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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
Oznake, uporabljene v navodilih
V teh navodilih uporabljamo naslednje 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 označuje 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

Drugi uporabni viri
Da bi poskrbeli za varnosti, varovanje zdravja in upoštevanje drugih
predpisov si preberite Varnostna navodila, ki se nahajajo v paketu.
Poleg teh navodil za uporabo lahko najdete dodatne informacije in
odgovore na pogosto zastavljena vprašanja na: www.htc.com/us/support.
Da bi izvedeli še več o uporabi telefona Windows® Phone, odprite
Pomoč+Nasveti na vašem telefonu ali uporabite spletni brskalnik in pojdite
na windowsphone.com.

Nekatere Windows Phone funkcije ali Microsoft® storitve niso
dostopne v vseh državah ali regijah.

Odpiranje paketa
Vaš telefon

1. NAZAJ
2. Povezava USB
3. START
4. ISKANJE
5. Tipka za fotoaparat
6. GLASNOST
7. Kontrolna lučka LED
8. Senzor za bližino
9. POWER (VKLOP)
10. 3.5mm vhod za slušalke
11. Sprednji fotoaparat

Če uporabljate zaščito zaslona, prosimo, da ne prekrivate ali
blokirate senzorja za bližino. Za vaš telefon lahko kupite posebno
zaščito zaslona, ki ima že vgrajeno odprtino za senzor.

SIM kartica
SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, podrobnosti servisiranja in
pomnilnik za shranjevanje stikov imenika in kratkih sporočil.

Vstavljanje SIM kartice
1. Vstavite orodje za odstranjevanje SIM kartice (ali manjšo zakrivljeno
sponko za papir) v majhno luknjico, ki se nahaja poleg nosilca SIM kartice.

2. Izvlecite nosilec SIM kartice in vanj vstavite SIM kartico (s stiki obrnjenimi
navzdol).

3. Vstavite nosilec za SIM kartico v režo.

Odstranjevanje SIM kartice
Pred odstranjevanjem SIM kartice, se prepričajte, da ste izklopili
vaš telefon.

1. Vstavite orodje za odstranjevanje SIM kartice (ali manjšo zakrivljeno
sponko za papir) v majhno luknjico, ki se nahaja poleg nosilca za SIM
kartico.
2. Izvlecite nosilec SIM kartice ter odstranite SIM kartico.

Baterija
Vaš telefon uporablja neodstranljivo baterijo, ki se lahko ponovno napolni.
Kako dolgo bo baterija zdržala preden jo bo potrebno napolniti, je odvisno
od vaše uporabe telefona. Funkcije in dodatki, ki jih uporabljate lahko
vplivajo na življenjsko dobo baterije. Na primer, če imate Bluetooth®
povezavo vedno vključeno, se poraba poveča. Dolgi telefonski pogovori
in pogosto brskanje po spletu porabijo veliko energije baterije. Upoštevati
morate tudi vašo lokacijo: slab signal vašega mobilnega omrežja in
ekstremne temperature slabo vplivajo na delovanje baterije.

Polnjenje baterije
Preden vklopite in prvič uporabite telefon, 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.
Ko se baterija polni LED lučka sveti rdeče, lučka spremeni barvo v zeleno, ko
je baterija popolnoma napolnjena.
Ko polnite baterijo in je telefon vklopljen, se v vrstici stanja pojavi ikona
). Ko se baterija napolni, se ikona polnjenja baterije
polnjenja baterije
spremeni v ikono polne baterije
.

Zaradi varnostnih razlogov se baterija preneha polniti, če se
pregreje.

Vklop in izklop
Vklop
Preprosto pritisnite tipko POWER.

Ko prvič vklopite vaš telefon, je potrebno urediti nastavitve.

Izklop
1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko POWER da ga ponovno vklopite,
nato odklenite zaslon.
2. Pritisnete in zadržite tipko POWER dokler se ne pojavi sporočilo,
podrsajte navzdol na izklop..
3. Podrsajte s prstom navzdol po zaslonu.

Se telefon ne odziva?
Ponovno zaženite vaš telefon, če se ne odziva, ko se dotaknete zaslona ali
pritisnete na tipke.
Pritisnite in zadržite tipko POWER za vsaj 12 sekund.
Vaš telefon se bo izklopil in nato spet vklopil.

Nastavljanje vašega telefona
Vaš PIN
Nekatere SIM kartice se dobavljajo s kodo PIN (osebno izkazno številko), ki
jo nastavi vaš operater.
Če vaš telefon zahteva PIN kodo, jo vpišite in pritisnite enter.

Če vpišete napačno PIN kodo trikrat, se SIM kartica zablokira. Ko se
vam to zgodi, lahko SIM kartico odblokirate s PUK kodo (kodo za
odklepanje PIN-a), ki jo dobite pri vašem mobilnem operaterju.

Prvo nastavljanje vašega telefona
Ko prvič vklopite vaš telefon, vas bo prosil, da ga nastavite. Sledite
navodilom na zaslonu in vse bo šlo kot po maslu.
Ne pozabite se vpisati v vaš Microsoft račun, da boste lahko uporabljali
storitve, kot so Windows Store, Xbox LIVE® in druge.

Nastavljanje računa
Nastavite vaše spletne račune, da boste lahko pošiljali in prejemali e-pošto
in podobno.
Glede na tip e-poštnega računa, ki ga nastavljate, so vam lahko na vašem
telefonu dostopne tudi druge postavke, kot na primer koledar, stiki in druge
informacije. Ko se vpišete v vaše račune na socialnih omrežjih, boste lahko
prejemali tudi obvestila o posodobitvah stanj vaših prijateljev in pregledovali
slike, ki so jih objavili.

Nastavljanje računa
1. Na Začetnem zaslonu, podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > e-pošta+računi.
3. Pritisnite dodaj račun in potem pritisnite tip računa, ki ga želite nastaviti.

Sinhroniziranje računa
Če ne vidite vašega zadnjega e-sporočila ali posodobitve stanja v računu,
lahko račun ročno sinhronizirate in ju s tem naložite.
1. Na Začetnem zaslonu, podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > e-pošta+računi.
3. Pritisnite in zadržite račun, katerega informacije želite naložiti in potem
pritisnite sinhroniziraj.

Brisanje računa
1. Na Začetnem zaslonu, podrsajte v levo.

2. Pritisnite Nastavitve > e-pošta+računi.
3. . Pritisnite in zadržite račun, ki ga želite zbrisati in potem pritisnite izbriši.

Vaše primarnega Microsoft računa ne morete izbrisati. Da bi ga
odstranili, morate opraviti tovarniško ponastavitev.

Dodajanje stikov v vaš telefon
Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike v vaš telefon.

Spletni računi
Stiki v telefonu

Prijavite se v vaše spletne račune in uvozite informacije o stikih.
Ustvarite in shranite stike neposredno v vašem
telefonu.

SIM kartica

Kopirajte vaše SIM stike v vaš telefon.

Outlook® (Exchange ActiveSync®)

Sinhronizirajte vaše službene stike z Outlookom
(Exchange ActiveSync).

Bluetooth

Preko Bluetooth-a prejmite stike iz drugega telefona.

Prvi teden z vašim novim
telefonom
Funkcije telefona v katerih boste uživali
Bodite v stiku s svojo družino in prijatelji in delite jak se dogaja v vašem
življenju. Nadoknadite kar ste zamudili v svetu glasbe, ter še mnogo več.

Naj bo vaš telefon tako edinstven, kot vi
Opremite vaš Začetni zaslon z vsem kar je za vas pomembno. Ustvarite žive
ploščice za vaše najljubše ljudi, glasbene albume, aplikacije in drugo, ter
jih pripnite na vaš Začetni zaslon. Več informacij lahko najdete v poglavju
Začetni zaslon na strani 16.

Ujemite vsak trenutek
Ponujamo vam nekaj izjemnih funkcij fotoaparata, ki jih lahko uporabljate:

Z izredno širokim kotom prednjega fotoaparata lahko fotografirati

sami sebe in več čudovite pokrajine za vami. Lahko se tudi od blizu
fotografirate z družino ali prijatelji.

Hitro lahko odprete fotoaparat z enim samim pritiskom na posebno
tipko FOTOAPARAT, tudi ko je vaš telefon v načinu spanje.

Vaš fotoaparat lahko uporabljate v različnih okoljih, celo v razmerah
s slabo svetlobo. Več informacij o tem lahko najdete v poglavju
Fotoaparat na strani 26.

Beats by Dr. Dre Audio™
Beats Audio™ integracija vam ponuja bogato in avtentično glasbeno
izkušnjo, če poslušate glasbo, gledate videoposnetek ali igrate videoigro.
Več informacij lahko najdete v poglavju Naj vaša glasba zveni še bolje na
strani 55.

SkyDrive integracija
Če želite imeti vedno dostop do vaših fotografij, videoposnetkov in
dokumentov jih shranite v SkyDrive®. Več v poglavju Deljenje na strani 54.

Začetni zaslon
Neposredno na Začetnem zaslonu boste videli žive ploščice, ki nepretrgoma
posodabljajo in prikazujejo, kar je za vas najpomembneje. Videli boste vaš
foto album, koliko novih besedilnih in e-sporočil imate in več.

Preprosto podrsajte s prstom navzgor gor ali dol za pomikanje med
ploščicami.

Podrsajte s prstom v levo za dostopanje do aplikacij in nastavitev.
Pritisnite na črko ploščice za ogled vseh ploščic v abecedi.

Za vrnitev na Začetni zaslon iz kateregakoli zaslona, pritisnite

.

Urejanje in spreminjanje velikosti ploščic
1. Pritisnite in zadržite ploščico, ki jo želite premakniti, dokler ne lebdi.
2. Pritisnite puščico v spodnjem desnem kotu za spremembo velikosti
ploščice.
3. Povlecite ploščico na želeno mesto.
4. Ko ste končali s premikanjem ploščic, pritisnite

ali

.

Pripenjanje na Začetni zaslon
Na Začetni zaslon lahko pripnete skoraj vse: aplikacije, slike, pesmi,
priljubljene spletne strani, dokumente in celo stike.
Na primer, ko pripnete stik na Začetni zaslon, boste dobili vse posodobitve
te osebe — vsebine, e-pošto, kratka sporočila in obvestila o klicih —
neposredno na ploščici.
1. Če želite nekaj pripeti, to pritisnite in zadržite, dokler se ne prikaže meni.
2. Pritisnite pripni za začetek.

Odpenjanje ploščice
1. Pritisnite in zadržite ploščico, ki jo želite odstraniti.
2. Pritisnite

.

Prstne poteze
Uporabite prstne poteze za pomikanje po vašem telefonu.

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

Pritisnite in zadržite postavko za ogled razpoložljivih možnosti (na primer
dodatnih tipk na tipkovnici).

Podrsajte ali zdrsnite

Podrsajte s prstom navpično ali vodoravno po zaslonu, ko želite pobrskati
po dolgem seznamu ali si ogledati druge zaslone v zbirališču.

Povlecite

Z nekaj sile pritisnite in zadržite prst, preden začnete vleči. Medtem ko
vlečete imejte prst na zaslonu dokler ne dosežete želenega položaja.

Frcnite

Frcanje na zaslonu je podobno drsenju, samo da morate drseti s prstom z
lahkotnejšimi in hitrejšimi potezami, kot pri premikanju iz Začetnega zaslona
na seznam aplikacij.

Uščipnite in raztegnite

Pri nekaterih aplikacijah, kot je na primer Fotografije ali Internet Explorer,
lahko raztegnete vaše prste na zaslonu za povečavo, ko si ogledujete sliko
ali besedilo.

Uščipnite zaslon za pomanjšanje slike ali besedila.

Gibi
Uporabite gibe za utišanje zvonjenja in še mnogo več.

Obrnite za utišanje

Pri dohodnem klicu lahko obrnete vaš telefon za utišanje.

Dvignite za znižanje glasnosti

Ko ste na poslovnem sestanku ali v restavraciji, lahko dvignete vaš telefon v
zrak, ko dobite dohodni klic, da bi s tem znižali glasnost.

Nastavite glasnost, da se samodejno zviša, ko je
telefon v vašem žepu ali torbi

Ste na hrupni ulici in ne slišite kako vaš telefon zvoni v vaši torbi?
Vaš telefon lahko nastavite tako, da prepozna, ko je v torbi ali žepu in zviša
glasnost, da ga lahko slišite v hrupnem okolju.

Zarotirajte vaš telefon za boljšo sliko

Pri mnogih zaslonih lahko samodejno spremenite njihovo orientacijo iz
portreta v pokrajino z rotiranjem vašega telefona.
Ko vpisujete besedilo, lahko obrnete vaš telefon vodoravno za večjo
tipkovnico.

Nastavljanje glasnosti
1. Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST, da se pojavi
vrstica za uravnavanje glasnosti.
2. Pritiskajte tipko dokler ne dosežete želene glasnosti.

Utišanje vašega zvonca
1. Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST, da se pojavi
vrstica za uravnavanje glasnosti.
2. Pritisnite

.

Če je v nastavitvah izbrana možnost Vibriranje, bo vaš telefon preklopil v
način vibriranje. Če ta možnost ni izbrana, bo vaš telefon preklopil na tihi
način.

Način spanje
Način spanje varčuje z energijo baterije, tako da vaš telefon preklopi v stanje
nizke porabe energije, ko je zaslon ugasnjen. Prav tako prepreči nenamerne
pritiske na tipke, ko je vaš telefon v torbi ali žepu. Vendar boste še vedno
prejemali klice.

Preklop na način spanje
Na kratko pritisnite gumb POWER (VKLOP), da izklopite zaslon in preidete
v Način spanje. Ko vaš telefon nekaj časa ni v uporabi samodejno preide v
Način spanja.

Prebujanje iz načina spanje
Vaš telefon lahko ročno prebudite s kratkim pritiskom na gumb POWER
(VKLOP). Pred tem boste morali odkleniti zaslon.

Vaš telefon se samodejno prebudi, ko imate dohodni klic.

Zaklenjen zaslon
Odklepanje zaslona
Podrsajte s prstom navzgor za odklepanje zaslona ali sprejem dohodnega
klica.

Če ste nastavili geslo v nastavitvah, ga boste morali vnesti za
odklepanje zaslona.

Spreminjanje vašega zaklenjenega zaslona
Pobrskajte po zbirki prednastavljenih tapet ali izberite eno od fotografij, ki
ste jih naredili s fotoaparatom.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > zaklenjen zaslon.
3. Pritisnite na okno Ozadja in izberite fotografijo.
4. Pritisnite spremeni fotografijo in izberite fotografijo iz vaših albumov ali
da bi naredili novo fotografijo.
pritisnite
5. Če je fotografija, ki ste jo izbrali večja od dovoljene velikosti tapete

obrežite fotografijo.
Za obrezovanje povlecite fotografijo, postavite del, za katerega želite, da je
.
vaša tapeta v obrezovalno okno in pritisnite

Prilagajanje obvestil na vašem zaklenjenem zaslonu
Želite imeti kratek pregled pomembnih obvestil neposredno na vašem
zaklenjenem zaslonu?
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > zaklenjen zaslon.
3. Izberite aplikacijo za podrobnejša obvestila.
4. Izberete lahko do pet aplikacij za kratek pregled obvestil.
5. Ko ste končali, pritisnite

ali

.

Spreminjanje zvonjenja
Izberite med prednastavljenimi zvonjenji.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > zvonjenje+ zvoki.
3. Pritisnite okno Zvonjenje.
4. Poslušajte zvonjenje s pritiskom ikone za predvajanje poleg njegovega
imena.
5. Pritisnite zvonjenje, ki ga želite uporabiti.

Spreminjanje teme
Ste žalostni?
Spremenite lahko ozadje zaslona in poudarite barve, da se ujemajo z
vašim razpoloženjem. Poudarjena barva, ki jo boste izbrali se bo pojavila
na različnih mestih, kot so ploščice na Začetnem zaslonu, ikone aplikacij,
spletne povezave, sporočila in drugje.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > teme.
3. Izberite ozadje in poudarite barve, ki so vam všeč tako, da pritisnete na
njihova okna.

