
HTC Desire® EYE

HTC
Navodila za uporabo



Seznanitev s telefonom

HTC Desire EYE

1. Gumb KAMERE

2. Dvojni zvočniki

3.NAPAJANJE

4.Kontrola glasnosti

5.Priključek slušalk
z mikrofonom 3.5 mm

6.Obvestilna LED dioda

7.Sprednja kamera

8.LED bliskavica

9.Senzor približevanja

10.Utor za Nano-SIM kartico

11.Utor za microSD™ kartico

12.USB priključek

Da bi lahko uporabljali G/LTE mrežo za vzpostavitev klicev in upo-
rabo podatkovnega prometa, potrebujete 4G/LTE™ uporabniški
paket Vašega operaterja. Za več informacij se obrnite na Vašega
operaterja.

･ Če želite uporabljati zaščito za ekran, potem ne pokrivajte ali
blokirajte senzorja za približevanje. Kupite lahko originalno za-
ščito za ekran za HTC Desire EYE, ki ima malo odprtino za sen-
zor.

･ Izogibajte se uporabi slušalk drugih proizvajalcev ali kovinskih
dodatkov, ki visijo okoli reže za slušalke, saj lahko vplivajo na do-
stopnost signala.

･ Nekateri dodatki za reže, kot so slušalke ali kovinski okraski, so
lahko napačno prepoznani kot slušalke, če so vstavljeni v režo za
slušalke. V tem primeru je lahko vklopljeno stanje S slušalkami,
glasnost pa izklopljena. Če se to zgodi, odstranite navedene do-
datke iz reže.



Nano-SIM kartica
Naprava HTC Desire EYE ima režo za Nano-SIM kartico.

Uporabljajte samo standardno Nano-SIM kartico. Vstavljanje preurejenih
SIM-kartic lahko povzroči nepravilno vstavljanje kartice ali poškodbo reže
za kartico.

Vstavljanje Nano-SIM kartice

Ko je HTC Desire EYE obrnjen navzdol, se reža Nano-SIM kartice nahaja na
levi strani.

1. Medtem ko je vaša naprava obrnjena navzdol, povlecite režo Nano-
SIM kartice s prstom navzven.

2. Poskrbite, da je reža Nano-SIM kartice obrnjena navzgor tako, da
Nano-SIM kartica ne bi po naključju padla, ko vstavite kartico.

3. Postavite Nano-SIM kartico v režo tako, da bo zlata stran kartice
obrnjena navzgor, odrezani vrh pa bo na robu. 



4. Za ponovno vstavljanje Nano-SIM utora, ga najprej centrirajte, nato
pa potisnite do konca. 

5. S prstom nekajkrat preverite pokrovček, ki je priključen na režo Nano-
SIM kartice in se prepričate, da je enakomerno in čvrsto zaprt.

Preverite, da pokrovček ne štrli s strani.

Odstranjevanje Nano-SIM kartice

1. Medtem ko je vaša naprava obrnjena navzdol, povlecite režo Nano-
SIM kartice s prstom navzven.

2. Odstranite Nano-SIM kartico iz reže.



3. Za ponovno vstavljanje Nano-SIM reže, jo najprej centrirajte, nato pa
potisniti do konca.

4. S prstom nekajkrat preverite pokrovček, ki je priključen na režo Nano-
SIM kartice in se prepričajte, da je enakomerno in čvrsto zaprt.

Preverite, da pokrovček ne štrli s strani.

Spominska kartica
Spominsko kartico uporabljajte za shranjevanje fotografij, videoposnetkov
in glasbe. Ko morate sprostiti prostor v Vaši napravi in če aplikacija nudi
možnost shranjevanja na podatkovni kartici, potem lahko podatke shranite
tudi na njej

Spominska kartica ni obvezna dodatna oprema in se prodaja lo-
čeno.

･ Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo
shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te
aplikacije izbrisane. Aplikacije je treba ponovno instalirati.

･ Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, apli-
kacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodo avtomati-
čno instalirane na drug telefon. Ponovno jih boste morali
instalirati.



Vstavljanje microSD kartice

Ko je HTC Desire EYE obrnjen navzdol, se reža microSD kartice nahaja na
levi strani. 

1. Ko je vaša naprava obrnjena navzdol, režo za microSD kartico s
prstom povlecite navzven.

2. Obrnite Vašo napravo.

3. Ko sta tako HTC Desire EYE, kot tudi reža za microSD kartico
obrnjeni navzgor, potem vstavite microSD kartico v režo tako, da je
zlati del kartice obrnjen navzdol.



4. Za ponovno vstavljanje microSD reže, jo najprej centrirajte, nato pa
potisnite do konca.

5. S prstom nekajkrat preverite pokrovček, ki je priključen na režo mi-
croSD kartice in se prepričajte, da je enakomerno in čvrsto zaprt.

Preverite, da pokrovček ne štrli s strani.

Izklop spominske kartice

Če želite iz vklopljenega telefona HTC Desire EYE odstraniti spominsko
kartico, jo morate najprej izklopiti, da preprečite poškodbo datotek na
spominski kartici.

1. Odprite panel Nastavitve in se dotaknite Spomina.

2. Dotaknite se Izklopi spominsko kartico.

Odstranjevanje microSD kartice

1. Ko je Vaša naprava obrnjena navzdol, s prstom povlecite režo za mi-
croSD kartico navzven.

2. Izvlecite microSD kartico iz njene reže. 

Izklopite microSD kartico, preden jo odstranite, da preprečite iz-
gubo datotek.



3. Za ponovno vstavljanje microSD reže, jo je treba najprej centrirati,
nato pa potisniti do konca.

4. S prstom nekajkrat preverite pokrovček, ki je priključen na režo mi-
croSD kartice in se prepričajte, da je enakomerno in čvrsto zaprt.

Preverite, da pokrovček ne štrli s strani.



Polnjenje baterije
Priporočamo, da napolnite baterijo, še preden vklopite HTC Desire EYE in
ga začnete uporabljati.

1. Vklopite manjši del USB kabla v USB konektor.

2. Drugi konec USB kabla priključite v polnilec.

3. Polnjenje boste začeli, ko priklopite polnilnik v električno vtičnico.

･ Če je bila baterija prazna nekaj dni, potem je treba napravo pol-
niti nekaj minut, preden jo vklopite.

･ Za polnjenje telefona uporabljajte izključno priloženi polnilec in
USB kabel. Ko je nivo baterije nizek, uporabite polnilec za pol-
njenje baterije, ne pa USB kabel in povezovanje z računalnikom. 

･ Kot previdnost ukrep bo baterija zaustavila polnjenje, če se bo
pregrela.

･ Svetujemo, da preverite temperaturo baterije med polnjenjem.
Prav tako se izogibajte polnjenju baterije v vročem okolju. 

･ Naprava se lahko dodatno zagreje, ko uporabljate Internet in
istočasno polnite baterijo. To je normalno.

･ Ko se Vaša naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izklju-
čite polnilec iz vtičnice.



Prvi teden z Vašim novim
telefonom

O vodoodporni zaščiti

Kaj pomeni, da je HTC Desire EYE vodoodporen?

HTC Desire EYE ima IP kodo IPX7. Naprava izpolnjuje ta standard pod po-
gojem, da sta Nano-SIM in microSD pokrovčka zaprta.

To pomeni:

･ Telefon lahko nadaljuje z delovanjem, ko je nekoliko potopljen v vodo
iz pipe, na sobni temperaturi ter na globini do enega metra in ne dlje
kot 30 minut.

･ Celo z mokrimi rokami in dokler stojite na zmernem dežju brez dež-
nika, lahko kličete in sprejemate klice.

･ Če telefon pride naključno v stik z morsko vodo, milnico ali z drugimi
tekočinami, ga lahko sperete z majhnim curkom vode iz pipe.

HTC Desire EYE ne sme biti izpostavljen onesnaženi vodi, močnemu priti-
sku vode ali pesku, saj lahko pride do pregrevanja, električnega udara ali do
poškodb na telefonu. Glede varnostnih ukrepov in nasvetov za vzdrževanje
poglejte Važno: Kaj storiti in kaj ne na strani 30 in Nasvete za vzdrževanje
na strani 31. Prav tako preberite varnostna navodila, ki ste jih dobili z Vašo
napravo.

Pomembno: Kaj storiti in kaj ne

Pred uporabo

Preverite ali sta zaprti reži za Nano-SIM in microSD kartici. Glede navodil
glej Vstavljanje Nano-SIM kartice na strani 14 in Vstavljanje microSD kar-
tice na strani 17.

･ Nikoli ne poskušajte odstraniti reže za Nano-SIM kartico in microSD
kartico z rokavicami, mokrimi rokami ali medtem ko je telefon moker.

･ Pred zapiranjem pokrova reže obrišite vsako kapljico vode ali umaza-
nijo s čisto in suho krpo.

･ Pri zapiranju pokrova reže se prepričajte, da se med pokrovom in režo
ne nahajajo dlake, vlakna ali majhni delci, saj na ta način preprečite,
da bi voda stekla preko razpoke v napravo.



Med uporabo

Ne potapljajte HTC Desire EYE ali USB konektorja in reže za slušalke v:

･ vodo, ki vsebuje milo, detergent ali gel za tuširanje,

･ morsko vodo, bazen, savno ali vroči izvir,

･ katero koli tekočino, kot so alkohol, sokovi in začimbe, razen v vodo iz pipe. 

HTC Desire EYE ne uporabljajte pod vodo.

Dokler je mobitel potopljen v vodi, ne pritiskajte gumba za NAPAJANJE ali
GLASNOST.

