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Vaš HTC Sensation XL 
z Beats Audio™

Navodila za 
uporabo

Priročnik za uporabnike in še druge koristne vire najdete 
na spletnem naslovu www.htcfans.si.  
Skrbno si preberite tudi Priročnik z varnostnimi 
informacijami in napotki, ki je sestavni del paketa.



Opozorilo!

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

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

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

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

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

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



Začenjamo

Paket vsebuje
V paketu najdete naslednje:

 � HTC Sensation XL z Beats Audio™

 � Slušalke Beats™

 � Baterija (vstavljena)

 � USB kabel

 � Polnilec

 � Hitra navodila kako začeti

 � Priročnik z varnostnimi informacijami

HTC Sensation XL z Beats Audio

Sprednja stran

1. Slušalka

2. LED kontrolna lučka

3. Zaslon na dotik

4. DOMOV

5. MENI

6. NAZAJ

7. ISKANJE

8. Sprednja kamera
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Hrbtni pokrovček

Odstranjevanje hrbtnega pokrovčka

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

Preden odstranite hrbtni pokrovček, se prepričajte,da ste izklopili svoj HTC 
Sensation XL z Beats Audio.

1. HTC Sensation XL z Beats Audio varno držite obrnjenega s sprednjo stranjo 
navzdol.

2. Pritisnite in zadržite tipko SPROSTITVE na dnu telefona in potem nežno 
privzdignite hrbtni pokrovček. 
S tem ločite dno telefona od hrbtnega pokrovčka.

3. Nežno odstranite hrbtni pokrovček HTC Sensation XL z Beats Audio.

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. HTC Sensation XL z Beats Audio varno držite obrnjenega s sprednjo stranjo 
navzdol.

2. Zgornji del hrbtnega pokrovčka vložite v zareze zgornjega dela HTC Sensation 
XL z Beats Audio.

3. Pritisnite hrbtni pokrovček, da se zaskoči. Zaslišali boste klik, ko se hrbtni 
pokrovček zaskoči.

Zgornja stran

1.  3.5 mm vhod za slušalke

2. Mikrofon

3. POWER (VKLOP)

Donji panel

1.  Tipka za SPROSTITEV 
hrbtnega pokrovčka

2. Mikrofon

 Leva in desna stran

1.  Vtič micro USB

2. Upravljalniki GLASNOSTI

Zadnja stran

1.  Dual LED bliskavica

2. Hrbtni pokrovček

3. Kamera z 8 megapiksli

4. Zvočnik
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Polnjenje baterije

Polnjenje baterije

Preden HTC Sensation XL z Beats Audio vklopite in začnete uporabljati, vam 
priporočamo, da najprej napolnite baterijo.

Za polnjenje baterije morate uporabljati izključno električni adapter in USB kabel, 
ki sta del paketa. 

1. Tanjši konec USB kabla potisnite v USB vhod.

2. Drug konec USB kabla vtaknite v adapter.

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

Ko polnite baterijo in imate priključen HTC Sensation XL z Beats Audio, 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 XL z Beats Audio 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.

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

Vstavljanje SIM kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Odstranite baterijo.

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

Odstranjevanje SIM kartice

Preden odstranite SIM kartico, se prepričajte, da ste izklopili vaš HTC Sensation 
XL z Beats Audio.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. 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 XL z 
Beats Audio.

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

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

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

Facebook Prijavite se na svoj Facebook in uvozite kontaktne informacije 
svojih prijateljev na Facebooku.

Stiki v telefonu Lahko ustvarite in shranite stike direktno v HTC Sensation XL z 
Beats Audio ali prenesete že obstoječe iz starega telefona.

SIM kartica Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na vaš HTC Sensation XL z 
Beats Audio.

Microsoft
Exchange
ActiveSync®

HTC Sensation XL z Beats Audio sinhronizira vaše delovne stike 
z Microsoft Exchange ActiveSync strežnikom in vašim delovnim 
prostorom.

Prenos Aplikacija Transfer vam ne omogoča le da prenesete vse stike iz 
starega telefona, ampak tudi dogodke koledarja in sporočila na 
HTC Sensation XL z Beats Audio.

Začetni zaslon
Vaš začetni zaslon je prostor, kjer si resnično lahko ustvarite svoj lastni HTC Sensation 
XL z Beats Audio. 

Začetni zaslon deluje z mini aplikacijo Shortcuts & Clock, ki vam omogoča hiter 
dostop do vaših priljubljenih aplikacij. Hkrati vam prikazuje čas in vreme v vašem 
kraju. Sami lahko dodajate svoje lastne priljubljene aplikacije, bližnjice, mape in 
widgete, tako da so vedno na voljo. 

Razširjeni začetni zaslon

Ko začnete uporabljati HTC Sensation XL z Beats Audio 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.

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. 

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 stikov ali seznama sporočil.

Zasučite Na večini zaslonov se položaj zaslona menja samodejno, ko obrnete  
HTC Sensation XL z Beats Audio na bok. Ko vstavljate besedilo, 
lahko obrnete HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats 
Audio
Ko prvič prižgete HTC Sensation XL z Beats Audio vas bo prosil, da ga nastavite. 
Lahko si izberete, 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 XL z 
Beats Audio s pomočjo Bluetootha.

Ne pozabite se vpisati v svoj Google®  račun, da boste lahko uporabljali Googlove 
aplikacije kot so Gmail™  in AndroidMarket™. 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.
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Pritisnite  za vrnitev na glavni Začetni zaslon (centralni začetni zaslon). 

Uporabljanje pogleda v preskoku

 �  Da bi skočili direktno na zaslon, ki ga potrebujete, morate pritisniti (...) oziroma 
„uščipniti“ zaslon, da vam pokaže Leap view (pogled v preskoku). Pokaže vam 
vseh 7 zaslonov kot miniaturne sličice. Preprosto pritisnite na želeni zaslon in 
takoj boste skočili tja.

 �  Z Leap view lahko ustvarite nov okvirček na zaslonu (če je tam še dovolj 
prostora), če izberete   Prikaže se nov začetni zaslon (Home screen), ki ga 
lahko začnete preurejati.
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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 medijskih aplikacij

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.

Nastavitev glasnosti s pomočjo Nastavitev

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

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

3. Če želite 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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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

Ni SIM kartice Vzpostavljena zveza z Bluetooth 
napravo

Povezava Wi-Fi vzpostavljena Letalski način

Usklajevanje podatkov GPS vključen

Vklopljena souporaba omrežja Budilka nastavljena

Spanje
Način spanja prihrani energijo baterije, tako da HTC Sensation XL z Beats Audio 
prestavi v način nizke porabe ko je izklopljen zaslon. Prav tako preprečuje 
nenamerne pritiske na gumb, ko imate HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio nekaj časa ni v uporabi samodejno preide v 
način Spanja.

Prebujanje iz načina spanja

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

HTC Sensation XL z Beats Audio 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,  povlecite  ali  v krogec 
da preložite oziroma opustite bujenje ali dogodek. v krogec 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

Ni SIM kartice Vzpostavljena zveza z Bluetooth 
napravo

Povezava Wi-Fi vzpostavljena Letalski način

Usklajevanje podatkov GPS vključen

Vklopljena souporaba omrežja Budilka nastavljena
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Kontrolna lučka LED

Kontrolna lučka LED:

 �  Je povsem zelene barve, ko se HTC Sensation XL z Beats Audio polni preko 
napajalnega kabla ali računalnika in je baterija polna.

 �  Utripa zeleno, ko imate neprebrano opozorilo.

 �  Je oranžne barve, ko se baterija polni

 � Utripa rdeče, ko je baterija skoraj prazna.

Panel obvestila
Ko prejmete novo obvestilo, lahko odprete panel Obvestila, da bi pogledali za 
kateri dogodek  ste prejeli obvestilo ali novo informacijo. Panel Obvestila vam 
omogoča hitro prehajanje med pred kratkim odprtimi aplikacijami in tudi hiter vklop 
nastavitev kot so Wi-Fi in Bluetooth.

Da bi odprli panel Obvestila pritisnite in zadržite na vrstici stanja, ter podrsajte s 
prstom navzdol.     

Če imate več obvestil, lahko podrsate po zaslonu navzdol, da bi si jih ogledali.

Panel Obvestila lahko odprete tudi na Domačem zaslonu, tako da pritisnete na   
in potrdite Obvestila. 

Preklapljanje med aplikacijami, ki ste jih uporabljali pred kratkim 

Preko panela Notifications (Obvestila) enostavno odprete osem zadnjič uporabljenih 
aplikacij.

1. Držite pritisnjeno statusno vrstico. Potem zdrsite s prstom navzdol. Panel 
Obvestila se odpre. 

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 Splošno opozorilo

Nov Microsoft Exchange
ActiveSync ali POP3/IMAP 
e-pošta

Pogovor

Problemi pri dostavljanju 
e-pošte Zgrešeni klic

Nov SMS/MMS Zadržani klic

Problemi pri dostavljanju 
SMS/MMS Preusmerjeni klic

Novo Google Talk™ instant 
sporočilo Preusmeritev sporočil

Novo glasovno sporočilo
HTC Sensation XL z Beats Audio je 
povezan computer  
z računalnikom preko USB kabla

Prihajajoči dogodek Wi-Fi je vključen in na voljo so 
brezžična omrežja

Novi dogodki na vašem 
socialnem omrežju Prenosni Wi-Fi Hotspot je vključen

Stiki, ki se ujemajo Nalaganje podatkov (animacija)

Prošnja za povezovanje 
Bluetooth Snemanje podatkov (animacija)

Možnost posodobitve HTC 
Sensation XL z Beats Audio Čakanje na 

Predvajanje glasbe Prenesen Android Market uspešno 
nameščen 

Aplikacija FM Radio je v 
uporabi

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

Snemanje glasov Prazna kartica

Več (neprikazanih) opozoril Notranji pomnilnik je že skoraj 
zapolnjen
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Kontrolna lučka LED

Kontrolna lučka LED:

 �  Je povsem zelene barve, ko se HTC Sensation XL z Beats Audio polni preko 
napajalnega kabla ali računalnika in je baterija polna.

 �  Utripa zeleno, ko imate neprebrano opozorilo.

 �  Je oranžne barve, ko se baterija polni

 � Utripa rdeče, ko je baterija skoraj prazna.

Panel obvestila
Ko prejmete novo obvestilo, lahko odprete panel Obvestila, da bi pogledali za 
kateri dogodek  ste prejeli obvestilo ali novo informacijo. Panel Obvestila vam 
omogoča hitro prehajanje med pred kratkim odprtimi aplikacijami in tudi hiter vklop 
nastavitev kot so Wi-Fi in Bluetooth.

Da bi odprli panel Obvestila pritisnite in zadržite na vrstici stanja, ter podrsajte s 
prstom navzdol.     

Če imate več obvestil, lahko podrsate po zaslonu navzdol, da bi si jih ogledali.

Panel Obvestila lahko odprete tudi na Domačem zaslonu, tako da pritisnete na   
in potrdite Obvestila. 

Preklapljanje med aplikacijami, ki ste jih uporabljali pred kratkim 

Preko panela Notifications (Obvestila) enostavno odprete osem zadnjič uporabljenih 
aplikacij.

1. Držite pritisnjeno statusno vrstico. Potem zdrsite s prstom navzdol. Panel 
Obvestila se odpre. 
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Nastavitev lučke Charm 

Lahko se odločite, ali naj Charm ostane nenehno prižgan, kadar vas nekdo pokliče ali 
prejmete besedilno ali glasovno sporočilo.

1. Na začetnem zaslonu (Home screen) pritisnite  , nato izberite Settings > 
Charm.

2. Izberite, kdaj naj se lučka prižge.

Povezovanje HTC Sensation XL z Beats Audio 
z računalnikom
Kadarkoli priklapljate HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio. Ta način izberete, ko želite 
izmenjavati podatke med računalnikom in HTC Sensation XL 
z Beats Audio.
Ko je izbran način diskovni pogon, medtem ko je HTC 
Sensation XL z Beats Audio priključen na računalnik ne boste 
mogli uporabljati aplikacij na HTC Sensation XL z Beats 
Audio, 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 
XL z Beats Audio.

USB veriga Ko na vašem računalniku nimate internetne 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 XL z Beats Audio.

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

1. Priključite HTC Sensation XL z Beats Audio 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.

2. V oddelku Recent apps (Zadnjič uporabljene aplikacije) drsite s prstom levo ali 
desno. Prikažejo se zadnjič uporabljene aplikacije.

3. Izberite aplikacijo in jo odprite. 

Če držite pritisnjen  se prikažejo zadnjič uporabljene aplikacije.

Uporabljanje Hitrih Nastavitev

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

Kako zapreti panel Obvestila

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

Kako uporabljati HTC Sensation XL z Beats 
Audio Charm
Imate delovni sestanek ali ste na večerji, vendar pričakujete klic ali sporočilo? O 
dohodnih klicih in sporočilih vas lahko takoj in zaupno obvešča lučka, ki je del 
paketa.

Žico lučke povežite z vhodom za slušalke (premer 3,5mm) telefona. Potem lučko 
potegnite ven iz torbice. Pri dohodnem klicu ali sporočilu se lučka prižge. Sedaj vam 
ni več treba brskati po torbici in iskati telefon, kadar se oglasi. 
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Nastavitev lučke Charm 

Lahko se odločite, ali naj Charm ostane nenehno prižgan, kadar vas nekdo pokliče ali 
prejmete besedilno ali glasovno sporočilo.

1. Na začetnem zaslonu (Home screen) pritisnite  , nato izberite Settings > 
Charm.

2. Izberite, kdaj naj se lučka prižge.

Povezovanje HTC Sensation XL z Beats Audio 
z računalnikom
Kadarkoli priklapljate HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio. Ta način izberete, ko želite 
izmenjavati podatke med računalnikom in HTC Sensation XL 
z Beats Audio.
Ko je izbran način diskovni pogon, medtem ko je HTC 
Sensation XL z Beats Audio priključen na računalnik ne boste 
mogli uporabljati aplikacij na HTC Sensation XL z Beats 
Audio, 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 
XL z Beats Audio.

USB veriga Ko na vašem računalniku nimate internetne 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 XL z Beats Audio.

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

1. Priključite HTC Sensation XL z Beats Audio 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.



18 

YouTube
Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite video posnetke na 
YouTube®.

Google Translate
Prevedite besedilo v drug jezik. 

Deljenje besedila

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

2. Izberite kam želite prilepiti in deliti izbrano besedilo, kot npr. v e-sporočilo ali 
Facebook posodobitev stanja.

Tiskanje
Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio s tiskalnikom, ki ga HTC Sensation XL z 
Beats Audio podpira in tiskajte dokumente, e- pošto, sporočila, fotografije in drugo. 

 � Oba, tiskalnik in HTC Sensation XL z Beats Audio morata biti vklopljena in 
povezana z istim lokalnim omrežjem. Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio z 
lokalnim omrežjem s pomočjo Wi-Fi. Pri povezavi tiskalnika z lokalnim omrežjem 
si pomagajte z navodili za uporabo tiskalnika.  

 � Lokalno omrežje ne sme biti zaščiteno s požarnim zidom. 

1. Če se nahajate v aplikacijah, kot so Internet, E-pošta, Koledar ali Polaris Office, 
odprite postavko, ki jo želite natisniti.

2. Pritisnite , in potem potrdite Tiskaj (ali Več > Tiskaj).

3. Na zaslonu za tiskanje, potrdite tiskalnik, ki ga želite uporabiti. 

4. Če želite natisniti več kot eno stran, izberite strani, ki jih želite natisniti. 

Potrdite Napredno, da bi nastavili velikost strani, razporeditev tiskanja in 
orientacijo strani ter izberite, ali želite tiskati barvno ali črno belo. 

5. Potrdite Tiskaj.

Podrobnosti o tiskanju lahko preverite, če odprete panel Opozorila in potem potrdite 
postavko, ki jo tiskate. 

Tiskanje fotografije

1. V aplikaciji Galerija odprite fotografijo, ki jo želite natisniti. 

2. Potrdite fotografijo. Prikaže se meni.

3. Potrdite Več > Tiskaj in potem tiskalnik, ki ga želite uporabiti.

4. Potrdite Tiskaj.

Podrobnosti o tiskanju lahko preverite, če odprete panel Opozorila in potem potrdite 
postavko, ki jo tiskate. 

Kako dodati tiskalnik 

Če vaš tiskalnik ni prikazan v seznamu, ga morate dodati.

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

6. Izberite eno od možnosti:

 � Odklopite HTC Sensation XL z Beats Audio iz vašega računalnika.

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

Kopiranje besedila, iskanje informacij in 
deljenje
Z aplikacijami, kot sta spletni brskalnik in Pošta, lahko izberete besedilo in se 
odločite kaj želite z njim storiti.  

Izbiranje besedila

1. Pritisnite na besedo in zadržite.

2. Povlecite oznako za začetek in konec, da bi poudarili, besedilo ki ga želite 
izbrati.

Za kopiranje naslova strani kjer se nahaja povezava, pritisnite in zadržite povezavo 
in potem potrdite Kopiraj URL povezavo. 

Kopiranje in lepljenje besedila

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

Izbrano besedilo se potem kopira v odložišče.  

2. V polje za vnašanje besedila (na primer med sestavljanjem e-sporočila), 
pritisnite in zadržite na mestu kamor želite prilepiti besedilo. 

3. Potrdite Prilepi.

Iskanje ali prevajanje besedila

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

2. Potrdite enega izmed naslednjih zavihkov:

Google Search
Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite sorodne informacije s 
pomočjo Google Search.

Wikipedia
Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite sorodne informacije na 
Wikipedia®. 
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YouTube
Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite video posnetke na 
YouTube®.

Google Translate
Prevedite besedilo v drug jezik. 

Deljenje besedila

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

2. Izberite kam želite prilepiti in deliti izbrano besedilo, kot npr. v e-sporočilo ali 
Facebook posodobitev stanja.

Tiskanje
Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio s tiskalnikom, ki ga HTC Sensation XL z 
Beats Audio podpira in tiskajte dokumente, e- pošto, sporočila, fotografije in drugo. 

 � Oba, tiskalnik in HTC Sensation XL z Beats Audio morata biti vklopljena in 
povezana z istim lokalnim omrežjem. Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio z 
lokalnim omrežjem s pomočjo Wi-Fi. Pri povezavi tiskalnika z lokalnim omrežjem 
si pomagajte z navodili za uporabo tiskalnika.  

 � Lokalno omrežje ne sme biti zaščiteno s požarnim zidom. 

1. Če se nahajate v aplikacijah, kot so Internet, E-pošta, Koledar ali Polaris Office, 
odprite postavko, ki jo želite natisniti.

2. Pritisnite , in potem potrdite Tiskaj (ali Več > Tiskaj).

3. Na zaslonu za tiskanje, potrdite tiskalnik, ki ga želite uporabiti. 

4. Če želite natisniti več kot eno stran, izberite strani, ki jih želite natisniti. 

Potrdite Napredno, da bi nastavili velikost strani, razporeditev tiskanja in 
orientacijo strani ter izberite, ali želite tiskati barvno ali črno belo. 

5. Potrdite Tiskaj.

Podrobnosti o tiskanju lahko preverite, če odprete panel Opozorila in potem potrdite 
postavko, ki jo tiskate. 

Tiskanje fotografije

1. V aplikaciji Galerija odprite fotografijo, ki jo želite natisniti. 

2. Potrdite fotografijo. Prikaže se meni.

3. Potrdite Več > Tiskaj in potem tiskalnik, ki ga želite uporabiti.

4. Potrdite Tiskaj.

Podrobnosti o tiskanju lahko preverite, če odprete panel Opozorila in potem potrdite 
postavko, ki jo tiskate. 