Naredite posnetek zaslona
Se želite postaviti z dobrim rezultatom pri videoigri, napisati sporočilo o
funkcijah vašega telefona v blog ali objaviti posodobitev stanja o pesmi, ki
jo pravkar predvajate? Ni problema, enostavno naredite posnetek zaslona.
Pritisnite in zadržite POWER (VKLOP) in potem hitro pritisnite

.

Zaslon se shrani v album posnetki zaslona v zbirališču Fotografije.

Preklapljanje med aplikacijami
Mnoge aplikacije so lahko aktivne naenkrat in obstaja enostaven način kako

preklapljati med njimi.
1. Pritisnite in zadržite

da bi videli katere aplikacije so trenutno aktivne.

2. Podrsajte levo ali desno po zaslonu, da bi videli vse odprte aplikacije in
potem pritisnite tisto, ki jo želite uporabiti.

Windows Trgovina
V Windows trgovini lahko nalagate in kupujete aplikacije, ki ustrezajo vašim
potrebam. Na voljo vam je širok izbor brezplačnih in plačljivih aplikacij,
od aplikacij za vsak dan, pomembnih poslovnih aplikacij, so aplikacij z
zabavnimi igricami. Kupujete lahko tudi glasbo.
Da bi začeli z nakupovanjem, na Začetnem zaslonu podrsajte v levo in
pritisnite Trgovina.

Glasovno upravljanje vašega telefona
Kličite, pošljite sporočilo ali poiščite kraj z uporabo vašega glasu.

Funkcija glasovnega upravljanja ni na voljo v vseh državah ali
regijah.
1. Pritisnite in zadržite

.

Če uporabljate glasovno upravljanje prvič, boste na zaslonu opazili
nekaj primerov uporabe. Ko si boste prebrali primere, pritisnite
sprejmi.
2. Izgovorite navodila, na primer:

Če želite poklicati nekoga iz vašega seznama stikov, lahko rečete
Kliči mobilno številko Jennifer Singer.

Če želite odpreti aplikacijo, kot je Koledar, lahko rečete Odpri
Koledar.

Če želite poiskati nekaj na Spletu, kot na primer picerijo, lahko rečete
Išči picerijo.

Če potrebujete pomoč, lahko rečete Kaj

naj rečem? da bi si ogledali
ali poslušali različne načine glasovnega upravljanja. .

Vklop dodatnih glasovnih ukazov
V nastavitvah lahko vklopite dodatne glasovne ukaze, kot na primer
shranjevanje in klicanje številk hitrega klicanja. Vaš telefon lahko tudi
nastavite, da vam glasno prebere besedilno sporočilo in vam dovoli, da mu
narekujete odgovor na sporočilo brez tipkanja.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > omogoči dostop.
3. Pritisnite Govorno upravljanje Vklop/Izklop, da bi vklopili dodatne
glasovne ukaze za klice. Lahko boste uporabljali naslednje ukaze:

Shrani hitro klicanje

Za določanje številke za hitro klicanje.

Kliči številko

Za klicanje številke v hitrem klicanju.

Vklopi/izklopi preusmeritve klicev

Za vklop ali izklop preusmeritve klicev.

4. Pritisnite

, da se vrnete v seznam nastavitev.

5. Pritisnite govor.
6. Prepričajte se, da je vklopljeno Predvajanje avdio potrditev. To omogoči,
da vas telefon glasno opozarja o dohodnih klicih.
7. Če želite, da vam telefon glasno bere besedilna sporočila, pritisnite
okno Glasno preberi dohodno besedilno sporočilo. Izberite ali želite, da
vam telefon vedno prebere sporočilo, ali le ko uporabljate Bluetooth ali
običajne slušalke.

Fotoaparat
Osnove fotoaparata
Če potujete službeno ali le za zabavo, lahko uživate ob fotografiranju in
snemanju z vašim fotoaparatom.

Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo in potem pritisnite Fotoaparat,
da bi odprli aplikacijo Fotoaparat.

Ali pritisnite tipko FOTOAPARAT.

Ko prvič odprete aplikacijo Fotoaparat, lahko določite ali želite, da telefon
uporabi vašo lokacijo. Če dovolite uporabo, bo lokacijska informacija
shranjena na vaših fotografijah in boste tako vedeli kje so bile narejene.
Ko boste te fotografije delili, bodo lahko tudi drugi videli vašo lokacijsko
informacijo.

Ste vedeli, da lahko odprete aplikacijo Fotoaparat tudi ko je
zaslon zaklenjen?
Samo pritisnite tipko FOTOAPARAT.

Zaslon Iskalnik slike
Na zaslonu Iskalnik slike boste našli naslednje možnosti:

Foto/Video način
Sprednji/Glavni fotoaparat
Način bliskavica
Video luč

Leče fotoaparata
Pojdi na foto film

Bliskavica in video luč nista na voljo, ko:

Uporabljate sprednji fotoaparat.
Je moč baterije prešibka.

Zoom
Pred fotografiranjem lahko objekt približate ali oddaljite.
Preprosto raztegnite ali uščipnite zaslon, če želite povečati ali pomanjšati
sliko.

Spreminjanje nastavitev
1. Pritisnite
> foto nastavitve ali video nastavitve za izbiranje med
različnimi ločljivostmi.
2. Za shranjevanje vaših novih nastavitev pritisnite shrani.

Za več nastavitev fotoaparat na Začetnem zaslonu podrsajte
v levo in potem pritisnite Nastavitve. Potem podrsajte na
seznam aplikacije in pritisnite fotografije+kamera.

Fotografiranje
1. Odprite aplikacijo Fotoaparat.
2. Izberite vaše nastavitve fotoaparata:

Pritisnite

za nastavljanje fotoaparata na samodejno bliskavico,
izklop ali vklop bliskavice.

Pritisnite

za preklop na izredno širok kot prednjega fotoaparata za
skupinsko sliko z vašimi prijatelji.

Pritisnite
Pritisnite

, da bi izbrali ali naložili leče.
> foto nastavitve za izbiro ločljivosti, ki jo potrebujete.

3. Trdno držite vaš telefon navpično (pogled portret) ali vodoravno (pogled
pokrajina).
4. Pred fotografiranjem lahko objekt približate ali oddaljite.
5. Za fotografiranje lahko:

Pritisnete tipko FOTOAPARAT do polovice za izostritev in potem do
konca za slikanje. Fotoaparat bo samodejno izostril na objekt, ki je v
sredini zaslona.

Ali pritisnete katerokoli točko na zaslonu, kjer želite, da fotoaparat
izostri in naredite fotografijo.

Fotografija bo shranjena v album Foto film v zbirališču Fotografije.

Snemanje videoposnetka
Videoposnetke lahko snemate v pogledu portret ali pokrajina. Za najboljši
ogled vaših videoposnetkov je najprimernejši pogled pokrajina.
1. Odprite aplikacijo Fotoaparat.
2. Pritisnite
števec.

za preklop na način video. Na zaslonu boste opazili video

3. Izberite vaše video nastavitve:

Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite

za vklop ali izklop video luči med snemanjem.
za preklop na izredno širok kot prednjega fotoaparata.
> video nastavitve za izbiranje primerne ločljivosti.

4. Pred snemanjem lahko približate ali oddaljite objekt.
5. Pritisnite tipko FOTOAPARAT za začetek snemanja.
6. Za zaključek snemanja ponovno pritisnite tipko FOTOAPARAT.
Videoposnetek bo shranjena v album Foto film v zbirališču Fotografije.

Po snemanju
Po fotografiranju ali snemanju si lahko ogledate posnetke in fotografije ne
da bi zapustili aplikacijo Fotoaparat.
Izberete lahko tudi jak bi želeli storiti s fotografijo ali videoposnetkom, lahko
ga na primer naložite na SkyDrive ali objavite na socialnem omrežju.
1. Ko ste na zaslonu Iskalnik slike, pritisnite
zaslonu.

, ali podrsajte s prstom po

Videli boste fotografijo ali videoposnetek, ki se ga pravkar posneli.
2. Če je to fotografija, dvakrat pritisnite ali uščipnite in raztegnite, če jo
želite približati ali oddaljiti.
Če je to videoposnetek, samo pritisnite na ikono za predvajanje, če si
ga želite ogledati.
za ogled možnosti kaj lahko storite s fotografijo ali
3. Pritisnite
videoposnetkom.
4. Uščipnite zaslon za prehod na pogled filmski trak. Potem se z lahkoto
pomikate levo ali desno na zaslonu, če želite brskati po fotografijah in
videoposnetkih.
5. Če želite nadaljevati s snemanjem, podrsajte s prstom v levo, če držite
telefon vodoravno (ali navzgor, če držite telefon navpično) dokler niste
spet na zaslonu Iskalnik slike.

Klici
Klicanje
Nekatere SIM kartice se dobavljajo s kodo PIN (osebno izkazno
številko), ki jo nastavi vaš operater. Če vaš telefon zahteva PIN
kodo, jo vpišite in pritisnite OK. Če vpišete napačno PIN kodo
trikrat, se SIM kartica zablokira. Brez skrbi. Ko se vam to zgodi,
lahko SIM kartico odblokirate s PUK kodo (kodo za odklepanje
PIN-a), ki jo dobite pri vašem mobilnem operaterju.
1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite
2. Pritisnite

.

za odpiranje tipkovnice.

3. Vpišite številko, ki o želite klicati in pritisnite kliči.
Če želite končati klic, pritisnite končaj klic.

Če želite zaključiti klic, vendar zaslona Klicanje ne vidite več,
pritisnite obvestilo na vrhu zaslona in potem pritisnite končaj klic.

Klic v sili
V nekaterih regijah lahko opravite klic v sili tudi, če nimate SIM kartice v
telefonu ali je bila vaša SIM kartica blokirana.
1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite
2. Pritisnite

.

za odpiranje tipkovnice.

3. Vpišite vašo regionalno številko za klic v sili in pritisnite kliči.

Če ste nastavili vaše geslo, a ste ga pozabili, lahko kljub temu
opravite klic v sili, brez vnašanja gesla. Na zaklenjenem zaslonu
pritisnite klic v sili in vpišite regionalno številko za klic v sili.

Mednarodno klicanje
1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite
2. Pritisnite

.

za odpiranje tipkovnice.

3. Pritisnite in zadržite tipko 0 dokler se ne pojavi znak +..
Znak plus (+) nakazuje, da opravljate mednarodni klic (ne da bi vnesli
mednarodno vstopno številko države v kateri ste).
4. S pomočjo tipkovnice vpišite naslednje podatke:

Kodo države ali regije
Področno kodo (brez 0 na začetku)

Telefonsko številko
5. Pritisnite kliči.

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

Sprejem klica

Pritisnite sprejmi.
Če je zaslon ugasnjen in se odpre, ko prejmete klic, podrsajte od
spodaj navzgor za odklepanje in potem pritisnite sprejmi.

Zavračanje klica

Pritisnite zavrni.
Če je zaslon ugasnjen in se odpre, ko prejmete klic, podrsajte od
spodaj navzgor za odklepanje in potem pritisnite zavrni.

Kako utišati zvonjenje, ne da bi zavrnili klic
Izberite eno od možnosti:

Položite vaš telefon s sprednjo stranjo navzdol na ravno površino.
Če je vaš telefon že obrnjen navzdol, bo še vedno zvonil, ko se
pojavijo novi klici.

Pritisnite tipko ZVIŠAJ GLASNOST ali ZNIŽAJ GLASNOST.
Pritisnite tipko POWER (VKLOP) za utišanje zvonjenja in izklop
zaslona.

Kaj lahko uporabljam med klicem?
Med klicem lahko uporabite tipke na zaslonu, da vklopite zvočnik, zadržite
klic in podobno.

Vklop zvočnika med klicem
Za zmanjšanje možne okvare vašega sluha, ne približujte telefona
k vašem ušesu, ko je vklopljen zvočnik.
Na zaslonu za klic pritisnite zvočnik.
Za izklop zvočnika še enkrat pritisnite na zvočnik.

Zadržani klic
Na zaslonu za klic pritisni zadrži.
Za nadaljevanje klica še enkrat pritisnite zadrži.

Preklapljanje med klici
Če se že pogovarjate in sprejmete nov klic, lahko med pogovoroma
preklapljate med enim in drugim klicem.
1. Ko dobite nov klic, pritisnite sprejmi, da sprejmete nov klic in zadržite
prvega na čakanju.
2. Za preklapljanje med klicema, pritisnite na vrstico na vrhu zaslona.

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

Utišanje mikrofona med klicem
Na zaslonu za klic pritisnite utišaj.
Za ponoven vklop mikrofona še enkrat pritisnite utišaj.

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.

Največje možno število ljudi, ki lahko sodelujejo v konferenčnem klicu
je odvisno od 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 klicev.
4. Za dodajanje še enega udeleženca pritisnite dodaj klic in potem pokličite
številko stika.
5. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite združi klice.
6. Če želite z nekom iz konferenčnega klica govoriti zasebno, pritisnite
zasebno in potem pritisnite ime ali številko osebe.

Pritisnite združi klice, če želite združiti ostale udeleženec nazaj v
konferenčni klic.

Ali za zaključek zasebnega pogovora pritisnite končaj klic.
Za zaključek konferenčnega klica pritisnite končaj klic.

Zgodovina klicev
Uporabite Zgodovino klicev, da preverite zgrešene klice, vaše klicane

številke in prejete klice.

Preverjanje zgodovine klicev
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite

.

2. V seznamu zgodovine lahko:

Pritisnite in zadržite številko ali ime stika in ga izbrišete.
Pritisnete številko ali ime stika za vstop v seznam profila, kjer lahko
izberete: kliči, pošlji sporočilo, shrani številko (če še ni shranjena v
vaših stikih) in podobno.

Dodajanje nove telefonske številke iz zgodovine klicev v vaše
stike
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite

.

2. Pritisnite telefonsko številko, ki jo želite shraniti in pritisnite
3. Pritisnite

.

za ustvarjanje novega stika.

4. Če je potrebno uredite številko, izberite tip telefonske številke in potem
.
pritisnite
5. Dodajte ime stika in druge informacije in pritisnite

.

Lahko tudi shranite telefonsko številko iz zgodovine klicev
v obstoječ stik.

Brisanje zgodovine klicev
V seznamu zgodovine lahko:

Odstranite številko ali ime.

Pritisnite in zadržite številko ali ime in potem
pritisnete izbriši postavko.

Izbrišete celotno zgodovino

Pritisnite

> izbriši vse.

Vklop in izklop načina letalo
V mnogih državah zákon zahteva, da izklopite brezžične naprave med
poletom. Hiter način izklopa brezžičnih funkcij je preklop na način letalo.
Ko omogočite način letalo, so izklopljene vse brezžične radijske postaje,
vključno s klicno funkcijo, prenosom podatkov, storitvami Bluetooth in
Wi-Fi®. Ko onemogočite način letalo se klicne funkcije ponovno vklopijo in
obnovijo prejšnja stanja storitve Bluetooth in Wi-Fi.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > način letalo.
3. Za vklop ali izklop pritisnite tipko Stanje.
Ko je vklopljen način letalo, boste videli

ikono v vrstici stanja.

Ljudje
Ostanite v stiku
Zbirališče Ljudje je več kot le vaš imenik. Tukaj lahko ostanete v stiku tudi z
vašimi socialnimi omrežji in ljudmi, ki vam največ pomenijo.
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Ljudje.
2. Podrsajte v levo in v desno, da dostopite v seznam stikov in preverite kaj
se dogaja z vašimi stiki.

vsi

Vaš seznam stikov. Samo pritisnite na stik za klic, sporočilo, klepet ali ogled posodobitev in slik tega stika.
Pritisnite na skupino, da bi poslali sporočilo skupini in
si ogledali posodobitve in slike članov skupine.

kaj je
novega

Tukaj lahko preverite zadnje posodobitve vaših stikov,
vse priročno zbrane iz različnih računov socialnih
omrežij.

nedavni

Tukaj boste imeli hiter dostop do stikov, ki ste si jih
ogledali ali bili z njimi v stiku pred kratkim.

skupni

Tukaj lahko ustvarjate zasebne Sobe, za klepetanje in
objavljanje fotografij, videoposnetkov in podobnega. Ustvarite lahko tudi Skupine, da bi lažje sledili
posodobitvam vaših prijateljev, jim pošiljali sporočila
in podobno.