Na zmernem dežju lahko sprejemate klice in kličete brez dežnika ter z mo-
krimi rokami. Točneje, količina padavin mora biti manjša kot 20 mm/h.

Klice lahko sprejemate in kličete, ko držite telefon z mokrimi rokami, na
primer, ko ste v kopalnici ali kuhinji. Vedite:

Naprave ne držite pod prho, saj ni dizajnirana tako, 

･ da zdrži visok pritisk vode.

･ Naprave ne potapljajte v kadi.

･ Telefona ne puščajte predolgo na vlažnih mestih, kot sta kopalnica ali
kuhinja, saj naprava ni zaščitena pred vlago.

Napravo držite na primerni oddaljenosti od peska. Jakost
zvoka se lahko zmanjša, če pesek vstopi v slušalke, mikrofon ali
zvočnike. Če pesek vstopi v telefon lahko pride do pregrevanja
naprave ali do okvare.

Slušalk ne priklopite, če je bila reža izpostavljena vodi, prahu ali drugim delcem.
Baterije ne polnite, dokler je telefon moker. Prav tako nista vodoodporna
adapter in pribor. Nikoli ju ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot sta ko-
palnica ali kuhinja, saj lahko pride pri kontaktu z vodo do okvare, elektri-
čnega udara ali druge nevarnosti.

Nasveti za vzdrževanje

Čiščenje

Če prideta USB konektor in reža za slušalke v kontakt s slano vodo, teko-
čimi kemikalijami, prahom ali z drugimi onesnaževalci, ju takoj izperite z
vodo iz pipe. Ti onesnaževalci lahko poškodujejo priključke v režah.

･ Pred izpiranjem se prepričajte, da sta reži za Nano-SIM kartico in mi-
croSD kartico pravilno zaprti. Glej Vstavljanje Nano-SIM kartice na
strani 14 in Vstavljanje microSD kartice na strani 17.

･ Med izpiranjem se ne dotikajte pokrovčkov rež, da preprečite vstop
vode v napravo, saj lahko v nasprotnem omogočite vodi, da steče v
napravo skozi razpoke. 



･ Telefon držite na oddaljenosti okoli 10 cm pod pipo ali prho in ga iz-
perite pod majhnim curkom. Točneje, curek vode mora biti manjši kot
6 litrov/min in na sobni temperaturi od 5 °C do 35 °C.

･ Telefon izperite samo z roko. Ne uporabljajte ščetke ali spužve.

Da se izognete umazaniji, ki bi lahko povzročila slabo povezavo, občasno s
palčko za ušesa očistite USB konektor in režo za slušalke.

Sušenje

Ko je bil HTC Desire EYE v stiku z vodo, potem vodo odcedite s telefona,
saj na ta način preprečite, da bi si zmočili obleko ali torbo. Če navedenih
delov ne posušite dobro, lahko to privede do zmanjšanja glasnosti slušalk,
zvočnikov in mikrofonov.

1. Obrišite vodo s telefona s čisto in suho krpo.

2. Ekran se lahko napačno odzove na dotik, če je moker. Ekran, občutljiv
na dotik in leče obrišite z mehko in suho krpo, kot je npr. krpa iz
mikro vlaken, ki ne bo opraskala površine. 

3. Da izpraznite vodo iz USB konektorjev in rež za slušalke, čvrsto držite
telefon in iztresite vodo iz vsake reže.

4. Prav tako iztresite vodo, če vstopi v vrzeli okoli gumba za NAPAJANJE
in jakost zvoka, ali prostor za slušalke, zvočnik ali mikrofon. Ne upora-
bljajte palčk za ušesa, če želite obrisati slušalke, zvočnike in mikro-
fon.

5. Ko iztresete vodo, pustite telefon na sobni temperaturi vsaj 3 ure ali
dokler se popolnoma ne posuši. 

Vlaga lahko ostane celo, ko ste iztresli vodo. To ne vpliva na uporabo, ven-
dar je najbolje telefon hraniti zunaj vlažnih mest, dokler se ne posuši.
Če pride do kondenzacije znotraj ekrana, kar je možno pri drastičnih spre-
membah v temperaturi, potem pustite telefon na sobni temperaturi toliko
časa, dokler kondenzacija ne izgine.

Ostali nasveti

･ Telefona ne shranjujte, če je moker. Vodne kapljice se lahko spreme-
nijo v zmrzal v hladnih področjih.

･ Vašega telefona ne puščajte dolgo časa v torbi ali žepu, saj lahko to
pripelje do akumuliranja vode na telefonu.

･ Ne uporabljajte telefona v bližini tople vode ali v bližini toplega zraka
(npr. sušilca za lase).



･ Telefona ne puščajte na mestih, kjer je zelo vroče ali zelo hladno ozi-
roma v bližini štedilnika ali v hladilniku.

･ Telefona ne puščajte na mestih, ki so izpostavljena neposredni sončni
svetlobi, na primer v avtomobilu ter na mestih, ki so zelo topla,
hladna, vlažna ali prašna, saj se na ta način izognete možnosti zaradi
pregrevanja, deformacije ali napake.

･ Deli, ki vzdržujejo vodoodporno zaščito, kot sta pokrovčka za režo
Nano-SIM kartice in microSD kartice, lahko sčasoma postanejo pre-
pustni za vodo. V tem primeru telefon ni več vodoodporen. Če se to
zgodi, potem kontaktirajte trgovino, kjer ste telefon kupili ali Vašega
mobilnega operaterja. Zamenjavo delov Vam lahko zaračunajo.

Osnove

Navigacijski gumbi na ekranu

HTC Desire EYE ima navigacijske gumbe na dnu zaslona, ki se premikajo, ko
premaknete telefon.

Za pristop h Googlovemu iskanju preidite s prstom preko katerega koli na-
vigacijskega gumba.

Stanje mirovanja

Stanje mirovanja varčuje z energijo baterije tako, da preklopi HTC Desire
EYE na nizko porabo z izklopljenim zaslonom. Istočasno preprečuje slu-
čajno pritiskanje gumbov, ko imate HTC Desire EYE v Vaši torbi.

Vklop stanja mirovanja

Če želite izklopiti ekran in preklopiti telefon v stanje mirovanja, potem
kratko pritisnite tipko NAPAJANJE ali se dvakrat na hitro dotaknite zakle-
njenega ekrana.
Prav tako bo HTC Desire EYE samodejno prešel v stanje mirovanja, če ga
določen čas ne uporabljate. Nastavite lahko čas izklopa ekrana Vaše na-
prave. Za več informacij poglejte Nastavitve za izklop ekrana na strani 180. 

Prehod iz stanja mirovanja

･ Pritisnite gumb NAPAJANJE.

･ Uporabljajte Motion Launch™, da »prebudite« in odklenete Vaš tele-
fon ter preidete na aplikacijo ali ekran. Poglej »Prebujanje« naprave s
pomočjo Motion Launch na strani 41.

Pojdi na prejšnji ekran

Pojdi na začetni ekran

Prikaži ikone nedavno uporabljenih aplikacij



Odklepanje zaslona

･ Povlecite navzgor, če želite odkleniti ekran, povlecite v desno, če že-
lite takoj pristopiti k HTC BlinkFeedu, ali povlecite v levo, če želite pri-
stopiti k Home ekranu.

･ Prav tako lahko povleče ikono ključavnice navzgor, v desno ali v levo.

Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pri odklepanju zahteval
risbo, PIN ali geslo.

Premiki s telefonom

Uporabljajte premike s telefonom za izklop ali utišanje tona zvonjenja in
drugo.

Dvignite telefon, da odgovorite na klic

Za samodejni odgovor na dohodni klic dvignite napravo in še preden prine-
sete telefon k ušesu, preverite, kdo Vas kliče.

To nastavitev lahko izklopite. Najprej izberite Nastavitve, nato se dotaknite
Klicev in izberite opcijo Samodejni odgovor na klic.

Obrnite za izklop tona zvonjenja 

Če HTC Desire EYE zvoni, ga lahko obrnete za izklop tona zvonjenja.
Izberite Nastavitve, nato se dotaknite Zvok > Preklopite na tiho in nato:

Če ste namestili opozorilo za dogodek ali alarm, potem lahko
povlečete oziroma v krog zaradi zamika oziroma izklopa do-
godka ali alarma.

  

Tiho
enkrat

Tiho, ko napravo obrnete. Če
je naprava v mirovanju
obrnjena navzdol, bo zvonila v
primeru dohodnih klicev. 

Tiho
vedno

Če obrnemo napravo in jo pu-
stimo v tem položaju, potem
telefon ne bo zvonil v primeru
dohodnih klicev.



Dvignite za utišanje tona zvonjenja

Če ste na poslovnem sestanku ali v
restavraciji, pa HTC Desire EYE
začne zvoniti, ga dvignite, da zmanj-
šate jakost tona zvonjenja.

To nastavitev lahko izklopite. Izbe-
rite Nastavitve, se dotaknite Zvoka,
nato pa izberite opcijo Dvignite za
utišanje tona.

Nastavite ton zvonjenja tako, da se avtomatsko poveča, če je
telefon v žepu ali torbi

HTC Desire EYE lahko nastavite tako, da prepozna, da
je v torbi ali žepu in poveča jakost tona zvonjenja, da
ga boste lahko slišali v hrupnem okolju.

To nastavitev lahko izklopite. Izberite Nastavitve, se
dotaknite Zvoka, nato pa izberite opcijo Naprava v
žepu.

