
Vaš HTC Sensation
Navodila za uporabo

SLO



Opozorilo!

HTC Sensation in uporaba interneta

HTC Sensation se dobavlja s samodejno konfiguracijo za povezavo z 
internetom preko vašega mobilnega operaterja. Ker je HTC Sensation 
pametni telefon, ki zaradi velikega števila storitev in aplikacij izkorišča 
internetno povezavo, je pomembno, da preverite paket storitev, ki ga 
uporabljate pri vašem mobilnem operaterju.
Prepričajte se, da paket vsebuje tudi določeno količino podatkov, saj se 
le tako po prejetju računa ne boste znašli v neprijetni situaciji.
V praksi se kaže, da za pregledovanje elektronskih sporočil, 
posodabljanje vremenske aplikacije in občasno brskanje po spletnih 
straneh zadostuje podatkovni prenos okrog 200 MB mesečno. Navedena 
količina podatkov je spremenljiva in odvisna od načina in pogostosti 
uporabe telefona, zato vam svetujemo, da se pri svojem mobilnem 
operaterju pozanimate, na kakšen način lahko preverjate stanje 
dostopnih megabajtov v okviru svojega paketa storitev. Nepazljivost 
pri uporabi različnih aplikacij ali pregledovanje priponk v e-pošti, 
prenos različnih vsebin (kot so video, glasba ...), ki zahtevajo internetno 
povezavo, vam lahko poveča podatkovni prenos in s tem tudi vaš račun. 
V takih primerih vam priporočamo uporabo brezžične povezave Wi-Fi.

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

Dodatno lahko povsem izklopite internetne storitve na telefonu, če 
izberete opcijo Settings > Wireless & Networks > Mobile networks.

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

Ta opcija ne bo izklopila vašega telefona, ampak samo podatkovne 
prenose.
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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 oznaka podaja preventivne varnostne informacije, se pravi, informacije, na katere 
morate biti pozorni, da preprečite morebitne zaplete.
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Začenjamo

Paket vsebuje
V paketu najdete naslednje:

 � HTC Sensation

 � Baterija (vstavljena)

 � microSD™ kartica (vstavljena)

 � USB kabel

 � 3.5mm stereo slušalke

 � Polnilec

 � Hitra navodila kako začeti

 � Priročnik z varnostnimi informacijami

HTC Sensation

Sprednja stran

1. DOMOV

2. MENI

3. NAZAJ

4. ISKANJE

5. Zaslon na dotik

6. Senzor za bližino

7. Sprednja kamera

8. LED kontrolna lučka
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Zgornja stran

1. 3.5mm vhod za slušalke

2. POWER (VKLOP)

Leva stran

1. ZVIŠANJE GLASNOSTI

2. ZNIŽANJE GLASNOSTI

3. USB povezava

Zadnja stran

1. Dual LED bliskavica

2. 8 megapixel kamera

3. Zvočnik

4. Hrbtni pokrovček

Spodnja stran

1. gumb za ODPIRANJE pokrovčka na 
zadnji strani

2. Mikrofon
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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.

Preden odstranite hrbtni pokrovček, se prepričajte, da ste svoj HTC Sensation izklopili.

1. Držite HTC Sensation varno s sprednjo stranjo navzgor.

2. Pritisnite gumb za ODPIRANJE na spodnji strani telefona in čisto malo 
privzdignite sprednjo stran. 

To loči spodnji del telefona od hrbtnega pokrovčka.

3. Nežno povlecite HTC Sensation iz hrbtnega pokrovčka.
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Zamenjava hrbtnega pokrovčka

Pod hrbtnim pokrovčkom vašega telefona so antene telefona. Da bi imeli čim 
boljši signal za klice, prenos podatkov in GPS navigacijo, se prepričajte da je hrbtni 
pokrovček varno pritrjen tesno ob telefonu.

1. Previdno držite hrbtni pokrovček z izpostavljeno stranjo navzgor.

2. Vložite zgornji del telefona HTC Sensation v hrbtni pokrovček.

3. Pritisnite HTC Sensation navzdol, da se pokrovček namesti na svoje mesto.  
Ko zaslišite klik je pokrovček varno na svojem 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.

Nekaterih starejših SIM kartic HTC Sensation ne zazna. V tem primeru se posvetujte z 
mobilnim operaterjem o zamenjavi SIM kartice. Zamenjava je lahko plačljiva.

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 
gleda navzven, potisnite SIM kartico v režo za SIM kartico do koder gre.
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Odstranjevanje SIM kartice

Preden odstranite SIM kartico, se prepričajte, da ste izklopili vaš HTC Sensation.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Odstranite baterijo.

3. S palcem povlecite SIM kartico iz reže za SIM kartico.

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

Vstavljanje spominske kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Potisnite microSD 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.

Odstranjevanje spominske kartice

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

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Potisnite spominsko kartico navzdol, da skoči ven iz reže.

3. Povlecite spominsko kartico iz svoje reže.

Odklapljanje spominske kartice

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

1. Na domačem zaslonu pritisnete  in nato potrdite Nastavitve.

2. Pritisnite SD & pomnilnik telefona > Odklop SD kartice.
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Baterija
HTC Sensation uporablja polnilno baterijo. Kako dolgo baterija zdrži preden jo je 
potrebno ponovno napolniti je odvisno predvsem od  tega, kako uporabljate vaš 
HTC Sensation. 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 Sensation morate nujno odstraniti zaščitno folijo, ki je 
pod baterijo.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Povlecite zavihek folije dol in folijo na ta način odstranite iz predela za baterijo.

Odstranitev baterije

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. S palcem ali drugim prstom privzdignite baterijo iz predela za baterijo.
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Vstavljanje baterije

Prosimo, da uporabljate izključno originalno baterijo, ki je bila med opremo oziroma 
priporočene rezervne dele.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

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

Polnjenje baterije

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

 � Ko gre baterija na tržišče je že vstavljena v vaš HTC Sensation. 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 Sensation medtem, ko je priključen 
polnilec, to velja za napajalni kabel in adapter za polnjenje v avtu.

1. Vključite polnilni vmesnik 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.
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Ko polnite baterijo in imate priključen HTC Sensation, se na zaslonu prikaže ikona  
v statusni vrstici. Ko je baterija napolnjena, se ikona za polnjenje baterije prav tako 
spremeni in kaže polno baterijo .

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

Vklop in izklop

Vklop 

Pritisnete tipko POWER. Preprosto.

Ko prvič vklopite HTC Sensation 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 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).

Prstne poteze

Pritisnite Ko želite uporabljati tipkovnico, izberite postavke na zaslonu, kot so 
ikone aplikacij ali nastavitve ali pritisnite na tipke na zaslonu, pritisnite 
nanje z blazinico prsta. (Kratek in hiter dotik z blazinico prsta)

Pritisnite 
in zadržite

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

Zdrsnite ali 
podrsajte

Zdrsniti ali podrsati pomeni, da  hitro potegnete s prstom vertikalno ali 
horizontalno čez zaslon. 
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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 Sensation na bok. Ko vstavljate besedilo, lahko obrnete HTC 
Sensation na bok za priklic večje tipkovnice.

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 .

Prvo nastavljanje HTC Sensation 
Ko prvič prižgete HTC Sensation 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 Sensation 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 druge.

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 pri vašem mobilnem operaterju. 
Toda brez skrbi. Lahko jih vklopite in izklopite v Nastavitvah kasneje.

Načini kako dodati stike na HTC Sensation
Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike na HTC Sensation. Lahko sinhronizirate 
HTC Sensation 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 Sensation z vašim 
računalnikom in aplikacijami, kot so Microsoft Outlook, Outlook 
Express ali Windows Contacts.

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

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

Kontakti v 
telefonu

Lahko ustvarite in shranite kontakte direktno v HTC Sensation ali 
prenesete že obstoječe iz starega telefona.
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SIM kartica Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na vaš HTC Sensation.

Microsoft 
Exchange 
ActiveSync

HTC Sensation 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 
Sensation.