Uvažanje stikov iz vaše SIM kartice
Ko uvozite stike iz vaše SIM kartice se avtomatično sinhronizirajo z vašim
Microsoft računom. Z vaše SIM kartice se stiki ne izbrišejo. Če si niste
nastavili Microsoft računa, se stiki shranijo na vaš telefon.
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Ljudje.
2. Pritisnite

> nastavitve > uvozi SIM stike.

Dodajanje novega stika
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Ljudje.
2. V seznamu vsi pritisnite

.

3. Če imate na vašem telefonu nastavljenih več računov, pritisnite račun, v
katerem želite ustvariti stik.
4. Pritisnite določeno postavko (kot je ime, telefonska številka, e-pošta) in
potem vnesite informacije. Ko ste vnesli informacije, ne pozabite pritisniti
za shranjevanje.
5. Pritisnite dodaj fotografijo za določanje slike ali uporabite fotoaparat, da

bi naredili sliko vašega stika.
6. Ko ste končali, pritisnite

, da bi shranili nov stik.

Preskočite na določen del seznama stikov
1. V seznamu stikov vsi pritisnite ploščico črke, da se vam izpišejo ploščice
celotne abecede.
2. Za hiter preskok na določen del, ki vsebuje prvo črko imena vašega stika,
pritisnite na določeno črko.

Filtrirajte vaš seznam stikov
Seznam lahko filtrirate tako, da bodo prikazani samo stiki iz izbranih
računov.
1. V Ljudje pritisnite

> nastavitve.

2. Pritisnite filtriraj moj seznam stikov.
3. . Izberite račun iz katerega želite prikazati stike in potem pritisnite

.

Združevanje profilov stika
V Ljudje imate lahko dve ali več verzij istega stika. To se običajno zgodi, ker
imate profil istega stika na različnih socialnih omrežjih ali e-poštnih računih.
V večini primerov bo vaš telefon samodejno združil različne profile stika.
Tiste, ki niso bili združeni, lahko združite ročno.
1. Pritisnite na stik, ki je enkrat ali večkrat podvojen v seznamu stikov vsi.
2. Pritisnite

.

3. Lahko:

Pod ponujene povezave (če je na voljo), pritisnite tisto, ki jo želite
povezati s stikom.

Pritisnite izberi stik in potem pritisnite tistega, ki je podvojen.
Prekinite povezovanje profilov stika
1. V seznamu stikov vsi pritisnite stik, ki ima povezane profile.
2. Pritisnite na ikono, ki prikazuje število povezav

.

3. Pod povezani profili pritisnite na tistega, pri katerem želite prekiniti
povezavo.
4. . Pritisnite prekini povezavo.

Iskanje, urejanje ali brisanje
Iskanje stika
Če je vaš seznam stikov posebno dolg, je iskanje najbrž najhitrejši način, da
poiščete stik.
1. V seznamu stikov vsi pritisnite

.

2. V vrstico za iskanje vnesite prvih nekaj črk imena ali priimka stika, ki ga
iščete.
Izpišejo se vam ustrezni stiki.
3. Pritisnite stik za ogled informacij stika.

Urejanje informacij stika
Stikov iz omrežij Facebook®, Twitter™ ali LinkedIn® ni mogoče
urejati. Vendar lahko dodajate informacije in jih potem shranite v
drug račun (kot na primer Microsoftov račun).
1. V seznamu stikov vsi pritisnite stik, pri katerem želite urejati informacije.
2. Pritisnite

.

3. Če je stik povezan (nekdo z več različnimi računi, ki se izpišejo kot en
vnos v vašem seznamu stikov), pritisnite na račun, ki ga želite urejati (na
primer uredi račun Microsoft).
4. Urejanje ali dodajanje novih informacij za določen stik.
Ko boste vnesli nove informacije stika, ne pozabite pritisniti
uporabo sprememb.
5. Ko ste končali, pritisnite

ali

, za

.

Izbris stika
Medtem ko ni mogoče izbrisati stikov iz omrežij Facebook,
Twitter ali LinkedIn na vašem telefonu, lahko izbrišete stike drugih
storitev. Ko stik izbrišete, bo izbrisan iz vašega telefona in tudi iz
storitve kjer je shranjen.
1. V seznamu stikov vsi pritisnite stik, ki ga želite izbrisati.
2. Pritisnite

> izbriši.

3. Če je stik povezan (nekdo z več različnimi računi), izberite račun iz
katerega želite odstraniti stik.

Lahko tudi pritisnete in zadržite stik in potem pritisnete izbriši.

Deljenje s skupino stikov v realnem času
Sobe so prostori, kjer lahko klepetate s skupino, delite fotografije,
videoposnetke, koledarje in drugo.

Ustvarjanje nove sobe
Samo stiki z Windows Phone 8 lahko sodelujejo v sobi. Ko
ustvarite sobo, postanete njen lastnik. Vsi drugi člani sobe so
gostje.
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Ljudje.
2. Na zaslonu skupni pritisnite

> Soba.

3. Vpišite ime sobe in pritisnite

.

4. Pritisnite

in izberite stik, ki ga želite povabiti v sobo.

Če želite povabiti več stikov v sobo ponovite isti postopek.

Vabila v sobo so poslana v obliki besedilnega sporočila.
5. Ko ste končali pritisnite

.

Kako povabiti stik v sobo?
1. Pritisnite sobo v katero želite povabiti stike.

Če niste lastnik sobe, ne morete povabiti ljudi.
2. Pritisnite

>

.

3. Pritisnite na stik, ki ga želite povabiti.
4. Če želite povabiti nov stik, pritisnite
5. Ko ste končali pritisnite

.

.

Oseba, ki ste jo povabili bo prejela besedilno sporočilo s povezavo do vaše
sobe.

Preurejanje ploščic sob
Pomešajte zadeve.
Ploščice članov sob lahko preuredite kakorkoli želite.
1. Pritisnite na sobo, ki jo želite spremeniti.
2. Pritisnite in zadržite stik, dokler ploščica ne lebdi.
3. Povlecite ploščico na novo lokacijo.
4. Ko ste končali pritisnite

.

Upravljanje sobe

Upravljate lahko le sobo, ki ste jo ustvarili.
1. Pritisnite na sobo, ki jo želite upravljati.
2. Pritisnite

.

3. Lahko:

Spremenite ime sobe.
Dodajate ali odstranjujete goste.
Izbrišete sobo.

Kako zapustim sobo?
1. Pritisnite na sobo, ki jo želite zapustiti.

Sobe ne morete zapustiti, če ste njen lastnik.
2. Pritisnite

> zapusti sobo > zapusti.

Organizirajte svoje stike v skupino
Skupine vam pomagajo filtrirati vaša socialna omrežja. Skupine vam tudi
pomagajo, ko pošiljate isto e-sporočilo ali besedilno sporočilo različnim
stikom. Ko ustvarite skupino, se pojavi na zaslonu skupni.
Pritisnite na skupino, če si želite ogledati člane skupine in njihove
posodobitve v socialnih omrežjih, dostopati do možnosti pošiljanja skupnih
e-sporočil, besedilnih sporočil ali klepetati.

Ustvarjanje nove skupine
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Ljudje.
2. Na zaslonu skupni pritisnite
3. Vpišite ime skupine in pritisnite
4. Pritisnite

> Skupina.
.

in izberite stik, ki ga želite dodati v skupino.

Če želite povabiti več stikov v skupino ponovite isti postopek.

Pritisnite in zadržite skupini, da bi jo pripeli na Začetni zaslon.

Dodajanje stikov v skupino
1. Pritisnite skupino, v katero želite dodajati stike.
2. Pritisnite

>

.

3. Pritisnite stik, ki ga želite dodati.

Odstranjevanje stika iz skupine
1. Pritisnite skupino, iz katere želite odstraniti stik.
2. Pritisnite

in izberite stik, ki ga želite odstraniti.

3. Pritisnite odstrani iz skupine.

Spreminjanje prednosti stika člana
Če ima stik več kot en e-poštni naslov ali telefonsko številko, lahko izberete
e-poštni naslov ali telefonsko številko, ki jo želite uporabljate, ko pošiljate
skupinsko e-pošto ali besedilno sporočilo.
1. Pritisnite skupino s članom, za katerega želite spremeniti prednosti stika.
2. Pritisnite

in potem pritisnite stik.

3. Pritisnite okno Telefonska številka ali E-poštni naslov za spreminjanje
informacij.
4. Ko ste končali pritisnite
5. Pritisnite

.

, če se želite vrniti na zaslon skupine.

Preurejanje ploščic skupin
Ali ne želite abecednega razporeda članov skupine?
Ploščice članov skupine lahko uredite po lastnih željah.
1. Pritisnite skupino, ki jo želite spremeniti.
2. Pritisnite in zadržite stik dokler ploščica ne lebdi.
3. Povlecite ploščico na novo lokacijo.
4. Ko ste končali pritisnite

.

Preimenovanje skupine
1. Pritisnite skupino, ki jo želite preimenovati.
2. Pritisnite

> preimenuj.

3. Vpišite novo ime skupine.
4. Ko ste končali pritisnite

.

Izbris skupine
1. Pritisnite skupino, ki jo želite izbrisati.
2. Pritisnite

> izbriši.

Kaj je ploščica Jaz?
Ploščica Jaz je bližnjica do vašega profila. Do vašega profila lahko
dostopate iz Začetnega zaslona ali iz zbirališča Ljudje. Tukaj, na enem
mestu, najdete vse o vaših socialnih omrežjih.

Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Jaz.

Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Ljudje. Pritisnite vašo profilno
sliko.

Tukaj lahko:

Objavite novo sporočilo v vaših računih v socialnih omrežjih.
Si ogledate in komentirate objave v socialnih omrežjih.
Pritisnete tipko Všeč mi je za objave v socialnih omrežjih.
Odgovorite na posodobitve v Twitterju.
Posodobite vašo profilno sliko na Facebooku.
Posodobite vašo profilno sliko v vašem Microsoft računu.
Nastavite vaše stanje za klepet. Sporočite drugim, ko ste dosegljivi
za klepet.

Objavljanje v socialnih omrežjih
Objavljate lahko sporočila v vaših socialnih omrežjih ali pritisnete tipko Všeč
mi je za objave drugih. Svojim prijateljem lahko sporočite tudi svojo lokacijo.
Pojdite na Nastavitve > e-pošta + računi, da bi preverili katere tipe računov
socialnih omrežij lahko nastavite na vašem telefonu.

Objava sporočila
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Jaz.
2. Pritisnite objavi in posodobi in potem vpišite vaše sporočilo.
3. Če imate več računov socialnih omrežij, pritisnite okno Objavi v, izberite
.
v katerem računu želite objaviti in potem pritisnite
4. Pritisnite

.

Komentiranje objave
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Ljudje.
2. Podrsajte v levo ali v desno, da se pomaknete na kaj je novega, kjer si
lahko ogledate nedavne objave vaših stikov.
3. Ko opazite objavo, ki jo želite komentirati ali vam je všeč, pritisnite

.

4. Pritisnite okno z napisom dodaj komentar, vpišite vaš komentar in potem
.
pritisnite

Če vam je všeč objava pritisnite
všeč).

(ali pritisnite

, če vam ni

Prijava
Ko se prijavite, sporočite svojo lokacijo vašim stikom, saj lokacijo objavite na
enem ali več socialnih omrežjih. Poiščete lahko lokacije v bližini ali dodajate
novo lokacijo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Jaz.
2. Pritisnite prijava.
3. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Pritisnite kraj na seznamu, da bi se v tem kraju prijavili.
Če v seznamu ne najdete svoje lokacije, pritisnite , da bi aplikacija
poiskala vašo lokacijo. Vpišite ime kraja, kjer se nahajate in pritisnite
.

Da bi poiskali bližnji kraj, pritisnite
pritisnite

, vpišite ime kraja in potem

.

4. Ko ste našli kraj, kjer se želite prijaviti, pritisnite okno Objavi v, da bi
izbrali račun v katerem želite prikazati prijavo.
5. Pritisnite okno Objavi na Facebooku z, da bi nastavili stopnjo Facebook
zasebnosti.
6. Pritisnite

za prijavo.

Filtriranje socialnih posodobitev
Ste zasuti s posodobitvami? Poskusite s pregledovanjem objav na vsakem
socialnem omrežju posebej. Lahko tudi skrijete posodobitve z enega ali več
socialnih omrežij.

V Ljudje podrsajte desno ali levo, da bi se pomaknili v kaj je novega.
Pritisnite vsi računi in potem pritisnite račun, na katerem želite
pregledati objave.

Ali pritisnite

> nastavitve in potem izberite Skrij objave v Filtrirani

stiki.

Objave iz socialnih omrežij, ki ste jih filtrirali ne bodo več vidni.

Ustvarite lahko tudi skupino in vidne vam bodo le objave stikov
iz skupine.

Tipkovnica
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Ko zaženete aplikacijo ali izberete polje, ki zahteva besedilo ali številke, je na
zaslonu dostopna tipkovnica.
Pritisnite kamorkoli na zaslon, kjer lahko pišete in tipkovnica se samodejno
pojavi na zaslonu.

Ko ste končali z uporabo tipkovnice, pritisnite

, da bi jo zaprli.

Vklop velikih črk
Pritisnite in zadržite ali dvakrat pritisnite tipko dvigalka
črk ponovno pritisnite dvigalko.

. Za izklop velikih

Številke in simboli
1. Pritisnite

za preklop na številčno tipkovnico in simbole.

Na tipkovnici boste našli številke, najpogosteje rabljena ločila in
simbole.
2. Za uporabo več simbolov pritisnite

.

3. Nekatere tipke za simbole lahko prikažejo še več simbolov. Pritisnite in
zadržite simbol, da se vam prikažejo dodatne možnosti.
Na primer:

Pritisnite in zadržite tipko za simbol, kot na primer levi oklepaj in
potem pritisnite simbol, ki ga potrebujete.

Pritisnite in zadržite tipko pika, da se vam prikaže nekaj običajnih
znakov za ločila in potem pritisnite, kar potrebujete.

Pritisnite in zadržite tipko $, da se vam prikaže več možnosti za
simbole valut in potem pritisnite želeni simbol.

Premikanje kurzorja
Da bi premaknili kurzor v sredino besedila, ki ste ga že vpisali pritisnite in
zadržite blizu besedila, ki ga želite spremeniti dokler se kurzor ne pojavi in
potem povlecite s prstom, da bi premaknili kurzor tja kjer ga potrebujete.

Pisanje besed s predvidevanjem besedila
Tipkovnica na zaslonu ima možnost predvidevanja besedila, da bi lahko
hitreje in pravilneje pisali. Predvidevanje besedila je omogočeno privzeto in
predlagane besede se pojavljajo, ko pišete besedilo.
Za vpisovanje besed v načinu predvidevanje:

Če je beseda, ki jo potrebujete odebeljena, pritisnite presledek za vnos
te besede v vaše besedilo.

Če opazite besedo, ki jo potrebujete v predlogih preden ste zaključili s
vpisovanjem besede, pritisnite besedo za vnos v vaše besedilo.

Podrsajte po vrstici s predlogi za ogled dodatnih besed.
Če se zatipkate ali izberete napačno besedo, pritisnite na to besedo,
izpiše se vam vrstica s predlogi in izberete lahko pravilno besedo.

Spreminjanje jezika tipkovnice
Izbirate lahko med različnimi jeziki, razporeditvami in regijami za vašo
tipkovnico. Vaš telefon lahko predlaga besede in popravlja pravopisne
napake glede na jezik, ki ste ga izbrali.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > tipkovnica.
3. Pritisnite dodaj tipkovnice.
4. Izberite jezik, ki ga želite uporabljati na tipkovnici. Ko boste naslednjič
uporabljali tipkovnico boste lahko videli tipko za jezik .

