaterih državah.

 Iskanje in nameščanje aplikacij

Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu, lahko zahtevajo dostop do vaših 
osebnih informacij ali pristop k nekaterim funkcijam ali nastavitvam telefona. Naložite 
in namestite le aplikacije, ki jim zaupate.

Bodite previdni pri nalaganju aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali večjega števila 
vaših podatkov na HTC ChaCha. Za posledice uporabe naloženih aplikacij ste 
odgovorni sami.

Če želite nakupovati na Android Market, morate imeti Google Checkout račun.

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Market.

2. Aplikacije lahko iščete na naslednje načine:

Brskanje po 
ponujenih

Brskajte po seznamu ponujenih aplikacij.

Brskanje po 
aplikacijah 
Po kategorijah

Pritisnite na Aplikacije ali Igre in potem potrdite 
kategorijo. V kategoriji lahko aplikacije razporedite po 
Najboljše plačane, Najboljše brezplačne ali Nove.

Iskanje aplikacij Pritisnite , vpišite ime ali tip iskane aplikacije 
in potem pritisnite na .

3. Ko najdete aplikacijo, ki vam je všeč, pritisnite nanjo in si preberite opis in 
komentarje uporabnikov.
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Uporaba ure

O widgetu Ura HTC

S pomočjo widgeta Ura HTC lahko prikažete aktualni čas in posodobitve socialnih 
omrežij.

Uporaba aplikacije ura

Pridobite več, kot samo običajen datum in uro od aplikacije Ura. Uporabite HTC 
ChaCha kot namizno uro z vremenskimi informacijami ali kot svetovno uro, da lahko 
preverjate koliko je ura na različnih koncih sveta. Uporabljate jo lahko tudi kot budilko, 
štoparico ali merilnik časa.

Za odpiranje aplikacije ura izberite eno od naslednjih možnosti: 

 � Potrdite widget Ura na Začetnem zaslonu. 

 � Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Ura.

Pritisnite ali podrsajte s prstom po zavihkih, za preklapljanje med različnimi funkcijami 
aplikacije Ura. 

Uporaba Namizne ure

Namizna ura prikazuje aktualni čas in datum in vreme. Prikazuje tudi budilko, indikator 
ure in nivo baterije.

 � Pritisnite na sliko vremena ali informacijo za odpiranje aplikacije Vreme, kjer lahko 
preverite vremensko napoved za naslednjih nekaj dni.

 � Pritisnite  na Namizni uri za rahlo zatemnitev zaslona. Za ponovno osvetlitev, 
pritisnite kjerkoli na zaslonu. 

 � Pritisnite  za popolno zatemnitev zaslona in prehod na način ohranjevalnik 
zaslona. 

Ko ste v načinu ohranjevalnik zaslona, Namizna ura prikazuje samo uro in datum 
in njena pozicija na zaslonu se spremeni vsakih pet minut. Za ponovno osvetlitev 
pritisnite kjerkoli na zaslonu. 

Uporaba Svetovne ure

V aplikaciji Ura uporabite zavihek Svetovna ura za preverjanje aktualnega časa na 
različnih koncih sveta naenkrat. Nastavite lahko tudi svoje domače mesto, dodajate več 
mest na seznam svetovne ure in ročno nastavite vaš časovni pas, datum in uro.   

4. Če želite aplikacijo naložiti ali kupiti, pritisnite na BREZPLAČNO (brezplačne 
aplikacije) ali na tipko s ceno pod Kupi (plačljive aplikacije).

5. Če se strinjate s pogoji, pritisnite na OK in pričnite z nalaganjem in nameščanjem 
aplikacije.

V omejenem času po nakupu lahko aplikacijo odstranite in zaprosite za vračilo 
denarja. Za več informacij o vračilu denarja za plačljive aplikacije, obiščite spletno 
stran Android Market (http://market.android.com/support). Za pomoč uporabnikom.

Odpiranje nameščene aplikacije

Izberite eno od možnosti:

 � Če vidite to ikono  v vrstici stanja, odprite panel Obvestila in potem potrdite 
aplikacijo.

 � Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Market. Pritisnite  in potem potrdite 
Moje aplikacije. Na zaslonu moje aplikacije, potrdite aplikacijo in potem potrdite 
Odpri.

 � Na Začetnem zaslonu pritisnite  . Na zaslonu Vse aplikacije se pomaknite na 
Naloženi zavihki in potem potrdite aplikacijo. 

Odstranjevanje aplikacije

Odstranite lahko katerokoli aplikacijo, ki ste jo naložili in namestili iz Android Market.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Market.

2. Pritisnite  in potem potrdite Moje aplikacije.

3. Potrdite aplikacijo, ki jo želite odstraniti in potem potrdite Odstrani. 

4. Ko ste vprašani, potrdite OK.

5. Izberite razlog za odstranitev aplikacije in potem pritisnite OK.

Pomoč

Če potrebujete pomoč, ali imate vprašanja o Android Market, pritisnite na , in 
potem potrdite Pomoč. Spletni brskalnik vas bo preusmeril na Android Market Stran 
za pomoč.
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 Uporaba ure

O widgetu Ura HTC

S pomočjo widgeta Ura HTC lahko prikažete aktualni čas in posodobitve socialnih 
omrežij.

Uporaba aplikacije ura

Pridobite več, kot samo običajen datum in uro od aplikacije Ura. Uporabite HTC 
ChaCha kot namizno uro z vremenskimi informacijami ali kot svetovno uro, da lahko 
preverjate koliko je ura na različnih koncih sveta. Uporabljate jo lahko tudi kot budilko, 
štoparico ali merilnik časa.

Za odpiranje aplikacije ura izberite eno od naslednjih možnosti: 

 � Potrdite widget Ura na Začetnem zaslonu. 

 � Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Ura.

Pritisnite ali podrsajte s prstom po zavihkih, za preklapljanje med različnimi funkcijami 
aplikacije Ura. 

Uporaba Namizne ure

Namizna ura prikazuje aktualni čas in datum in vreme. Prikazuje tudi budilko, indikator 
ure in nivo baterije.

 � Pritisnite na sliko vremena ali informacijo za odpiranje aplikacije Vreme, kjer lahko 
preverite vremensko napoved za naslednjih nekaj dni.

 � Pritisnite  na Namizni uri za rahlo zatemnitev zaslona. Za ponovno osvetlitev, 
pritisnite kjerkoli na zaslonu. 

 � Pritisnite  za popolno zatemnitev zaslona in prehod na način ohranjevalnik 
zaslona. 

Ko ste v načinu ohranjevalnik zaslona, Namizna ura prikazuje samo uro in datum 
in njena pozicija na zaslonu se spremeni vsakih pet minut. Za ponovno osvetlitev 
pritisnite kjerkoli na zaslonu. 

 Uporaba Svetovne ure

V aplikaciji Ura uporabite zavihek Svetovna ura za preverjanje aktualnega časa na 
različnih koncih sveta naenkrat. Nastavite lahko tudi svoje domače mesto, dodajate več 
mest na seznam svetovne ure in ročno nastavite vaš časovni pas, datum in uro.   
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Brisanje budilke
1. Na zavihku Budilke pritisnite na  in potem potrdite Izbriši.

2. Izberite budilko, ki jo želite izbrisati in potem potrdite Izbriši

Spreminjanje nastavitev zvoka budilke
Na zavihku Budilke pritisnite na  in potem potrdite Nastavitve. Spremenite lahko 
naslednje nastavitve:  

Budilka v tihem
načinu

To je privzeta nastavitev, ki omogoča zvonjenje tudi v primeru, ko je 
glasnost nastavljena na tihi način. Izpraznite to potrditveno polje, če 
želite budilko izklopiti, ko je HTC ChaCha v tihem načinu.

Glasnost 
budilke

Nastavite glasnost budilke.

Trajanje 
dremeža

Nastavite trajanje dremeža med posameznimi zvonjenji.

Funkcije
stranske
tipke

Izberite, kaj se zgodi z budilko, ko pritisnete na stransko tipko 
(ZVIŠANJE GLASNOSTI/ ZNIŽANJE GLASNOSTI). S tipko lahko 
nastavite dremež, izklop budilke ali onesposobite tipko. Stranska 
tipka deluje le ko zaslon ni zaklenjen.

Nastavljanje vašega domačega mesta 
1. Na zavihku Svetovna ura pritisnite na  in potem potrdite Domače nastavitve.

2. Vnesite ime svojega domačega mesta. Ko vnašate črke, seznam prikazuje 
ustrezna mesta in kraje.

3. V seznamu poiščite in potrdite svoje domače mesto.

Nastavljanje časovnega pasu, datuma in ure
Za ročno nastavljanje časovnega pasu, datuma in časa na HTC ChaCha, morate najprej 
izklopiti avtomatično sinhronizacijo. 

1. Na Svetovna ura pritisnite na  in potem potrdite Lokalne nastavitve časa.

2. Izpraznite polje Avtomatično in potem nastavite časovni pas, datum in uro po 
lastnih željah. 

Na Začetnem zaslonu lahko pritisnete tudi na  in potem potrdite Nastavitve > 
Datum in ura za odpiranje nastavitev Datuma in ure. 

Dodajanje mesta na zaslon Svetovna ura 
Dodajte več mest na zaslon Svetovna ura, da boste lahko takoj preverili datum in uro 
v teh mestih.

1. Na zavihku Svetovna ura potrdite Dodaj.

2. Vnesite ime mesta, ki ga želite dodati. Ko vnašate črke, seznam prikazuje 
ustrezna mesta in kraje.

3. V seznamu poiščite in potrdite mesto, ki ste ga iskali.

Nastavljanje budilke

Na Budilke v aplikaciji Ura lahko nastavite eno ali več budilk.

1. Na Budilke izberite potrditveno polje budilke in potem pritisnite na izbrano 
budilko.

2. Na zaslonu Nastavi budilko povlecite s prstom navzgor ali navzdol in nastavite 
želeni čas bujenja.

3. Izberite med razpoložljivimi možnostmi. Lahko:

 � Vpišete Opis in izberete Zvok budilke, ki ga želite uporabiti.

 � Pritisnite Ponavljanje. Izberete dni v tednu, v katerih naj se budilka vklopi 
in pritisnite OK.

 � Izberite potrditveno polje Vibriranje, če želite, da vaš telefon ob vklopu 
budilke vibrira.

4. Ko ste končali z nastavljanjem budilke, pritisnite Končano.

 � Če želite budilko izklopiti, izpraznite potrditveno polje izbrane budilke.

 � Če želite nastaviti več kot tri budilke, pritisnite na   ko ste na zaslonu Budilke in 
potem potrdite Dodaj Budilko.
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Brisanje budilke
1. Na zavihku Budilke pritisnite na  in potem potrdite Izbriši.

2. Izberite budilko, ki jo želite izbrisati in potem potrdite Izbriši

Spreminjanje nastavitev zvoka budilke
Na zavihku Budilke pritisnite na  in potem potrdite Nastavitve. Spremenite lahko 
naslednje nastavitve:  

Budilka v tihem
načinu

To je privzeta nastavitev, ki omogoča zvonjenje tudi v primeru, ko je 
glasnost nastavljena na tihi način. Izpraznite to potrditveno polje, če 
želite budilko izklopiti, ko je HTC ChaCha v tihem načinu.

Glasnost 
budilke

Nastavite glasnost budilke.

Trajanje 
dremeža

Nastavite trajanje dremeža med posameznimi zvonjenji.

Funkcije
stranske
tipke

Izberite, kaj se zgodi z budilko, ko pritisnete na stransko tipko 
(ZVIŠANJE GLASNOSTI/ ZNIŽANJE GLASNOSTI). S tipko lahko 
nastavite dremež, izklop budilke ali onesposobite tipko. Stranska 
tipka deluje le ko zaslon ni zaklenjen.
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 Tweetanje na poti s pomočjo Peep
Lahko objavljate in berete tweete, pošiljate in prejemate direktna sporočila, iščete nove 
Twitter uporabnike, ki jim želite slediti s Peep aplikacijo. Peep je Twitter odjemalec, ki 
vam omogoča užitke ob “tweetanju” na HTC ChaCha. Prav tako lahko povežete svoje 
kontakte iz Ljudje z njihovimi Twitter profili (če jim sledite). 

Če se ob prvem vklopu HTC ChaCha niste prijavili v svoj Twitter račun, lahko izberete 
eno od naslednjih možnosti:

 � Vpišite se v svoj Twitter račun iz aplikacije Peep. Na Začetnem zaslonu pritisnite 
na  > Peep, in potem sledite navodilom na zaslonu. 

 � Dodajte Twitter za HTC Sense račun v Nastavitve > Računi in sinhronizacija.

Twitter za HTC Sense in Peep imata enake vpisne podatke. To pomeni, da ko 
uporabljate Peep za tweetanje, lahko tudi povežete svoje kontakte z njihovimi Twitter 
profili preko Twitter za HTC Sense.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Peep. Peep odpre v zavihku Vsi tweeti.