Začetni zaslon
Vaš začetni zaslon je prostor, kjer si resnično lahko ustvarite svoj lastni HTC Sensation. 
Opremljen je z weather clock widget, ki pokaže koliko je ura, kakšno je vreme in kje 
se ravnokar nahajate. Sami lahko dodajate svoje lastne priljubljene aplikacije, bližnjice, 
mape in widgete, tako da so vedno na voljo. Če vas zanima kako, obrnite na stran 26 
Prilagoditve. 

Razširjeni začetni zaslon

Ko začnete uporabljati HTC Sensation za več stvari, se vam lahko zgodi, da ugotovite, 
da en začetni zaslon ni dovolj. Noben problem. Uporabite lahko še 6 različnih začetnih 
zaslonov. 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.

Pritisnite  za vrnitev na glavni Začetni zaslon (centralni začetni zaslon).
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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). Pokaže vam  
vseh 7 zaslonov kot miniaturne sličice.

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

Nastavitev jakosti zvoka 
Prilagajanje glasnosti zvonjenja spremeni jakost glasnosti melodije zvonjenja, medtem 
ko prilagajanje glasnosti medijev spremeni jakost glasnosti opozorilnih tonov in 
glasbenih oziroma video posnetkov.

Nastavitev jakosti zvonjenja

 � Pritisnite tipko VEČ jakosti zvoka ali MANJ jakosti zvoka, da nastavite želeno glasnost 
zvonjenja. Okno za nastavitev jakosti zvonjenja se pojavi na zaslonu, da pokaže nivoje 
glasnosti.

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

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

Nastavitev glasnosti slušalk za prostoročno telefoniranje

Med pogovorom pritisnite tipko VEČ ali MANJ.

Nastavitev glasnosti s pomočjo Nastavitev

Ko poslušate glasbo oziroma gledate video, pritisnite tipko VEČ ali  MANJ in tako 
nastavite jakost glasnosti. Na zaslonu se pojavi okno glasnost medijskih aplikacij, da 
lahko vidite nivoje glasnosti.

Adjusting the volume via settings

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 isto glasnost za vaše zvonjenje in opozorila, izberite Uporabi jakost zvonjenja 
prejetih klicev za opozorila.

4. Ko ste gotovi, pritisnite OK.
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Spanje
Način spanja prihrani energijo baterije, tako da HTC Sensation prestavi v način nizke 
porabe ko je izklopljen zaslon. Prav tako preprečuje nenamerne pritiske na gumb, 
ko imate HTC Sensation v torbi. Kljub temu pa boste nemoteno prejemali klice in 
sporočila.

Vklop načina spanja

Na kratko pritisnete gumb POWER, da izklopite zaslon in preidete v način Spanja.  
Ko HTC Sensation nekaj časa ni v uporabi samodejno preide v način Spanja.

Prebujanje iz načina spanja

HTC Sensation lahko ročno prebudite s kratkim pritiskom na gumb POWER. Morali 
boste odkleniti zaslon.

HTC Sensation se prebudi tudi samodejno, ko vas nekdo kliče.

Odklepanje zaslona

Povlecite krogec navzgor, da odklenete zaslon.

Če ste si sami nastavili določen vzorec, PIN ali geslo vas bo telefon prosil, da narišete 
vzorec ali vpišete PIN oziroma geslo, da se odklene. 

Če ste si nastavili opozorilo za dogodek oz. budilko,  ali  v krogec povlecite da 
preložite oziroma opustite bujenje ali dogodek. 
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Odpiranje aplikacije na zaklenjenem zaslonu

Na zaklenjenem zaslonu povlecite ikono aplikacije v krogec, da odklenete zaslon in 
takoj odprete želeno aplikacijo.

Lahko prilagodite svoj Začetni zaslon tako, da greste v Nastavitve > Prilagoditve > 
Zaklepanje zaslona, da vedno vidite svoje najljubše štiri aplikacije.

Stanje in opozorila

Ikone stanja

Tu je legenda, kaj pomenijo posamezne ikone:

Jakost signala Baterija je polna

GPRS vklopljen Baterija se polni

GPRS v uporabi Baterija je skoraj prazna  
(preostaja 20%)

EDGE vklopljen Baterija je prazna ( preostaja 10%)

EDGE v uporabi Tihi način

3G vklopljen Vibriranje

3G v uporabi Mikrofon je izklopljen

HSDPA vklopljen Zvočnik je vklopljen

HSDPA v uporabi Priključene slušalke z mikrofonom

Gostovanje Slušalke priključene

Ni signala Bluetooth je vklopljen
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Ni SIM kartice Vzpostavljena zveza z Bluetooth 
napravo

Povezava Wi-Fi vzpostavljena Letalski način

Usklajevanje podatkov GPS vključen

Vklopljena souporaba omrežja Budilka nastavljena

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

Nov Microsoft Exchange
ActiveSync ali POP3/IMAP 
e-pošta

Zgrešeni klic

Problemi pri dostavljanju 
e-pošte Zadržani klic

Nov SMS/MMS Preusmerjeni klic

Problemi pri dostavljanju SMS/
MMS Preusmeritev sporočil

Novo Google Talk instant 
sporočilo

HTC Sensation je povezan z 
računalnikom preko USB kabla

Novo glasovno sporočilo 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 povezovanje 
Bluetooth Čakanje na

Možnost posodobitve  
HTC Sensation

Prenesen Android Market
uspešno nameščen 
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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 Ni spominske kartice

Več (neprikazanih) opozoril Spominska kartica je skoraj polna

Splošno opozorilo

Kontrolna lučka LED

Kontrolna lučka LED:

 � Je povsem zelene barve, ko se HTC Sensation 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.
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Uporabljanje Hitrih Nastavitev

Zavihek Hitre Nastavitve vam omogoča preprost način, da vklopite Wi-Fi, Bluetoth, 
GPS itd. In je najhitrejša bližnjica do vseh HTC Sensation nastavitev.

1. Pritisnite in zadržite statusno vrstico, nato podrsajte s prstom navzdol, da 
odprete seznam Obvestila.

2. Pritisnite na zavihek Hitre nastavitve.

3. Pritisnite na okence zraven želene aplikacije, da jo vklopite ali izklopite.

Zapiranje panela Obvestila

Pritisnite in zadržite spodnjo vrstico panela Obvestila in nato povlecite s prstom po 
zaslonu navzgor. Ali preprosto pritisnite .

Povezovanje HTC Sensation z računalnikom
Kadarkoli priklapljate HTC Sensation na računalnik s pomočjo USB kabla, se pojavi 
okence Izberite tip povezave, da si lahko izberete možnost USB povezava.

Izberite si eno od navedenih možnosti in pritisnite Končano:

Samo polni 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 Sensation. Ta način izberete, ko želite izmenjavati podatke 
med računalnikom in HTC Sensation.
Ko je izbran način diskovni pogon, medtem ko je HTC Sensation 
priključen na računalnik ne boste mogli uporabljati aplikacij na 
HTC Sensation, da bi dostopili k spominski kartici.

HTC Sync To možnost si izberete, ko želite sinhronizirati stike, koledar in 
druge informacije med vašim računalnikom in HTC Sensation.
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USB veriga Ko na vašem računalniku nimate inernetne povezave lahko 
uporabite to možnost, da delite mobilno podatkovno povezavo 
z računalnikom.

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

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

1. Priključite HTC Sensation na vaš računalnik s pomočjo 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:

 � Prenesite datoteke iz računalnika v korensko mapo spominske kartice.

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

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

6. Izberite eno od možnosti:

 � Odklopite HTC Sensation iz vašega računalnika.

 � Če želite, da HTC Sensation 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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Prilagoditve

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

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

Prilagajanje HTC Sensation s pomočjo tem
HTC Sensation 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 
Sensation 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 Sensation samodejno 
shrani spremembe v nastavljeni temi. 