Tipka za jezik bo prikazana različno na različnih tipkovnicah.
5. Ko ste končali, pritisnite

.

6. Ko boste uporabljali tipkovnico, pritisnite tipko za jezik
med jeziki, ki ste jih izbrali.

za preklapljanje

Pritisnete in zadržite lahko tudi tipko za jezik, da bi si ogledali vse
možnosti tipkovnice.

Sporočanje
Besedilna sporočila in klepet na enem mestu
Z aplikacijo Sporočanje lahko na enem mestu pošiljate besedilna sporočila
in klepetate.

Če so vaši prijatelji in družina ob telefonu ali za računalnikom, jim lahko
pošiljate besedilna sporočila ali Microsoft Messenger sporočila.
Uporabljate lahko tudi Facebook klepet.

Za Messenger klepet morate najprej ustvariti vaš Microsoft račun.
Za Facebook klepet morate najprej ustvariti vaš Facebook račun. Prav
tako ne pozabite vklopiti Facebook klepeta v nastavitvah aplikacije
Sporočanje.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite

.

2. Če želite poslati sporočilo z Microsoft Messengerjem, morate najprej
nastaviti vaše stanje za klepet.
3. Pritisnite

.

, izberite stik in potem pritisnite telefonsko številko stika ali
4. Pritisnite
Messenger ID, da bi določili kako želite poslati sporočilo.
Sporočilo lahko pošljete tudi Facebook stiku.
Ponovite postopek, da bi dodali več prejemnikov in njihova imena
bodo samodejno dodana v okno Za.
5. Pritisnite okno z napisom vpišite sporočilo in vpišite svoje besedilo.
6. Pritisnite

(), da bi ga poslali.

Ko dodajate prejemnike, lahko tudi:

Pritisnite

in izberete skupino stikov. Možnost Skupinskega

sporočila je privzeta v nastavitvah aplikacije in pomaga pri ohranjanju
odgovorov v nizu, ko pošiljate sporočila skupini ljudi. Ko je vklopljena,
so odgovori poslani kot večpredstavnostna sporočila in ne kot
besedilna sporočila.

Začnete z vpisovanjem imena osebe v okno Za in pritisnete na
ustrezno ime stika.

Vpišete telefonsko številko ali e-poštni naslov v okno Za. Za dodajanje
prejemnikov pritisnite Enter za vsakim imenom.

Nastavljanje vašega stanja za klepet
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite
2. Pritisnite

.

in potem pritisnite stanje.

Na primer, pritisnite dosegljiv, da se prijavite, da bi vas družina in
prijatelji videli v svojem Microsoft Messengerju.

Vaše stanje za klepet lahko nastavite tudi tako, da pritisnete
ploščico Jaz na Začetnem zaslonu.
Ko ste nastavili vaše stanje za klepet in se prijavili, boste videli kdo je
prijavljen v aplikaciji Sporočanje. Pritisnite stik, da bi tej osebi poslali
sporočilo.

Deljenje fotografij, videoposnetkov in drugega v
sporočilu
Z dodajanjem fotografije, videoposnetka ali drugega v besedilno sporočilo
lahko pošiljate večpredstavnostna sporočila. Tudi v Microsoft Messenger
sporočilo lahko dodajate priloge.
Fotografijo lahko pošljete tudi Facebook stiku.

Pred pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila, se prepričajte,
da je ta storitev vključena v vašem paketu za prenos podatkov.
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite
2. Pritisnite

.

, da bi ustvarili novo sporočilo.

3. V oknu Za, vpišite ime prejemnika, telefonsko številko ali e-poštni naslov.
4. Pritisnite

, če želite:

Dodati fotografijo

Pritisnite fotografija in potem izberite obstoječo fotografijo ali pritisnite
za slikanje
nove in jo dodajte. Velikost fotografije se
samodejno spremeni, ko jo dodate v besedilno sporočilo.

Dodati videoposnetek

Pritisnite videoposnetek in potem izberite
obstoječi videoposnetek.

Dodati vašo
lokacijo

Pritisnite moja lokacija.

Dodati glasovno
sporočilo

Pritisnite glasovno sporočilo in povejte svoje
sporočilo. Pritisnite končano, ko ste zaključili
s snemanjem.

Dodati informacije
stika

Pritisnite stik in potem pritisnite stik, ki ga
za dodajanje stika
želite deliti. Pritisnite
v sporočilo.

Za odstranjevanje priloge pritisnite in zadržite prilogo in pritisnite
odstrani.
5. Vpišite svoje sporočilo z uporabo tipkovnice na zaslonu ali pritisnite
za prepoznavanje glasu.
6. Pritisnite

za pošiljanje.

Pregledovanje in odgovarjanje na sporočilo
Ko prejmete novo sporočilo, boste zaslišali opozorilni zvok (če je nastavljen)
in videli kratek prikaz sporočila na vrhu zaslona.

1. Za odpiranje in branje sporočila lahko:

Pritisnete obvestilo na vrhu zaslona.
Ali odprete aplikacijo Sporočanje, da dostopate do sporočila in ga
preberete.

2. Vpišite svoj odgovor in potem pritisnite

.

Če ima stik več kot eno telefonsko številko ali e-poštni naslov,
in izberete drugega.
lahko pritisnete

Zakaj ne morem odgovoriti prijatelju preko Facebooka ali

Messengerja v istem nizu?
Če ste prijatelj z nekom na Facebooku ali Messengerju, imate najbrž več
različnih profilov za isto osebo. Njihova telefonska številka, Facebook in
Messenger informacije so lahko shranjene kot različni stiki v vašem telefonu.
V tem primeru morate te stike povezati ročno. Odprite aplikacijo Ljudje in
jih povežite.

Kopiranje in lepljenje sporočila
Prejšnje sporočilo lahko kopirate in prilepite v novo, ki ga pravkar sestavljate.
1. V seznamu nizov pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz
izmenjave sporočil s stikom.
2. Pritisnite in zadržite sporočilo, ki ga želite kopirati in potem pritisnite
kopiraj.
3. Pritisnite okno za besedilo kjer ustvarjate vaše novo sporočilo.
4. Da bi prilepili sporočilo, ki ste ga kopirali, pritisnite

.

Upravljanje s pogovori
Posredovanje sporočila
1. V seznamu nizov pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz
izmenjave sporočil s stikom.
2. Pritisnite in zadržite sporočilo, ki ga želite posredovati in potem pritisnite
posreduj.
3. Vpišite prejemnika.
4. Pritisnite

za pošiljanje.

Izbris sporočila
1. V seznamu nizov pritisnite stik (ali telefonsko številko) za prikaz
izmenjave sporočil s stikom.
2. Pritisnite in zadržite sporočilo, ki ga želite izbrisati in potem pritisnite
izbriši.

Izbris celotnega pogovora
V seznamu nizov pritisnite in zadržite stik (ali telefonsko številko) pri
katerem želite izbrisati sporočila in potem pritisnite izbriši.

E-pošta
Dodajanje vašega Microsoft računa
Ko prvič nastavljate vaš telefon, ste pozvani, da se prijavite z vašim
Microsoft računom. Če se takrat niste prijavili ali imate več kot en Microsoft
račun, pojdite na nastavitve, da bi nastavili vaš primarni Microsoft račun ali
dodatne račune.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > e-pošta+računi.
3. Pritisnite dodaj raču> Microsoft račun.
4. Vpišite vaš Microsoft račun in geslo ter potem pritisnite prijavi se.
Vaš Microsoft račun z e-pošto, stiki, koledarjem, fotografijami in vsebinami
bo sinhroniziran z vašim telefonom.

Prvega Microsoft računa, ki ste ga namestili, ni mogoče izbrisati.
Če si namestite dodatne Microsoft račune, fotografije, ki jih imate na
teh računih, ne bodo sinhronizirane z vašim telefonom.

Dodajanje POP3/IMAP e-poštnega računa
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > e-pošta+računi.
3. Pritisnite dodaj račun.
Izberite tip e-poštnega računa, ki ga želite. Če ga ne vidite v seznamu
računov, pritisnite drug račun.
4. Vpišite svoj e-poštni naslov in geslo ter pritisnite prijavi se.
Vaš telefon potem išče nastavitve vašega računa, dokonča namestitev in
sinhronizira informacije z vašim računom.
Če ste si namestili vaš Google® račun, bo vaš telefon naložil in sinhroniziral
vaš Gmail™ ter tudi Google stike in koledar iz vašega računa.
Če ste si namestili druge POP3 ali IMAP račune, bo vaš telefon sinhroniziral
e-pošto iz teh računov.

Če vaš telefon ne najde nastavitev vašega računa, pojdite na
napredno namestitev, kjer lahko vpišete dohodni in odhodni
strežnik ter druge nastavitve ročno. Te informacije boste dobili pri
vašem ponudniku e-pošte.

Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > e-pošta+računi.
3. Pritisnite dodaj račun.

4. Pritisnite Outlook.
5. Vpišite svoj e-poštni naslov in geslo ter pritisnite prijavi se.
Če telefon najde vaše nastavitve računa, počakajte, da se zaključi
sinhronizacija z vašo službeno e-pošto, stiki in koledarjem.

Če telefon ne najde vaših nastavitev računa, sledite navodilom
na zaslonu, da bi ročno vnesli nastavitve vašega Exchange
ActiveSync računa. Nastavitve vam posreduje vaš Exchange
Server administrator.

Preverjanje e-pošte
Ko ste nastavili vaše e-poštne račune, se na Začetni zaslon doda nova
ploščica za vsak račun.
1. Za odpiranje e-poštnega računa pritisnite njegovo ploščico na Začetnem
zaslonu.

Če ne opazite ploščice, podrsajte v levo od Začetnega zaslona in
potem pritisnite na vaš e-poštni račun v seznamu aplikacij.
2. V seznamu vsa e-pošta, se pomaknite navzgor ali navzdol, da bi preleteli
vaša e-sporočila.
E-sporočila so urejena v konverzacije. Če ste odgovarjali na
e-sporočilo ali jo posredovali, lahko s pritiskom na to sporočilo
razširite pogled in vidite vsa sporočila.
3. Pritisnite e-sporočilo, da se odpre in ga lahko preberete.

Če imate dolg seznam e-pošte, lahko podrsate v levo ali desno, da
preletite le neprebrana, označena ali pomembna sporočila.

Odgovarjanje ali posredovanje e-sporočila
1. Odprite in preberite sporočilo.
2. Pritisnite

.

3. Izberite ali želite odgovoriti samo pošiljatelju, vsem udeležencem ali
posredovati e-sporočilo.

Povezovanje nabiralnikov v enega
Če želite pregledovati vašo e-pošto iz različnih računov na enem mestu,
brez preklapljanja med računi, lahko vaše nabiralnike povežete v en sam
nabiralnik.
1. Pritisnite

> poveži nabiralnike.

2. Pod drugi nabiralniki pritisnite enega ali več računov, ki jih želite povezati
v vašem združenem nabiralniku.
Privzeto ime za vaš združeni nabiralnik je Povezani nabiralnik.

Pritisnite preimenuj povezani nabiralnik, če želite spremeniti ime
vašega združenega nabiralnika.
3. Pritisnite
, če se želite vrniti v vaš nabiralnik. Zdaj boste videli le en
nabiralnik, ki bo vseboval vsa vaša e-sporočila iz različnih računov
Ko boste naslednjič želeli preveriti vašo e-pošto, pritisnite
zaslonu ali v seznamu aplikacij.

na Začetnem

Kako prekinem povezovanje nabiralnikov?
1. Pritisnite

> povezani nabiralniki.

2. Pod ta nabiralnik pritisnite e-poštni račun, ki ga želite odstraniti iz
združenega nabiralnika.
3. Pritisnite prekini povezovanje.

Pošiljanje e-pošte
1. Odprite e-račun, ki ga želite uporabiti za pošiljanje e-sporočila.
2. Pritisnite

.

3. Vpišite enega ali več prejemnikov. V polju Za lahko:

Pritisnite

in izberete stik. Pritisnete še enkrat za dodajanje več

stikov.

Začnite vpisovati ime ali e-poštni naslov osebe. Če so v vaših

shranjenih stikih ustrezni naslovi ali imena, se vam izpišejo na
seznamu. Pritisnite želeni stik.

4. Vpišite zadevo in sestavite vaše sporočilo.
5. Če želite dodati sliko pritisnite

.

6. Ko želite poslati vaše e-sporočilo pritisnite

.

Ko ročno vnašate več e-poštnih naslovov, jih ločite s podpičjem.
Za pošiljanje kopije (cc) ali prikrite kopije (bcc) pritisnite > prikaži
cc & bcc ter dodajte prejemnike.

Nastavljanje prioritete za e-sporočilo
Pred pošiljanjem e-sporočila lahko nastavite njegovo prioriteto.
> prioriteta.

1. Med ustvarjanjem sporočila pritisnite
2. Izberite prioriteto za sporočilo.

Shranjevanje ali zavrnitev e-sporočil
1. Med ustvarjanjem sporočila pritisnite

.

2. Izberite ali želite shraniti vaše e-sporočilo kot osnutek, ali pa ga lahko
zavržete.

Priklic osnutka e-sporočila
1. Ko ste v seznamu e-pošta, pritisnite

> mape > osnutki.

2. Pritisnite na osnutek e-sporočila, ki ga želite urediti.
3. Pošljite e-sporočilo.

Upravljanje z e-poštnimi sporočili
Izbris, premik, označevanje ali zaznamovanje več e-sporočil
hkrati
1. Pritisnite

.

2. Za čim hitrejši izbor vseh e-sporočil v konverzaciji izberite vrhnjega (tisti,
ki prikazuje zadevo in število sporočil).
Če pa želite izbrati posamezna sporočila, označite njihova potrditvena
polja.
3. Izberite kaj želite narediti z izbranimi sporočili.

Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite

za izbris.
za premik v novo mapo.
in izberite oznake za prebrano ali neprebrano sporočilo.

Lahko tudi pritisnete v skrajno levi kot e-sporočila, da bi ga izbrali,
potem se bodo pojavila potrditvena okna in vi boste lahko izbrali
še več e-sporočil.

Izbris, premik, označevanje ali zaznamovanje enega e-sporočila
1. Pritisnite in zadržite konverzacijo na enem e-sporočilu.
2. V meniju možnosti izberite kaj boste storili s celotno konverzacijo ali
posameznim sporočilom.

Preklop na novo e-poštno mapo
1. Pritisnite

> mape.

2. Pritisnite prikaži vse mape za ogled vseh e-poštnih map.
3. Pritisnite e-poštno mapo, katere e-sporočila si želite ogledati.

Spreminjanje nastavitev e-računa
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite želeni e-račun.
> nastavitve.

2. Pritisnite

3. Pritisnite sinhroniziraj nastavitve in izberite kako pogosto naj naloži
postavke ali spremenite postavke, ki se sinhronizirajo.
4. Izberite podpis, če želite, da se izpiše v vašem poslanem e-sporočilu.
5. Pritisnite

.

Fotografije, videoposnetki in
glasba
Fotografije
O zbirališču Fotografije
V zbirališču Fotografije si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, ki ste
jih naredili s fotoaparatom. Lahko tudi prelistate albume ali pobrskate po
najnovejših slikah vaših prijateljev.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Fotografije.
3. Podrsajte v levo ali v desno po zaslonu in videli boste:

zbirka slik

Pregledate lahko vaše slike in videoposnetke
po albumih ali datumih ali si ogledate kaj je na
foto filmu. Pogledate lahko tudi svoje albume na
spletu ali albume prijateljev.

priljubljene

Tukaj vidite do 8 slik, ki ste jih označili za
priljubljene. Lahko tudi pritisnete prikaži vse,
da si ogledate še ostale. Vaše priljubljene lahko
celo pripnete na Začetni zaslon, za dostopanje z
enim pritiskom.

kaj je novega

Tukaj boste našli najnovejše slike, ki so jih vaši
prijatelji naložili na socialna omrežja. Pritisnite na
sliko, če jo želite komentirati ali na njej označiti
prijatelja.

aplikacije

Tukaj boste našli Izboljševalnik fotografij in druge
aplikacije, ki ji h lahko uporabljate za urejanje
fotografij.