Kako dodati tiskalnik 

Če vaš tiskalnik ni prikazan v seznamu, ga morate dodati.
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Potrebujete hitro pomoč v zvezi z uporabo 
telefona?
S pomočjo Show Me lahko v nekaj sekundah 100% izkoristite svoj aparat.

 � Potrebujete nekaj narediti in potrebujete hitro pomoč? Enostavno je. Vtipkajte 
nekaj ključnih besed in HTC Sensation XL z Beats Audio vam v trenutku in 
jasno odgovori. 

 � Imate občutek, da ne izkoriščate celotne kapacitete aparata?

Če želite vklopiti Show Me preko začetnega zaslona, potrdite  > Show Me.

Če še niste prenesli vsebine Show Me oziroma je že na voljo njena posodobitev, 
potrdite ustrezno povezavo in želena vsebina se prenese.

Brskanje po vsebini Show Me 

1. V Show Me potrdite ,  in potem vnesite besede, ki jih želite iskati.

2. Z izborom rezultata iskanja boste neposredno prišli do želene teme.

Nastavitev iskanja preko začetnega zaslona (Home screen)

Ali ste vedeli, da vsebino Show Me lahko prebrskate neposredno preko začetnega 
zaslona? Najprej pa morate dodati aplikacijo Show Me v pregledovane postavke: 

1. Na začetnem zaslonu izberite , potem potrdite Nastavitev.

2. Potrdite Išči > Pregledovane postavke (Search > Searchable items).

3. Spodaj izberite Show Me.

4. Potrdite  .

NKadar boste zdaj želeli preko začetnega zaslona prebrskati Show Me, pritisnite , 
izberite  , ain potem potrdite Show Me. Vnesite ključne besede za iskanje in potem 
izberite prikazane rezultate iskanja v Show Me.

Tiskalnik mora biti povezan z istim brezžičnim omrežjem, ki ga uporabljate za HTC. 

1. Na zaslonu Print (Tiskaj) potrdite Add printer (Dodaj tiskalnik). .

2. Izberite IP naslov tiskalnika, ki ga želite dodati, in vrata. Če vam IP naslov 
tiskalnika ni znan, zaprosite za pomoč upravnika vašega omrežja. 

3. Potrdite Naprej, potem izberite proizvajalca in tip tiskalnika.

4. Potrdite Shrani (Save).

Tiskalnik se prikaže v seznamu. Izberite ga in lahko začnete s tiskanjem fotografije 
ali dokumenta.

Preklop v način Dock Mode (priklopni način) 
V priklopnem načinu se vaš HTC Sensation XL z Beats Audio spremeni v namizno 
uro, predvajalnik fotografij ali glasbe. V tem načinu lahko govorite v telefon, ne da bi 
dvignili slušalke, in poslušate klic preko zvočnika.

1. Telefon povežite s priklopno postajo. Sedaj HTC Sensation XL z Beats Audio 
samodejno vklopi Bluetooth in se preklopi v priklopni način.  

2. Če vas aparat vpraša, se odločite, če v tem načinu želite poslušati tudi glasbo. 

V priklopnem načinu imate na voljo naslednje možnosti:

Predvajanje glasbe  � Predvajanju upravljate s pripadajočimi tipkami. 
 � Glasbeno knjižnico odprete z izborom ovitka albuma.
 � Z izborom  nastavite glasnost predvajanja. 

Podatki o uri in 
vremenu

 � Izberite mini aplikacijo Ura (Clock). Sedaj lahko nastavite 
budilko oziroma pogledate, koliko je ura v drugih mestih. 

 � Z izborom mini aplikacije Vreme (Weather) lahko pridete 
do podatkov o trenutnem vremenu, ampak tudi o 
vremenski napovedi za naslednje dni.

Predvajanje 
fotografij v načinu 
slideshow 

Potrdite Fotografski okvir (Photo frame). Prikažejo se vse 
slike, ki so shranjene na spominski kartici. Slike se prikazujejo 
druga za drugo.

Dostop do aplikacij 
na HTC Sensation 
XL z Beats Audio

 � Potrdite ikone hitrega dostopa v spodnjem delu zaslona. 
Tako lahko odprete aplikacije, kot je npr. Koledar 
(Calendar).
Če želite ikone hitrega dostopa prilagoditi, držite 
pritisnjeno izbrano ikono in potem izberite novo aplikacijo. 
(Ali pritisnite  , in izberite Bližnjice (Shortcuts). 

Znižanje osvetlitve 
zaslona 

Potrdite tipko znižanja svetilnosti  .

Urejanje nastavitve 
priklopa

Pritisnite , nato potrdite Nastavitev (Settings).

Za izstop iz priklopnega načina potrdite   ali pa potegnite HTC Sensation XL z 
Beats Audio iz priklopne postaje.
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Potrebujete hitro pomoč v zvezi z uporabo 
telefona?
S pomočjo Show Me lahko v nekaj sekundah 100% izkoristite svoj aparat.

 � Potrebujete nekaj narediti in potrebujete hitro pomoč? Enostavno je. Vtipkajte 
nekaj ključnih besed in HTC Sensation XL z Beats Audio vam v trenutku in 
jasno odgovori. 

 � Imate občutek, da ne izkoriščate celotne kapacitete aparata?

Če želite vklopiti Show Me preko začetnega zaslona, potrdite  > Show Me.

Če še niste prenesli vsebine Show Me oziroma je že na voljo njena posodobitev, 
potrdite ustrezno povezavo in želena vsebina se prenese.

Brskanje po vsebini Show Me 

1. V Show Me potrdite ,  in potem vnesite besede, ki jih želite iskati.

2. Z izborom rezultata iskanja boste neposredno prišli do želene teme.

Nastavitev iskanja preko začetnega zaslona (Home screen)

Ali ste vedeli, da vsebino Show Me lahko prebrskate neposredno preko začetnega 
zaslona? Najprej pa morate dodati aplikacijo Show Me v pregledovane postavke: 

1. Na začetnem zaslonu izberite , potem potrdite Nastavitev.

2. Potrdite Išči > Pregledovane postavke (Search > Searchable items).

3. Spodaj izberite Show Me.

4. Potrdite  .

NKadar boste zdaj želeli preko začetnega zaslona prebrskati Show Me, pritisnite , 
izberite  , ain potem potrdite Show Me. Vnesite ključne besede za iskanje in potem 
izberite prikazane rezultate iskanja v Show Me.
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Prilagoditve

Naj bo vaš HTC Sensation XL z Beats Audio 
resnično vaš
Zdaj si lahko ustvarite HTC Sensation XL z Beats Audio, 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 XL z Beats Audio 
s pomočjo tem
HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio 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 XL z 
Beats Audio samodejno shrani spremembe v nastavljeni temi..

Prednastavljeni prizori 

HTC Sensation XL z Beats Audio omogoča prednastavitev telefona, da bo prilagojen 
uporabi v posameznih delih dneva. Za vsako konfiguracijo nastavite drugačno 
osnovo in sklop mini aplikacij. Izberite torej konfiguracijo, ki jo boste uporabljali v 
službi, ali drugo, ki je primerna za dom, potovanje, igranje ali družabno življenje. 

1. Na začetnem zaslonu pritisnite  , in potem potrdite Prilagodi (Personalize)

2. Na zaslonu potrdite Prizor.

3. Prst premikajte po zaslonu z desne strani levo in izberite prizor, ki vam bo 
všeč.

4. Potrdite Uporabi (Apply).

Če želite prenesti več tovrstnih konfiguracij, potrdi , in potem izberite Prilagodi. 
Na zaslonu potrdite Prizor > Dodaj več.

Kako kreirati nove prizore 

Pri kreiranju novega prizora začnite na praznem začetnem zaslonu.

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite Prilagodi.

2. Na tipki Zaslon izberite Prizor.

3. Potrdite  , in potem izberite Novo (New).

4. Vnesite ime novega prizora in potem potrdite Končaj (Done).

5. Konkreten prizor lahko prilagodite po svojem okusu z dodajanjem novih mini 
aplikacij in drugih prvin. Lahko prilagodite tudi zasnovo začetnega zaslona 
in spremenite tudi izgled vmesnika (skin) in ozadje. Vse spremembe se 
samodejno shranijo v prizor. 

Preimenovanje prizora

1. Na začetnem zaslonu potrdite  , in potem izberite Prilagodi (Personalize).

2. Na tipki Zaslon potrdite Prizor.

3. Prst premikajte po zaslonu z desne strani levo in izberite prizor, ki ga želite 
preimenovati.

4. Držite pritisnjeno ikono prizora in potem potrdite Preimenuj (Rename).

5. Vnesite ime novega prizora in potem potrdite Končaj (Done).

Brisanje prizorov

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite Prilagodi (Personalize).

2. Na tipki Zaslon potrdite Prizor.

3. Prst premikajte po zaslonu z desne strani levo in izberite prizor, ki ga želite 
izbrisati.

4. Izberite Izbriši (Delete).

Sprememba ozadja
Sprememba ozadja s pomočjo priljubljene fotografije predstavlja hiter in enostaven 
način osvežitve videza HTC Sensation XL z Beats Audio. Seznanite se s ponudbo 
ozadij, ki so že shranjena v aparatu, ali sliko izberite izmed posnetkov, ki ste 
jih naredili s fotoaparatom. Začetni zaslon se lahko spremeni tudi s pomočjo 
animiranega ozadja. 

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite Prilagodi (Personalize).

2. Na tipki Zaslon potrdite Ozadje (Wallpaper).

3. Izberite izmed naslednjih možnosti:

Ozadja 
HTC (HTC 
wallpapers) 

Izberite si izmed ozadij, ki so v telefonu tovarniško 
nastavljena, potem izberite Predogled > Uporabi (Preview 
> Apply).

Živa ozadja 
(Live 
wallpapers) 

Izberite si izmed animiranih ozadij, ki so v telefonu tovarniško 
nastavljena, potem izberite Predogled > Uporabi (Preview 
> Apply).

Galerija 
(Gallery) 

Izberite si izmed fotografij, ki jih imate shranjene v telefonu. 
Izberite fotografijo in potrdite Shrani (Save).

Če želite prenesti več ozadij, potrdite  , in potem izberite Prilagodi 
(Personalize). Na tipki Zaslon potrdite Ozadje > Ozadja HTC > Dodaj več 
(Wallpaper > HTC wallpapers > Get more).
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4. Vnesite ime novega prizora in potem potrdite Končaj (Done).

5. Konkreten prizor lahko prilagodite po svojem okusu z dodajanjem novih mini 
aplikacij in drugih prvin. Lahko prilagodite tudi zasnovo začetnega zaslona 
in spremenite tudi izgled vmesnika (skin) in ozadje. Vse spremembe se 
samodejno shranijo v prizor. 

Preimenovanje prizora

1. Na začetnem zaslonu potrdite  , in potem izberite Prilagodi (Personalize).

2. Na tipki Zaslon potrdite Prizor.

3. Prst premikajte po zaslonu z desne strani levo in izberite prizor, ki ga želite 
preimenovati.

4. Držite pritisnjeno ikono prizora in potem potrdite Preimenuj (Rename).

5. Vnesite ime novega prizora in potem potrdite Končaj (Done).

Brisanje prizorov

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite Prilagodi (Personalize).

2. Na tipki Zaslon potrdite Prizor.

3. Prst premikajte po zaslonu z desne strani levo in izberite prizor, ki ga želite 
izbrisati.

4. Izberite Izbriši (Delete).

Sprememba ozadja
Sprememba ozadja s pomočjo priljubljene fotografije predstavlja hiter in enostaven 
način osvežitve videza HTC Sensation XL z Beats Audio. Seznanite se s ponudbo 
ozadij, ki so že shranjena v aparatu, ali sliko izberite izmed posnetkov, ki ste 
jih naredili s fotoaparatom. Začetni zaslon se lahko spremeni tudi s pomočjo 
animiranega ozadja. 

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite Prilagodi (Personalize).

2. Na tipki Zaslon potrdite Ozadje (Wallpaper).

3. Izberite izmed naslednjih možnosti:

Ozadja 
HTC (HTC 
wallpapers) 

Izberite si izmed ozadij, ki so v telefonu tovarniško 
nastavljena, potem izberite Predogled > Uporabi (Preview 
> Apply).

Živa ozadja 
(Live 
wallpapers) 

Izberite si izmed animiranih ozadij, ki so v telefonu tovarniško 
nastavljena, potem izberite Predogled > Uporabi (Preview 
> Apply).

Galerija 
(Gallery) 

Izberite si izmed fotografij, ki jih imate shranjene v telefonu. 
Izberite fotografijo in potrdite Shrani (Save).

Če želite prenesti več ozadij, potrdite  , in potem izberite Prilagodi 
(Personalize). Na tipki Zaslon potrdite Ozadje > Ozadja HTC > Dodaj več 
(Wallpaper > HTC wallpapers > Get more).
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Nastavitev izgleda novega vmesnika (skin)
Aparat lahko prilagodite svojemu okusu tudi izven začetnega zaslona, in to s 
shranitvijo novega grafičnega vmesnika („skin“). Večina tipk na dotik, meni in druge 
postavke tako dobijo nov videz. 

1. Na začetnem zaslonu izberite , in nato potrdite Prilagodi.

2. Na tipki Zaslon potrdite Izgled vmesnika (Skin).

3. S prstom drsite po zaslonu z desne strani levo in izberite vmesnik, ki vam 
je všeč.

4. Potrdite Uporabi.

Več izgledov vmesnika prenesete tako, da izberet , in potem potrdite Prilagodi. 
Na tipki Zaslon potem potrdite Izgled vmesnika > Dodaj več.

Prilagoditev začetnega zaslona z mini 
aplikacijami (widgets) 
S pomočjo mini aplikacij se podatki, ki so za vas pomembni, shranijo neposredno na 
začetni zaslon. Nekateri widgeti so že shranjeni na začetnem zaslonu, druge pa si 
lahko izberete iz ponudbe. 

Dodajanje widgeta na začetni zaslon

1. Na začetnem zaslonu poiščite prosto mesto, kamor lahko mini aplikacijo 
namestite.

2. Izberite , in nato potrdite Prilagodi.

3. Na tipki Dodaj na začetni zaslon (Add to home) potrdite Widget.

4. Izberite aplikacijo po želji.

5. Večina widgetov je na voljo v različnih oblikah in velikostih, ki bojo ugajale 
vašim potrebam. 

Različni stili se prikažejo, če boste drseli s prstom po zaslonu z desne strani 
levo. Potem potrdite Izberi (Select), če boste želeli katerega izbrati.

Widget lahko dodate tudi v primeru, če želite hitro izklapljati in vklapljati aplikacije, 
kot sta Wi-Fi ali Bluetooth. Spustite se po seznamu widgetov navzdol, izberite 
Nastavitev in potem potrdite widget, ki ga želite dodati.

Več mini aplikacij tipa widget prenesete tako, da izberete  , in potem potrdite 
Prilagodi. Na tipki Dodaj na začetni zaslon potem potrdite Widget > Dodaj več 
widgetov HTC.  

Sprememba nastavitve mini aplikacije widget

Osnovna nastavitev nekaterih mini aplikacij se lahko spremeni. Lahko spremenite npr. 
People and Mail, in sicer preko začetnega zaslona. 

1. Držite pritisnjeno izbrano mini aplikacijo na začetnem zaslonu. HTC Sensation 
XL z Beats Audio se začne tresti in okrog widgeta se prikaže barvni okvirček. 
Prsta zaenkrat ne spuščajte.

2. Izbrano mini aplikacijo prenesite v  .

Sedaj se odpre pogovorno okno, kjer lahko spreminjate nekatere nastavitve za 
izbrano mini aplikacijo.

3. Prilagodite nastavitev mini aplikacije svojim potrebam. 

Dodajanje ikon in drugih bližnjic na začetni 
zaslon 
Če boste na začetni zaslon prenesli ikone aplikacij, jih boste lahko odpirali hitreje. 
Bližnjice lahko dodelite tudi nastavitvam in konkretnim informacijam, kot je npr. 
jeziček spletne strani, telefonska številka, seznam pesmi za predvajanje, opis 
prometne povezave itd.

Bližnjice, ki so na voljo, so odvisne od aplikacij, ki so že nameščene v Vašem 
aparatu.

1. Na začetnem zaslonu poiščite mesto, kjer lahko kreirate bližnjico ali namestite 
novo ikono.

2. Izberite  , in nato potrdite Prilagodi.

3. Na tipki Dodaj na začetni zaslon potrdite Uporabi (če želite dodati ikono) 
ali potrdite Bližnjica (Shortcut) (če želite dodati bližnjico do nastavitve ali 
določenih informacij).

Če želite dodati ikono na začetni zaslon, potrdite , in potem držite pritisnjeno 
ikono aplikacije. Ne da bi dvignili prsta, ikono premestite na prazno mesto na 
začetnem zaslonu. Šele potem prst spustite.
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Sprememba nastavitve mini aplikacije widget

Osnovna nastavitev nekaterih mini aplikacij se lahko spremeni. Lahko spremenite npr. 
People and Mail, in sicer preko začetnega zaslona. 

1. Držite pritisnjeno izbrano mini aplikacijo na začetnem zaslonu. HTC Sensation 
XL z Beats Audio se začne tresti in okrog widgeta se prikaže barvni okvirček. 
Prsta zaenkrat ne spuščajte.

2. Izbrano mini aplikacijo prenesite v  .

Sedaj se odpre pogovorno okno, kjer lahko spreminjate nekatere nastavitve za 
izbrano mini aplikacijo.

3. Prilagodite nastavitev mini aplikacije svojim potrebam. 

Dodajanje ikon in drugih bližnjic na začetni 
zaslon 
Če boste na začetni zaslon prenesli ikone aplikacij, jih boste lahko odpirali hitreje. 
Bližnjice lahko dodelite tudi nastavitvam in konkretnim informacijam, kot je npr. 
jeziček spletne strani, telefonska številka, seznam pesmi za predvajanje, opis 
prometne povezave itd.

Bližnjice, ki so na voljo, so odvisne od aplikacij, ki so že nameščene v Vašem 
aparatu.

1. Na začetnem zaslonu poiščite mesto, kjer lahko kreirate bližnjico ali namestite 
novo ikono.

2. Izberite  , in nato potrdite Prilagodi.

3. Na tipki Dodaj na začetni zaslon potrdite Uporabi (če želite dodati ikono) 
ali potrdite Bližnjica (Shortcut) (če želite dodati bližnjico do nastavitve ali 
določenih informacij).

Če želite dodati ikono na začetni zaslon, potrdite , in potem držite pritisnjeno 
ikono aplikacije. Ne da bi dvignili prsta, ikono premestite na prazno mesto na 
začetnem zaslonu. Šele potem prst spustite.



26 

Uporaba zvočnih sklopov
Posamezni zvočni sklopi so sestavljeni iz kombinacije različnih zvokov, ki 
predstavljajo zvonjenje in se oglasijo, ko prejmete sporočilo, e-pismo, obvestilo o 
dogodku v koledarju in podobno. Če preklapljate med zvočnimi sklopi, se lahko 
Vaš HTC Sensation XL z Beats Audio v družbi s prijatelji oglaša s smešnimi zvoki, 
medtem ko v službi lahko poslušate nevtralne zvoke.

Kako izbrati prednastavljen zvočni sklop 

1. Na začetnem zaslonu potrdite  , in potem izberite Prilagodi.

2. Na izbirni tipki Zvok (Sound) potrdite Zvočni sklopi (Sound sets) in potem 
izberite ime sklopa.

3. S klikom   lahko poslušate predstavitev posameznih zvokov iz sklopa.

4. Potrdite Uporabi (Apply).

Če želite prenesti več zvočnih sklopov, potrdite , in potem izberite Prilagodi. Na 
izbirni tipki Zvok potrdite Zvočni sklop > Dodaj več (Sound set > Get more).