Obrnite HTC Desire Eye za boljši pregled

Pri številnih ekranih se lahko
avtomatsko spremeni orienta-
cija z navpičnega v vodoravni
prikaz tako, da HTC Desire EYE
obrnete vstran.
Pri vnosu besedila lahko HTC
Desire EYE obrnete vstran, saj
na ta način pridobite večjo tip-
kovnico.



Premiki prstov

Uporabljajte premike prstov za premikanje po Začetnem ekranu, odprtih
aplikacijah, da se premikate po seznamih in drugo.

Dotik (Klik)

Če želite izbrati nastavitve na ekranu, kot so ikone
aplikacij ali nastavitve ali pritiskati na gumbe na
ekranu, potem se jih le na kratko dotaknite s prstom.
Ko se pomikate navzdol po dolgem seznamu na
ekranu (na primer v aplikaciji Pošta ali Kontakti),
potem se dotaknite statusnega traku za neposreden
skok na vrh ekrana.

Dotik (klik) in držanje

Če želite odpreti dostopne možnosti pri določenih po-
stavkah (na primer določen kontakt ali povezavo na in-
ternetno stran), potem samo pritisnite in držite
postavko.

Premikanje in drsenje

S prstom hitro potegnite navpično ali vodoravno po
ekranu, če se želite premikati med Začetnimi ekrani,
dokumenti in drugo.



Vlečenje

Pred vlečenjem se dotaknite postavke in pustite prst
pritisnjen na ekran. Med vlečenjem prsta ne dvigujte,
dokler ne prispete na ciljni položaj.

Premik

Premik po ekranu je podoben vlečenju, vendar
pa je treba premikati prste s pomočjo počasnej-
ših in hitrejših premikov. Ta premik s prstom
vedno opravljamo navpično, na primer, če pre-
gledujemo kontakte ali seznam sporočil.

Dotik in premik

Na začetnem ekranu lahko premikate mini-apli-
kacije ali ikone z enega na drug ekran. 

Pritisnite in držite mini-aplikacijo ali ikono z
enim prstom, drugi prst pa premaknite po
ekranu na novo lokacijo.



Stiskanje in raztezanje

Pri nekaterih aplikacijah, kot so npr. Galerija,
Sporočila, Pošta ali internetni brskalnik,
lahko raztegnete prste v smeri od sebe po
ekranu in na ta način povečate sliko ali bese-
dilo.

Za zmanjšanje slike ali besedila približajte prsta na
ekranu.

Pomikanje z dvema prstoma

Dva prsta premaknite preko statusnega traku, da pristopite
k Hitrim Nastavitvam.



Premiki s tremi prsti

･ Tri prste premaknite navzgor po ekranu, da delite
vsebino kot so npr. fotografije, video posnetki ali
glasba iz HTC Desire EYE z drugimi napravami. Prav
tako lahko delite streaming medije iz aplikacij, kot je
YouTube®.

･ Povlecite navzdol, da prekličete dejanje.

Odpiranje aplikacije

･ Dotaknite se aplikacije v vrstici za bližnjice na dnu Začetnega ekrana.

･ Če želite pregledati več aplikacij, se dotaknite . Nato se dotaknite
aplikacije, ki jo želite uporabiti.

･ Na ekranu Aplikacija se dotaknite in nato vnesite ime aplikacije, ki
jo iščete.

Odpiranje aplikacije ali mape na zaklenjenem ekranu

Če je ekran zaklenjen, povlecite ikono aplikacije ali mape navzgor, saj na ta
način odklenete ekran in neposredno odprete aplikacijo ali mapo.

Če ste določili šifro za zaklepanje HTC Desire EYE, potem bo naprava zah-
tevala vnos šifre pred odpiranjem aplikacije ali mape.

Izmenjava vsebin

Ali želite deliti vsebine, kot so fotografije ali videoposnetki?

･ V aplikaciji se enostavno dotaknite ikone: ali .

･ Če ikone ne vidite, se dotaknite > Deli.

HTC premiki so standardno omogočeni v Nastavitvah. To pomeni,
da bo premik s tremi prsti deloval samo, če delite vsebino s po-
močjo HTC aplikacij.

Bližnjice na zaklenjenem ekranu so enake kot aplikacije v vrstici za
bližnjice Začetnega ekrana. Če želite zamenjati bližnjice zaklenje-
nega ekrana, zamenjajte aplikacije ali mape v vrstici bližnjic.



Prehod med nedavno odprtimi aplikacijami

Če na HTC Desire EYE istočasno opravljate več stvari in uporabljate več aplika-
cij, lahko enostavno prehajate med aplikacijami, ki ste jih nedavno odprli.

Dotaknite se za pregled nedavno zagnanih aplikacij.

･ Če želite zagnati aplikacijo, se samo dotaknite
te aplikacije.

･ Če želite odstraniti aplikacijo s seznama, jo
povlecite navzgor.

･ Za odstranitev nedavno zagnanih aplikacij, se
dotaknite .

Osveževanje vsebin

V določenih aplikacijah lahko osvežite vsebino, ki ste jo sinhronizirali ali
prevzeli s spletne strani s pomočjo enostavnega premika s prstom.

1. Ko pregledujete vsebino, kot je vremenska napoved ali prispela pošta,
se premikajte na vrh ekrana.

2. Povlecite s prstom po ekranu navzdol in ga spustite zaradi osvežitve.

Snemanje ekrana HTC Desire EYE

Kaj storiti, če želite zabeležiti rezultat Vaše igre ali napisati blog o lastno-
stih HTC Desire EYE? Enostavno lahko slikate Vaš ekran in ga delite preko
Galerije.

Pritisnite in držite gumb NAPAJANJE, nato istočasno pritisnite gumb za
zmanjšanje glasnosti.

Posnetek ekrana se bo shranil v aplikaciji Galerija v albumu Slike zaslona.

Da bi videli seznam vklopljenih aplikacij, se dotaknite .

Prav tako lahko delite slike, ko na statusni vrstici vidite oznako .
Odprite panel Obvestil in se dotaknite V pod obvestilom o sliki
ekrana. Če ne vidite , potem razmaknite dva prsta na obvestilu
o sliki ekrana.



Upravljanje s premiki

»Prebujanje« telefona s premikom

Ko je ekran izklopljen, HTC Desire EYE pa je v stanju mirovanja, upora-
bljajte Motion Launch, da s premikom »prebudite« in odklenete Vaš telefon
neposredno na določeno aplikacijo ali ekran. Motion Launch je kombina-
cija premikov, ki je sestavljena iz dvigovanja telefona, nato pa sledi poteza
s prstom.

»Zbudite« telefon

1. Napravo postavite navpi-
čno.

2. Dvakrat se takoj dotak-
nite ekrana.

Ne dotikajte se ekrana, če
naprava vibrira.

Zbudite telefon in odklenite zaslon

1. Napravo postavite tako,
da je obrnjena navzgor. 

2. Prste premaknite po
ekranu v desno.

Ne dotikajte se ekrana, če
naprava vibrira.

Če ste nastavili zaklepanje ekrana, potem bo telefon zahteval vnos
risbe, PIN-a ali gesla, preden se bo odklenil.



Zbudite telefon neposredno na HTC BlinkFee

1. Napravo postavite tako,
da je obrnjena navzgor.

2. Prste premaknite po
ekranu v desno.

Ne dotikajte se ekrana, če
naprava vibrira.

Napravo zbudite neposredno na panel Začetnega ekrana

1. Napravo namestite tako,
da je obrnjena navzgor.

2. Prste premaknite po
ekranu v desno.

Ne dotikajte se ekrana, če na-
prava vibrira.

Telefon zbudite neposredno na Fotoaparat

1. Napravo postavite tako, da je obrnjena navzgor.

2. Pritisnite gumb za jakost zvoka.



Obvestila

Panel z obvestili

Ikone za obvestila v statusnem traku olajšajo pregledovanje sporočil, do-
godkov v koledarju, alarmov in procesov, ki so v teku, kot so podatki, ki se
prevzemajo.

Ko dobite novo obvestilo, lahko odprete Panel z obvestili zaradi kontrole,
kakšno obvestilo ali novo informacijo ste dobili.

1. Zaradi odpiranja Panela z obvestili pritisnite in držite statusni trak,
nato pa prst povlecite navzgor. Če imate več obvestil, potem se, da
jih pregledate, pomikajte navzdol.

2. Da hitro pristopite panelu Obvestil s Hitrimi nastavitvami, se dotak-
nite .

･ Da vidite več informacij, kot so elektronska pošta in dogodki, raz-
maknite dva prsta zaradi razširitve obvestila. Za zmanjšanje prikaza
približajte prsta.

･ Nekatera obvestila vam omogočajo takojšnje delovanje. Na primer,
če se dotaknete obvestila o zgrešenem klicu, lahko takoj pokličete
nazaj ali odgovorite s SMS-sporočilom.

･ Dotaknite se ikone obvestil na levi strani in odprite ustrezno aplika-
cijo.

･ Da zavrnete samo eno obvestilo na seznamu, povlecite levo ali
desno. Pri zavrnitvi vseh obvestil in za zapiranje panela, se dotak-
nite Obvestil .



Prostor za obvestila

Na zaklenjenem ekranu lahko vidite obvestila o zgrešenih klicih, SMS-spo-
ročilih, dogodkih in še veliko več.

1. Povlecite navzdol, da razširite prostor.

2. Če obstaja več kot en zgrešen klic, sporočilo ali elektronska pošta,
potem se dotaknite , da vidite naslednje obvestilo.

3. Dotaknite se obvestila, da pridete neposredno v aplikacijo.

V Varnostnih nastavitvah lahko spreminjate, katera obvestila bodo vidna v
navedenem prostoru. Glej Obvestila na zaklenjenem ekranu na strani 183.