Dodajanje fotografije med vaše priljubljene
Nekateri posnetki so tako dobri, da se jih preprosto ne morete nagledati.
Za hitrejši dostop do teh fotografij, jih dodajte v priljubljene.
1. V zbirališču Fotografije poiščite fotografijo, ki vam je všeč in pritisnite
nanjo, da se vam podpre.
2. Pritisnite in zadržite fotografijo ter potem pritisnite dodaj v priljubljene.

Pred dodajanjem fotografije iz spletnega albuma v vaše
priljubljene, jo morate najprej shraniti na vaš telefon. Odprite
fotografijo in potem pritisnite
> shrani na telefon.

Spreminjanje ozadja v zbirališču Fotografije
Za ozadje v vašem zbirališču Fotografije lahko izberete katerokoli fotografijo
– celo fotografijo iz spletnih albumov. Vaše zbirališče lahko prikazuje tudi
izbor vaših najljubših fotografij, ki celo rotirajo na zaslonu.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Fotografije.
3. Pritisnite

.

4. Lahko:

Izberete fotografijo, ki jo boste uporabili za ozadje. Pritisnite izberi
ozadje, izberite fotografijo in jo obrežite.

Pritisnite premešaj ozadje, če želite da se prikazujejo fotografije, ki so
označene kot priljubljene.

Če imate na Začetnem zaslonu ploščico Fotografije, se bo na
ploščici prikazovalo tudi izbrano ozadje.

Deljenje
Delite fotografije in videoposnetke z vašimi prijatelji in ljubljenimi.
Fotografijo lahko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Prav tako lahko
pošljete katerokoli fotografijo ali videoposnetek v e-sporočilu. Fotografijo ali
videoposnetek lahko tudi naložite na vaše socialno omrežje.

Prepričajte se, da ste se prijavili v vaše socialno omrežje preden
začnete z nalaganjem fotografij.

Fotografije in videoposnetke lahko delite na SkyDrive.
Fotografije in videoposnetke lahko delite na Facebooku.
Fotografije lahko delite na Twitterju.
1. V zbirališču Fotografije poiščite in odprite fotografijo ali videoposnetek,
ki ga želite deliti.
2. Pritisnite

> deli.

3. Izberite kako ga želite poslati ali kje bi ga radi objavili.

Uporaba Izboljševalnika Fotografije
Ali vaše fotografije potrebujejo malo izboljšave? Izboljšajte fotografije, ki ste
jih naredili ob slabi svetlobi z enim pritiskom, ali dodajte posebne efekte, da
bi vaše fotografije dobile edinstven izgled.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Izboljševalnik fotografije.
3. Pritisnite izberi fotografijo.

4. Odprite album, kjer se nahaja fotografija, ki jo želite urediti in potem
pritisnite na fotografijo.
5. Da bi videli, kaj je na voljo podrsajte s prstom v levo ali v desno čez
miniaturne sličice različnih efektov.
6. Pritisnite efekt, ki bi ga želeli uporabiti na fotografiji.
7. Pritisnite

za shranjevanje.

Izboljšana fotografija bo shranjena v albumu z imenom Shranjene
fotografije.

Glasba + Video
Predvajanje glasbe, videoposnetkov ter podcastov
Poslušajte glasbo, ko ste na poti nadoknadite zamujeno pri podcastih ali
uživajte ob filmu na vašem naslednjem letalskem poletu.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Glasba+Video.
3. Pod zbirka pritisnite glasba, video ali podcast.
4. Podrsajte v levo ali v desno za različne kategorije (kot so umetniki ali
albumi, ko brskate po glasbi).
5. Pritisnite postavko, ki jo želite poslušati. Odpre se zaslon za predvajanje
in začne se predvajati glasba, video ali podcast.
6. Uporabite tipke na zaslonu za upravljanje s posnetkom.

Kako lahko moja glasba zveni še bolj?
Ko vklopite vaše slušalke, se samodejno vklopi Beats Audio, ki vam omogoči
boljše glasbeno doživetje.
1. Za izklop ali vklop Beats Audio podrsajte v levo na Začetnem zaslonu in
potem pritisnite Nastavitve > Beats Audio.
2. Pritisnite tipko vklop/izklop za upravljanje z Beats Audio.

Sinhroniziranje in ustvarjanje
varnostnih kopij
Sinhroniziranje
Brez problema lahko premaknete vaše fotografije, videoposnetke, glasbo,
dokumente in drugo iz vašega računalnika na vaš telefon (in obratno).

Če imate:

Morate:

Windows
8 PC

Povezati vaš telefon in vaš računalnik s kablom in aplikacija Windows Phone se bo samodejno namestila.

Windows
7 PC

Povezati vaš telefon in vaš računalnik s kablom in pojavila
se bo povezava za namestite v aplikacije Windows
Phone.

Mac®

Aplikacijo Windows Phone poiskati v trgovini Mac App
Store.

Za več informacij o tem kako najdete pravo aplikacijo obiščite spletno stran
WindowsPhone.com.

Ustvarjanje varnostnih kopij za vaše datoteke
Ko se prijavite z vašim Microsoft računom, boste lahko shranjevali podatke
na spletnih storitvah kot je na primer SkyDrive.
Ko ustvarite varnostne kopije na vašem telefonu lahko:

Samodejno naložite fotografije in videoposnetke na SkyDrive, da si jih
lahko ogledate kjerkoli imate dostop do spleta.

Sinhronizirate vaša SMS in MMS sporočila z računom Hotmail®, da
imate varnostno kopijo.

Ustvarite varnostne kopije vaših nastavitev telefona, vključno

s seznamom aplikacij, ki ste jih namestili, vašo tematsko barvo,
priljubljenimi v storitvi Internet Explorer®, računi in drugim.

Vaše možnosti za ustvarjanje varnostnih kopij lahko še dodatno uredite v
Nastavitve > varnostne kopije. Na primer, vaše fotografije in videoposnetke
lahko samodejno naložite v boljši ločljivosti ali kadarkoli ročno ustvarite
varnostno kopijo vaših nastavitev.

Internetne povezave
Podatkovne povezave
Ko prvič vklopite vaš telefon, se samodejno nastavi tako, da uporablja
podatkovno povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM
kartica).

Vklop in izklop podatkovne povezave
Izklop vaše podatkovne povezave varčuje z energijo baterije in prihrani vaš
denar zaradi manjših stroškov porabe. Vendar čee 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
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > mobilna omrežja.
3. Pritisnite tipko Vklop/Izklop podatkovne povezave.

Uporaba aplikacije Nastavitev povezave
Aplikacija Nastavitev povezave, vam omogoči hitro in enostavno preureditev
vaših nastavitev za podatkovne povezave.
Ko zamenjate SIM kartico in ponastavite telefon, se odpre aplikacija
Nastavitev povezave in samodejno, glede na vašo novo SIM kartico, nastavi
podatkovno povezavo vašega telefona.
Če vaš mobilni operater uporablja drugačen profil nastavitev za njegovo
podatkovno storitev (na primer drugačne nastavitve za Internet in WAP),
lahko uporabite to aplikacijo za preklapljanje med njegovimi profili.
Ročno izberite mobilnega operaterja v Nastavitve povezav, če aplikacija
ni samodejno preuredila podatkovne povezave vašega telefona, ali če
želite preklopiti na drugega mobilnega operaterja, da bi lahko uporabljali
določeno podatkovno storitev.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve povezav.
3. Pritisnite

> izberi ročno.

4. Izberite državo in potem še mobilnega operaterja.
5. Pritisnite

za uveljavitev sprememb.

Dodajanje nove dostopne točke
Ime dostopne točke (APN) je naslov, ki ga vaš telefon uporablja za
povezovanje s podatkovnim omrežjem. Privzeto so APN dostopne točke
nastavljene samodejno, ko prvič nastavljate vaš telefon. Če vaša podatkovna
povezava ne deluje ali ne morete poslati večpredstavnostnega sporočila
(MMS), poskusite z vpisom APN-ja glede na vašo lokacijo in mobilnega
operaterja.

Pred dodajanjem si pripravite ime dostopne točke in nastavitve
vašega mobilnega operaterja (vključno z uporabniškim imenom in
geslom, če bosta zahtevana).
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > mobilna omrežja.
3. Pritisnite dodaj internetno apn ali dodaj mms apn.
4. Vpišite APN in druge zahtevane nastavitve.
5. Pritisnite

za shranjevanje.

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.

Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem lahko povzroči
nepričakovane stroške. Pri svojem mobilnem operaterju se
pozanimajte o cenah podatkovnega gostovanja preden ga
omogočite.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > mobilna omrežja.
3. Pritisnite okno Možnosti podatkovnega gostovanja in potem pritisnite
gostuj.

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, kot so stavbe ali zidovi med sobami, skozi katere mora
Wi-Fi signal prodreti.

Povezovanje z Wi-Fi omrežjem
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > Wi-Fi.
3. Pritisnite tipko Vklop/Izklop Wi-Fi omrežja za vklop Wi-Fi.
Videli boste seznam brezžičnih omrežij, ki so na voljo.
4. Pritisnite brezžično omrežje, s katerim se želite povezati.

Če boste izbrali odprto brezžično omrežje, se bo vaš telefon

samodejno povezal z omrežjem. (Nekatera WiFi omrežja, kot na
primer v kavarnah, trgovinah, restavracijah, hotelih in drugje bodo
mogoče od vas zahtevala geslo, ki ga morate vnesti v vaš spletni
brskalnik preden se lahko povežete.)

Če boste izbrali zaščiteno omrežje, vpišite zahtevano geslo in nato
pritisnite končano.

Ko ste povezani z brezžičnim omrežjem se pojavi ikona Wi-Fi povezave
v vrstici stanja in vam prikazuje moč signala (ki je ponazorjena s številom
osvetljenih trakov).
Ko se naslednjič povežete z istim zaščitenim omrežjem, vam ne bo več
treba vpisovati gesla ali druge varnostne informacije, razen če ste naredili
tovarniško ponastavitev.

Povezovanje s skritim Wi-Fi omrežjem
Wi-Fi omrežje je lahko skrito, kar pomeni, da ime omrežja ni prikazano.
V tem primeru, se ne bo izpisalo v seznamu dostopnih omrežij v zaslonu
Wi-Fi Nastavitve in obvestilo se ne bo pojavilo, ko je omrežje v dosegu. Za
povezovanje s skritim Wi-Fi omrežjem, ko je v dosegu, boste morali vnesti
ime omrežja in geslo.

Ime in geslo omrežja sta občutljiva podatka.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > Wi-Fi.
3. Prepričajte se, da je Wi-Fi vklopljen.
4. Pritisnite napredno.
5. Pritisnite

, vpišite ime omrežja in pritisnite dodaj.

6. Na zaslonu Vpis, vpišite geslo in potem pritisnite končano.

Prekinitev povezave z Wi-Fi omrežjem
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > Wi-Fi.
3. Pritisnite tipko Vklop/Izklop Wi-Fi omrežja za izklop Wi-Fi in prekinitev
povezave z brezžičnim omrežjem.
Lahko tudi pritisnete in zadržite ime omrežja in potem pritisnete izbriši za
prekinitev povezave. Vendar vam to odstrani varnostne nastavitve, če gre
za zaščiteno omrežje in jih boste morali ob naslednjem povezovanju s tem
Wi-Fi omrežjem spet vnesti.

Uporabite vaš telefon kot prenosno vročo vstopno
točko
Bi radi delili vašo internetno povezavo z vašim prenosnikom ali drugimi
napravami? Vaš telefon lahko spremenite v prenosno vročo vstopno točko,
tako da delite vašo podatkovno povezavo preko Wi-Fi. Druge naprave, ki
omogočajo Wi-Fi lahko potem uporabljajo vašo podatkovno povezavo za
povezovanje z internetom.

Da bi delili vašo podatkovno povezavo, mora biti ta funkcija vključena
v vašem paketu. To je znano tudi kot deljenje mobilnega interneta in
običajno pomeni dodatne stroške.

Ko dodajate druge ljudi, uporabite deljeno povezavo na drugi napravi,

saj uporablja podatke iz vašega podatkovnega paketa.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > internetno deljenje.
3. Pritisnite tipko Vklop/Izklop deljenja za vklop deljenja interneta.
4. Pritisnite namestitev in potem spremenite nastavitve:

Prikazano ime

Vpišite ime za vašo prenosno vročo vstopno točko. To je ime, ki ga bodo ostali videli in uporabljali
za povezovanjem z Wi-Fi povezavo, ki jo delite.

Geslo

Vpišite geslo za zaščito vaše prenosne vroče
vstopne točke.

5. Pritisnite

za shranjevanje vaših nastavitev.

Ko pritisnete na vrh zaslona, da bi pogledali vrstico stanja, boste opazili
če trenutno delite podatkovno povezavo.
ikono Deljenje interneta

Iskanje in spletni brskalnik
Načini kako lahko brskate po spletu
Pritisnite

za iskanje po spletu z uporabo storitve Bing®.

Z Bingom lahko delate veliko več, kot le vpisujete kar iščete:

Brskajte po spletu z glasom. Več informacij lahko najdete v poglavju
Glasovno upravljanje vašega telefona na strani 24.

Uporabite Bing Vision za skeniranje QR kod, besedil in podob, kot

so platnice knjig, ki jih lahko potem najdete na spletu. Več informacij
lahko najdete v poglavju Skeniranje kod, oznak in besedila na strani 62.

Uporabite Bing Music za iskanje podrobnosti o glasbi, ki jo poslušate.

Več informacij lahko najdete v poglavju Glasbeno iskanje na strani 65.

Iščete lahko restavracije, trgovine in zanimivosti v vaši bližini. Več
informacij najdete v poglavju O Lokalnem vodiču na strani 69.

Nekatere funkcije brskanja po spletu v nekaterih državah niso
na voljo.

Searching for information
1. Pritisnite

. Odpre se zaslon Bing iskanje.

2. Pritisnite okno za iskanje, vpišite kar iščete in potem pritisnite
tipkovnici.
3. Podrsajte v levo ali v desno po zaslonu za omejitev ali razširitev
rezultatov iskanja na splet, lokalno, medijsko ali nakupovanje.

na

V rezultati spleta, se lahko pomikate navzgor ali navzdol, za ogled
različnih tipov rezultatov, kot na primer novice, podobna iskanja,
aplikacije, izdelki in drugo. Tipi rezultatov, ki so prikazani so
odvisni od vašega iskalnega niza.

Skeniranje kod, oznak in besedila
Želite nekaj poskenirati in poiskati? Z Bing Vision lahko uporabite fotoaparat
za skeniranje različnih stvari, ki jih vidite in jih potem poiščete na Spletu.
Skenirate lahko QR kode in Microsoft oznake, ki jih vidite v revijah, na
spletu, na znakih ali drugje. Poskenirate lahko tudi besedilo, ga prevedete in
prilepite skenirano besedilo v sporočilo.

Stvari, ki jih lahko skenirate so v različnih državah ali regijah
različne.

Scanning a QR Code
1. Pritisnite

.

2. Na zaslonu Bing Search pritisnite

.

3. Usmerite fotoaparat v QR kodo, ki jo želite skenirati.
Potem boste videli rezultat skeniranja.
4. Pritisnite rezultat za informacije o QR kodi. Informacije, ki se pojavijo,
so odvisne od QR kode in so lahko sporočilo, informacije stika, e-poštni
naslov, spletna stran ali telefonska številka.

Skeniranje Microsoft oznake
1. Pritisnite

.

2. Na zaslonu Bing Search pritisnite

.

3. Usmerite fotoaparat v Microsoft oznako, ki jo želite skenirati.
Potem boste videli rezultat skeniranja.
4. Pritisnite rezultat za informacije o oznaki.

Iskanje s skeniranjem črtne kode, platnice knjige, CD ali DVD
ovitka
1. Pritisnite

.

2. Na zaslonu Bing Search pritisnite

.

3. Usmerite fotoaparat v črtno kodo, platnico knjige, CD ali DVD ovitek, ki
ga želite skenirati.
Potem boste videli rezultat skeniranja.
4. Pritisnite rezultat za informacije iz spleta o pravkar poskenirani stvari.