Kako kreirati zvočni sklop 

1. Na začetnem zaslonu potrd , in potem izberite Prilagodi.

2. Na izbirni tipki Zvok potrdite Zvočni sklop (Sound set).

3. Potrdite  .

4. Vnesite ime novega sklopa in potem potrdite Končaj (Done).

Novo kreiran sklop se doda v seznam ostalih zvočnih sklopov. Zvočnemu sklopu 
lahko dodajate različne zvoke, ki so vam všeč. 

Kako spremeniti ton zvonjenja, obveščanja in zvok 

Spremenite ton zvonjenja, zvoke obvestil in opozoril po svojem okusu. Različne 
zvoke lahko izbirate iz prednastavljene ponudbe ali s spominske kartice.

1. Na začetnem zaslonu potrdite  , in potem izberite Prilagodi.

2. Na izbirni tipki Zvok potrdite Zvočni sklop (Sound set).

3. Izberite zvočni sklop, ki ga želite prilagoditi, ali pa kreirajte novega. Potem 
potrdite Uporabi (Apply).

4. Spremenite melodijo zvonjenja, ton obvestila ali opozorila preko zaslona 
Prilagodi.

Zvoke za nova sporočila, e-pisma in opozorila v koledarju lahko izbirate tudi v 
aplikacijah Sporočila, Pošta in Koledar. 

HTC Sensation XL z Beats Audio samodejno vnaša spremembe v trenutno izbrane 
zvočne sklope. 

Kako izbrisati zvočne sklope 

1. Na začetnem zaslonu potrdite  , in potem izberite Prilagodi.

2. Na izbirni tipki Zvok potrdite Zvočni sklop (Sound set).

3. Potrdite , in potem izberite Izbriši (Delete).

4. TIzberite sklop (sklope), ki jih želite izbrisati. 

5. Potrdite Izbriši (Delete).

Kako preoblikovati ali skriti tipke s ponudbo 
aplikacij 
Tipke s ponudbo nekaterih aplikacij se lahko preoblikujejo tako, da imate na voljo 
najprej informacije, ki jih uporabljate najbolj pogosto, oziroma odstranite tipke, ki 
jih ne uporabljate.

1. Odprite aplikacijo, ki ima tipke s ponudbo v svojem spodnjem delu.

2. Tipko s ponudbo držite pritisnjeno. Kadar se zaslon spremeni in se prikaže 
področje, kjer lahko premeščate ikone, dvignite prst. 

3. Sedaj lahko izberete eno izmed naslednjih možnosti: 

Dodaj tipko Držite pritisnjeno tipko, ki jo želite dodati, in jo potem 
premestite poleg ostalih tipk.

Premesti tipko  Držite pritisnjeno tipko, ki jo želite premestiti, in jo potem 
premestite v nov položaj.

Odstrani tipko Držite pritisnjeno tipko, ki jo želite skriti, in jo potem 
premestite navzgor.

4. Ko ste končali, potrdite .

Kako vrniti tipko s ponudbo nazaj 

1. Odprite aplikacijo, iz katere ste prej odstranili tipke s ponudbo.

2. Tipko držite pritisnjeno. Kadar se zaslon spremeni in se prikažejo skrite tipke, 
dvignite prst. 
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Kako izbrisati zvočne sklope 

1. Na začetnem zaslonu potrdite  , in potem izberite Prilagodi.

2. Na izbirni tipki Zvok potrdite Zvočni sklop (Sound set).

3. Potrdite , in potem izberite Izbriši (Delete).

4. TIzberite sklop (sklope), ki jih želite izbrisati. 

5. Potrdite Izbriši (Delete).

Kako preoblikovati ali skriti tipke s ponudbo 
aplikacij 
Tipke s ponudbo nekaterih aplikacij se lahko preoblikujejo tako, da imate na voljo 
najprej informacije, ki jih uporabljate najbolj pogosto, oziroma odstranite tipke, ki 
jih ne uporabljate.

1. Odprite aplikacijo, ki ima tipke s ponudbo v svojem spodnjem delu.

2. Tipko s ponudbo držite pritisnjeno. Kadar se zaslon spremeni in se prikaže 
področje, kjer lahko premeščate ikone, dvignite prst. 

3. Sedaj lahko izberete eno izmed naslednjih možnosti: 

Dodaj tipko Držite pritisnjeno tipko, ki jo želite dodati, in jo potem 
premestite poleg ostalih tipk.

Premesti tipko  Držite pritisnjeno tipko, ki jo želite premestiti, in jo potem 
premestite v nov položaj.

Odstrani tipko Držite pritisnjeno tipko, ki jo želite skriti, in jo potem 
premestite navzgor.

4. Ko ste končali, potrdite .

Kako vrniti tipko s ponudbo nazaj 

1. Odprite aplikacijo, iz katere ste prej odstranili tipke s ponudbo.

2. Tipko držite pritisnjeno. Kadar se zaslon spremeni in se prikažejo skrite tipke, 
dvignite prst. 
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3. Držite pritisnjeno tipko s ponudbo, ki jo želite imeti prikazano, in jo premestite v 
izbran položaj.

4. Ko ste končali, potrdite .

Prilagoditev stila zaklenjenega zaslona
V ponudbi je več različic zaklenjenega zaslona, ki v živo obveščajo o vremenu, borznih 
novostih itd. 

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite Prilagodi.

2. Na izbirni tipki potrdite Stil zaklenjenega zaslona (Lock screen style).

3. S prstom drsite levo ali desno in izbirajte.

4. Po izboru želenega zaslona se prikaže predogled. Če ga želite dodatno 
spremeniti, izberite Nastavitev.

5. Če ste končali, potrdite Uporabi (Apply). 

Prilagoditev bližnjic na zaklenjenem zaslonu 

Lahko se sami odločite, katere bližnjice želite imeti na zaslonu. Tako boste imeli 
neposreden dostop do svojih priljubljenih aplikacij.

1. Na začetnem zaslonu potrdite  , in potem izberite Prilagodi.

2. Na izbirni tipki potrdite Bližnjice zaklenjenega zaslona > Izberi bližnjice 
zaklenjenega zaslona (Lock screen shortcuts > Choose lock screen shortcuts).

3. Potrdite bližnjico, ki bi jo radi zamenjali, in potem izberite aplikacijo, ki naj jo 
nadomesti.

4. Kliknite na Dokončaj.
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Telefonski klici

Različni načini kako klicati
Poleg možnosti klicanja iz zaslona za klicanje na HTC Sensation XL z Beats Audio, 
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 identifikacijska številka), 
ki jo nastavi vaš mobilni operater. Če zahteva, da vpišete PIN kodo jo vpišite in 
pritisnite OK. Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica 
zaklene. Kar ni noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega 
mobilnega operaterja in ga prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).

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

1. Na začetnem zaslonu pritisnite  .

2. Napišite prvih par številk telefonske številke ali črk imena stika 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 celoten vnos pritisnite in držite press and hold .

3. S prstom drsite po izboru. Telefonska tipkovnica se zaklene. Hkrati boste 
ugotovili, če najdete še druge ustrezne številke ali stike.

4. Za klicanje uporabite eno od naslednjih možnosti:
 �  Pritisnite telefonsko številko ali stik iz seznama.

 �  Ko napišete celotno številko, pritisnite Klic.

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

Med klicanjem ali pogovorom, se na statusni vrstici pojavi ikona za Klic .
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HTC ID klicočega
Vedno, ko prejmete klic ali vas pokliče prijatelj, lahko vidite prijateljevo zadnjo 
posodobitev stanja na socialnih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter neposredno 
na zaslonu. Prav tako ne boste zgrešili rojstnih dni svojih prijateljev. Če je rojstni dan 
vašega prijatelja v naslednjih sedmih dneh, boste videli rojstnodnevni opomnik.  

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.

Vklop zvočnika med klicem

Da bi zmanjšali potencialno nevarnost za vaš sluh, ne držite HTC Sensation XL z 
Beats Audio blizu vašega ušesa, ko je zvočnik vklopljen. 

Izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Obrnite HTC Sensation XL z Beats Audio med klicem (prepričajte se, da je 
možnost Obrni za zvočnik izbrana v  >  Nastavitve > Zvok).

 � Na zaslonu za klice, potrdite  .

Ikona za zvočnik 
  

 se pojavi v vrstici stanja, ko je zvočnik vklopljen. Za izklop 
zvočnika, samo še enkrat obrnite HTC Sensation XL z Beats Audio, z zgornjo stranjo 
navzgor. Ali še enkrat potrdite .

Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klicanje potrdi  za preklapljanje med vklopljenim in izklopljenim 
mikrofonom. Ko je mikrofon izklopljen, se pojavi ikona utišanega mikrofona   v 
vrstici stanja. 

Zaključek klica

Izberite eno od naslednjih možnosti:

 �  Na zaslonu za klice potrdite Zaključi klic.

Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko VKLOP za vklop zaslona, da bi lahko 
potrdili Zaključi klic.  

Kaj je Pametni klic?

Funkcija Pametni klic omogoča hitro in enostavno klicanje. 

Preprosto vpišite telefonsko številko ali prvih par črk imena stika, ki ga želite 
poklicati. Pametni klic samodejno najde in omeji seznam stikov 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 stika pod številko 2, lahko preprosto pritisnite in 
zadržite 2, da pokličete stik.

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  .

2. Pritisnite  , in potem potrdite Hitro klicanje> .

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

4. Na Zaslonu za hitro klicanje izberite telefonsko številko stika, 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 stik, pritisnite  
, in potem potrdite Nastavi hitro klicanje (ali Dalje  > Nastavi hitro klicanje).

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

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  .

2. Vnesite številko za klic v sili in potem potrdite Kliči.  

Če imate nastavljeno geslo, vzorec, a ste ga pozabili, lahko še vedno uporabite klic v 
sili, tako da pritisnete na Klic v sili na zaslonu.
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HTC ID klicočega
Vedno, ko prejmete klic ali vas pokliče prijatelj, lahko vidite prijateljevo zadnjo 
posodobitev stanja na socialnih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter neposredno 
na zaslonu. Prav tako ne boste zgrešili rojstnih dni svojih prijateljev. Če je rojstni dan 
vašega prijatelja v naslednjih sedmih dneh, boste videli rojstnodnevni opomnik.  

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.

Vklop zvočnika med klicem

Da bi zmanjšali potencialno nevarnost za vaš sluh, ne držite HTC Sensation XL z 
Beats Audio blizu vašega ušesa, ko je zvočnik vklopljen. 

Izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Obrnite HTC Sensation XL z Beats Audio med klicem (prepričajte se, da je 
možnost Obrni za zvočnik izbrana v  >  Nastavitve > Zvok).

 � Na zaslonu za klice, potrdite  .

Ikona za zvočnik 
  

 se pojavi v vrstici stanja, ko je zvočnik vklopljen. Za izklop 
zvočnika, samo še enkrat obrnite HTC Sensation XL z Beats Audio, z zgornjo stranjo 
navzgor. Ali še enkrat potrdite .

Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klicanje potrdi  za preklapljanje med vklopljenim in izklopljenim 
mikrofonom. Ko je mikrofon izklopljen, se pojavi ikona utišanega mikrofona   v 
vrstici stanja. 

Zaključek klica

Izberite eno od naslednjih možnosti:

 �  Na zaslonu za klice potrdite Zaključi klic.

Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko VKLOP za vklop zaslona, da bi lahko 
potrdili Zaključi klic.  
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Če telefonske številke osebe, ki kliče ni v vašem imeniku, lahko številko shranite v vaš 
seznam stikov po zaključenem klicu. 

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 stik, 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 stika, ki želite, da se 
pridruži konferenčnemu klicu.

5. Ko je klic vzpostavljen, pritis  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.

Za zaključek klica z udeležencem pritisnite  in potem potrdite Zaključi klic v 
meniju možnosti. 

Za zaključek konferenčnega klica potrdite Zaključi klic.   

Vklop in izklop „letalskega načina“ (Airplane 
mode)
Nekatere države predpisujejo, da morajo biti brezžični aparati na krovu letala 
izklopljeni. Aparata HTC Sensation XL z Beats Audio vam ni treba izklapljati, če 
želite prekiniti samo brezžične funkcije. Dovolj je, če ga preklopite v „letalski način“.

Kadar letalski način aktivirate, se vsi brezžični oddajniki aparata HTC Sensation XL 
z Beats Audio odklopijo, vključno s klici in podatkovnimi storitvami, Bluetooth in 
Wi-Fi. Kadar letalski način izklopite, se funkcija klicev obnovi in Bluetooth ter Wi-Fi 
se vrneta v svoje prvotno stanje.

Če želite letalski način vklopiti ali izklopiti, držite pritisnjeno tipko POWER in potem 
izberite Letalski način (Airplane mode).

Če je letalski način aktiven, je na statusni vrstici prižgana ikona  
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Sporočila

Odpiranje sporočil
Bodite v stiku 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, stikih ali 
telefonskih številkah.

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

 �  Potrdite stik 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. Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)   > Sporočila.

2. Pritisnite  .

3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:

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

 �  Pritisnite  , in potem izberite številke stikov, ki jim želite poslati 
sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino stikov.  

 �  Vpišite celotno telefonsko številko neposredno v polje Za.
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Lokacija Vnesite svojo trenutno lokacijo (zahtevan je 
vklopljen GPS) ali lokacijo, ki jo izberete na 
zemljevidu in dodate v sporočilo.

Stik (vCard) Izberite stik 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 potrdit  za shranjevanje sporočila med osnutke.  

Zakaj se e-poštni naslov stika ne izpiše, ko vpišem njegovo ime? 
Če se pri vnosu imena stika izpisujejo samo telefonske številke, se pomaknite na 
Nastavitve sporočil, da bi omogočili prikaz e-poštnega naslova. 

1. Če ste ustvarili novo sporočilo, najprej pritisnite   da se vrnete na zaslon 
Vsa sporočila.  

2. Pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Splošno. 

3. Izberite Prikaži e-poštni naslov

Kako vzpostaviti samodejno pregledovanje slik (slideshow)

1. Če ste v večmedijsko sporočilo, ki ga kreirate, dodali bodisi fotografijo, video 
posnetek ali avdio posnetek, potrdite   > Slideshow.

2. Izberite, kam želite vložiti naslednjo »prosojnico«. 

3. Ko ste dodali posnetek, izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Prosojnici dodajte fotografijo 
ali video posnetek

Potrdite  ,  in potem izberite fotografijo ali 
video posnetek.

Prosojnici dodajte glasbo ali 
glasbeni posnetek 

Potrdite   > Avdio.

Prosojnici dodajte komentar.  Potrdite Dodaj besedilo (Add text) in potem 
napišite svoj komentar.

Prilagoditev prosojnice Potrdite in se odločite za zamenjavo, 
odstranitev ali spremembo časa prikazovanja 
prosojnice.

Predogled slideshow Potrdite  , in potem izberite Predogled 
(ali Več > Predogled). Če enkrat kliknete na 
zaslon s predogledom, se prikažejo krmilne 
tipke za predvajanje.

4. Ko končate, izberite Poąlji ali pritisnite  da shranite sporočilo kot osnutek.

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 potrdit  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 stika ali začetne številke telefonske 
številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami in 
e-poštni naslovi iz vašega imenika. Pomaknite se na ime stika ali e-poštni 
naslov. 

 �  Pritisnite  , in izberite telefonske številke stikov, ki jim želite poslati 
sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino stikov.   

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

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

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

6. Pritisnite    in izberite tip priloge:

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

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

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

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

Stik (vCard) Izberite stik 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 potrdit  za shranjevanje sporočila med osnutke.  

Zakaj se e-poštni naslov stika ne izpiše, ko vpišem njegovo ime? 
Če se pri vnosu imena stika izpisujejo samo telefonske številke, se pomaknite na 
Nastavitve sporočil, da bi omogočili prikaz e-poštnega naslova. 

1. Če ste ustvarili novo sporočilo, najprej pritisnite   da se vrnete na zaslon 
Vsa sporočila.  

2. Pritisnite  in potem potrdite Nastavitve > Splošno. 

3. Izberite Prikaži e-poštni naslov

Kako vzpostaviti samodejno pregledovanje slik (slideshow)

1. Če ste v večmedijsko sporočilo, ki ga kreirate, dodali bodisi fotografijo, video 
posnetek ali avdio posnetek, potrdite   > Slideshow.

2. Izberite, kam želite vložiti naslednjo »prosojnico«. 

3. Ko ste dodali posnetek, izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Prosojnici dodajte fotografijo 
ali video posnetek

Potrdite  ,  in potem izberite fotografijo ali 
video posnetek.

Prosojnici dodajte glasbo ali 
glasbeni posnetek 

Potrdite   > Avdio.

Prosojnici dodajte komentar.  Potrdite Dodaj besedilo (Add text) in potem 
napišite svoj komentar.

Prilagoditev prosojnice Potrdite in se odločite za zamenjavo, 
odstranitev ali spremembo časa prikazovanja 
prosojnice.

Predogled slideshow Potrdite  , in potem izberite Predogled 
(ali Več > Predogled). Če enkrat kliknete na 
zaslon s predogledom, se prikažejo krmilne 
tipke za predvajanje.

4. Ko končate, izberite Poąlji ali pritisnite  da shranite sporočilo kot osnutek.



36 

Pregledovanje in varčevanje prilogo iz 
multimedia
Če ste zaskrbljeni zaradi velikosti prenosov podatkov, preverite velikosti 
večpredstavnostnih sporočil, preden jo naložite.

Ko je Auto-priklicati v nastavitvah MMS je onemogočena, samo glava sporočila 
se prenese. Če želite prenesti celotno sporočilo, pritisnite gumb Prenos na desni 
strani sporočila.

 � Če obstaja prilogo medijev, kot so fotografije ali video na prejeto sporočilo, 
ga dotaknete, da si ogledate vsebino.

 � Če prilogo je stik (vCard), ga dotaknete, da si ogledate informacije o stiku, 
tapnite Save dodati v imenik.

 � Če pritrditev je sestanek ali dogodek (vCalendar), pipe, da izberejo koledar, 
kjer bi ga rešili, in tapnite Import.

 � Če želite shraniti prilogo na vašo pomnilniško kartico, pritisnite in držite 
večpredstavnostno sporočilo, in nato shranite vrsto prilogo iz menija 
možnosti.
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Iskanje in spletni brskalnik

Iskanje s HTC Sensation XL z Beats Audio in 
spletom
Na HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio

1. Na Začetnem zaslonu pritisnit .

2. Izberite, kje želite iskati.

INajprej se prikažejo Vse ikone v Google , kar pomeni, da je iskanje 
nastavljeno na spletu in na HTC Sensation XL z Beats Audio. Iskanje lahko 
omejita samo na Splet ali samo na informacije posameznih aplikacij v HTC 
Sensation XL z Beats Audio. Potrdit  in nato potrdite    za nastavitev 
Iskalnih zahtev.  

3. V polje vpišite besede, ki jih želite najti. Ko pišete, HTC Sensation XL z Beats 
Audio 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 
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Sprememba orientacije zaslona 

Turn HTC Sensation XL z Beats Audio sideways to display the web browser in 
landscape orientation.

Če obrnete HTC Sensation XL z Beats Audio vstran, se spletni brskalnik prikaže 
v širokokotni (»ležeči«) obliki. Če se zaslon po obrnitvi samodejno ne preklopi v 
»ležečo« orientacijo, vklopite način samodejne orientacije. Na začetnem zaslonu 
potrdite , tizberite Nastavitev > Zaslon in za zaključek odkljukajte Samodejna 
orientacija zaslona (Auto-rotate screen). 

Navigacija in povečevanje vsebine spletne strani 

 � Z drsenjem prsta po zaslonu se lahko po zaslonu premikate oziroma 
pregledujete vsebine, ki se nahajajo na drugih mestih zaslona.

