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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.



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.



Kartica SIM
Kartica SIM vsebuje vašo telefonsko številko, podatke o storitvah in pomnilnik za 
shranjevanje stikov telefonskega imenika in besedilnih sporočil.

Vstavljanje kartice SIM

1. Snemite spodnji pokrovček.

2. Vstavite kartico SIM s pozlačenimi stiki navzdol in s prirezanim robom v smeri 
navzven v režo za kartico SIM. 

Odstranitev kartice SIM

Pred odstranjevanjem kartice SIM ne pozabite naprave  
HTC One V ugasniti.

1. Snemite spodnji pokrovček.

2. Kartico SIM potegnite ven iz reže za kartico SIM.

Odpiranje paketa

HTC One V
 

1. NAZAJ

2. ZAČETNI ZASLON

3. ZADNJE APLIKACIJE

4. GLASNOST

5. NAPAJANJE

6. LED informacijska dioda

7. Vtič za slušalke z mikrofonom 3,5 mm

8. Senzor približevanja

9. USB vtič

Če želite uporabljati ščitnik zaslona, senzorja približevanja ne 
pokrivajte niti ne blokirajte. Za napravo HTC One V lahko kupite 
poseben ščitnik zaslona, ki je že opremljen z majhno odprtino 
za senzor.
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Prvo nastavljanje HTC One V
Ko prvič vklopite HTC One V, vas bo prosil, da ga nastavite.

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

Nekatere funkcije, ki potrebujejo povezavo z internetom, da 
delujejo, kot so lokacijsko osnovane storitve in samodejno 
sinhroniziranje vaših internetnih računov so lahko povezane 
z dodatnimi stroški za prenos podatkov. Toda brez skrbi. Lahko jih 
omogočite ali onemogočite v Nastavitvah.

Ko je HTC One V vklopljen, se bodo na nekaterih zaslonih (npr. na Začetnem 
zaslonu) prikazali Kratki nasveti, ki vam bodo v pomoč pri uporabi HTC One V. 
Nasveti za določen zaslon se ne bodo več prikazali, ko jih boste zaprli. 

Za ponoven ogled Kratkih nasvetov podrsajte panel Obvestila, da se odpre in potem 
pritisnite  > O obvestilih  > Pomoč > Prikaži vse Kratke nasvete.

Potrebujete nekaj navodil za uporabo vašega 
telefona?
Pokaži mi vam pomaga kar najbolje in najhitreje izkoristiti vaš HTC One V.

 � Potrebujete navodila in pomoč takoj? Preprosto vpišite nekaj ključnih besed in 
dobite jasne in aktualne odgovore kar na HTC One V.

 � Imate kdaj občutek, da na svojem telefonu ne uporabljate vseh funkcij? Da 
bi se naučili, pobrskajte po prijaznih uvodnikih v Pokaži mi. Tu lahko najdete 
od uvodne do zahtevnejše razlage. Pokaži mi pripomoček vam celo predlaga 
teme, ki bi vas utegnile zanimati. 

Da bi odprli Pokaži mi na Začetnem zaslonu, pritisnite   > Pokaži mi.

Če si še niste prenesli vsebin Pokaži mi, ali so na voljo posodobljene vsebine, samo 
pritisnite povezavo prenesi, da bi dobili nove vsebine. 

Iskanje v Pokaži mi

1. V Pokaži mi, pritisnite  , in potem vpišite besede, ki jih iščete. 

2. Pritisnite na rezultat iskanja za direkten prehod na zadetek. 

Polnjenje baterije
Preden vklopite in prvič uporabite telefon HTC One V, priporočamo, da baterijo 
napolnite.

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

1. Vstavite manjši konec kabla USB v konektor USB.

 

2. Vstavite drugi konec kabla USB v napajalni adapter.

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

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

Vklop in izklop

Vklop

Preprosto, pritisnite tipko NAPAJANJE.

Ko prvič vklopite HTC One V, je potrebno urediti nastavitve.

Izklop

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

2. Pritisnete in zadržite tipko NAPAJANJE za nekaj sekund.

3. Ko se prikaže meni Možnosti napajanja, pritisnite Izklop.
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Prstne poteze

Pritisnite Ko želite uporabljati tipkovnico, izbrati 
postavke na zaslonu, kot so aplikacije ali ikone 
nastavitev ali pritisniti na tipke na zaslonu, jih 
enostavno potrdite s prstom. 

Pritisnite in 
zadržite

Za odpiranje možnosti določene postavke 
(na primer stika ali povezave na internetni st-
rani) preprosto pritisnite in zadržite postavko.

Zdrsnite ali 
podrsajte

Zdrsniti ali podrsati pomeni, da hitro poteg-
nete s prstom navpično ali vodoravno 
po zaslonu. 

Povlecite Z nekaj sile pritisnite in držite prst, preden 
začnete vleči. Med vlečenjem imejte prst 
na zaslonu 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 navpični smeri, kot pri frcanju kontaktov ali 
seznama sporočil.

Zasučite Na večini zaslonov se položaj zaslona menja 
samodejno iz portreta v pokrajino, ko obrnete 
HTC One V na bok. Ko vpisujete besedilo, 
lahko obrnete HTC One V na bok, da se vam 
prikaže večja tipkovnica. 

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 .

Drsenje 
z dvema 
prstoma

Pri nekaterih aplikacijah, ki imajo razvrščanje, 
kot je Pošta ali Ljudje, lahko uporabite dva 
prsta za drsenje po zaslonu. Zaslon prikaže 
razvrščeno vrsto in z lahkoto se pomaknete 
na informacijo, ki jo potrebujete. 

Pritisnite in 
povlecite 

Na začetnem zaslonu lahko premikate 
pripomočke ali ikone z enega zaslona na dru-
gega. Pritisnite in držite pripomoček ali ikono 
z enim prstom, z drugim prstom pa povlecite 
zaslon v novo lokacijo.

Način spanje
Način spanje varčuje z energijo baterije, tako da HTC One V preklopi v stanje nizke 
porabe energije, ko je zaslon ugasnjen.

Prav tako prepreči nenamerne pritiske na tipke, ko je HTC One V v vaši torbi. Vendar 
boste še vedno prejemali klice in sporočila. Zgrešeni klici in sporočila se prikažejo 
na zaklenjenem zaslonu. 

Da bi preprečili, da se zgrešeni klici in sporočila prikažejo 
na zaklenjenem zaslonu, podrsajte panel Obvestila, da se odpre in 
potem pritisnite  > Zasebnost. 

Prvi teden z vašim novim 
telefonom

Začetni zaslon
Na vašem Začetnem zaslonu si oblikujete vaš HTC One V po svoje.

Lahko dodajate vaše priljubljene aplikacije, bližnjice, mape in pripomočke, tako da so 
vam vedno na voljo. 

Na strani 23, v poglavju Prilagoditve, si lahko prebereta kako.

Razširjeni Začetni zaslon

Ko boste HTC One V uporabljali za več stvari, se vam bo mogoče zdelo, da en 
Začetni zaslon ni dovolj.

Ni problema.

Podrsajte s prstom vodoravno v levo ali v desno po zaslonu in odkrili boste več 
prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in drugega.

 Pritisnite  za vrnitev na glavni Začetni zaslon.

Uporaba Pogleda v preskoku

 � Da bi skočili direktno na zaslon, ki ga potrebujete, pritisnite  ali uščipnite 
zaslon, da vam pokaže Pogled v preskoku. Zasloni, ki so na voljo se vam 
prikažejo na Začetnem zaslonu kot miniaturne sličice. Preprosto pritisnite 
na želeni zaslon in takoj boste skočili tja.

 � Če je v Pogledu v preskoku prostor za nov zaslon, lahko pritisnete Dodaj 
panel in s tem dodate nov zaslon. Pojavi se prazen Začetni zaslon in lahko ga 
oblikujete.
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Načini kako dodati stike na HTC One V
Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike na HTC One V. Lahko sinhronizirate 
HTC One V s stiki iz vašega računa Google®, računalnika, računa Facebook® in 
podobno. 

HTC Sync Manager Sync the contacts from your old phone 
to your computer, and then use HTC Sync 
Manager to sync HTC One V with your 
computer's Microsoft®Outlook®, Outlook 
Express or Windows® Contacts. 

Gmail™ Stiki iz Googla se uvozijo na HTC One 
V potem, ko se prijavite v vaš račun Google. 
Ustvarjate lahko tudi nove stike neposredno 
z vašega HTC One V.

Facebook Prijavite se v svoj Facebook račun in uvoz-
ite kontaktne informacije svojih prijateljev 
na Facebooku. 

Stiki v telefonu Lahko ustvarite in shranite stike neposred-
no v HTC One V ali prenesete že obstoječe 
iz vašega starega telefona. 

SIM kartica Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na HTC 
One V.

Microsoft® Exchange 
ActiveSync®

HTC One V sinhronizira vaše službene 
stike z Microsoft Exchange ActiveSync 
strežnikom in vašim delovnim okoljem.

Prenos Aplikacija Prenos vam ne omogoča le 
prenosa vseh kontaktov iz starega telefona, 
ampak tudi prenos dogodkov koledarja 
in besedilnih sporočil iz vašega starega 
telefona na HTC One V.

Prenos stikov iz vašega starega telefona

Preprosto prenesite stike iz vašega starega telefona na HTC One V z Bluetooth®. 

Glede na model vašega starega telefona, lahko na HTC One V prenesete tudi druge 
tipe podatkov kot so koledar dogodkov in besedilna sporočila. 

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > Prenos. 

2. Pritisnite Naprej za začetek.

3. Izberite ime in model vašega starega telefona. 

4. Na vašem starem telefonu vklopite Bluetooth, ga nastavite na prepoznavni 
način in sledite navodilom na zaslonu. 

Prvi klic
1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  . 

2. Vpišite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika.

3. Na seznamu pritisnite stik, ki ga želite klicati. 

4. Ko želite zaključiti klic, pritisnite Končaj klic.

Prebujanje iz Načina spanja

Na kratko pritisnite gumb NAPAJANJE, da izklopite zaslon in preidete v Način spanje.  
Ko HTC One V nekaj časa ni v uporabi samodejno preide v Način spanja.

Prebujanje iz Načina spanja

HTC One V lahko ročno prebudite s kratkim pritiskom na gumb NAPAJANJE. Morali 
boste odkleniti zaslon.

HTC One V se prebudi samodejno, ko imate dohodni klic. 

Odklepanje zaslona

Povlecite krožec navzgor, da odklenete zaslon.

 

Če ste 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 ali budilko, lahko povlečete    ali    
v krožec, da preložite ali opustite bujenje ali dogodek.

Odpiranje aplikacije na zaklenjenem zaslonu

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

Bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste aplikacije, kot v opravilni 
vrstici v vašem Začetnem zaslonu. Za spreminjanje bližnjic 
na zaklenjenem zaslonu spremenite aplikacije v opravilni vrstici. 
 � Ko je na zaklenjenem zaslonu obvestilo ali informacija, kot npr. zgrešen klic 
novo sporočilo, ga lahko povlečete v krožec, da se premaknete neposredno 
v njegovo aplikacijo. 
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V potem, ko se prijavite v vaš račun Google. 
Ustvarjate lahko tudi nove stike neposredno 
z vašega HTC One V.

Facebook Prijavite se v svoj Facebook račun in uvoz-
ite kontaktne informacije svojih prijateljev 
na Facebooku. 

Stiki v telefonu Lahko ustvarite in shranite stike neposred-
no v HTC One V ali prenesete že obstoječe 
iz vašega starega telefona. 

SIM kartica Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na HTC 
One V.

Microsoft® Exchange 
ActiveSync®

HTC One V sinhronizira vaše službene 
stike z Microsoft Exchange ActiveSync 
strežnikom in vašim delovnim okoljem.

Prenos Aplikacija Prenos vam ne omogoča le 
prenosa vseh kontaktov iz starega telefona, 
ampak tudi prenos dogodkov koledarja 
in besedilnih sporočil iz vašega starega 
telefona na HTC One V.

Prenos stikov iz vašega starega telefona

Preprosto prenesite stike iz vašega starega telefona na HTC One V z Bluetooth®. 

Glede na model vašega starega telefona, lahko na HTC One V prenesete tudi druge 
tipe podatkov kot so koledar dogodkov in besedilna sporočila. 

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > Prenos. 

2. Pritisnite Naprej za začetek.

3. Izberite ime in model vašega starega telefona. 

4. Na vašem starem telefonu vklopite Bluetooth, ga nastavite na prepoznavni 
način in sledite navodilom na zaslonu. 

Prvi klic
1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  . 

2. Vpišite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika.

3. Na seznamu pritisnite stik, ki ga želite klicati. 

4. Ko želite zaključiti klic, pritisnite Končaj klic.



Kopiranje in lepljenje besedila

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

Izbrano besedilo se kopira v odložišče.

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

3. Pritisnite Prilepi. 

Deljenje besedila

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

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

Snemanje zaslona HTC One V
Želite pokazati svoje igralne uspehe, napisati blogovski prispevek o kateri izmed 
postavk HTC One V ali posodobiti status na Facebooku s pesmijo, ki jo predvajate?

Enostavno je: naredite posnetek zaslona in ga delite preko Galerije.

Držite pritisnjeno NAPAJANJE in potem pritisnite . 

Zaslon se shrani v album Posnetki fotoaparata v Galeriji. 

Prehajanje med pred kratkim odprtimi 
aplikacijami
Z lahkoto lahko dostopate do aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim. 

1. Pritisnite . 

2. Podrsajte s prstom v levo ali desno, da bi videli pred kratkim odprte aplikacije. 

 

3. Pritisnite na aplikacijo, da jo odprete. 

Pošiljanje prvega besedilnega sporočila
1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  > Sporočila. 

2. Pritisnite  . 

3. Pritisnite  , in potem izberite stike, ki jim želite poslati sporočilo. 

4. Pritisnite okno z napisom Dodaj besedilo, in vpišite svoje sporočilo.

5. Pritisnite   da bi dodali simbol ali predvideno besedilo. 

6. Pritisnite  Pošlji. 

Prenašanje fotografij, videoposnetkov in 
glasbe v/iz HTC One V
Obstajata dva načina prenašanja vaših medijev.

 � Povežite HTC One V s svojim računalnikom in potrdite način Diskovni pogon. Vaš 
računalnik ga prepozna kot odstranljiv pogon USB in vi lahko kopirate medije 
med njima.

 � Prenesi in uporabi našo programsko opremo HTC Sync Manager. Lahko 
enostavno sinhronizirate mape v računalniku, ki vsebujejo medije in sezname 
skladb, z vašim HTC One V. HTC Sync Manager lahko tudi samodejno prenaša 
fotografije in videoposnetke med HTC One V in vašim računalnikom.

Kopiranje in deljenje besedila
V aplikacijah, kot sta spletni brskalnik in Pošta, lahko izberete in kopirate besedilo, ga 
potem prilepite ali delite.

Izbiranje besedila

1. Pritisnite na izbrano besedo in zadržite

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

 

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



Kopiranje in lepljenje besedila

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

Izbrano besedilo se kopira v odložišče.

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

3. Pritisnite Prilepi. 

Deljenje besedila

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

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

Snemanje zaslona HTC One V
Želite pokazati svoje igralne uspehe, napisati blogovski prispevek o kateri izmed 
postavk HTC One V ali posodobiti status na Facebooku s pesmijo, ki jo predvajate?

Enostavno je: naredite posnetek zaslona in ga delite preko Galerije.

Držite pritisnjeno NAPAJANJE in potem pritisnite . 

Zaslon se shrani v album Posnetki fotoaparata v Galeriji. 

Prehajanje med pred kratkim odprtimi 
aplikacijami
Z lahkoto lahko dostopate do aplikacij, ki ste jih odprli pred kratkim. 

1. Pritisnite . 

2. Podrsajte s prstom v levo ali desno, da bi videli pred kratkim odprte aplikacije. 

 

3. Pritisnite na aplikacijo, da jo odprete. 



2. Za zapiranje panela Obvestila pritisnite in zadržite spodnjo vrstico panela in 
nato povlecite s prstom po navzgor. Ali preprosto pritisnite . 

Spoznajte svoje nastavitve
Želite spremeniti zvonjenje, nastaviti Wi-Fi® povezavo ali povečati zaslon? Vse to in 
še več lahko uredite v Nastavitvah. 

Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite  . 

Tukaj je nekaj osnovnih nastavitev, ki jih lahko spremenite:

 � Pritisnite stikalo Vklop/Izklop v bližini postavke, kot recimo Wi-Fi, za njen 
izklop ali vklop. Pritisnite na postavko, da bi uredili njene nastavitve. 

 � Pritisnite Zvok & vibriranje za nastavljanje zvonjenja, izbiranje profila zvoka 
in oblikovanje nastavitev zvoka za dohodne klice. 

 � Pritisnite Zaslon za spreminjanje osvetlitve zaslona ali določanje kako 
dolgo naj bo zaslon ugasnjen preden se preklopi v način spanje. 

 � Pritisnite Varnost za nastavljanje možnosti zaklenjen zaslon ali SIM kartica.

Varčevanje z baterijo
Kako dolgo zdrži baterija brez polnjenja, je odvisno od tega, kako uporabljate HTC One V.

Funkcije in dodatki, ki jih uporabljate lahko vplivajo na življenjsko dobo vaše baterije. 

Z energijo baterije lahko varčujete, če upoštevate nekaj preprostih nasvetov: 

 � Izklopite zaslon, ko ga ne uporabljate.

 � Znižajte glasnost.

 � Zaprite funkcije, kot npr. Fotoaparat, ki porabijo veliko energije, ko jih ne 
uporabljate več.

 � Prepričajte se, da so aplikacije zaprte in niso aktivne v ozadju. 

 � Uporabite napajalni kabel, vedno ko je to mogoče. 

HTC One V vam lahko samodejno pomaga pri varčevanju energije, preverite 
v nastavitvah Napajanja. 

Posodabljanje programske opreme HTC One V 
HTC One V lahko preverja in vas obvešča o novih posodobitvah programske opreme. 
Posodobitve programske opreme lahko prenesete in namestite s pomočjo Wi-Fi ali 
podatkovne povezave. Če so na voljo nove posodobitve programske opreme, lahko 
preverite tudi ročno.

Glede na tip posodobitve, lahko posodobitev izbriše vse vaše osebne podatke, 
prilagodi nastavitve ter odstrani aplikacije, ki ste jih namestili. Prepričajte se, da ste 
naredili varnostne kopije vseh informacij in datotek, ki jih želite ohraniti. 

Da bi se izognili dodatnim stroškom, uporabite Wi-Fi za prenos 
posodobitev programske opreme.

Obvestila

Obvestila LED

 

Kontrolna lučka LED:

 � Sveti zeleno, ko se HTC One V polni preko napajalnega kabla ali računalnika 
in je baterija polna. 

 � Utripa zeleno, ki imate novo obvestilo. 

 � Sveti oranžno, ko se baterija polni. 

 � Utripa oranžno, ko je baterija skoraj prazna. 

Ikone za obvestila

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

Panel obvestila

Ko dobite novo obvestilo lahko odprete panel Obvestila in preverite kakšno obvestilo 
o dogodku ali nove informacije ste prejeli. Preko panela Obvestila, lahko tudi hitro 
dostopate do nastavitev. 

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

 

Če imate več različnih obvestil, lahko podrsate po zaslonu navzdol in pregledate 
vsa obvestila.



2. Za zapiranje panela Obvestila pritisnite in zadržite spodnjo vrstico panela in 
nato povlecite s prstom po navzgor. Ali preprosto pritisnite . 

Spoznajte svoje nastavitve
Želite spremeniti zvonjenje, nastaviti Wi-Fi® povezavo ali povečati zaslon? Vse to in 
še več lahko uredite v Nastavitvah. 

Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite  . 

Tukaj je nekaj osnovnih nastavitev, ki jih lahko spremenite:

 � Pritisnite stikalo Vklop/Izklop v bližini postavke, kot recimo Wi-Fi, za njen 
izklop ali vklop. Pritisnite na postavko, da bi uredili njene nastavitve. 

 � Pritisnite Zvok & vibriranje za nastavljanje zvonjenja, izbiranje profila zvoka 
in oblikovanje nastavitev zvoka za dohodne klice. 

 � Pritisnite Zaslon za spreminjanje osvetlitve zaslona ali določanje kako 
dolgo naj bo zaslon ugasnjen preden se preklopi v način spanje. 