LED dioda za obveščanje

LED dioda za obvestila prikazuje:

･ Neprekinjena zelena lučka, če je naprava pri-
klopljena na polnilnik ali je povezana z računal-
nikom, baterija pa je napolnjena.

･ Prekinjena zelena lučka, če imate nerešeno
obvestilo.

･ Neprekinjena oranžna lučka, če se baterija
polni.

･ Prekinjena oranžna lučka, če je baterija skoraj
prazna.

-



Izbira, kdaj naj se vklopi LED dioda

Spremenite lahko nastavitev, kdaj in pri katerih aplikacijah naj se vklopi
LED dioda, če se pojavi novo obvestilo.

1. Izberite Nastavitve, nato se dotaknite Zaslon in premiki ali Zaslon,
premiki in gumbi.

2. Pod postavko Obvestilne lučke se dotaknite Flash obvestil. Izberite
ali naj se LED dioda vklopi vedno ali samo, ko je ekran izklopljen.

3. Dotaknite se Obvestil aplikacij. Izberite, pri katerih aplikacijah želite,
da se vklopi LED dioda.

Pri drugih aplikacijah preverite Vaše nastavitve, da ugotovite, če
imajo opcijo za vklop LED diode.



Osebno prilagajanje

Kako HTC Desire EYE postane samo Vaš
HTC Desire EYE naj zveni in izgleda tako kot želite Vi.

･ Sami izberite ton zvonjenja in druge tone. Za več informacij izbe-
rite Toni, toni obvestil ali alarmi na strani 57.

･ Vašo napravo napravite osebno tako, da namestite sliko ozadja.
Glej Slika ozadja na strani 58.

･ Sprememba aplikacije na lansirnem traku. Glej Lansirni trak na
strani 58.

･ Vaš začetni zaslon zapolnite z widgeti in bližnjicami. Glej Dodajanje
widgetov na začetni zaslon na strani 58 in Dodajanje bližnjic na za-
četni zaslon na strani 59.

･ Ali potrebujete še eno kartico za aplikacije? Glej Dodajanje ali od-
stranjevanje widget panelov na strani 60.

･ Določite HTC BlinkFeed ali widget panel kot Vaš začetni zaslon.
Glej Menjanje Vašega Začetnega zaslona na strani 61.

･ Organizirajte Vaše aplikacije. Glej Organizacija aplikacij na strani 62.

Spremenite ton zvonjenja, obvestil in zvokov

1. IIzberite Nastavitve, nato pa kliknite Osebna prilagoditev.

2. IV oddelku Zvok spremenite ton zvonjenja, ton obvestila in alarma.

Pojdite v aplikacije Sporočila, Pošta in Koledar ter posebej izberite
zvoke za nova sporočila, pošto in opomnike koledarja.

Ali želite, da alarmi zvonijo glasneje, obvestila pa bolj diskretno? V
Nastavitvah kliknite Zvok > Glasnost in nastavite jakost za vsako
vrsto zvoka.



Začetni ekran
Izberite enega izmed dostopnih ozadij, ali uporabljajte katero koli fotogra-
fijo, ki ste jo posneli z aparatom.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.

2. V meniju kliknite Ozadje začetnega zaslona.

3. Izberite, s katerega mesta želite izbrati ozadje.

Za uporabo fotografije, ki ste jo posneli s fotoaparatom, kliknite Ga-
lerija, izberite in izrežite fotografijo, nato pa kliknite Končano.

Lansirni trak
Lansirni trak Vam omogoča pristop najpogosteje uporabljenim aplikacijam
(in ostalim bližnjicam) s samo enim klikom. Aplikacije na lansirnem traku
lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate.

1. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, zatem pa povle-
cite na .

2. Kliknite da se premaknete v panel Aplikacij.

3. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa povlecite na prazen utor na lan-
sirnem traku.

Dodajanje widgetov na Začetni zaslon
Widgeti omogočajo lažji pristop do Vaših pomembnih informacij in vsebin.
Iz niza widgetov izberite in dodajte najkoristnejše na Vaš Začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.

2. Začnete lahko z dodajanjem mini-aplikacij, aplikacij in bližnjic.

3. Kliknite > Widgeti.

･ Prav tako lahko v mapo grupirate aplikacije na lansirnem traku.
Glej Grupiranje aplikacij na widget panelu in lansirnem traku na
strani 62.

･ Aplikacije (ali druge bližnjice) na zaklenjenem zaslonu so iste kot
tiste na lansirnem traku.



4. Listajte po widgetih, ali kliknite > zaradi iskanja določenega widgeta.

Nekateri widgeti so dostopni v različnih stilih in velikostih.

5. Pritisnite in držite, nato pa povlecite widget na panel, na katerega ga
želite dodati.

Prav tako lahko dodate widgete, ki Vam omogočajo hitri vklop ali izklop do-
ločenih nastavitev, kot so Wi-Fi ali Bluetooth.

Sprememba nastavitev widgetov

Menjate lahko osnovne nastavitve nekaterih widgetov (na primer Widget
kontakta).

1. Pritisnite in držite widget na začetnem zaslonu, nato pa ga povlecite ..

2. Prilagodite nastavitve widgetov.

Sprememba velikosti widgeta

Velikost nekaterih widgetov lahko menjate, ko jih dodate na Vaš Začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite widget na začetnem zaslonu, nato pa spustite
prst. Če se pojavi obroba, potem to pomeni, da je možno menjati ve-
likost widgeta.

2. Povlecite obrobo in povečajte ali zmanjšajte velikost widgeta.

Dodajanje bližnjic na Začetni zaslon
Dodajajte aplikacije, ki jih pogosto uporabljate, na kateri koli widget panel
Vašega začetnega zaslona. Prav tako lahko dodajate bližnjice za pogosto
uporabljene nastavitve, označene internetne strani in še veliko drugega.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget plošči.

2. V meniju kliknite Dodaj aplikacije in widgete.

3. Kliknite > Aplikacije in Bližnjice.

4. Pomikajte se preko aplikacij ali bližnjic, ali kliknite , da bi poiskali
želeno.

5. Pritisnite in držite, nato pa povlecite aplikacijo ali bližnjico na želeni
widget panel, da jo dodate.

Da dodate aplikacijo z zaslona aplikacij, potem pritisnite in držite
aplikacijo ter jo povlecite na widget panel.



Urejanje panela Začetnega zaslona

Dodajanje ali odstranjevanje widget panela

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.

2. V meniju se dotaknite Upravljanja strani začetnega zaslona.

3. Da dodate nov widget panel, povlecite s prstom v levo, dokler se ne
pojavi H-ikona, ki jo kliknete.

4. Da odstranite widget panel, pomaknite prste v levo ali desno, dokler
ne vidite panela, nato pa kliknite Odstrani.

5. Ko zaključite, kliknite .

Urejanje widget panela

1. Za prilagoditev začetnega zaslona preidite z dvema prstoma preko
HTC BlinkFeeda ali katerega koli widget panela.

2. Pritisnite in držite oznako widget panela, nato pa jo povlecite v levo
ali desno na mesto, ki ga želite.

3. Ko zaključite z urejanjem widget panela, pritisnite .

･ Novega widget panela ne boste mogli dodati, če ste izkoristili
maksimalno število panelov.

･ HTC BlinkFeed se vedno pojavlja kot prvi panel (če ni odstra-
njen). Widget panela ni možno dodati pred HTC BlinkFeedom.

Widget panela ni možno premikati in vstavljati pred HTC BlinkFee-
dom.



Premikanje widgeta ali ikone

Widget ali ikono lahko enostavno premaknete iz enega panela v drugi.

1. Pritisnite in držite widget ali ikono z enim prstom.

2. Z uporabo dodatnega prsta pojdite levo ali desno za rotacijo zaslona
na drugi widget panel.

3. Spustite widget ali ikono.

Odstranitev widgeta ali ikone

1. Pritisnite in držite widget ali ikono, ki jo želite odstraniti in jo povle-
cite na .

2. Ko se widget ali ikona obarva rdeče, privzdignite prst.

Sprememba glavnega Začetnega zaslona
Namestite HTC BlinkFeed ali widget panel kot Vaš začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.

2. V meniju kliknite Upravljanje strani začetnega zaslona.

3. Povlecite s prstom levo ali desno, dokler ne vidite panela, ki ga želite
uporabljati kot Vaš glavni začetni zaslon.

4. Kliknite Določi kot Začetni.

5. Kliknite .

Če kliknete , boste iz aplikacije usmerjeni na zadnji panel, na ka-
terem ste bili. Ponovno kliknite , da se vrnete na Začetni zaslon.



Grupiranje aplikacij na widget panelu in
lansirnem traku

1. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite v drugo aplikacijo
zaradi izdelave mape.

2. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.

3. Dotaknite se naslovnega traku mape, nato pa vnesite novo ime mape.

4. Dodajte še druge aplikacije v mapo. Dotaknite se izbire aplikacij,
nato pa kliknite Končano.

Prav tako lahko dodate bližnjice nastavitev ali informacij v mapi. Najprej
dodajte bližnjico v widget panel, nato pa jo povlecite do mape.

Odstranjevanje postavk iz mape

1. Na lansirnem traku ali widget panelu kliknite mapo in jo odprite.

2. Pritisnite in držite aplikacijo ali bližnjico v mapi, nato pa jo povlecite na . 

Urejanje aplikacij
Na zaslonu Aplikacij lahko prerazporedite aplikacije in spremenite videz.