 � Če na spletno stran dvakrat hitro kliknete, jo povečate. S ponovnim 
dvakratnim klikom jo spet zmanjšate. Zaslon lahko tudi raztezate in 
zmanjšujete s pomočjo prstov.

Izbor povezave spletne strani 

Povezavo odprite s klikom ali jo držite pritisnjeno. Prikažejo se dodatne možnosti. 

Link What to do

Spletni 
naslov (URL)

 � § S klikom na povezavo se odpre spletna stran. 
 � § Če držite povezavo pritisnjeno, se odpre meni in se lahko samo 

odločite, ali boste povezavo odprli, jo dodali med priljubljene, 
skopirate ali jo boste delili z drugimi.

E-naslov  � S klikom na e-poštni naslov lahko na e-naslov pošljete sporočilo. 
 � § Držite ga pritisnjenega in potem v meniju potrdite Kopiraj. 

Naslov se prekopira v nabiralnik. Potem ga lahko ponovno 
uporabite, kadar boste kreirali nov stik ali pošiljali novo e-pismo.

Izbor naslova ali telefonske številke preko spletne strani 

Na spletni strani lahko: 

 � Kliknete na naslov, s čimer odprete prikaz na zemljevidu.

 � Kliknete na telefonsko številko in jo takoj začnete klicati. 

Odprtje novega okna spletnega brskalnika 

Če odprete več oken brskalnika, boste lažje prehajali med posameznimi spletnimi 
stranmi. 

1. Kadar boste brskali po spletni strani, potrdite  in potem izberite Windows.

2. Potrdite  .

Odpre se novo okno spletnega brskalnika.

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.

Kako uporabljati spletni brskalnik 
Če želite odpreti spletni brskalnik in začeti brskati po spletu, izberite eno izmed 
naslednjih možnosti: 

 � Na začetnem zaslonu izberite Internet.

 � Preko začetnega zaslona izberite  > Internet.

Preusmeritev na spletno stran

1. V pregledovalniku potrdite okvirček URL v zgornjem delu zaslona.

2. Preko tipkovnice vnesite spletni naslov. Med vnašanjem se začnejo prikazovati 
podobni naslovi kot ponudba. 

3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti: 

 � Izberite naslov iz ponudbe, kar vas takoj preusmeri na spletno stran.
 � Nadaljujte z vnašanjem celotnega naslova in nato potrdite .
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Sprememba orientacije zaslona 

Turn HTC Sensation XL z Beats Audio sideways to display the web browser in 
landscape orientation.

Če obrnete HTC Sensation XL z Beats Audio vstran, se spletni brskalnik prikaže 
v širokokotni (»ležeči«) obliki. Če se zaslon po obrnitvi samodejno ne preklopi v 
»ležečo« orientacijo, vklopite način samodejne orientacije. Na začetnem zaslonu 
potrdite , tizberite Nastavitev > Zaslon in za zaključek odkljukajte Samodejna 
orientacija zaslona (Auto-rotate screen). 

Navigacija in povečevanje vsebine spletne strani 

 � Z drsenjem prsta po zaslonu se lahko po zaslonu premikate oziroma 
pregledujete vsebine, ki se nahajajo na drugih mestih zaslona.

 � Če na spletno stran dvakrat hitro kliknete, jo povečate. S ponovnim 
dvakratnim klikom jo spet zmanjšate. Zaslon lahko tudi raztezate in 
zmanjšujete s pomočjo prstov.

Izbor povezave spletne strani 

Povezavo odprite s klikom ali jo držite pritisnjeno. Prikažejo se dodatne možnosti. 

Link What to do

Spletni 
naslov (URL)

 � § S klikom na povezavo se odpre spletna stran. 
 � § Če držite povezavo pritisnjeno, se odpre meni in se lahko samo 

odločite, ali boste povezavo odprli, jo dodali med priljubljene, 
skopirate ali jo boste delili z drugimi.

E-naslov  � S klikom na e-poštni naslov lahko na e-naslov pošljete sporočilo. 
 � § Držite ga pritisnjenega in potem v meniju potrdite Kopiraj. 

Naslov se prekopira v nabiralnik. Potem ga lahko ponovno 
uporabite, kadar boste kreirali nov stik ali pošiljali novo e-pismo.

Izbor naslova ali telefonske številke preko spletne strani 

Na spletni strani lahko: 

 � Kliknete na naslov, s čimer odprete prikaz na zemljevidu.

 � Kliknete na telefonsko številko in jo takoj začnete klicati. 

Odprtje novega okna spletnega brskalnika 

Če odprete več oken brskalnika, boste lažje prehajali med posameznimi spletnimi 
stranmi. 

1. Kadar boste brskali po spletni strani, potrdite  in potem izberite Windows.

2. Potrdite  .

Odpre se novo okno spletnega brskalnika.
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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. Drsite s prstom, vse dokler se ne prikaže spletna stran, ki jo želite odpreti.

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

Pritisnite   da se okno zapre.

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 XL z Beats 
Audio. Razni naloženi podatki bodo shranjeni na spominsko kartico.

 � § Pred nalaganjem aplikacije preverite kompatibilnost s HTC Sensation XL z 
Beats Audio, da bi ugotovili, ali je primerna za namestitev.

Nalaganje aplikacij s spleta

Lahko prenesete apps neposredno iz vaših priljubljenih spletnih mest. Apps 
prenesete s spleta, so lahko iz neznanih virov. Za zaščito HTC Sensation XL z Beats 
Audio in vaše osebne podatke, vam toplo priporočamo, da prenesete in namestite le 
aplikacije, ki jim zaupate.

1. Odprite spletni brskalnik, nato pa pojdite na spletno stran, kjer si lahko 
prenesete app želite.

2. Sledite navodilom na spletni strani za prenos aplikacije.

Preden lahko namestite prenesli app, boste morali nastaviti HTC Sensation XL z 
Beats Audio, da se omogoči namestitev tretje osebe apps. Od začetnega zaslona, 
pritisnite, , nato pritisnite Settings> Aplikacije> neznanih virov.

Ogled prenosi
Med ogledovanjem spletne strani, pritisnite in nato pritisnite  Downloads (ali Več> 
Downloads).
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Kamera

Osnove kamere
Uživajte v fotografijah ali videoposnetkih posnetih s HTC Sensation XL z Beats Audio 
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::

 � Na zaslonu so krmilne tipke, s katerimi lahko preklapljate med načini fotografije 
in video posnetkov, dodajate efekte itd.

 � Kazalec samodejnega ostrenja   vam pokaže, kje je na fotografiji poudarjeno 
mesto.

 � Kazalec tresljajev   vam sporoči, ko se vam bo tresla roka.

 � Na letvi zuma (povečevanje/zmanjševanje) lahko nastavite način fotografiranja 
glede na razdaljo med objektom in aparatom.
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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.

Prepričajte se, da sta v nastavitvi fotoaparata odkljukani polji Samodejno ostrenje 
in Prepoznavanje obraza.

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.

8. Pritisnite tipko bliskavice. Tako lahko med snemanjem vklapljate ali izklapljate 
luč.

V klopi luč 

Izklopi luč

9. TZa prekinitev snemanja še enkrat potrdite   .

10.  Izberite, kaj želite storiti z videoposnetkom, ki ste ga pravkar posneli. 

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

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

Za vklop sprednje kamere na zaslonu kamere se pomaknite na , in potem prst 
premaknite na Front.

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.

Prepričajte se, da sta v nastavitvi fotoaparata odkljukani polji Samodejno ostrenje 
in Prepoznavanje obraza.

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.

8. Pritisnite tipko bliskavice. Tako lahko med snemanjem vklapljate ali izklapljate 
luč.

V klopi luč 

Izklopi luč

9. TZa prekinitev snemanja še enkrat potrdite   .

10.  Izberite, kaj želite storiti z videoposnetkom, ki ste ga pravkar posneli. 
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Računi in sinhronizacija

O online računih
HTC Sensation XL z Beats Audio 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 stike 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 XL z Beats Audio v aplikaciji Pošta ali v nastavitvah Računi in 
sinhronizacija.

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

Dodajanje več Google računov 

Dodate lahko več kot en Google račun. Vendar lahko naslednji Google računi le 
sinhronizirajo stike, 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. 

Ali ste pozabili geslo za svoj račun Google?
Če ste pozabili geslo za svoj račun Google, ga lahko poskusite najti na spletu 
Google.

1. Na HTC Sensation XL z Beats Audio ali svojem računalniku odprite spletni 
brskalnik s spletno stranjo: www.google.com/accounts/recovery.

2. Vnesite e-poštni naslov ali uporabniško ime, ki ga želite uporabiti za prijavo 
na račun Google, in ga potrdite (Submit). 

3. Upoštevajte navodila na zaslonu in si spremenite geslo.

Če nimate rezervnega e-naslova oziroma ne morete priti do računa, preko 
katerega ste kreirali svoj račun Google, lahko spremenite nastavitev računa 
Google v roku 24 ur od trenutka, ko odgovorite na varnostno vprašanje in 
osvežite svoje geslo. 

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 XL z Beats Audio? 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 XL z Beats Audio.

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 , ain 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 XL z Beats Audio lahko odstranite račun in vse informacije 
povezane z njim, na primer sporočila, stike 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 XL z Beats 
Audio 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 stikov iz starega telefonu
Stike lahko prenesete iz svojega telefona na HTC Sensation XL z Beats Audio s 
pomočjo Bluetooth povezave. Glede na model vašega starega telefona lahko na HTC 
Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio na postavko 
Naprej. HTC Sensation XL z Beats Audio avtomatično vklopi Bluetooth in 
poišče Bluetooth naprave.

6. Na seznamu naprav izberite svoj telefon in pritisnite Naprej. HTC Sensation 
XL z Beats Audio 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 Stiki (in druge tipe podatkov, ki jih želite uvoziti) in potem 
pritisnite Naprej. 

9. Ko HTC Sensation XL z Beats Audio zaključi uvažanje podatkov, pritisnite na 
Končano.

O aplikaciji Ljudje
V aplikaciji Ljudje lahko brez problemov komunicirate s stiki s pomočjo telefona, 
sporočil in e-pošte. Stike 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 stike iz različnih virov, vam aplikacija Ljudje 
omogoča združitev njihovih kontaktnih informacij, tako da ne boste imeli podvojenih 
vnosov v vašem seznamu stikov. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na   > Ljudje.

2. Pritisnite na enega izmed naslednjih zavihkov:  

Telefon
Odpre zaslon za klicanje telefonske številke. 

Ljudje
Omogoči vam dostop do vseh stikov na HTC Sensation XL z Beats 
Audio, on-line računov itd.
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Nastavitev profila 
Shranjujte podatke o sebi in jih enostavno pošiljajte drugim ljudem.

1. Na začetnem zaslonu izberite  > Ljudje.

2. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

 � Če ste prijavljeni na katerem koli izmed svojih spletnih računov, kot sta 
npr. Google Account ali Facebook, vnesite svoje ime ali e-poštni naslov, 
potrdite in potem izberite Edit my contact card.

 � Če niste prijavljeni na nobenem spletnem računu, izberite Jaz (Me) in 
se odločite, če želite svoj profil povezati preko povezave z obstoječim 
stikom, ki že vsebuje vaše osebne podatke, ali želite svoj profil dodatno 
spremeniti. 

3. Vnesite ali preuredite svoje ime in kontaktne podatke.

4. Potrdite   ali svojo fotografijo in potem se odločite, če želite narediti lastno 
fotografijo ali za svoj profil uporabiti drug posnetek.choose whether to take 
your self-portrait or use another photo for your profile.

5. Potrdite Shrani (Save).

Kaj lahko vidite na svojem profilu

Če izberete Moj profil (My profile), se prikažejo naslednje izbirne tipke: 

Detajli (Details)
Tu so prikazane vaše lastne kontaktne informacije. Tu lahko vidite tudi 
svoje najnovejše prispevke v socialnih omrežjih, kot sta Facebook in 
Twitter, če se na Facebook ali Twitter priklopljeni preko HTC Sense. 
Preko te izbirne tipke lahko preurejate svoj profil ali ga delite z drugimi.

Posodobitve in dogodkis
Prikazuje posodobitve in dogodke, ki ste jih vložili na socialna omrežja, 
kot so Facebook, Twitter in Flickr. .

Galerija 
Prikazuje vaše albume in fotografije na Facebooku in Flickru.
Prikazuje posodobitve in dogodke, ki ste jih vložili na socialna omrežja, 
kot so Facebook, Twitter in Flickr. 

Uvozite stik iz Exchange ActiveSync računa
Delovni stik lahko poiščete v Exchange ActiveSync računu in ga potem prekopirate 
v HTC Sensation XL z Beats Audio.

Najprej morate imeti v HTC Sensation XL z Beats Audio 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 Stiki podjetja so izpisana odgovarjajoča imena.

4. Vpišite ime stika, ki ste ga prekopirali v HTC Sensation XL z Beats Audio in 
potem potrdite postavko Shrani v zavihek Ljudje.

Skupine
Omogoča razporejanje stikov 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. 

Seznam stikov
V aplikaciji Ljudje je seznam vseh stikov shranjenih v HTC Sensation XL z Beats 
Audio ter na vaših spletnih računih. Ko odprete aplikacijo Ljudje, po tem, ko ste se 
pravkar prijavili v nov račun, boste vprašani, ali želite dodati stike iz tega računa na 
seznam stikov. 

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

Vse lahko:

 �  Odprete svoj profil in uredite lastne kontaktne 
informacije.

 �  Ustvarjate, urejate ali iščete stike. 

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

 �  Potrdite ime stika in tako odprete zaslon 
podrobnosti danega stika. 

 �  Ikona Obvestila (Notification) sporoči, če vam 
kdo pošlje novo sporočilo ali če ima kdo iz vašega 
imenika rojstni dan. 

 �  Ugotovite, kdo je online v storitvi Google Talk. 
Ikone online stanja se prikazujejo, če ste v svojem 
HTC Sensation XL z Beats Audio prijavljeni v 
Google Talk. Zelena ikona   na primer pomeni 
da je stik na voljo za pogovor.

Filtri imenika

Imenik lahko nastavite tako, da bojo v njem prikazani samo stiki nekaterih računov, 
npr. Googla ali Facebooka. 

1. Na začetnem zaslonu izberite  > Ljudje.

2. Na izbirni tipki Ljudje potrdite  na zgornji letvi. Prikaže se imenik vaših 
spletnih stikov.

3.  Izberite spletne račune, ki vsebujejo stike, ki jih želite imeti v seznamu stikov, in 

potem potrdite   s čimer shranite svoj izbor.

4. Dodatne možnosti filtrov se prikažejo po potrditvis  in naslednjem izboru 
tipke Pogled (View).
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Nastavitev profila 
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Ročno združevanje kontaktnih informacij 

1. Na začetnem zaslonu izberite   > Ljudje.

2. Potrdite ime ali stik (ne pa ikono ali fotografijo), ki jih želite povezati preko 
spletne povezave.

3. Potrdite   ali   (če aparat predlaga lastne povezave).

4. Lahko nadaljujete kot sledi: 

 � Pod opcijo Predlagaj povezave (Suggest links) potrdite   s čimer 
ustvarite povezavo z računom.

 � Pod opcijo Dodaj stik (Add contact) potrdite eno izmed možnosti kreiranja 
povezave z naslednjim stikom.

Prekinitev povezovanja preko spletne povezave

1. Na začetnem zaslonu izberite   > Ljudje.

2. Potrdite ime ali stik (ne pa ikono ali fotografijo), pri katerem želite prekiniti 
povezavo.

3. Potrdite  .

4. V oddelku Povezani stiki potrdite  poleg tipa računa. Tako boste prekinili 
povezavo.

Kreiranje varnostne kopije na spominski kartici 
1. Na začetnem zaslonu izberite  > Ljudje.

2. Pritisnite  , in potem izberite Uvoz/Prenos > Prenos na spominsko kartico 
(Import/Export > Export to SD card).

3. Izberite račun ali tip stikov, ki jih želite prenesti. Potem potrdite V redu.

Uvoz stikov s spominske kartice 

Lahko uvažate samo tiste stike, ki so bili prej preneseni na spominsko kartico preko 
ukaza Prenos na spominsko kartico.

1. Na začetnem zaslonu izberite   > Ljudje.

2. Potrdite  , in potem izberite Uvoz/Prenos > Uvoz s spominske kartice (Import/
Export > Import from SD card).

3. Če imate preko HTC Sensation XL z Beats Audio odprt račun Google ali 
Exchange ActiveSync, izberite tip uvoženih stikov.

Združevanje informacij o stikih
Če imate enake stike v HTC Sensation XL z Beats Audio, v Google računu in v 
računih socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, jih HTC Sensation XL z Beats 
Audio samodejno poskuša združiti ali vam pusti, da se sami odločite, katere stike 
želite združiti. Z združevanjem enakih stikov se izognete podvojitvam v seznamu 
stikov.

Sprejemanje ponujenih stikov, ki se ujemajo

 Ko vaš HTC Sensation XL z Beats Audio najde kontaktne podatke, ki so združljivi, 
se v statusni vrstici pojavi ikona  .

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

 
2. Za združitev pritisnite  .

3. Pritisnite na tipko OK.

Če ne želite združiti nobenih stikov, pritisnite na Zapri vse.

Pregledovanje seznama vseh stikov povezanih preko spletnih 
povezav 

1. Na začetnem zaslonu potrdite   > Ljudje.

2. Pritisnite  , in potem izberite Povezani stiki (Linked contacts) (ali Več > 
Povezani stiki (More > Linked contacts)). Sedaj se odpre zaslon z vsemi 
stiki povezanimi preko spletnih povezav. Tu lahko vidite vse vrste računov in 
povezanih podatkov. 

3. Lahko se odločite, ali boste prekinilo povezavo preko spletne povezave 
oziroma kreirate novo povezavo.

4. Če ste končali, potrdite V redu (OK).
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Ročno združevanje kontaktnih informacij 
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3. Pritisnite na tipko OK.

Če ne želite združiti nobenih stikov, pritisnite na Zapri vse.

Pregledovanje seznama vseh stikov povezanih preko spletnih 
povezav 

1. Na začetnem zaslonu potrdite   > Ljudje.

2. Pritisnite  , in potem izberite Povezani stiki (Linked contacts) (ali Več > 
Povezani stiki (More > Linked contacts)). Sedaj se odpre zaslon z vsemi 
stiki povezanimi preko spletnih povezav. Tu lahko vidite vse vrste računov in 
povezanih podatkov. 

3. Lahko se odločite, ali boste prekinilo povezavo preko spletne povezave 
oziroma kreirate novo povezavo.

4. Če ste končali, potrdite V redu (OK).
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Socialna omrežja

Facebook za HTC Sense
S Facebookom za HTC Sense lahko:

 � Vidite vse vaše Facebook stike in berete njihove posodobitve stanj v Ljudje.  

Ko potrdite stik v Ljudje, se pomaknite na 
zavihek Posodobitve in dogodki, da bi pogledali 
posodobitve,kot so objavljena sporočila, 
naložene vsebine in spremembe profila. 

Ko se pojavi rojstnodnevni opomnik stika, lahko 
potrdite opomnik
in pošljete voščilo.  

 � Oglejte si Facebook fotografije neposredno v aplikaciji Galerija. 

Naložite lahko eno ali več fotografij na
Facebook in potem označite in dodate napise, ki 
spadajo zraven. 

Ko pregledujete prijateljeve albume na 
Facebooku lahko tudi delite povezavo do 
določenega albuma,
ali komentirate fotografije v albumu.  
.

 �  Preverite prijateljeve Facebook spremembe stanja v Friend Stream™.

 �  Oglejte si svoje Facebook dogodke in rojstne dneve v aplikaciji Koledar. .