Spreminjanje nastavitev widgetov

Osnovne nastavite pri nekaterih widgetih lahko spremenite  (na primer widgeta Ljudje 
in Pošta) kar na začetnem zaslonu.

1. Pritisnite in pridržite widget na Začetnem zaslonu. HTC Sensation bo zavibriral in 
prikazal se bo obarvan okvir okoli widgeta. Ne dvigujte še prsta.

2. Povlecite widget na Uredi (če je to omogočeno).

Tako se odpre ustrezen zaslon, kjer lahko spreminjate določene nastavitve tega 
widgeta.

3. Prilagodite nastavitve widgeta.
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Telefonski klici

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

Večina SIM kartic je opremljena s PIN kodo (osebna idenfikacijska 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. Na začetnem zaslonu pritisnite Telefon.

2. Napišite prvih par številk telefonske številke ali črk imena kontakta na telefonski 
tipkovnici.

    Zaslon za klicanje nato izpiše seznam odgovarjajočih številk in imen.

Če vnesete napačno številko ali črko, pritisnite  da jo izbrišete. Če želite izbrisati 
pritisnite in držite .

3. Pritisnite , če želite zapreti telefonsko tipkovnico in pogledati, če so še druge 
ustrezne številke in imena.

4. Za iskanje po danem seznamu frcajte seznam ali počasi drsajte gor in dol po 
seznamu.  

5. Za klicanje uporabite eno od naslednjih možnosti:

 � Pritisnite telefonsko številko ali kontakt iz seznama.

 � Ko napišete celotno številko, pritisnite Klic.

 � Za klicanje druge telefonske številke povezane s klikom pritisnite na  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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Kaj je Pametni klic?

Funckija 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 Sensation, na SIM kartici in internetnih računih, kot so Google račun in Exchange 
ActiveSync) in telefonskih številk iz Zadnjih klicev.

Uporaba Hitrega klicanje
Pokličete lahko tudi tako, da samo enkrat pritisnete in to z uporabo Hitrega klicanja. 
Na primer, če shranite številko kontakta pod številko 2, lahko preprosto pritisnite in 
zadržite 2, da pokličete kontakt.

Tipka 1 je večinoma rezervirana za Telefonski predal. Pritisnite in zadržite to tipko, ko 
želite poklicati Telefonski predal in poslušati svoja glasovna sporočila.

Določanje tipk za Hitro klicanje

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite Telefon.

2. Pritisnite , in potem potrdite Hitro klicanje > .

3. Vpišite ime kontakta, ki ga želite dodati. Ko se pojavi ime ustreznega kontakta 
nanj pritisnite.

4. Na Zaslonu za hitro klicanje izberite telefonsko številko kontakta, ki ga želite 
uporabiti in številko tipke, na katero ga želite shraniti.

5. Pritisnite Shraniti.

Tipko za Hitro klicanje lahko nastavite tudi v Ljudje. Pritisnite na kontakt , in potem 
potrdite pritisnite Nastavi hitro klicanje..

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

2. Pritisnite Klic.

Če želite klicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na prejeto sporočilo in potem pritisnite 
Klic 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 jedru elektronskega sporočila pritisnite telefonsko številko.

2. Če je potrebno uredite številko.

3. Pritisnite Klic.

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

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite Telefon.

2. Zavrtite mednarodno številko za vašo regijo (na primer, 000) in nato pritisnite 
Klic.

Dodatne številke za klic v sili so lahko na vaši SIM kartici. Za več informacij se obrnite 
na vašega mobilnega operaterja.

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.



26       

Kaj lahko delam med klicem?
Medtem ko se pogovarjate uporabite zaslonske tipke, da utišate ali prižgete mikrofon 
ali da vključite ali izključite zvočnik. Pritisnete lahko tudi  in izberete, če želite dodati 
klic, zadržati klic, utišati mikrofon in tako dalje.  

Zadržati klic

1. Pritisnite  in nato pritisnite Zadrži, da zadržite klic na čakanju . Ko zadržite klic 
se na statusni vrstici prikaže ikona .

2. Pritisnite  in nato pritisnite na Aktiviraj, če želite nadaljevati pogovor.

Preklapljanje med klici

Če se ravno pogovarjate in vas kliče nekdo drug, lahko med pogovoroma preklapljate.

1. Ko vas kliče nekdo drug, pritisnite Sprejmi, da sprejmete drugi klic in zadržite 
prvi klic na čakanju.

2. Da preklopite na drugi klic, pritisnite na osebo s katero želite nadaljevati 
pogovor.

3. Če želite končati pogovor v teku in se vrniti na drug pogovor, pritisnite Konec.

Vzpostavljanje konferenčnega klica
Konferenčni pogovor z vašimi prijatelji, družino ali sodelavci je preprost. Pokličite prvo 
osebo (ali sprejmite klic) in potem preprosto pokličite vsak naslednji kontakt, da ga 
dodate v konferenčni klic.

Prepričajte se, da vaša SIM kartica omogoča funkcijo konferenčnega klica. Za 
podrobnejše informacije se obrnite na vašega mobilnega operaterja. 

1. Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.

2. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite , pritisnite Dodaj klic in nato pokličite številko 

drugega udeleženca, Med klicanjem drugega udeleženca je klic s prvim udeležencem 

zadržan.

3. Ko je vzpostavljen klic z drugim udeležencem, pritisnite na spajanje .

4. Da konferenčnemu klicu dodate še enega udeleženca pritisnite ikono  na 
zaslonu za konferenčni klic in nato pokličite številko kontakta, ki želite, da se 
pridruži konferenčnemu klicu.

5. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite  da dodate novega udeleženca.

6. Če želite z nekom iz konferenčnega klica govoriti na samem, pritisnite na . In 
izberite Zasebni klic na meniju z možnostmi.

7. Ko končate, pritisnite Konec klica.
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Internetni klic
Ko ste povezani z Wi-Fi omrežjem, lahko kličete in prejemate klice preko Internetnega 
računa, ki omogoča možnost klicanja.

Dodajanje Internetne telefonije

Preden nastavite Račun za internetno telefonijo se prepričajte, da imate registriran 
račun pri internetnem ponudniku, ki podpira glasovne klice preko Protokola za zagon 
seje (SIP).

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na ikono , in potem na Nastavitve > Klic.

2. V Nastavitve internetnega klica, pritisnite na Računi. 

3. Pritisnite na Dodaj račun.

4. Vpišite specifikacije računa.

5. Pritisnite  in shranite svoj račun.

6. Da omogočite, da lahko vaš HTC Sensation sprejema Internetne klice preko 
dodanega računa, pritisnite na okence zraven opcije Sprejmi dohodne klice. 

Internetni klic

Preko interneta lahko kličete tako prijatelje, ki imajo internetni račun ali na telefonsko 
številko.

Internetni klici na telefonske številke lahko vključujejo dodatne stroške ali jih vaš 
mobilni operater ne omogoča.

Kličete lahko na:

Internetni 
račun

 � V Kontakti, pritisnite kontakt, ki ima Internetni račun za klicanje, in 
nato pritisnite Internetni klic.

 � V Zadnji klici, pritisnite Seznam internetnih klicev.

Telefonsko 
številko

Najprej pa nastavite vaš HTC Sensation, da bo za odhodne klice 
uporabljal Internetno klicanje. Ko ste na začetnem 
zaslonu, pritisnite , nato pritisnite Nastavitve > Klic. Pritisnite Uporabi 
internetno klicanje, in nato izberite med Za vse klice ali Potrdi vsak klic.
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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).  

Na 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  > Sporočila.

2. Pritisnite .

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. 

 � Vpišite celotno telefonsko številko neposredno v polje Za.
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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 potrdite  za shranjevanje sporočila med osnutke.

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

2. Izberite .

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.  

 � 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.  
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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. 

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. 

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 (vKoledar) Na koledarju izberite dogodek, ki ga želite dodati 
sporočilu. 

Za dodajanje prilog pritisnite na  in prikažejo se vam možnosti nadgradnje ali 
odstranitve vaše priloge. 