1. Iz HTC BlinkFeeda ali katerega koli widget panela, kliknite .

2. Dotaknite se nato pa izberite, da želite urediti aplikacije, kot npr.
po abecednem redu.

Če želite grupirati aplikacije v mape in jih prerazporediti, izberite Pri-
lagojeno.

3. Kliknite > Velikost in izberite, ali želite prikazati več ali manj aplika-
cij na strani.

Premikanje aplikacij in map

1. Na panelu Aplikacija kliknite > Prilagojeno.

2. Kliknite > Urejanje aplikacij.

3. Pritisnite in držite aplikacijo ali mapo, nato pa storite eno od naslednjega:

･ Povlecite aplikacijo ali mapo na drugo mesto na isti strani. Počakajte,
preden vzdignete prst, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.

･ Povlecite aplikacijo ali mapo na ali puščice, da ju premestite
na drugo stran.

4. Ko zaključite s premikanjem aplikacij in map, kliknite .



Grupiranje aplikacij v mape

1. Na panelu Aplikacija kliknite > Prilagojeno.

2. Kliknite > Urejanje aplikacij.

3. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo aplikacijo
zaradi izdelave mape.

4. Da dodate več aplikacij, povlecite vsako aplikacijo do mape.

5. Za poimenovanje imena map najprej odprite mapo, kliknite na naslo-
vni trak in vpišite ime mape.

6. Ko zaključite, se dotaknite .

Odstranjevanje aplikacij iz map

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Prilagojeno.

2. Kliknite > Urejanje aplikacij.

3. Kliknite mapo, da jo odprete.

$. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na panelu Aplikacij.
Počakajte, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila, nato pa vzdi-
gnite prst.

5. Ko zaključite z odstranjevanjem aplikacij kliknite 

Skrivanje in odkrivanje aplikacij

1. Na panelu aplikacij kliknite > Skrij/odkrij aplikacije.

2. Izberite aplikacije, ki jih želite skriti ali odstranite oznake iz potrditve-
nih polj, da jih odkrijete.

3. Kliknite Končano.

Zaklepanje zaslona

Dodajanje widgetov na zaklenjeni zaslon

Iz našega menija izberite widget za zaklenjeni zaslon.

1. Na zaklenjenem zaslonu povlecite od desnega roba, dokler ne vidite
ikono .

2. Kliknite .

3. Kliknite widget, ki ga želite dodati na zaklenjeni zaslon.

Preden lahko dodate widget na zaklenjeni zaslon, morate izbrati
Omogoči widgete za zaklenjeni zaslon v Nastavitve > Varnost.



Odstranjevanje ali brisanje gesla za zaklepanje zaslona

1. Na zaklenjenem zaslonu povlecite od desnega roba, dokler ne vidite
widgeta, ki ga želite premestiti ali izbrisati.

2. Pritisnite in držite widget, ga povlecite v levo ali desno na mesto, ki
ga želite.

3. Pritisnite in držite widget, nato pa ga povlecite na da ga odstra-
nite.

Sprememba bližnjice za zaklepanje zaslona

Za spremembo aplikacije (ali drugih bližnjic) na zaklenjenem zaslonu spre-
menite tiste na lansirnem traku. Da izveste kako, poglejte Lansirni trak na
strani 58.

Izklop opcije za zaklepanje zaslona 

Ali želite, da Vam ni treba odklepati Vašega telefona vedno, ko ga prebu-
dite? Izklopite lahko opcijo zaklepanja zaslona v Nastavitvah.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Kliknite Zaklepanje zaslona> Ne zaklepaj zaslon.

Za vklop opcije za zaklepanje zaslona ponovno v Varnostnih nastavitvah
kliknite Zaklepanje zaslona > Zakleni zaslon.



HTC BlinkFeed

Živi Začetni zaslon
S pomočjo HTC BlinkFeeda lahko prilagodite Začetni zaslon tako, da boste
dodali tiste informacije

･ in osveževanje le-teh, ki so za vas najbolj po-
membne. Poglejte raznolike vsebine novic in
Vaših interesov, osveževanj družbenih omrežij
in drugega.

･ S prsti se premikajte navzgor ali navzdol, da
pregledate novosti v HTC BlinkFeedu.

･ Kliknite oznako za pregled vsebine ali komenti-
ranje objav ali statusov.

･ Medtem ko berete ali gledate novice, povlecite
levo ali desno, da boste videli več zgodb.

･ Če ste v HTC BlinkFeedu, lahko kliknete ali
statusno vrstico za premikanje na vrh.

･ Pomaknite se na vrh in povlecite zaslon nav-
zgor, da ročno osvežite informacije.

･ Za odpiranje menija povlecite HTC BlinkFeed v
desno, tam pa lahko izberete vrsto informacij
ali dodate Vaše prilagojene teme za prikaz.

.

Vklop in izklop HTC BlikFeeda

1. Na HTC BlinkFeedu, premaknite dva prsta ter kliknite .

2. Medtem ko je izbran HTC BlinkFeed, kliknite Odstrani.

3. Če ga želite dodati nazaj, drsite v desno, nato kliknite gumb , ki ima
besedo BlinkFeed.

Če ste nastavili HTC BlinkFeed kot glavni začetni zaslon, boste vi-
deli na njem widget časa



Načini dodajanja vsebin na HTC BlinkFeed
Prilagodite HTC BlinkFeed tako, da prikazuje članke in osvežuje status iz
Vaših priljubljenih virov novic, kategorij, izdaj in aplikacij.

Izbira novic

Odkrijte zgodbe in članke na HTC BlinkFeedu na temelju Vaših interesov,
priljubljenih kategorij in popularnih kanalov novic ali internetnih strani.

1. Na HTC BlinkFeedu drsite v desno za odpiranje menija.

2. Kliknite > Dodaj vsebino.

3. Izberite kategorijo.

Ali, če je to prvič, da dodajate vsebino na HTC BlinkFeed, kliknite
oznako, na kateri piše Avtomatska priporočila iz BlinkFeeda. Prijavite
se, da dobivate sporočila.

4. Izberite enega ali več virov novic.

Najprej se lahko dotaknete imena vira novic, nato pa se dotaknete 
– za dodajanje na HTC BlinkFeed.

Prikazovanje vsebine iz vaših aplikacij in z družbenih mrež

Preglejte poste Vaših prijateljev z družbenih omrežij ali prikažite vsebine z
Vaših HTC aplikacij prav na HTC BlinkFeedu.

1. Na HTC BlinkFeedu podrsajte v desno za odpiranje menija.

2. Kliknite > Storitve & Aplikacije, nato pa izberite želene aplikacije in
družbena omrežja.

Iskanje in dodajanje interesnih tem

Ali iščete določeno temo? Poiščite in izberite interesno temo, za katero
želite, da se pojavi na Vašem HTC BlinkFeedu.

1. Na HTC BlinkFeedu, podrsajte v desno za odpiranje menija.

2. Kliknite Išči vsebino, nato pa vnesite temo, ki jo iščete.

3. Kliknite na rezultat in nato kliknite na da temo dodate v Prilago-
jene teme.

Prijavite se morate preko Vašega uporabniškega računa na družbe-
nih omrežjih, saj boste na ta način videli novice na HTC Blink-
Feedu.



Fotoaparat

Osnove fotoaparata

Zaslon fotoaparata

S pomočjo fotoaparata slikajte čudovite fotografije in snemajte videopos
netke ter jih uredite z uporabo različnih efektov in scen.

HTC Desire EYE ima namensko tipko kamere, ki jo lahko uporabljate za
premikanje fotoaparata in slikanje.

Odprite aplikacijo Fotoaparat in kliknite , da vidite vse kontrole na zaslonu
iskanja. Na zaslonu iskanja lahko najdete kontrole za dodajanje efektov, zu-
miranje in druge nastavitve.

Poglejte zbirko fotografij in videoposnetkov.

Izberite nivo ISO ali ga vrnite na avtomatsko izbiro. Večji ISO naj-
boljše deluje v pogojih slabe osvetlitve.

Prilagodite nastavitve ekspozicije. Večje nastavitve ekspozicij za-
jamejo več svetlobe na Vaših fotografijah ali posnetkih.

Izberite nastavitev osvetljenosti, ki je primerna trenutni osvetlje-
nosti Vaše okolice.

zberite efekt za Vaše posnetke in fotografije.

Zamenjava osnovne in napredne nastavitve fotoaparata.

Tipko fotoaparata lahko nastavite tako, da se avtomatično odpre
za možnost slikanja avtoportreta ali kot glavna kamera v nastavit-
vah fotoaparata.



Izbira načina snemanja

HTC Desire EYE Vam omogoča različne načine snemanja.

Na zaslonu iskalnika kliknite , nato pa izberite način snemanja, ki ga že-
lite.

Zumiranje

Zumiranje deluje tako preko sprednje kot tudi preko zadnje kamere.

･ Pred snemanjem fotografij ali videa razmaknite dva prsta na zaslonu
za oddaljevanje ali primaknite za približevanje.

･ Ko snemate video, lahko prosto približujete in oddaljujete sliko med
snemanjem. 

Izbira efektov

Uporabljajte dostopne efekte fotoaparata, da bi bile Vaše fotografije vi-
deti, kot če bi bile ustvarjene s pomočjo specialnih leč ali filtrov.

1. Na zaslonu iskalnika kliknite prikazati možnosti fotoaparata.

2. Kliknite Listajte po dostopnih efektih in kliknite na tistega, ki Vam
je všeč.

Vklop in izklop bliskavice

Ko uporabljate glavno ali sprednjo kamero, pritisnite ikono bliskavice in iz-
berite način delovanja bliskavice.