 � Pritisnite Varnost za nastavljanje možnosti zaklenjen zaslon ali SIM kartica.

Varčevanje z baterijo
Kako dolgo zdrži baterija brez polnjenja, je odvisno od tega, kako uporabljate HTC One V.

Funkcije in dodatki, ki jih uporabljate lahko vplivajo na življenjsko dobo vaše baterije. 

Z energijo baterije lahko varčujete, če upoštevate nekaj preprostih nasvetov: 

 � Izklopite zaslon, ko ga ne uporabljate.

 � Znižajte glasnost.

 � Zaprite funkcije, kot npr. Fotoaparat, ki porabijo veliko energije, ko jih ne 
uporabljate več.

 � Prepričajte se, da so aplikacije zaprte in niso aktivne v ozadju. 

 � Uporabite napajalni kabel, vedno ko je to mogoče. 

HTC One V vam lahko samodejno pomaga pri varčevanju energije, preverite 
v nastavitvah Napajanja. 

Posodabljanje programske opreme HTC One V 
HTC One V lahko preverja in vas obvešča o novih posodobitvah programske opreme. 
Posodobitve programske opreme lahko prenesete in namestite s pomočjo Wi-Fi ali 
podatkovne povezave. Če so na voljo nove posodobitve programske opreme, lahko 
preverite tudi ročno.

Glede na tip posodobitve, lahko posodobitev izbriše vse vaše osebne podatke, 
prilagodi nastavitve ter odstrani aplikacije, ki ste jih namestili. Prepričajte se, da ste 
naredili varnostne kopije vseh informacij in datotek, ki jih želite ohraniti. 

Da bi se izognili dodatnim stroškom, uporabite Wi-Fi za prenos 
posodobitev programske opreme.



Fotoaparat

Osnove fotoaparata
Snemajte fotografije takoj, brez zamude.

Preprosto aktivirajte fotoaparat z zaklenjenega zaslona, čeprav je HTC One 
V zaščiten z geslom. 

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite NAPAJANJE.

2. Povlecite ikono aplikacije Fotoaparat v krožec Zaklenjen zaslon, da lahko takoj 
fotografirate in snemate.

Preko domačega zaslona lahko tudi tapnete Fotoaparat in ga 
zaženete. 

Na zaslonu Iskalnik slike boste našli tipke za dodajanje efektov, za zoom ter mnoge 
druge. 

 

Po uporabi fotoaparata (oziroma če začasno zapustite zaslon 
Iskalnik slike) boste morali odkleniti HTC One V, če imate zaklenjen 
zaslon. 

Fotografiranje

1. Odprite Fotoaparat preko zaklenjenega zaslona ali začetnega zaslona.

2. Fotoaparat usmerite proti objektu slikanja.

Fotoaparat samodejno fokusira in pri spreminjanju nastavitve fotoaparata fokusiranje 
še naprej prilagaja.

3. Če ste pripravljeni za snemanje fotografije, tapnite . 

Zoom

 � Pred fotografiranjem ali snemanjem, lahko uporabite zoom vrstico za povečanje 
ali pomanjšanje objekta.

 � Preprosto podrsajte s prstom po vrstici za zoom, če želite povečati ali 
pomanjšati sliko. 

 � Ko snemate videoposnetek, je zoom vrstica vedno na zaslonu, da lahko med 
snemanjem povečate ali pomanjšate sliko.

Nameščanje posodobitve

Ko je internetna povezava aktivna in je na voljo nova posodobitev, se pojavi 
sistemsko pogovorno okence za posodobitev, ki vas vodi skozi proces.

Če ne vidite sistemskega okenca, preverite, če se v statusni vrstici nahaja ikona 
obvestila   .

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite obvestilo 
o posodobitvi. 

2. V sistemskem pogovornem okencu izberite kateri tip povezave želite uporabiti 
za nalaganje posodobitve. 

3. Za začetek nalaganja sledite navodilom na zaslonu. 

4. Ko je nalaganje končano, pritisnite Namesti zdaj in potem pritisnite V redu 
v sistemskem pogovornem okencu za namestitev posodobitve.

5. Počakajte, da se posodobitev zaključi. Potem se bo HTC One V samodejno 
ponovno zagnal. 

Checking for updates manually

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in potem pritisnite  . 

2. Pritisnite O posodobitvah > Posodobitve programske opreme > Preveri zdaj.



Fotoaparat

Osnove fotoaparata
Snemajte fotografije takoj, brez zamude.

Preprosto aktivirajte fotoaparat z zaklenjenega zaslona, čeprav je HTC One 
V zaščiten z geslom. 

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite NAPAJANJE.

2. Povlecite ikono aplikacije Fotoaparat v krožec Zaklenjen zaslon, da lahko takoj 
fotografirate in snemate.

Preko domačega zaslona lahko tudi tapnete Fotoaparat in ga 
zaženete. 

Na zaslonu Iskalnik slike boste našli tipke za dodajanje efektov, za zoom ter mnoge 
druge. 

 

Po uporabi fotoaparata (oziroma če začasno zapustite zaslon 
Iskalnik slike) boste morali odkleniti HTC One V, če imate zaklenjen 
zaslon. 

Fotografiranje

1. Odprite Fotoaparat preko zaklenjenega zaslona ali začetnega zaslona.

2. Fotoaparat usmerite proti objektu slikanja.

Fotoaparat samodejno fokusira in pri spreminjanju nastavitve fotoaparata fokusiranje 
še naprej prilagaja.

3. Če ste pripravljeni za snemanje fotografije, tapnite . 

Zoom

 � Pred fotografiranjem ali snemanjem, lahko uporabite zoom vrstico za povečanje 
ali pomanjšanje objekta.

 � Preprosto podrsajte s prstom po vrstici za zoom, če želite povečati ali 
pomanjšati sliko. 

 � Ko snemate videoposnetek, je zoom vrstica vedno na zaslonu, da lahko med 
snemanjem povečate ali pomanjšate sliko.



 � Pritisnite tipko za bliskavico za vklop ali izklop luči fotoaparata med 
snemanjem.

4. Za zaustavitev snemanja pritisnite . 

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka 

Med snemanjem videoposnetka z uporabo kamere pritisnite   če želite narediti 
fotografijo vašega objekta. 

Slikanje serije fotografij
Ali želite slikati objekte, ki niso statični? Lahko slikate kakršno koli akcijo, ne glede 
na to, ali gre za nogometno igro ali avtomobilsko dirko.

V zaslonu Iskalnik slike pritisnite . 

Fotoaparat naredi 20 zaporednih slik izbranega objekta.

Želite imeti še več posnetkov? Tapnite  > Tekoče slikanje in 
potem izbrišite Omejitev za 20 posnetkov.

Po fotografiranju preverite fotografije in izbrišite tiste, ki jih ne želite ohraniti.

Prizori fotoaparata
Prizori predstavljajo enostavno možnost spreminjanja običajnih nastavitev fotoaparata, 
da bi bolj ustrezale trenutnim svetlobnim pogojem in okolju.

Uporabite Samodejno in fotoaparatu omogočite samodejno prilagajanje nastavitev 
oziroma sami izbirajte izmed široke palete prizorov, preden se lotite fotografiranja.

Preklapljanje med sprednjim in glavnim fotoaparatom

1. Na zaslonu Iskalnik slike, pritisnite  . 

2. Pritisnite Fotoaparat.

3. Pritisnite Sprednja ali Glavna.

Nekatere funkcije niso na voljo, ko uporabljate sprednji 
fotoaparat, kot npr. zoom in zaznava obraza.

Izbiranje efekta

Uporabite efekte, ki so na voljo, da bodo vaše fotografije delovale, kot bi bile posnete 
skozi posebne leče in filtre. Določene efekte lahko uporabite tudi pri snemanju 
videoposnetkov.

1. Pritisnite . 

2. Pobrskajte po efektih, ki so na voljo in pritisnite na tistega, ki vam je všeč. 

Nastavljanje ločljivosti

1. Na zaslonu Iskalnik slike pritisnite . 

2. Pritisnite Ločljivost slike ali Kakovost videoposnetka in izberite ločljivost. 

Izbiranje načina bliskavice

Večkrat pritisnite na tipko za bliskavico za izbiro načina bliskavice, ki ga potrebujete 
glede na svetlobne pogoje.

Tapnite ikono za bliskavico za izbiro načina bliskavice.

Če uporabljate način Bliskavica ali Samodejna bliskavica, fotoaparat samodejno nastavi 
najbolj ustrezno svetlost bliskavice za vašo sliko.

Fotografiranje
1. Odprite Fotoaparat preko zaklenjenega zaslona ali začetnega zaslona.

2. Fotoaparat usmerite proti objektu slikanja.

Fotoaparat samodejno fokusira in pri spreminjanju nastavitve fotoaparata fokusiranje 
še naprej prilagaja.

3. Če ste pripravljeni za snemanje fotografije, tapnite . 

Snemanje videoposnetka
1. Odprite Fotoaparat preko zaklenjenega zaslona ali začetnega zaslona.

2. Če ste pripravljeni za snemanje, tapnite . 

3. Med snemanjem lahko:

 � Povečate ali pomanjšate sliko. 

 � Izostritev raznih predmetov ali območij lahko spreminjate s pritiskom 
na zaslon Iskalnik slike. 



 � Pritisnite tipko za bliskavico za vklop ali izklop luči fotoaparata med 
snemanjem.

4. Za zaustavitev snemanja pritisnite . 

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka 

Med snemanjem videoposnetka z uporabo kamere pritisnite   če želite narediti 
fotografijo vašega objekta. 

Slikanje serije fotografij
Ali želite slikati objekte, ki niso statični? Lahko slikate kakršno koli akcijo, ne glede 
na to, ali gre za nogometno igro ali avtomobilsko dirko.

V zaslonu Iskalnik slike pritisnite . 

Fotoaparat naredi 20 zaporednih slik izbranega objekta.

Želite imeti še več posnetkov? Tapnite  > Tekoče slikanje in 
potem izbrišite Omejitev za 20 posnetkov.

Po fotografiranju preverite fotografije in izbrišite tiste, ki jih ne želite ohraniti.

Prizori fotoaparata
Prizori predstavljajo enostavno možnost spreminjanja običajnih nastavitev fotoaparata, 
da bi bolj ustrezale trenutnim svetlobnim pogojem in okolju.

Uporabite Samodejno in fotoaparatu omogočite samodejno prilagajanje nastavitev 
oziroma sami izbirajte izmed široke palete prizorov, preden se lotite fotografiranja.



3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali temo, ki jo želite 
preimenovati.

4. Pritisnite in zadržite miniaturno sličico teme, potem pritisnite Preimenuj.

5. Vpišite novo ime teme.

6. Pritisnite Končano.

Brisanje teme

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. Na Prikaži zavihke pritisnite Teme. 

3. Pritisnite  > Izbriši. 

4. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi pobrskali po temah, potem 
pritisnite eno ali več tem, ki jih želite izbrisati. 

5. Pritisnite Izbriši. 

Spreminjanje vaše tapete
Izberite vašo najljubšo fotografijo za Domačo tapeto.

Izberite med tapetami, ki so na voljo ali uporabite katero koli fotografijo, ki ste jo 
posneli s kamro.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Prilagodi. 

2. Na Prikaži zavihke pritisnite Tapeta. 

3. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Galerija Izberite obstoječo fotografijo in jo obrežite. 

HTC tapete Izberite prednastavljeno tapeto, potem pritisnite 
Predogled.

Žive tapete Izberite prednastavljeno animirano tapeto, potem 
pritisnite Predogled. Če se animirana tapeta, ki ste 
jo izbrali lahko prilagodi, pritisnite Nastavitve.

4. Pritisnite Shrani ali Uporabi.

Uporaba nove preobleke
Prilagodite več kot samo Začetni zaslon z uporabo nove preobleke.

Preobleke dajejo drugačen izgled in občutek večini tipk na zaslonu, aplikacijam, 
menijem in podobno. 

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. Na Prikaži zavihke pritisnite Preobleka.

3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali preobleko, ki jo želite.

4. Pritisnite Uporabi.

Prilagodite vaš Začetni zaslon s pripomočki
Pripomočki vam nudijo pomembne informacije in vsebine neposredno na vašem 
Začetnem zaslonu.

Prilagoditve

Naj bo vaš HTC One V resnično vaš
Zdaj si lahko ustvarite HTC One V, ki izgleda in zveni čisto tako kot si želite.

Prilagodite si ga z nastavitvijo različnih tapet, preoblek, zvonjenj in zvokov 
za obvestila za dohodna sporočila, elektronska sporočila in opozorila na dogodke.

Prilagajanje HTC One V s temami
HTC One V 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 One V hitro spremenite v popoln vikend telefon, 
potovalni telefon, delovni telefon, ali preprosto telefon za zabavo

Vedno ko kaj dodate ali spremenite na Začetnem zaslonu, HTC One 
V samodejno shrani spremembe v trenutno izbrano temo.

Uporaba prednastavljene teme

HTC One V ima prednastavljene teme, vsako z drugačno tapeto in setom 
pripomočkov, ki predstavljajo različne momente v vašem življenju.

Izberete lahko temo, ki je primerna za delo, igro, potovanje, ali vaše socialno življenje. 

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. Na Prikaži zavihke pritisnite Teme. 

3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali temo, ki vam ustreza. 

4. Pritisnite Uporabi. 

Ustvarjanje nove teme

Ko ustvarjate novo temo, boste začeli s praznim Začetnim zaslonom.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. Na Prikaži zavihke pritisnite Teme. 

3. Pritisnite  > Nova. 

4. Vpišite ime nove teme in pritisnite Končano. 

5. Prilagodite temo z dodajanjem pripomočkov in aplikacij, s spreminjanjem tapet 
in drugih funkcij. Vse spremembe bodo samodejno shranjene v to temo. 

All of your changes will be automatically saved to this scene. 

Preimenovanje teme

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi.

2.  Na Prikaži zavihke pritisnite Teme.



3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali temo, ki jo želite 
preimenovati.

4. Pritisnite in zadržite miniaturno sličico teme, potem pritisnite Preimenuj.

5. Vpišite novo ime teme.

6. Pritisnite Končano.

Brisanje teme

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. Na Prikaži zavihke pritisnite Teme. 

3. Pritisnite  > Izbriši. 

4. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi pobrskali po temah, potem 
pritisnite eno ali več tem, ki jih želite izbrisati. 

5. Pritisnite Izbriši. 

Spreminjanje vaše tapete
Izberite vašo najljubšo fotografijo za Domačo tapeto.

Izberite med tapetami, ki so na voljo ali uporabite katero koli fotografijo, ki ste jo 
posneli s kamro.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Prilagodi. 

2. Na Prikaži zavihke pritisnite Tapeta. 

3. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Galerija Izberite obstoječo fotografijo in jo obrežite. 

HTC tapete Izberite prednastavljeno tapeto, potem pritisnite 
Predogled.

Žive tapete Izberite prednastavljeno animirano tapeto, potem 
pritisnite Predogled. Če se animirana tapeta, ki ste 
jo izbrali lahko prilagodi, pritisnite Nastavitve.

4. Pritisnite Shrani ali Uporabi.

Uporaba nove preobleke
Prilagodite več kot samo Začetni zaslon z uporabo nove preobleke.

Preobleke dajejo drugačen izgled in občutek večini tipk na zaslonu, aplikacijam, 
menijem in podobno. 

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. Na Prikaži zavihke pritisnite Preobleka.

3. Podrsajte s prstom po zaslonu z desne v levo, da bi izbrali preobleko, ki jo želite.

4. Pritisnite Uporabi.

Prilagodite vaš Začetni zaslon s pripomočki
Pripomočki vam nudijo pomembne informacije in vsebine neposredno na vašem 
Začetnem zaslonu.



Nekateri pripomočki so že dodani na vaš Začetni zaslon. Lahko jih dodajate iz 
seznama pripomočkov, ki so na voljo. 

Dodajanje pripomočka na vaš Začetni zaslon

1. Pritisnite in zadržite na praznem mestu na vašem Začetnem zaslonu.

2. Pritisnite in zadržite na praznem mestu na vašem Začetnem zaslonu.

 � Podrsate v levo ali v desno in prebrskate seznam pripomočkov. 

 � Pritisnite  da bi poiskali točno določen pripomoček. 

 � Pritisnite Vsi Pripomočki da bi izbrali iz seznama pripomočkov.

Nekateri pripomočki so na voljo v različnih oblikah in velikostih. 

3. Povlecite pripomoček na miniaturno sličico začetnega zaslona, kamor ga 
želite dodati. 

Dodajate lahko tudi pripomočke, ki vam omogočajo hitri vklop ali izklop določenih 
nastavitev, kot sta Wi-Fi in Bluetooth. Pritisnite Vsi Pripomočki > Nastavitve, potem 
pritisnite pripomoček, ki ga želite dodati. 

Spreminjanje nastavitev pripomočka

Prilagodite lahko osnovne nastavitve nekaterih pripomočkov (na primer pripomoček 
Ljudje in Sporočila) na Začetne zaslonu.

1. Pritisnite in zadržite pripomoček na vašem Začetnem zaslonu, potem ga 
povlecite v  . 

 

Odpre se zaslon, v katerem lahko spremenite nekatere nastavitve tega pripomočka.

2. Spremenite nastavitve pripomočka.

Spreminjanje velikosti pripomočka

Nekaterim pripomočkom lahko spreminjate velikost, potem ko ste jih dodali na vaš 
Začetni zaslon.

1. Pritisnite in zadržite pripomoček na Začetnem zaslonu, potem spustite. 

Če se na pripomočku pojavijo tipke puščic, to pomeni, da lahko pripomočku 
spremenite velikost. 

2. Povlecite tipko puščice, da bi povečali ali pomanjšali pripomoček. 

Dodajanje aplikacij in drugih bližnjic na vaš 
Začetni zaslon
Dodajte aplikacije, ki jih pogosto uporabljate na vaš Začetni zaslon.

Dodajate lahko tudi bližnjice do funkcij, ki jih pogosto uporabljate, kot so nastavitve, 
spletni zaznamki in podobno.

1. Pritisnite in zadržite na prazno mesto na vašem Začetnem zaslonu.

2. Na zavihku Aplikacije ali Bližnjice, izberite ali želite dodati aplikacijo ali bližnjico. 

Za dodajanje aplikacije, lahko pritisnite tudi , pritisnete in zadržite 
aplikacijo in jo potem povlečete na prazno mesto na vašem 
Začetnem zaslonu. 

Preurejanje ali odstranjevanje pripomočkov in 
ikon na vašem Začetnem zaslonu

Premikanje pripomočka ali ikone

Lahko preprosto premikate pripomočke ali ikone z enega Začetnega zaslona 
na drugega.

1. Z enim prstom pritisnite in držite pripomoček ali ikono.

2. Z drugim prstom povlecite levo ali desno, da menjate zaslon v drugi panel 
Začetnega zaslona.

 



2. Povlecite tipko puščice, da bi povečali ali pomanjšali pripomoček. 

Dodajanje aplikacij in drugih bližnjic na vaš 
Začetni zaslon
Dodajte aplikacije, ki jih pogosto uporabljate na vaš Začetni zaslon.

Dodajate lahko tudi bližnjice do funkcij, ki jih pogosto uporabljate, kot so nastavitve, 
spletni zaznamki in podobno.

1. Pritisnite in zadržite na prazno mesto na vašem Začetnem zaslonu.

2. Na zavihku Aplikacije ali Bližnjice, izberite ali želite dodati aplikacijo ali bližnjico. 

Za dodajanje aplikacije, lahko pritisnite tudi , pritisnete in zadržite 
aplikacijo in jo potem povlečete na prazno mesto na vašem 
Začetnem zaslonu. 

Preurejanje ali odstranjevanje pripomočkov in 
ikon na vašem Začetnem zaslonu

Premikanje pripomočka ali ikone

Lahko preprosto premikate pripomočke ali ikone z enega Začetnega zaslona 
na drugega.

1. Z enim prstom pritisnite in držite pripomoček ali ikono.

2. Z drugim prstom povlecite levo ali desno, da menjate zaslon v drugi panel 
Začetnega zaslona.

 



2. Pritisnite mapo, da bi jo odprli.

3. Pritisnite . 

4. Izberite eno ali več aplikacij, ki jih želite shraniti v mapo.

5. Pritisnite Dodaj.

Dodate lahko tudi bližnjice do nastavitev ali informacij. Najprej 
dodajte bližnjico na Začetni zaslon, potem jo povlecite v mapo. 