7. Pritisnite Pošlji ali potrdite  za shranjevanje sporočila med osnutke.  
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Iskanje in spletni brskalnik

Iskanje s HTC Sensation in spletom
Na HTC Sensation 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 search.

3. Izberite nastavitve glede na svoje zahteve.  

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.

Iskanje zgodovine 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 
Account. 

4. Pritisnite .

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

Iskanje na spletu in HTC Sensation

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .

2. Izberite, kje želite iskati.

Najprej se prikažejo Vse ikone v Google  kar pomeni, da je iskanje nastavljeno 
na spletu in na HTC Sensation. Iskanje lahko omejita samo na Splet ali samo na 
informacije posameznih aplikacij v HTC Sensation. Potrdite  in nato potrdite 

 za nastavitev Iskalnih zahtev.  
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3. V polje vpišite besede, ki jih želite najti. Ko pišete, HTC Sensation 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 seznam pritisnite na . 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 search.

Hitro iskanje informacij na spletu

Hitro iskanje vam pomaga najti informacije, ki jih potrebujete, tukaj in sedaj. Če vnesete novo 
besedo ali frazo, lahko brez težav pogledate znane spletne strani ali preizkusite storitve kot npr. 
Google Search in Wikipedia®.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Hitro iskanje.

2. Če je prikazana tipkovnica, najprej pritisnite  , da se zapre, saj lahko le tako 
dobro vidite ikone.

3. Pomaknite se po tipkovnici in izberite mesto, kjer želite poiskati informacijo. Nato 
v iskalno polje vnesite želeno informacijo .

4. Pritisnite .

Ko v zavihku najdete želeno informacijo, lahko samodejno preidete na ostale 
možnosti v drugih zavihkih.

Prevajanje besed v druge jezike

1. Na Začetnem zaslona pritisnite na  > Hitro iskanje.

2. Na ekranu se odpre tipkovnica. Pritisnite , da se tipkovnica zapre in  videli 
boste ikone zavihkov.

3. Pomaknite se na zavihek Google Prevajalec.

4. V polju Iz jezika izberite izhajajoči jezik, nato vpišite besedo ali frazo, ki jo želite 
prevesti.

5. V polju V jezik s seznama jezikov izberite ciljni jezik.

6. Izberite Prevedi. 
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Prehajanje med okni brskalnika

1. Ko je prikazana spletna stran, izberite eno izmed naslednjih možnosti:

 � Pritisnite  in nato pojdite na Okna.

 � Pritisnite na zaslon (za pomanjšanje), dokler ne vidite okna brskalnika.

2. S pomočjo drsenja prsta po zaslonu od desne proti levi izberite okno brskalnika, 
ki ga želite prikazati.

3. Pojdite na spletno stran in jo prikažite čez celoten zaslon.

Pritisnite  , da se okno zaprete.

 

Nalaganje s spleta
Naredite več, kot le brskanje po spletu. Naložite lahko podatke, kot npr. slike, glasbo, 
tudi aplikacije, in vse to s pomočjo brskalnika.

 � Preverite ali je vaša spominska kartica vstavljena v HTC Sensation. Razni naloženi 
podatki bodo shranjeni na spominsko kartico.

 � Pred nalaganjem aplikacije preverite kompatibilnost s HTC Sensation, da bi 
ugotovili, ali je primerna za namestitev.

Nalaganje aplikacije s spleta

Aplikacijo lahko naložite direktno s svoje priljubljene strani. Aplikacija, ki je naložena 
iz interneta, je lahko iz neznanega vira. Za varnost HTC Sensation in vaših osebnih 
podatkov vam posebej priporočamo, da naložite in namestite samo varne aplikacije.

1. Odprite svoj brskalnik, nato pojdite na internetno stran, s katere želite naložiti 
aplikacijo.

2. Sledite navodilom za nalaganje aplikacije na internetni strani.

Pred namestitvijo aplikacije, boste morali nastaviti HTC Sensation za dovoljenje 
namestitve aplikacije s tretje strani. Na Začetnem zaslonu pritisnete  nato se 
pomaknite na Nastavitve > Aplikacije > Neznani vir.
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Kamera

Osnove kamere
Uživajte v fotografijah ali videoposnetkih posnetih s HTC Sensation 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. 

Zaslon iskalnika slike

Na zaslonu iskalnika slike se nahajajo naslednji prikazi in prikazovalniki:

Vrstica za približevanje

Avto fokus prikazovalnik

Prikazovalnik režima scen

Prikazovalnik funkcije  
tresenja

Foto/Video način prižgan

Tipka za bliskavico

Sprožilec/Snemalna ikona

Ikona efektov

Ikona galerije

 or Ikona za preklop med 
sprednjim in zadnjim 
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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.

Uporaba sprednje kamere

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

Za vklop sprednje kamere na zaslonu kamere se pomaknite na  ali . Za prehod na 
ali uporabo glavne kamere pritisnite  ali  .

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

Snemanje fotografij
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Kamera.

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

8. Izberite kaj želite narediti z nastalim posnetkom.

Snemanje videoposnetkov
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > 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. 
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8. Dotaknite flash gumb za vklop kamere svetlobo ali izključite med snemanjem.

Glede na

Glede off

9. Če želite ustaviti snemanje, pritisnite  znova.

10. Izberite, kaj želite narediti z video, ki ste ga pravkar posneli.
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Povezava medijev

Izmenjava medijev v vašem domačem omrežju

Izmenjava fotografij, videoposnetkov in glasbe z večjim krogom prijateljev je 
enostavna, če imate domače omrežje. Enostavno povežite svoj telefon z omrežjem 
in takoj pokažite narejene fotografije na TV ekranu ali začnite poslušati priljubljeno 
glasbo na hi-fi zvočnikih  — vse to s pomočjo DLNA®. Za več informacij o DLNA  
www.dlna.org.

Pred izmenjavo medijev z omrežjem:
 � Povežite svoj telefon s pomočjo omrežja Wi-Fi.
 � Povežite TV sprejemnik ali zvočnike z omrežjem. Preverite dokumentacijo, ki je 
priložena vašemu TV sprejemniku ali zvočnikom.

1. Odprite Galerijo ali Glasbeno aplikacijo.

2. Izberite medije, ki jih želite deliti in pritisnite nanje.

3. Med prikazovanjem fotografij ali gledanjem videoposnetkov pritisnite  in nato 
potrdite Izberi predvajalnik ali Več > Izberi predvajalnik, če želite poslušati glasbo.

Pri poslušanju glasbe lahko pritisnete tudi na 

4. Izberite napravo v svojem omrežju, na kateri želite prikazati medij.

5. Če se povežete z drugo napravo, HTC Sensation odpre Kontrolni zaslon, kjer 
najdete naslednje možnosti:

Upravljalniki Čemu služijo

Prikažite medij na drugi napravi.

Zaustavite pesem ali videoposnetek.

Prikažite prejšnjo fotografijo ali glasbeni posnetek.

Prikažite naslednjo fotografijo ali glasbeni posnetek.
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Upravljalniki Čemu služijo

Preglejte svoj seznam pesmi.

Izberite način ponavljanja za fotografijo ali zvočni posnetek.

Prikaz dostopnih medijev, ki jih lahko izmenjate.

Pri poslušanju glasbe lahko vklopite SRS.

Pri prikazovanju lahko vklopite Trenutni poslušani seznam.

Povezava z drugim predvajalnikom v omrežju.

Če prikazujete medije s pomočjo druge naprave, lahko pritisnete  in uporabljate 
svoj HTC Sensation tudi v druge namene. Za vrnitev na Kontrolni zaslon, podrsajte s 
prstom in odprite panel Obvestila in nato potrdite napravo, s katero ste povezani.
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Storitve HTC 

HTC Watch

Gledanje filmov na potovanju

Uporabite HTC Watch za gledanje izvlečkov aktualnih filmov in kupovanje filmov. 