･ Ko uporabljate glavno kamero, lahko izberete način delovanja bliska-
vice ali avtomatske bliskavice. Fotoaparat bo samodejno izbral naj-
boljšo bliskavico za osvetlitev fotografije.

･ Ko uporabljate sprednjo kamero, lahko nastavite bliskavico, da se
prižge, ko slikate avtoportrete.

･ Ko uporabljate glavno in prednjo kamero, lahko namestite bliskavico
tako, da ostane vključena, toliko časa, kolikor traja snemanje videa.

Konfiguracija tipk za glasnost

V aplikaciji Fotoaparat lahko nastavite gumbe za glasnost tako, da delujejo
kot sprožilec ali kontrola za povečanje. 

1. Preklopite na aplikacijo Fotoaparat.

2. Na zaslonu iskalnika kliknite , da se pokažejo opcije fotoaparata.

3. Kliknite > Splošne nastavitve > Možnosti tipk za glasnost

4. Izberite način, kako želite uporabljati tipke za glasnost, ko ste v apli-
kaciji Fotoaparat.

Nekateri načini snemanja ne morejo podpirati efektov.



Izklop aplikacije Fotoaparat

Da boste imeli popolni pogled na zaslonu iskalnika, HTC Desire EYE zame-
njuje , in male točke.

Kliknite na točko, da lahko ponovno vidite navedene gumbe ali za iz-
klop aplikacije Fotoaparata in za vrnitev na začetni ali predhodni zaslon.

Fotografiranje

1. Odprite aplikacijo Fotoaparat.

2. Izberite stanje Fotoaparat.

3. Da izberete ločljivost fotografij, kliknite na zaslonu iskalnika, nato
kliknite >

Ločljivost.

4. Fotoaparat usmerite na tisto, kar želite posneti. Fotoaparat avto-
matsko izostri sliko, medtem ko ga premikate.

5. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, kliknite lahko pa uporabite
gumb FOTOAPARAT. Pritisnite gumb do polovice za izostritev, nato
pa ga pritisnite do konca za fotografiranje.

Nasveti za boljše fotografije

Za boljše fotografije je tukaj nekaj nasvetov o tem, kaj storiti, ko fotografi-
rate.

Izboljšanje fokusa in ostrine

･ HTC Desire EYE ima avto-fokus, kar najbolje stori v situacijah, ko ni
preveč premikanja. Za spremembo fokusa na iskalniku kliknite tisto,
na čemer želite fokus.

･ Če se predmet premika, pritisnite in držite predmet, da ga zaklenete
v fokusu.

･ Ostrino fotografij lahko namestite ročno z urejanjem v galeriji. Prav
tako lahko namestite ostrino pred fotografiranjem v nastavitvah za
fotoaparat.

Na splošno je bolje, da se izostri nejasna slika in ne, da se zmanjša
ostrina na sliki.



Snemanje dobro osvetljenih fotografij

･ HTC Desire EYE avtomatično prilagodi fokus in ekspozicijo. Če ima
slika premajhno ekspozicijo ali, če je na zaslonu pretemna, potem na
zaslonu iskalnika kliknite na del slike, ki je v senci. Prav tako se dotak-
nite dobro osvetljenega objekta na sliki, če je slika videti, kot bi bila
preveč osvetljena. Osredotočite se na objekt z nevtralnim tonom za
uravnoteženo ekspozicijo. Vedite, da lahko fokus z dotikom na drugi
predmet preide z Vašega na ta objekt.

･ Če uporabljate določene nastavitve in je slika še vedno pretemna,
potem izberite opcijo nočnega snemanja, vendar pri tem postavite
HTC Desire EYE na ravno površino zaradi stabilnosti.

･ Če obstajajo deli slike, ki so v senci, drugi pa so poudarjeni, potem upora-
bljajte HDR snemanje, da posnamete več fotografij z različnimi ekspozici-
jami in ki jih lahko zatem kombinirate v enem kadru. HTC Desire EYE
držite mirno ali ga naslonite na ravno površino pri uporabi HDR snemanja.

･ Med snemanjem panoramske fotografije preučite celoten prizor in se
osredotočite na objekt, ki ima nevtralen ton, da obdržite uravnote-
ženo ekspozicijo na sestavljeni sliki. 

･ Če je vaš predmet osvetljen s hrbta, uporabljajte osvetlitev ozadja
scene, da poudarite ospredje in zadržite nekatere detajle iz ozadja.

Ostali nasveti

･ V nastavitvah fotoaparata kliknite Mreža za pomoč centriranja pred-
metov ali izboljšanje kompozicije.

･ Če snemate fotografije pod fluorescentnimi žarnicami ali žarnicami z
žarilno nitko, pa se zdi, da je predmet napačne barve, potem kliknite

in izberite nastavitev svetlobe. Preverite sliko na zaslonu iskalnika
in izberite opcijo, ki prikazuje realno barvo predmeta.

･ V nastavitvah fotoaparata se lahko dotaknete Nastavitev slike in prilago-
dite kontrast, nasičenost, ostrino in to celo pred snemanjem fotografije.

･ Po snemanju fotografije lahko nadaljujete z ureditvijo kontrasta, sve-
tlosti in drugih nastavitev v galeriji.

Snemanje videa

1. Izberite aplikacijo Fotoaparat.

2. Izberite način snemanja.

3. Če ste pripravljeni začeti snemanje, kliknite . 

4. Spremenite fokus na drugi objekt ali območje z enostavnim klikom
na Zaslonu iskalnika.

5. Kliknite tipko bliskavice zaradi vklopa ali izklopa svetlobe za kamero.

6. Kliknite za zaustavitev snemanja, nato pa kliknite za nadaljeva-
nje snemanja.

7. Če želite zaustaviti snemanje, kliknite .

..

..



Sporočila

Pošiljanje kratkih sporočil (SMS)

1. Izberite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite .

3. Vnesite ime kontakta ali številko mobitela v polje Za.

4. Kliknite polje, v katerem piše Vnesite besedilo in napišite Vaše sporo-
čilo.

5. Kliknite , pritisnite zaradi shranjevanja sporočila kot predloge.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila
(MMS)

1. Izberite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite .

3. Vnesite ime kontakta, številko mobitela, ali naslov elektronske pošte
v polje Za.

4. Kliknite polje, v katerem piše Vnesite besedilo in napišite Vaše sporo-
čilo.

5. Kliknite , nato pa izberite tip priloge

6. Izberite ali poiščite postavko, ki jo želite priložiti.

7. Ko dodatek prilogo, kliknite za pregled možnosti zamenjave,
ogleda ali odstranitve priloge.

8. Kliknite , ali pritisnite zaradi shranjevanja sporočila kot predloge.

Število znakov enega kratkega sporočila je omejeno (prikazano je
nad tipko Pošlji ). Če je število isto, bo kratko sporočilo dosta-
vljeno kot eno, vendar Vam bo zaračunano, kot da ste poslali več
kot eno sporočilo.
Tekstualno sporočilo bo avtomatično postalo večpredstavnostno
sporočilo, če vnesete e-poštni naslov prejemnika, če določite
predmet sporočila, priključite prilogo ali napišete zelo dolgo spo-
ročilo.



Kopiranje besedila sporočila na Nano-SIM
kartici

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite Kontakt (ali številko telefona) za prikaz izmenjave sporočil s
tem kontaktom.

3. Kliknite Sporočilo, nato pa izberite Kopiraj v SIM.  Prikazana je ikona .

Brisanje sporočil in pogovorov
Odprite aplikacijo Sporočila in storite nekaj od naslednjega:

Preprečevanje brisanja sporočil

Sporočilo lahko zaklenete tako, da je ni možno izbrisati, celo, če ste izbri-
sali druga sporočila v razgovoru.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite Kontakt (ali številko telefona) za prikaz izmenjave sporočil s
tem kontaktom.

3. Kliknite Sporočilo, ki ga želite zakleniti.

4. Izberite Zakleni sporočilo v meniju opcij. Prikazana je ikona za zakle-
panje .

Brisanje
sporočila 

Odprite pogovor s kontaktom, kliknite sporočilo, nato izbe-
rite Izbriši sporočilo.

Da bi izbrisali več sporočil v pogovoru, kliknite > Brisanje
sporočil> Izbriši izbiro, nato pa določite sporočila, ki jih želite
izbrisati.

Brisanje
pogovora: 

Pritisnite in držite kontakt (ali številko telefona), nato izberite
Izbriši.
Kliknite > Izbriši pogovor in nato izberite pogovore, ki jih že-
lite izbrisati.

V nastavitvah sporočil, kliknite Splošno> Brisanje starega sporo-
čila, da bi avtomatsko izbrisali stara sporočila.



Iskalnik in internetni
brskalnik

Prevzemanje posodobljenih informacij z
Google Now
Želite vedeti vremensko napoved pred jutranjim odhodom na delo? Google
Now Vam bo zagotovil hitre in pravočasne informacije, ki jih najbolj potre-
bujete – in to brez iskanja.

Odvisno od Vaše lokacije, dela dneva in predhodnih Googlovih iskanj, bo
Google Now prikazal kartice z informacije, ki zajemajo:

･ Vremensko napoved za današnji dan in naslednje dni.

･ Prometne informacije na Vaši poti do delovnega mesta in pri vrnitvi
domov.

･ Kako priti na Vaš naslednji sestanek in čas, ki ga potrebujete za pot.

･ Naslednji vlak ali avtobus, ki bo prispel na postajo.

･ Stanje igre in obete Vaše priljubljene ekipe, medtem ko uživate v igri.