Preimenovanje mape

1. Pritisnite mapo, da bi jo odprli.

2. Pritisnite okno naslovne vrstice mape. 

3. Vpišite novo ime mape. 

4. Pritisnite kamor koli izven mape, da bi jo zaprli. 

Odstranjevanje postavk iz mape

1. Pritisnite mapo, da bi jo odprli.

2. Pritisnite in zadržite aplikacijo ali bližnjico, potem jo povlecite ven v   da bi jo 
odstranili. Postopek ponovite, če želite odstraniti več postavk. 

Če je v mapi samo še ena postavka, se mapa sama odstrani, postavko pa doda nazaj 
na opravilno vrstico. 

Preureditev Začetnega zaslona
Preuredite vaše panele Začetni zaslon po vaših željah.

Na primer, premaknite panele s pogosteje uporabljenimi pripomočki, bližnjicami in 
mapami bližje h glavnemu Začetnemu zaslonu. 

1. Uščipnite Začetni zaslon za prikaz Pogleda v preskoku. 

2. Pritisnite in zadržite miniaturno sličico Začetnega zaslona, ki ga želite premakniti. 

HTC One V zavibrira, vendar ne dvignite prsta. 

3. Povlecite miniaturno sličico na njeno pozicijo in potem dvignite prst. 

 

3. Sprostite pripomoček ali ikono.

4. Če želite premestiti pripomoček ali ikono na drugo mesto na panelu, enostavno 
pripomoček ali ikono pritisnite, držite in povlecite.

Odstranjevanje pripomočka ali ikone

1. Pritisnite in zadržite pripomoček ali ikono, ki jo želite odstraniti in jo povlecite v  . 

2. Ko se pripomoček ali ikona obarva rdeče, dvignite prst.

Prilagajanje opravilne vrstice
Opravilna vrstica na vašem Začetnem zaslonu vam omogoča dostop do pogosto 
rabljenih aplikacij z enim dotikom. 

Aplikacije na opravilni vrstici lahko zamenjate z drugimi aplikacijami, ki jih pogosto 
uporabljate. 

1. Pritisnite in zadržite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, potem jo povlecite ven iz 
opravilne vrstice. 

 

2. Pritisnite  da bi se premaknili v zaslon Vse aplikacije. 

3. Pritisnite in zadržite aplikacijo, potem jo povlecite v režo v opravilni vrstici. 

 � V opravilno vrstico lahko dodate tudi bližnjice do nastavitev ali informacij. Najprej 
dodajte bližnjico na Začetni zaslon, potem jo povlecite v opravilno vrstico. 

 � Aplikacije ali bližnjice, ki jih lahko vidite na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste 
v opravilni vrstici. 

Združevanje aplikacij v mapo
Uporabljajte mape za združevanje aplikacij v opravilni vrstici ali na vašem Začetnem 
zaslonu, da bi pridobili več prostora za nove aplikacije. 

1. Pritisnite in zadržite aplikacijo, potem jo povlecite čez drugo aplikacijo in tako 
samodejno ustvarite mapo. 

 



2. Pritisnite mapo, da bi jo odprli.

3. Pritisnite . 

4. Izberite eno ali več aplikacij, ki jih želite shraniti v mapo.

5. Pritisnite Dodaj.

Dodate lahko tudi bližnjice do nastavitev ali informacij. Najprej 
dodajte bližnjico na Začetni zaslon, potem jo povlecite v mapo. 

Preimenovanje mape

1. Pritisnite mapo, da bi jo odprli.

2. Pritisnite okno naslovne vrstice mape. 

3. Vpišite novo ime mape. 

4. Pritisnite kamor koli izven mape, da bi jo zaprli. 

Odstranjevanje postavk iz mape

1. Pritisnite mapo, da bi jo odprli.

2. Pritisnite in zadržite aplikacijo ali bližnjico, potem jo povlecite ven v   da bi jo 
odstranili. Postopek ponovite, če želite odstraniti več postavk. 

Če je v mapi samo še ena postavka, se mapa sama odstrani, postavko pa doda nazaj 
na opravilno vrstico. 

Preureditev Začetnega zaslona
Preuredite vaše panele Začetni zaslon po vaših željah.

Na primer, premaknite panele s pogosteje uporabljenimi pripomočki, bližnjicami in 
mapami bližje h glavnemu Začetnemu zaslonu. 

1. Uščipnite Začetni zaslon za prikaz Pogleda v preskoku. 

2. Pritisnite in zadržite miniaturno sličico Začetnega zaslona, ki ga želite premakniti. 

HTC One V zavibrira, vendar ne dvignite prsta. 

3. Povlecite miniaturno sličico na njeno pozicijo in potem dvignite prst. 

 



3. Na zaslonu Zvočni nizi pritisnite  . 

4. Vpišite novo ime zvočnega niza, potem pritisnite Končano.

Novo ustvarjen zvočni niz je dodan v seznam zvočnih nizov. Zvočnim nizom lahko 
določite različne tone po vaših željah. 

Spreminjanje vašega zvonjenja, obvestil in zvokov

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. V zavihku Zvok, pritisnite Zvočni niz.

3. Izberite zvočni niz, ki ga želite prilagoditi ali ustvariti novega, potem pritisnite 
Uporabi.

4. Spremenite zvonjenje, zvok za obvestila in budilko na zaslonu Prilagodi. 

Pojdite na aplikacije Sporočila, Pošta in Koledar, da bi izbrali zvoke za nova sporočila, 
e-pošto oziroma dogodke v koledarju. 

HTC One V samodejno shrani vaš izbor v trenutni zvočni niz. 

Izbris zvočnih nizov

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. V zavihku Zvok, pritisnite Zvočni niz.

3. Pritisnite . 

4. Izberite enega ali več zvočnih nizov, ki jih želite izbrisati.

5. Pritisnite Izbriši.

Preureditev zavihkov aplikacij 
Preuredite lahko zavihke na dnu nekaterih aplikacij, da bi dali prednost informacijam, 
ki jih pogosteje uporabljate. Lahko tudi dodajate ali odstranjujete zavihke. 

1. Odprite aplikacijo, ki ima običajne zavihke na dnu svojega zaslona.

2. Pritisnite in zadržite trenutni zavihek, dokler se zaslon ne spremeni in prikaže se 
vam sporočilo o preurejanju zavihkov.

Če ne vidite zavihkov na aplikaciji, pritisnite   > Uredi zavihke.

3. Prav tako lahko:

 � Spremenite zaporedje zavihkov. Pritisnite in zadržite zavihek, potem ga 
povlecite na njegovo novo mesto. 

 � Povlecite zavihek v ali ven iz spodnje vrste, da bi ga dodali ali odstranili. 

 

Odstranjevanje panela Začetni zaslon 

Če mislite, da potrebujete manj Začetnih zaslonov, jih lahko nekaj odstranite.

1. Na Začetnem zaslonu uščipnite zaslon na dotik ali pritisnite  za prehod 
v Pogled v preskoku.

2. Pritisnite in zadržite panel, ki ga želite odstraniti. Ne dvignite prsta. 

3. Povlecite panel v  . 

Dodajanje panela Začetni zaslon 

Dodajte panel Začetni zaslon, če imate več pripomočkov, aplikacij in bližnjic, ki jih 
želite imeti pri roki.

1. Na Začetnem zaslonu uščipnite zaslon na dotik ali pritisnite  za prehod 
v Pogled v preskoku.

2. Pritisnite . 

Pojavi se nov Začetni zaslon. Dodajate lahko pripomočke, aplikacije in bližnjice. 

Prilagoditve z zvočnimi nizi
Vsak zvočni niz vam omogoča drugačno kombinacijo zvokov za vaše zvonjenje in 
obvestila kot so dohodna sporočila, e-pošta, dogodke v koledarju in podobno.

Z menjavanjem zvočnih nizov lahko vaš HTC One V zvoni ali vas opozarja 
z zabavnimi toni, ko ste s prijatelji ali z diskretnimi zvoki, ko ste v službi. 

Ustvarjanje zvočnega niza

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Prilagodi. 

2. V zavihku Zvok, pritisnite Zvočni niz.



3. Na zaslonu Zvočni nizi pritisnite  . 

4. Vpišite novo ime zvočnega niza, potem pritisnite Končano.

Novo ustvarjen zvočni niz je dodan v seznam zvočnih nizov. Zvočnim nizom lahko 
določite različne tone po vaših željah. 

Spreminjanje vašega zvonjenja, obvestil in zvokov

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. V zavihku Zvok, pritisnite Zvočni niz.

3. Izberite zvočni niz, ki ga želite prilagoditi ali ustvariti novega, potem pritisnite 
Uporabi.

4. Spremenite zvonjenje, zvok za obvestila in budilko na zaslonu Prilagodi. 

Pojdite na aplikacije Sporočila, Pošta in Koledar, da bi izbrali zvoke za nova sporočila, 
e-pošto oziroma dogodke v koledarju. 

HTC One V samodejno shrani vaš izbor v trenutni zvočni niz. 

Izbris zvočnih nizov

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Prilagodi. 

2. V zavihku Zvok, pritisnite Zvočni niz.

3. Pritisnite . 

4. Izberite enega ali več zvočnih nizov, ki jih želite izbrisati.

5. Pritisnite Izbriši.

Preureditev zavihkov aplikacij 
Preuredite lahko zavihke na dnu nekaterih aplikacij, da bi dali prednost informacijam, 
ki jih pogosteje uporabljate. Lahko tudi dodajate ali odstranjujete zavihke. 

1. Odprite aplikacijo, ki ima običajne zavihke na dnu svojega zaslona.

2. Pritisnite in zadržite trenutni zavihek, dokler se zaslon ne spremeni in prikaže se 
vam sporočilo o preurejanju zavihkov.

Če ne vidite zavihkov na aplikaciji, pritisnite   > Uredi zavihke.

3. Prav tako lahko:

 � Spremenite zaporedje zavihkov. Pritisnite in zadržite zavihek, potem ga 
povlecite na njegovo novo mesto. 

 � Povlecite zavihek v ali ven iz spodnje vrste, da bi ga dodali ali odstranili. 

 



Klici

Making a call with Smart dial
Lahko neposredno vpišete klicano številko ali uporabite Pametni klic, ki vam 
omogoča hitro klicanje. Funkcija pametni klic poišče in pokliče shranjeni stik ali 
številko iz vaše zgodovine klicev. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  . 

2. Vpišite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika.

3. V seznamu pritisnite stik za klicanje.

Če želite videti vse številke povezane s stikom, s prstom pritisnite 
 zraven imena stika. 

4. Če želite prekiniti klic, pritisnite Končaj klic.

Uporaba Hitrega klicanja
Uporabite Hitro klicanje za klic številke z enim samim pritiskom.

Na primer, če določite tipko številke 2 za številko stika, jo samo pritisnite in zadržite 
in že kličete stik.

Tipka številke 1 je običajno namenjena glasovni pošti. Pritisnite in 
zadržite tipko za klic v vaš telefonski predal, kjer lahko poslušate 
svojo glasovno pošto. 

Določanje tipk za hitro klicanje

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  . 

2. Pritisnite  > Hitro klicanje.

3. Pritisnite , potem izberite stik iz seznama.

4. Na zaslonu Hitro klicanje izberite telefonsko številko stika, ki ga želite uporabiti 
in mu določite tipko za hitro klicanje. 

5. Pritisnite Shrani.

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

2. Pritisnite Kliči.

Če želite poklicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na prejeto 
sporočilo, potem pritisnite Kliči v meniju možnosti. 

4. Ko ste končali, pritisnite . 

Prilagoditev tipa zaklenjeni zaslon 
Izberite med našimi zaklenjenimi zasloni. Nekatere zaklenjene zaslone lahko 
prilagajate. 

 Some lock screens are customizable. 

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Prilagodi. 

2. Na Prikaži zavihke pritisnite Tip zaklenjenega zaslona.

3. Podrsajte s prstom v levo ali v desno, da bi izbrali tip zaklenjenega zaslona. 

4. Pritisnite tip zaklenjenega zaslona, da se vam prikaže predogled. Če si ga želite 
še dodatno prilagoditi, pritisnite Nastavitve.

5. Pritisnite Uporabi.

Bližnjice na zaklenjenem zaslonu so iste aplikacije, kot tiste 
v opravilni vrstici vašega Začetnega zaslona. Če jih želite 
spremeniti, morate to urediti v opravilni vrstici.



Klici

Klicanje s funkcijo Pametni klic
Lahko neposredno vpišete klicano številko ali uporabite Pametni klic, ki vam 
omogoča hitro klicanje. Funkcija pametni klic poišče in pokliče shranjeni stik ali 
številko iz vaše zgodovine klicev. 

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  . 

2. Vpišite telefonsko številko ali prvih nekaj črk imena stika.

3. V seznamu pritisnite stik za klicanje.

Če želite videti vse številke povezane s stikom, s prstom pritisnite 
 zraven imena stika. 

4. Če želite prekiniti klic, pritisnite Končaj klic.

Uporaba Hitrega klicanja
Uporabite Hitro klicanje za klic številke z enim samim pritiskom.

Na primer, če določite tipko številke 2 za številko stika, jo samo pritisnite in zadržite 
in že kličete stik.

Tipka številke 1 je običajno namenjena glasovni pošti. Pritisnite in 
zadržite tipko za klic v vaš telefonski predal, kjer lahko poslušate 
svojo glasovno pošto. 

Določanje tipk za hitro klicanje

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  . 

2. Pritisnite  > Hitro klicanje.

3. Pritisnite , potem izberite stik iz seznama.

4. Na zaslonu Hitro klicanje izberite telefonsko številko stika, ki ga želite uporabiti 
in mu določite tipko za hitro klicanje. 

5. Pritisnite Shrani.

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

2. Pritisnite Kliči.

Če želite poklicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na prejeto 
sporočilo, potem pritisnite Kliči v meniju možnosti. 



Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica 

Izberite med naslednjimi možnostmi:

 � Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST.

 � Pritisnite tipko NAPAJANJE.

 � Položite HTC One V s sprednjo stranjo na ravno podlago. 

Če je HTC One V že obrnjen s sprednjo stranjo navzdol, bo vseeno 
zvonil ob dohodnih klicih. 

Poglejte kdo kliče

Vedno ko kličete ali vas kliče prijatelj, boste videli prijateljevo zadnjo posodobitev 
stanja na socialnih omrežjih neposredno na zaslonu za klic.

Prav tako boste videli opomnik za rojstni dan, če ga vaš prijatelj praznuje 
v naslednjem tednu.  

Kaj lahko uporabljam med klicem?
Med klicem lahko vklopite zvočnik, uporabite funkcijo čakajoči klic in podobno. 

Zadržani klic

Če želite uporabiti zadržani klic, pritisnite  > Zadrži. 

Statusna vrstica potem prikaže ikono zadržani klic  . 

Če želite nadaljevati pogovor, pritisnite   > Aktiviraj. 

Preklapljanje med klici

Če se že pogovarjate in sprejmete nov klic, lahko med pogovoroma preklapljate.

1. Ko dobite nov klic, pritisnite Sprejmi, da sprejmete nov klic in zadržite prvega 
na čakanju.

2. Za preklapljanje med klicema, pritisnite na osebo s katero želite nadaljevati 
pogovor.

 

3. Če želite končati pogovor in se vrniti na prvega, pritisnite Zaključi klic.

Klicanje telefonske številke v e-pošti 
1. Pritisnite telefonsko številko v e-pošti. 
2. Pritisnite Kliči.

Klicanje telefonske številke v Koledarju 
dogodkov

1. Odprite dogodek v Koledarju.
2. Na zaslonu Podrobnosti dogodka pritisnite telefonsko številko.

3. Pritisnite Kliči.

4. Ko sprejmete pritisnite   da bi videli podrobnosti dogodka, kot so ID 
konferenčnega klica, ali PIN koda sestanka, na zaslonu.

Klic v sili
V nekaterih regijah lahko uporabljate klic v sili tudi, če HTC One V nima vložene SIM 
kartice oziroma je bila blokirana.

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite  . 

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

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

Za sprejemanje klicev lahko uporabite vljudno zvonjenje in žepni 
način. 

Sprejem klica

Izberite med naslednjimi možnostmi:

 � Če je zaslon zaklenjen, ko sprejemate klic, povlecite  v krožec Zakleni 
zaslon. 

 � Če je zaslon odklenjen, ko sprejemate klic, pritisnite Sprejmi.

Zavrnitev klica

Izberite med naslednjimi možnostmi:

 � Če je zaslon zaklenjen, ko sprejemate klic, povlecite  v krožec Zakleni 
zaslon. Potem povlecite v krožec ikono Opomni me, da bi zabeležili 
opravilo ali ikono Pošlji sporočilo, da bi poslali sporočilo klicatelju. 

 � Če je zaslon odklenjen, ko sprejemate klic, pritisnite Zavrni.

 � Dvakrat pritisnite gumb NAPAJANJE za zavrnitev klica.



Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica 

Izberite med naslednjimi možnostmi:

 � Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST.

 � Pritisnite tipko NAPAJANJE.

 � Položite HTC One V s sprednjo stranjo na ravno podlago. 

Če je HTC One V že obrnjen s sprednjo stranjo navzdol, bo vseeno 
zvonil ob dohodnih klicih. 

Poglejte kdo kliče

Vedno ko kličete ali vas kliče prijatelj, boste videli prijateljevo zadnjo posodobitev 
stanja na socialnih omrežjih neposredno na zaslonu za klic.

Prav tako boste videli opomnik za rojstni dan, če ga vaš prijatelj praznuje 
v naslednjem tednu.  

Kaj lahko uporabljam med klicem?
Med klicem lahko vklopite zvočnik, uporabite funkcijo čakajoči klic in podobno. 

Zadržani klic

Če želite uporabiti zadržani klic, pritisnite  > Zadrži. 

Statusna vrstica potem prikaže ikono zadržani klic  . 

Če želite nadaljevati pogovor, pritisnite   > Aktiviraj. 

Preklapljanje med klici

Če se že pogovarjate in sprejmete nov klic, lahko med pogovoroma preklapljate.

1. Ko dobite nov klic, pritisnite Sprejmi, da sprejmete nov klic in zadržite prvega 
na čakanju.

2. Za preklapljanje med klicema, pritisnite na osebo s katero želite nadaljevati 
pogovor.

 

3. Če želite končati pogovor in se vrniti na prvega, pritisnite Zaključi klic.



Internetni klici
Ko ste povezani z Wi-Fi omrežjem, lahko opravljate in prejemate klice preko 
Internetnega klicnega računa. 

Preden dodate Internetni klicni račun, se prepričajte, da ste se 
prijavili na Internetno klicno storitev, ki omogoča glasovne klice 
preko Session Initiation Protocol (SIP). Internetni klici na telefonske 
številke lahko povzročijo dodatne stroške. 

Dodajanje Internetnega klicnega računa

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Kliči. 

2. Pod Internetne klicne nastavitve, pritisnite Računi.

3. Pritisnite Dodaj račun.

4. Vpišite podatke vašega računa.

5. Pritisnite  > Shrani. 

6. Za nastavitev HTC One V za sprejemanje Internetnih klicev v vaših dodanih 
računih pritisnite kontrolno tipko Sprejmi dohodne klice.

Internetno klicanje

Preko interneta lahko kličete stike, ki imajo internetni klicni račun ali telefonsko številko.

Kličete lahko na naslednje načine:

Internetni 
klicni račun

V Ljudje pritisnite na stik, ki ima internetni klicni račun, 
potem pritisnite Internetni klic. V Zgodovini klicev 
pritisnite Internetno klicno beležko.

Telefonska 
številka

Najprej omogočite internetno klicanje za vaše 
odhodne klice. Podrsajte po panelu Obvestila, da 
ga odprete in pritisnite  > Kliči. Pritisnite Uporabi 
internetno klicanje, potem izberite Za vse klice, ko je 
podatkovno omrežje na voljo ali Vprašaj za vsak klic.

Zgodovina klicev
Uporabite Zgodovino klicev, da preverite zgrešene klice, vaše klicane številke in 
prejete klice. 

Zgrešeni klici

Ko boste zgrešili klic, boste videli ikono zgrešenega klica  v statusni vrstici.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da preverite kdo je klicatelj. 