Potrdite za sestavljanje in 
pošiljanje tweetov.

Potrdite ime osebe za 
preverjanje podrobnosti 
profila in vseh njegovih ali 
njenih tweetov. 

Če ste povezali kontakt 
v Ljudje, potrdite 
fotografijo ali ikono 
za odpiranje menija, 
v katerem lahko hitro 
izberete, kako želite 
komunicirati s kontaktom. 

Pritisnite in zadržite 
tweet Za odpiranje 
možnosti menija za 
odgovarjanje, pošiljanje 
direktnega sporočila,  
povratnega tweeta in 
podobno. 

Preglejte vse tweete ljudi,  
ki jim sledite in tweete, ki 
ste jih objavili sami. 

Preglejte vse tweete, 
ki omenjajo vaše 
uporabniško ime, 
s pomočjo “@[vaše 
uporabniško ime]”.

Preglejte vse privatna/
direktna sporočila, ki ste 
jih prejeli ali poslali. 

Preglejte tweete, ki ste jih 
označili kot priljubljene.

 Preverjanje vremena
Aplikacijo in widget Vreme lahko uporabljate za preverjanje aktualnega vremena in 
vremenske napovedi za naslednjih nekaj dni. Razen vremena na trenutni lokaciji lahko 
prikažete tudi vremensko napoved za druge kraje. Vaše nastavitve aplikacije Vreme 
določajo tudi informacije o vremenu, ki se izpisujejo v Uri in Koledarju.

Če želite, da bi HTC ChaCha avtomatično ugotovil vašo trenutno lokacijo in krajevno 
vreme v aplikaciji Vreme, ter tudi v aplikacijah Ura in Koledar:
 � HTC ChaCha mora biti povezan z internetom.
 � Mora biti dovoljena storitev ugotavljanja lokacije. Če si te funkcije niste vklopili pri 
prvem nastavljanju HTC ChaCha, lahko to storite v Nastavitve > Lokacija.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Vreme.

2. Izberite eno od možnosti:

 � Drsite s prstom navzgor ali navzdol za preverjanje vremena v drugih krajih.

 � Pritisnite  za posodobitev informacij o vremenu.

 � Pritisnite posodobi čas ali Več podrobnosti online za preverjanje podrobnosti 
o vremenu na spletu.

 Dodajanje mesta na zaslon Vreme

Dodajte več mest na zaslon Vreme, da lahko takoj preverite vremenske napovedi v teh 
mestih. Poleg vaše trenutne lokacije lahko zaslon Vreme prikaže do petnajst drugih 
mest.

1. Na zaslonu Vreme pritisnite .

2. Vnesite lokacijo, ki jo želite vnesti. Ko pišete, vam seznam ponuja možne lokacije, 
glede na vnesene črke.

3. Potrdite želeno mesto.

Spreminjanje razvrstitve mest na zaslonu Vreme 

1. Na zaslonu Vreme pritisnite  in potem potrdite Preuredi.

2. Pritisnite in zadržite  na koncu postavke, ki jo želite premakniti. Ko je vrstica 
poudarjena z zeleno, jo povlecite na njeno novo pozicijo in izpustite. 

3. Potrdite Končano.

Brisanje mest na zaslonu Vreme 

1. Na zaslonu Vreme pritisnite  in potem potrdite Izbriši.

2. 2. Izberite mesta, ki jih želite izbrisati in potem potrdite Izbriši.
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 Tweetanje na poti s pomočjo Peep
Lahko objavljate in berete tweete, pošiljate in prejemate direktna sporočila, iščete nove 
Twitter uporabnike, ki jim želite slediti s Peep aplikacijo. Peep je Twitter odjemalec, ki 
vam omogoča užitke ob “tweetanju” na HTC ChaCha. Prav tako lahko povežete svoje 
kontakte iz Ljudje z njihovimi Twitter profili (če jim sledite). 

Če se ob prvem vklopu HTC ChaCha niste prijavili v svoj Twitter račun, lahko izberete 
eno od naslednjih možnosti:

 � Vpišite se v svoj Twitter račun iz aplikacije Peep. Na Začetnem zaslonu pritisnite 
na  > Peep, in potem sledite navodilom na zaslonu. 

 � Dodajte Twitter za HTC Sense račun v Nastavitve > Računi in sinhronizacija.

Twitter za HTC Sense in Peep imata enake vpisne podatke. To pomeni, da ko 
uporabljate Peep za tweetanje, lahko tudi povežete svoje kontakte z njihovimi Twitter 
profili preko Twitter za HTC Sense.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Peep. Peep odpre v zavihku Vsi tweeti.

Potrdite za sestavljanje in 
pošiljanje tweetov.

Potrdite ime osebe za 
preverjanje podrobnosti 
profila in vseh njegovih ali 
njenih tweetov. 

Če ste povezali kontakt 
v Ljudje, potrdite 
fotografijo ali ikono 
za odpiranje menija, 
v katerem lahko hitro 
izberete, kako želite 
komunicirati s kontaktom. 

Pritisnite in zadržite 
tweet Za odpiranje 
možnosti menija za 
odgovarjanje, pošiljanje 
direktnega sporočila,  
povratnega tweeta in 
podobno. 

Preglejte vse tweete ljudi,  
ki jim sledite in tweete, ki 
ste jih objavili sami. 

Preglejte vse tweete, 
ki omenjajo vaše 
uporabniško ime, 
s pomočjo “@[vaše 
uporabniško ime]”.

Preglejte vse privatna/
direktna sporočila, ki ste 
jih prejeli ali poslali. 

Preglejte tweete, ki ste jih 
označili kot priljubljene.
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Sporočila

Odpiranje sporočil
Bodite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni. Uporabljajte aplikacijo Sporočila in 
pošiljajte besedilna sporočila (SMS) in multimedijska sporočila (MMS).

a Začetnem zaslonu pritisnite  > Sporočila. Odpre se Vsa sporočila, kjer so vsa 
sporočila, ki ste jih poslali ali jih imate shranjena v skupinah po pogovorih, kontaktih ali 
telefonskih številkah.

 § Premikajte se navzgor ali navzdol po 
seznamu pogovor z drsenjem prsta 
po zaslonu.

 § Potrdite kontakt osebe ali številko 
in prikažejo se vam izmenjana 
sporočila.

Svoja sporočila lahko prikažete tudi na Začetnem zaslonu s pomočjo widgeta 
Sporočila.

 Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na   > Sporočila.

2. Potrdite Sestavi.

3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:

 § Napišete prvih nekaj črk imena kontakta ali začetne številke telefonske 
številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami iz vašega 
seznama. Izberite ime kontakta ali eno izmed številk.

 § Pritisnite , in potem izberite številke kontaktov, ki jim želite poslati 
sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino kontaktov. Ko ste 
izbrali vse prejemnike sporočila, pritisnite OK.

 § Vpišite celotno telefonsko številko neposredno v polje Za.

4. Pomaknite se v prostor Vnos besedila in tam napišite svoje sporočilo.

 § Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazana nad ikono 
Pošlji). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot eno, vendar bo 
obračunano kot več sporočil.

 § Vaše besedilno sporočilo se avtomatično pretvori v multimedijsko, če v polje 
prejemnika vpišete e-poštni naslov, dodate predmet sporočila, prilogo ali oblikujete 
zelo dolgo sporočilo.

5. Pritisnite Pošlji, ali  za shranjevanje sporočila med osnutke. 

 Pošiljanje multimedijskih sporočil (MMS)
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Sporočila.

2. Pritisnite Sestavi.

3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:

 § Napišete prvih nekaj črk imena kontakta ali začetne številke telefonske 
številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami in e-poštni 
naslovi iz vašega imenika. Pomaknite se na ime kontakta ali e-poštni naslov. 
E-poštni naslov se prikaže, če izberete Prikaz e-poštnega naslova v polju 
Nastavitve seznama prejemnikov.

 § Pritisnite , in izberite telefonske številke kontaktov, ki jim želite poslati 
sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino kontaktov. Ko ste 
izbrali vse prejemnike sporočila, pritisnite OK. 

 § Vpišite celotno telefonsko številko ali e-poštni naslov neposredno v polje Za.

4. Za dodajanje vrstice Predmet pritisnite  in izberite Dodaj predmet.

5. Premaknite se v prostor Vnos besedila in oblikujte sporočilo.

6. Pritisnite  in izberite tip priloge.

Slika Naredite fotografijo in jo dodajte v prilogo ali jo 
izberite med že obstoječimi.

Videoposnetek Posnemite videoposnetek in ga dodajte v prilogo ali 
ga izberite med že obstoječimi videoposnetki.

Avdioposnetek Posnemite zvok in ga dodajte v prilogo ali dodajte že 
obstoječo zvočno datoteko. 

Priporočena aplikacija Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili iz Android 
Marketa in jo želite deliti z ostalimi. V sporočilu 
se izpiše URL naslov, s katerega je bila aplikacija 
naložena.
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4. Pomaknite se v prostor Vnos besedila in tam napišite svoje sporočilo.

 § Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazana nad ikono 
Pošlji). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot eno, vendar bo 
obračunano kot več sporočil.

 § Vaše besedilno sporočilo se avtomatično pretvori v multimedijsko, če v polje 
prejemnika vpišete e-poštni naslov, dodate predmet sporočila, prilogo ali oblikujete 
zelo dolgo sporočilo.

5. Pritisnite Pošlji, ali  za shranjevanje sporočila med osnutke. 

 Pošiljanje multimedijskih sporočil (MMS)
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Sporočila.

2. Pritisnite Sestavi.

3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:

 § Napišete prvih nekaj črk imena kontakta ali začetne številke telefonske 
številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami in e-poštni 
naslovi iz vašega imenika. Pomaknite se na ime kontakta ali e-poštni naslov. 
E-poštni naslov se prikaže, če izberete Prikaz e-poštnega naslova v polju 
Nastavitve seznama prejemnikov.

 § Pritisnite , in izberite telefonske številke kontaktov, ki jim želite poslati 
sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino kontaktov. Ko ste 
izbrali vse prejemnike sporočila, pritisnite OK. 

 § Vpišite celotno telefonsko številko ali e-poštni naslov neposredno v polje Za.

4. Za dodajanje vrstice Predmet pritisnite  in izberite Dodaj predmet.

5. Premaknite se v prostor Vnos besedila in oblikujte sporočilo.

6. Pritisnite  in izberite tip priloge.

Slika Naredite fotografijo in jo dodajte v prilogo ali jo 
izberite med že obstoječimi.

Videoposnetek Posnemite videoposnetek in ga dodajte v prilogo ali 
ga izberite med že obstoječimi videoposnetki.

Avdioposnetek Posnemite zvok in ga dodajte v prilogo ali dodajte že 
obstoječo zvočno datoteko. 

Priporočena aplikacija Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili iz Android 
Marketa in jo želite deliti z ostalimi. V sporočilu 
se izpiše URL naslov, s katerega je bila aplikacija 
naložena.
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Lokacija Vnesite svojo trenutno lokacijo (zahtevan je vklopljen 
GPS) ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu in dodate 
v sporočilo.

Kontakt (vCard) Izberite kontakt in nato izberite informacijo, ki bo 
priložena sporočilu. 

Sestanek 
(vCalendar)

Na koledarju izberite dogodek, ki ga želite dodati 
sporočilu.

7. Za prikaz možnosti za zamenjavo ali pregled vaših prilog potrdite . YLahko 
tudi pritisnete , in potem potrdite zavrži, če želite začeti znova.  

8. Potrdite Pošlji ali pritisnite  za shranjevanje sporočila med osnutke.
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E-pošta

Gmail

Uporaba Gmaila 

Pri prvem nastavljanju HTC ChaCha se ne pozabite prijaviti v Gogole račun, da 
boste lahko uporabljali Gmail. Če tega niste storili, pojdite na nastavitve Računi in 
sinhronizacija in se prijavite.

V HTC ChaCha si lahko nastavite tudi več kot samo en Gogole račun in potem 
preklapljate med računi v Gmailu.

Pregledovanje Gmail prejete pošte
Vsa prejeta e-pošta bo dostavljena v Prejeto.

Na Začetnem zaslonu  pritisnite  > Gmail. Potem se odpre vaša Gmail prejeta pošta.

Shranjevanje ali 
odstranjevanje 
več konverzacij

Pritisnite na  
postavo pred e- 
pošto ali konverzacijo. 
Potem pritisnite na 
tipke v spodnjem delu 
zaslona in si izberite, 
kaj želite delati 
z izbranimi sporočili 
ali konverzacijami.

Izpis osnutkov, 
poslanih 
sporočil, in 
drugih oznak

Pritisnite na Prejeto 
v desnem zgornjem 
kotu zaslona in 
potem potrdite 
drugo oznako (npr. 
Poslano, Osnutki 
ali Lastne oznake) 
za izpis sporočil in 
konverzacij. 