 � Prijava na Facebook preko nastavitve Accounts & sync ali aplikacije Facebook 
(prednastavljene ali prenesene iz Android Market-a) vas samodejno poveže s 
Facebookom za potrebe uporabe HTC Sense. 

 � Lahko se zgodi, da bo povezava za Facebook preko HTC Sense zahtevala 
dovoljenje.

Twitter za HTC Sense
Če se preko HTC Sense prijavite na Twitter, lahko:

 � si ogledate svoje stike na Twitterju kot tudi aktualna sporočila (tweete) v 
mapi Ljudje.

 � pošiljate sporočila in sledite sporočilom vaših prijateljev na Friend Stream.

Če imate aplikacijo Twitter (prednastavljeno ali preneseno preko Android Market-a), 
vas prijava na Twitter za HTC Sense ne poveže z aplikacijo Twitter in obratno. Podatki 
za prijavo pri obeh subjektih se razlikujejo. Če želite uporabljati isti Twitter račun za 
oba, se morate prijaviti na obeh in uporabiti iste podatke za prijavo. 

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.

Na Začetnem zaslonu pritisnite na   > 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, da vam je všeč 
neka objava na Facebooku. 

 � 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.

S klikom se prikažejo sporočila in podatki objavljeni  
v danem socialnem omrežju.
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 � Prijava na Facebook preko nastavitve Accounts & sync ali aplikacije Facebook 
(prednastavljene ali prenesene iz Android Market-a) vas samodejno poveže s 
Facebookom za potrebe uporabe HTC Sense. 

 � Lahko se zgodi, da bo povezava za Facebook preko HTC Sense zahtevala 
dovoljenje.

Twitter za HTC Sense
Če se preko HTC Sense prijavite na Twitter, lahko:

 � si ogledate svoje stike na Twitterju kot tudi aktualna sporočila (tweete) v 
mapi Ljudje.

 � pošiljate sporočila in sledite sporočilom vaših prijateljev na Friend Stream.

Če imate aplikacijo Twitter (prednastavljeno ali preneseno preko Android Market-a), 
vas prijava na Twitter za HTC Sense ne poveže z aplikacijo Twitter in obratno. Podatki 
za prijavo pri obeh subjektih se razlikujejo. Če želite uporabljati isti Twitter račun za 
oba, se morate prijaviti na obeh in uporabiti iste podatke za prijavo. 

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.

Na Začetnem zaslonu pritisnite na   > 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, da vam je všeč 
neka objava na Facebooku. 

 � 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.

S klikom se prikažejo sporočila in podatki objavljeni  
v danem socialnem omrežju.
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Premestite se na naslednje izbirne tipke, kjer se prikaže več možnosti. Lahko 
izberete , in potem Nastavitev > Uredi ikone (Settings > Arrange icons). Sedaj 
lahko urejate izbirne tipke v aplikaciji Friend Stream. 

Posodobitev vašega statusa 

Svoj status lahko posodobite istočasno na računih vseh socialnih omrežij, kjer ste 
prijavljeni. 

1. Na izbirni tipki Vse posodobitve (All updates) potrdite .

2. Vnesite posodobitev svojega statusa.

3. Če posodobitve svojega statusa ne želite poslati na račune vseh socialnih 
omrežij, potrdite   in pustite prazna vsa polja socialnih omrežij, ki jih želite 
izpustiti.

4. Potrdite   in potem izberite, kaj želite povezati s svojim tweetom ali 
posodobitvijo statusa.

5. Potrdite Obesi (Post).

Preverjanje obvestil iz vaše socialne mreže

Slide na zavihek Notifications z lahkoto vidi eno krmo vaših obvestil iz različnih 
socialnih omrežij. To je lahko komentar na vaše delovno mesto Facebook, ki 
omenjajo ali neposredno sporočilo na Twitter, tagged fotografija od vas, in še več.

Ogled seznamov prijateljev in družbenih skupin

1. Na zavihku Vse posodobitve, pritisnite , in tapnite Friends.

2. Pritisnite  za izbiro socialne mreže za prikaz.

3. Pomaknite se po svoj   seznam prijateljev, ali drsenjem prsta po dnu kartice in si 
oglejte različne sezname in skupin.

O widget Friend Stream

Uporabite widget Friend Stream tako da lahko enostavno posodobite svoje stanje in 
si ogledate drugih ljudi stanje posodobitve pravico na začetnem zaslonu. Če želite 
držati korak s posodobitvami samo ena oseba je Facebook, lahko dodate widget 
Friend Channel. Najdete ga v Stream Friend možnosti postavitve widget.
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E-pošta

Gmail

Uporaba storitve Gmail

Pri prvem nastavljanju HTC Sensation XL z Beats Audio se ne pozabite prijaviti 
v Google račun, da boste lahko uporabljali Gmail. Če tega niste storili, pojdite na 
nastavitve Računi in sinhronizacija in se prijavite.  

V HTC Sensation XL z Beats Audio si lahko nastavite tudi več kot samo en Google 
račun in potem preklapljate med računi v Gmailu.  

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

Na Začetnem zaslonu pritisnite na   > Gmail. Potem se odpre vaša postavka 
Prejeto Gmail.

Shranite, izbrišite 
ali označite 
večkratne 
konverzacije

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.

Pošiljanje novega sporočila

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Ko ste sestavili svoje sporočilo potrdite .

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

Odgovarjanje na e-pismo ali pošiljanje e-pisem naprej 

1. V nabiralniku prejete pošte na Gmail (inbox) potrdite e-poštno sporočilo ali 
klepet.

2. Če želite odgovoriti pošiljatelju, potrdite  . Ali pa potrdite  in se odločite, 
če boste odgovorili vsem (Reply all) ali boste sporočilo poslali naprej 
(Forward).

3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti: 

 � Če ste se odločili za odgovor (Reply) ali odgovor vsem (Reply all), napišite 
svoj odgovor. 

 � § Če ste se odločili za posredovanje naprej (Forward), opredelite 
prejemnika sporočila.

Potrdite Respond inline, če želite svoje novo sporočilo povezati s prejetim 
e-poštnim sporočilom. Vendar s tem boste izgubili priponke ali formatiranje 
prvotnega e-pisma.

4. Potrdite .

Kako zaprositi za pomoč

Več podatkov za uporabo Gmail-a dobite po potrditvi , in naslednjem izboru Več > 
Pomoč (More > Help). Spletni brskalnik vas preusmeri na strani Google Mobile Help.

Pošta

O aplikaciji Pošta

S pomočjo aplikacije Pošta dodajte spletni poštni račun in druge e-poštne račune 
POP3 ali IMAP. V HTC Sensation XL z Beats Audio si lahko nastavite in uporabljate 
tudi e-pošto storitve Exchange 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 , 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 XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio 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, pritisni , 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 XL z Beats Audio, 
in potem potrdite Naprej.

5. Vpišite ime računa in potem potrdite postavko Zaključi nastavitve.
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Označeno (samo Exchange ActiveSync) 
Prikaže vsa označena sporočila.  

Povabila ali vabila na sestanke (samo Exchange ActiveSync)
Prikaže vabila na sestanke, ki jih še niste potrdili ali zavrnili.

Priloge
Prikaže vsa sporočila, ki imajo priloge.

Nimate prikazane izbirne tipke, ki jo želite videti? Držite pritisnjeno izbirno tipko 
tako, da se na zaslonu prikažejo še druge tipke. Na tipko lahko kliknete, jo držite 
pritisnjeno in potem premestite na želeno mesto. 

Posodobitev e-poštnega računa 
Naj je nastavitev samodejne sinhronizacije kakršna koli, svoja poslana in prejeta 
e-pisma lahko kadar koli sinhronizirate tudi ročno.

 � Če ste prijavljeni na računu, ki ga želite sinhronizirati, potrdite , in nato 
kliknite na Osveži (Refresh). 

 � Če imate več e-poštnih računov, lahko posodobite vse naenkrat. Najprej 
odprite nabiralnik prejete pošte z vseh računov (All accounts inbox). Potem 
pritisnite   in potrdite Osveži (Refresh).

Razporejanje e-pisem
E-pisma lahko razporejate po datumu prejema, po pomenu, zadevi, pošiljatelju ali 
velikosti.

V nabiralniku prejete pošte potrdite  , izberite Razporedi (Sort) in izberite enega 
izmed ponujenih načinov razporejanja.

Hitro brskanje po nabiralniku prejetih e-pisem 
Če imate v nabiralniku dolg seznam prejetih e-pisem, boste morda težko iskali 
tistega, ki ga pravkar potrebujete. V nabiralniku pa lahko hitro listate s pomočjo 
prstov.

1. Izberite, kakšen način razporejanja e-pisem in njihovega prikazovanja želite.

2. Z dvema prstoma držite e-poštno sporočilo pritisnjeno in ga povlecite navzgor 
ali navzdol. Na zaslonu se prikažejo e-pisma, ki ustrezajo izbranemu zaporedju.

Preverjanje svoje Prejete pošte

Ko odprete aplikacijo pošta, se prikaže prejeta pošta enega vaših e-poštnih računov, 
ki ste jih nastavili na HTC Sensation XL z Beats Audio.

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

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

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

Up to 15 email accounts can be shown in the unified inbox.

V združeni prejeti pošti je lahko prikazanih do 15 e-poštnih računov.
Če imate veliko e-poštnih sporočil, vam lahko brskanje po seznamu in iskanje 
določenega sporočila ali z njim povezanih sporočil, vzame veliko časa. Uporabite 
zavihke aplikacije Pošta za razporejanje vaše e-pošte v različne kategorije. 

Za lažji pregled nad vašo e-pošto, potrdite enega od naslednjih zavihkov in 
spremenite izgled vašega nabiralnika: 

Nabiralnik
Prikaže e-sporočila kot posamezne postavke. 

Konverzacije
Prikaže e-sporočila kot konverzacije, razporejene v skupine glede na 
predmet. Potrdite predmet v seznamu za prikaz e-poštne konverzacije.

Skupine
Prikaže vso e-pošto določene skupine stikov. Za izbiro skupine stikov, 
pritisnite , potrdite Prikaži in potem izberite skupino. 

Neprebrano
Prikaže neprebrana sporočila.
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Označeno (samo Exchange ActiveSync) 
Prikaže vsa označena sporočila.  

Povabila ali vabila na sestanke (samo Exchange ActiveSync)
Prikaže vabila na sestanke, ki jih še niste potrdili ali zavrnili.

Priloge
Prikaže vsa sporočila, ki imajo priloge.

Nimate prikazane izbirne tipke, ki jo želite videti? Držite pritisnjeno izbirno tipko 
tako, da se na zaslonu prikažejo še druge tipke. Na tipko lahko kliknete, jo držite 
pritisnjeno in potem premestite na želeno mesto. 

Posodobitev e-poštnega računa 
Naj je nastavitev samodejne sinhronizacije kakršna koli, svoja poslana in prejeta 
e-pisma lahko kadar koli sinhronizirate tudi ročno.

 � Če ste prijavljeni na računu, ki ga želite sinhronizirati, potrdite , in nato 
kliknite na Osveži (Refresh). 

 � Če imate več e-poštnih računov, lahko posodobite vse naenkrat. Najprej 
odprite nabiralnik prejete pošte z vseh računov (All accounts inbox). Potem 
pritisnite   in potrdite Osveži (Refresh).

Razporejanje e-pisem
E-pisma lahko razporejate po datumu prejema, po pomenu, zadevi, pošiljatelju ali 
velikosti.

V nabiralniku prejete pošte potrdite  , izberite Razporedi (Sort) in izberite enega 
izmed ponujenih načinov razporejanja.

Hitro brskanje po nabiralniku prejetih e-pisem 
Če imate v nabiralniku dolg seznam prejetih e-pisem, boste morda težko iskali 
tistega, ki ga pravkar potrebujete. V nabiralniku pa lahko hitro listate s pomočjo 
prstov.

1. Izberite, kakšen način razporejanja e-pisem in njihovega prikazovanja želite.

2. Z dvema prstoma držite e-poštno sporočilo pritisnjeno in ga povlecite navzgor 
ali navzdol. Na zaslonu se prikažejo e-pisma, ki ustrezajo izbranemu zaporedju.
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4. Vnesite enega ali več prejemnikov sporočil. Lahko:

 � vnašate e-naslove neposredno v polje Naslovnik (To) in jih ločite z vejico. 
Pri vnašanju naslovov se bodo samodejno prikazovali naslovi, ki jih aparat 
že pozna in so podobni. Lahko jih izbirate s klikom. 

 � Izberite ikono   in potem izberite stike, ki jim želite poslati e-pismo. 
Kot prejemnika lahko izberete tudi kontaktno skupino ali pa iščete in 
dodajate stike. 

Če ne najdete vnesenega kontaktnega imena in imate v aplikaciji Pošta 
(Mail) račun Exchange ActiveSync, lahko iščete stik v imeniku podjetja.

Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-pisma drugim prejemnikom, pritisnite  

, 
in potem potrdite Show Cc/Bcc.

5. Vnesite zadevo e-pisma in napišite sporočilo. 

6. Če želite pripeti priponko, potrdite , izberite Priponka (Attach) in potem se 
odločite za eno izmed naslednjih možnosti:

Slika (Picture) Naredite fotografijo in jo vložite kot priponko ali 
uporabite že obstoječ posnetek. 

Video posnetek Naredite video posnetek in ga vložite kot priponko ali 
uporabite že obstoječ posnetek.

Avdio posnetek Pripnite avdio datoteko.

Priporočilo aplikacije  Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili preko Android 
Market-a in o njej želite obvestiti še druge ljudi. URL, 
preko katerega se aplikacija lahko prenese, se vstavi 
v vaše e-pismo.

Lega V e-pismo lahko vložite tudi informacije o legi. 
Sporočite svojo trenutno lego (GPS mora biti 
vklopljena) ali lego točke, ki ste jo našli na zemljevidu.

Dokument  Pripnite PDF datoteko ali dokument Office kot 
besedilni dokument ali tabelo.

Stik (vCard) Pripnite kontaktne informacije. 

Sestanek (vCalendar) Pripnite dogodek iz koledarja. 

Datoteka (File) Pripnite katero koli drugo datoteko. 

7. S klikom na Pošlji se vaše e-pismo takoj pošlje. Kadar izberete Save as draft, se 
sporočilo shrani in vi ga lahko pošljete kasneje.

Če ni na voljo spletne povezave ali je aparat v letalskem načinu (Airplane mode) 
v trenutku, ko pošiljate sporočilo, se e-pismo shrani v mapo Outbox (pošta za 
odpošiljanje). V trenutku, ko je spletna povezava ponovno na voljo, se shranjeno 
e-pismo samodejno pošlje (če je aparat sinhroniziran).

Upravljanje z e-poštnimi sporočili 

Brisanje e-pisma 
1. V nabiralniku držite pritisnjeno sporočilo, ki ga želite izbrisati.

2. V meniju potrdite možnost Izbriši (Delete).

Izbor več e-poštnih sporočil 
1. Odkljukajte polja e-pisem, ki jih želite izbrati.

2. Odločite se, kaj želite narediti z izbranimi sporočili: Mark read (označi kot 
prebrano) ali Mark unread (označit kot neprebrano), Delete (izbriši) ali Move to 
another folder (premesti v drugo mapo).

Če se nahajate v skupnem nabiralniku vseh računov (All accounts inbox), ne 
morete premeščati dveh ali več sporočil naenkrat. 

Premestitev več e-pisem v drugo mapo
1. Odprite e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.

2. Odkljukajte polja e-pisem, ki jih želite premestiti.

3. Potrdite Premesti v (Move to) in potem izberite mapo, v katero naj se e-pisma 
premestijo.

Premestitev e-pisma, ko ste ga prebrali
1. Pri pregledovanju e-pisma potrdite Premesti v (Move to).

2. Izberite mapo, v katero naj se e-pismo premesti.

Brisanje vseh e-pisem 
1. Najprej odkljukajte polje poljubnega e-pisma.

2. Pritisnite , in potem potrdite Izberi vse (Select all).

3. Potrdite Izbriši (Delete). 

Preklop v druge mape e-pošte
1. Potrdite  .

2. Izberite mapo e-pisem, ki vsebuje sporočila, ki si jih želite ogledati.

Kako poslati e-pismo 

1. Na začetnem zaslonu izberite  > Pošta (Mail). 

2. Odprite e-poštni račun, ki ga želite uporabljati za pošiljanje e-pisem. 

3. V nabiralniku prejetih e-pisem e-poštnega računa potrdite .
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4. Vnesite enega ali več prejemnikov sporočil. Lahko:

 � vnašate e-naslove neposredno v polje Naslovnik (To) in jih ločite z vejico. 
Pri vnašanju naslovov se bodo samodejno prikazovali naslovi, ki jih aparat 
že pozna in so podobni. Lahko jih izbirate s klikom. 

 � Izberite ikono   in potem izberite stike, ki jim želite poslati e-pismo. 
Kot prejemnika lahko izberete tudi kontaktno skupino ali pa iščete in 
dodajate stike. 

Če ne najdete vnesenega kontaktnega imena in imate v aplikaciji Pošta 
(Mail) račun Exchange ActiveSync, lahko iščete stik v imeniku podjetja.

Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-pisma drugim prejemnikom, pritisnite  

, 
in potem potrdite Show Cc/Bcc.

5. Vnesite zadevo e-pisma in napišite sporočilo. 

6. Če želite pripeti priponko, potrdite , izberite Priponka (Attach) in potem se 
odločite za eno izmed naslednjih možnosti:

Slika (Picture) Naredite fotografijo in jo vložite kot priponko ali 
uporabite že obstoječ posnetek. 

Video posnetek Naredite video posnetek in ga vložite kot priponko ali 
uporabite že obstoječ posnetek.

Avdio posnetek Pripnite avdio datoteko.

Priporočilo aplikacije  Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili preko Android 
Market-a in o njej želite obvestiti še druge ljudi. URL, 
preko katerega se aplikacija lahko prenese, se vstavi 
v vaše e-pismo.

Lega V e-pismo lahko vložite tudi informacije o legi. 
Sporočite svojo trenutno lego (GPS mora biti 
vklopljena) ali lego točke, ki ste jo našli na zemljevidu.

Dokument  Pripnite PDF datoteko ali dokument Office kot 
besedilni dokument ali tabelo.

Stik (vCard) Pripnite kontaktne informacije. 

Sestanek (vCalendar) Pripnite dogodek iz koledarja. 

Datoteka (File) Pripnite katero koli drugo datoteko. 

7. S klikom na Pošlji se vaše e-pismo takoj pošlje. Kadar izberete Save as draft, se 
sporočilo shrani in vi ga lahko pošljete kasneje.

Če ni na voljo spletne povezave ali je aparat v letalskem načinu (Airplane mode) 
v trenutku, ko pošiljate sporočilo, se e-pismo shrani v mapo Outbox (pošta za 
odpošiljanje). V trenutku, ko je spletna povezava ponovno na voljo, se shranjeno 
e-pismo samodejno pošlje (če je aparat sinhroniziran).
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Shranitev e-pisma v aplikaciji Naloge (Tasks)
E-pismo shranite v seznam Naloge (Tasks). Kadar napoči čas odgovora na e-pismo, 
boste prejeli opozorilo. 

1. Držite pritisnjeno e-pismo, ki ga želite shraniti, in potem potrdite Shrani kot 
nalogo (Save as task). 

2. Na zaslonu Nova naloga (New task) vnesite ime naloge.

3. Vnesite dodatne podrobnosti naloge in potem potrdite Shrani (Save).

Nastavitev pomena e-poštnih sporočil 

E-poštnemu sporočilu, ki ga pošiljate, lahko dodelite nivo pomena.

1. Pri kreiranju sporočila potrdite .

2. Kliknite na Nastavi pomen (Set priority).

3. Izberite pomen, ki ga želite sporočilu dodeliti. 

IČe izberete Visok (High) ali Nizek (Low) pomen, se ustrezna stopnja prikaže pod 
vrstico zadeve sporočila.