2. Če želite vrniti klic, pritisnite obvestilo o zgrešenem klicu. 

3. Pritisnite ime klicatelja ali številko v zaslonu Zgodovina klicev. 

Preverjanje klicev v Zgodovini klicev

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  . 

2. Pritisnite zavihek Zgodovina klicev.

Vklop zvočnika med klicem

Za znižanje potencialne nevarnosti poškodb sluha, ne držite HTC 
One V blizu vašega ušesa, ko je vklopljen zvočnik. 

Izberite med naslednjimi možnostmi:

 � Obrnite HTC One V med klicem (prepričajte se, da je možnost Obrni 
za vklop zvočnika izbrana v nastavitvah Zvoki & vibriranje).

 � Na zaslonu za klic pritisnite . 

Ikona zvočnika  se pojavi v statusni vrstici, ko je zvočnik vklopljen. 

Za izklop zvočnika še enkrat obrnite HTC One V, s sprednjo stranjo navzgor. Ali še 
enkrat pritisnite  . 

Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klic pritisnite  za preklapljanje med vklopljenim in izklopljenim 
mikrofonom. Ko je mikrofon izklopljen, se v statusni vrstici pojavi ikona  utišanega 
mikrofona.

Zaključek klica

Izberite med naslednjimi možnostmi, da bi zaključili klic:

 � Na zaslonu za klic pritisnite Končaj klic.

 � Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

Če telefonske številke osebe, ki vas je klicala ni v vašem seznamu stikov, lahko 
izberete Shrani številko v seznam stikov, ko končate klic. 

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  > Dodaj klic, potem pokličite številko 
drugega udeleženca. Med klicanjem drugega udeleženca je klic s prvim 
udeležencem zadržan.

3. Ko je vzpostavljen klic z drugim udeležencem, pritisnite združitev  . 

4. Za dodajanje še enega udeleženca pritisnite  na zaslonu za konferenčni klic, 
potem pokličite številko stika.

5. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite  da bi dodali novega udeleženca.

6. Če želite z nekom iz konferenčnega klica govoriti zasebno, pritisnite   potem 
izberite Zasebni klic v meniju možnosti.

Za prekinitev klica z udeležencem   pritisnite Končaj klic v meniju možnosti.

Za prekinitev konferenčnega klica, pritisnite Končaj klic.



Internetni klici
Ko ste povezani z Wi-Fi omrežjem, lahko opravljate in prejemate klice preko 
Internetnega klicnega računa. 

Preden dodate Internetni klicni račun, se prepričajte, da ste se 
prijavili na Internetno klicno storitev, ki omogoča glasovne klice 
preko Session Initiation Protocol (SIP). Internetni klici na telefonske 
številke lahko povzročijo dodatne stroške. 

Dodajanje Internetnega klicnega računa

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Kliči. 

2. Pod Internetne klicne nastavitve, pritisnite Računi.

3. Pritisnite Dodaj račun.

4. Vpišite podatke vašega računa.

5. Pritisnite  > Shrani. 

6. Za nastavitev HTC One V za sprejemanje Internetnih klicev v vaših dodanih 
računih pritisnite kontrolno tipko Sprejmi dohodne klice.

Internetno klicanje

Preko interneta lahko kličete stike, ki imajo internetni klicni račun ali telefonsko številko.

Kličete lahko na naslednje načine:

Internetni 
klicni račun

V Ljudje pritisnite na stik, ki ima internetni klicni račun, 
potem pritisnite Internetni klic. V Zgodovini klicev 
pritisnite Internetno klicno beležko.

Telefonska 
številka

Najprej omogočite internetno klicanje za vaše 
odhodne klice. Podrsajte po panelu Obvestila, da 
ga odprete in pritisnite  > Kliči. Pritisnite Uporabi 
internetno klicanje, potem izberite Za vse klice, ko je 
podatkovno omrežje na voljo ali Vprašaj za vsak klic.

Zgodovina klicev
Uporabite Zgodovino klicev, da preverite zgrešene klice, vaše klicane številke in 
prejete klice. 

Zgrešeni klici

Ko boste zgrešili klic, boste videli ikono zgrešenega klica  v statusni vrstici.

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da preverite kdo je klicatelj. 

2. Če želite vrniti klic, pritisnite obvestilo o zgrešenem klicu. 

3. Pritisnite ime klicatelja ali številko v zaslonu Zgodovina klicev. 

Preverjanje klicev v Zgodovini klicev

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite  . 

2. Pritisnite zavihek Zgodovina klicev.



3. Na zaslonu Zgodovina klicev lahko: 

 � Pritisnite ime ali številko iz seznama za klic.

 � Pritisnete in zadržite ime ali številko iz seznama za prikaz menija možnosti. 

 � Pritisnite  da preverite samo zgodovino klicev določenega stika.

 � Pritisnite  > Pogled za prikaz samo določenega tipa klicev, kot so zgrešeni 
klici ali odhodni klici. 

Dodajanje nove telefonske številke v vaše stike iz Zgodovine klicev

1. Na zaslonu Zgodovina klicev pritisnite in zadržite telefonsko številko, potem 
pritisnite Shrani v Ljudje.

2. Izberite ali želite ustvariti nov stik ali shraniti številko v že obstoječ stik.

Brisanje seznama Zgodovina klicev

Na zaslonu Zgodovina klicev izberite eno od naslednjih možnosti: 

Odstrani eno ime ali 
številko

Pritisnite in zadržite ime ali številko, potem 
pritisnite Izbriši iz zgodovine klicev.

Izbriši celoten seznam Pritisnite   > Odstrani zgodovino klicev > 
Izberi vse > Izbriši.

Klic v domovino
Ko ste na potovanju v tujini, klicanje prijateljev in družine v domovino ni problem. 

Če kličete vaše stike med gostovanjem v tujini, je koda vaše države samodejno dodana. 
Ko pa vtipkate telefonsko številko ročno, morate dodati plus (+) in kodo države pred 
številko. 

Spreminjanje prednastavljene kode države za Klice v domovino 

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Kliči. 

2. Pritisnite Nastavitve za klice v domovino.

3. Izberite državo in pritisnite V redu.

Izklop Klicev v domovino

Če vam bolj ustreza ročen vnos celotne telefonske številke, ko gostujete v tujem 
omrežju, lahko izklopite Klice v domovino. 

1. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite   > Kliči. 

2. Pod Druge nastavitve počistite kontrolni gumb Klici v domovino.

Klicne storitve
Spremenite lahko nastavitve različnih telefonskih storitev.

Klicne storitve lahko vključujejo posredovanje klica, zadržani klic, telefonski predal in 
podobno.

Pri svojem operaterju preverite kakšne klicne storitve vam omogoča. 

Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Kliči. 

Sporočila

O aplikaciji Sporočila
Bodite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni.

Uporabljajte aplikacijo Sporočila za sestavljanje in pošiljanje besedilnih in 
večpredstavnostnih sporočil.

Na zaslonu Vsa sporočila so vsa sporočila, ki ste jih poslali ali jih imate shranjena 
v skupinah po pogovorih, stikih ali telefonskih številkah. 

Pošiljanje besedilnega sporočila (SMS)
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite   > Sporočila. 

2. Pritisnite . 

3. Vpišite ime stika ali telefonsko številko v Polje za.

Želite poslati sporočilo skupini prijateljev? Pritisnite , in izberite 
stike, katerim želite poslati sporočilo. 

4. Pritisnite okence Dodaj besedilo in napišite vaše sporočilo. 

 

5. Pritisnite Pošlji ali pritisnite   za shranjevanje sporočila v osnutke. 

 � Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazani so nad 
gumbom Pošlji). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot 
eno, vendar bo obračunano kot več sporočil.

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

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila 
(MMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite   > Sporočila. 

2. Pritisnite . 

3. Vpišite ime stika ali telefonsko številko v Polje za.



Sporočila

O aplikaciji Sporočila
Bodite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni.

Uporabljajte aplikacijo Sporočila za sestavljanje in pošiljanje besedilnih in 
večpredstavnostnih sporočil.

Na zaslonu Vsa sporočila so vsa sporočila, ki ste jih poslali ali jih imate shranjena 
v skupinah po pogovorih, stikih ali telefonskih številkah. 

Pošiljanje besedilnega sporočila (SMS)
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite   > Sporočila. 

2. Pritisnite . 

3. Vpišite ime stika ali telefonsko številko v Polje za.

Želite poslati sporočilo skupini prijateljev? Pritisnite , in izberite 
stike, katerim želite poslati sporočilo. 

4. Pritisnite okence Dodaj besedilo in napišite vaše sporočilo. 

 

5. Pritisnite Pošlji ali pritisnite   za shranjevanje sporočila v osnutke. 

 � Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazani so nad 
gumbom Pošlji). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot 
eno, vendar bo obračunano kot več sporočil.

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

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila 
(MMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite   > Sporočila. 

2. Pritisnite . 

3. Vpišite ime stika ali telefonsko številko v Polje za.



Pregledovanje vaših sporočil
Glede na vaše nastavitve obvestil, HTC One V predvaja zvok, vibrira ali na kratko 
predvaja sporočilo v statusni vrstici, ko prejmete novo sporočilo.

V statusni vrstici se pojavi tudi ikona za novo sporočilo .

Za odpiranje in branje sporočila lahko: 

 � Odprete panel Obvestila in potem pritisnete obvestilo o novem sporočilu. 

 � V aplikaciji Sporočila odprete sporočilo. 

Ogled in shranjevanje priponke iz večpredstavnostnega sporočila 

 � Če je v dohodnem sporočilu priponka, kot na primer fotografija ali 
videoposnetek, pritisnite nanjo za ogled vsebine. 

 � Za shranjevanje priponke pritisnite večpredstavnostno sporočilo in v meniju 
možnosti izberite Shrani.

 � Če je priponka stik (vCard), jo pritisnite, da si ogledate informacije o stiku in 
potem pritisnite Shrani, če jo želite shraniti v stike..

 � Če je priponka sestanek ali dogodek (vCalendar), jo pritisnite, da izberete 
koledar, v katerega shranjujete in potem pritisnite Uvozi.

Če vas skrbijo velikosti vaših podatkovnih prenosov, 
lahko preverite velikost in predmet preden prenesete 
večpredstavnostno sporočilo. Na zaslonu Vsa sporočila 

pritisnite  > Nastavitve > Večpredstavnostna sporočila 
(MMS). Izbrišite možnost Samodejna pridobitev.

Shranjevanje sporočila v aplikacijo Opravila

Shranite sporočilo v vaš seznam Opravil, da ne boste pozabili odgovoriti. 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za izpis 
izmenjave sporočil s tem stikom. 

2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite shraniti in potem pritisnite Shrani kot opravilo.

3. Vpišite ime opravila in druge podrobnosti.

4. Pritisnite Shrani.

Odgovor na sporočilo
1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 

izmenjave sporočil s stikom. 

2. Pritisnite okence Dodaj besedilo in napišite svoj odgovor. 

3. Pritisnite Pošlji.

Želite poslati sporočilo skupini prijateljev? Pritisnite , in izberite 
stike, katerim želite poslati sporočilo. 

4. Za dodajanje vrstice predmet pritisnite   > Dodaj predmet.

5. Pritisnite okence Dodaj besedilo in napišite vaše sporočilo. 

6. Pritisnite , in izberite tip priponke. 

7. Prebrskajte in izberite priponko. 

8. Ko ste dodali priponko pritisnite  za ogled možnosti nadomestitve, pregleda 
ali odstranitve vaše priponke. 

9. Pritisnite Pošlji ali pritisnite  za shranjevanje sporočila v osnutke. 

Ustvarjanje slikovne predstavitve 

1. Ko ste dodali fotografijo, videoposnetek ali avdioposnetek v večpredstavnostno 
sporočilo, ki ga ustvarjate, pritisnite   > Podrsaj. 

2. Izberite kje želite dodati naslednjo sliko.

3. Ko ste dodali sliko, izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Pritisnite , potem izberite ali želite dodati fotografijo ali videoposnetek.

 � Pritisnite  > Avdio, če želite dodati zvočni posnetek. 

 � Pritisnite Dodaj besedilo in dodajte napis. 

 � Pritisnite  za ogled možnosti nadomestitve, pregleda ali odstranitve 
vaše priponke.

4. Pritisnite  > Predogled. Enkrat pritisnite na zaslon predogled za ogled gumbov 
za predvajanje. 

5. Ko ste končali, pritisnite Pošlji ali  za shranjevanje sporočila v osnutke.

Ne najdete e-poštnega naslova vašega stika v Sporočilih? 

1.  Če se pri vnosu imena stika izpisujejo samo telefonske številke, pritisnite . 

2. Pritisnite  > Prikaži E-poštni naslov.

Da bi se e-poštni naslov vedno izpisal pritisnite  na zaslonu Vsa sporočil in potem 
pritisnite Nastavitve > Splošno > Prikaži e-poštni naslov. 

Uporaba osnutkov sporočil
1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite  > Osnutki. 

2. Pritisnite sporočilo in nadaljujte z urejanjem. Pritisnite

3. Pritisnite Pošlji. 



Pregledovanje vaših sporočil
Glede na vaše nastavitve obvestil, HTC One V predvaja zvok, vibrira ali na kratko 
predvaja sporočilo v statusni vrstici, ko prejmete novo sporočilo.

V statusni vrstici se pojavi tudi ikona za novo sporočilo .

Za odpiranje in branje sporočila lahko: 

 � Odprete panel Obvestila in potem pritisnete obvestilo o novem sporočilu. 

 � V aplikaciji Sporočila odprete sporočilo. 

Ogled in shranjevanje priponke iz večpredstavnostnega sporočila 

 � Če je v dohodnem sporočilu priponka, kot na primer fotografija ali 
videoposnetek, pritisnite nanjo za ogled vsebine. 

 � Za shranjevanje priponke pritisnite večpredstavnostno sporočilo in v meniju 
možnosti izberite Shrani.

 � Če je priponka stik (vCard), jo pritisnite, da si ogledate informacije o stiku in 
potem pritisnite Shrani, če jo želite shraniti v stike..

 � Če je priponka sestanek ali dogodek (vCalendar), jo pritisnite, da izberete 
koledar, v katerega shranjujete in potem pritisnite Uvozi.

Če vas skrbijo velikosti vaših podatkovnih prenosov, 
lahko preverite velikost in predmet preden prenesete 
večpredstavnostno sporočilo. Na zaslonu Vsa sporočila 

pritisnite  > Nastavitve > Večpredstavnostna sporočila 
(MMS). Izbrišite možnost Samodejna pridobitev.

Shranjevanje sporočila v aplikacijo Opravila

Shranite sporočilo v vaš seznam Opravil, da ne boste pozabili odgovoriti. 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za izpis 
izmenjave sporočil s tem stikom. 

2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite shraniti in potem pritisnite Shrani kot opravilo.

3. Vpišite ime opravila in druge podrobnosti.

4. Pritisnite Shrani.

Odgovor na sporočilo
1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 

izmenjave sporočil s stikom. 

2. Pritisnite okence Dodaj besedilo in napišite svoj odgovor. 

3. Pritisnite Pošlji.



Pregled vseh WAP push sporočil

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite   > Sporočila. 

2. Pritisnite  > Push sporočila.

To možnost lahko vidite le, če ste že prej prejeli WAP push 
sporočila.

Upravljanje s sporočilno konverzacijo

Zaklepanje sporočila

Sporočilo lahko zaklenete, tako da ne bo izbrisano niti ko boste izbrisali vsa ostala 
sporočila v konverzaciji. 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 
izmenjave sporočil s tem stikom.

2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite zakleniti.

3. Pritisnite Zakleni sporočilo v meniju možnosti. 

Prikaže se ikona zaklenjenega sporočila  .

Kopiranje besedilnega sporočila na vaši SIM kartico 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 
izmenjave sporočil s tem stikom.

2. Pritisnite sporočilo, potem pritisnite Kopiraj na SIM.

Prikaže se ikona SIM kartice . 

Brisanje enega sporočila 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 
izmenjave sporočil s tem stikom.

2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite izbrisati.

3. Če je sporočilo zaklenjeno, pritisnite Odkleni sporočilo v meniju možnosti, 
potem pritisnite sporočilo za ponoven prikaz menija možnosti. 

4. Pritisnite Izbriši sporočilo, potem pritisnite V redu.

Brisanje več sporočil v eni konverzaciji 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 
izmenjave sporočil s tem stikom.

2. Pritisnite   > Izbriši. 

3. Pritisnite Izbriši po izboru ali Izbriši po telefonski številki (če je stik uporabljal 
več telefonskih številk v eni konverzaciji).

Odgovor na drugo telefonsko številko stika

Ko imate za en stik v HTC One V shranjenih več telefonskih številk, boste uporabljeno 
telefonsko številko videli pod imenom stika. 

 

Ne pozabite, da bo vaš odgovor poslan na telefonsko številko zadnjega prejetega 
sporočila tega stika.

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 
izmenjave sporočil s tem stikom. 

2. Pritisnite , in izberite drugo telefonsko številko tega stika.

3. Pritisnite okence Dodaj besedilo in napišite svoj odgovor.

4. Pritisnite Pošlji.

Posredovanje sporočila
1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 

izmenjave sporočil s tem stikom. 

2. Pritisnite na sporočilo, potem pritisnite Posreduj.

3. V Polje za vpišite enega ali več prejemnikov. 

4. Pritisnite Pošlji.

WAP push sporočila
WAP push sporočila vsebujejo spletno povezavo.

Povezava bo pogosto namenjena prenosu datoteke, ki ste jo zahtevali od ponudnika 
storitve. 

Ko prejmete WAP push sporočilo se v statusni vrstici pojavi ikona obvestila  

Odpiranje in branje novega WAP push sporočila

1.  Odprite panel Obvestila in potem pritisnite obvestilo o push sporočilu. 

2. Pritisnite Obišči spletno stran.



Pregled vseh WAP push sporočil

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite   > Sporočila. 

2. Pritisnite  > Push sporočila.

To možnost lahko vidite le, če ste že prej prejeli WAP push 
sporočila.

Upravljanje s sporočilno konverzacijo

Zaklepanje sporočila

Sporočilo lahko zaklenete, tako da ne bo izbrisano niti ko boste izbrisali vsa ostala 
sporočila v konverzaciji. 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 
izmenjave sporočil s tem stikom.

2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite zakleniti.

3. Pritisnite Zakleni sporočilo v meniju možnosti. 

Prikaže se ikona zaklenjenega sporočila  .

Kopiranje besedilnega sporočila na vaši SIM kartico 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 
izmenjave sporočil s tem stikom.

2. Pritisnite sporočilo, potem pritisnite Kopiraj na SIM.

Prikaže se ikona SIM kartice . 

Brisanje enega sporočila 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 
izmenjave sporočil s tem stikom.

2. Pritisnite sporočilo, ki ga želite izbrisati.

3. Če je sporočilo zaklenjeno, pritisnite Odkleni sporočilo v meniju možnosti, 
potem pritisnite sporočilo za ponoven prikaz menija možnosti. 

4. Pritisnite Izbriši sporočilo, potem pritisnite V redu.

Brisanje več sporočil v eni konverzaciji 

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz 
izmenjave sporočil s tem stikom.

2. Pritisnite   > Izbriši. 

3. Pritisnite Izbriši po izboru ali Izbriši po telefonski številki (če je stik uporabljal 
več telefonskih številk v eni konverzaciji).



Povrnitev besedilnih sporočil

Povrnete lahko samo sporočila, ki so bila izvožena z uporabo funkcije Varnostna 
kopija SMS.

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite   > Sporočila. 

2. Pritisnite  > Varnostna kopija SMS > Povrni SMS.

3. Za uvoz pritisnite datoteko varnostna kopija.

4. Pritisnite V redu.

Nastavitve možnosti sporočil
Dostopajte do aplikacije Sporočila in spremenite nastavitve.

Omogočite lahko pop-up sporočilna obvestila, dodate vašemu sporočilu podpis, 
uredite možnosti vaših MMS sporočil in podobno. 

Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite  > Nastavitve. 

4. Izberite sporočila, ki jih želite izbrisati in pritisnite Izbriši.

V Nastavitve sporočil pritisnite Splošno > Izbriši stara sporočila 
za samodejno brisanje starih sporočil v konverzaciji. 