Prehod na drug
Gmail račun

Pritisnite na odprti 
račun v desnem 
zgornjem kotu 
zaslona in potem 
potrdite drugi račun, 
s katerim se želite 
povezati.

Obnovitev 
postavke
Prejeto

Pritisnite , in potem 
potrdite obnovi.
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Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

V HTC ChaCha lahko nastavite enega ali več računov Microsoft Exchange ActiveSync. 
Sinhronizirate lahko s programom Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) 
ali novejšimi.

V HTC ChaCha lahko dodate do 15 Exchange ActiveSync računov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Pošta. 

2. Izberite eno od možnost:

 � Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite Microsoft 
Exchange ActiveSync na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.

 � Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikacijo Pošta, pritisnite , a in potem 
potrdite postavko Naprej > Nov račun. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika 
e-pošte, potrdite postavko Microsoft Exchange ActiveSync. 

3. Vpišite podrobnosti Exchange ActiveSync računa in pritisnite na tipko Naprej. Če 
vaš službeni Exchange strežnik ne podpira avtomatične zaznave, boste morali 
vpisati nastavitve Exchange stražnika po pritisku na tipko Naprej. Podrobnosti 
vam priskrbi sistemski skrbnik Exchange strežnika.

4. Izberite tip informacij, ki jih želite sinhronizirati. Določite tudi kako pogosto želite 
posodobiti in sinhronizirati e-pošto v HTC ChaCha, in potem potrdite Naprej.

5. Vpišite ime računa in potem potrdite postavko Zaključi nastavitve.

Preverjanje svoje Prejete pošte

Ko odprete aplikacijo pošta, se prikaže prejeta pošta enega vaših e-poštnih računov, ki 
ste jih nastavili na HTC ChaCha.

Za preklapljanje med e-poštnimi računi, potrdite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni 
račun in potem potrdite drug račun. 

Pregledovanje združene prejete pošte vseh vaših e-poštnih računov
Pregledate lahko e-sporočila vseh vaših računov na enem mestu brez preklapljanja 
med računi.

Samo potrdite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem potrdite Vsi 
računi. E-poštna sporočila so obarvana, tako da z lahkoto razlikujete med različnimi 
e-poštnimi računi. 

V združeni prejeti pošti je lahko prikazanih do 15 e-poštnih računov.

Pošiljanje novega sporočila

1. V Gmail prejeta pošta pritisnite  in potem potrdite Sestavi.

2. Če ste na HTC ChaCha nastavili več Google računov, izberite kateri Gmail naslov 
želite uporabiti za pošiljanje vašega e-sporočila. Pritisnite polje, ki prikazuje vaš 
trenutni Gmail naslov in potem potrdite drug naslov, ki ga želite uporabiti za 
pošiljanje.

3. Vnesite naslov prejemnikove e-pošte v polje Za. Če pošiljate e-pošto več 
prejemnikom hkrati, vstavite med njihove e-poštne naslove vejice.

Če želite poslati (Cc) ali (Bcc) e-sporočila drugim prejemnikom, pritisnite  in 
potem potrdite Dodaj CC/Bcc.

4. Vnesite Predmet e-pošte in sestavite svoje e-sporočilo.

5. Če želite dodati sliko, pritisnite  in potem potrdite Dodaj.

6. Poiščite in potem potrdite sliko, ki jo želite dodati.

7. Ko ste sestavili svoje sporočilo potrdite .

Med sestavljanjem sporočila pritisnite   za shranjevanje osnutka. Ali pritisnite  
za opustitev sporočila.  

Pošta

O aplikaciji Pošta

S pomočjo aplikacije Pošta dodajte spletni poštni račun in druge e-poštne račune 
POP3 ali IMAP. V HTC ChaCha si lahko nastavite in uporabljate tudi e-pošto storitve 
ActiveSync.

Po dodajanju widgeta Pošta lahko berete POP3/IMAP ali Exchange ActiveSync 
e-pošto na Začetnem zaslonu.

Dodajanje e-poštnega računa POP3/IMAP 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Pošta. 

2. Izberite eno od možnosti:

 � Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite Naprej (POP3/
IMAP) na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.

 � Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikacijo Pošta, pritisnite , in potem 
potrdite postavko Naprej > Nov račun. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika 
e-pošte, potrdite postavko Naprej (POP3/IMAP).

3. Vpišite e-poštni naslov in geslo vašega e-poštnega računa in potrdite postavko 
Naprej.

4. Če tipa računa, ki ga želite nastaviti, ni v interni podatkovni bazi, bo telefon od 
vas zahteval več podrobnosti. 

5. Vpišite ime računa in vaše ime in potem potrdite postavko Zaključi nastavitve. 
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Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

V HTC ChaCha lahko nastavite enega ali več računov Microsoft Exchange ActiveSync. 
Sinhronizirate lahko s programom Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) 
ali novejšimi.

V HTC ChaCha lahko dodate do 15 Exchange ActiveSync računov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Pošta. 

2. Izberite eno od možnost:

 � Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite Microsoft 
Exchange ActiveSync na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.

 � Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikacijo Pošta, pritisnite , a in potem 
potrdite postavko Naprej > Nov račun. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika 
e-pošte, potrdite postavko Microsoft Exchange ActiveSync. 

3. Vpišite podrobnosti Exchange ActiveSync računa in pritisnite na tipko Naprej. Če 
vaš službeni Exchange strežnik ne podpira avtomatične zaznave, boste morali 
vpisati nastavitve Exchange stražnika po pritisku na tipko Naprej. Podrobnosti 
vam priskrbi sistemski skrbnik Exchange strežnika.

4. Izberite tip informacij, ki jih želite sinhronizirati. Določite tudi kako pogosto želite 
posodobiti in sinhronizirati e-pošto v HTC ChaCha, in potem potrdite Naprej.

5. Vpišite ime računa in potem potrdite postavko Zaključi nastavitve.

Preverjanje svoje Prejete pošte

Ko odprete aplikacijo pošta, se prikaže prejeta pošta enega vaših e-poštnih računov, ki 
ste jih nastavili na HTC ChaCha.

Za preklapljanje med e-poštnimi računi, potrdite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni 
račun in potem potrdite drug račun. 

Pregledovanje združene prejete pošte vseh vaših e-poštnih računov
Pregledate lahko e-sporočila vseh vaših računov na enem mestu brez preklapljanja 
med računi.

Samo potrdite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem potrdite Vsi 
računi. E-poštna sporočila so obarvana, tako da z lahkoto razlikujete med različnimi 
e-poštnimi računi. 

V združeni prejeti pošti je lahko prikazanih do 15 e-poštnih računov.
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Koledar

O aplikaciji Koledar
Nikoli več ne boste pozabili na pomemben datum. Uporabljajte aplikacijo Koledar za 
planiranje vaših sestankov, srečanj in zmenkov.

vaš HTC ChaCha lahko nastavite tako, da se bo sinhroniziral z naslednjimi tipi 
koledarjev:

 � Na HTC ChaCha se prijavite v svoj Google račun, da bi lahko sinhronizirali 
aplikacijo Koledar s svojim online Google koledarjem. Dodate lahko več Google 
računov.

 � Če na svojem računalniku uporabljate Microsoft Outlook®, lahko vaš HTC Sync 
nastavite na svojem računalniku tako, da bo sinhroniziral Outlook koledar 
z aplikacijo Koledar.

 � Če imate račun Microsoft Exchange ActiveSync in ste ga dodali na HTC ChaCha, 
lahko sinhronizirate aplikacijo Koledar s svojimi dogodki v Exchange ActiveSync 
koledarju.

 � Če ste prijavljeni v socialno omrežje, kot npr. Facebook, se bodo rojstni dnevi in 
dogodki vaših prijateljev pojavili v Koledarju.

Ustvarjanje dogodkov
Ustvarjate lahko dogodke, ki se sinhronizirajo z vašim Google Koledarjem, Outlookom 
vašega računalnika, Koledarjem ali Exchange ActiveSync koledarjem, kot tudi samo 
z dogodki v HTC ChaCha.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Koledar.

2. V katerem koli prikazu Koledarja pritisnite na Nov dogodek.

3. Če imate več koledarjev, izberite koledar, v katerega želite dodati dogodek:

 � Izberite vaš Google račun za ustvarjanje dogodka v Google Koledarju. Če 
imate več Google koledarjev na spletu, izberite v katerega želite dodati 
dogodek.

 � Izberite PC Sync za ustvarjanje dogodkov v koledarju na HTC ChaCha. 
S pomočjo HTC Sync jih lahko sinhronizirate z Outlookom na vašem 
računalniku.

 � Izberite Exchange ActiveSync račun za ustvarjanje dogodka v Exchange 
ActiveSync koledarju.

4. Vpišite ime dogodka.

5. Za določitev datuma in ure dogodka izberite eno od možnosti:

 � Če je dogodek časovno omejen, nastavite datum in uro v postavkah  
Od – Do.

 � Če dogodek traja cel dan, kot npr. rojstni dan, nastavite datum v postavkah 
Od - Do in potem označite polje Cel dan.

6. Vpišite dogodek in opis dogodka. 

7. Nastavite si uro opomnika.

Dodajate lahko druge opomnike v Google koledarju dogodkov. Pritisnite na  ain                              
potem potrdite na Dodaj opomnik.

8. Če se dogodek odvija redno, potrdite polje Ponavljanje in potem izberite kako 
pogosto se dogodek ponavlja.

9. Potrdite Shrani.

Povabite goste na vaš dogodek (samo Google koledar)

Ko povabite goste na vaš dogodek, bo s pomočjo Google računa poslana e-pošta z 
vabilom.

Če želite povabiti goste na vaš dogodek, ga morate ustvariti in objaviti v vašem 
Google koledarju.

1. Odprite koledar in ustvarite nov dogodek. Pritisnite v polje koledar in potem 
izberite vaš Google račun (ali enega od vaših drugih Google koledarjev).

2. Dodajte podrobnosti o dogodku, kot so datum, ura, kraj in podobno.

3. V polje Za, vnesite e-poštne naslove vseh, ki jih želite povabiti na dogodek. 
Naslove med seboj ločite z vejicami (,). Če ljudje, ki ste jim poslali vabilo 
uporabljajo Google koledar, bodo prejeli vabilo v koledar in kot e-pošto.

4. Potrdite Shrani, za dodajanje dogodka v Google koledar.

Pošiljanje prošnje za srečanje s pomočjo Koledarja (samo Exchange 
ActiveSync)

Če imate nameščen Exchange ActiveSync račun na HTC ChaCha, lahko uporabljate 
koledar za ustvarjanje dogovora za srečanje in pošljete e-pošto s prošnjo za srečanje 
ljudem, ki jih želite povabiti na srečanje.

1. Odprite koledar in ustvarite nov dogodek. Pritisnite v polje koledar in potem 
izberite vaš Exchange ActiveSync račun.

2. Dodajte podrobnosti o dogodku, kot so datum, ura, kraj in podobno.

3. Pritisnite  in potem potrdite Prošnja za srečanje.

4. Potrdite  in izberite udeležence med vašimi kontakti ali službenega seznama.

5. Vnesite vaše sporočilo in potem potrdite Pošlji.

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SLO.indb   60 9.6.11   14:55



61 Koledar      

5. Za določitev datuma in ure dogodka izberite eno od možnosti:

 � Če je dogodek časovno omejen, nastavite datum in uro v postavkah 
Od – Do.

 � Če dogodek traja cel dan, kot npr. rojstni dan, nastavite datum v postavkah 
Od - Do in potem označite polje Cel dan.

6. Vpišite dogodek in opis dogodka. 

7. Nastavite si uro opomnika.

Dodajate lahko druge opomnike v Google koledarju dogodkov. Pritisnite na  ain                              
potem potrdite na Dodaj opomnik.

8. Če se dogodek odvija redno, potrdite polje Ponavljanje in potem izberite kako 
pogosto se dogodek ponavlja.

9. Potrdite Shrani.

Povabite goste na vaš dogodek (samo Google koledar)

Ko povabite goste na vaš dogodek, bo s pomočjo Google računa poslana e-pošta z 
vabilom.

Če želite povabiti goste na vaš dogodek, ga morate ustvariti in objaviti v vašem 
Google koledarju.

1. Odprite koledar in ustvarite nov dogodek. Pritisnite v polje koledar in potem 
izberite vaš Google račun (ali enega od vaših drugih Google koledarjev).

2. Dodajte podrobnosti o dogodku, kot so datum, ura, kraj in podobno.

3. V polje Za, vnesite e-poštne naslove vseh, ki jih želite povabiti na dogodek. 
Naslove med seboj ločite z vejicami (,). Če ljudje, ki ste jim poslali vabilo 
uporabljajo Google koledar, bodo prejeli vabilo v koledar in kot e-pošto.