Kupovanje filmov je na voljo le v nekaterih regijah. Filmi, ki jih je mogoče kupiti in 
druge plačljive vsebine bodo na voljo v vaši regiji takoj, ko bo to mogoče.  

HTCSense.com

Prijava v račun HTCSense.com   

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

Prijava s HTC Sensation

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

2. Pritisnite na Dodaj račun > HTC Sense.

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

Prijava z računalnikom

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

1. V računalniku odprite spletni brskalnik.  

2. Pojdite na www.htcsense.com.

3. V svoj HTCSense.com račun se prijavite po navodilih na zaslonu. 

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

Posodobitev podrobnosti računa HTCSense.com

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.
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Vklop iskalnika telefona

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

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite Nastavitve.

2. Potrdite postavko Lokacija.

3. Označite polje Iskalnik telefona.

Uporaba HTCSense.com

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

Če želite uporabljati te funkcije, se morate prijaviti v HTCSense.com v spletnem 
brskalniku računalnika.

Nastavite HTC Sensation tako, da bo zvonil

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

Na HTCSense.com potrdite postavko Zvonjenje.

Preusmerjanje pogovorov in sporočil

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

Pred vklopom Preusmerjanje pogovorov ali Preusmerjanje sporočil morate najprej 
prilagoditi nastavitve, na primer določiti alternativno telefonsko številko ali e-poštni 
naslov. 

 � Za preusmerjanje pogovorov pritisnite na Preusmerjanje pogovorov in izberite 
Vklopljeno/Izklopljeno. (Pred tem se prepričajte, da ste v Nastavitvah dovolili 
preusmerjanje pogovorov.) 

 � Za preusmerjanje sporočil pritisnite na Preusmerjanje sporočil in izberite 
Vklopljeno/Izklopljeno.  (V Nastavitvah najprej določite ali želite Preusmerjanje 
sporočil na napravo ali Preusmerjanje sporočil na e-poštni naslov.) 

Iskanje HTC Sensation

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

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

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



42       

Zaklepanje HTC Sensation

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 Sensation pokliče.  

3. Potrdite Shrani.

Odstranjevanje vsebin na HTC Sensation

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

Ne obstaja noben način, na katerega bi lahko podatke v vašem HTC Sensation 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 računa HTCSense.com

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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Računi in sinhronizacija

O online računih
HTC Sensation 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 
Sensation v aplikaciji Pošta ali v nastavitvah Računi in sinhronizacia.

Sinhronizacija z Google računom  
Prijava v Google račun vam omogoči sinhronizacijo kontaktov in koledarja Gmail in 
Google med HTC Sensation 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 Sensation izpustili dodajanje Google računa, 
se lahko srečate s problemi pri uporabi nekaterih Google aplikacij. Če se problemi 
ponavljajo, bo mogoče nujna ponastavitev HTC Sensation na tovarniške nastavitve in 
vnos podrobnosti vašega Google računa pri ponovnem nastavljanju HTC Sensation.  

Dodajanje več 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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Dodajanje računa socialnega omrežja
Ste preskočili prijavo v svoja socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter ali Flickr, ko ste 
prvič vklopili in nastavili HTC Sensation? 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 Sensation. 

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 postavko, 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 urediti. 

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

Odstranjevanje računa

Iz HTC Sensation 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 Sensation s 
ponastavitvijo.   

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

2. Potrdite račun, ki ga želite odstraniti.  

3. 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 Sensation s pomočjo Bluetooth 
povezave. Glede na model vašega starega telefona lahko na HTC Sensation 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 Sensation na postavko Naprej. HTC Sensation 
avtomatično vklopi Bluetooth in poišče Bluetooth naprave.

6. Na seznamu naprav izberite svoj telefon in pritisnite Naprej. HTC Sensation 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 Sensation zaključi uvažanje podatkov, pritisnite na Končano.
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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 sprejete 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 lastne 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 Sensation prijavljeni v Google Talk. Zelena 
ikona , na primer pomeni da je kontakt na voljo 
za pogovor.

Uvoz kontaktov iz SIM kartice
Ko uvažate kontakte iz SIM kartice, jih lahko shranite v HTC Sensation ali jih dodate v 
Google kontakte ali v Exchnge ActiveSync kontakte, če ste te račune nastavili.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. V zavihku Vse pritisnite   in potem potrdite Uvozi/Izvozi > Uvozi iz SIM kartice.

3. Če ste si v HTC Sensation nastavili Google ali Exchange ActiveSync račun, 
izberite tip uvoženih kontaktov. Sledite enemu izmed naslednjih postopkov: 

 � Potrdite enega ali več SIM kontaktov, ki jih želite uvoziti. 

 � Za uvoz vseh kontaktov pritisnite  in potem potrdite Izberi vse.

4. Pritisnite na Shrani.
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Dodajanje novega kontakta
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. V zavihku Vse pritisnite  .

3. Izberite postavko Tip kontakta, na primer Google ali Exchange ActiveSync. S tem 
določite s katerim računom se bo kontakt sinhroniziral.

Ko dodajate kontakte na SIM kartico, ni nujno, da bodo vsa polja dostopna.

4. Potrdite polje Ime in potem vpišite ime kontakta. 

Pritisnite , če želite vpisati ime, drugo ime ali priimek kontakta posamezno. Glede 
na tip kontakta lahko dodajate tudi naziv pred imenom (na primer gospod ali gospa) 
ali za imenom (PhD., ml. ali st.). 

5. V dostopna polja vpišite kontaktne informacije.  

Pritisnite , če želite najprej zapreti tipkovnico na zaslonu in se pomakniti na 
naslednje polje.

6. Pritisnite na Shrani.

Iskanje kontaktov
Poleg tega, da lahko iščete kontakte po imenih ali elektronskem naslovu, lahko 
nastavite aplikacijo Ljudje tako, da išče tudi po drugih kriterijih, kot na primer ime 
skupine ali podjetja.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. V zavihku Vse pritisnite   in potem potrdite Prikaži > Išči kontakte po.

3. Izberite tip kriterijev po katerih želite iskati in potem potrdite Končano. 

Zadostuje, če za iskanje vpišete v polje nekaj začetnih znakov postavke, ki jo iščete. 
Izpišejo se vam vsi ustrezni kontakti.
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Uvozite kontakt iz Exchange ActiveSync 
računa
Delovni kontakt lahko poiščete v Exchange ActiveSync računu in ga potem prekopirate 
v HTC Sensation.

Najprej morate imeti v HTC Sensation nastavljen Exchange ActiveSync račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Ljudje.

2. V polje za iskanje vpišite prvih nekaj črk imena ali elektronskega naslova. 

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

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

Združevanje informacij o kontaktih
Če imate enake kontakte v HTC Sensation, v Google računu in v računih socialnih 
omrežij, kot sta Facebook in Twitter, jih HTC Sensation 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 Sensation 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 na tipko OK.

Če ne želite združiti nobenih kontaktov, pritisnite na Zapri vse.
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Uporaba aplikacije Friend Stream
Aplikacija 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 aplikaciji 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 Sense. 

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Friend Stream. Aplikacija Friend Stream odpre 
zavihek 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« ali »Ni mi všeč«.

 � Pregledujete fotografije 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, samo poslane fotografije in 
videoposnetke, samo povezave, samo obvestila iz vaših socialnih omrežij in podobno.  
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Klepet v aplikaciji Google Talk
Google  Talk je program za pošiljanje kratkih Google sporočil. Omogoča komunikacijo 
z drugimi, ki prav tako uporabljajo Google Talk. Če ste se pri prvem nastavljanju prijavili 
v svoj Google račun v HTC Sensation, ste že prijavljeni v Google talk. 

 Klepet s prijateljem

1. V storitvi Google Talk pritisnite na prijatelja na seznamu Prijatelji.

2. Vpišite sporočilo v sporočilno polje. Lahko tudi vstavite nasmešek, tako da 
pritisnete  in potrdite Več > Vstavi nasmešek.