Brisanje konverzacije

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite in zadržite stik (ali telefonsko številko), pri 
katerem želite izbrisati sporočila in pritisnite Izbriši.

2. Pritisnite V redu za brisanje celotnega niza. 

Vsa zaklenjena sporočila ne bodo izbrisana, če ne označite 
kontrolnega okenca Izbriši zaklenjena sporočila.

Brisanje več konverzacij

1.  Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite   > Izbriši. 

2. Izberite konverzacije, ki jih želite izbrisati. 

3. Pritisnite Izbriši. Vsa zaklenjena sporočila ne bodo izbrisana. 

Varnostna kopija vaših sporočil
1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Sporočila. 

2. Pritisnite  > Varnostna kopija SMS > Varnostna kopija SMS.

3. Vpišite ime vaše varnostne datoteke in pritisnite V redu.

Varnostna kopija besedilnih sporočil preko e-pošte

V aplikaciji Pošta morate nastaviti svoj e-poštni račun.

1.  Na zaslonu Vsa sporočila tapnite  > Varnostna kopija sporočil SMS.

2. Tapnite Varnostna kopija sporočil SMS preko e-pošte.

Odpre se zaslon za pisanje sporočila v aplikaciji Pošta s varnostno kopijo v priponki.

3. Vnesite svoj e-poštni naslov.

4. Sestavite svoje e-poštno sporočilo in potem tapnite Pošlji.

Za obnavljanje svojih besedilnih sporočil v HTC One V preko aplikacije Pošta odprite 
ustrezno e-poštno sporočilo z varnostno kopijo v priponki. Tapnite priponko, da se 
odpre zaslon za obnovitev sporočil SMS, in potem tapnite varnostno kopijo, da se 
povrnejo vaša besedilna sporočila.



Povrnitev besedilnih sporočil

Povrnete lahko samo sporočila, ki so bila izvožena z uporabo funkcije Varnostna 
kopija SMS.

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite   > Sporočila. 

2. Pritisnite  > Varnostna kopija SMS > Povrni SMS.

3. Za uvoz pritisnite datoteko varnostna kopija.

4. Pritisnite V redu.

Nastavitve možnosti sporočil
Dostopajte do aplikacije Sporočila in spremenite nastavitve.

Omogočite lahko pop-up sporočilna obvestila, dodate vašemu sporočilu podpis, 
uredite možnosti vaših MMS sporočil in podobno. 

Na zaslonu Vsa sporočila pritisnite  > Nastavitve. 



3. Vpišite vaše ključne besede za iskanje ali naslov spletne strani. 

4. Na spletni strani lahko:

 � Pritisnite povezavo in jo odprete, ali pritisnete in zadržite povezavo 
za ogled dodatnih možnosti.

 � Pritisnite e-poštni naslov za pošiljanje e-sporočila. 

 � Povlecite zaslon navzdol, da si na hitro ogledate okence URL in druge 
možnosti.

Preklop na Bralni način

Želite nemoteno prebrati članek ali pisati blog?

Bralni način s spletne strani odstrani menije, banerjev in ozadja. 

Med ogledom članka pritisnite ( ) (ko je na voljo) za vklop ali izklop bralnega načina.

Ogled polne verzije spletne strani 

Med ogledom spletne strani pritisnite  > Ogled namizne strani.

Odpiranje ali preklapljanje med iskalnimi okni 

Odprite več iskalnih oken, da si olajšate prehajanje med različnimi spletnimi stranmi.

1.  Med ogledom spletne strani pritisnite Zavihki.

2. Izberite med naslednjimi možnostmi:

 � za odpiranje novega okna pritisnite Nov zavihek.

 � Za prehod na drugo iskalno okno podrsajte s prstom dokler se ne pojavi 
spletna stran, ki jo iščete. Pritisnite na spletno stran za celozaslonski prikaz. 

Iskanje in spletni brskalnik

Iskanje s HTC One V in spletom
Na HTC One V 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 za iskanje

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite . 

2. Pritisnite  > Nastavitve. 

3. Pritisnite Google Search in prilagodite nastavitve svojim zahtevam. 

4. Ko ste končali pritisnite . 

5. Pritisnite Iskalne zahteve in izberite zahteve, za katere želite, da so upoštevane 
pri iskanju. 

Iskanje na spletu in na HTC One V

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite . 

2. Vpišite besede, ki jih iščete v iskalno okence.

Ko vpisujete besede, se v obliki seznama izpisujejo predlogo iz HTC One V in 
spletnega iskalnika Google.

3. Če se tisto kar iščete pojavi med predlaganimi zadetki, pritisnite na zadetek, da 
bi ga odprli v ustrezni aplikaciji.

Pritisnite  za vnos v iskalno okence. Pojavijo se novi predlogi in 
vpišete lahko več besedila ali pritisnete  zraven predloga za hitro 
prilagoditev vašega iskanja. 

Brskanje po spletu
1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Internet. 

2. Pritisnite URL okence na vrhu zaslona. 



3. Vpišite vaše ključne besede za iskanje ali naslov spletne strani. 

4. Na spletni strani lahko:

 � Pritisnite povezavo in jo odprete, ali pritisnete in zadržite povezavo 
za ogled dodatnih možnosti.

 � Pritisnite e-poštni naslov za pošiljanje e-sporočila. 

 � Povlecite zaslon navzdol, da si na hitro ogledate okence URL in druge 
možnosti.

Preklop na Bralni način

Želite nemoteno prebrati članek ali pisati blog?

Bralni način s spletne strani odstrani menije, banerjev in ozadja. 

Med ogledom članka pritisnite ( ) (ko je na voljo) za vklop ali izklop bralnega načina.

Ogled polne verzije spletne strani 

Med ogledom spletne strani pritisnite  > Ogled namizne strani.

Odpiranje ali preklapljanje med iskalnimi okni 

Odprite več iskalnih oken, da si olajšate prehajanje med različnimi spletnimi stranmi.

1.  Med ogledom spletne strani pritisnite Zavihki.

2. Izberite med naslednjimi možnostmi:

 � za odpiranje novega okna pritisnite Nov zavihek.

 � Za prehod na drugo iskalno okno podrsajte s prstom dokler se ne pojavi 
spletna stran, ki jo iščete. Pritisnite na spletno stran za celozaslonski prikaz. 



Odpiranje zaznamka 

1.  Ko si ogledujete spletno stran pritisnite Zaznamki.

2. Na zavihku Zaznamki se pomaknite na zaznamek, ki ga želite odpreti in ga 
pritisnite. 

Če ste nastavili Google Chrome™ sync na vašem računu Google, 
pritisnite  na zaslonu Zaznamki in izberite račun Google, da si 
lahko ogledate vaše sinhronizirane zaznamke. 

Urejanje zaznamka

1.  Ko si ogledujete spletno stran pritisnite Zaznamki.

2. Na zavihku Zaznamki pritisnite  > Uredi. 

3. Pritisnite  na desni strani zaznamka, ki ga želite urediti. 

4. Vnesite svoje spremembe in pritisnite Končano.

Sinhroniziranje vaših zaznamkov z Google Chrome

Ustvarite zaznamke na vašem računalniku, v računu Google Chrome brskalnik in jih 
sinhronizirajte v HTC One V.

Za več informacij o Google Chrome obiščite http://support.google.com/chrome.

 � Uporabite vaš namizni brskalnik Google Chrome. Vpisati se morate v vaš račun 
Google in nastaviti sinhroniziranje Google Chrome.

 � Prepričajte se, da ste vpisani v vaš račun Google vedno, ko shranite zaznamke 
Google Chrome na vašem računalniku. 

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Pritisnite vaš račun Google.

3. Izberite možnost Sinhroniziraj Internet.

Shranite spletno vsebino za kasneje
Shranite spletne strani, da bi jih kasneje lahko prebrali tudi brez internetne povezave.

Nekatere videoposnetke in spletne strani (kot so vgnezdeni YouTube® videoposnetki) 
lahko tudi dodate na seznam Poglej kasneje, tako da jih lahko hitro poiščete in 
pogledate v svojem prostem času. 

Na HTC One V bodo shranjene samo spletne strani. Morali se 
boste povezati z internetom, ko boste želeli odpreti povezave 
do spletnih strani ali videoposnetkov. 

1.  Med ogledom spletne strani pritisnite Dodaj v.

2. Pritisnite Preberi kasneje ali Oglej si kasneje.

Za zapiranje spletne strani pritisnite . 

Zasebno brskanje
Uporabljate lahko neopazne zavihke za bolj zasebno brskanje po spletu. Piškotki 
brskalnika se ne delijo in zbrišejo, ko zaprete vse neopazne zavihke. Strani, ki si jih 
ogledate zasebno se prav tako ne bodo izpisale v vaši zgodovini brskanja, z izjemo 
datotek, ki jih prenesete. 

1.  V zaslonu za brskanje pritisnite Zavihki > Nov neopazen zavihek.

Dodajanje in upravljanje z vašimi zaznamki

Zaznamki spletne strani

Zaznamke spletne strani uporabite v normalnem zaslonu 
brskalnika (ne, ko uporabljate neopazen zavihek).

1.  Ko si ogledujete spletno stran pritisnite Dodaj v.

2. Pritisnite Zaznamek.

3. Uredite ime zaznamka, če je to potrebno. 

4. Za shranjevanje zaznamka v novo mapo pritisnite Zaznamki.

5. Na zaslonu Dodaj v pritisnite   > Nova mapa.

6. Pritisnite Končano.



Odpiranje zaznamka 

1.  Ko si ogledujete spletno stran pritisnite Zaznamki.

2. Na zavihku Zaznamki se pomaknite na zaznamek, ki ga želite odpreti in ga 
pritisnite. 

Če ste nastavili Google Chrome™ sync na vašem računu Google, 
pritisnite  na zaslonu Zaznamki in izberite račun Google, da si 
lahko ogledate vaše sinhronizirane zaznamke. 

Urejanje zaznamka

1.  Ko si ogledujete spletno stran pritisnite Zaznamki.

2. Na zavihku Zaznamki pritisnite  > Uredi. 

3. Pritisnite  na desni strani zaznamka, ki ga želite urediti. 

4. Vnesite svoje spremembe in pritisnite Končano.

Sinhroniziranje vaših zaznamkov z Google Chrome

Ustvarite zaznamke na vašem računalniku, v računu Google Chrome brskalnik in jih 
sinhronizirajte v HTC One V.

Za več informacij o Google Chrome obiščite http://support.google.com/chrome.

 � Uporabite vaš namizni brskalnik Google Chrome. Vpisati se morate v vaš račun 
Google in nastaviti sinhroniziranje Google Chrome.

 � Prepričajte se, da ste vpisani v vaš račun Google vedno, ko shranite zaznamke 
Google Chrome na vašem računalniku. 

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Pritisnite vaš račun Google.

3. Izberite možnost Sinhroniziraj Internet.

Shranite spletno vsebino za kasneje
Shranite spletne strani, da bi jih kasneje lahko prebrali tudi brez internetne povezave.

Nekatere videoposnetke in spletne strani (kot so vgnezdeni YouTube® videoposnetki) 
lahko tudi dodate na seznam Poglej kasneje, tako da jih lahko hitro poiščete in 
pogledate v svojem prostem času. 

Na HTC One V bodo shranjene samo spletne strani. Morali se 
boste povezati z internetom, ko boste želeli odpreti povezave 
do spletnih strani ali videoposnetkov. 

1.  Med ogledom spletne strani pritisnite Dodaj v.

2. Pritisnite Preberi kasneje ali Oglej si kasneje.



1.  Odprite vaš spletni brskalnik in se pomaknite na spletno, s katere lahko 
prenesete želeno datoteko. 

2. Izberite med naslednjimi možnostmi:

 � Sledite navodilom na spletni strani.

 � Pritisnite in zadržite na sliki ali spletni povezavi, potem pritisnite Shrani 
povezavo. 

Preden lahko namestite preneseno aplikacijo, morate nastaviti HTC One V, da 
dovoljuje namestitev aplikacij s tretje strani v Nastavitve > Varnost > Neznani viri.

Ogled vaših prenosov

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Prenosi. 

2. Pritisnite na datoteko, da jo odprete. 

Nastavitve možnosti za brskanje
Prilagodite spletni brskalnik vašim potrebam.

Nastavite zaslon in možnosti zasebnosti med uporabo spletnega brskalnika. 

Na zaslonu spletni brskalnik pritisnite  > Nastavitve. 

Nastavljanje vaše domače strani

1.  Na zaslonu spletni brskalnik pritisnite  > Nastavitve. 

2. Pritisnite Splošno  > Nastavi domačo stran.

3. Izberite domačo stran, ki jo želite uporabljati. 

Izberite kdaj naj vam prikaže vsebine, ki so kompatibilne z Adobe 
Flash

Izberite katere Adobe Flash vsebine želite videti na spletni strani in kdaj jih želite 
videti. 

1.  Na zaslonu spletni brskalnik pritisnite  > Nastavitve. 

2. Pritisnite Napredno > Omogoči Flash in dodatke > Na zahtevo.

Ko ste izbrali Na zahtevo, lahko prikažete Adobe Flash vsebino s pritiskom na   
na spletni strani.

Ogled postavk v vašem seznamu Preberi kasneje ali Oglej si kasneje

1.  Med ogledom spletne strani pritisnite Shranjeno.

2. V zavihku Kasneje izberite eno od naslednjih možnosti: 

 � V Preberi kasneje pritisnite na miniaturno sličico spletne strani, ki jo želite 
odpreti.

 � V Oglej si kasneje pritisnite na miniaturno sličico videoposnetka, ki ga 
želite odpreti. 

 � Pritisnite  za ogled dodatnih možnosti.

Ogled vaše zgodovine brskanja 
1.  Med ogledom spletne strani pritisnite  > Zgodovina. 

Lahko tudi pritisnete in zadržite  . 

2. V zavihku Zgodovina pritisnite časovno obdobje za ogled seznama spletnih 
strani, ki ste jih obiskali. 

Počistite vašo zgodovina brskanja

1.  Med ogledom spletne strani pritisnite  > Zgodovina. 

2. V zavihku zgodovina pritisnite   > Počisti vse.

Ogled strani, ki jo pogosto obiščete 

1.  Med ogledom spletne strani pritisnite  > Zgodovina. 

2. V zavihku Najbolj obiskano se pomaknite na stran, ki si jo želite ogledati in 
pritisnite nanjo. 

Počistite seznam najbolj obiskanih strani

1.  Med ogledom spletne strani pritisnite  > Zgodovina. 

2. V zavihku Najbolj obiskano pritisnite   > Počisti vse.

Prenašanje datotek in aplikacij
Datoteke in aplikacije lahko prenesete neposredno z vaših najljubših spletnih strani. 

Datoteke in aplikacije prenesene s spleta lahko prihajajo iz 
neznanih virov. Da bi zaščitili HTC One V in vaše osebne 
podatke, vam priporočamo, da prenesete in odprete le datoteke, 
ki jim zaupate.



1.  Odprite vaš spletni brskalnik in se pomaknite na spletno, s katere lahko 
prenesete želeno datoteko. 

2. Izberite med naslednjimi možnostmi:

 � Sledite navodilom na spletni strani.

 � Pritisnite in zadržite na sliki ali spletni povezavi, potem pritisnite Shrani 
povezavo. 

Preden lahko namestite preneseno aplikacijo, morate nastaviti HTC One V, da 
dovoljuje namestitev aplikacij s tretje strani v Nastavitve > Varnost > Neznani viri.

Ogled vaših prenosov

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Prenosi. 

2. Pritisnite na datoteko, da jo odprete. 

Nastavitve možnosti za brskanje
Prilagodite spletni brskalnik vašim potrebam.

Nastavite zaslon in možnosti zasebnosti med uporabo spletnega brskalnika. 

Na zaslonu spletni brskalnik pritisnite  > Nastavitve. 

Nastavljanje vaše domače strani

1.  Na zaslonu spletni brskalnik pritisnite  > Nastavitve. 

2. Pritisnite Splošno  > Nastavi domačo stran.

3. Izberite domačo stran, ki jo želite uporabljati. 

Izberite kdaj naj vam prikaže vsebine, ki so kompatibilne z Adobe 
Flash

Izberite katere Adobe Flash vsebine želite videti na spletni strani in kdaj jih želite 
videti. 

1.  Na zaslonu spletni brskalnik pritisnite  > Nastavitve. 

2. Pritisnite Napredno > Omogoči Flash in dodatke > Na zahtevo.

Ko ste izbrali Na zahtevo, lahko prikažete Adobe Flash vsebino s pritiskom na   
na spletni strani.



Upravljanje z vašimi spletnimi računi

Brisanje računa

Lahko izbrišete račun, da z HTC One V odstranite vse informacije, ki so z njim 
povezane.

Z odstranitvijo računa se ne izbrišejo informacije same spletne storitve.

1.  Povlecite in odprite panel Obvestila ter potem tapnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Tapnite račun, ki ga želite odstraniti.

3. Tapnite . 

Samodejno sinhroniziranje vseh vaših računov

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Na vrhu zaslona, pritisnite stikalo Vklop/Izklop za vklop ali izklop samodejnega 
sinhroniziranja. 

Ročno sinhroniziranje računa

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Pritisnite račun, ki ga želite sinhronizirati.

3. Pritisnite . 

Spreminjanje sinhroniziranih podatkov ali nastavitev računa

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Pritisnite račun, ki ga želite posodobiti. 

3. Pritisnite postavko, ki jo želite sinhronizirati ali urediti.

Odstranjevanje računa

Račun lahko odstranite, da bi iz HTC One V izbrisali vse informacije povezane z njim.

Odstranitev računa ne izbriše informacij iz same spletne storitve. 

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Pritisnite račun, ki ga želite odstraniti.

3. Pritisnite . 

Računi in sinhronizacija

Dodajanje vaših socialnih omrežij, e-poštnih 
računov in več

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Pritisnite . 

3. Pritisnite tip računa, ki ga želite dodati. 

4. Ko vpisujete informacije o vašem računu sledite navodilom na zaslonu.

Dodajanje enega ali več računov Google
Vpišite se v račun Google, da bi pregledali Gmail, stike, koledar in uporabili aplikacije 
Google na HTC One V.

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Pritisnite . 

3. Pritisnite Google.

4. Za vpisovanje v račun ali ustvarjanje novega sledite navodilom na zaslonu.

 � Če ste dodali več kot en račun Google, vam lahko aplikacije, kot je Gmail 
omogočajo prehajanje med vašimi računi. 

 � HTC One V lahko ustvari varnostno kopijo le za nastavitve (kot so zaznamki in 
vaše Wi-Fi geslo) prvega računa Google, ki ste ga ustvarili. 

Ste pozabili geslo vašega računa Google? 

Če ste pozabili geslo vašega računa Google, lahko pomoč poiščete na spletni strani 
Google.

1.  Na HTC One V ali na vašem računalniku odprite spletni brskalnik. 

2. Pojdite na www.google.com/accounts/recovery.

3. Vpišite e-poštni naslov ali uporabniško ime, ki ga uporabljate za vpis v vaš 
račun Google. 

4. Potrdite Predloži.

5. Za ponastavitev vašega gesla, sledite navodilom na zaslonu.



Upravljanje z vašimi spletnimi računi

Brisanje računa

Lahko izbrišete račun, da z HTC One V odstranite vse informacije, ki so z njim 
povezane.

Z odstranitvijo računa se ne izbrišejo informacije same spletne storitve.

1.  Povlecite in odprite panel Obvestila ter potem tapnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Tapnite račun, ki ga želite odstraniti.

3. Tapnite . 

Samodejno sinhroniziranje vseh vaših računov

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Na vrhu zaslona, pritisnite stikalo Vklop/Izklop za vklop ali izklop samodejnega 
sinhroniziranja. 

Ročno sinhroniziranje računa

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Pritisnite račun, ki ga želite sinhronizirati.

3. Pritisnite . 

Spreminjanje sinhroniziranih podatkov ali nastavitev računa

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Računi & 
sinhronizacija.

2. Pritisnite račun, ki ga želite posodobiti. 

3. Pritisnite postavko, ki jo želite sinhronizirati ali urediti.

Odstranjevanje računa

Račun lahko odstranite, da bi iz HTC One V izbrisali vse informacije povezane z njim.
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2. Pritisnite račun, ki ga želite odstraniti.

3. Pritisnite . 



 � Preverite, kdo je on-line v Google Talk™. On-line status ikone se pojavijo, če ste 
vpisani v Google Talk.