Searching and filtering emails

Brskajte po e-pismih v vseh e-poštnih računih ali pa samo v enem. Iskanje lahko celo 
prilagodite tako, da opredelite, kateri del e-pisma naj se išče. 

1. Pritisnite  .

2. Če želite natančno opredeliti iskanje ali uporabiti filter, potrdite  in potem 
se seznanite s ponujenimi možnostmi. Svoje iskanje lahko osredotočite npr. na 
določen del e-pisma ali pa preko filtra izberete samo e-pisma, ki so označena s 
stopnjo velikega pomena.

3. Potrdite V redu (OK).

4. Vnesite prve znake postavke, ki jo iščete. Potem se prikažejo rezultati. 

S klikom na rezultat se odpre e-pismo. 

Iskanje e-pisem po pošiljatelju
Pošiljatelja se sicer spomnite, vendar ne morete najti njegovega konkretnega 
e-pisma? Iskanje lahko prilagodite prav posameznemu pošiljatelju. 

1. Odprite e-poštni račun, ki ga želite uporabljati. 

2. Držite pritisnjeno e-pismo izbranega pošiljatelja.

3. Potrdite Išči e-pismo tega pošiljatelja (Search the mail from the sender). 
Prikaže se seznam e-pisem, ki vam jih dana oseba poslala.

Nadaljevanje s pisanjem e-pisma
1. V e-poštnem nabiralniku izberite  > Osnutki.

2. Izberite ustrezno e-pismo. 

3. Ko zaključite s pisanjem sporočila, potrdite Pošlji (Send).

Upravljanje s seznamom prejemnikov
Izpolnili ste polje prejemnikov (To), vendar v njem želite izvesti spremembe? Tudi to 
je mogoče. Lahko spremenite tudi prejemnike v poljih To, Cc in Bcc.

Predpostavljamo, da so v poljih To, Cc ali Bcc že izpolnjeni stiki. 

1. V polju To, Cc ali Bcc potrdite tipko Uredi (Edit). Imena stikov so v seznamu. 

2. Potrdite polje zraven stika, ki ga želite premestiti v drugo polje.

3. Potrdite korak, ki ga želite s stikom izvesti. 

4. Ko so spremembe končane, izberite  in se vrnete nazaj k pisanju svojega 
e-pisma.

Branje odgovora na e-pismo 

1. Na začetnem zaslonu izberite  > Pošta. 

2. Prestopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.

3. V nabiralniku izbranega računa potrdite e-pismo, ki ga želite brati. 

4. Izberite eno izmed možnosti v spodnjem delu e-pisma. 

Kadar izberete   boste videli, kakšne možnosti imate pri brisanju e-pisma, ali pa 
lahko e-pismo označite kot neprebranega.

Kje so moja neprebrana e-pisma? 
Pod izbirno tipko Neprebrana (Unread) so vsa vaša neprebrana e-pisma. Če je 
nimate na zaslonu, jo dodajte. 

1. Držite pritisnjeno tipko. Kadar se zaslon spremeni in označi površino, kjer 
lahko preoblikujete ikone, dvignite prst.

2. Držite pritisnjeno tipko Neprebrana (Unread) in jo povlecite na novo mesto. 

3. Pritisnite , in potrdite tipko Neprebrana.
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Shranitev e-pisma v aplikaciji Naloge (Tasks)
E-pismo shranite v seznam Naloge (Tasks). Kadar napoči čas odgovora na e-pismo, 
boste prejeli opozorilo. 

1. Držite pritisnjeno e-pismo, ki ga želite shraniti, in potem potrdite Shrani kot 
nalogo (Save as task). 

2. Na zaslonu Nova naloga (New task) vnesite ime naloge.

3. Vnesite dodatne podrobnosti naloge in potem potrdite Shrani (Save).

Nastavitev pomena e-poštnih sporočil 

E-poštnemu sporočilu, ki ga pošiljate, lahko dodelite nivo pomena.

1. Pri kreiranju sporočila potrdite .

2. Kliknite na Nastavi pomen (Set priority).

3. Izberite pomen, ki ga želite sporočilu dodeliti. 

IČe izberete Visok (High) ali Nizek (Low) pomen, se ustrezna stopnja prikaže pod 
vrstico zadeve sporočila.

Searching and filtering emails

Brskajte po e-pismih v vseh e-poštnih računih ali pa samo v enem. Iskanje lahko celo 
prilagodite tako, da opredelite, kateri del e-pisma naj se išče. 

1. Pritisnite  .

2. Če želite natančno opredeliti iskanje ali uporabiti filter, potrdite  in potem 
se seznanite s ponujenimi možnostmi. Svoje iskanje lahko osredotočite npr. na 
določen del e-pisma ali pa preko filtra izberete samo e-pisma, ki so označena s 
stopnjo velikega pomena.

3. Potrdite V redu (OK).

4. Vnesite prve znake postavke, ki jo iščete. Potem se prikažejo rezultati. 

S klikom na rezultat se odpre e-pismo. 

Iskanje e-pisem po pošiljatelju
Pošiljatelja se sicer spomnite, vendar ne morete najti njegovega konkretnega 
e-pisma? Iskanje lahko prilagodite prav posameznemu pošiljatelju. 

1. Odprite e-poštni račun, ki ga želite uporabljati. 

2. Držite pritisnjeno e-pismo izbranega pošiljatelja.

3. Potrdite Išči e-pismo tega pošiljatelja (Search the mail from the sender). 
Prikaže se seznam e-pisem, ki vam jih dana oseba poslala.

Nadaljevanje s pisanjem e-pisma
1. V e-poštnem nabiralniku izberite  > Osnutki.

2. Izberite ustrezno e-pismo. 

3. Ko zaključite s pisanjem sporočila, potrdite Pošlji (Send).

Upravljanje s seznamom prejemnikov
Izpolnili ste polje prejemnikov (To), vendar v njem želite izvesti spremembe? Tudi to 
je mogoče. Lahko spremenite tudi prejemnike v poljih To, Cc in Bcc.

Predpostavljamo, da so v poljih To, Cc ali Bcc že izpolnjeni stiki. 

1. V polju To, Cc ali Bcc potrdite tipko Uredi (Edit). Imena stikov so v seznamu. 

2. Potrdite polje zraven stika, ki ga želite premestiti v drugo polje.

3. Potrdite korak, ki ga želite s stikom izvesti. 

4. Ko so spremembe končane, izberite  in se vrnete nazaj k pisanju svojega 
e-pisma.

Branje odgovora na e-pismo 

1. Na začetnem zaslonu izberite  > Pošta. 

2. Prestopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.

3. V nabiralniku izbranega računa potrdite e-pismo, ki ga želite brati. 

4. Izberite eno izmed možnosti v spodnjem delu e-pisma. 

Kadar izberete   boste videli, kakšne možnosti imate pri brisanju e-pisma, ali pa 
lahko e-pismo označite kot neprebranega.

Kje so moja neprebrana e-pisma? 
Pod izbirno tipko Neprebrana (Unread) so vsa vaša neprebrana e-pisma. Če je 
nimate na zaslonu, jo dodajte. 

1. Držite pritisnjeno tipko. Kadar se zaslon spremeni in označi površino, kjer 
lahko preoblikujete ikone, dvignite prst.

2. Držite pritisnjeno tipko Neprebrana (Unread) in jo povlecite na novo mesto. 

3. Pritisnite , in potrdite tipko Neprebrana.
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Uporaba e-pošte Exchange ActiveSync

E-pošto lahko uporabljate enako kot račun POP3/IMAP (možnost branja, odgovarjanja, 
pošiljanja in upravljanja). Poleg tega lahko koristite tudi nekatere zelo učinkovite elemente 
Exchange. 

Zastavice pri e-pismih
 � Pri pregledovanju nabiralnika izberite ikono bele zastavice   ki se prikaže na desni 
strani e-pisma. Če e-pismo tako označite, ikona postane rdeča

 
 .

 � Pri branju e-pisma lahko potrdite tudi ikono zastavice v e-pismu.

Nastavitev statusa Izven pisarne (Out of the office)
1. Odprite svoj račun Exchange ActiveSync.

2. Pritisnite   in potem izberite Več > Izven pisarne (More > Out of the office).

3. Potrdite okvirček in potem izberite Izven pisarne.

4. Nastavite datume in ure glede na čas, ko vas ne bo v pisarni.

5. Vnesite besedilo samodejnega odgovora, ki se pošilja v času vaše odsotnosti.

Samodejno sporočilo lahko pošljete tudi zunanjim naslovnikom, ki so med vašimi 
stiki, katerih naslovi so na istem strežniku Microsoft Exchange. 

6. Potrdite Shrani. 

Pošiljanje prošnje za sestanek
1. Odprite svoj račun Exchange ActiveSync.

2. Potrdite izbirni tipko Vabila (Invitations) in izberite .

3. Vnesite podatke o sestanku.

4. Potrdite Shrani. 

Sprememba nastavitve e-poštnega računa

1. Odprite e-poštni račun, ki mu želite spremeniti nastavitev.

2. Pritisnite , in potem izberite Več > Nastavitev. 

3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Nastavitev računa Spremenite nastavitve e-poštnega računa, kot so ime, naslov, 
geslo in opis.

Splošna 
nastavitev 

Nastavite velikost pisave med branjem e-pisma. Aktivirajte 
elektronski podpis ali ga ukinite oziroma nastavite drugače. 
Nastavite ta račun kot osnovni in določite, kam naj se 
shranjujejo priponke.

Pošiljanje in 
prejemanje 
e-pisem

Nastavite sinhronizacijo za prejeta in poslana e-pisma (npr. 
največja velikost), posodobite rokovnik itd.

Nastavitev za 
obvestila

Nastavite obliko obvestil.

Brisanje računa S potrditvijo tipke se e-poštni račun izbriše. 

4. S klikom na  se spremembe shranijo. 

Brisanje e-poštnega računa 
1. Izberite e-poštni račun, ki ga želite izbrisati.

2. Pritisnite , in potem izberite Več > Nastavitev > Izbriši račun (More > Settings > 
Delete account). 
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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 XL z Beats Audio lahko nastavite tako, da se bo sinhroniziral z 
naslednjimi tipi koledarjev:

 � Na HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio, lahko sinhronizirate aplikacijo Koledar s svojimi 
dogodki v Exchange ActiveSync koledarju.

Če ste prijavljeni na Facebooku, se v koledarju (Calendar) prikazujejo rojstni dnevi in 
dogodki prijateljev. 

Ustvarjanje dogodkov
Ustvarjate lahko dogodke, ki se sinhronizirajo z vašimi koledarji na Google ali na 
Exchange ActiveSync,  kot tudi z dogodki v HTC Sensation XL z Beats Audio.

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 stikih 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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Uporaba prikazovanja po dnevih in poslovanju

Prikazovanje po dnevih vam prikazuje dogodke po posameznih dnevih, medtem ko 
prikazovanje po poslovanju prikazuje vrsto dogodkov v časovnem zaporedju.

Če delate v načinu prikazovanja po dnevih: 

 � Držite pritisnjeno časovno točko, da kreirate nov dogodek, ki se poveže z 
izbranim časom.  

 � Prst vlecite po zaslonu navzgor ali navzdol in se vam prikažejo prejšnji ali 
naslednji dnevi.

 � Lahko si tudi ogledate vreme za posamezne dni, kar velja samo za 5 naslednjih 
dni.

Uporaba prikazovanja po tednih

V načinu prikazovanja po tednih se prikazuje seznam dogodkov v enem tednu. Če 
delate v načinu prikazovanja po tednih: 

 � Držite pritisnjeno časovno točko, da kreirate nov dogodek, ki se poveže z 
izbranim časom.

 � Izberite dogodek (prikazani so kot barvni bloki) in se prikažejo detajli. 

 � Prst vlecite po zaslonu levo ali desno in se vam prikažejo prejšnji ali naslednji 
tedni.

Upravljanje dogodkov iz koledarja

Pregledovanje dogodkov

Lahko pregledujete svoje lastne dogodke ali pa dogodke, ki jih z vami delijo drugi 
ljudje.

1. V načinu prikazovanja po dnevih ali poslovanju izberite dogodek. Odpre se 
zaslon z detajli dogodka in se prikaže povzetek podatkov o dogodku.

2. Na osnovi podatkov o dogodku izberite eno izmed naslednjih možnosti:

 � Na zemljevidu poiščite lokacijo dogodka. 

 � Pokličite številko, ki je navedena pod lokacijo ali opisom dogodka.

 � Preverite udeležence dogodka. 

 � Če je dogodek poslan kot vabilo na sestanek, se vabilu odzovite.

 � Če gre za dogodek iz koledarja Exchange ActiveSync, odgovorite preko 
e-pisma prireditelju ali vsem povabljenim. Pritisnite , in potem izberite 
Odgovori (Reply) ali Odgovori vsem (Reply all) (ali Več > Odgovori ali 
Odgovori vsem).

 � Izberite poljubno besedilo in ga poiščite na spletu.

 � Potrdite uro, rezervirano za opozorilo, in jo spremenite. Izberite  in tako 
shranite spremembe.

Do aktualnega datuma lahko pridete s klikom na .

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 prikazovanja koledarja
S potrditvijo tipke na zaslonu lahko enostavno preklapljate med različnimi 
prikazovanji koledarj.

Dnevno prikazovanje

Tedensko prikazovanje

Mesečno prikazovanje

Prikazovanje poslovanja

Vabila na sestanke

 � V prikazovanju po dnevih, tednih in poslovanju dobivajo dogodki različne 
barve, da bi bilo razvidno, v kakšen račun ali tip koledarja sodijo. Z izborom  
ugotovite, kakšen pomen imajo posamezne barve.

 � Ne vidite izbirne tipke, ki jo želite videti? Držite pritisnjeno katero izmed izbirnih 
tipk in počakajte, da se na zaslonu prikažejo še druge tipke. Tipko lahko tudi 
pritisnete, držite pritisnjeno in premestite na poljubno mesto.

Uporaba prikazovanja po mesecih

V načinu prikazovanja po mesecih se pri dnevih, ki so povezani z določenimi 
dogodki, prikažejo oznake.

V prikazovanju po mesecih lahko izbirate izmed naslednjih možnosti: 

 � Izberite dan in se vam prikažejo dogodki planirani za ta dan.

 � Držite pritisnjen dan in se vam odpre izbirni meni, preko katerega lahko 
izbirate, če boste kreirali nov dogodek oziroma boste preklopili v prikazovanje 
po dnevih ali poslovanju.

 � Prst vlecite po zaslonu navzgor ali navzdol in se vam prikažejo prejšnji ali 
naslednji meseci. 
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Uporaba prikazovanja po dnevih in poslovanju

Prikazovanje po dnevih vam prikazuje dogodke po posameznih dnevih, medtem ko 
prikazovanje po poslovanju prikazuje vrsto dogodkov v časovnem zaporedju.

Če delate v načinu prikazovanja po dnevih: 

 � Držite pritisnjeno časovno točko, da kreirate nov dogodek, ki se poveže z 
izbranim časom.  

 � Prst vlecite po zaslonu navzgor ali navzdol in se vam prikažejo prejšnji ali 
naslednji dnevi.

 � Lahko si tudi ogledate vreme za posamezne dni, kar velja samo za 5 naslednjih 
dni.

Uporaba prikazovanja po tednih

V načinu prikazovanja po tednih se prikazuje seznam dogodkov v enem tednu. Če 
delate v načinu prikazovanja po tednih: 

 � Držite pritisnjeno časovno točko, da kreirate nov dogodek, ki se poveže z 
izbranim časom.

 � Izberite dogodek (prikazani so kot barvni bloki) in se prikažejo detajli. 

 � Prst vlecite po zaslonu levo ali desno in se vam prikažejo prejšnji ali naslednji 
tedni.

Upravljanje dogodkov iz koledarja

Pregledovanje dogodkov

Lahko pregledujete svoje lastne dogodke ali pa dogodke, ki jih z vami delijo drugi 
ljudje.

1. V načinu prikazovanja po dnevih ali poslovanju izberite dogodek. Odpre se 
zaslon z detajli dogodka in se prikaže povzetek podatkov o dogodku.

2. Na osnovi podatkov o dogodku izberite eno izmed naslednjih možnosti:

 � Na zemljevidu poiščite lokacijo dogodka. 

 � Pokličite številko, ki je navedena pod lokacijo ali opisom dogodka.

 � Preverite udeležence dogodka. 

 � Če je dogodek poslan kot vabilo na sestanek, se vabilu odzovite.

 � Če gre za dogodek iz koledarja Exchange ActiveSync, odgovorite preko 
e-pisma prireditelju ali vsem povabljenim. Pritisnite , in potem izberite 
Odgovori (Reply) ali Odgovori vsem (Reply all) (ali Več > Odgovori ali 
Odgovori vsem).

 � Izberite poljubno besedilo in ga poiščite na spletu.

 � Potrdite uro, rezervirano za opozorilo, in jo spremenite. Izberite  in tako 
shranite spremembe.

Do aktualnega datuma lahko pridete s klikom na .
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O mini aplikaciji Koledar (Calendar) 
Na začetno stran lahko prenesete mini aplikacijo Koledar. Mini aplikacije omogočajo 
različno prikazovanje koledarja. 

Če izberete dan ali dogodek v mini aplikaciji, se prikaže aplikacija koledarja.
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Internetne povezave

Podatkovne povezave
 Ko prvič vklopite HTC Sensation XL z Beats Audio, 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 pritisnit , in potem pritisnite na Nastavitve > Brezžične 
povezave in omrežja. 

2. Pritisnite na Mobilna omrežja > Omrežni operatorji ali Imena pristopnih točk.

Vklop ali izklop podatkovne povezave

Izklop podatkovne povezave je koristen za porabo energije baterije in denarni 
prihranek pri stroških za uporabo. Vendar, če podatkovne povezave nimate 
vklopljene, ali niste povezani z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejemali  avtomatskih 
posodobite na svoj e-poštni račun, račune socialnih omrežij in drugih sinhroniziranih 
informacij. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , 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 , ain 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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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 XL z Beats Audio 
potem poišče razpoložljiva brezžična omrežja.

3. Pritisnite Nastavitve Wi-Fi.

Zaznana Wi-Fi omrežja bodo izpisana v Wi-Fi omrežja.

Če brezžičnega omrežja, ki ga želite ni na seznamu potrdite Dodaj Wi-Fi omrežje, 
za ročno dodajanje. 

4. Pritisnite na Wi-Fi omrežje s katerim se želite povezati.

Če ste izbrali zavarovano omrežje, boste pozvani k vnosu omrežnega ključa ali 
gesla.

5. Potrdite Poveži.

Če je HTC Sensation XL z Beats Audio povezan z brezžičnim omrežjem, se v statusni 
vrstici pojavi Wi-Fi ikona   ki ponazarja približno jakost signala (število osvetljenih 
polkrogov). 

Ko se HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio 
ponastavili na tovarniške nastavitve.

Povezava z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče bo potrebna namestitev omrežnega certifikata (*.p12) na HTC Sensation 
XL z Beats Audio 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 XL z Beats 
Audio trenutno povezano.

Odpre se sporočilno okno z imenom Wi-Fi omrežja, stanjem, hitrostjo, jakostjo 
signala in drugimi informacijami.  

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. 

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

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

Izberite polje Zvok podatkovnega gostovanja, če želite, da bi HTC Sensation XL z 
Beats Audio oddajal zvok pri vsakem podatkovnem povezovanju med gostovanjem 
v tujih omrežjih.
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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 XL z Beats Audio 
potem poišče razpoložljiva brezžična omrežja.

3. Pritisnite Nastavitve Wi-Fi.

Zaznana Wi-Fi omrežja bodo izpisana v Wi-Fi omrežja.