･ Opomnike o času in kraju, ki jih lahko sami kreirate

Odprite aplikacijo Google iskanja zaradi uporabe Google Now. Za odpiranje
kliknite aplikacijo Google ali enostavno povlecite navzgor od navigacijskih
gumbov na zaslonu.

Nastavitve Google Now

1. Odprite aplikacijo Googlovega iskanja.

2. Za zagon Google Now z zaklenjenega zaslona, povlecite x navzgor.

Pred nastavitvijo Google Now:

･ Se prepričajte, da ste prijavljeni na Vaš Google račun.

･ Vklopite lokacijske storitve in se prepričajte, da ste povezani na 
Internet. Za več informacij o lokacijskih storitvah poglejte Vklop
in izklop lokacijskih storitev na strani 156.

Kako biste pokrenuli Google Now sa zaključanog ekrana, povucite
prema gore.



1. Kliknite Naprej, dokler ne pridete na zaslon Doseči Google Now!

2. Kliknite Da, to želim. Na zaslonu Googlovega iskalnika, se bodo za-
čele prikazovati informativne kartice Google Now.

Če želite pogledati vse dostopne informativne kartice, kliknite Več.
Glede na to, katere informacije ste odobrili za delitev, se bo na zaslonu
Googlovega iskalnika prikazalo več informativnih kartic, ko boste upora-
bljali HTC Desire EYE za iskanje po internetu, kreiranje sestankov in drugo.

Sprememba nastavitev kartic

Nastavitve Google Now kartic lahko z lahkoto prilagodite tako, da bodo
odgovarjale Vašim potrebam glede informacij. Na primer, na kartici Promet
lahko spremenite Vaš naslov bivanja in zaposlitve, ali izberete, ob katerem
času se mora pojaviti kartica Čas.

1. Odprite aplikacijo Google iskanje.

2. Izberite naslednje:

･ Da zamenjate nastavitve kartice, kot so enote na kartici za Čas,
kliknite , nato pa pritisnite tipke s puščicami, ko so le-te dostopne.

･ Za spremembo specifičnih podatkov o kartici, kot so poslovni na-
slov, športne ekipe ali delnice, ki jih spremljate, pojdite na dno za-
slona, kliknite , nato pa izberite podatke, ki jih želite spremeniti.

Odstranitev in skrivanje kartic

1. Odprite aplikacijo Google iskanje.

2. Izvedete lahko naslednje:

･ Da odstranite kartico, jo premaknite v levo ali desno.

･ Da bi preprečili pojavljanje kartice na zaslonu Googlovega iskanja,
kliknite na kartici, ki jo želite skriti, zatem pa kliknite No.

Uporaba zgodovine iskanj
HTC Desire EYE vodi evidenco internetnih strani, ki ste jih obiskali.

1. Medtem ko pregledujete internetno stran, kliknite > Zgodovina.

2. Izberite Zgodovina ali Najbolj obiskane kartice. 

3. Pojdite na internetno stran, ki jo želite pregledati ter jo izberite.

Če ne želite, da HTC Desire EYE shrani vašo zgodovino iskanja,
brskajte s pomočjo anonimnih kartic. Glej Privatno iskanje na
strani 111.



Zabava

HTC Glasba

Poslušanje glasbe

Uživajte pri poslušanju Vaših priljubljenih pesmi na HTC Desire EYE z upo-
rabo aplikacije Glasba.

1. Odprite aplikacijo Glasba.

2. S prstom preidite preko različnih kartic za pregledovanje po kategori-
jah.

3. Kliknite pesem za predvajanje.

4. Kliknite ikone na zaslonu za upravljanje predvajanja glasbe, ponavlja-
nje pesmi ter še mnogo tega.

Predvajanje glasbe z zaklenjenega telefona

Če želite zagnati aplikacijo Glasba neposredno z zaklenjenega zaslona, poj-
dite na Nastavitve, nato kliknite Varnost > Avtomatično odkleni glasbo.

Lahko:

･ Med predvajanjem glasbe, ko se zaslon izklopi, pritisnite NAPAJANJE
za ponovni vklop zaslona, preidite s prstom navzdol na widget Glasba
in nato kliknete widget.

･ Če ste dodali aplikacijo Glasba kot bližnjico na lansirni trak, ga povle-
cite navzgor, da odprete aplikacijo Glasba.

Pritisnite in povlecite s prstom preko
linije predvajanja za skok na kateri
koli del pesmi.

Vključite ali izključite shuffle. (Shuffle
je izključen, ko je oznaka sive barve.)

Ciklus skozi ponavljanja: ponavljaj vse
pesmi, ponavljaj trenutne pesmi ter
ne ponavljaj.

Predvajajte glasbo na združljivem
DLNA® TV-ju ali avdio sistemu, HTC
Media Link HD-ju ali stereo Bluetooth
napravi.

Minimiziranje zaslona s trenutnim
predvajanjem, da nadaljujete iskanje
po Vaši glasbeni kolekciji.



YouTube

Gledanje videa na YouTubu

S pomočjo aplikacije YouTube lahko preverite, kaj je popularno na teh in-
ternetnih straneh za delitev videoposnetkov.

1. Odprite aplikacijo YouTube.

2. Preglejte listo videoposnetkov ali poiščite video.

3. Ko najdete video, ki Vam je všeč, kliknite nanj.

4. Možnosti, medtem ko gledate video:

･ HTC Desire EYE lahko obrnete na stran in gledate video na celot-
nem zaslonu.

･ Se dotaknete video zaslona, da bi zaustavili ali nadaljevali predva-
janje, ali povlečete drsnik za skok na drugi del videa.

･ Se pomikate po panelu video informacij, da vidite povezane video-
posnetke in komentarje drugi gledalcev.

･ Druge video zapise iščite tako, da zmanjšate video, ki ga predva-
jate. Kliknite ali povlecite video navzdol in ga zmanjšajte. Za za-
piranje videa povlecite video v levo ali desno.

Zmanjšajte video, nato pa izberite odpri meni. Vidite lahko profil Vašega
računa, upravljanje z naročninami ter video sezname.

Video bi raje pogledali kasneje? Kliknite > Dodaj v > Poglej kas-
neje. K videu lahko ponovno pristopite preko seznama Poglej kas-
neje v profilu Vašega računa.



Spomin

Spomin telefona

Vrste spomina

Ali želite vedeti, katere vrste spomina lahko uporabljate za Vaše aplikacije,
podatke in datoteke? 

HTC Desire EYE ima naslednje vrste spomina:

Kopiranje datotek v ali iz HTC Desire EYE

V HTC Desire EYE lahko kopirate glasbo, fotografije in druge datoteke.

1. Povežite HTC Desire EYE z računalnikom s pomočjo priloženega USB
kabla. Na zaslonu računalnika se bo prikazala možnost prikaza ali
prenosa datotek.

2. Izberite prikaz datotek.

3. Kopirajte datoteke z računalnika v HTC Desire EYE ali obratno.

4. Po kopiranju datotek izključite HTC Desire EYE iz računalnika.

Spomin te-
lefona

Ta spomin kombinira interni spomin, kjer se hranijo aplikacije,
elektronska pošta, podatki in kratka sporočila ter spomin za
datoteke, kjer se hranijo fotografije, videi in glasba.

Če nimate dovolj spomina v telefonu, potem pojdite na Spro-
stitev mesta v spominu na strani 122, kjer boste našli na-
svete, kako sprostiti prostor v spominu.

Spominska
kartica

Uporabljajte spominsko kartico za shranjevanje več poda-
tkov. Prav tako lahko nekatere aplikacije in podatke shranite
neposredno na kartico.

･ Premik aplikacij na spominsko kartico ne shrani aplikacije. Če
napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bo naprava izgubila
aplikacije. Aplikacijo bo treba ponovno instalirati.

･ Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon,
shranjene aplikacije na spominski kartici ne bodo samodejno in-
stalirane na drug telefon. Aplikacije boste morali ponovno insta-
lirati.

Datoteke shranite in zaprite, še preden jih kopirate iz računalnika
v HTC Desire EYE ali obratno.



Več prostora za shranjevanje podatkov

Sčasoma boste akumulirali podatke na Vašem HTC Desire EYE in zapolnili
kapaciteto za shranjevanje. Tukaj je nekaj nasvetov o tem, kako povečati
prostor za shranjevanje.

Zaženite čarovnika za spomin

Enostavno sprostite prostor v spominu telefona tako, da izbrišete pred-
pomnilnik aplikacij, odstranite aplikacije in spremenite nastavitve tako, da
se shranjujejo samo najnovejši podatki. V Nastavitvah kliknite Spomin >
Način več prostora.

Upravljanje s fotografijami in videoposnetki

･ Po kreiranju serije posnetkov s fotoaparatom zadržite samo najboljšo
sliko, druge pa izbrišite.

･ Po urejanju fotografij ali rezanju videa ostane originalna datoteka
shranjena. Originalne datoteke lahko izbrišete ali jih premestite v on-
line spomin ali na Vaš računalnik.

･ Če uporabljate videoposnetke preko MMS-sporočil, uporabite manjšo
ločljivost. Videoposnetek visoke ločljivosti zavzema več prostora. V
Nastavitvah fotoaparata kliknite Kakovost videa za spremembo ločlji-
vosti.

Varnostno kopirajte podatke

Hranite samo najnovejše podatke aplikacij in tiste, ki jih pogosto upora-
bljate. Varnostno lahko kopirate druge podatke. Za nasvete poglejte, kako
varno shraniti datoteke, podatke in nastavitve na strani 129.