Filtriranje seznama vaših stikov

Izberite katere stike računa želite prikazati. 

1.  V zavihku Ljudje pritisnite  na zgornjo vrstico. 

2. Izberite spletne račune, ki vsebujejo stike, ki jih želite prikazati. 

3. Pritisnite . 

Za nastavitev možnosti razvrščanja vaših stikov pritisnite  > 
Nastavitve. 

Nastavitev možnosti za iskanje stika 

Poleg iskanja stika po imenu, lahko iščete tudi po drugih kriterijih, kot so ime skupine 
ali podjetja. 

1.  V zavihku Ljudje pritisnite  > Nastavitve. 

2. Pritisnite Išči stike po in potem izberite kriterije za iskanje. 

Nastavljanje vašega profila
Shranite vaše osebne informacije v stik, da jih boste lažje poslali drugim ljudem. 

1.  V zavihku Ljudje pritisnite Moj profil.

2. Pritisnite Uredi kartico mojega stika.

3. Vpišite ali uredite vaše ime in podrobnosti stika. 

4. Pritisnite  (ali trenutno fotografijo), da bi spremenili fotografijo vašega stika. 

5. Pritisnite Shrani.

Kaj lahko vidite v svojem profilu

Ko pritisnete Moj profil boste videli naslednje zavihke:

Prikaže podrobnosti vašega stika. Videli boste tudi vaše 
najnovejše objave v socialnih omrežjih (če ste vpisani 
v socialna omrežja). Vaš profil lahko tudi uredite ali pa ga 
delite z drugimi. 
Prikaže posodobitve, ki ste jih objavili v vaših socialnih 
omrežjih.
Prikaže albume in fotografije iz vaših socialnih omrežij. 

Ljudje

O aplikaciji Ljudje
Z aplikacijo Ljudje lahko urejate komunikacijo, ki jo opravljate z vašimi stiki preko 
telefona, sporočil, e-pošte in socialnih omrežij. 

Če imate iste stike iz različnih virov, jih lahko združite v informacije o stiku, da se vam 
ne pojavljajo podvojeni vnosi. 

Za odpiranje aplikacije Ljudje na Začetnem zaslonu pritisnite  > Ljudje. 

Vaš seznam stikov
Aplikacija Ljudje prikazuje vse stike shranjene v HTC One V in stike iz spletnih 
računov, v katere ste prijavljeni. 

Seznam stikov prikazuje tudi stike shranjene na vaši SIM kartici (označene z 

 ). 

 

Lahko: 

 � Pogledate vaš profil in uredite informacije o stiku.

 � Ustvarite, uredite ali poiščete stike. 

 � Pogledate status posodobitev.

 � Pritisnete na ime, da pogledate shranjene informacije o stiku.

 � Pogledate ikono obvestila, ko vam je stik poslal novo sporočilo ali ko ima stik 
rojstni dan. 



 � Preverite, kdo je on-line v Google Talk™. On-line status ikone se pojavijo, če ste 
vpisani v Google Talk.

Filtriranje seznama vaših stikov

Izberite katere stike računa želite prikazati. 

1.  V zavihku Ljudje pritisnite  na zgornjo vrstico. 

2. Izberite spletne račune, ki vsebujejo stike, ki jih želite prikazati. 

3. Pritisnite . 

Za nastavitev možnosti razvrščanja vaših stikov pritisnite  > 
Nastavitve. 

Nastavitev možnosti za iskanje stika 

Poleg iskanja stika po imenu, lahko iščete tudi po drugih kriterijih, kot so ime skupine 
ali podjetja. 

1.  V zavihku Ljudje pritisnite  > Nastavitve. 

2. Pritisnite Išči stike po in potem izberite kriterije za iskanje. 

Nastavljanje vašega profila
Shranite vaše osebne informacije v stik, da jih boste lažje poslali drugim ljudem. 

1.  V zavihku Ljudje pritisnite Moj profil.

2. Pritisnite Uredi kartico mojega stika.

3. Vpišite ali uredite vaše ime in podrobnosti stika. 

4. Pritisnite  (ali trenutno fotografijo), da bi spremenili fotografijo vašega stika. 

5. Pritisnite Shrani.

Kaj lahko vidite v svojem profilu

Ko pritisnete Moj profil boste videli naslednje zavihke:

Prikaže podrobnosti vašega stika. Videli boste tudi vaše 
najnovejše objave v socialnih omrežjih (če ste vpisani 
v socialna omrežja). Vaš profil lahko tudi uredite ali pa ga 
delite z drugimi. 
Prikaže posodobitve, ki ste jih objavili v vaših socialnih 
omrežjih.
Prikaže albume in fotografije iz vaših socialnih omrežij. 



Dodajanje novega stika
1.  V zavihku Ljudje pritisnite .

2. Pritisnite polje Ime in vpišite ime stika. 

Pritisnite  če želite posamezno vpisati ime stika, njegovo drugo 
ime in priimek. Glede na tip stika, mu lahko dodajate tudi nazive 
(kot je na primer dr.).

3. Izberite tip stika. To določi s katerim računom se bo stik sinhroniziral.

Nekatera polja mogoče ne bodo dostopna, ko boste dodajali stike 
z vaše SIM kartice.

4. Vpišite informacije o stiku v polje, ki vam je na voljo. 

5. Pritisnite Shrani.

Iskanje ljudi, ki jih poznate na socialnih omrežjih

HTC One V samodejno išče vaše stike na različnih socialnih omrežjih, v katera ste 
vpisani.

Glede na ujemajoče se e-poštne naslove in podrobnosti stika, lahko pošljete stiku 
prošnjo naj se pridruži vašemu socialnemu omrežju. 

Za vklop ali izklop te funkcije pritisnite  > Nastavitve v zavihku Ljudje in potem 
izberite ali počistite funkcijo Poišči ljudi, ki jih poznaš.

Za ročno osvežitev predlogov seznama ljudi pritisnite  > 
Upravljanje s stiki > Povezani stiki. V zavihku Obvestila pritisnite   
> Osveži. 

Pošiljanje prošenj za socialna omrežja vašim stikom

1.  Pritisnite obvestilo Ljudje, ki jih poznate (ko je na voljo v zavihku Ljudje).

2. Izberite Ljudje za spremljanje prijatelja ali pošiljanje prošnje za prijateljstvo. 

Uvažanje ali kopiranje stikov

Uvažanje stikov iz vaše SIM kartice

1.  V zavihku Ljudje pritisnite  > Upravljanje s stiki.

2. Pritisnite Uvozi/Izvozi > Uvozi iz SIM kartice.

3. Če imate račun Google ali Exchange ActiveSync, pritisnite tip za uvožene stike. 

4. Izberite stike, ki jih želite uvoziti.

5. Pritisnite Shrani.

Uvažanje stika iz računa Exchange ActiveSync 

1.  V zavihku Ljudje vpišite ime stika ali e-pošto v iskalno okence.

2. Pritisnite Išči stike v direktoriju vašega podjetja.

3. Pritisnite ime stika, ki ga želite kopirati v HTC One V.

4. Pritisnite   za shranitev stika v račun Exchange ActiveSync.

Kopiranje stikov iz enega računa v drugega

1.  V zavihku Ljudje pritisnite  > Upravljanje s stiki.

2. Pritisnite Kopiraj stike in izberite tip stika ali spletni račun, iz katerega boste 
kopirali. 

Možno je, da stikov iz vašega socialnega omrežja ne bo mogoče 
kopirati. 

3. Izberite tip stika ali račun v katerega želite shranjevati. 

Združevanje informacij stika
Izognite se podvojenim vnosom z združevanjem informacij iz različnih virov, kot so 
vaša socialna omrežja, v en sam stik.

Sprejemanje predlaganih povezav stika

Ko HTC One V najde stike, ki se lahko združijo, boste v aplikaciji Ljudje videli 
povezavo z obvestilom. 

1.  V zavihku Ljudje pritisnite na obvestilo o predlagani povezavi, ko je na voljo. 

Videli boste seznam stikov predlaganih za združitev. 

2. Izberite stike, za katere želite, da se združijo.

Če ne želite prejemati predlaganih povezav stikov, v zavihku Ljudje 
pritisnite  > Nastavitve. Počistite možnost Predlagane povezave 
stika.

Ročno združevanje informacij o stiku

1.  V zavihku Ljudje pritisnite na ime stika (ne na ikono ali fotografijo), ki ga želite 
povezati. 

2. Pritisnite . 

3. Lahko:

 � V Predlagane povezave pritisnete  za povezavo stika z računom. 

 � V Dodani stik pritisnete eno od možnosti za povezavo z drugim stikom. 



Uvažanje stika iz računa Exchange ActiveSync 

1.  V zavihku Ljudje vpišite ime stika ali e-pošto v iskalno okence.

2. Pritisnite Išči stike v direktoriju vašega podjetja.

3. Pritisnite ime stika, ki ga želite kopirati v HTC One V.

4. Pritisnite   za shranitev stika v račun Exchange ActiveSync.

Kopiranje stikov iz enega računa v drugega

1.  V zavihku Ljudje pritisnite  > Upravljanje s stiki.

2. Pritisnite Kopiraj stike in izberite tip stika ali spletni račun, iz katerega boste 
kopirali. 

Možno je, da stikov iz vašega socialnega omrežja ne bo mogoče 
kopirati. 

3. Izberite tip stika ali račun v katerega želite shranjevati. 

Združevanje informacij stika
Izognite se podvojenim vnosom z združevanjem informacij iz različnih virov, kot so 
vaša socialna omrežja, v en sam stik.

Sprejemanje predlaganih povezav stika

Ko HTC One V najde stike, ki se lahko združijo, boste v aplikaciji Ljudje videli 
povezavo z obvestilom. 

1.  V zavihku Ljudje pritisnite na obvestilo o predlagani povezavi, ko je na voljo. 

Videli boste seznam stikov predlaganih za združitev. 

2. Izberite stike, za katere želite, da se združijo.

Če ne želite prejemati predlaganih povezav stikov, v zavihku Ljudje 
pritisnite  > Nastavitve. Počistite možnost Predlagane povezave 
stika.

Ročno združevanje informacij o stiku

1.  V zavihku Ljudje pritisnite na ime stika (ne na ikono ali fotografijo), ki ga želite 
povezati. 

2. Pritisnite . 

3. Lahko:

 � V Predlagane povezave pritisnete  za povezavo stika z računom. 

 � V Dodani stik pritisnete eno od možnosti za povezavo z drugim stikom. 



Ustvarjanje skupine

1.  V zavihku Skupine pritisnite .

2. Vpišite ime skupine.

3. Pritisnite  da bi izbrali sliko za skupino.

4. Pritisnite  > Dodaj stik v skupino.

5. Izberite stike, ki jih želite dodati, potem pritisnite Shrani.

6. Ko je vaša skupina oblikovana, pritisnite Shrani.

Urejanje skupine stikov

1.  V zavihku Skupine pritisnite in zadržite skupino, potem pritisnite Uredi skupino.

2. Lahko:

 � Pritisnete ime skupine za spreminjanje imena. Spreminjate lahko samo 
imena skupin, ki ste jih ustvarili. 

 � Pritisnete ikono zraven skupine za spreminjanje ali odstranjevanje slike 
skupine. 

 � Pritisnete  > Dodaj stik v skupino, da bi dodali več članov.

 � Za preureditev članov skupine pritisnite in zadržite  Za preureditev 
članov skupine pritisnite in zadržite Za preureditev članov skupine 
pritisnite in zadržite

 � Pritisnete  zraven stika za odstranitev iz skupine. 

3. Pritisnite Shrani.

Pošiljanje sporočila ali e-pošte skupini

Obračunano bo vsako sporočilo posebej. Na primer, če pošljete 
sporočilo skupini petih ljudi, bo obračunanih pet sporočil.

1.  V zavihku Skupine pritisnite na skupino, ki ji želite poslati sporočilo ali e-pošto.

2. Pojdite na zavihek Dejavnosti skupine.

3. Izberite ali želite poslati besedilno sporočilo ali e-pošto.

Preureditev vaših skupin stikov

1.  V zavihku Skupine pritisnite   > Uredi skupine.

2. Pritisnite in zadržite  na koncu skupine, potem jo povlecite na njeno novo 
mesto. 

3. Pritisnite Shrani.

Prekinitev povezave

1.  V zavihku Ljudje pritisnite na ime stika (ne na ikono ali fotografijo), pri katerem 
želite prekiniti povezavo. 

2. Pritisnite . 

3. V Povezani stiki pritisnite  zraven računa, da prekinete povezavo. 

Informacije o stiku in konverzacija
Ko pritisnite stik v zaslonu Ljudje se odpre zaslon podrobnosti stika. 

Zaslon podrobnosti stika ima naslednje zavihke: 

Prikaže informacije, ki ste jih za stik shranili. Kontaktirajte stik 
tako, da pritisnete eno od možnosti.
Prikaže SMS sporočila in e-pošto, ki ste jo prejeli od stika. 
Prikaže tudi vse dohodne odhodne in zgrešene klice stika. 
Prikaže posodobitve in dogodke stika v računih socialnih 
omrežij. Če vidite obvestilo o rojstnem dnevu stika v Dogodkih, 
ga lahko pritisnete in izberete kako boste voščili stiku. 
Prikaže povezane albume in fotografije stika. 

Urejanje informacij o stiku 

1.  V zavihku Ljudje pritisnite in zadržite stik, potem pritisnite Uredi stik. 

Facebook in Twitter™ stiki ne morete urejati. 

2. Vpišite nove informacije

3. Pritisnite Shrani.

Brisanje stika

1.  V zavihku Ljudje pritisnite   > Izbriši. 

2. Izberite stike, ki jih želite izbrisati.

3. Pritisnite Izbriši.

Skupine stikov
Določite skupine stikov, da lahko pošljete sporočilo ali e-pošto celotni skupini 
naenkrat.

Skupine lahko tudi sinhronizirate na HTC One V s skupinami v vašem računu Google, 
ki je dostopen preko vašega brskalnika na vašem računalniku. Dodali smo tudi 
Pogosto skupino kot poseben tip skupine, ki samodejno shrani stike, s katerimi ste 
najpogosteje v kontaktu.



Ustvarjanje skupine

1.  V zavihku Skupine pritisnite .

2. Vpišite ime skupine.

3. Pritisnite  da bi izbrali sliko za skupino.

4. Pritisnite  > Dodaj stik v skupino.

5. Izberite stike, ki jih želite dodati, potem pritisnite Shrani.

6. Ko je vaša skupina oblikovana, pritisnite Shrani.

Urejanje skupine stikov

1.  V zavihku Skupine pritisnite in zadržite skupino, potem pritisnite Uredi skupino.

2. Lahko:

 � Pritisnete ime skupine za spreminjanje imena. Spreminjate lahko samo 
imena skupin, ki ste jih ustvarili. 

 � Pritisnete ikono zraven skupine za spreminjanje ali odstranjevanje slike 
skupine. 

 � Pritisnete  > Dodaj stik v skupino, da bi dodali več članov.

 � Za preureditev članov skupine pritisnite in zadržite  Za preureditev 
članov skupine pritisnite in zadržite Za preureditev članov skupine 
pritisnite in zadržite

 � Pritisnete  zraven stika za odstranitev iz skupine. 

3. Pritisnite Shrani.

Pošiljanje sporočila ali e-pošte skupini

Obračunano bo vsako sporočilo posebej. Na primer, če pošljete 
sporočilo skupini petih ljudi, bo obračunanih pet sporočil.

1.  V zavihku Skupine pritisnite na skupino, ki ji želite poslati sporočilo ali e-pošto.

2. Pojdite na zavihek Dejavnosti skupine.

3. Izberite ali želite poslati besedilno sporočilo ali e-pošto.

Preureditev vaših skupin stikov

1.  V zavihku Skupine pritisnite   > Uredi skupine.

2. Pritisnite in zadržite  na koncu skupine, potem jo povlecite na njeno novo 
mesto. 

3. Pritisnite Shrani.



Pošiljanje informacij o stiku
1.  V zavihku Ljudje izberite eno od naslednjih možnosti:

Za pošiljanje Storite naslednje

Informacije 
o nekem stiku

Pritisnite in zadržite ime stika (ne ikone ali fotografije) 
potem pritisnite Pošlji stik kot vCard.

Informacije 
vašega stika

Pritisnite in zadržite Moj profil, potem pritisnite Pošlji 
moj profil.

2. Izberite kako želite poslati vCard.

3. Izberite tip informacije, ki jo želite poslati. 

4. Pritisnite Pošlji.

Pošiljanje več kartic stikov naenkrat

1.  V zavihku Ljudje pritisnite  > Pošlji stike.

2. Izberite stike, katerih informacije želite deliti.

3. Pritisnite Pošlji.

4. Izberite kako želite poslati kartice stikov.

Varnostna kopija vaših stikov
1.  V zavihku Ljudje pritisnite  > Upravljanje s stiki.

2. Pritisnite Uvozi/Izvozi > Izvozi v pomnilnik telefona.

3. Izberite tip računa ali tip stika, ki ga želite izvoziti, potem pritisnite V redu.

Povrnitev stikov

Povrnete lahko samo stike, ki so bili varnostno kopirani z uporabo funkcije Izvozi 
v spomin telefona.

1.  Na zavihku Ljudje pritisnite  > Upravljanje s stiki.

2. Pritisnite Uvozi/Izvozi > Uvozi iz pomnilnika telefona.

3. Če imate nastavljenih več računov, pritisnite tip za uvožene stike.

Brisanje skupin

Izbrišete lahko samo skupine, ki ste jih ustvarili.

V zavihku Skupine lahko:

 � Pritisnete in zadržite skupino, ki jo želite izbrisati in potem pritisnete 
Izbriši skupino.

 � Pritisnete  > Uredi skupine, da bi izbrali nekaj skupin stikov, ki jih želite 
izbrisati. 

Dodajanje pripomočkov Ljudje
Ostanite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni, tako da vsaki od vaših skupin 
dodate pripomoček. 

1.  Pritisnite in zadržite na praznem mestu na vašem Začetnem zaslonu. 

2. V zavihku Pripomočki pritisnite Vsi Pripomočki > Ljudje.

3. Izberite slog pripomočka in ga povlecite na miniaturno sličico Začetni zaslon, 
kamor ga želite dodati.

4. Izberite skupino, ki jo želite dodati kot pripomoček.

5. Ponovite opisane korake za dodajanje novega pripomočka Ljudje.

Nastavljanje privzete metode komunikacije

Izberite način komunikacije (na primer klicanje ali pošiljanje sporočila), ko pritisnete 
na sliko stika v pripomočku Ljudje.

1.  Na Začetnem zaslonu pojdite na pripomoček Ljudje.

2. Pritisnite fotografijo stika na pripomočku.

3. Pritisnite metodo komunikacije, ki jo želite uporabiti za stik. 

Če želite spremeniti privzeto metodo komunikacije pritisnite na ime 
stika (ne na fotografijo), potem pritisnite Nastavi privzeto dejanje.

Kontaktiranje stika

1.  Na Začetnem zaslonu pojdite na pripomoček Ljudje.

2. Pritisnite na fotografijo stika (ne na ime) na pripomočku.

Uporabljena bo privzeta metoda komunikacije, ki ste jo nastavili za ta stik. 



Pošiljanje informacij o stiku
1.  V zavihku Ljudje izberite eno od naslednjih možnosti:

Za pošiljanje Storite naslednje

Informacije 
o nekem stiku

Pritisnite in zadržite ime stika (ne ikone ali fotografije) 
potem pritisnite Pošlji stik kot vCard.

Informacije 
vašega stika

Pritisnite in zadržite Moj profil, potem pritisnite Pošlji 
moj profil.

2. Izberite kako želite poslati vCard.

3. Izberite tip informacije, ki jo želite poslati. 

4. Pritisnite Pošlji.

Pošiljanje več kartic stikov naenkrat

1.  V zavihku Ljudje pritisnite  > Pošlji stike.

2. Izberite stike, katerih informacije želite deliti.

3. Pritisnite Pošlji.

4. Izberite kako želite poslati kartice stikov.

Varnostna kopija vaših stikov
1.  V zavihku Ljudje pritisnite  > Upravljanje s stiki.

2. Pritisnite Uvozi/Izvozi > Izvozi v pomnilnik telefona.

3. Izberite tip računa ali tip stika, ki ga želite izvoziti, potem pritisnite V redu.

Povrnitev stikov

Povrnete lahko samo stike, ki so bili varnostno kopirani z uporabo funkcije Izvozi 
v spomin telefona.