4. Potrdite Shrani, za dodajanje dogodka v Google koledar.

  Pošiljanje prošnje za srečanje s pomočjo Koledarja (samo Exchange 
ActiveSync)

Če imate nameščen Exchange ActiveSync račun na HTC ChaCha, lahko uporabljate 
koledar za ustvarjanje dogovora za srečanje in pošljete e-pošto s prošnjo za srečanje 
ljudem, ki jih želite povabiti na srečanje.

1. Odprite koledar in ustvarite nov dogodek. Pritisnite v polje koledar in potem 
izberite vaš Exchange ActiveSync račun.

2. Dodajte podrobnosti o dogodku, kot so datum, ura, kraj in podobno.

3. Pritisnite  in potem potrdite Prošnja za srečanje.

4. Potrdite  in izberite udeležence med vašimi kontakti ali službenega seznama.

5. Vnesite vaše sporočilo in potem potrdite Pošlji.
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Zemljevidi in lokacije

Nastavitve lokacije

Vklop lokacijskih storitev

Če želite poiskati svojo lokacijo s pomočjo telefona, morate omogočiti iskanje 
lokacijskih virov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Nastavitve > Lokacija.

2. Izberite eno od možnosti:

Uporaba 
brezžičnega omrežja

Uporablja omrežje Wi-Fi ali vašo mobilno podatkovno 
povezavo za iskanje približne lokacija.

Uporaba GPS 
satelitov

Poišče vašo točno GPS lokacijo. Ta funkcija zahteva 
jasno nebo in več energije v bateriji.

Google zemljevidi

O aplikaciji Google zemljevidi

Aplikacija Google zemljevidi omogoča sledenje vaše trenutne lokacije, aktualne 
prometne situacije in pridobivanje podrobnih navodil za pot do vašega cilja. Ponuja 
tudi iskalno orodje, s pomočjo katerega lahko iščete kraje ali naslove na zemljevidu ali 
sledite krajem na ravni ulic.

 � Za uporabo aplikacije Google zemljevidi morate imeti aktivno podatkovno 
povezavo ali Wi-Fi povezavo.

 � To Če želite poiskati svojo lokacijo v Google zemljevidih, morate omogočiti iskanje 
lokacijskih virov.

 � Aplikacija Google zemljevidi ne pokriva vseh držav in mest.

Uporaba zemljevidov

Ko odprete aplikacijo Google zemljevidi, lahko hitro najdete svojo lokacijo na 
zemljevidu ali poiščete bližnje kraje s pomočjo približevanja ali oddaljevanja.

Če želite poiskati svojo lokacijo v Google zemljevidih, morate omogočiti iskanje 
lokacijskih virov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Zemljevidi.

2. Pritisnite  za prikaz trenutne  lokacije. Modra oznaka  prikazuje vašo lokacijo 
na zemljevidu. 

3. Izberite eno od možnosti: 

Premikanje Zdrsnite s prstom po zaslonu v katero koli smer in tako 
prikažite bližnje kraje na zemljevidu.

Približevanje  � Palec  in kazalec položite na zgornji del površine, ki jo 
želite približati in potem na zemljevidu raztegnite prste.

 � Pritisnite 
 � Dvakrat pritisnite na del zemljevida, ki ga želite približati. 

Oddaljevanje  � Sliko pomanjšate s stiskom palca in kazalca na 
zemljevidu..

 � Pritisnite .

Izpis informacij
Za naključno
lokacijo

1. Pritisnite in zadržite na lokacijo na zemljevidu. Nad 
lokacijo se odpre balon z naslovom in miniaturnim 
prikazom ulice (če je na voljo).

2.  Za izpis podrobnejših informacij pritisnite na balon.  
Dobite lahko navodila za pot do lokacije, preverite kraje 
v bližini in še mnogo več.

Iskanje lokacije

V Google zemljevidih lahko iščete lokacije, kot so naslovi ali različni tipi podjetij ali 
ustanov (na primer muzej). 

1. V Zemljevidi vnesite v iskalno polje kraj v katerem želite iskati.

2. Pritisnite   za iskanje lokacije, ki ste jo vnesli ali pritisnite ponujene postavke. 
Rezultati iskanja so prikazani kot oznake na zemljevidu. 

3. Izberite eno od možnosti:

 � Potrdite oznako  da bi videli ali je to tisto kar iščete, če je potrdite balon. 

 � Pritisnite  za prikaz rezultatov iskanja v obliki seznama in potem potrdite 
lokacijo.

Podrobnosti o izbrani lokaciji se izpišejo na zaslonu. 

4. Izberite eno od možnosti

 � Potrdite tipke na zaslonu za ogled lokacije na zemljevidu, za pridobitev 
navodil, poglejte lokacijo v Uličnem pogledu, če je na voljo in podobno. 
Podrsajte zaslon navzdol za prikaz več možnosti.

 � Podrsajte v levo ali v desno po zaslonu za prikaz informacij za naslednji ali 
prejšnji rezultat iskanja.

Čiščenje zemljevida 
Po zaključenem iskanju v zemljevidu, lahko odstranite različne oznake.

Pritisnite , in potem potrdite Počisti zemljevid. 
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3. Izberite eno od možnosti: 

Premikanje Zdrsnite s prstom po zaslonu v katero koli smer in tako 
prikažite bližnje kraje na zemljevidu.

Približevanje  � Palec  in kazalec položite na zgornji del površine, ki jo 
želite približati in potem na zemljevidu raztegnite prste.

 � Pritisnite 
 � Dvakrat pritisnite na del zemljevida, ki ga želite približati. 

Oddaljevanje  � Sliko pomanjšate s stiskom palca in kazalca na 
zemljevidu..

 � Pritisnite .

Izpis informacij
Za naključno
lokacijo

1. Pritisnite in zadržite na lokacijo na zemljevidu. Nad 
lokacijo se odpre balon z naslovom in miniaturnim 
prikazom ulice (če je na voljo).

2.  Za izpis podrobnejših informacij pritisnite na balon. 
Dobite lahko navodila za pot do lokacije, preverite kraje 
v bližini in še mnogo več.

Iskanje lokacije

V Google zemljevidih lahko iščete lokacije, kot so naslovi ali različni tipi podjetij ali 
ustanov (na primer muzej). 

1. V Zemljevidi vnesite v iskalno polje kraj v katerem želite iskati.

2. Pritisnite   za iskanje lokacije, ki ste jo vnesli ali pritisnite ponujene postavke. 
Rezultati iskanja so prikazani kot oznake na zemljevidu. 

3. Izberite eno od možnosti:

 � Potrdite oznako  da bi videli ali je to tisto kar iščete, če je potrdite balon. 

 � Pritisnite  za prikaz rezultatov iskanja v obliki seznama in potem potrdite 
lokacijo.

Podrobnosti o izbrani lokaciji se izpišejo na zaslonu. 

4. Izberite eno od možnosti

 � Potrdite tipke na zaslonu za ogled lokacije na zemljevidu, za pridobitev 
navodil, poglejte lokacijo v Uličnem pogledu, če je na voljo in podobno. 
Podrsajte zaslon navzdol za prikaz več možnosti.

 � Podrsajte v levo ali v desno po zaslonu za prikaz informacij za naslednji ali 
prejšnji rezultat iskanja.

Čiščenje zemljevida 
Po zaključenem iskanju v zemljevidu, lahko odstranite različne oznake.

Pritisnite , in potem potrdite Počisti zemljevid. 

+BOOK_ChaCha_HTC_Balk_UM_SLO.indb   63 9.6.11   14:55



64 HTC Sync

HTC Sync

O HTC Sync
V telefonu imate nove fotografije z dopusta, vaš poslovni koledar pa je v vašem 
računalniku. Zakaj ne bi imeli teh in podobnih datotek dostopnih na obeh napravah?

Aplikacija HTC Sync vam omogoča:

 � Sinhronizacijo stikov med aplikacijami Microsoft Outlook, Outlook Express ali 
Windows stiki na računalniku in v vašem telefonu.

 � Sinhronizacijo dogodkov v koledarju med aplikacijami Outlook ali Windows 
Koledar na računalniku in v vašem telefonu.

 � Prenesite fotografije, video posnetke, dokumente, glasbo in sezname predvajane 
glasbe na svoj telefon in uživajte ob poslušanju.

 � Enostavno uvozite posnete fotografije in video posnetke iz svojega telefona na 
računalnik.

 � Shranjujte enake zaznamke v računalniku in v svojem spletnem brskalniku na 
telefonu. 

 � Namestite si aplikacije za mobilne telefon tretje strani (aplikacije, ki niso naložene 
z Android Market) z vašega računalnika.

 � Za sinhronizacijo multimedijskih datotek in dokumentov morate v svoj HTC ChaCha 
vložiti spominsko kartico.

 � Dostopne kategorije in možnosti so odvisne od tega, katero napravo ste povezali 
z računalnikom.

Nameščanje HTC Sync
 � HTC Sync lahko namestite na računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, 
Windows Vista ali Windows XP.

 � Sync zahteva na računalniku USB 2.0 za povezavo in sinhronizacijo s HTC ChaCha.
 � Za zagotovitev enostavne namestitve aplikacije HTC Sync najprej zaprite vse 
aktivne programe, začasno tudi antivirusni program in potem opravite namestitev.

Kopirajte program za namestitev iz spominske kartice na svoj računalnik in ga 
uporabite za namestitev.

Po namestitvi aplikacije HTC Sync je na glavni panel vašega računalnika dodana ikona 
 HTC Sync (v desnem spodnjem kotu zaslona). Z dvojnim klikom na ikono odprete 

aplikacijo HTC Sync.

Nastavljanje aplikacije HTC Sync za 
prepoznavanje HTC ChaCha

1. HTC ChaCha povežite z računalnikom s pomočjo USB kabla, ki je v paketu.

2. Ko vas HTC ChaCha pozove k izbiri tipa povezave USB, pritisnite na postavko 
HTC Sync in potem pritisnite na Končano. Počakajte da aplikacija HTC Sync 
prepozna HTC ChaCha.

3. Na zaslonu Nastavitve naprave vpišite ime za HTC ChaCha.

4. Kliknite na Shrani. Odpre se panel Naprave.

Če želite kasneje spremeniti ime HTC ChaCha, potrdite Pregled > Nastavitve naprave.

Spoznavanje delovnega prostora
Na panelu Naprava lahko nastavite vaše možnosti sinhronizacije, pregledate splošne 
informacije o HTC ChaCha, preverite zasedenost spominske kartice in začnete s 
sinhronizacijo.

Kategorije in možnosti, ki so na voljo so odvisne od naprave, s katero se povezujete.

 � Na desni strani panela Naprava lahko potrdite kategorijo za ogled njenih 
možnosti sinhronizacije. 
S pritiskanjem na Preglej prikažete osnovne informacije o programski opremi in 
spominski kartici, lahko tudi spremenite ime HTC ChaCha ali namestite aplikacije 
tretje strani na HTC ChaCha.

 � Sinhroniziraj zdaj vam omogoči sinhronizacijo kategorij in možnosti, ki ste jih 
določili.

 � Vrstica z oceno zasedenosti pomnilnika poleg Sinhroniziraj zdaj tipke prikazuje 
oceno zasedenosti vaše kartice, ki bo potrebna, ko bodo nove postavke 
sinhronizirane in dodane na HTC ChaCha.

Urejanje sinhronizacije
Lahko izberete tipe datotek in informacij, za katere želite, da se sinhronizirajo z vašim 
računalnikom in HTC ChaCha.

Možnosti glasbene sinhronizacije

Prenesite glasbene posnetke in pesmi, ki jih poslušate iz računalnika na HTC ChaCha. 
Če imate ustvarjen seznam predvajanja v iTunes® ali Windows Media® Player, ju lahko 
tudi sinhronizirate.

Sinhronizirate lahko avdio datoteke formatov:*.aac,*.amr,*.m4a,*.mid,*.midi,*.mp3,
*.wav,*.wma
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Nastavljanje aplikacije HTC Sync za 
prepoznavanje HTC ChaCha

1. HTC ChaCha povežite z računalnikom s pomočjo USB kabla, ki je v paketu.

2. Ko vas HTC ChaCha pozove k izbiri tipa povezave USB, pritisnite na postavko 
HTC Sync in potem pritisnite na Končano. Počakajte da aplikacija HTC Sync 
prepozna HTC ChaCha.

3. Na zaslonu Nastavitve naprave vpišite ime za HTC ChaCha.

4. Kliknite na Shrani. Odpre se panel Naprave.

Če želite kasneje spremeniti ime HTC ChaCha, potrdite Pregled > Nastavitve naprave.

Spoznavanje delovnega prostora
Na panelu Naprava lahko nastavite vaše možnosti sinhronizacije, pregledate splošne 
informacije o HTC ChaCha, preverite zasedenost spominske kartice in začnete s 
sinhronizacijo.

Kategorije in možnosti, ki so na voljo so odvisne od naprave, s katero se povezujete.