Če brezžičnega omrežja, ki ga želite ni na seznamu potrdite Dodaj Wi-Fi omrežje, 
za ročno dodajanje. 

4. Pritisnite na Wi-Fi omrežje s katerim se želite povezati.

Če ste izbrali zavarovano omrežje, boste pozvani k vnosu omrežnega ključa ali 
gesla.

5. Potrdite Poveži.

Če je HTC Sensation XL z Beats Audio povezan z brezžičnim omrežjem, se v statusni 
vrstici pojavi Wi-Fi ikona   ki ponazarja približno jakost signala (število osvetljenih 
polkrogov). 

Ko se HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio 
ponastavili na tovarniške nastavitve.

Povezava z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče bo potrebna namestitev omrežnega certifikata (*.p12) na HTC Sensation 
XL z Beats Audio 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 XL z Beats 
Audio trenutno povezano.

Odpre se sporočilno okno z imenom Wi-Fi omrežja, stanjem, hitrostjo, jakostjo 
signala in drugimi informacijami.  
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3. Pritisnite na VPN nastavitve in jih opravite s pomočjo varnostnih podatkov, ki 
vam jih je priskrbel vaš sistemski skrbnik.

4. Pritisnite  , in potem potrdite Shrani.

VPN je dodan v VPN predel zaslona VPN nastavitve.

Povezovanje z VPN

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Wireless 
& omrežja. 

2. Potrdite VPN nastavitve.

3. V VPN kategoriji potrdite VPN s katerim se želite povezati. 

4. Ko boste pozvani, vnesite vaše prijavne podatke in potem potrdite Poveži. Ko 
ste povezani, se pojavi VPN ikona  v obvestilih v naslovni vrstici.

Potem lahko odprete spletni brskalnik za dostopanje do virov, kot so intranet vašega 
podjetja.  

Prekinitev povezave z VPN

1. Pritisnite in zadržite naslovno vrstico in potem podrsajte s prstom navzdol, da 
boste odprli panel Obvestila.  

2. Potrdite VPN povezavo za vrnitev na zaslon VPN nastavitve in potem potrdite 
VPN povezava za prekinitev povezave.  

Ko je HTC Sensation XL z Beats Audio prekinil povezavo z VPN, je VPN ikona za 
prekinjeno povezavo (...) 

prikazana v obvestilih v naslovni vrstici.

Uporabite HTC Sensation XL z Beats Audio 
kot modem  
(USB tethering)
Za vaš računalnik ni  na voljo nobene povezava z internetom? Ni problema. 
Uporabite podatkovno povezavo na HTC Sensation XL z Beats Audio za 
povezovanje z internetom.

 �  Za uporabo podatkovne povezave mora biti vaša SIM kartica vstavljena v HTC 
Sensation XL z Beats Audio.

 �  Za uporabo HTC Sensation XL z Beats Audio kot modem morate najprej 
namestiti HTC Sync na vaš računalnik.

 �  Za uporabo te storitve morate imeti s svojim mobilnim operaterjem sklenjeno 
pogodbo o podatkovnem prenosu v zvezi s svojim računom.

1. Poskrbite, da je podatkovna povezava na HTC Sensation XL z Beats Audio 
vklopljena.

2. Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio z računalnikom s pomočjo USB 
kabla.

3. Na zaslonu Izberi tip povezave izberite USB tethering in potem potrdite 
Končano. 

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 XL z Beats Audio mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi 
ali podatkovno povezavo.

Nastavljanje varnega pomnilnika prijavnih podatkov

Če vas je vaš sistemski skrbnik obvestil, da je potrebno naložiti in namestiti 
varnostni certifikat, morate najprej nastaviti varni pomnilnik prijavnih podatkov v 
vašem HTC Sensation XL z Beats Audio.

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.
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3. Pritisnite na VPN nastavitve in jih opravite s pomočjo varnostnih podatkov, ki 
vam jih je priskrbel vaš sistemski skrbnik.

4. Pritisnite  , in potem potrdite Shrani.

VPN je dodan v VPN predel zaslona VPN nastavitve.

Povezovanje z VPN

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite , in potem potrdite Nastavitve > Wireless 
& omrežja. 

2. Potrdite VPN nastavitve.

3. V VPN kategoriji potrdite VPN s katerim se želite povezati. 

4. Ko boste pozvani, vnesite vaše prijavne podatke in potem potrdite Poveži. Ko 
ste povezani, se pojavi VPN ikona  v obvestilih v naslovni vrstici.

Potem lahko odprete spletni brskalnik za dostopanje do virov, kot so intranet vašega 
podjetja.  

Prekinitev povezave z VPN

1. Pritisnite in zadržite naslovno vrstico in potem podrsajte s prstom navzdol, da 
boste odprli panel Obvestila.  

2. Potrdite VPN povezavo za vrnitev na zaslon VPN nastavitve in potem potrdite 
VPN povezava za prekinitev povezave.  

Ko je HTC Sensation XL z Beats Audio prekinil povezavo z VPN, je VPN ikona za 
prekinjeno povezavo (...) 

prikazana v obvestilih v naslovni vrstici.

Uporabite HTC Sensation XL z Beats Audio 
kot modem  
(USB tethering)
Za vaš računalnik ni  na voljo nobene povezava z internetom? Ni problema. 
Uporabite podatkovno povezavo na HTC Sensation XL z Beats Audio za 
povezovanje z internetom.

 �  Za uporabo podatkovne povezave mora biti vaša SIM kartica vstavljena v HTC 
Sensation XL z Beats Audio.

 �  Za uporabo HTC Sensation XL z Beats Audio kot modem morate najprej 
namestiti HTC Sync na vaš računalnik.

 �  Za uporabo te storitve morate imeti s svojim mobilnim operaterjem sklenjeno 
pogodbo o podatkovnem prenosu v zvezi s svojim računom.

1. Poskrbite, da je podatkovna povezava na HTC Sensation XL z Beats Audio 
vklopljena.

2. Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio z računalnikom s pomočjo USB 
kabla.

3. Na zaslonu Izberi tip povezave izberite USB tethering in potem potrdite 
Končano. 
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Povezava HTC Sensation XL z Beats Audio z 
internetom Preko računalnika (Internet Pass-
through) 
Če trenutno nimate dostopa do interneta, se lahko kljub temu povežete s HTC 
Sensation XL z Beats Audio z uporabo internetne povezave.   

Preden lahko uporabite svoj računalnik kot modem si najprej namestite HTC Sync 
na svoj računalnik.

1. Prepričajte se, da je vaš računalnik povezan z internetom.

Pri povezavi vašega računalnika z internetom preverite dve stvari. Možno je, da 
boste morali izklopiti vaš lokalni požarni zid. Če se vaš računalnik povezuje z 
internetom preko PPP (Dial UP, xDSL, ali VPN), bo Internet Pass-through podpiral 
samo TCP protokol.

2. Povežite HTC Sensation XL z Beats Audio z računalnikom s pomočjo 
priloženega USB kabla.

3. Na zaslonu Izberi tip povezave izberite Internet pass-through in potem 
potrdite Končano.

Uporaba HTC Sensation XL z Beats Audio kot 
brezžični usmerjevalnik

Delite svoje podatke za povezavo z drugimi napravami, tako da HTC Sensation XL z 
Beats Audio povežete z brezžičnim usmerjevalnikom.

Prepričajte se, da je podatkovna povezava HTC Sensation XL z Beats Audio 
vklopljena preden ga uporabite kot brezžični usmerjevalnik.  

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  , in potem potrdite Nastavitve > Wireless 
& omrežja.

2. Potrdite Nastavitve prenosne Wi-Fi točke.

3. Vpišite ime usmerjevalnika ali uporabite privzeto ime.  

4. Izberite tip Varovanja in nastavite geslo (ključ) za brezžični usmerjevalnik. Če 
ste izbrali Brez v Varovanje, vam gesla ni potrebno vpisovati.

Geslo je ključ, ki ga morajo drugi vpisati v svojo napravo, da se lahko povežejo in 
uporabljajo HTC Sensation XL z Beats Audio kot brezžični usmerjevalnik.

5. Izberite Prenosna Wi-Fi točka za vklop brezžičnega usmerjevalnika.

HTC Sensation XL z Beats Audio je pripravljen za uporabo kot brezžični 
usmerjevalnik, ko boste videli  v vrstici stanja.
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Varnost

Zaščita SIM kartice s PIN kodo
Dodajte še eno zaščitno plast na vaš HTC Sensation XL z Beats Audio 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 XL z Beats Audio 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. Ponovno vpišite vašo novo PIN kodo in potem pritisnite OK. 

Zaščita HTC Sensation XL z Beats Audio s 
pomočjo postopka za zaklepanje zaslona, PIN 
kode ali gesla  
 Zavarujte svoje osebne podatke in preprečite uporabo HTC Sensation XL z Beats 
Audio 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 XL z Beats 
Audio ali, ko bo HTC Sensation XL z Beats Audio določen čas miroval.

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

2. Pritisnite na Nastavi zaklepanje zaslona. 

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.  



76 

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.

Sprememba zaklepanja zaslona

1. Na začetnem zaslonu potrdite , in potem izberite Nastavitev > Varnost 
(Settings > Security).

2. Potrdite Spremeni zaklepanje zaslona (Change screen lock).

3. Vnesite sedanje zaklepanje zaslona, s čimer potrdite, da ga želite spremeniti.

4. Izberite drugo opcijo zaklepanja zaslona, potem vnesite nov vzorec, PIN ali 
geslo. Ali pa potrdite Nobeno (None), če zaklepanja ne želite uporabljati. 

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

Če se vam to ne posreči, lahko HTC Sensation XL z Beats Audio 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.

Kodiranje podatkov na HTC Sensation XL z 
Beats Audio 
Na svojem aparatu HTC Sensation XL z Beats Audio lahko kodirate podatke, kot so 
on-line računi, nastavitve in druge informacije. 

1. Na začetnem zaslonu izberite  , in potem potrdite Nastavitev.

2. Izberite Spominska kartica & pomnilnik telefona (SD & phone storage).

3. Pod Notranji pomnilnik (Internal storage) odprite Kodiranje pomnilnika 
(Storage encryption).

4. Vnesite geslo in potem potrdite V redu. Kodiranje se začne. 

Če želite zaključiti kodiranje novih podatkov na HTC Sensation XL z Beats Audio, 
odstranite kljukico iz polja Kodiranje pomnilnika.
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Posodobitev in 
ponastavitev

Posodobitve programske opreme 
Občasno so na voljo posodobitve programske opreme za HTC Sensation XL z Beats 
Audio. HTC Sensation XL z Beats Audio

lahko preverja in vas obvešča o novih posodobitvah, ki jih lahko naložite in namestite 
z uporabo Wi-Fi ali podatkovne povezave. Dostopnost novih posodobitev, lahko 
preverjate tudi ročno.

Odvisno od tipa posodobitve lahko posodobitev izbriše vse vaše osebne podatke 
prilagojene nastavitve, ter tudi odstrani vse aplikacije, ki ste jih namestili.  

Naredite si varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite obdržati.

Preverjanje in nalaganje posodobitev programske opreme lahko povzroči dodatne 
stroške za prenos podatkov.

Nameščanje in posodabljanje

Ko je vklopljena povezava z internetom in je na voljo nova posodobitev, se pojavi 
dialog okence sistemske posodobitve, ki vas vodi skozi postopek.  

Prepričajte se, da je spominska kartica vstavljena. Posodobitev se bo naložila na 
spominsko kartico.

1. Če se vam ne prikaže dialog okence poiščite opozorilno ikono  v vrstici 
stanja. 

Podrsajte s prstom in odprite panel Obvestila in potem potrdite obvestilo o 
posodobitvi.

2. V dialog okencu sistemske posodobitve izberite kateri tip povezave želite 
uporabiti za nalaganje posodobitve.

Sledite navodilom na zaslonu za začetek nalaganja. 

3. Ko je nalaganje zaključeno, potrdite Namesti zdaj in potem potrdite OK v 
Namesti sistemsko posodobitev programske opreme v dialog okencu.

Počakajte, da se posodobitev zaključi. HTC Sensation XL z Beats Audio se bo 
potem samodejno ponastavil.

Ročno preverjanje posodobitev 

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

2. Potrdite O telefonu > Posodobitve programske opreme > Preveri zdaj.
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Ponastavitev HTC Sensation XL z Beats Audio
Če je HTC Sensation XL z Beats Audio počasnejši kot normalno, aplikacije ne deluje 
normalno, ali se HTC Sensation XL z Beats Audio slabo odziva, poskusite problem 
rešiti s ponastavitvijo HTC Sensation XL z Beats Audio.

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite gumb VKLOP, da bi ga ponovno vklopili.

2. Odklenite zaslon.

3. Pritisnite in zadržite gumb VKLOP in potem potrdite Ponastavi.

4. Ko zahteva potrditev, potrdite Ponastavi. 

HTC Sensation XL z Beats Audio ne reagira?
Če HTC Sensation XL z Beats Audio ne reagira, kadar se dotaknete zaslona ali 
pritisnete tipke, ga vedno lahko ponovno zaženete. 

1. Najmanj 10 sekund držite pritisnjeno tipko POWER, šele potem jo sprostite. 
HTC Sensation XL z Beats Audio se izklopi.

2. Pritisnite tipko POWER in HTC Sensation XL z Beats Audio ponovno vklopite. 

Ponastavitev HTC Sensation XL z Beats Audio
Opravite tovarniško ponastavitev HTC Sensation XL z Beats Audio na njegovo 
prvotno stanje, pred prvim vklopom.  

Če boste HTC Sensation XL z Beats Audio predali nekomu drugemu ali ima HTC 
Sensation XL z Beats Audio trdovraten problem, ki se ga ne da rešiti, lahko opravite 
tovarniško ponastavitev (imenovano tudi trda ponastavitev). Tovarniška ponastavitev 
je korak, ki ga morate jemati resno. Trajno bo izbrisala vse vaše podatke in 
prilagoditve nastavitev ter odstranila vse aplikacije, ki ste si jih naložili in namestili.

 Naredite si varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite obdržati, še 
preden opravite tovarniško ponastavitev.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve preko nastavitev 

Najenostavnejši način tovarniške nastavitve je preko nastavitev.  

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

2. Potrdite SD & pomnilnik telefona > Tovarniška ponastavitev podatkov. 

3. Potrdite Ponastavi telefon in potem potrdite Izbriši vse.  

Tovarniška ponastavitev z uporabo gumba za strojno opremo

Če vam ne uspe vklopiti HTC Sensation XL z Beats Audio, ali dostopiti do nastavitev, 
lahko kljub temu opravite tovarniško ponastavitev z uporabo gumba za strojno 
opremo na HTC Sensation XL z Beats Audio.

1. Pritisnite in zadržite gumb ZNIŽANJE GLASNOSTI in nato kratko pritisnite 
gumb VKLOP. 

2. Počakajte, da se pojavi zaslon s tremi Android slikami in izpustite gumb 
ZNIŽANJE GLASNOSTI.  

3. Pritisnite ZNIŽANJE GLASNOSTI in izberite ter pritisnite gumb TOVARNIŠKA 
PONASTAVITEV.
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Blagovne znamke in 
avtorske pravice

©2011 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, logotip HTC,  logotip HTC quietly brilliant, HTC Sensation XL z Beats Audio, 
Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense, HTC Sync in HTC Watch so blagovne 
znamke ali servisne oznake družbe HTC Corporation.

Google, logotip Google, Android, logotip Android, Android Market, logotip Android

Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google

Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa in YouTube so blagovne znamke 
družbe Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media in 
Windows Vista so bodisi registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe 
Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth 
SIG, Inc. in uporaba vseh navedenih znamk s strani družbe HTC Corporation je 
podvržena licenci. 

Ta aparat vsebuje Adobe® Flash® Player in Adobe® Reader® Mobile software z licenco 
družbe Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems

Incorporated. Vse pravice pridržane. Adobe in Reader sta blagovni znamki družbe 
Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je blagovna znamka družbe SD-3C LLC.

Facebook je blagovna znamka družbe Facebook, Inc.

Twitter je blagovna znamka družbe Twitter, Inc. in se uporablja z licenco.

FLICKR in logotip FLICKR Dots sta blagovni znamki in/ali registrirani blagovni 
znamki družbe Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified in logotip DLNA disc so blagovne znamke in/ali registrirane 
blagovne znamke družbe Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane. 
Nedovoljena uporaba je strogo prepovedana. 

Kobo in logotip Kobo sta blagovni znamki družbe Kobo Inc.

iTunes je registrirana blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in 
drugih državah. 

Polaris Office je blagovna znamka družbe Infraware, Inc.

Vsa ostala imena podjetij, izdelkov in storitev, ki so tu navedena, so blagovne znamke 
ali servisne oznake svojih lastnikov. 

Posnetki zaslonov prikazani v tem dokumentu so simulacije. HTC ne odgovarja 
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za napake tehniške ali uredniške narave oziroma pomanjkljivosti posnetkov, niti 
ne za naključne ali posledične škode, ki bi izhajale iz tega gradiva. Informacije so 
posredovane tako, kot so, brez kakršne koli garancije in se lahko brez predhodnega 
obvestila spremenijo. HTC si pridržuje tudi pravico do spreminjanja vsebine tega 
dokumenta, in to kadar koli in brez predhodnega opozorila.

Nobenega dela tega dokumenta se ne sme reproducirati ali na drugačen način 
prenašati, in to v elektronski niti mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, 
snemanjem ali shranjevanjem v sistem, preko katerega se lahko reproducira ali 
prevaja v drug jezik brez predhodnega pisnega soglasja družbe HTC.



Prirocnik z varnostnimi 
informacijami  

in napotki
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Preberite pred uporabo naprave

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.
NE ODSTRANITE MODULA BATERIJE, DOKLER SE TELEFON 
POLNI.
VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE 
OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

Varovanje zasebnosti
Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja 
pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, 
obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije 
snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in 
predpise vaše države.

Zavrnitev odgovornosti
INFORMACIJE O VREMENU, BORZNIH TEČAJIH IN DRUGE 
POSREDOVANE INFORMACIJE, PODATKI TER DOKUMENTACIJA 
SO POSREDOVANI „TAKO KOT SO“, BREZ KAKRŠNE KOLI 
GARANCIJE ALI TEHNIČNE PODPORE S STRANI DRUŽBE 
HTC. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE 
ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI 
izrecno zavračajo kakršne koli izjave in garancije, določene z 
zakonom ali kako drugače, glede posredovanih informacij, vključno 
s kakršnimi koli izrecno navedenimi ali domnevanimi garancijami 
prodaje, primernosti za določen namen, nekršitve pogodbe, 
kvalitete, natančnosti, celotnosti, učinkovitosti, zanesljivosti ali 
uporabnosti. Brez omejevanja zgornjega se nadalje razume, da 
družba HTC in njene hčerinske družbe ne nosijo odgovornosti 
za kakršno koli uporabo posredovanih informacij ali rezultatov, 
nastalih na podlagi te uporabe, ter da posredovane informacije 
uporabljate na lastno tveganje.
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Omejitev odškodnine

DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE 
ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENE HČERINSKE DRUŽBE 
NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, NITI DRUGI 
STRANKI ZA POSEBNE, NAKLJUČNE, POSREDNE ALI 
POSLEDIČNE ŠKODE, V KAKRŠNEM KOLI OBSEGU, KI BI LAHKO 
IZHAJALE IZ POGODBE ALI NJENE KRŠITVE, VKLJUČNO Z, 
VENDAR NE OMEJENO NA POŠKODBE, IZGUBO PRIHODKA, 
IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, 
IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA, NE GLEDE NA NJIHOVO 
PREDVIDLJIVOST OZ. NE GLEDE NA TO, ALI SO BILE DRUŽBA 
HTC ALI NJENE HČERINSKE DRUŽBE OBVEŠČENE O 
MOŽNOSTIH TAKŠNIH ŠKOD. SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE 
HTC ALI NJENIH HČERINSKIH DRUŽB V NOBENEM PRIMERU 
NE PREKORAČI ZNESEK, KI JE BIL PREJET Z VAŠE STRANI, 
NE GLEDE NA PRAVNO IZHODIŠČE, NA PODLAGI KATEREGA 
SE TAKŠEN ZAHTEVEK UVELJAVLJA. Z ZGORAJ NAVEDENIM 
NISO NIKAKOR PRIZADETE ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI MOČ 
RAZDRETI.