3. Pritisnite na Pošlji.

4. Med klepetom, pritisnite  in nato potrdite katero koli izmed naslednjih 
možnosti: 

Klepet brez 
shranjevanja

Vaša Google Talk sporočila se shranjujejo v datoteko Klepeti 
vašega Gmail računa. Pritisnite na to možnost, če sporočil ne 
želite shranjevati

Preklop med
klepeti

Če klepetate z več kot enim prijateljem, potrdite to možnost za 
preklapljanje med različnimi klepeti.

Seznam 
prijateljev

Potrdite, če se želite vrniti na Seznam prijateljev. 

Dodaj v 
klepet

V klepet dodajte drugega prijatelja. Pozvani prijatelj in prijatelj 
s katerim pravkar klepetate, prejmeta prošnjo za skupni klepet. 
Vsak, ki prošnjo sprejme, se vklopi v skupni klepet.  

Zaključi 
klepet

Zaključite vaš trenutni klepet. 

Več Izbrišite zgodovino, vstavite nasmešek ali prikažite kontaktne 
podatke prijatelja. 

Sprejemanje prošnje za klepet

Ko vam prijatelj pošlje Google Talk sporočilo, prejmete obvestilo. Njihov vnos v 
Seznamu prijateljev izpiše sporočilo. 

Sledite enemu izmed naslednjih postopkov:  

 � V Seznamu prijateljev potrdite prijatelja, ki vam je poslal prošnjo za klepet. 

 � Odprite Obvestila in potem potrdite klepet obvestilo.
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E-pošta

Gmail

Uporaba storitve Gmail

Pri prvem nastavljanju HTC Sensation 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 Sensation 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 postavka Prejeto 
Gmail.

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.

Pošta

O aplikaciji Pošta

V HTC Sensation 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.
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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  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. 

Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

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

V HTC Sensation lahko dodate do 15 Exchange ActiveSync računov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Pošta. 

2. Izberite eno od možnosti:

 � 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  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 Sensation, in potem potrdite Naprej.

5. Vpišite ime računa in potem potrdite postavko Zaključi nastavitve.
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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 Sensation lahko nastavite tako, da se bo sinhroniziral z naslednjimi tipi 
koledarjev:

 � Na HTC Sensation 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 
Sensation, 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 vašimi koledarji na Google ali na 
Exchange ActiveSync, kot tudi z dogodki v HTC Sensation.

Se še niste prijavili v svoj račun? Vaši dogodki v koledarju bodo ustvarjeni s pomočjo 
PC Sync, ki ga lahko potem preko HTC Sync sinhronizirate z Outlook koledarjem v 
svojem računalniku.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Koledar.

2. V katerem koli prikazu Koledarja pritisnite na .

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

4. Če želite nekoga povabiti na svoj dogodek, pritisnite na  in izberite udeležence v 

svojih kontaktih ali iz službenega imenika. Za dogodke v koledarju na Google in Exchange 

ActiveSync lahko tudi vnesete e-poštni naslov v polje Gostje.

5. Vpišite ime dogodka.

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

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

7. Vpišite kraj dogodka in opis dogodka.

8. Nastavite si uro opomnika.

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

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

10. Potrdite Shrani.

Sprememba prikaza aplikacije Koledar
Ko odprete Koledar v začetnih nastavitvah, je privzeto nastavljen mesečni prikaz.

Za spremembo prikaza pritisnite na  (Dan),  (Teden), ali  (Dnevnik). 

Uporaba mesečnega prikaza

V mesečnem prikazu boste na dneh, ki imajo dogodke, videli oznake.

V mesečnem prikazu lahko:

 � Pritisnite na dan, za katerega želite pogledati dogodek.

 � Pritisnite in zadržite simbol dneva in odprite meni možnosti, v katerem lahko 
ustvarite dogodek ali preklopite na drug dan ali Dnevnik.   

 � S prstom drsite po zaslonu navzgor ali navzdol, da bi si ogledali prejšnje ali 
naslednje mesece. 
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Zemljevidi in lokacija

Nastavitev lokacije

Vklop storitve za določanje lokacije 

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

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko  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. 

Lokacija

O aplikaciji Lokacija

Poiščite kraje, ki vas zanimajo, pridobite navodila za pot do krajev, ki jih želite obiskati 
in vozite s pomočjo natančne GPS navigacije z Lokacijo. Aplikacija Lokacija je tudi 
odličen družabnik na poti, ne glede na to ali potujete doma ali v tujini. V aplikaciji 
Lokacija si lahko vnaprej na telefon naložite zemljevide, da vam iskanje internetne 
povezave ali drago gostovanje v tujini ne bo povzročalo preglavic. Zemljevid si 
pripravite še pred začetkom potovanja.

Če ste na mestu, ki je obdano z visokimi stavbami, ima lahko aplikacija Lokacija 
probleme pri ugotavljanju vašega položaja.

HTC Sensation se dobavlja z nameščenim zemljevidom. Kateri zemljevid je v telefonu, 
je odvisno od države v kateri ste ga kupili. Vendar bodite brez skrbi, druge zemljevide 
si lahko naložite, ko jih potrebujete. 

Ugotavljanje lokacije in tega, kar je v vaši okolici 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite   > Lokacija.

2. Pritisnite  za posodobitev vaše trenutne lokacije ali na  za prikaz trenutne 
lokacije na zemljevidu.

3. Izberite kategorijo, ki vas zanima, da bi videli mesta, ki so v bližini. Mesta so 
navedena glede na oddaljenost od vaše trenutne lokacije. 
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Iskanje krajev, ki vas zanimajo 

Iščete lahko po nazivu ustanove ali podjetja ter po naslovu ulice ali mesta. Pri 
vpisovanju iskanega kraja se izpisujejo ponujene možnosti iz podatkovne baze, 
foootprinta in predhodno iskanih lokacij. 

1. V aplikaciji Lokacija pritisnite .

2. Pritisnite na Lokacija.

3. V polje za iskanje vpišite kraj, ki ga želite poiskati. Ustanove, ki ustrezajo iskanim, 
se izpišejo razporejene glede na oddaljenost od vaše trenutne lokacije. 

4. Če iskanega kraja ne vidite, nadaljujte z vpisovanjem, da bi zožili iskanje. 

Iskanje se opravlja v državi, v kateri se trenutno nahajate. Če želite v telefonu iskati v 
drugi državi, potrdite postavko Trenutna iskalna regija.  

5. Potrdite ustanovo, da bi pridobili njen naslov, jo prikazali na zemljevidu in še 
mnogo več.  

Iskanje naslova

1. V aplikaciji Lokacija pritisnite .

2. Pritisnite na Naslov.

3. V polje za iskanje vpišite ulico ali ime mesta, ki ga želite poiskati. Če želite 
poiskati na “321, Church Street, London, UK”, zadostuje, če vpišete samo 
“Church” ali “London” za začetek vašega iskanja

 Iščete lahko tudi tako, da vpišete poštno številko. V tem primeru samo vpišite 
poštno številko in pritisnite .

Izpiše se seznam ponujenih možnosti, ki vas vodijo do tega kar iščete. 

4. Ko ste izbrali ime ulice, vpišite hišno številko. 

5. Potrdite ustanovo, da bi pridobili njen naslov, jo prikazali na zemljevidu in še 
mnogo več.
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Prikaz zemljevida

V Lokacija pritisnite na .

S pritiskanjem preklapljajte med 2D in 3D 
prikazom.

Interesne točke. Pritisnite, če želite prikazati 
podrobnosti, poklicati, poiskati pot ali deliti.  

Kraj, kjer se pravkar nahajate.

Pritisnite, če želite ali ne želite uporabljati 
kompas.

S pritiskom na zaslon se prikažejo tipke za približevanje.

Uporaba kompasa

Naj zavijem levo ali desno? S pomočjo kompasa se zemljevid obrne v smer, v katero 
ste obrnjeni vi, da bi vedeli kam morate iti. 