 � Na desni strani panela Naprava lahko potrdite kategorijo za ogled njenih 
možnosti sinhronizacije. 
S pritiskanjem na Preglej prikažete osnovne informacije o programski opremi in 
spominski kartici, lahko tudi spremenite ime HTC ChaCha ali namestite aplikacije 
tretje strani na HTC ChaCha.

 � Sinhroniziraj zdaj vam omogoči sinhronizacijo kategorij in možnosti, ki ste jih 
določili.

 � Vrstica z oceno zasedenosti pomnilnika poleg Sinhroniziraj zdaj tipke prikazuje 
oceno zasedenosti vaše kartice, ki bo potrebna, ko bodo nove postavke 
sinhronizirane in dodane na HTC ChaCha.

Urejanje sinhronizacije
Lahko izberete tipe datotek in informacij, za katere želite, da se sinhronizirajo z vašim 
računalnikom in HTC ChaCha.

Možnosti glasbene sinhronizacije

Prenesite glasbene posnetke in pesmi, ki jih poslušate iz računalnika na HTC ChaCha. 
Če imate ustvarjen seznam predvajanja v iTunes® ali Windows Media® Player, ju lahko 
tudi sinhronizirate.

Sinhronizirate lahko avdio datoteke formatov:*.aac,*.amr,*.m4a,*.mid,*.midi,*.mp3,
*.wav,*.wma
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1. Na panelu Naprava, pritisnite Glasba in potem potrdite tipko Vključi. Vklop 
sinhronizacije Glasbe pomeni, da želite, da je ta kategorija vključena vedno, ko 
sinhronizirate vaš računalnik in HTC ChaCha

2. Izberite Sinhroniziraj glasbene datoteke iz in potem potrdite Dodaj. 

3. Izberite mapo, ki vsebuje vaše glasbene datoteke in pritisnite OK.

4. Izberite Sinhroniziraj glasbene datoteke iz iTunes in Windows Media Player, 
če uporabljate iTunes ali Windows Media Player na vašem računalniku, potem 
izberite seznam predvajanja, ki ga želite sinhronizirati s HTC ChaCha. 

Možnosti sinhronizacije Galerije

Avtomatično lahko sinhronizirate fotografije in videoposnetke med HTC ChaCha in 
računalnikom.

Lahko sinhronizirate fotografije in videoposnetke formatov:
 � Fotografije:*.bmp,*.gif,*.jpeg,*.jpg,*.png
 � Videoposnetki:*.3gp,*.3g_,*.mp4,*.wmv

1. Na zaslonu Naprava potrdite Galerija in potem izberite tipko Vključi. Vklop 
sinhronizacije Galerije pomeni, da želite, da je ta kategorija vključena vedno, ko 
sinhronizirate vaš računalnik in HTC ChaCha.

2. Za avtomatičen uvoz vaših posnetkov na vaš računalnik med sinhronizacijo, 
izberite Kopiraj napravo Kamera posnetki na osebnem računalniku. Slike in 
videoposnetki iz vaše spominske kartice bodo shranjeni v Moje Fotografije\
Naprava Kamera Datoteka posnetki v vašem računalniku. 

3. Izberite Sinhroniziraj slike in videoposnetke iz osebnega računalnika in potem 
potrdite Dodaj. 

4. Izberite mapo, ki vsebuje multimedijske datoteke in potrdite OK. Vse podprte 
fotografije in videoposnetki dodani v to mapo bodo med sinhronizacijo kopirani 
na spominsko kartico.

Možnosti sinhronizacije Koledarja

HTC ChaCha lahko sinhronizira srečanja in dogodke z vašim koledarjem in Outlookom 
(Outlook XP, Outlook 2003 ali Outlook 2007) ali Windows Koledarjem.

1. Na zaslonu Naprava, potrdite Koledar in potem potrdite tipko Vklopi. Vklop 
sinhronizacije Koledarja pomeni, da želite, da je ta kategorija vključena vedno, ko 
sinhronizirate vaš računalnik in HTC ChaCha.

2. Izberite aplikacijo, s katero želite sinhronizirati vaše dogodke v koledarju.

3. Izberite od kje želite začeti s sinhronizacijo vaših dogodkov v koledarju. 

4. Če se pojavijo nasprotne informacije na obeh, HTC ChaCha in računalniku, 
izberite katere informacije želite obdržati.

Samo podprta polja koledarja na HTC ChaCha bodo sinhronizirana.

Možnosti sinhronizacije Ljudi

Sinhronizirajte HTC ChaCha kontakte z vašim Outlookom (Outlook  XP, Outlook 2003 
ali Outlook 2007), Outlook Express ali Windows Kontakti.

Če želite sinhronizirati kontakte na vaši SIM kartici, jih morate najprej uvoziti v HTC 
ChaCha pomnilnik. 

1. Na zaslonu Naprava, potrdite Ljudi in potem potrdite tipko Vklopi. Vklop 
sinhronizacije Ljudi pomeni, da želite, da je ta kategorija vključena vedno, ko 
sinhronizirate vaš računalnik in HTC ChaCha.

2. Izberite aplikacijo, s katero želite sinhronizirati vaše kontakte.

3. Če se pojavijo nasprotne informacije na obeh, HTC ChaCha in računalniku, 
izberite katere informacije želite obdržati. 

Samo podprta kontaktna polja na HTC ChaCha bodo sinhronizirana.

Sinhronizacija HTC ChaCha
Preverite vrstico ocenjene porabe zraven tipke Sinhroniziraj zdaj za oceno velikosti 
datoteke nove postavke za sinhronizacijo na HTC ChaCha.

Ko ne bo več dovolj prostora na vaši spominski kartici, boste videli opozorilo in 
sinhronizacija ne bo možna.

1. Po izbiri in prilagoditvi kategorij, ki jih želite sinhronizirati, potrdite Sinhroniziraj 
zdaj.

2. Ko je sinhronizacija končana potrdite Prekini povezavo. 

3. Varno odstranite HTC ChaCha po navodilih operacijskega sistema vašega 
računalnika. 

Ko naslednjič povežete HTC ChaCha z vašim računalnikom, sinhronizacija avtomatično 
steče, na podlagi vaših nastavitev za sinhronizacijo.
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Možnosti sinhronizacije Ljudi

Sinhronizirajte HTC ChaCha kontakte z vašim Outlookom (Outlook  XP, Outlook 2003 
ali Outlook 2007), Outlook Express ali Windows Kontakti.

Če želite sinhronizirati kontakte na vaši SIM kartici, jih morate najprej uvoziti v HTC 
ChaCha pomnilnik. 

1. Na zaslonu Naprava, potrdite Ljudi in potem potrdite tipko Vklopi. Vklop 
sinhronizacije Ljudi pomeni, da želite, da je ta kategorija vključena vedno, ko 
sinhronizirate vaš računalnik in HTC ChaCha.

2. Izberite aplikacijo, s katero želite sinhronizirati vaše kontakte.

3. Če se pojavijo nasprotne informacije na obeh, HTC ChaCha in računalniku, 
izberite katere informacije želite obdržati. 

Samo podprta kontaktna polja na HTC ChaCha bodo sinhronizirana.

Sinhronizacija HTC ChaCha
Preverite vrstico ocenjene porabe zraven tipke Sinhroniziraj zdaj za oceno velikosti 
datoteke nove postavke za sinhronizacijo na HTC ChaCha.

Ko ne bo več dovolj prostora na vaši spominski kartici, boste videli opozorilo in 
sinhronizacija ne bo možna.

1. Po izbiri in prilagoditvi kategorij, ki jih želite sinhronizirati, potrdite Sinhroniziraj 
zdaj.

2. Ko je sinhronizacija končana potrdite Prekini povezavo. 

3. Varno odstranite HTC ChaCha po navodilih operacijskega sistema vašega 
računalnika. 

Ko naslednjič povežete HTC ChaCha z vašim računalnikom, sinhronizacija avtomatično 
steče, na podlagi vaših nastavitev za sinhronizacijo.
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Namestitev aplikacije iz vašega računalnika 
na HTC ChaCha
IČe imate v računalniku datoteko aplikacij (*.apk), jo lahko s pomočjo HTC Sync 
namestite na HTC ChaCha. Priporočamo, da nameščate samo aplikacije, katerim 
zaupate.

Preden začnete, se prepričajte, da je HTC ChaCha nastavljen tako, da omogoča 
namestitev aplikacij iz računalnika na HTC ChaCha. Če želite to storiti, pritisnite na 

 in na Začetnem zaslonu potrdite Nastavitve > Aplikacije in potem označite polje 
Neznani viri.

1. Na panelu Naprave kliknite Pregled.

2. Kliknite na Program za nameščanje aplikacij.

3. Poiščite datoteko z aplikacijami na računalniku in potem kliknite na Odpri.  
V HTC ChaCha se sproži proces nameščanja.

4. Na zaslonu HTC ChaCha preverite, ali so izpisana dodatna navodila za zaključek 
namestitve.

5. Po zaključku namestitve lahko potrdite Prekini povezavo.

6. Varno odstranite HTC ChaCha po navodilih operacijskega sistem vašega 
računalnika.

Sinhronizacija druge naprave z vašim 
računalnikom
Če imate več kot eno napravo za sinhronizacijo, lahko preklapljate z ene na drugo.

1. Povežite drugo napravo z vašim računalnikom in nastavite aplikacijo HTC Sync 
tako, da bi prepoznala napravo. 

2. Potrdite napravo, ki jo želite nastaviti ali s katero želite opraviti sinhronizacijo. 
Odpre se panel Naprave, v katerem lahko uredite nastavitve sinhronizacije za 
to napravo.

Če želite preklopiti na drugo napravo, zaradi sinhronizacije, pritisnite na Naprave in 
potem potrdite ime ali sliko naprave.

Nalaganje najnovejše posodobitve aplikacije 
HTC Sync
Občasno obiščite spletne strani tehnične podpore HTC (www.htc.com/support/) in 
preverite, ali so na voljo najnovejše posodobitve HTC Sync, da bi si jih lahko naložili 
in namestili na računalnik. 

Po namestitvi najnovejše posodobitve aplikacijo HTC Sync ponovno nastavite, tako da 
bi prepoznala in se sinhronizirala s HTC ChaCha.
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HTCSense.com

Prijava v račun HTCSense.com 
V HTCSense.com račun se lahko prijavite s pomočjo HTC ChaCha ali spletnega 
brskalnika v računalniku. 

Prijava s HTC ChaCha

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite postavko Nastavitve > 
Računi in sinhronizacija.

2. Pritisnite na Dodaj račun > HTC Sense.

Prijava z računalnikom

Prepričajte se, da imate HTC ChaCha v bližini, potrebovali ga boste za prijavo v račun. 

1. V računalniku odprite spletni brskalnik.

2. Pojdite na www.htcsense.com.

3. Sledite navodilom na zaslonu in se prijavite v svoj račun HTCSense.com.

Po prijavi v HTCSense.com na spletu se morate z istimi prijavnimi podatki prijaviti 
v HTC ChaCha.

Posodobitev podrobnosti računa

1. V računalniku odprite spletni brskalnik in se prijavite v HTCSense.com račun.

2. V desnem zgornjem kotu pritisnite na postavko Račun.

3. Posodobite podrobnosti računa in potem pritisnite na Shrani spremembe.

Uporaba HTCSense.com
Ste pozabili HTC ChaCha doma ali pa ga ne morete najti? Ali še huje, izgubili ste ga na 
vlaku. S pomočjo HTCSense.com lahko s HTC ChaCha komunicirate in preusmerjate 
klice in sporočila na drugo številko, pripravite HTC ChaCha do zvonjenja, ga zaklenete 
in celo izbrišete njegovo vsebino.

Če želite uporabljati te funkcije, se morate prijaviti v HTCSense.com v spletnem 
brskalniku računalnika.
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Odstranjevanje vsebin na HTC ChaCha

Če možnost, da bi dobili HTC ChaCha nazaj ne obstaja več, lahko odstranite vsebine 
na HTC ChaCha in nameščeni spominski kartici, da nihče ne bi prišel do občutljivih 
informacij, ki jih imate v HTC ChaCha.  

Ne obstaja noben način, na katerega bi lahko podatke v vašem HTC ChaCha in na 
spominski kartici priklicali nazaj potem, ko ste odstranili vsebine, zato bodite pred 
tem korakom popolnoma prepričani, da želite vsebine odstraniti. 

1. Na HTCSense.com potrdite postavko Odstrani napravo.

2. Po zahtevi za potrditev potrdite Odstrani napravo. 

Odstranjevanje vašega HTCSense.com računa
1. V računalniku odprite spletni brskalnik in se prijavite v račun HTCSense.com.

2. V desnem zgornjem kotu potrdite Račun.

3. Potrdite postavko Če želite odstraniti račun HTCSense, kliknite tukaj. 

Z  odstranitvijo računa HTCSense.com odstranite tudi svoje podatke na strežnikih 
HTCSense.com.