Pomembne informacije o varovanju zdravja in 
varnostni podatki

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena 
varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov 
o odgovornosti za povzročeno škodo.
Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za 
izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo 
izdelka.
Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali 
poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Električna varnost
Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene 
baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine 
veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

Varnostna načela za pravilno namestitev ozemljitve
OPOZORILO: Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi 
lahko pride do kratkega stika na aparatu.
Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali 
prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku 
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preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni 
kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z 
ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora 
biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in 
ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

Varnostna načela za vir napajanja
 � Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja
Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega 
vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si 
glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na 
pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetsko 
družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si 
preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo.
Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri 
napajanja:
Napajalni adapter:

   HTC, Model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250, 
TC K250, TC B270

 � Z modulom baterije ravnajte previdno
Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko 
baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi 
nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati 
modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne 
prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v 
ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 
60 °C (140 ˚F). 

  OPOZORILO: Pri nepravilni menjavi baterije grozi 
nevarnost eksplozije. Da bi znižali nevarnost nastanka 
požara in opeklin, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne 
prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte 
temperaturam, ki presegajo 60 °C, in jih ne mečite 
v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo 
predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte 
ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z 
referenčnim priročnikom, ki je priložen izdelku. 
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OPOMBA: Ta izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi 
predpisanimi baterijami.
•	HTC, Model BI39100 

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

kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.
•	 Hranite kovinske predmete v dovolj veliki oddaljenosti od 

baterije in njenih stikov, ker bi lahko prišlo do kratkega stika 
med delovanjem aparata.

•	 Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom 
USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.

•	 Ne uporabljajte baterije, ki izgleda poškodovana, deformirana 
ali umazana, ki ima rjast plašč, ki se pregreva ali smrdi.

•	 Vedno hranite baterijo izven dosega dojenčkov in malih otrok, 
da ne bi pogoltnili baterije. Če jo pogoltnejo, takoj poiščite 
zdravnika.

•	 Če iz baterije uhaja tekočina: 
•	Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo 

do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in 
poiščite zdravniško pomoč.

•	Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si 
oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in 
poiščite zdravniško pomoč.

•	Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik 
z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije. 

Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega 
sevanja
Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi 
temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj 
vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C, na primer 
na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki 
je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali 
močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja 
izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

Nevarnost poškodb sluha
POZOR: Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje 
prekomerno glasne glasbe lahko povzroči 
dolgotrajne poškodbe sluha.

OPOMBA: Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) 
za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo 
zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa 
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norma NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v 
skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.
•	Slušalke, model RC E210.
•	Slušalke, model RC E180.

Varnost v letalu
Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove 
komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba 
funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav 
nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne 
smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

Omejitev uporabe v nevarnem okolju
Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih 
goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na 
mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, 
kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v 
kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali 
kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije 
ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate 
zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali 
požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

Eksplozivno okolje
Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se 
nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov 
uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in 
označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali 
požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo 
smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo 
na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske 
črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, 
ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, 
kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori s 
potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, 
jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje 
goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva 
ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije 
ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa
Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati 
pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila 
(tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in 
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lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne 
zakone in predpise, ki omejujejo uporabo 
brezžičnih naprav med vodenjem vozila.

Omejitev vpliva visokofrekvenčnih signalov
Če se zanimate za podatke o omejitvi vpliva radiofrekvenčnih 
polj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala naslednja 
priporočila:
Varnostni ukrepi: Trenutni znanstveni dosežki ne predvidevajo 
nobene potrebe za posebne ukrepe pri uporabi mobilnih telefonov. 
Če posameznik želi, lahko omeji vplivanje radiofrekvenčnega 
sevanja na svojo osebo ali svoje otroke s skrajšanjem trajanja klicev 
ali uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki omogoča 
ohranitev mobilnega telefona v zadostni oddaljenosti od glave in 
telesa.
Dodatne informacije o tej temi lahko razberete s spletne strani 
organizacije WHO na spletnem naslovu http://www.who.int/peh-
emf - Informativni bilten WHO 193: junij 2000.

Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu 
sevanju
 � Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na 
primer jeklenih konstrukcij stavb).

 � Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega 
elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, 
zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.

 � Uporabljate samo originalno opremo, ki jo priporoča 
proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.

 � Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča 
proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za 
izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je 
potrebno izogniti.

Izpostavljanje vplivom visokofrekvenčnih signalov
Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če 
je vklopljen, sprejema in oddaja radiofrekvenčno energijo. Pri 
komunikaciji s telefonom upravlja sistem, ki nadzoruje klic, tudi 
nivo moči oddajanja telefona.
Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne omejitve za 
izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni 
del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega 
sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo na varnostnih normah, 
ki so jih določili mednarodni normativni organi: 
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 � Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. 
C95.1-1992

 � Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). 
Poročilo 86. 1986

 � Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem 
(ICNIRP) 1996 

 � Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te 
norme vključujejo precejšnjo mero varnosti, ki je predvidena 
za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali 
zdravstveno stanje.

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne bi prekoračil navedenih 
omejitev vplivanja radijskih valov, ki jih priporočajo mednarodne 
smernice. Smernice je izdelala neodvisna znanstvena organizacija 
ICNIRP ter vključujejo varnostne rezerve za zagotovitev zaščite 
vseh oseb, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje.
V teh smernicah se uporablja merska enota SAR (Specific 
Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za 
mobilne aparate je 2 W/kg, najvišja vrednost SAR za ta aparat pa 
je pri preizkusu ob ušesu dosegla 0.315 W/kg na 10 g*.
Ker mobilni aparat ponuja celo vrsto funkcij, se lahko uporablja 
tudi v drugih lega, na primer na telesu, kot je opisano v tem 
priročniku za uporabnike**.
Ker se vrednost SAR meri ob uporabi najvišje moči oddajanja 
aparata, je tipična vrednost SAR tega aparata med delovanjem 
takšna, kot je navedeno spodaj. Le-to je posledica samodejnih 
sprememb nivoja moči aparata, ki zagotavljajo, da bo izkoriščena 
le najmanjša moč, ki je potrebna za komunikacijo z omrežjem.
*Testi se izvajajo v skladu z normo IEC PT62209-1.
**Podatki o uporabi pri namestitvi na telesu – glej naslednje 
poglavje.
Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo 
zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se 
med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini 
kakršnega koli dela človeškega telesa.
Aparat ima notranjo anteno. Uporabljajte samo priloženo notranjo 
anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko 
pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter 
s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih 
omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni 
predpisi, veljavni v posamezni državi.
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Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, 
da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu 
sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih 
normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. 
Kadar telefonirate, se po nepotrebnem ne dotikajte delov antene 
oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša 
kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem 
nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s 
površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno 
delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Uporaba pri namestitvi ob telesu
Ta oprema je bila testirana za tipično uporabo pri namestitvi ob 
telesu. Nujno je potrebno upoštevati minimalne razdalje med 
telesom uporabnika in opremo, vključno z anteno: 
 � 1 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih 
frekvenc v ZDA.

 � 1,5 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih 
frekvenc v Evropi.

Sponke pasov, etuiji in podobni dodatki, ki jih izdela tretja stran 
in so rabljene s to opremo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih 
delov. Dodatki rabljeni ob telesu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne 
ustrezajo zahtevam povezanim s sevanjem radijskih frekvenc in se 
ne smejo uporabljati. 
Uporabljajte le priloženo ali odobreno anteno. Neodobrene antene, 
prilagoditve ali dodatki lahko negativno vplivajo na kvaliteto 
govora, poškodujejo telefon ali povzročijo kršitev predpisov. 
Ne uporabljajte telefona s poškodovano anteno. Če pride 
poškodovana antena v stik s kožo, lahko povzroči manjšo opeklino. 
Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Podatki o specifični meri absorpcije
0.315 w/kg na 10 g (glava), 0.657 w/kg na 10 g (telo)*
0.425 w/kg na 10 g (glava), 0.958 w/kg na 10 g (telo)**
* OPOMBA: Vrednost 10 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 

900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA/HSUPA pas I in 
VIII. Vrednost SAR za telo 0.657 w/kg na 10 g je bila 
testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v ovoju 
v oddaljenosti 1,5 cm od telesa.

** OPOMBA: Vrednost 1 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 
850/1900 MHz in WCDMA/HSDPA/HSUPA pas V. 
Vrednost SAR za telo 0.958 w/kg @1g je bila testirana 
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tako, da je bila zadnja stran aparata v oddaljenosti  
1.5 cm od telesa.

Motnje v vozilih
Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje 
elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo 
uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni 
nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno.

Motenje funkcij medicinskih naprav
Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. 
V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata 
prepovedana.
Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite 
na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščitena 
proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh 
informacij vam lahko pomaga zdravnik.
V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate 
telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko 
uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno 
sevanje.

Slušni aparati
Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje 
nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite 
na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon 
in povprašajte o alternativah.

Neionizirano sevanje
Aparat ima notranjo anteno. Zaradi zagotovitve varnega delovanja 
in oddajanja sevanja bi moral biti ta aparat uporabljan samo 
v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih 
napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in 
varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena 
ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega 
telesa.
Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi 
nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja 
kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube 
funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja 
SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v 
posamezni državi.
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Za zagotovitev optimalnega 
delovanja telefona in zagotovilo 
tega, da izpostavljenost 
človeškega organizma 
visokofrekvenčnemu sevanju 
ne preseže vrednosti, ki so 
določene v posameznih normah, 
aparat vedno uporabljajte samo 
v običajnem položaju. Stik s 
površino antene lahko poslabša 
kvaliteto pogovora in povzroči, 
da bo aparat deloval na višjem 
nivoju moči, kot je potrebno. 
S preprečevanjem kontakta s 
površino antene, ko je telefon V 
RABI, boste dosegli optimalno 
delovanje antene in življenjsko 
dobo baterije.

Namestitev 
antene

Električna varnost
 � Dodatna oprema
•	 Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
•	 Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali 

nezdružljivo dodatno opremo.
•	 Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za 

ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne 
povzročijo kratkega stika.

 � Priključitev na vozilo
Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona 
povezati z električnim sistemom vozila.

 � Pokvarjeni in poškodovani izdelki
•	 Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne 

opreme.

•	 Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni 
opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje.

Splošna varnostna načela
Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, 
ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona 
prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona 
je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito 
uporabnikov in njihovega okolja.
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 � Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku
Ne pritiskajte premočno na aparat Ne pritiskajte prekomerno na 
zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden 
se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje 
priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje 
zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje 
zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.

 � Aparat se po dolgoročni uporabi segreva
Po dolgotrajni uporabi aparata, na primer po telefoniranju, 
polnjenju baterije ali brskanju po spletu, se lahko začne aparat 
segrevati. V večini primerov je to stanje normalno, in zato tega 
ne gre smatrati za problem.

 � Posvetite pozornost servisnim oznakam
Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje 
ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. 
Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo 
pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.

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

hranite na čistem in brezprašnem mestu.
•	 Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte 

odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
•	 Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte 

tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.
•	 Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne 

mečite oziroma ne pregibajte.
•	 Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne 

uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti 
razpršil.

•	 Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.
•	 Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte 

razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščeno osebje.
•	 Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte 

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

•	 Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s 
krajevnimi predpisi.

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

 � Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo
V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite 
pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno 
popravilo:
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•	 Izdelek je bil poškropljen s tekočino ali je vanj padel kakšen 
predmet.

•	 Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.
•	 Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.
•	 Očitni so znaki pregretja izdelka.
•	 Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje 

normalno.
 � Preprečite delovanje toplote
Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so 
radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave 
(vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.

 � Preprečite delovanje vlage
Izdelka nikoli ne uporabljajte v dežju, v bližini umivalnikov ali v 
drugem vlažnem okolju. Če se izdelek zmoči, ga ne poskušajte 
posušiti s pomočjo pečice ali sušilca, ker bi se lahko poškodoval. 

 � Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih 
spremembah
Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v 
temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali 
v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe 
aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.
OPOZORILO:  Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko 

temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred 
prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne 
prilagodi na temperaturo okolja.

 � Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek
Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali 
druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za 
prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug 
način omejevati.

 � Varnostni mehi
Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehom niti 
v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na 
varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.

 � Dodatki za pritrjevanje
Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, 
trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala 
odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti 
pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

 � Izogibajte se nestabilni pritrditvi
Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.
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 � Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo.
Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in 
izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem 
aparatom.

 � Nastavitev glasnosti
Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost 
aparata.

 � Čiščenje
Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne 
napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. 
Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona 
LCD NIKOLI ne uporabljajte vode. 

 � Mali otroci
Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v dosegu 
malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi 
poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon 
nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi 
robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od 
aparata in pomenijo tveganje zadušitve.

 � Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi
Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na 
vašem telefonu:
•	 Telefona ne držite krčevito.
•	 Tipke pritiskajte zlahka.
•	 Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število 

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

•	 Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite. 
 � Delujoče strojne naprave
Da zmanjšate tveganje nesreče, posvetite pozornost delujoči 
strojni napravi.

 � Elektrostatična razelektritev
Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice. 

 � Hrup
Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš 
sluh.

 � Klicanje v sili
Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča 
radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. 
Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanesti na noben 
brezžični telefon.
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Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko 
modela PI39200. 
FCC ID: NM8PI39200
Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata 
uporabljajte z izdelkom PI39200 samo spodaj navedeno opremo.
Baterija ima dodeljeno številko modela BI39100.
OPOMBA: Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s 

priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z 
enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima 
največ 1 A.

Obvestilo za Evropsko unijo
Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/
EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti 
(2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije. 
Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih 
evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne 
norme).
•	 EN 50360
•	 EN 50332-1
•	 EN 60950-1
•	 EN 62209-1
•	 EN 62209-2
•	 EN 62311
•	 EN 301 489-1
•	 EN 301 489-3
•	 EN 301 489-7
•	 EN 301 489-17
•	 EN 301 489-24
•	 EN 301 511
•	 EN 301 908-1
•	 EN 301 908-2
•	 EN 300 328
•	 EN 300 440-1
•	 EN 300 440-2 
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Ta aparat se lahko uporablja v naslednjih državah:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

Obvestilo FCC (Federal Communications Commission) 
Ta aparat ustreza 15. delu predpisov FCC. Delovanje je podvrženo 
naslednjim pogojem: (1) Aparat ne sme povzročiti nezaželenih 
motenj signala, (2) aparat mora biti odporen proti kakršnim koli 
zunanjim motnjam, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile 
nezaželeno delovanje.
Aparat je bil preizkušen in preverjeno je bilo, da ustreza omejitvam 
za digitalne aparate razreda B na podlagi 15. dela predpisov FCC. 
Namen teh omejitev je ponujati primerno mero zaščite pred 
škodljivimi učinki pri namestitvi v naseljenih območjih. Aparat 
ustvarja, izkorišča in lahko odseva radiofrekvenčno energijo. Če ni 
nameščen in uporabljan v skladu z navodili, lahko negativno vpliva 
na radijsko komunikacijo. Ni pa moč zagotoviti, da se pri določeni 
namestitvi motnje ne pojavijo. Če aparat dejansko moti radijski ali 
televizijski sprejem, kar se lahko ugotovi tako, da se aparat izklopi 
in ponovno vklopi, pozivamo uporabnike, naj motnje odpravijo s 
pomočjo ene ali več možnosti, ki jih navajamo spodaj:
 � spremenite usmeritev ali namestitev antene za sprejem 
signala; 

 � napravo namestite v večji oddaljenosti od sprejemnika;

 � aparat priključite na omrežno vtičnico v napajalnem krogu, v 
katerega ni priklopljen sprejemnik;

 � obrnite se na prodajalca ali servisnega tehnika televizijskih ali 
radijskih sprejemnikov. 

Spremembe
FCC zahteva obveščanje uporabnika o tem, da kakršne koli 
spremembe ali popravki aparata, ki niso izrecno odobrene s 
strani družbe HTC, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za 
upravljanje aparata.
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Izjava o vplivu radiofrekvenčnega sevanja FCC
 � Ta oddajnik je skladen s tehnologijama Bluetooth in WLAN s 
predpisanimi zahtevki.

 � Oddajnik ne sme biti nameščen v skupnih prostorih 
oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali 
oddajnikom.

 � Naprava izpolnjuje omejitve FCC glede delujočega 
radiofrekvenčnega sevanja, določenega za nenadzorovano 
okolje.

Telecommunications & Internet Association (TIA) – 
varnostne informacije
Srčni spodbujevalniki
Asociacija Health Industry Manufacturers Association priporoča 
ohranjanje minimalne razdalje 15 cm (6 palcev) med priročnim 
brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi 
prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta 
priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporoča jih 
tudi program Wireless Technology Research. 
Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja 
navodila:
 � Prižgan telefon držite VEDNO v minimalni oddaljenosti 15 cm 
(6 palcev) od srčnega spodbujevalnika.

 � Ne nosite telefona v prsnem žepu.

 � Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni 
spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru 
najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj 
izključite.

Slušni aparati
Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje 
nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite 
na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon 
in povprašajte o alternativah.

Opozorila OEEZ (WEEE)
Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni 
in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 
2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi 
napravami po zaključku njihove življenjske dobe. 
Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje 
podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega 
odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.
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宏達國際電子股份有限公司     
HTC Corporation

1F, No. 6-3, Baoqiang 
Rd., Xindian City, 
Taipei, Taiwan

IZJAVO O SKLADNOSTI
Namenjeno za EU

Za aparat:

Smartphone

(Opis izdelka)

HTC Sensation XL with Beats Audio™            

(Tržno ime) 

PI39200                         

(Ime izdelka)

HTC Corporation               

(Proizvajalec)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan.       

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1999/5/ES, če se 

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

1. Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)
Veljavne norme:          EN 50360:2001, EN 62209-1:2006, EN 62  3  11:2008, EN 62209-2:2010

2. Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE) 
Veljavne norme:         EN60950-1: 2006+A11: 2009, EN 50332-1: 2000

3. Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE)
Veljavne norme:         EN 301 489-1 V1.8.1 / -3 V1.4.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.1.1 / -24 V1.5.1 

4. Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)
Veljavne norme:         EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V4.2.1/ -2 V5.2.1, 

EN 300 328 V1.7.1, EN 300 440-1V1.6.1/ -2 V1.4.1

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair                                       
(Ime in podpis)
Produktni vodja

(Položaj/naslov)

Velika Britanija     2011/09/24     

(Kraj)                                     (Datum)

    

Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali 
na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka 
ne sme vreči v običajen koš za komunalne 
odpadke. Odgovorni ste za odstranitev celotne 
odpadne električne ali elektrotehnične naprave 
na točno določenih zbirnih mestih, ki so 
namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. 
Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne 
električne ali elektrotehnične naprave lahko 
prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno 
reciklažo odpadne električne in elektronske 
opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje 
in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo 
odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih 
in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest 
boste pridobili na mestni upravi, pri službi 
za odstranjevanje komunalnega odpada, v 
trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem 
proizvajalcu.

Skladnost z zahtevami smernice RoHS
Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta 
in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe 
nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektrotehničnih napravah 
(RoHS) in njenimi spremembami.
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