Iskanje s skeniranjem besedila
Poskenirate lahko besedilo in potem uporabite poskenirane besede za
iskanje na spletu. Besedilo lahko tudi prevedete.
1. Pritisnite

.

2. Na zaslonu Bing Search pritisnite

.

3. Usmerite fotoaparat v besedilo, ki ga želite poskenirati in potem pritisnite
Skeniraj besedilo.
4. Lahko:

Iščete po spletu.

Pritisnite vsakega od kvadratov, ki vsebujejo
besede, ki jih želite uporabiti pri iskanju in
potem pritisnite išči.

Vidite prevod
za besedilo, ki je
prepoznano.

Pritisnite prevedi in potem izberite jezik.

Kopiranje in lepljenje skeniranega besedila
1. Pritisnite

.

2. Na zaslonu Bing Search pritisnite

.

3. Usmerite fotoaparat v besedilo, ki ga želite poskenirati in potem pritisnite
Skeniraj besedilo.
> kopiraj vse.

4. Pritisnite

5. Odprite datoteko, aplikacijo ali sporočilo, kamor želite prilepiti besedilo.
6. Pritisnite kamor želite prilepiti besedilo.
7. V vrstici predlog besedila nad tipkovnico pritisnite ikono za lepljenje

.

Izbiranje izmed prejšnjih rezultatov iskanja podob
1. Pritisnite

.

2. Na zaslonu Bing Search pritisnite

.

3. Pritisnite zgodovina.
4. Na zaslonu Zgodovina vida pritisnite zadnji rezultat.

Odpiranje in vodenje spletnih strani
Internet Explorer Mobile vam omogoča hitro in enostavno brskanje po
spletu, tudi ko ste na poti. Z uporabo zavihkov lahko odprete več spletnih
strani in brez problema prehajate med njimi.

Odpiranje spletne strani
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite

.

2. Pritisnite vrstico naslov in potem vpišite spletni naslov. Ko pišete vam bo

Internet Explorer predlagal možne zadetke.
3. Če vidite stran, ki jo iščete pritisnite nanjo. Ali pritisnite

na tipkovnici..

Uporaba zavihkov za odpiranje več spletnih strani
Odprete lahko do šest posameznih oken za iskanje (imenovanih “zavihki”
v Internet Explorerju) naenkrat. Zavihki vam olajšajo preskakovanje med
stranmi.
1. V Internet Explorerju pritisnite
2. Pritisnite
zaslon.

> zavihki.

za odpiranje novega zavihka in odpre se vam prazen iskalni

3. V novem iskalnem zaslonu pojdite na želeno spletno stran.

Prehajanje med zavihki
1. V Internet Explorerju pritisnite

> zavihki.

2. Pritisnite miniaturno sličico, ki prikazuje spletno stran, ki jo želite odpreti.
Če ne potrebujete več spletne strani, lahko zaprete zavihek s preprostim
.
pritiskom na

Deljenje povezave
Ko vidite spletno stran, ki vam je všeč, lahko o tem obvestite svoje prijatelje.
Preprosto delite povezavo. Povezavo lahko pošljete v besedilnem ali
e-sporočilu ali jo objavite v vašem socialnem omrežju.
1. Med pregledovanjem spletne strani v Internet Explorerju pritisnite
deli stran.

>

2. Izberite kako želite deliti povezavo.
Če se boste odločili, da boste delili vašo povezavo v socialnih
omrežjih, vpišite vaše sporočilo, izberite v katerih omrežjih ga želite
.
objaviti in potem pritisnite

Glasbeno iskanje
Pesmi, ki jih slišite na radiu, ali ko ste zunaj, vam ne bodo več neznane.
Iščete lahko glasbo, ki se predvaja, da bi o njej izvedeli več, kot na primer
naslov pesmi, album in načine kako jo poslušati ali kupiti.

Bing Music lahko prepozna le posneto glasbo. Žive glasbe ali
brundanje ne prepozna.

Bing Music ni na voljo v vseh državah ali regijah.
Iskanje posnete glasbe, ki se predvaja
1. Pritisnite

. Odpre se zaslon Bing Search.

2. Ko se predvaja glasba, držite vaš telefon na mestu, kjer lahko razločno
.
slišite glasbo in potem pritisnite
Po skeniranju se bo pojavil naslov pesmi, izvajalec, album in zvrst
pesmi, ki je prepoznana.

3. Da bi našli pesem v Trgovini, pritisnite Trgovina. Potem lahko poslušate
izbrano pesem ter druge pesmi iz albuma in če želite, pesem lahko tudi
kupite.

Izbiranje izmed prejšnjih rezultatov iskanja glasbe
Lahko se vrnete in poiščete glasbo, ki ste jo iskali že v preteklosti.
1. Pritisnite

.

2. Na zaslonu Bing Search pritisnite

> glasbena zgodovina.

3. Na zaslonu Glasbena zgodovina pritisnite pesem in jo poiščite v Trgovini.

Zemljevidi in lokacije
Lokacijske storitve
Vklop lokacijskih storitev
Izberete lahko vklop lokacijskih storitev, s tem dovolite aplikacijam, da
uporabljajo vašo lokacijsko informacijo in vam zagotavljajo bogato izkušnjo.
Na primer GPS lokacija je lahko shranjena na fotografijah, ki jih naredite
z aplikacijo Fotoaparat. Če niste prepričani, kje se nahajate, lahko Bing
zemljevidi poiščejo in prikažejo vašo lokacijo.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > lokacija.
3. Pritisnite tipko za Vklop/Izklop lokacijske storitve, da bi jo vklopili.
Aplikacije, za katere omogočite lokacijsko storitev lahko zdaj dostopajo do
vaše trenutne lokacije.

Bing zemljevidi
O Bing zemljevidih
Bing zemljevidi vam lahko prikažejo kje se nahajate, poiščejo naslov ali kraj
in vam dajejo napotke kako priti do cilja. Lahko vam tudi prikažejo bližnje
trgovine ali restavracije, ki bi vas utegnile zanimati in prikažejo kaj drugi
menijo o teh trgovinah in restavracijah.

Za uporabo Bing zemljevidov se morate povezati z internetom.
Določene funkcije Bing zemljevidov niso na voljo v vseh državah in
regijah.

Premikanje po zemljevidu
1. Povlecite s prstom v katerokoli smer, da bi si ogledali druge dele
zemljevida.
2. Za povečanje raztegnite kazalec in palec na zemljevidu in za pomanjšanje
uščipnite s prstoma na zaslonu.
3. Dvakrat pritisnite na zemljevid za samodejno povečanje in ponovite za
pomanjšanje.

Iskanje vaše lokacije
Preden lahko najdete vašo lokacijo in jo prikažete na zemljevidu
morate v nastavitvah vključiti lokacijske storitve (če ste zavrnili,
ko je aplikacija Zemljevidi zaprosila za uporabo in dostop so vaše
lokacije).
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.

2. Pritisnite Zemljevidi. Aplikacija skuša poiskati vašo lokacijo in jo prikazati
na zemljevidu.
3. Če prikazana lokacija na zemljevidu ni natančna, pritisnite
iskanje vaše lokacije.

za ponovno

Iskanje naslova ali kraja
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Zemljevidi.
3. Pritisnite

.

4. V iskalno okno lahko vpišite:

naslov
poštno številko
mesto
tip ali ime podjetja
križišče
interesno točko

5. Pritisnite

na tipkovnici.

6. Za več informacij o kraju pritisnite na risalni žebljiček

na zemljevidu.

Če je najdenih več zadetkov, boste lahko videli več žebljičkov na
zemljevidu.

Kaj so risalni žebljički?
Risalni žebljički so priročni za označevanje krajev, ki jih želite obiskati, za
napotke kako priti na cilj ali deljenje lokacijske informacije. Samodejno se
prikažejo na zemljevidu, ko iščete kraje. Lahko pa jih tudi ročno dodajate.

Ko pritisnete risalni žebljiček za trgovino, restavracijo ali drug kraj, se
odpre zaslon Več o in prikaže dodatne informacije, kot na primer, naslov,
napotki, telefonska številka, odpiralni čas, spletna stran in mnenja strank.
Lahko se odločite, kaj bi želeli storiti z lokacijsko informacijo. Lahko jo
pripnete na Začetni zaslon, dodate med priljubljene ali delite.

Dodajanje risalnega žebljička
Med pregledovanjem zemljevida pritisnite in zadržite na mestu kjer bi želeli
dodati risalni žebljiček.

Pregled risalnih žebljičkov v seznamu
Če je na zemljevidu prikazano več risalnih žebljičkov, ko ste zaključili
vaše iskanje, jih lahko prikažete v seznamu, da bi pregledali podrobnosti
zadetkov.
Med pregledovanjem zemljevida pritisnite

> zadetki.

Deljenje naslova
Bi radi nekomu sporočili kje se dobita? Pošljite naslov v besedilnem
sporočilu ali e-sporočilu, da ga bo lahko vaš prijatelj videl na zemljevidu in
tako dobil tudi napotke.
1. V Zemljevidi poiščite lokacijo, ki jo želite deliti.
2. Pritisnite risalni žebljiček te lokacije.
3. Na zaslonu Več o pritisnite

.

4. Izberite na kakšen način želite deliti naslov.

Napotki za pot
Potrebujete podrobne napotke za pot do cilja. Ko pregledujete napotke
v Zemljevidi, boste videli celotno oddaljenost in približen čas poti, ki vam
bosta pomagala pri načrtovanju poti.

Določene funkcije, kot na primer glasovni napotki niso na voljo v
vseh državah in regijah.
1. Med pregledovanjem zemljevida pritisnite

.

2. Uporabite vašo trenutno lokacijo kot začetno točko ali vpišite drugo
lokacijo v polje Start. Vpišite vaš naslov v polje Cilj.

naslov
restavracijo, trgovino ali ime podjetja

Vpišete lahko:

3. Pritisnite
na tipkovnici. Aplikacija Zemljevidi potem prikaže deljen
zaslon, ki prikazuje zemljevid s potjo do cilja na vrhu in seznamom z
napotki na dnu zaslona. Ko se premikate po seznamu napotkov, se
zemljevid samodejno osveži, da bi prikazal pot.
4. Pritisnite

ali

za prehod med napotki za pešce in šoferje.

5. Aplikacija Zemljevidi samodejno napove naslednji zavoj ali napotek, ko
se mu približate. Če želite poslušati glasovne napotke pred zavojem, ga
samo pritisnite na seznamu. (Če vozite, naj vam pomaga sovoznik.)
6. Ko dosežete svoj cilj ga pritisnite, da vam izpiše lokacijsko informacijo.

Med ogledovanjem napotkov pritisnite
za ogled mape na celem
zaslonu, da boste lahko videli celotno pot. Da se vam ponovno
izpiše seznam z napotki pritisnite
> seznam napotkov.

Lokalni vodič
O lokalnem vodiču
Ste novi v tem okolišu ali samo iščete nekaj novega in zanimivega?
Lokalni vodič vam lahko pomaga poiskati najbližje restavracije, trgovine in
zanimivosti. Tukaj lahko dobite pomembne informacije o različnih krajih. Te
vam bodo pomagale pri odločanju, kam se odpraviti.

Lokalni vodič ni na voljo v vseh državah in regijah.

Iskanje krajev blizu vaše lokacije
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite

.

Bing zemljevidi potem najde vašo lokacijo in prikaže bližnje zanimive
kraje na zaslonu Lokalni vodič.
2. Podrsajte v levo ali v desno po zaslonu za ogled različnih ponujenih
krajev, ki so razvrščeni v kategorije: hrana+pijača, ogledi+dogodki ter
zate.
3. Pritisnite na kraj za več informacij.
4. Med pregledovanjem seznama krajev (kot so restavracije pod
hrana+pijača), pritisnite zemljevid na vrhu zaslona, da bi videli kje na
zemljevidu so ti kraji.

Iskanje krajev na drugi lokaciji
Lokalnega vodiča lahko uporabite tudi za planiranje aktivnosti na drugi
lokaciji.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Zemljevidi.
3. Pritisnite

.

4. V iskalno okno vpišite ime mesta.
5. Pritisnite
6. Pritisnite

na tipkovnici.
.

Spreminjanje načina iskanja Lokalnega vodiča
Privzeti način je, da Lokalni vodič omeji iskanje glede na oddaljenost od
trenutne lokacije ali lokacije, ki ste jo določili. Če iščete restavracije ali
trgovine, lahko nastavite Lokalnega vodiča, da išče po kategoriji ali oceni.
1. V Lokalni vodič pritisnite možnost razvrščanje pod ploščico kategorije.
2. Pritisnite okno Razvrsti po in izberite kako želite, da Lokalni vodič razvrsti
kraje, ki ustrezajo vašemu iskanju. Na primer, lahko pritisnete ocenjevanje
za razvrščanje restavracij ali trgovin glede na priporočila drugih ljudi.
3. Izberete ali izbrišete lahko tudi druge možnosti na zaslonu Nastavi filtre,
za razširitev, zoženje ali filtriranje iskanja Lokalnega vodiča.
4. Pritisnite

za ogled novih zadetkov iskanja.

Koledar
Za kaj lahko uporabljate Koledar?
Naj vam ne uide noben pomemben dogodek več. Vaše obstoječe koledarje
lahko sinhronizirate iz vašega e-poštnega računa na vaš telefon in jih
pregledujete v aplikaciji Koledar. Dodajate lahko tudi nove sestanke,
ustvarjate vaš seznam opravkov in odgovarjate na prejeta vabila.

Ko ste nastavili vaš e-poštni račun, bo koledar, ki je povezan z vašim
računom sinhroniziran z vašim telefonom. Če niste nastavili vašega
e-poštnega računa, za več informacij preberite poglavje E-pošta
na strani 48. Ko ustvarite nove sestanke v vašem telefonu, bodo
sinhronizirani s koledarji v vaših računih.

Če ste nastavili Facebook račun, boste videli vaše Facebook dogodke
v aplikaciji Koledar. Na vašem telefonu lahko samo pregledujete
Facebook dogodke. Ne morete pa jih ustvarjati ali urejati.

Ustvarjanje sestanka v koledarju
Ko ustvarjate nov sestanek, lahko izberete v koledar katerega računa ga
želite dodati.
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite ploščico Koledar.
2. V dan ali dnevnik pogledu pritisnite

.

3. Če imate več kot en koledar pritisnite okno Koledar in potem izberite
račun v katerega želite dodati sestanek.
4. Vpišite podrobnosti sestanka.
5. Na dnu zaslona pritisnite več podrobnosti za nastavljanje opomnika in
drugih možnosti koledarja.
6. Pritisnite

za shranjevanje.

Hitro ustvarjanje sestanka na časovnem intervalu
Če ne potrebujete veliko podrobnosti o vašem sestanku, lahko hitro
ustvarite sestanek le z izbiro časovnega intervala in vpisom zadeve
neposredno v koledar.
1. V aplikaciji Koledar pojdite na pogled dan.
2. Pritisnite časovni interval, vpišite zadevo in potem pritisnite

.

Kasneje lahko le uredite sestanek, če želite dodati več podrobnosti ali ga
premakniti v koledar drugega računa.

Pošiljanje vabila
Koledar lahko uporabite za ustvarjanje sestanka ali srečanja in nanj povabite
druge osebe. E-sporočilo z vabilom bo poslano udeležencem iz računa, ki
ste ga izbrali.

Povabite lahko le stike, ki so shranjeni ali sinhronizirani na vašem
telefonu.
1. V Koledarju ustvarite nov sestanek.
2. Pritisnite polje Koledar in potem izberite račun, iz katerega želite poslati
vabilo.
3. Dodajte podrobnosti, kot so datum in čas, lokacija in drugo.
4. Pritisnite več podrobnosti, se pomaknite po zaslonu navzdol in potem
pritisnite dodaj osebo.
5. Povabite potrebne in možne udeležence s pritiskom dodaj osebo pod
vsakim poljem.
6. Ko ste končali, pritisnite

.

Ustvarjanje novega opravka
Opravki se izpišejo v vašem koledarju in se vam dosegljivi poleg sestankov.