Premikanje po zemljevidu

Za prikaz ostalih delov zemljevida zdrsnite s prstom po zaslonu. 

Povečanje in pomanjšanje zemljevida

Izberite eno od možnosti:

 � Sliko povečate z raztegom palca in kazalca nad zemljevidom. Sliko zmanjšate s 
stiskom palca in kazalca nad zemljevidom.

 � Za povečanje lokacije na zemljevidu, dvakrat pritisnite na lokacijo.  

 Izbira krajev, ki vas zanimajo in jih želite prikazati na zemljevidu.

1. Pri prikazu zemljevida pritisnite  in nato pritisnite na postavko Prikaži (ali Več > 

Prikaži).

2. Izberite kraje, ki vas zanimajo in jih želite ali ne želite videti, ko imate odprt 
zemljevid. 

Izberete si lahko tudi, če želite ali ne želite na zemljevidu prikazati footprinte in 3D 
stavbe..

3. Pritisnite na tipko Končano.
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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.

 � 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. 
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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 Sensation. 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 
aplikacijah

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 aplikacije 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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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.

Uporaba ure
O widgetu Ura HTC

S pomočjo widgeta Ura HTC lahko prikažete aktualni datum, čas in kraj. S pomočjo 
widgeta Ura lahko prikažete tudi čas v drugem kraju.  

Sprememba kraja za widget Ura
V začetnih nastavitvah widget Ura  prikazuje vaše aktualno vreme. Widget Uro lahko 
na Začetnem zaslonu prilagodite tako, da bi prikazoval vreme v drugem kraju. 

1. Pritisnite in zadržite widget Ura in ga potem povlecite na tipko Uredi. 

2. Izberite kraj.

Na razširjenem Začetnem zaslonu lahko dodate več kot en widget Ura. Izberite med 
različnimi izgledi in oblikami in določite kraj, ki ga želite prikazati. 

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

 � Če želite nastaviti več kot tri budilke, pritisnite .

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 pritisnit  in potem potrdite polje 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 Sensation 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.  

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 Sensation ugotovil vašo trenutno lokacijo in krajevno vreme v 
aplikaciji Vreme, ter tudi v aplikacijah Ura in Koledar:  
 � Se morate povezati z internetom. 
 � Mora biti dovoljena storitev ugotavljanja lokacije. Če si te funkcije niste vklopili pri 
prvem nastavljanju HTC Sensation, lahko to storite v Nastavitve > Lokacija. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na  > Vreme.

Na celotne zaslonu se vam bo prikazala animacija aktualnega vremena in 
podatkov o vremenu, kot na primer temperatura, približni čas zahoda sonca in 
drugo. Drsite s prstom navzgor ali navzdol po zaslonu za preverjanje vremena v 
drugih krajih.  

2. Pritisnite  za prikaz dodatnih informacij. Preverite lahko vremensko napoved 
za trenutni dan in naslednje dni. 

3. Pri prikazu vremena lahko:

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

 � Pritisnite  za posodobitev informacij o vremenu.
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HTC Sync

O aplikaciji 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 telefon 
vložiti spominsko kartico. 

 � Dostopne kategorije in možnosti so odvisne od tega, kateri telefon ste povezali z 
računalnikom.
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Namestitev programa HTC Sync
 � HTC Sync lahko namestite na računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, 
Windows Vista ali Windows XP.

 � HTC Sync zahteva na računalniku USB 2.0 za povezavo in sinhronizacijo s HTC 
Sensation.

 � 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 Sensation

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

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

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

4. Kliknite na Shrani. Odpre se panel Naprave.

Če želite kasneje spremeniti ime HTC Sensation, potrdite Pregled > Nastavitve 
naprave.
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Namestitev aplikacije iz vašega računalnika na 
HTC Sensation
Če imate v računalniku datoteko aplikacij (*.apk), jo lahko s pomočjo HTC Sync 
namestite na HTC Sensation. Priporočamo, da nameščate samo aplikacije, katerim 
zaupate.

Preden začnete, se prepričajte, da je HTC Sensation nastavljen tako, da 
omogoča namestitev aplikacij iz računalnika na HTC Sensation. 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 
Sensation se sproži proces nameščanja.

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

5. Po zaključku namestitve lahko potrdite Prekini povezavo.

6. Varno odstranite HTC Sensation 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 Sensation.
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Tipkovnica

Uporaba tipkovnice na zaslonu
Ko zaženete aplikacijo ali izberete polje, ki zahteva besedilo ali številke, se na zaslonu 
odpre tipkovnica. Če želite po vnosu besedila zapreti tipkovnico na zaslonu pritisnite 

 ali pritisnite .

Izbor razporeditve tipkovnice

Izbirate lahko med tremi različnimi razporeditvami tipkovnice.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na Nastavitve > Jezik in 

tipkovnica > Vnos z dotikom.

2. Pritisnite Tipi tipkovnice in potem izberite razporeditev tipkovnice, ki jo želite 
uporabljati. 

 Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Standardna Ta razvrstitev je podobna računalniški tipkovnici. To je privzeta 
razvrstitev tipkovnice.

Telefon Ta razvrstitev spominja na klasično tipkovnico mobilnega 
telefona.

Kompaktna        Ta razvrstitev ponuja po dve črki na vsaki tipki. Tipke so malce 
večje, kot pri standardni razvrstitvi.  
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Internetne povezave

Podatkovne povezave
Ko prvič vklopite HTC Sensation, 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  in potem pritisnite na Nastavitve > Brezžične 
povezave in omrežja.

1. 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  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  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.
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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. 

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. 

6. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na Nastavitve > Brezžične 
povezave in omrežja.  

7. Pritisnite Mobilna omrežja in potem izberite polje Podatkovno gostovanje. 

Izberite polje Zvok podatkovnega gostovanja, če želite, da bi HTC Sensation 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  in potem pritisnite na Nastavitve > Brezžične 
povezave in omrežja. 

2. Označite Wi-Fi polje, če želite vklopiti Wi-Fi. HTC Sensation 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 Sensation povezan z brezžičnim omrežjem, se v statusni vrstici pojavi Wi-Fi 
ikona , ki ponazarja približno jakost signala (število osvetljenih polkrogov).

Ko se HTC Sensation 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 Sensation ponastavili na tovarniške nastavitve. 
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Povezava z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče bo potrebna namestitev omrežnega certifikata (*.p12) na HTC Sensation 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    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.

Preverjanje stanja brezžičnega omrežja

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  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 Sensation 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  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 
 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 Sensation mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno povezavo. 
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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 
Sensation. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  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. 

Dodajanje VPN omrežja

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem potrdite 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. 
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Bluetooth

Osnovne informacije o Bluetooth 

Vklop in izklop Bluetooth povezave 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  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 Sensation drugim napravam.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  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 Sensation 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 
Sensation lahko zaznal.Navodila za vklop prepoznavnosti najdete v priročniku za 
uporabo slušalk. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  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, sli so slušalke nastavljene na prepoznavno.

5. Pritisnite na Poišči naprave in HTC Sensation bo začel iskati Bluetooth naprave, ki 
so dosegljive. 

6. Ko opazite izpisano ime vaših slušalk v Bluetooth naprave, ga pritisnite. HTC 
Sensation 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 Sensation, 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.

Odklop ali prekinitev parjenja z Bluetooth 
napravo 

Odklop Bluetooth naprave

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  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. 

Prekinitev parjenja z Bluetooth napravo

V HTC Sensation lahko prekinete parjenje z drugo Bluetooth napravo. Če se želite s 
to napravo kasneje spet povezati, je možno, da bo od vas zahtevan ponoven vnos ali 
potrditev gesla.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na Nastavitve > Brezžične 
povezave in omrežja.

2. Pritisnite na Bluetooth nastavitve.

3. V Bluetooth naprave pritisnite in zadržite simbol naprave, za katero želite 
prekiniti parjenje.

4. Pritisnite na Prekini povezavo in parjenje ali pritisnite na Prekini parjenje, če 
Bluetooth naprava trenutno ni povezana s HTC Sensation.