Vklop iskalnika telefona 

Nekatere lastnosti HTCSense.com zahtevajo, da je v vašem telefonu vklopljena funkcija 
Iskalnik telefona.

1. Na HTC ChaCha na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite 
Nastavitve.

2. Potrdite postavko Lokacija

3. Označite polje Iskalnik telefona.

Preusmerjanje pogovorov in sporočil

Če HTC ChaCha nimate pri sebi, lahko pogovore in sporočila preusmerite na drug 
telefon.  

Na HTCSense.com potrdite Preusmeri klice in/ali Preusmeri sporočila vklopi/izklopi 
tipko. 

Nastavite HTC ChaCha tako, da zvoni

Veste, da imate HTC ChaCha doma, vendar ga nikakor ne morete najti. Nastavite, da 
bo HTC ChaCha zvonil tudi ko je zvonjenje ugasnjeno, da ga boste lahko našli. Najbrž 
se skriva pod kupom perila. 

Na HTCSense.com potrdite postavko Zvonjenje.

Iskanje HTC ChaCha

Ste HTC ChaCha med opravki pomotoma nekje pozabili? S pomočjoHTCSense.com 
lahko določite približno kje se nahaja.

Če želite, da ta funkcija deluje, v HTC ChaCha vklopite Iskalnik telefona v Nastavitve 
> Lokacija.

Na HTCSense.com poglejte na zemljevid, da bi ugotovili, kje je HTC ChaCha. Potrdite 
postavko Osveži lokacijo za osvežitev zemljevida.

Zaklepanje HTC ChaCha

Ste izgubili telefon? Zaklenite ga in na zaslonu objavite sporočilo, da bi vas lahko 
morebitni najditelj poiskal. 

1. Na HTCSense.com potrdite postavko Zakleni telefon.

2. Vpišite PIN kodo, alternativno telefonsko številko, na katero lahko morebitni 
najditelj pokliče in kratko sporočilo, ki se izpiše na zaslonu.

Alternativna številka se izpiše na zaslonu telefona. Če nekdo najde vaš telefon,  
lahko enostavno pritisne na številko in vas s HTC ChaCha pokliče.  

3. Potrdite Shrani.
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Odstranjevanje vsebin na HTC ChaCha

Če možnost, da bi dobili HTC ChaCha nazaj ne obstaja več, lahko odstranite vsebine 
na HTC ChaCha in nameščeni spominski kartici, da nihče ne bi prišel do občutljivih 
informacij, ki jih imate v HTC ChaCha.  

Ne obstaja noben način, na katerega bi lahko podatke v vašem HTC ChaCha in na 
spominski kartici priklicali nazaj potem, ko ste odstranili vsebine, zato bodite pred 
tem korakom popolnoma prepričani, da želite vsebine odstraniti. 

1. Na HTCSense.com potrdite postavko Odstrani napravo.

2. Po zahtevi za potrditev potrdite Odstrani napravo. 

Odstranjevanje vašega HTCSense.com računa
1. V računalniku odprite spletni brskalnik in se prijavite v račun HTCSense.com.

2. V desnem zgornjem kotu potrdite Račun.

3. Potrdite postavko Če želite odstraniti račun HTCSense, kliknite tukaj. 

Z  odstranitvijo računa HTCSense.com odstranite tudi svoje podatke na strežnikih 
HTCSense.com.
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Tipkovnica

O tipkovnici
Poleg lažjega klicanja lahko z uporabo tipkovnice, tudi pišete besedila, številke in 
simbole. Način vnašanja, ki ga trenutno uporabljate je prikazan v vrstici stanja. 

Uporaba tipk na tipkovnici

Uporabljajte naslednje tipke za vnašanje velikih črk, številk, posebnih znakov in 
simbolov, kot tudi za odpiranje aplikacije Kamera ali pošiljanje sporočil: 

Shift tipka
 � Pritisnite enkrat in potem pritisnite tipko črke, za vnos velike črke.
 � Pritisnite dvakrat za zaklepanje tipk in vnos več velikih črk zaporedoma. 

Ko zaklenete Shift tipko se kurzor spremeni .
Za odklepanje tipk še enkrat pritisnite .

Funkcijska tipka
 � Pritisnite enkrat za uporabo znakov prikazanih poleg črk in tipk za 

ločila. Na primer, če želite vnesti simbol za dolar ($), pritisnite in potem 
pritisnite  U tipko.

 � Pritisnite dvakrat, za zaklepanje tipk in vnos več številk in znakov. Ko 
zaklenete Funkcijsko tipko se kurzor spremeni .
Za odklepanje Funkcijske tipke, še enkrat pritisnite .

 � Če želite izbrati drugačen jezik tipkovnice in omogočiti dostop do 
nastavitev tipkovnice, pritisnite  in potem pritisnite .

 � Če želite odpreti aplikacijo Kamera, pritisnite  in potem pritisnite .
 � Če želite poslati sporočilo v e-pošti, besedilnem sporočilu, Friend 

Stream, ali Facebook klepetu, pritisnite  in potem pritisnite .

Tipka simbol
Pritisnite za odpiranje panela s simboli in vstavite simbol ali poseben znak 
v vaše besedilo.

Tipke s puščicami 
Pritisnite tipke s puščicami za usmerjen premik.

O predvidevanju besedila
Predvidevanje besedila predlaga besede, ko vi pišete. Ko vnašate črke, predvidevanje 
besedila, analizira vaše vnose in predvidi seznam besed iz katerega lahko izbirate. 
Predvidevanje besedila ni privzeto omogočeno.

Omogočanje predvidevanja besedila

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in 
tipkovnica > Vnos z dotikom

2. Potrdite Nastavitve tipkovnice

3. Potrditve Predvidevanje

Vnašanje besed s predvidevanjem besedila

Predvidevanje besedila vam pomaga hitreje in natančneje sestaviti besedilo.

You must first enable predictive text in  > Nastavitve > Jezik in tipkovnica > 
Nastavitve tipkovnice pred uporabo predvidevanja vnosa besedila.

Za vnos besede v načinu predvidevanja, izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Če vidite besedo, ki jo želite, 
poudarjeno z rdečo ali zeleno, 
samo potrdite presledek za vnos 
besede v vaše besedilo.  

 � Če vidite besedo, ki jo želite, 
prikazano med predlogi predenj 
ste zaključili s pisanjem besede, 
pritisnite na besedo, da jo vnesete 
v vaše besedilo.

 � Če je prikazana puščica v desno 
od seznama predlogov, potrdite 
puščico za ogled predlogov. 

Nastavljanje drugega jezika tipkovnice

Poleg jezika tipkovnice, ki ga trenutno uporabljate, lahko nastavite, da je predvidevanje 
besedila dvojezično. Ko pišete, boste videli predloge besed v dveh jezikih, ki ste jih 
izbrali.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in 
tipkovnica > Vnos z dotikom.

2. Potrdite Dvojezično predvidevanje in potem izberite jezik, ki ga želite nastaviti. 

Vstavljanje besede v slovar za predvidevanje

HTC ChaCha se dobavlja s seznamom besed, ki jih uporablja za predvidevanje besedila. 
Ko med vnašanjem besedila pritisnete na katerokoli besedo na ponujenem seznamu, je 
avtomatično dodana v slovar za predvidevanje, če v njem pred tem še ni bila shranjena
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O predvidevanju besedila
Predvidevanje besedila predlaga besede, ko vi pišete. Ko vnašate črke, predvidevanje 
besedila, analizira vaše vnose in predvidi seznam besed iz katerega lahko izbirate. 
Predvidevanje besedila ni privzeto omogočeno.

Omogočanje predvidevanja besedila

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in 
tipkovnica > Vnos z dotikom

2. Potrdite Nastavitve tipkovnice

3. Potrditve Predvidevanje

Vnašanje besed s predvidevanjem besedila

Predvidevanje besedila vam pomaga hitreje in natančneje sestaviti besedilo.

You must first enable predictive text in  > Nastavitve > Jezik in tipkovnica > 
Nastavitve tipkovnice pred uporabo predvidevanja vnosa besedila.

Za vnos besede v načinu predvidevanja, izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Če vidite besedo, ki jo želite, 
poudarjeno z rdečo ali zeleno, 
samo potrdite presledek za vnos 
besede v vaše besedilo.  

 � Če vidite besedo, ki jo želite, 
prikazano med predlogi predenj 
ste zaključili s pisanjem besede, 
pritisnite na besedo, da jo vnesete 
v vaše besedilo.

 � Če je prikazana puščica v desno 
od seznama predlogov, potrdite 
puščico za ogled predlogov. 

Nastavljanje drugega jezika tipkovnice

Poleg jezika tipkovnice, ki ga trenutno uporabljate, lahko nastavite, da je predvidevanje 
besedila dvojezično. Ko pišete, boste videli predloge besed v dveh jezikih, ki ste jih 
izbrali.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in 
tipkovnica > Vnos z dotikom.

2. Potrdite Dvojezično predvidevanje in potem izberite jezik, ki ga želite nastaviti. 

Vstavljanje besede v slovar za predvidevanje

HTC ChaCha se dobavlja s seznamom besed, ki jih uporablja za predvidevanje besedila. 
Ko med vnašanjem besedila pritisnete na katerokoli besedo na ponujenem seznamu, je 
avtomatično dodana v slovar za predvidevanje, če v njem pred tem še ni bila shranjena
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Besedo lahko dodate na seznam tudi ročno

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in 
tipkovnica > Vnos z dotikom.

2. Potrdite Osebni slovar > Uredi osebni slovar > Dodaj.

3. Vnesite besedo, ki jo želite dodati in pritisnite OK

Urejanje ali brisanje besede v slovarju za predvidevanje

Lahko urejate ali brišete besed, ki ste jih pred tem dodali v slovar za predvidevanje.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in 
tipkovnica > Vnos z dotikom.

2. Potrdite Osebni slovar > Uredi osebni slovar > Dodaj. 

 � Za urejanje besede jo potrdite.

 � Za brisanje besede iz slovarja pritisnite  in potrdite Briši. Potem izberite 
besede, ki jih želite odstraniti in potrdite Briši.

Zaščitno kopiranje vašega osebnega slovarja na spominsko kartico

Če imate nameščeno spominsko kartico, lahko naredite zaščitno kopijo novih besed, ki 
ste jih dodali v slovar za predvidevanje.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in 
tipkovnica > Vnos z dotikom.

2. Potrdite Osebni slovar > Sinhroniziraj osebni slovar > Kopiraj na spominsko 
kartico.

3. Ko ste pozvani pritisnite OK. 

Uvoz vašega osebnega slovarja s spominske kartice

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Jezik in 
tipkovnica > Vnos z dotikom.

2. Potrdite Osebni slovar > Sinhroniziraj osebni slovar > Obnovi iz spominske 
kartice.

3. Ko ste pozvani pritisnite OK.
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Internetne povezave

Podatkovna povezava
Ko prvič vklopite HTC ChaCha, se avtomatično nastavi tako, da uporablja podatkovno 
povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM kartica). 

Preverjanje podatkovne povezave, ki jo uporabljate

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Pritisnite na Mobilna omrežja > Omrežni operatorji ali Imena pristopnih točk.

Vklop ali izklop podatkovne povezave

Izklop podatkovne povezave je koristen za porabo energije baterije in denarni 
prihranek pri stroških za uporabo. Vendar, če podatkovne povezave nimate vklopljene, 
ali niste povezani z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejemali  avtomatskih posodobite na 
svoj e-poštni račun, račune socialnih omrežij in drugih sinhroniziranih informacij.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Ko želite vklopiti podatkovno povezavo, označite polje Mobilno omrežje in ko 
želite izklopiti podatkovno povezavo, polje izpraznite. 

Dodajanje nove dostopne točke

Pred dodajanjem nove podatkovne povezave, si od mobilnega operaterja priskrbite 
ime dostopne točke in nastavitve (vključno z uporabniškim imenom in geslom, če 
bosta zahtevana). 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Pritisnite na Mobilna omrežja > Imena dostopnih točk.

3. Na zaslonu APN pritisnite  in potem pritisnite na Nov APN.

4. Na zaslonu Uredi dostopno točko vnesite nastavitve APN. Če želite urediti točko, 
pritisnite na Nastavitve APN. 

5. Pritisnite  in potem pritisnite na Shrani.

Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji vašega mobilnega operaterja in si tako pridobite 
dostop do podatkovnih storitev, če ste na območju, ki ga vaš mobilni operater ne 
pokriva. 
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Preverjanje stanja brezžičnega omrežja

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Na zaslonu Brezžične povezave in omrežja pritisnite na Wi-Fi nastavitve in potem 
pritisnite na brezžično omrežje, s katerim je HTC ChaCha trenutno povezano.