Opravke lahko ustvarjate le v vaših Microsoft in Outlook
(Exchange ActiveSync) računih.
1. V aplikaciji Koledar podrsajte v levo ali v desno, da odprete opravke.
2. Pritisnite

.

3. Če imate več kot en račun, izberite račun, v katerega želite dodati
opravek.
4. Izpolnite podrobnosti vašega opravka, kot so zadeva, datum, ura in
drugo.
5. Za nastavljanje opomnika, vklopite Opomni in potem izberite datum in
čas.
6. Pritisnite

za shranjevanje.

Če ste nastavili datum zapadlosti, boste vaš opravek videli v dnevniku tega
datuma. Vaše opravilo boste videli tudi v pogledu dan vašega nameščenega
opomnika.

Prikazovanje in sinhroniziranje koledarjev
V aplikaciji Koledar lahko izberete katere koledarje naj vaš telefon prikaže ali
skrije in katere naj sinhronizira.

Skriti ali prikazani koledarji
1. V pogledu dan ali dnevnik pritisnite

> nastavitve.

2. Pritisnite tipko vklop/izkop za vsak koledar, ki ga želite prikazati ali skriti.

Koledarji se sinhronizirajo na vašem telefonu, če so skriti ali ne.

Izberite kateri koledarji naj se sinhronizirajo na vašem telefonu
Izberete lahko koledarje, za katere želite, da se sinhronizirajo na vašem
telefonu.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > e-pošta+računi.
3. Pritisnite račun, pri katerem želite spremeniti nastavitve sinhroniziranja
koledarja.
4. Izberite ali izpraznite potrditveno polje Koledarja, odvisno ali želite
ohraniti ali prekiniti sinhroniziranje koledarja.
5. Pritisnite

za uveljavitev sprememb.

Druge aplikacije
Za kaj lahko uporabljam HTC zbirališče?
V HTC zbirališču lahko preverite vremensko napoved, shranite posodobitve
in zadnje novice.

Preverjanje vremena
Majica ali pulover? Preverite lokalno vreme v HTC zbirališču preden se
odpravite od doma.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite HTC.
Videli boste vreme na vaši trenutni lokaciji ter prav tako vreme v
drugih mestih po svetu.

3. Pritisnite vašo trenutno lokacijo, da bi odprli zaslon vremenska
informacija in videli podrobnejšo vremensko napoved za vašo lokacijo. Ali
pritisnite drugo mesto, da bi si ogledali tamkajšnjo vremensko napoved.
4. Na zaslonu vreme pritisnite ikone na dnu, da bi si ogledali vremensko
napoved na celotnem zaslonu ali pregledali napoved za vsako uro.
5. Če želite preveriti vremenske napovedi za prihajajoče dni, pritisnite
potem pritisnite
.

in

Za osvežitev vremenske informacije na zaslonu pritisnite > osveži.
Ali na vaši trenutni lokaciji ne vidite vremenske napovedi? Vrnite se na
Začetni zaslon in pojdite na Nastavitve > lokacija, da bi preverili, če so
Lokacijske storitve vključene.

Dodajanje mesta
1. Na zaslonu zbirališča HTC vreme se pomaknite navzdol po seznamu, da

bi preverili katera mesta so bila že dodana.
2. Pritisnite

.

3. Vpišite ime mesta ali države.
Ko vpisujete ime, se pojavljajo zadetki lokacij.
4. Pritisnite mesto, ki ga želite dodati.

Spreminjanje vrstnega reda mest
1. Na zaslonu zbirališča HTC vreme pritisnite
2. Pritisnite in zadržite

> uredi.

na koncu postavke, ki jo želite premakniti.

3. Ko je izbrano mesto poudarjeno, ga povlecite do tja kjer želite, da se
pojavi v seznamu.
4. Pritisnite končano.

Izbris mest
1. Na zaslonu zbirališča HTC vreme pritisnite

> uredi.

2. Pritisnite vsako mesto, ki ga želite izbrisati.
3. Pritisnite končaj, za izbris mest.

Spreminjanje temperaturne skale in druge nastavitve
1. Na zaslonu zbirališča HTC vreme pritisnite vašo lokacijo, da bi odprli
zaslon vremenske informacije.
2. Pritisnite

> nastavitve.

3. Pod Temperaturna skala izberite Fahrenheit ali Celsius.
4. Vklopite ali izklopite vremenske zvočne efekte in njihove možnosti.
5. Pritisnite

za uveljavitev novih nastavitev.

Spremljajte vaše delnice
Priskrbite si zadnje novice o borznih kotacijah in tržnih indeksih, ki jih
spremljate na vašem HTC telefonu.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite HTC.
3. Frcnite v levo, da se vam odpre seznam delnic.

4. Če je seznam zelo dolg, podrsajte s prstom navzgor ali navzdol, da bi
poiskali delnice, ki vas zanimajo.
5. Pritisnite na postavko za ogled informacij o delnici in gibanje cen za
trenutni dan.
6. Pritisnite drugo obdobje, če želite preveriti pretekle informacije delnice.
Na primer pritisnite 5D, da bi preverili informacije za zadnjih 5 dni.

Ali potrebujete takojšnje posodobitve za določeno delnico ali
indeks?
Ni problema. Pripnite indeks ali delnico na vaš Začetni zaslon.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite HTC.
3. Frcnite v levo, da se vam odprejo seznam delnic.
4. Pritisnite in zadržite delnico ali indeks, ki ga želite pripeti na Začetni
zaslon in potem pritisnite pripni za začetek.
Živa ploščica za izbrane delnice ali indeks bo dodana na vaš Začetni zaslon.

Dodajanje borznih kotacija ali tržnih indeksov
1. Med pregledovanjem delnic pritisnite

.

2. Vnesite izbrano borzno kotacijo ali tržni indeks in potem pritisnite
Izpisali se bodo zadetki.
3. Pritisnite borzno kotacijo ali tržni indeks, ki ga želite dodati.

Spreminjanje razporeda na seznamu delnic
1. Med pregledovanjem delnic pritisnite

> uredi.

.

2. Pritisnite in zadržite

na koncu postavke, ki jo želite premakniti.

3. Ko je izbrana postavka poudarjena, jo povlecite na mesto v seznamu, kjer
želite, da se pojavlja.
4. Pritisnite končano.

Brisanje borznih kotacij in indeksov
1. Med pregledovanjem delnic pritisnite

> uredi.

2. Pritisnite vsako kotacijo ali indeks, ki ga želite izbrisati.
3. Pritisnite končano za brisanje.

Spreminjanje barve za rast cene in druge nastavitve
Samodejno nalaganje informacij o delnicah lahko povzroči
dodatne stroške.
1. Med pregledovanjem tabele trženja delnice in drugih podrobnosti
pritisnite
> nastavitve.
2. Spremenite barvo, ki prikazuje rast cene delnice v rdečo ali zeleno,
odvisno kaj se uporablja v vaši državi.
3. Izberite še druge možnosti, kot na primer posodabljanje urnika in drugo.
4. Pritisnite

za uveljavitev nastavitev.

Branje vsebin z novicami
Ne bodite v zaostanku z branjem včerajšnjih zgodb. V HTC se vpišite v
vsebine z novicami, ki zajemajo novice, šport, najpopularnejše bloge in
drugo.

Naročanje na kanal novic
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite HTC.
3. Podrsajte v levo ali v desno, dokler ne boste videli seznama naročniških
kanalov z novicami.
4. Za naročanje in dodajanje kanala z novicami pritisnite

.

5. Tukaj lahko:

Pritisnete na kategorijo in potem izberete enega ali več kanalov, na

katere se lahko naročite. Ko ste končali z izbiranjem, pritisnite dvakrat
da bi se vrnili na seznam naročniških kanalov.

Ali pritisnite

za iskanje posebne ključne besede ali URL vsebine.
Izberite enega ali več kanalov, na katere se želite naročiti in potem
pritisnite
.

Branje novic
1. Pritisnite kanal naročenih novic, da bi videli zgodbe na tem kanalu, ali
pritisnite Vsi kanali, da bi videli zgodbe vseh vaših naročniških kanalov.

2. Pritisnite zgodbo, ki jo želite prebrati.
3. Med branjem povzetka zgodbe lahko:

Pritisnite

Za
Premik na stran kjer je objavljena celotna zgodba in
jo preberete.
Deljenje povezave na zgodbo iz možnosti, ki so na
voljo.
Premik na prejšnjo ali naslednjo zgodbo.

Želite hitre posodobitve vaših naročniških kanalov?
Pripnite vaš najljubši kanal na Začetni zaslon.
V seznamu novic iz naročniških kanalov pritisnite in zadržite vaš najljubši
kanal in potem pritisnite pripni za začetek.
Živa ploščica vašega najljubšega kanala bo dodana na vaš Začetni zaslon in
prikazovala bo naslov zadnje objavljene zgodbe.

Prekinitev naročnine na kanal z novicami

Za prekinitev pri določenem kanalu pritisnite in zadržite ta kanal in
potem pritisnite prekini naročnino.

Za prekinitev pri več kanalih pritisnite

> prekini naročnino.

Kaj je zbirališče Pisarna?
Microsoft Office Mobile vsebuje mobilno verzijo aplikacij Microsoft Office.
Našli jih boste v zbirališču Pisarna. Zbirališče pisarna lahko uporabljate tudi
za dostop in urejanje dokumentov, ki so shranjeni na spletu.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Office.
3. Podrsajte levo ali desno po zaslonu za ogled vaših dokumentov in
drugega.

nedavni

Prelistajte vse dokumente, ki ste ji pred kratkim odprli
ali shranili. Nedavni zaslon vam omogoča tudi iskanje,
odpiranje ali ustvarjanje Excel®, PowerPoint®, in Word
dokumentov.

mesta

Dostopajte do vaših dokumentov v Pisarni, ki so shranjeni na vašem telefonu ali na spletu, kot na primer v
storitvi SkyDrive, Microsoft SharePoint®, ali Office 365.

Kateri tipi datotek se lahko odpirajo v Office Mobile?
Office Mobile app

Formati datotek

OneNote® Mobile

.one

Word Mobile

.doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf

Excel Mobile

.xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm

PowerPoint
Mobile

.ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

Xbox LIVE v zbirališču Igre
Igranje iger na vašem telefonu je pravo socialno doživetje. Z Xbox LIVE,
Microsoftovo storitvijo za igranje iger, igrajte igre z vašimi prijatelji in
uporabljajte vaš avatar in gamer profil, da boste lahko na spletu sledili
rezultatom in dosežkom preko zbirališča Igre.

Storitev Xbox LIVE in Trgovina niso dosegljive v vseh državah
ali regijah.
1. Na Začetnem zaslonu pritisnite

.

2. Podrsajte v levo ali v desno in preverite katere igre so na voljo.

zbirka

Preglejte vse Xbox LIVE in druge igre, ki jih imate
na vašem računu na enem mestu. Samo pritisnite
na igro, ki jo želite začeti igrati. Lahko si tudi naložite nove igre iz Trgovine.

xbox

Prijavite se v svoj Xbox LIVE račun, potem boste
lahko preverjali ali urejali profil, pregledali vaše
dosežke in celo personificirali vaš avatar.

reflektor

Preberite novice o Xbox LIVE igrah, nasvete in
trende v Xbox LIVE tim.

Zbirališče Igre lahko tudi povežete z vašim računalnikom in vašo
Xbox konzolo in si tako razširite vaše doživetje ob igranju.

Nalaganje in nameščanje Xbox LIVE Extras
Prilagodite vaš avatar z Xbox LIVE Extras.
To aplikacijo si lahko naložite brezplačno.
1. V zbirališči Igre podrsajte v levo ali v desno, da se premaknete v xbox.

2. Pritisnite vaše ime. Vaš telefon potem poišče Trgovino za aplikacijo Xbox
LIVE Extras.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da bi si naložili in namestili aplikacijo.
Pritisnite ustvari avatar (ali avatar) in si prilagodite vaš avatar.

Bluetooth in NFC
Povezovanje Bluetooth dodatkov
Povežete lahko celo vrsto različnih Bluetooth dodatkov, kot so na primer
slušalke, avto oprema ali zvočniki za vaš telefon.

Za poslušanje glasbe uporabite dodatek, kot so Bluetooth stereo
slušalke, ki podpirajo A2DP profil.

Pred povezovanjem se prepričajte, da ste nastavili dodatek na

razpoznavno. Več informacij o tem boste našli v navodilih za uporabo
dodatka.

1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > Bluetooth.
3. Pritisnite tipko Vklop/Izklop, za vklop Bluetootha. Vaš telefon postane
prepoznaven. Obenem tudi takoj začne iskati Bluetooth naprave v bližini.
4. Pritisnite ime dodatka, ki ga želite spariti z vašim telefonom.
5. Če samodejno parjenje ne uspe, vpišite kode, ki jih dobite skupaj
z dodatkom.
Ko je dodatek povezan z vašim telefonom se pojavi Bluetooth ikona v
vrstici stanja. Stanje povezave lahko preverite tudi pod imenom dodatka na
zaslonu Bluetooth nastavitve.

Izključite Bluetooth, ko ga ne uporabljate, da bi prihranili baterijo
ali v prostorih kjer je uporaba brezžične naprave prepovedana, kot
na primer na letalu ali v bolnici.

Prekinitev povezave z Bluetooth dodatkom
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > Bluetooth.
3. Pritisnite dodatek za prekinitev povezave.
Za ponovno povezavo še enkrat pritisnite na dodatek.

Prekinitev parjenja
Če ne želite več uporabljati povezanega dodatka, lahko prekinete parjenje
ter dodatek odstranite.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > Bluetooth.
3. Pritisnite in zadržite ime dodatka in potem pritisnite izbriši.

Deljenje vsebine z NFC
Z vgrajenim NFC (komunikacija bližnjih polj) lahko delite vsebine z drugimi.

Preprosto približajte hrbtišči dveh telefonov. Delite lahko spletno stran, ki jo
pravkar pregledujete, informacije stika in drugo.

Turning NFC on and off
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > pritisni+pošlji.
3. Pritisnite tipko za Vklop/izklop NFC deljenja.

Uporaba NFC
Pred uporabo NFC morate omogočiti Bluetooth.
1. Sledite korakom za postavko, ki jo želite deliti:

Stik

1. Izberite stik, ki ga želite deliti.
2. Pritisnite

> deli stik >

.

1. V Glasba+Video podrsajte na seznam pesmi.
Glasba

2. Pritisnite in zadržite ime pesmi in potem
pritisnite deli.

Office document

1. Poiščite dokument, ki ga želite deliti.

Fotografija

2. Pritisnite

> deli.

1. Poiščite fotografijo, ki jo želite deliti.
2. Pritisnite

> deli.

Spletna stran

1. Odprite stran, ki jo želite deliti.
2. Pritisnite

> deli stran.

2. Pritisnite Pritisni+Pošlji.
3. Vaš telefon in drug Windows Phone 8 naj se rahlo dotakneta s hrbtišči.
Na drugem telefonu se bo pojavilo vprašanje ali naj sprejme ali zavrne
prenos.

Nastavitve
Vljudne funkcije telefona
Ko vaš telefon zvoni ali med klicem, se lahko odzove na vašo reakcijo
ali okolje. V nastavitvah lahko preverite katere pametne funkcije ima vaš
telefon.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > vljuden telefon.
3. Našli boste naslednje nastavitve:

Tiho zvonjenje ob
dvigu

Zvonjenje se samodejno utiša, ko primete in
dvignete vaš telefon.

Način V žepu

V tem načinu vaš telefon zvoni glasneje, ko je
v žepu ali torbi. Tako ne boste zamudili klica.
Ko vaš telefon ni v žepu ali torbi, bo zvonil z
glasnostjo, kot ste jo nastavili.

Obrni za utišanje
zvonjenja

Zvonjenje se samodejno utiša, ko obrnete
vaš telefon.

Če bi želeli onemogočiti kakšno nastavitev, izbrišite potrditveno polje.