Pošiljanje informacij s pomočjo Bluetooth
Z Bluetoothom lahko pošiljate informacije iz HTC Sensation na drugo napravo, ki 
omogoča Bluetooth, kot sta na primer telefon ali prenosni računalnik. Odvisno od 
naprave na katero pošiljate informacije, lahko pošljete naslednje tipe informacij: 
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 � Slike in video posnetki

 � Dogodki v koledarju

 � Kontakti

 � Zvočne datoteke

Pred začetkom, nastavite napravo, ki sprejema v prepoznavni način. Lahko jo 
nastavite tudi v način “Sprejemanje prenosa” ali “Sprejemanje datotek”. Informacije o 
sprejemanju informacij s pomočjo Bluetooth najdete v dokumentaciji o napravi.

1. V HTC Sensation odprite aplikacijo, ki vsebuje informacije ali datoteko, ki jo želite 
poslati.

2. Sledite korakom za različne tipe informacij, ki jih želite poslati: 

Pravkar posnete 
na fotografije ali 
video posnetki                 

Posnemite fotografijo ali video in na zaslonu Predogled 
pritisnite  potem potrdite Bluetooth.

Fotografije ali 
video posnetki

1. V aplikaciji Galerije izberite album.
2. Pritisnite  in potem potrdite Bluetooth.
3. Izberite fotografije in video posnetke, ki jih želite deliti in 

potem pritisnite Naprej. 

Kontakt 1. V aplikaciji Ljudje pritisnite na kontakt za prikaz 
podrobnosti kontakta.

2. Pritisnite  in potem potrdite Pošlji kontakt.
3. Pritisnite na ikono puščice usmerjene navzdol in potem 

izberite Bluetooth.
4. Izberite podrobnosti, ki jih želite poslati in potem pritisnite 

Pošlji. 

Dogodki v 
koledarju

V prikazu Dan, prikazu Dnevnik ali prikazu Teden pritisnite 
in zadržite dogodek in potem potrdite Deli Koledar > 
Bluetooth.

Glasbena 
datoteka

Ko je glasba prikazana na zaslonu Trenutno se predvaja 
v aplikaciji Glasba, pritisnite  in potem potrdite Deli > 
Bluetooth.

Glasovni 
posnetek

Na glavnem zaslonu Glasovni snemalnik pritisnite  in 
potem potrdite Bluetooth.

3. Če je potrebno, vklopite Bluetooth.

4. Če do sedaj niste opravili parjenja s sprejemno napravo, pritisnite na Iskanje 
naprav.  

5. Pritisnite na ime sprejemne naprave.

6. Če ste pozvani, sprejmite prošnjo za parjenje na HTC Sensation in sprejemni 
napravi. Prav tako vpišite enako geslo ali potrdite avtomatično generirano geslo 
na obeh napravah. 

7. Na sprejemni napravi, sprejmite datoteko.  



75       

Varnost

Zaščita SIM kartice s PIN kodo
Dodajte še eno zaščitno plast na vašHTC Sensation z določitvijo PIN kode (Personal 

Identification Number) na SIM kartici.

Pred nadaljevanjem se prepričajte, da imate PIN kodo SIM kartice, ki ste jo dobili od 
vašega mobilnega operaterja. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na Nastavitve > Varnost.

2. Pritisnite na Nastavi zaklepanje SIM kartice in potem izberite polje Zakleni SIM 
kartico.

3. Vstavite prvotno PIN kod SIM kartice in potem pritisnite na OK.   

4. Če želite spremeniti PIN kodo SIM kartice, pritisnite na Spremeni PIN kodo SIM.

Obnovitev SIM kartice, ki je bila zaklenjena

Če vnesete napačno PIN kodo, večkrat kot to dovoljuje maksimalno število poskusov, 
bo SIM kartica zaklenjena s PUK kodo.   

Za obnovite dostopa do HTC Sensation potrebujete PUK kodo. To kodo ste najbrž 
dobili od mobilnega operaterja skupaj s z vašo SIM kartico.

1. Na zaslonu Telefonska tipkovnica vpišite PUK kodo in potem pritisnite na Naprej. 

2. Vpišite novo PIN kodo, ki jo želite uporabljati in potem pritisnite Naprej.  

3. Vpišite novo PIN kodo, ki jo želite uporabljati in potem pritisnite Naprej. 

Zaščita HTC Sensation s pomočjo postopka za 
zaklepanje zaslona, PIN kode ali gesla  
Zavarujte svoje osebne podatke in preprečite uporabo HTC Sensation brez vašega 
dovoljenja tako, da si nastavite postopek zaklepanja zaslona, PIN kodo ali geslo. 

Vaš zaklenjeni zaslon se bo pojavil ob vsakem vklopu HTC Sensation ali, ko bo HTC 
Sensation določen čas miroval.  

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na Nastavitve > Varnost.

2. Pritisnite na Nastavi zaklepanje zaslona.
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3. Pritisnite na eno izmed naslednjih možnosti: 

Brez Prepovejte zaklepanje zaslona, ki ste ga pred tem ustvarili.

Postopek Sledite navodilom na zaslonu in nastavite postopek zaklepanja 
zaslona.  

PIN koda Nastavite numerično geslo iz najmanj štirih števk. 

Geslo               Nastavite alfanumerično geslo.

4. Na zaslonu Varnost pritisnite na Zakleni telefon po in določite čas mirovanja 
preden se zaslon zaklene. 

Lahko tudi izpraznite polje Uporabi vidni postopek ali Vidna gesla na zaslonu 
Varnost, če ne želite, da je postopek zaklepanja zaslona na zaslonu viden.

Ste pozabili postopek zaklepanja tipkovnice? 
Če ste pozabili postopek za zaklepanje tipkovnice, imate pet možnosti, da bi 
poskusili odkleniti HTC Sensation. 

Če se vam to ne posreči, lahko HTC Sensation odklenete z vnosom uporabniškega 
imena in gesla računa Google.

1. Na zaslonu odklepanje zaslona vnesite postopek zaklepanja.

2. Ko ste po petem poskusu, pozvani k 30 sekundnemu čakanju, pritisnite OK. 

3. Če se je prikazovalnik izklopil, ga s pritiskom na tipko NAPAJANJE ponovno 
vklopite in potem odklenite zaslon. 

4. Pritisnite na tipko Ste pozabili geslo?, ko se pojavi. 

5. Vpišite uporabniško ime in geslo in potem pritisnite Prijavi se. Pozvani boste 
k ustvarjanju novega postopka zaklepanja tipkovnice. Če ne želite novega 
postopka, pritisnite Prekliči
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Nastavitve

Nastavitve v HTC Sensation
Nastavitve telefona lahko preverjate in urejate na zaslonu Nastavitve. 

Na začetnem zaslonu pritisnite  in potem pritisnite na Nastavitve.

Prilagoditve Zahvaljujoč mnogim možnostim lahko HTC Sensation 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 Sensation, 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 Exchange ActiveSync.

 � Prijavite se ali odjavite iz 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 Sensation našli.

Iskanje Izberite postavko, ki jo želite vključiti v iskanje in nastavite 
možnosti iskanja v Google.
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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.

Povezava z
računalnikom

 � Nastavite privzeti tip USB povezave, ki se uporablja pri vsakem 
povezovanju HTC Sensation z računalnikom. 

 � Ali izberite in označite polje Vprašaj me in nastavite HTC 
Sensation 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. 

Stojalo Če ste si kupili stojalo za telefon, izberite način, ki naj ga HTC 
Sensation uporablja, ko ga položite v stojalo.

Napajanje Vklopite varčni način, če želite avtomatično preklopiti v način za 
varčevanje z energijo, ko raven baterije doseže določeno mejo. 

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 Sensation.

 � 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 Sensation 
tehnične probleme. 

 � Preglejte različne informacije o telefonu, na primer tip 
mobilnega omrežja, intenzivnost signala, stanje baterije in drugo