Odpre se sporočilno okno z imenom Wi-Fi omrežja, stanjem, hitrostjo, jakostjo signala 
in drugimi informacijami. 

Če želite odstraniti nastavitve tega brezžičnega omrežja, pritisnite Pozabi. Če se 
želite ponovno povezati z brezžičnim omrežjem, ki ste ga odstranili, si ga morate 
ponovno izbrati na seznamu razpoložljivih Wi-Fi omrežij. Če gre za zavarovano 
brezžično omrežje, boste morali ponovno vnesti podatke za dostop do tega 
brezžičnega omrežja.  

Povezava z drugim Wi-Fi omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.  

2. Pritisnite Nastavitve Wi-Fi. Zaznana Wi-Fi omrežja se izpišejo v Wi-Fi omrežja.

3. Če želite ročno poiskati razpoložljiva  Wi-Fi omrežja, na zaslonu Wi-Fi pritisnite 
na  in potem potrdite Išči

4. Če se želite povezati z drugim Wi-Fi omrežjem, pritisnite nanj. 

Povezava z navideznim zasebnim omrežjem 
(VPN)
Dodajajte, nastavljajte in upravljajte navidezna zasebna omrežja (VPN), ki vam 
omogočajo povezavo in dostop do virov v zavarovanem lokalnem omrežju, kot je vaše 
službeno omrežje. 

Glede na tip VPN omrežja, ki ga uporabljate v službi, bo mogoče potreben vnos 
informacij za dostop ali namestitev varnostnega certifikata, pred začetkom uporabe 
in povezovanjem z lokalnim službenim VPN omrežjem. Te informacije vam priskrbi 
sistemski skrbnik omrežja. 

HTC ChaCha mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno 
povezavo. 

Nastavljanje varnega pomnilnika prijavnih podatkov

Če vas je vaš sistemski skrbnik obvestil, da je potrebno naložiti in namestiti varnostni 
certifikat, morate najprej nastaviti varni pomnilnik prijavnih podatkov v vašem HTC 
ChaCha.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Nastavitve > Varnost.

2. Pritisnite na Nastavi geslo.

3. Vpišite novo geslo za pomnilnik prijavnih podatkov.

4. Pomaknite se navzdol in potrdite geslo, potem pritisnite na OK.

5. Označite polje Uporabi varne prijavne podatke.

Potem lahko naložite in namestite potrebne certifikate za dostop do vašega lokalnega 
omrežja. Pri tem vam lahko pomaga vaš sistemski skrbnik. 

Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je draga. Pred uporabo 
podatkovnega gostovanja se pri svojem mobilnem operaterju pozanimajte o cenah 
za prenos podatkov med gostovanjem v tujih omrežjih.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Pritisnite Mobilna omrežja in potem izberite polje Podatkovno gostovanje.

Izberite polje Zvok podatkovnega gostovanja, če želite, da bi HTC ChaCha oddajal 
zvok pri vsakem podatkovnem povezovanju med gostovanjem v tujih omrežjih.

Wi-Fi
Če želite uporabljati Wi-Fi povezavo, boste potrebovali dostopno točko ali »hotspot«. 
Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala, glede na objekte, kot so stavbe in 
stene med prostori, ki jih mora Wi-Fi signal premagati.

Vklop Wi-Fi in povezava z brezžičnim omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Označite Wi-Fi polje, če želite vklopiti Wi-Fi. HTC ChaCha potem poišče 
razpoložljiva brezžična omrežja.

3. Pritisnite Nastavitve Wi-Fi. V Omrežja Wi-Fi se izpišejo imena in varnostne 
nastavitve razpoložljivih Wi-Fi omrežij.

4. Če brezžičnega omrežja s katerim se želite povezati ni na seznamu razpoložljivih 
omrežij, se na zaslonu pomaknite navzdol in pritisnite na Dodaj Wi-Fi omrežje. 
Vpišite nastavitve brezžičnega omrežja in pritisnite Shrani.

5. Pritisnite na Wi-Fi omrežje s katerim se želite povezati. Če izberete odprto 
omrežje, boste povezani avtomatično. 

6. Če izberete omrežje, ki je zavarovano z WEP, vpišite ključ in potem pritisnite 
Poveži.

Če je HTC ChaCha povezan z brezžičnim omrežjem, se v statusni vrstici pojavi Wi-Fi 
ikona , ki ponazarja približno jakost signala (število osvetljenih polkrogov). 

Ko se HTC ChaCha naslednjič poveže z zavarovanim brezžičnim omrežjem, s katerim 
se je povezal že prej, od vas ne bo zahteval ponovnega vnosa ključa ali drugih 
varnostnih informacij, razen, če ste HTC ChaCha ponastavili na tovarniške nastavitve. 

Povezava z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče bo potrebna namestitev omrežnega certifikata (*.p12) na HTC ChaCha pred 
povezavo z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS protokolom za preverjanje. 

1. Shranite datoteko s certifikatom v korensko mapo spominske kartice. 

2. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > Varnost.

3. Pritisnite Namesti iz SD kartice.

4. Izberite omrežni certifikat, ki je potreben za povezavo z EAP-TLS omrežjem.

5. Vklopite Wi-Fi in se povežite z brezžičnim omrežjem.
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Preverjanje stanja brezžičnega omrežja

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Na zaslonu Brezžične povezave in omrežja pritisnite na Wi-Fi nastavitve in potem 
pritisnite na brezžično omrežje, s katerim je HTC ChaCha trenutno povezano.

Odpre se sporočilno okno z imenom Wi-Fi omrežja, stanjem, hitrostjo, jakostjo signala 
in drugimi informacijami. 

Če želite odstraniti nastavitve tega brezžičnega omrežja, pritisnite Pozabi. Če se 
želite ponovno povezati z brezžičnim omrežjem, ki ste ga odstranili, si ga morate 
ponovno izbrati na seznamu razpoložljivih Wi-Fi omrežij. Če gre za zavarovano 
brezžično omrežje, boste morali ponovno vnesti podatke za dostop do tega 
brezžičnega omrežja.  

Povezava z drugim Wi-Fi omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.  

2. Pritisnite Nastavitve Wi-Fi. Zaznana Wi-Fi omrežja se izpišejo v Wi-Fi omrežja.

3. Če želite ročno poiskati razpoložljiva  Wi-Fi omrežja, na zaslonu Wi-Fi pritisnite 
na  in potem potrdite Išči

4. Če se želite povezati z drugim Wi-Fi omrežjem, pritisnite nanj. 

Povezava z navideznim zasebnim omrežjem 
(VPN)
Dodajajte, nastavljajte in upravljajte navidezna zasebna omrežja (VPN), ki vam 
omogočajo povezavo in dostop do virov v zavarovanem lokalnem omrežju, kot je vaše 
službeno omrežje. 

Glede na tip VPN omrežja, ki ga uporabljate v službi, bo mogoče potreben vnos 
informacij za dostop ali namestitev varnostnega certifikata, pred začetkom uporabe 
in povezovanjem z lokalnim službenim VPN omrežjem. Te informacije vam priskrbi 
sistemski skrbnik omrežja. 

HTC ChaCha mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno 
povezavo. 

Nastavljanje varnega pomnilnika prijavnih podatkov

Če vas je vaš sistemski skrbnik obvestil, da je potrebno naložiti in namestiti varnostni 
certifikat, morate najprej nastaviti varni pomnilnik prijavnih podatkov v vašem HTC 
ChaCha.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Nastavitve > Varnost.

2. Pritisnite na Nastavi geslo.

3. Vpišite novo geslo za pomnilnik prijavnih podatkov.

4. Pomaknite se navzdol in potrdite geslo, potem pritisnite na OK.

5. Označite polje Uporabi varne prijavne podatke.

Potem lahko naložite in namestite potrebne certifikate za dostop do vašega lokalnega 
omrežja. Pri tem vam lahko pomaga vaš sistemski skrbnik. 
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Dodajanje VPN omrežja

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Pritisnite na VPN nastavitve > Dodaj VPN omrežje in potem pritisnite na tip VPN 
omrežja, ki ga želite dodati.

3. Pritisnite na VPN nastavitve in jih opravite s pomočjo varnostnih podatkov, ki 
vam jih je priskrbel vaš sistemski skrbnik.

4. Pritisnite  in potem potrdite Shrani.

VPN je dodan v VPN predel zaslona VPN nastavitve. 

Povezovanje z VPN omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Potrdite VPN nastavitve.

3. V VPN predelu potrdite VPN s katerim se želite povezati.

4. KKo ste pozvani, vpišite svoje vpisne podatke in potem potrdite poveži. Ko ste 
povezani, se pojavi ikona VPN povezave  v obvestilih naslovne vrstice.

Zdaj lahko odprete spletni brskalnik, da bi dostopali do virov, kot na primer vaš 
službeni intranet. 

Prekinitev povezave z VPN

1. Pritisnite in zadržite naslovno vrstico in potem podrsajte navzdol s prstom, da 
odprete panel Obvestila.

2. Potrdite VPN povezavo za vrnitev na zaslon VPN nastavitve in potem potrdite 
VPN povezavo za prekinitev povezave. 

Ko j HTC ChaCha prekinil povezavo,  se prikaže ikona za prekinjeno VPN povezavo  
v obvestilih naslovne vrstice.

Uporabite HTC ChaCha kot modem (USB 
veriga)
Nimate na voljo interneta za vaš računalnik? Ni problema. Uporabite podatkovno 
povezavo na HTC ChaCha za povezavo z internetom. 

 � Za uporabljanje podatkovne povezave morate imeti v HTC ChaCha vstavljeno SIM 
kartico.

 � Če želite HTC ChaCha uporabiti kot modem, morate najprej namestiti HTC Sync 
na vaš računalnik.

1. Prepričajte se, da je podatkovna povezava na HTC ChaCha vklopljena.

2. Povežite HTC ChaCha z računalnikom s pomočjo priloženega USB kabla.

3. Na Poveži se z osebnim računalnikom, izberite USB verigo in potem pritisnite 
Končano.
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Bluetooth

Osnovne o Bluetooth 

Vklop in izklop Bluetooth povezave 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Označite ali izpraznite polje Bluetooth.

Še lažji način za vklop ali izklop Bluetooth je s pomočjo Bluetooth widgeta na 
Začetnem zaslonu.

Izklop Bluetooth povezave je priporočljiv za varčevanje z energijo baterije ali kjer je 
uporaba brezžičnih naprav prepovedana, npr. na krovu letalu in v bolnicah.

Sprememba imena naprave

Ime naprave identificira HTC ChaCha drugim napravam.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem potrdite Nastavitve > Brezžične 
povezave in omrežja.

2. Pritisnite na Bluetooth nastavitve.

3. Če polje Bluetooth ne bo označeno, ga označite, da bi vklopili Bluetooth.

4. Pritisnite na Ime naprave.

5. V sporočilno okno vnesite novo ime za HTC ChaCha in potem pritisnite na OK.

Priklop Bluetooth slušalk ali kompleta za avto
S pomočjo stereo Bluetooth slušalk lahko poslušate glasbo, ali se pogovarjate 
prostoročno s pomočjo kompleta za prostoročno telefoniranje ali Bluetooth kompleta 
za avto. Postopek nastavitev je enak za komplet za avto ali komplet za prostoročno 
telefoniranje. 

 � Če želite poslušati glasbo s pomočjo slušalk ali kompleta za avto, morajo slušalke ali 
komplet podpirati A2DP Bluetooth profil.

 � Pred priklopom slušalk morate nastaviti njihovo prepoznavnost, da bi jih HTC 
ChaCha lahko zaznal. Navodila za vklop prepoznavnosti najdete v priročniku za 
uporabo slušalk.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja. 

2. Pritisnite na Bluetooth nastavitve.

3. Če Bluetooth polje ni označeno, ga označite in s tem vklopite Bluetooth
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4. Preverite, ali so slušalke nastavljene na prepoznavno.

5. Pritisnite na Poišči naprave in HTC ChaCha bo začel iskati Bluetooth naprave, ki 
so dosegljive

6. Ko opazite izpisano ime vaših slušalk v Bluetooth naprave, ga pritisnite. HTC 
ChaCha se bo avtomatsko poskušal pariti s slušalkami. 

7. Če se avtomatsko parjenje ne posreči, vpišite geslo, ki ste ga prejeli s slušalkami.

Stanje povezave in parjenje je izpisano pod imenom slušalk za prostoročno 
telefoniranje ali kompleta za avto v seznamu Bluetooth naprav. Ko so Bluetooth 
slušalke ali komplet za avto povezani s HTC ChaCha, se v statusni vrstici pojavi ikona 
Bluetooth povezave . Glede na tip slušalk ali kompleta za avto, ki ste ga povezali, jih 
lahko zdaj začnete uporabljati. 