Vklop varčne baterije
Ko vklopite varčevanje z baterijo vaš telefon samodejno izklopi določene
storitve in funkcije, ki trošijo baterijo v ozadju.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > varčna baterije.
3. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za vklop Varčne baterije.
4. Pritisnite napredno in izberite eno od možnosti:

Ko je baterija šibka. Varčna baterija se samodejno vklopi, ko ima
baterija 20% moči.

Zdaj in do naslednje spremembe. Varčna baterija se vklopi takoj in bo
vklopljena do naslednjega polnjenja baterije.

Vedno. Varčna baterija je vedno vklopljena.
5. Pritisnite

za shranjevanje nastavitev.

Spreminjanje nastavitev zaslona
Ročno nastavljanje osvetlitve zaslona
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.

2. Pritisnite Nastavitve > osvetlitev.
3. Pritisnite tipko Izklop/vklop samodejne nastavitve, da bi jo vklopili.
4. Izberite stopnja osvetlitve.

Nastavljanje časovne zakasnitve izklopa zaslona
Po določenem času pripravljenosti, se zaslon samodejno izklopi, da bi
varčeval z baterijo.
Ročno lahko nastavite čas predenj se zaslon izklopi.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > zaklenjen zaslon.
3. Pritisnite Zaslon ugasnjen po in potem izberite želeni čas.

Spreminjanje nastavitev zvoka
Nastavljanje vašega telefona na tihi način
Če pritiskate na tipko ZNIŽAJ GLASNOST dokler stopnja zvoka ne doseže
nič, bo vaš telefon začel vibrirati. Da bi lahko s tipko ZNIŽAJ GLASNOST
utišali vaš telefon morate najprej v nastavitvah izklopiti vibriranje.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > zvonjenja+zvoki.
3. Pritisnite tipko Vklop/izklop vibriranja, če ga želite izklopiti.

Izbiranje zvokov za obvestila
Izberite različne zvoke za različne tipe obvestil. Uporabite lahko drugačne
zvoke za dohodna sporočila, glasovno pošto in e-sporočila.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > zvonjenja+zvoki.
3. Pritisnite okno za vsak tip obvestila in potem izberite zvok, ki ga želite
uporabiti. Lahko tudi izklopite ali vklopite zvoke za obvestila, kot so
opomniki in funkcije, kot so fotoaparat, tipke na tipkovnici in podobno.

Upravljanje z aplikacijami in spominom
Spreminjanje nastavitev aplikacije
V večini primerov lahko spreminjate nastavitve aplikacije le ko ste v
aplikaciji. Pri nekaterih aplikacijah lahko spremenite njihove nastavitve tudi,
ko niste v aplikaciji.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve.
3. Frcnite v levo za prehod na aplikacije.
4. Pritisnite aplikacijo ali kategorijo, da si ogledate nastavitev, ki so na voljo
in potem izberite in spremenite nastavitve.

Odstranjevanje aplikacije
Če vam zmanjkuje spomina, naredite nekaj prostora z odstranjevanjem
aplikacij, ki jih ne uporabljate več.
Odstranjevanje aplikacije odstrani tudi vse informacije, ki jih aplikacija
vsebuje. Prosimo, da aplikacije odstranjujete previdno.

Večine vnaprej nameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite in zadržite aplikacijo in potem pritisnite odstrani.

Preverjanje spomina za fotografije
Preprosto lahko preverite koliko spomina imate še na voljo, da vam ga ne bi
zmanjkalo, ko boste želeli shraniti pomembne posnetke.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > spomin telefona. Vidite lahko porabljen in prost
spomin telefona.
3. Da bi pogledali kaj zaseda spomin telefona, pritisnite vrstico spomin
telefona.

Preverjanje informacij telefona
Preverite lahko veliko različnih informacij o vašem telefonu, kot so Windows
Phone programska oprema, velikost RAM-a, ločljivost zaslona in drugo.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > O.
3. Pritisnite več informacij za ogled Windows Phone posodobljene verzije in
drugih podrobnosti.

Varnost
Zaščita vaše SIM kartice s PIN kodo
Dodajte še eno plast zaščite z uporabo PIN kode (osebna izkazna številka)
na vaši SIM kartici.

Pred nadaljevanjem se prepričajte, da imate privzeto SIM PIN, ki
vam jo priskrbi vaš mobilni operater.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve.
3. Frcnite v levo za prehod na aplikacije in potem pritisnite telefon.
4. Pritisnite tipko Vklop/izklop SIM zaščite, da vklopite zaščito.
5. Vpišite privzeto PIN kodo Sim kartice in potem pritisnite enter.
6. Za spreminjanje PIN kode SIM kartice pritisnite spremeni SIM PIN in
potem vpišite nov PIN.

Povrnitev SIM kartice, ki je bila zaklenjena
Če vnesete napačen PIN večkrat kot je največje dovoljeno število, bo vaša
SIM kartica zaklenjena s PUK kodo.

Da si povrnete dostop so SIM kartice, boste potrebovali PUK
kodo. PUK kodo vam priskrbi vaš mobilni operater.
1. Na zaslonu Številčnica vpišite PUK kodo in potem pritisnite enter.
2. Vpišite novo PIN kodo, pritisnite enter in potrdite novo PIN kodo.

Zaščita vašega telefona z geslom
Zaščitite vaše osebne informacije in preprečite drugim uporabo vašega
telefona brez vašega dovoljenja. Nastavite si svoje geslo.
Vedno ko boste vklopili vaš telefon, ali bo nekaj časa v mirovanju, bo od vas
zahteval geslo.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > zaklenjen zaslon.
3. Pritisnite tipko Vklop/izklop gesla, da ga boste vklopili.
4. Vpišite vaše geslo v okno Novo geslo in okno Potrdite geslo.
5. Pritisnite končano.

Naj bo vaš telefon varen za otroke
Vaš telefon je odlična zabava za vaše otroke. Uporabite Otroški
kotiček, za preprečevanje nenamernih klicev, ko se otroci igrajo z vašim

telefonom. Z Otroškim kotičkom lahko tudi omejite dostop do iger, glasbe,
videoposnetkov in aplikacij na vašem telefonu.

Nastavljanje Otroškega kotička
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > otroško kotiček.
3. Pritisnite naslednji.
4. Izberite do katerih vsebin lahko otroci dostopajo, ko je vaš telefon v
načinu Otroški kotiček.
5. Pritisnite naslednji in potem pritisnite nastavi geslo ali preskoči.

Nastavljanje gesla omogoči dodatno varnostno zaščito, ko se
vračate iz Otroškega kotička.
6. Pritisnite sproži otroški kotiček. Pojavi se zaklenjen zaslon Otroški
kotiček.
7. Povlecite zaklenjen zaslon navzgor, da bi odprli zaslon Otroški kotiček.
8. Pritisnite Prilagodi, da bi poimenovali zaslon Otroški kotiček, izberite sliko
zaklenjenega zaslona Otroški kotiček in podobno.

Kako sprožim Otroški kotiček?
Čeprav je vaš telefon v načinu Otroški kotiček, boste prejemali
dohodne klice in besedilna sporočila.
1. Če je telefon vklopljen, na kratko pritisnite tipko POWER (VKLOP), da bi
izključili zaslon in preklopili na način Otroški kotiček.
2. Še enkrat na kratko pritisnite tipko POWER (VKLOP), da bi prebudili vaš
telefon.
3. Podrsajte v levo od zaklenjena zaslona. Pojavi se zaklenjen zaslon
Otroškega kotička.
4. Podrsajte s prstom navzgor po zaklenjenem zaslonu. Zdaj lahko dovolite
vašim otrokom, da se igrajo z vašim telefonom.

Zaprite in onemogočite Otroški kotiček
Zaprite in onemogočite Otroški kotiček, če ga ne potrebujete več.
1. Na zaslonu Otroški kotiček na kratko pritisnite tipko POWER (VKLOP) za
izklop zaslona in prehod na način Spanje.
2. Še enkrat na kratko pritisnite tipko POWER (VKLOP), da bi prebudili vaš
telefon.
3. Podrsajte s prstom navzgor po zaklenjenem zaslonu.
4. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
5. Pritisnite Nastavitve > otroški kotiček.
6. Pritisnite tipko Vklop/izklop, da onemogočite otroški kotiček.

Posodobitve in ponastavitve
Kako do posodobitev in kako jih namestiti
Občasno so na voljo posodobitve programske opreme. Vaš telefon lahko
preverja in vas obvešča o novih posodobitvah.

Nastavljanje obvestil o posodobitvah in možnosti nalaganja
Vaš telefon lahko nastavite, da vas obvešča, ko so na voljo nove
posodobitve za vaš telefon. Lahko tudi dovolite, da vaš telefon samodejno
naloži te posodobitve.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > posodobitev telefona.
3. Select okno Povej mi, ko so na voljo posodobitve za moj telefon.
4. Izberite, če želite dovoliti samodejno nalaganje posodobitev, če vam to
dovoljujejo vaše podatkovne nastavitve. Če onemogočit to možnost, bo
vaš telefon naložil posodobitve le preko Wi-Fi ali ko bo povezan z vašim
računalnikom.

Priprava na posodobitev programske opreme
Da bi posodobitev programske opreme potekala gladko in nemoteno, lahko
vaš telefon že vnaprej pripravite na posodabljanje.
Preveriti morate naslednje.

Če je vaša baterija šibka, jo pred posodabljanjem napolnite.
Preverite kakšno je stanje na vašem telefonu in naredite nekaj prostora
za posodobitev. Kako preverite spomin telefona, si lahko preberete v
poglavju Preverjanje spomina telefona na strani 86.
Če je to potrebno, odstranite nekaj aplikacij. Več o tem lahko
preberete v poglavju Odstranjevanje aplikacije na strani 86.
Ali izbrišite nekaj večjih datotek (kot so fotografije, videoposnetki ali
glasba) iz vašega telefona.

Prepričajte se, da ima vaš telefon pravilno nastavljeno uro in datum,

saj to določa katere nove posodobitve potrebujete. Več o tem lahko
preberete v poglavju Popravljanje datuma in ure na strani 91.

Nameščanje posodobitev
Ko opazite obvestilo o posodobitvah programske opreme, ki je na voljo,
lahko takoj posodobite vaš telefon. Ali lahko odklonite obvestilo in telefon
posodobite kasneje. Telefon vas bo ponovno opomnil v naslednjih nekaj
dneh.

Ste pripravili vaš telefon na posodobitev? Če ga niste, si prosim
preberite poglavje Priprava na posodobitev programske opreme
na strani 90.

Popravljanje datuma in ure
Če imate probleme pri posodabljanju programske opreme, je mogoče, da
vaš telefon nima pravilno nastavljene ure in datuma. V večini primerov se
ura in datum nastavita samodejno. Lahko pa ju nastavite tudi ročno.
1. Prekinite povezavo vašega telefona z vašim računalnikom.
2. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
3. Pritisnite Nastavitve > datum+čas.
4. Izklopite Nastavi samodejno.
5. Nastavite pravilen časovni pas, datum in čas.
6. Ponovno povežite vaš telefon z vašim računalnikom in poskusite
namestiti posodobitve.

Tovarniška ponastavitev
Tovarniško ponastavitev izvajate, ko želite vaš telefon povrniti v njegovo
prvotno stanje, pred vašo prvo uporabo.
Če boste vaš telefon nekomu podarili ali imate težave z vašim telefonom,
ki jih
ne znate odpraviti, lahko izvedete tovarniško ponastavitev (ki se ji imenuje
tudi trda ponastavitev). Tovarniško ponastavitev morate jemati resno, saj
bo dolgoročno izbrisala vse vaše podatke in prilagojene nastavitve, in bo
odstranila vse prenesene in naložene aplikacije. Prepričajte se, da imate
varnostne kopije vseh datotek, ki bi jih radi obdržali, preden izvedete
Tovarniško ponastavitev.

Opravljanje tovarniške ponastavitve preko nastavitev
Najobičajnejši način tovarniške ponastavitve je preko nastavitev telefona.
1. Na Začetnem zaslonu podrsajte v levo.
2. Pritisnite Nastavitve > O.
3. Pritisnite ponastavi vaš telefon in potem pritisnite da.

Opravljanje tovarniške ponastavitve z uporabo tipk telefona
Če vam ne uspe vklopiti telefona ali vstopiti v nastavitve, lahko kljub temu
opravite tovarniško ponastavitev z uporabo tipk telefona.
1. Izklopite telefon.
2. Pritisnite in zadržite tipko ZNIŽAJ GLASNOST in potem na kratko
pritisnite tipko POWER (VKLOP). Ko opazite ikono na zaslonu, lahko
sprostite tipko ZNIŽAJ GLASNOST.
3. Potem pritisnite naslednje tipke strojne opreme v tem zaporedju:
ZVIŠAJTE GLASNOST > ZNIŽAJTE GLASNOT > POWER (VKLOP) >
ZNIŽAJTE GLASNOST.

Blagovne znamke in avtorske
pravice
©2012 HTC Corporation. Vse pravice so pridržane
HTC, HTC logotip in HTC quietly brilliant logotip so blagovne znamke ali
storitvene znamke HTC Korporacije.
Microsoft, Windows, Windows Phone, ActiveSync, Bing, Excel, Hotmail,
Internet Explorer, OneNote, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SkyDrive,
Windows Live, Windows Media, Windows Vista, Xbox LIVE in Zune so
registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Korporacije Microsoft
v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.
Google, Google logotip in Gmail so blagovne znamke Google Inc.
The Bluetooth® svetovna znamka in logotipi so registrirane blagovne
znamke Bluetooth SIG, Inc. in kakršnakoli uporaba teh znamk s strani HTC
Korporacije je licenčna.
Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka Wireless Fidelity Alliance, Inc.
Vse ostale družbe, imena produktov in storitev, ki so tukaj omenjene so
blagovne znamke, registrirane blagovne znamke ali storitvene znamke
svojih lastnikov.
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.
174 Blagovne znamke in avtorske pravice
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.

Priročnik z varnostnimi
informacijami
in napotki
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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 T C U250, TC E250, TC B270
 Z modulom baterije ravnajte previdno
Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko
baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi
nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati
modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne
prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v
ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo
60 °C (140 ˚F).
OPOZORILO: 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..
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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 S255.
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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 0.347 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
0.347 W/kg na 10 g (glava), 0.453 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 0.347 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
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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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Električna varnost
 Dodatna oprema
 Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
 Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali
nezdružljivo dodatno opremo.
 Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za
ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne
povzročijo kratkega stika..
 Priključitev na vozilo
Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona
povezati z električnim sistemom vozila.
 Pokvarjeni in poškodovani izdelki
 Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne
opreme.
 Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni
opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje.

Splošna varnostna načela
Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za
vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona
prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je
podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito
uporabnikov in njihovega okolja
.
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 Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku
Ne pritiskajte premočno na aparat Ne pritiskajte prekomerno na
zaslon in aparat, saj tako preprečite njuno poškodovanje. Preden
se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje
priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje
zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje
zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.
 Aparat se po dolgoročni uporabi segreva
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 PM23200.
Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata
uporabljajte z izdelkom PM23200 samo spodaj navedeno opremo.
Baterija ima dodeljeno številko modela BM23100.
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 301 489-34
 EN 301 511
 EN 301 908-1
 EN 301 908-2
 EN 300 328-2
 EN 300 440-1
 EN 300 440-2
 EN 301893
 EN 302291
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Toto zariadenie je možné používať v týchto krajinách:
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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

宏達國際電子股份有限公司
HTC Corporation

23, Xinghua Rd.,
Taoyuan 330, Taiwan

IZJAVO O SKLADNOSTI
Namenjeno za EU
Za aparat:
Windows Phone
(Opis izdelka)
Windows Phone 8X by HTC
(Ime izdelka za nemene trženja)
PM23200
(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: EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006 / EN 62209-2: 2010 / EN 62311: 2008 /
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 300 328 V1.7.1; EN 301 893 V1.6.1 / EN 300 440-1 V1.6.1;
EN 300 440-2 V1.4.1;EN 301 908-1 V5.2.1 / -2 V5.2.1;EN 301 511 V9.0.2/
EN 302 291-1 V1.1.1/-2 V1.1.1
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