1.  Na zavihku Ljudje pritisnite  > Upravljanje s stiki.

2. Pritisnite Uvozi/Izvozi > Uvozi iz pomnilnika telefona.

3. Če imate nastavljenih več računov, pritisnite tip za uvožene stike.



5. Pritisnite   za pošiljanje. 

Odgovor na sporočilo ali posredovanje e-pošte v Gmailu

1.  V nabiralniku Gmaila pritisnite na e-pošto ali konverzacijo.

2. Za odgovor pošiljatelju pritisnite . Ali pritisnite  in izberite Odgovori vsem 
ali Posreduj.

3. Izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Če odgovarjate pošiljatelju ali ste izbrali Odgovori vsem napišite vaš 
odgovor.

 � Če ste izbrali Posreduj določite prejemnike sporočila.

Pritisnite Odzovi se če želite vložiti vaše novo sporočilo v prejeto 
e-poštno sporočilo. Vendar to odstrani vse priponke ali oblikovanje 
v originalnem sporočilu. 

4. Pritisnite   za pošiljanje. 

Pomoč

Za več informacij o uporabi Gmaila, pritisnite v Gmail nabiralniku  > Pomoč. 

Pošta

Dodajanje POP3/IMAP e-poštnega računa

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Pošta. 

2. Izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Če je to prvi e-poštni račun, ki ga dodajate v Pošto, pritisnite Ostalo 
(POP3/IMAP) na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.

 � Če ste že dodali e-poštni račun v Pošto, pritisnite ( ) > Nov račun > Ostalo 
(POP3/IMAP).

3. Vpišite e-poštni naslov in geslo vašega e-poštnega računa in potem pritisnite 
Naprej.

Če od vas zahtevajo več nastavitev za e-pošto, za pomoč 
kontaktirajte vašega ponudnika storitev. 

4. Vpišite ime računa, vaše ime in pritisnite Končaj nastavitev.

Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

Sinhronizirate lahko z Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ali novejšo 
verzijo.

Na HTC One V dodajte do 15 Exchange ActiveSync računov.

E-pošta

Gmail

Ogled vašega Gmail nabiralnika

Vsa vaša prejeta e-pošta se dostavlja v nabiralnik.

Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Gmail. 

 

Arhivirajte, izbrišite 
ali označite več kon-
verzacij

Pritisnite na kontrolno okence pred e-pošto 
ali konverzacijo. Potem pritisnite tipke na dnu 
zaslona in izberite kaj želite storiti z izbranimi 
sporočili ali konverzacijami. 

Prikažite osnutke, 
poslana sporočila in 
druge oznake

Pritisnite Nabiralnik v zgornji vrstici, potem 
pritisnite drugo oznako (kot Poslano, Osnutki 
ali oznako, ki ste jo ustvarili) za ogled sporočil 
in konverzacij pod oznako. 

Preklopite na drugi 
Gmail račun

Pritisnite Nabiralnik v zgornji vrstici, potem 
pritisnite na račun, na katerega želite preklopiti. 

Pošiljanje e-pošte v Gmailu

1.  V nabiralniku računa Gmail, ki ga želite uporabiti pritisnite . 

2. Vpišite enega ali več prejemnikov.

Želite e-poštnemu sporočilu dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) ali skrito kopijo 
(Bcc)? Pritisnite  > Dodaj Cc/Bcc.

3. Vpišite e-naslov in potem oblikujte vaše sporočilo. 

4. Če želite dodati fotografijo ali videoposnetek, pritisnite  > Dodaj datoteko.



5. Pritisnite   za pošiljanje. 

Odgovor na sporočilo ali posredovanje e-pošte v Gmailu

1.  V nabiralniku Gmaila pritisnite na e-pošto ali konverzacijo.

2. Za odgovor pošiljatelju pritisnite . Ali pritisnite  in izberite Odgovori vsem 
ali Posreduj.

3. Izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Če odgovarjate pošiljatelju ali ste izbrali Odgovori vsem napišite vaš 
odgovor.

 � Če ste izbrali Posreduj določite prejemnike sporočila.

Pritisnite Odzovi se če želite vložiti vaše novo sporočilo v prejeto 
e-poštno sporočilo. Vendar to odstrani vse priponke ali oblikovanje 
v originalnem sporočilu. 

4. Pritisnite   za pošiljanje. 

Pomoč

Za več informacij o uporabi Gmaila, pritisnite v Gmail nabiralniku  > Pomoč. 

Pošta

Dodajanje POP3/IMAP e-poštnega računa

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Pošta. 

2. Izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Če je to prvi e-poštni račun, ki ga dodajate v Pošto, pritisnite Ostalo 
(POP3/IMAP) na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.

 � Če ste že dodali e-poštni račun v Pošto, pritisnite ( ) > Nov račun > Ostalo 
(POP3/IMAP).

3. Vpišite e-poštni naslov in geslo vašega e-poštnega računa in potem pritisnite 
Naprej.

Če od vas zahtevajo več nastavitev za e-pošto, za pomoč 
kontaktirajte vašega ponudnika storitev. 

4. Vpišite ime računa, vaše ime in pritisnite Končaj nastavitev.

Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

Sinhronizirate lahko z Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ali novejšo 
verzijo.

Na HTC One V dodajte do 15 Exchange ActiveSync računov.



E-poštna sporočila so obarvana, tako da lahko brez problemov ugotovite kateremu 
e-poštnemu računu pripadajo.

V združenem nabiralniku se lahko prikazuje do 15 e-poštnih 
računov. 

Organiziranje e-poštnih sporočil

Imate v vašem nabiralniku cel kup sporočil?

Organizirajte vaša e-poštna sporočila v zavihke, da boste lahko hitro poiskali 
sporočilo, ki ga iščete. 

1.  Preklopite na e-poštni račun, ki ga želite uporabljati.

2. V nabiralniku pritisnite  > Uredi zavihke.

3. Pritisnite in zadržite zavihek, potem ga povlecite v spodnjo vrstico za dodajanje. 

4. Pritisnite  in potem podrsajte v dodani zavihek. 

Ročno osveževanje e-poštnega računa 

Kakršne koli so vaše nastavitve za sinhroniziranje, lahko kadar koli sinhronizirate vaša 
poslana in prejeta e-poštna sporočila ročno. 

 � Med pregledovanje e-poštnega računa pritisnite  > Osveži. 

 � Če imate več e-poštnih računov, jih lahko osvežite vse naenkrat. Najprej pojdite 
v nabiralnik Vsi računi. Potem pritisnite  > Osveži. 

Razvrščanje e-poštnih sporočil

E-poštna sporočila lahko razvrstite po datumu, prioriteti, predmetu, pošiljatelju ali 
velikosti. 

V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite  > Razvrsti in izberite med možnostmi 
razvrščanja. 

Za hitro brskanje po seznamu sporočil glede na izbrano možnost 
razvrščanja, pritisnite in zadržite dva prsta na katerem koli 
e-poštnem sporočilu in potem povlecite navzgor ali navzdol. 

Pošiljanje e-poštnega sporočila

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Pošta. 

2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti. 

3. Pritisnite . 

4. Vpišite enega ali več prejemnikov.

Želite e-poštnemu sporočilu dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) 
ali skrito kopijo (Bcc)? Pritisnite  > Prikaži Cc/Bcc.

5. Vpišite predmet in oblikujte vaše sporočilo. 

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Pošta. 

2. Izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Če je to prvi e-poštni račun, ki ga dodajate v Pošto, pritisnite Microsoft 
Exchange ActiveSync na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
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3. Vpišite podatke Exchange ActiveSync računa in pritisnite Naprej.

Če vaš Exchange strežnik ne podpira samodejne zaznave, boste 
motali vnesti vaše nastavitve Exchange strežnika. O podrobnostih 
se pozanimajte pri vašem sistemskem skrbniku Exchange strežnika. 

4. Izberite možnosti sinhroniziranja, ki jih želite in pritisnite Naprej.

5. Vpišite ime računa in pritisnite Končaj nastavitev.

Preverjanje vašega poštnega nabiralnika

Ko odprete aplikacijo Pošta, vam prikaže nabiralnik enega izmed e-poštnih računov, 
ki ste jih nastavili na HTC One V.

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

 

Ogled združenega nabiralnika vseh vaših e-poštnih računov 

Vaša e-poštna sporočila si lahko ogledate na enem mestu, ne da bi morali preklapljati 
med različnimi računi. 

Preprosto pritisnite vrstico, ki prikazuje trenutni e-poštni račun in potem pritisnite 
Vsi računi.
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Shranjevanje e-poštnega sporočila v aplikacijo Opravila

Shranite e-poštno sporočilo v vaš seznam Opravil, da ne boste pozabili poslati odgovora.

1.  V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite in zadržite e-poštno sporočilo in 
pritisnite Shrani v opravila.

2. Na zaslonu Novo opravilo vpišite podrobnosti opravila in pritisnite Shrani.

Iskanje e-poštnih sporočil

1.  Pritisnite . 

2. Če želite izpopolniti ali preoblikovati vaše iskanje, pritisnite , preverite 
možnosti za iskanje in potem pritisnite V redu. 

Na primer, lahko se osredotočite na iskanje v določenem delu e-poštnega sporočila 
ali preoblikujete e-poštna sporočila, ki imajo priponke ali so označena kot prioriteta. 

3. V iskalno okence vpišite besede, ki jih iščete. 

Pritisnite na zadetek, da bi odprli e-poštno sporočilo. 

Iskanje e-poštnih sporočil s stikom

Ali se spomnite pošiljatelja, vendar ne najdete določenega e-poštnega sporočila, ki 
vam ga je poslal? 

1.  Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

2. Pritisnite in zadržite e-poštno sporočilo stika. 

3. Pritisnite Poišči e-pošto pošiljatelja. 

Pojavi se seznam e-poštnih sporočil tega stika. 

Uporaba Exchange ActiveSync v e-pošti

Zastavica v e-poštnem sporočilu 

1.  SPreklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.

2. Med pregledovanjem nabiralnika pritisnite ikono zastavice, ki se pojavi zraven 
e-poštnega sporočila ali konverzacije. 

Za označitev e-poštnega sporočila v konverzaciji z zastavico 
pritisnite  za razširitev konverzacije in potem pritisnite ikono 
zastavice e-poštnega sporočila. 

Nastavljanje vašega statusa Odsotnost

1.  Preklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.

2. Pritisnite  > Odsotnost.

3. Pritisnite vaš trenutni status in potem izberite Odsotnost.

4. Nastavite datum in uro.

5. Vpišite samodejno sporočilo za odgovor.

6. Izberite eno od naslednjih možnosti:

 � Oblikujte vaše e-poštno besedilo. Pritisnite in zadržite besedo v vašem 
sporočilu, potem povlecite začetne in končne označevalnike za poudarjanje 
besedila, ki ga želite oblikovati. Pritisnite Slog in izberite možnost urejanja 
besedila.

 � Dodajte priponko. Pritisnite Dodaj in izberite priponko. 

 � Nastavite prioriteto za pomembna sporočila. Pritisnite  > Nastavi prioriteto.

7. Pritisnite Pošlji ali za kasnejše pošiljanje Shrani v osnutke.

Pošiljanje osnutka e-poštnega sporočila

1.  V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite  > Mapa > Osnutki. 

2. Pritisnite sporočilo.

3. Ko ste zaključili z urejanjem sporočila, pritisnite Pošlji.

Branje in ogovarjanje na e-poštna sporočila 

1.  Na Začetnem zaslonu pritisnite  > Pošta. 

2. Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti 

3. V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite na e-poštno sporočilo ali 
konverzacijo, ki jo želite prebrati. 

Če želite prebrati določeno sporočilo v e-poštni konverzaciji, pritisnite 
 za razširitev konverzacije in potem pritisnite e-poštno sporočilo. 

4. Pritisnite Odgovori ali Odgovori Vsem.

Pritisnite  za več možnosti e-pošte.

Kje so moja neprebrana e-poštna sporočila?

Neprebrana e-poštna sporočila se prikažejo krepko tiskana v vašem nabiralniku.

Če pregledujete združeni nabiralnik vseh vaših e-poštnih računov, se zraven neprebranih 
e-poštnih sporočil prikažejo tudi barvne vrstice. Barvne vrstice prikažejo tudi e-poštni 
račun, s katerega ste dobili e-poštno sporočilo. 

Za skupino vsa neprebrana e-poštna sporočila dodajte vrstico Neprebrano v vaš 
nabiralnik. 

1.  Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

2. V nabiralniku pritisnite  > Uredi zavihke.

3. Pritisnite in zadržite Neprebrano in potem povlecite v spodnjo vrstico 
za dodajanje. 

4. Pritisnite , in potem pritisnite zavihek Neprebrano.
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1.  SPreklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.

2. Med pregledovanjem nabiralnika pritisnite ikono zastavice, ki se pojavi zraven 
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Vaš telefon in računalnik

Kje so shranjene aplikacije, podatki in 
datoteke?
HTC One V uporablja naslednje načine shranjevanja:

Shranjevanje 
aplikacij in 
podatkov

Aplikacije so nameščene v pomnilniku označenem 
kot Notranji pomnilnik v nastavitvah vašega telefona. 
Tu so shranjeni tudi podatki, kot so vaša besedilna 
sporočila, stiki, ki ste jih ustvarili ali sinhronizirali 
z vašim telefonom, nastavitve računa in še več. Vaš 
telefon upravlja in strogo nadzoruje ta pomnilnik, ker 
le-ta vsebuje vaše zasebne informacije. Pri povezavi 
telefona z računalnikom ta pomnilnik preko računalnika 
ni dostopen. Vsebina pomnilnika se pri obnovitvi 
tovarniških nastavitev izbriše. Prepričajte se, da ste 
naredili varnostno kopijo podatkov, preden se lotite 
obnovitve tovarniških nastavitev.

Pomnilnik 
za datoteke

To je drugi pomnilnik, označen kot Pomnilnik telefona 
v nastavitvah vašega telefona. Tu lahko shranjujete 
svoje datoteke. Če vzpostavite povezavo med tel-
efonom in računalnikom, je ta pomnilnik dostopen in vi 
lahko prenašate datoteke v obeh smereh. Pri obnovitvi 
tovarniških nastavitev se lahko odločite, če želite 
izbrisati vsebino pomnilnika ali ne.

Povezovanje telefona z računalnikom
Če povezujete HTC One V z računalnikom preko kabla USB, se prikaže zaslon Izberite 
način povezave, ki vam omogoči izbrati način povezave USB.

Izberite eno izmed naslednjih opcij in potem tapnite Gotovo:

Samo 
polnjenje

To opcijo izberite, če želite med povezavo 
z računalnikom samo polniti baterijo.

Diskovni 
pogon

Ta način izberite, če želite prenašati datoteke med HTC 
One V in vašim računalnikom. V načinu diskovnega po-
gona ne boste mogli uporabljati aplikacij telefona HTC 
One V, ki izkoriščajo pomnilnik, npr. Fotoaparat.

6. Če želite drugačno sporočilo za odgovor za prejemnike, ki nišo iz vašega podjetja, 
pritisnite možnost Pošlji samodejno sporočilo za odgovor zunanjim prejemnikom 
in vpišite samodejno sporočilo za odgovor v okence, ki se pojavi na zaslonu.

7. Pritisnite Shrani.

Pošiljanje prošnje za sestanek

1.  Preklopite v vaš Exchange ActiveSync račun.

2. Pritisnite  > Novo vabilo na sestanek.

3. Vpišite podrobnosti sestanka.

4. Pritisnite Shrani.

Premikanje e-poštnih sporočil

Premikanje e-poštnih sporočil v drugo mapo

1.  Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti 

2. Izberite e-poštno sporočilo, ki ga želite premakniti.

Da bi izbrali vse, najprej izberite eno e-poštno sporočilo in potem 
pritisnite  > Izberi vse.

3. Pritisnite Premakni v in izberite mapo.

Brisanje e-poštnega sporočila

1.  Preklopite v e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

2. Pritisnite kontrolna okenca e-poštnih sporočil, ki jih želite izbrisati. 

Da bi izbrali vse, najprej izberite eno e-poštno sporočilo in potem 
pritisnite  > Izberi vse.

3. Pritisnite Izbriši.

Prehod na druge mape e-pošte

1.  V nabiralniku e-poštnega računa pritisnite  > Mapa. 

2. Pritisnite mapo pošta, v kateri so sporočila, ki jih želite. 

Spreminjanje nastavitev računa e-pošte 

Spremenite lahko nastavitve obvestil za vašo e-pošto, dodate e-poštni podpis, 
izbrišete račun in podobno. 

1.  Preklopite v e-poštni račun, pri katerem želite spremeniti nastavitve.

2. Pritisnite  > Nastavitve. 
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Internetne povezave

Podatkovna povezava
Ko prvič vklopite HTC One V, se samodejno nastavi tako, da uporablja podatkovno 
povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM kartica). 

Preverjanje podatkovne povezave, ki jo uporabljate

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

2. Pritisnite Mobilna omrežja > Omrežni operaterji ali Imena pristopnih točk.

Vklop in izklop podatkovne povezave

Izklop vaše podatkovne povezave varčuje z energijo baterije in prihrani vaš denar 
zaradi manjših stroškov porabe. 

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

2. Pritisnite stikalo Mobilna omrežja Vklop/Izklop za vzpostavitev ali prekinitev 
podatkovne povezave. 

Če nimate vzpostavljene podatkovne povezave in niste povezani 
z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejemali samodejnih posodobitev 
v vaš e-poštni nabiralnik, socialna omrežja in druge sinhronizirane 
informacije. 

Dodajanje nove dostopne točke

Pred dodajanjem nove podatkovne povezave, si pripravite ime 
dostopne točke in nastavitve vašega mobilnega operaterja 
(vključno z uporabniškim imenom in geslom, če bosta zahtevana). 

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

2. Pritisnite Mobilna omrežja > Imena pristopnih točk.

3. Na APN zaslonu pritisnite  > Nov APN.

4. Na zaslonu Uredi pristopno točko vpišite APN nastavitve. Pritisnite na postavko 
APN nastavitve za urejanje. 

5. Pritisnite  > Shrani. 

Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji vašega mobilnega operaterja in dostopajte 
do podatkovnih storitev, ko ste izven področja, ki ga pokriva vaš mobilni operater. 

HTC Sync 
Manager
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podatkovno povezavo telefona HTC One V s svojim 
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da delite internetno povezavo svojega računalnika 
s telefonom HTC One V.



Internetne povezave
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podatkovne povezave. 
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Dodajanje nove dostopne točke
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do podatkovnih storitev, ko ste izven področja, ki ga pokriva vaš mobilni operater. 



Povezovanje z drugim Wi-Fi omrežjem

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

2. Pritisnite Wi-Fi.

Za ročno iskanje Wi-Fi omrežij, ki so na voljo, pritisnite  > Skeniraj. 

3. Za povezovanje pritisnite na Wi-Fi omrežje. 

Povezovanje z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče boste morali namestiti omrežni certifikat (*.p12) na HTC One V preden se 
boste lahko povezali z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS avtentičnim protokolom.

1.  Shranite datoteko certifikata na HTC One V.

2. Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite  > Zaščita. 

3. Pritisnite Namesti iz pomnilnika telefona.

4. Izberite omrežni certifikat, ki ga potrebujete za povezavo z EAP-TLS omrežjem.

5. Vklopite Wi-Fi in se povežite z brezžičnim omrežjem. 

Povezava z navideznim zasebnim omrežjem 
(VPN) 
Dodajajte 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 omrežjem. Te informacije vam priskrbi sistemski skrbnik omrežja. 

HTC One V mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno 
povezavo. 

Dodajanje VPN povezave

Preden lahko uporabljate zaupni pomnilnik in nastavite VPN, 
morate najprej nastaviti PIN ali geslo zaklenjenega zaslona. 

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

2. V Brezžično & Omrežja pritisnite Več.

3. Pritisnite VPN > Dodaj VPN omrežje.

4. Vnesite VPN nastavitve in jih nastavite glede na podrobnosti zaščite, ki vam jih je 
priskrbel vas sistemski skrbnik. 

5. Pritisnite Shrani.

VPN je dodan v VPN funkcijo na zaslonu VPN nastavitve. 

Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem lahko povzroči 
nepričakovane stroške. Pri svojem mobilnem operaterju se 
pozanimajte o cenah podatkovnega gostovanja preden ga uporabite. 

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

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

Izberite možnost Zvok za podatkovno gostovanje, če želite, da vas HTC One 
V z zvokom opozori, da uporablja podatkovno gostovanje. 

Wi-Fi
Za uporabo Wi-Fi potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali “vročo 
dostopno točko”.

Razpoložljivost in moč Wi-Fi signala se spreminja glede na objekte 
skozi katere mora Wi-Fi signal prodreti (kot so stavbe ali zidovi 
med sobami). 

Vklop Wi-Fi in povezovanje z brezžičnim omrežjem

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

2. Pritisnite Wi-Fi stikalo Vklop/Izklop za vklop Wi-Fi.

3. Pritisnite Wi-Fi.

Izpišejo se najdena Wi-Fi omrežja. 

Če brezžičnega omrežja, ki ga želite ni na seznamu, pritisnite  > 
Dodaj omrežje za ročno dodajanje.

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

Če izberete varno omrežje, boste potrebovali omrežni ključ ali 
geslo. 

5. Pritisnite Poveži.

Ko je HTC One V povezan z brezžičnim omrežjem, se Wi-Fi ikona  pojavi 
v statusni vrstici in vam prikazuje približno moč signala. 

Ko se HTC One V naslednjič poveže z že prej uporabljenim varnim omrežjem, 
ne boste potrebovali ključa omrežnega ali gesla, razen če ponastavite HTC One 
V na privzete tovarniške nastavitve.

Prekinitev povezave s trenutnim brezžičnim omrežjem

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete, in potem pritisnite . 

2. Tapnite Wi-Fi.

3. Lahko:

 � tapnete brezžično omrežje, ki ga uporablja HTC One V, in potem potrdite 
Prekini povezavo.

 � Če želite odstraniti nastavitve tega omrežja, pritisnite in držite ime omrežja 
ter potem tapnite Pozabi omrežje.
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Bluetooth

Osnove Bluetooth-a

Vklapljanje in izklapljanje Bluetooth-a

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete, in potem pritisnite . 

2. Tapnite stikalo Vklop/izklop Bluetooth-a, da ga vklopite oz. izklopite. 

Izklopite Bluetooth, če ga ne uporabljate, da varčujete z baterijo, 
ali na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, na 
primer v letalih ali bolnišnicah. 

Spreminjanje ime naprave

Ime naprave prepozna HTC One V za druge naprave.  

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete, in potem pritisnite . 

2. Tapnite stikalo Vklop/izklop Bluetooth-a, da ga vklopite oz. izklopite.

3. Tapnite Bluetooth.

Prikaže se zaslon za Bluetooth.

4. Tapnite , in potem potrdite Preimenuj telefon.

5. V pogovorno okno vnesite novo ime za HTC One V in potem tapnite Preimenuj.

Vzpostavljanje povezave s slušalko ali 
prostoročno napravo Bluetooth
S pomočjo stereo slušalk Bluetooth lahko poslušate glasbo ali se s slušalko oz. 
prostoročno napravo za vozilo prostoročno pogovarjate.

 � Če želite poslušati glasbo preko slušalk ali prostoročne naprave za vozilo, morajo 
slušalke ali prostoročna naprava podpirati profil A2DP Bluetooth.

 � Pred vzpostavljanjem povezave nastavi »vidnost« slušalk, da jih HTC One V lahko 
prepozna. Več detajlov poiščite v navodilih za uporabo slušalk.

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete, in potem pritisnite . 

2. Če je Bluetooth izklopljen, tapnite stikalo Vklop/izklop Bluetooth-a, da ga 
vklopite.

Povezovanje z VPN

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

2. V Brezžično & Omrežja pritisnite Več.

3. Pritisnite VPN.

4. Pritisnite VPN, s katerim se želite povezati.

5. Vpišite svoje podatke in pritisnite Poveži. 

Zdaj lahko odprete spletni brskalnik, da bi dostopali do virov, kot je na primer vaš 
službeni intranet.

Prekinitev povezave z VPN

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete.

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

Uporaba HTC One V kot brezžični 
usmerjevalnik
Delite vaše podatkovne povezave z drugimi napravami, tako da spremenite  
HTC One V v brezžični usmerjevalnik.

 � Prepričajte se, da je podatkovna povezava vklopljena. 

 � Za uporabo te storitve potrebujete, s strani vašega ponudnika storitve, 
odobren podatkovni plan vezan na vaš račun.

1.  Podrsajte po panelu Obvestila, da ga odprete in pritisnite . 

2. V Brezžično & Omrežja pritisnite Več.

3. Pritisnite Prenosna dostopna točka & posredništvo.

4. Pritisnite Nastavitve prenosne Wi-Fi dostopne točke.

5. Vpišite ime usmerjevalnika ali uporabite privzeto ime usmerjevalnika. 

6. Izberite tip varnosti in nastavite geslo (ključ) za vaš brezžični usmerjevalnik. Če 
v varnosti izberete Brez, vam ni potrebno vpisati gesla.

Geslo je ključ, ki ga drugi ljudje vpišejo v svoje naprave, da bi lahko 
uporabljali HTC One V kot brezžični usmerjevalnik. 

7. Izberite možnost Prenosna Wi-Fi vroča dostopna točka za vklop brezžičnega 
usmerjevalnika. 

HTC One V je pripravljen za uporabo kot brezžični usmerjevalnik, ko v statusni vrstici 
vidite  . 
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Ostale pomembne 
informacije

Ikone stanja
 

Moč signala

GPRS povezava

GPRS v uporabi

EDGE povezava

EDGE v uporabi

3G povezava

3G v uporabi

HSDPA povezava

HSDPA v uporabi

Gostovanje

Ni signala

Kartica SIM ni nameščena

Povezava z brezžičnim omrežjem

Sinhronizacija podatkov

Baterija je napolnjena

Baterija se polni

Baterija bo kmalu izpraznjena (20 % preostale moči)

Baterija je skoraj izpraznjena (8 % in manj preostale moči)

Tihi način

Način vibriranja

Utišan mikrofon

3. Tapnite Bluetooth. 

Prikaže se zaslon za Bluetooth.

4. Če vaših slušalk ni v seznamu, tapnite , in potem Išči naprave za osvežitev 
seznama.

5. Če vidite ime slušalk v oddelku Razpoložljive naprave, tapnite njihovo ime.

6. HTC One V samodejno poskusi vzpostaviti povezavo s slušalkami.

7. Če samodejno vzpostavljanje povezave ne uspe, vnesite geslo, ki je priloženo 
vašim slušalkam.

Stanje vzpostavljanja povezave in same povezave je prikazano na zaslonu pod 
imenom slušalk ali prostoročne naprave za vozilo v oddelku naprav Bluetooth. Če 
so slušalke Bluetooth ali prostoročna naprava za vozilo povezane s HTC One V, se 
v statusni vrstici prikaže ikona povezave Bluetooth . 
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Blagovne znamke in 
avtorske pravice

 © 2012 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, HTC logotip, HTC quietly brilliant logotip, HTC One, Friend Stream, HTC 
Footprints, HTC Sense in HTC Watch so blagovne znamke ali storitvene znamke HTC 
korporacije.

Google, Google logotip, Android, Android logotip, Android Market, Android Market 
logotip, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google 
Latitude, Google Maps, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa in YouTube so 
blagovne znamke Google Inc.

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

Bluetooth® svetovna znamka in logotipi so registrirane blagovne znamke Bluetooth 
SIG, Inc.

Adobe in Flash sta registrirani blagovni znamki ali blagovna znamki Adobe Systems 
Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

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

Beats, BeatsAudio in logotip b so blagovne znamke Beats Electronics, LLC

Facebook je blagovna znamka Facebook, Inc.

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

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

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

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

Polaris Office je blagovna znamka Infraware, Inc.

Vse ostale družbe, imena produktov in storitev, ki so tukaj omenjene so blagovne 
znamke, registrirane blagovne znamke ali storitvene znamke. 

Tukaj predstavljene slike so simulacije. HTC ne odgovarja za tehnične ali uredniške 
napake ali pomanjkljivosti, niti za nenamerne ali posledične škode, ki izhajajo iz 
opreme tega gradiva. Informacije so podane takšne kot so, brez kakršne koli garancije 
in so lahko predmet nenapovedane spremembe. HTC si prav tako pridržuje vse 
pravice do pregleda tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

Noben del tega dokumenta ne sme biti reproduciran v kakršni koli obliki ali pod 
kakršnimi koli pogojih, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, 
snemanjem ali shranjevanjem v nadomestni sistem, ali preveden v kateri koli jezik 
v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani družbe HTC. 

Zvočnik je vključen

Slušalke z mikrofonom so povezane

Slušalke so povezane

Bluetooth je vklopljen

Povezava z napravo Bluetooth

Letalski način

GPS vklopljen

Alarm je vklopljen



Blagovne znamke in 
avtorske pravice

 © 2012 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, HTC logotip, HTC quietly brilliant logotip, HTC One, Friend Stream, HTC 
Footprints, HTC Sense in HTC Watch so blagovne znamke ali storitvene znamke HTC 
korporacije.

Google, Google logotip, Android, Android logotip, Android Market, Android Market 
logotip, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google 
Latitude, Google Maps, Google Talk, Google Wallet, Gmail, Picasa in YouTube so 
blagovne znamke Google Inc.

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

Bluetooth® svetovna znamka in logotipi so registrirane blagovne znamke Bluetooth 
SIG, Inc.

Adobe in Flash sta registrirani blagovni znamki ali blagovna znamki Adobe Systems 
Incorporated v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

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

Beats, BeatsAudio in logotip b so blagovne znamke Beats Electronics, LLC

Facebook je blagovna znamka Facebook, Inc.

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

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

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

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

Polaris Office je blagovna znamka Infraware, Inc.

Vse ostale družbe, imena produktov in storitev, ki so tukaj omenjene so blagovne 
znamke, registrirane blagovne znamke ali storitvene znamke. 

Tukaj predstavljene slike so simulacije. HTC ne odgovarja za tehnične ali uredniške 
napake ali pomanjkljivosti, niti za nenamerne ali posledične škode, ki izhajajo iz 
opreme tega gradiva. Informacije so podane takšne kot so, brez kakršne koli garancije 
in so lahko predmet nenapovedane spremembe. HTC si prav tako pridržuje vse 
pravice do pregleda tega dokumenta brez predhodnega obvestila.

Noben del tega dokumenta ne sme biti reproduciran v kakršni koli obliki ali pod 
kakršnimi koli pogojih, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, 
snemanjem ali shranjevanjem v nadomestni sistem, ali preveden v kateri koli jezik 
v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani družbe HTC. 
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Preberite pred uporabo naprave 
BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA. 
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. 

Pravne omejitve 
INFORMACIJE O VREMENU, INFORMACIJE O BORZNIH TEČAJIH, 
PODATKI IN DOKUMENTACIJA (»PRIDOBLJENE INFORMACIJE«) 
SO POSREDOVANI »TAKO KOT SO« IN BREZ GARANCIJE ALI 
TEHNIČNE PODPORE. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA 
DOVOLJUJE ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI 
PARTNERJI izrecno zavračajo kakršne koli garancije, najsi 
določene z zakonom ali kako drugače, glede pridobljenih 
informacij, vključno, vendar brez omejitev, s kakršnimi koli izrecno 
navedenimi ali domnevanimi garancijami prodaje, primernosti za 
določen namen, nekršitve pogodbe, kvalitete, natančnosti, 
celotnosti, učinkovitosti, zanesljivosti, uporabnosti. Brez omejitve 
zgoraj navedenega se tudi šteje, da družba HTC in njeni partnerji 
ne jamčijo za uporabo pridobljenih informacij ali rezultatov, ki 
izhajajo iz njihove uporabe, ter da te informacije uporabljate na 
lastno odgovornost. 
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Omejitev odškodnine 
DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE 
ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI NISO V 
NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, UPORABNIKOM, NITI 
TRETJI OSEBI ZA POSREDNE, POSEBNE, NAKLJUČNE ALI 
POSLEDIČNE ŠKODE, V KAKRŠNEM KOLI OBSEGU, KI BI LAHKO 
IZHAJALE IZ POGODBE ALI NJENE KRŠITVE, VKLJUČNO Z, 
VENDAR NE OMEJENO NA POŠKODBE, IZGUBO DOBIČKA, 
IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, 
IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA, NE GLEDE NA NJIHOVO 
PREDVIDLJIVOST OZ. NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA DRUŽBA 
HTC ALI NJENI PARTNERJI OBVEŠČANA O MOŽNOSTI TAKŠNIH 
ŠKOD. V NOBENEM PRIMERU CELOTNA ODGOVORNOST 
DRUŽBE HTC ALI NJENIH PARTNERJEV NE PRESEGA OD VAS 
PREJETEGA ZNESKA, IN TO NE GLEDE NA PRAVNI SISTEM, V 
KATEREM SE PREDMET OBTOŽBE REŠUJE. PREJ NAVEDENE 
INFORMACIJE NE VPLIVAJO NA ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI 
MOGOČE OVREČI. 

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

Varnostna načela za vir napajanja 
 Používajte správny vonkajší zdroj napájania 

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: 
Omrežni polnilec: 
HTC, Model TC P450-EU, TC P450-US, TC E250, TC P450-AUS 

 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: 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 (140 ˚F), 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.. 

TC P450-CN, TC P450-BR, TC E250-ARG, TC B270 
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 Bodite še posebej previdni 
 Hranite aparat na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli 

tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.  
 Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z 

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

 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 (140 ˚F), 
na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za 
steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu 
sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do 
poškodovanja izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila. 
Nevarnost poškodb sluha 

 

POZOR: Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje 
prekomerno glasne glasbe lahko povzroči dolgotrajne 
poškodbe sluha. 

 OPOMBA: Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno 
spodaj) za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo 
zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa norma NF 
EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo 
za Francijo L. 5232-1. 

 Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model HS S250. 
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Varnost v letalu 
Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove 
komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba 
funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav 
nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne 
smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo. 

Omejitev uporabe v nevarnem okolju 
Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih 
goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na 
mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, 
kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v 
kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali 
kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije 
ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate 
zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali 
požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt. 

Eksplozivno okolje 
Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se 
nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov 
uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in 
označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali 
požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo 
smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo 
na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske 
črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, ki 
se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, 
kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori s 
potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, 
jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje 
goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva 
ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije 
ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. 

Varnost cestnega prometa 
Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati 
pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila 
(tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in 
lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne 
zakone in predpise, ki omejujejo uporabo  
brezžičnih naprav med vodenjem vozila. 
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Vpliv visokofrekvenčnih polj 
Posameznikom, ki jih skrbi omejitev vpliva visokofrekvenčnih polj, 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) daje naslednje nasvete: 
Preventivni ukrepi: Sedanje znanstvene informacije ne dokazujejo, 
da bi bilo potrebno posebej preventivno ukrepati pri uporabi 
mobilnih telefonov. Če so posamezniki zaskrbljeni, lahko omejijo 
izpostavljanje samega sebe ali svojih otrok visokofrekvenčnim 
signalom tako, da skrajšajo dolžino telefonskih klicev oziroma 
uporabljajo napravo za prostoročno telefoniranje, da bi bili mobilni 
telefoni v večji 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.. 

Vpliv visokofrekvenčnih signalov 
Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če 
je aparat vklopljen, sprejema in oddaja visokofrekvenčno 
energijo. Če komunicirate s pomočjo svojega telefona, 
sistem, ki upravlja vaš telefonski klic, regulira nivo moči, na 
katerem vaš telefon oddaja. 
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 presega omejitev za 
izpostavljanje radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne 
direktive. Te direktive je izoblikovala neodvisna znanstvena 
organizacija ICNIRP in vsebujejo mero varnosti, ki je potrebna za 
zagotovitev varnosti vseh oseb, ne glede na njihovo starost ali 
zdravstveno stanje. 
V teh direktivah se uporablja merska enota SAR (Specific 
Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za 
mobilne aparate je 2 W/kg in najvišja vrednost SAR za ta aparat na 
podlagi testov pri ušesu je bila 0.872 W/kg pri 10 g*. 
Glede na to, da mobilni aparati ponujajo vrsto funkcij, se lahko 
uporabljajo tudi v drugih legah, na primer na telesu, kot je opisano 
v teh navodilih**. 
Glede na to, da se SAR meri s pomočjo najvišje oddajane moči 
aparata, je dejanska vrednost SAR tega delujočega aparata tipično 
pod vrednostjo, navedeno zgoraj. To je posledica avtomatskih 
sprememb nivoja moči aparata, da bi se zagotovilo, da aparat 
uporablja le minimalno moč, potrebno 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. 
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. 
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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 
0.872 W/kg na 10 g (glava), 0.774 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 0.774 W/kg na 10 g je bila testirana tako, da je bila 
zadnja stran aparata v ovoju 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 



10  Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki 

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.

   

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 
. 
 

Namestitev 
antene 



12  Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki 

 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 
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. 

 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 40 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. 
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 Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo 
V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite 
pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno 
popravilo: 
 Izdelek je bil poškropljen s tekočino ali je vanj padel kakšen 

predmet. 
 Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi. 
 Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval. 
 Očitni so znaki pregretja izdelka. 
 Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje 

normalno.. 
 Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo 

V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite 
pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno 
popravilo. 

 Preprečite delovanje toplo 
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 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. 
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 Izogibajte se nestabilni pritrditvi 
Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.  

 Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo 
Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in 
izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem 
aparatom. 

 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 

Za účelom zníženia rizika nehody venujte prístroju pri jeho 
ovládaní maximálnu pozornosť. 

 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 
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brezžični telefon. 

Identifikacija za kontrolne organe 
Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko 
modela PK76100.  
Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata 
uporabljajte z izdelkom PK76100 samo spodaj navedeno opremo. 
Baterija ima dodeljeno številko modela BK76100. 

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. 

Identifikacija za kontrolne organe 
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 62209-1 
 EN 62311 
 EN 62209-2 
 EN 60950-1 
 EN 50332-1 
 EN 301 489-1 
 EN 301 489-3 
 EN 301 489-7 
 EN 301 489-17 
 EN 301 489-24 
 EN 301 511 
 EN 301 908-1 
 EN 301 908-2 
 EN 300 328 
 EN 300 440-1 
 EN 300 440-2 
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Toto zariadenie je možné používať v týchto krajinách:

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 

Bezpečnostné informácie Telecommunications & 
Internet Association (TIA) 
Srčni spodbujevalniki 
Asociacija Health Industry Manufacturers Association priporoča 
ohranjanje minimalne razdalje 15 cm  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 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 
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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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. 
 
Izdelki z brezžično napravo (LAN 2.4-GHz), Francija  
Za brezžično delovanje LAN (2.4-GHz) modula v tem izdelku 
veljajo določene omejitve. Ta naprava se lahko izkorišča v okviru 
celotnega frekvenčnega pasu od 2400–MHz do 2483.5–MHz 
(kanali 1 do 13) v okviru notranje uporabe. Pri zunanji uporabi se 
lahko izkorišča le frekvenčni pas od 2400 do 2454 MHz. 
Najnovejše zahteve lahko razberete z naslednje spletne strani: 
http://www.art-telecom.fr 

 



 

 
 

IZJAVO O SKLADNOSTI 
Namenjeno za EU 

Za aparat: 

Smartphone  

(Opis izdelka) 

HTC One V  

(Ime izdelka za nemene trženja) 

PK76100  

(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/EC, če se 
uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme: 

 

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

Veljavne norme: EN50360:2001,EN 62209-1:2006,EN62311:2008, EN 62209-2:2010     

 

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

Veljavne norme: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010, EN50332-1:2000               

 

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

Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1 /-24 V1.5.1         

 

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

Veljavne norme: EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V4.2.1/-2 V5.2.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 
300 440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1                                                         

 

 

 

Odgovorna oseba za to izjavo:  

Philip Blair                       

(Ime in podpis) 

Vedúci projektu  

(Položaj/naslov) 

Veľk á  B r i t á n i a                         2 0 1 2 / 0 2 / 1 7    

( K r a j )                                    ( D a t u m )  

宏達國際電子股份有限公司  

HTC Corporation 
23, Xinghua Rd.,

Taoyuan 330, Taiwan

EN62479 :2010
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