Ponovna povezava slušal ali kompleta za avto

Običajno lahko brez problemov ponovno povežete vaše slušalke, ko vklopite Bluetooth 
na HTC ChaCha in potem vklopite slušalke. Vendar je mogoče, da boste morali 
povezavo vzpostaviti ročno, če so bile vaše slušalke uporabljene z drugo Bluetooth 
napravo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  In potem potrdite Nastavitve > Brezžične 
povezave in omrežja. 

2. Potrdite Bluetooth nastavitve.

3. Če Bluetooth polje ni označeno, ga označite, da vklopite Bluetooth.

4. Prepričajte se, da so slušalke v prepoznavnem načinu.

5. Potrdite ime slušalk v predelu Bluetooth naprave.

6. Če ste pozvani k vnosu kode, poskusite z 0000 ali 1234, ali jo poiščite v navodilih 
za uporabo slušalk/ kompleta za avto.

IČe se še vedno ne morete uspešno povezati s slušalkami ali kompletom za avto, 
sledite navodilom na Prekinitev parjenja z Bluetooth napravo na strani 163 in potem 
sledite navodilom v poglavju Priklop Bluetooth slušalk ali kompleta za avto na strani 
161.

 Odklop ali prekinitev parjenja z Bluetooth 
napravo

Odklop Bluetooth naprave

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  in potem pritisnite na Nastavitve > 
Brezžične povezave in omrežja.

2. Pritisnite na Bluetooth nastavitve.

3. V predelu Bluetooth naprave pritisnite in zadržite simbol naprave, ki jo želite 
odklopiti.

4. Pritisnite na Prekini povezavo.
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Nastavitve

Nastavitve v HTC ChaCha
Nastavitve telefona lahko preverjate in urejate na zaslonu Nastavitve. 

Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve.

Prilagoditve Zahvaljujoč mnogim možnostim lahko HTC ChaCha popolnoma 
prilagodite svojim potrebam.

Brezžične 
povezave 
in omrežja

Konfiguracija brezžičnega omrežja, na primer Wi-Fi in Bluetooth, 
vklop načina V letalu in drugi.

Klicanje Nastavitve storitve klicanje, na primer glasovna sporočila, 
preusmerjanje pogovorov, dodatnega pogovora in ID dohodnega 
klica.

Zvok  � Izberite zvoke, ki se uporabljajo kot toni za zvonjenje in 
obveščanje.

 � Nastavite glasnost predvajanja medijev.
 � Nastavite lahko znižanje glasnosti zvonjenja, ko premaknete 

zvoneči HTC ChaCha, zvišajte glasnost zvonjenja, ko imate 
telefon v torbi ali žepu in vklopite mikrofon, ko ga obrnete.

Prikazovalnik Nastavite prikazovalnik, na primer avtomatična usmerjenost 
zaslona, jasnost, interval izklopa zaslona itd.

Računi in 
Sinhronizacija

 � Prijavite ali odjavite se iz računov socialnih omrežij, Google 
računov in Exchange ActiveSync računov. 

 � Prijavite ali odjavite se iz vašega računa HTCSense.com.
 � Urejate lahko tudi sinhronizacije in druge nastavitve svojih 

računov.

Lokacija  � Izberite vire, ki naj se uporabljajo pri določanju lokacije.
 � Izberite možnost Iskalnik telefona, da bi lahko s pomočjo 

HTCSense.com HTC ChaCha našli.

Iskanje Izberite postavko, ki jo želite vključiti v iskanje in nastavite 
možnosti iskanja v Google.

Zasebnost Izberite avtomatično varnostno kopiranje nekaterih nastavitev 
(npr. gesel za WI-Fi ali zaznamkov) na strežniku Google s pomočjo 
vašega Google računa, da bi jih, v primeru potrebe, lahko obnovili.

Povezovanje z 
računalnikom

 � Nastavite privzeti tip USB povezave, ki se uporablja pri vsakem 
povezovanju HTC ChaCha z računalnikom.

 � Ali izberite in označite polje Vprašaj me in nastavite HTC 
ChaCha tako, da bo vedno prikazal okno za izbiro tip USB 
povezave.

Varnost Služi za nastavljanje zaklepanja zaslona, dovoli zaklepanje SIM 
kartice ali upravljanje z shranjenimi prijavnimi podatki.

Napajanje Vklopite varčni način, če želite avtomatično preklopiti v način za 
varčevanje z energijo, ko raven baterije doseže določeno mejo.
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Aplikacije Upravljajte z aktivnimi aplikacijami, premaknite aplikacije na 
spominsko kartico in iz nje, ter namestite in odstranite programe.

SD kartica in 
Spomin telefona

 � Služi za preverjanje prostora na spominski kartici in spominu 
telefona.

 � Na tem zaslonu ne pozabite izklopiti spominske kartice preden 
jo odstranite iz HTC ChaCha.

 � Opravite lahko tudi ponastavitev na tovarniške nastavitve.

Datum in ura Nastavite datum, uro, časovni pas in format datuma in ure.

Jezik in 
tipkovnica

Nastavite jezik operacijskega sistema in regijo. Nastavite lahko tudi 
nastavitve  tipkovnice.

Dostopnost Te nastavitve uporabite po tem, ko ste naložili in namestili orodje 
za dostop, kot je bralnik zaslona, ki zagotavlja glasovni odziv. 
Funkcije in storitve dostopnosti lahko vklopite in izklopite

Glasovni vhod In 
izhod

Nastavite možnosti glasovnega vhoda telefona. Če ste namestili 
tudi aplikacijo za prevod besedilo-govor (glasovni podatki), 
uporabite to možnost za nastavitev prevoda iz besedila v govor.  

O telefonu  � Vklopite ali izklopite načrtovana preverjanja posodobitev 
sistemske programske opreme ali ročno preverite posodobitve.

 � Vklopite ali izklopite storitve Sporoči družbi HTC. Če je storitev 
vklopljena, nam pomagate ugotoviti, če ima HTC ChaCha 
tehnične probleme.

 � Preglejte različne informacije o telefonu, na primer tip 
mobilnega omrežja, intenzivnost signala, stanje baterije in drugo.

Spreminjanje nastavitev prikazovalnika

Ročno prilagajanje osvetlitve zaslona

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavi. 

2. Potrdite Prikazovalnik > Osvetlitev.

3. Izpraznite polje Avtomatska osvetlitev.

4. Povlecite drsnik za osvetlitev v levo za zmanjšanje in v desno za povečanje 
osvetlitve zaslona.

5. Potrdite OK.
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Posodobitve in ponastavitve

Posodobitve programske opreme 
Občasno so na voljo posodobitve programske opreme za HTC ChaCha. HTC ChaCha 
lahko preverja in vas obvešča, ko je na voljo nova posodobitev. Potem jo lahko 
naložite in namestite s pomočjo Wi-Fi ali podatkovne povezave. Če so na voljo nove 
posodobitve programske opreme, lahko preverite tudi ročno.

Odvisno od tipa posodobitve, lahko posodobitev izbriše vse vaše osebne podatke 
in prilagojene nastavitve, prav tako lahko odstrani aplikacije, ki ste jih namestili. 
Prepričajte se, da ste naredili varnostno kopijo vseh informacij in datotek, ki jih želite 
obdržati.

Preverjanje in nalaganje posodobitev programske opreme lahko povzroči dodatne 
stroške za prenos podatkov.

Namestitev posodobitve

Prepričajte se, da je v HTC ChaCha vstavljena spominska kartica. Posodobitev bo 
naložena na spominsko kartico.

1. Izberite eno od možnosti, po tem ko HTC ChaCha prejme posodobitev 
programske opreme:

 � Če je prikazovalnik vklopljen in ne uporabljate nobene aplikacije, se na zaslonu 
odpre okno za namestitev posodobitve programske opreme. Izberite Namesti 
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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 

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.

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 
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ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora 
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, 
TC K250 

 � 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 BH06100  

 � 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 
zdravnika.

•	 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.
•	 Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model RC E160.
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Varnost v letalu
Due to the possible interference caused by this product to an 
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
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
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 � 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.

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 0.822 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**.
Ker se vrednost SAR meri ob uporabi najvišje moči oddajanja 
aparata, je tipična vrednost 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.

Uporaba pri namestitvi ob telesu
Ta oprema je bila testirana za tipično uporabo pri namestitvi ob 
telesu. Nujno je potrebno upoštevati minimalne razdalje med 
telesom uporabnika in opremo, vključno z anteno: 
 � 1 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih 
frekvenc v ZDA.

 � 1,5 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih 
frekvenc v Evropi.

Sponke pasov, etuiji in podobni dodatki, ki jih izdela tretja stran 
in so rabljene s to opremo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih 
delov. Dodatki rabljeni ob telesu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne 
ustrezajo zahtevam povezanim s sevanjem radijskih frekvenc in se 
ne smejo uporabljati. 
Uporabljajte le priloženo ali odobreno anteno. Neodobrene antene, 
prilagoditve ali dodatki lahko negativno vplivajo na kvaliteto 
govora, poškodujejo telefon ali povzročijo kršitev predpisov. 
Ne uporabljajte telefona s poškodovano anteno. Če pride 
poškodovana antena v stik s kožo, lahko povzroči manjšo opeklino. 
Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Podatki o specifični meri absorpcije
0.822 w/kg na 10 g (glava), 0.937 w/kg na 10 g (telo)*
0.683 w/kg na 10 g (glava), 1.37 w/kg na 10 g (telo)**
* OPOMBA: Vrednost 10 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 

900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA/HSUPA pas I in 
VIII. Vrednost SAR za telo 0.937 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 
850/1900 MHz. Vrednost SAR za telo 1.37 w/kg @1g 
je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v 
oddaljenosti 1.5 cm od telesa.
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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.

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.

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 
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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.

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.

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 
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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.

•	 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.

 � 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 dežju, v bližini umivalnikov ali v 
drugem vlažnem okolju. Če se izdelek zmoči, ga ne poskušajte 
posušiti s pomočjo pečice ali sušilca, ker bi se lahko poškodoval.

 � 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
Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in 
izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem 
aparatom.
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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.

•	 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.

 � 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 dežju, v bližini umivalnikov ali v 
drugem vlažnem okolju. Če se izdelek zmoči, ga ne poskušajte 
posušiti s pomočjo pečice ali sušilca, ker bi se lahko poškodoval.

 � 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
Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in 
izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem 
aparatom.
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 � 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.

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko 
modela PH06110 (HTC ChaCha).
FCC ID: NM8PH06110
Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata 
uporabljajte z izdelkom PH06110 (HTC ChaCha) samo spodaj 
navedeno opremo.
Baterija ima dodeljeno številko modela BH06110.
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).
•	 EN 50332-1
•	 EN 50360
•	 EN 62209-1
•	 EN 62209-2
•	 EN 62311
•	 EN 60950-1
•	 EN 301 489-1
•	 EN 301 489-3
•	 EN 301 489-7
•	 EN 301 489-17
•	 EN 301 489-24
•	 EN 301 511
•	 EN 301 908-1
•	 EN 301 908-2
•	 EN 300 328
•	 EN 300 440-1
•	 EN 300 440-2
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 � 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.

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko 
modela PH06110 (HTC ChaCha).
FCC ID: NM8PH06110
Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata 
uporabljajte z izdelkom PH06110 (HTC ChaCha) samo spodaj 
navedeno opremo.
Baterija ima dodeljeno številko modela BH06110.
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).
•	 EN 50332-1
•	 EN 50360
•	 EN 62209-1
•	 EN 62209-2
•	 EN 62311
•	 EN 60950-1
•	 EN 301 489-1
•	 EN 301 489-3
•	 EN 301 489-7
•	 EN 301 489-17
•	 EN 301 489-24
•	 EN 301 511
•	 EN 301 908-1
•	 EN 301 908-2
•	 EN 300 328
•	 EN 300 440-1
•	 EN 300 440-2
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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

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.

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.

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.
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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.

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.

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.
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  23, Xinghua Rd., 
  Taoyuan 330, Taiwan 

宏達國際電子股份有限公司      
HTC Corporation 

 
IZJAVO O SKLADNOSTI  

Namenjeno za EU  

Za aparat:  

Smartphone                

(Opis izdelka)  

PH06110                          

(Ime izdelka)

HTC ChaCha                         

(Ime izdelka za nemene trženja) 

HTC Corporation                  

(Proizvajalec)  

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.         

(Naslov proizvajalca)   

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1999/5/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:  EN50360:2001, EN 62209-1:2006, EN62311:2008, EN 62209-2:2010    

2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)  
Veljavne norme:  EN60950-1:2006, EN50332-1:2000          

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 V2.1.1 /-24 V1.5.1    

4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)  
Veljavne norme:  EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V4.2.1/-2 V4.2.1, EN 300 328 V1.7.1,  
                   EN 300 440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1           

Odgovorna oseba za to izjavo:  

Philip Blair                                            
(Ime in podpis)  
Produktni vodja                        

(Položaj/naslov) 

Taiwan    2011/4/28             

(Kraj)     (Datum) 

    

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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