Onemogočite nekatere aplikacije

Glej Onemogočanje aplikacije na strani 183.

Nekatere aplikacije premestite na spominsko kartico

Nekatere aplikacije lahko premestite iz spomina naprave na spominsko kar-
tico. Pojdite na Nastavitve >Aplikacije> SD kartica, da preverite, katere
aplikacije lahko premestite. Za premik izberite aplikacijo, nato pa kliknite
Premakni.

･ Če premestite aplikacijo na spominsko kartico, se ne bo shra-
nila. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bo naprava iz-
gubila aplikacije. Aplikacije boste morali ponovno instalirati.

･ Ko odstranite spominsko kartico in jo premestite v drug telefon,
potem aplikacije, ki so na spominski kartici, ne bodo avtomat-
sko instalirane na drug telefon. Morali jih boste ponovno instali-
rati.



Ljudje

Vaš seznam kontaktov
Aplikacija Ljudje prikazuje seznam vseh kontaktov, ki se nahajajo v HTC De-
sire EYE in na on-line računih, na katere ste prijavljeni. Uporabljajte aplika-
cijo Ljudje za enostavno opravljanje komunikacije z ljudmi, za katere Vam
je mar.

1. Odprite aplikacijo Ljudje.

2. V seznamu kontaktov lahko:

･ Odprete Vaš profil in urejate lastne kontaktne informacije.

･ Kreirate, uredite, iščete in pošiljate kontakte.

･ Kliknite na fotografijo kontakta zaradi prikaza možnosti hitrega po-
vezovanja s kontaktom.

･ Vidite obvestilno ikono, če Vam kontakt pošlje novo sporočilo.

Filtriranje Vašega seznama kontaktov

Če je lista kontaktov predolga, lahko izberete, s katerih računov se bodo
prikazovali kontakti.

1. Na kartici Ljudje kliknite .

2. Izberite on-line račune, ki vsebujejo kontakte, ki jih želite prikazati.

3. Pritisnite .

Da razvrstite kontakte po njihovih imenih ali priimkih, kliknite >
Nastavitve > Razvrsti kontakte po.



Iskanje ljudi

Iščite kontakte, ki so shranjeni v HTC Desire EYE v imeniku Vašega podje-
tja, če imate račun Exchange ActiveSync, ali na družbenih omrežjih, kjer
ste prijavljeni.

1. Odprite aplikacijo Ljudje.

2. Na kartici Ljudje lahko:

･ Iščete ljudi v Vašem seznamu kontaktov. Kliknite polje Išči ljudi
ter vnesite prvih nekaj črk imena kontakta.

･ Iščite ljudi v imeniku Vašega podjetja. Kliknite polje Išči ljudi,
nato pa vnesite prvih nekaj črk imena kontakta in kliknite Išči kon-
takte v imeniku podjetja.

･ Iščite ljudi, ki jih poznate na družbenih omrežjih. Kliknite Nastavi-
tve > Najdi ljudi, ki jih poznam na   in izberite družbena omrežja, na
katerih ste prijavljeni. Aplikacije Ljudje bo zatem poslala kontakte
na izbranih družbenih omrežjih ter Vam pomagala pri iskanju Vaših
prijateljev.

Namestitev Vašega profila
Shranite Vaše osebne kontaktne informacije, da jih lahko pošljete drugim
ljudem.

1. Na kartici Ljudje 

2. Kliknite Moj profil. 

3. Kliknite Uredi mojo vizitko.

4. Vnesite ali uredite Vaše ime in kontaktne podatke.

5. Kliknite ali aktualno fotografijo za spremembo fotografije Vašega
profila.

6. Klikni Shrani.

Razen Vaših kontaktnih podatkov Vaš profil prikazuje tudi posodobitve, ki
ste jih opravili na družbenih omrežjih.

Dodajanje novega kontakta

1. Na kartici Ljudje kliknite .

2. Kliknite polje Ime ter vnesite ime kontakta. Kliknite , če želite pose-
bej vnesti ime, drugo ime in priimek kontakta, ali dodatek kot npr.
“ml.”.

3. Izberite vrsto kontakta. Na ta način določite, s katerim računom se
bo kontakt sinhroniziral.



4. V ustrezna polja vnesite kontaktne informacije.

5. Kliknite Shrani.

Ko kliknete dodani kontakt v Vašem seznamu kontaktov, boste videli infor-
macije o tem kontaktu, izmenjavo sporočil in klicev. Odvisno od informacij,
ki ste jih dodali kontaktu, lahko vidite in posodabljate informacije o le-tem
na družbenih omrežjih ter dogodke in fotografije kontakta.

Urejanje informacij o kontaktu

1. V kartici Kontaktov pritisnite in držite kontakt, nato pa kliknite Uredi
kontakt.

2. Vnesite nove informacije.

3. Kliknite Shrani.

Kako dodati dodatek številki kontakta?

Med ustvarjanjem novega kontakta ali med urejanjem detajlov o kon-
taktu, lahko dodate dodatek njihovi številki tako, da preskočite glasovna
sporočila, ko kličete.

1. Po vnosu številke na glavno linijo storite nekaj od naslednjega:

･ Kliknite P (,) da vstavite pavzo preden telefon izbere podaljšanje.
Da vstavite daljšo pavzo, kliknite nekajkrat P(,).

･ Kliknite W(;), da potrdite število podaljšanj.

2. Vnesite številko podaljšanja.

Kontakti socialnih omrežij se lahko urejajo.



Kopiranje kontakta z enega računa v drugega

1. V kartici Kontaktov kliknite >Uredi kontakte.

2. Kliknite Kopiraj kontakte, nato pa izberite vrsto kontakta ali on-line
račun, s katerega boste kopirali.

3. Izberite vrsto kontakta ali račun, na katerega želite shraniti.

Povezovanje informacij o kontaktu
Izogibajte se podvojenim vnosom s povezovanjem informacij iz različnih
virov, kot so npr. vaši kontakti iz socialnih omrežij.

Sprejem predloga povezav s kontakti

Ko HTC Desire EYE najde kontakte, ki se lahko združijo, boste videli obve-
stilo o vezi, ko odprete aplikacijo Kontaktov.

1. V kartici Kontaktov kliknite obvestilo predlogov povezav s Kontakti, ko je do-
stopna. Videli boste seznam predlaganih kontaktov, ki se lahko združijo.

2. Kliknite kontaktu, ki ga želite združiti. V nasprotnem primeru klik-
nite , da zavrnete predlog za povezavo.

Ročno združevanje informacij o kontaktih

1. Na kartici Kontaktov kliknite ime kontakta (ne ikono ali fotografijo), ki
ga želite povezati.

2. Kliknite > Povezava.

3. Lahko:

･ Pod Predlagaj povezave povežete kontakt z računom.

･ Pod Dodaj kontakte kliknite eno izmed opcij za povezovanje z dru-
gim kontaktom.

Prekinitev povezave

1. V kartici Kontaktov kliknite ime kontakta (ne na ikono ali fotografijo),
katerega povezavo želite prekiniti.

2. Kliknite > Povezava.

3. V delu Povezani kontakti, kliknite računu, da prekinete povezavo.

Zgodi se lahko, da kontakti z vaših družbenih omrežij ne bodo ko-
pirani.

Če ne želite prejemati predlogov, povezanih s kontakti, potem v
kartici Kontaktov kliknite > Nastavitve. Odstranite izbor Predlo-
gov povezav s kontakti.



Pošiljanje informacij o kontaktih

1. V kartici Kontaktov storite eno od naslednjega:

2. Izberite, kako želite poslati Vizitko.

3. Izberite vrsto informacije, ki jo želite poslati.

4. Kliknite Pošlji. 

Pošiljanje več kontaktnih kartic

1. Na kartici kontaktov kliknite > Pošlji kontakte.

2. Izberite kontakte, katerih kontaktne informacije želite deliti

3. Kliknite Pošlji.

4. Izberite, kako želite poslati kontaktne kartice.

Za poslati Storite naslednje

Kontaktni po-
datki vaše osebe

Pritisnite in držite ime kontakta (ne ikono ali fotogra-
fijo) ter nato kliknite Pošlji kontakt kot Kartico.

Vaši kontaktni
podatki

Pritisni in drži Moj profil, nato pa klikni Pošlji moj profil. 



Elektronska pošta

Gmail

Pregledovanje prejetih sporočil na Gmailu

Vsa Vaša shranjena sporočila so dostavljena v mapo Prejeta pošta.

1. Izberite aplikacijo Gmail.

2. Napravite kar koli med naslednjimi možnostmi iz Vaše Prejete pošte.

･ Kliknite na sporočilo v e-pošti, da ga preberete, posredujete, ali
nanj odgovorite.

･ Kliknite , da odprete drsni meni in da spremenite kategorijo do-
hodne pošte, kot je Socialna, da preidete na drug Gmail™ račun, da
filtrirate Vašo dohodno pošto po e-poštnih oznakah ali, da najdete
pomoč.

･ Kliknite sliko ali polje za označevanje ene ali več sporočil ali pogo-
vorov. Potem kliknite tipke na zaslonu na zgornjem traku, da arhivi-
rate, brišete, ali označite izbrana sporočila ali pogovore.

Pošiljanje elektronskih sporočil v Gmailu

1. V mapi Sprejeta pošta Gmail računa, ki ga želite uporabljati, kliknite
(ali > Napiši).

2. Vnesite enega ali več prejemnikov.

Ali želite dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc)
e-poštnega sporočila? Kliknite > Dodaj Cc/Bcc.



4. Če želite priložiti sliko, videoposnetek ali datoteko, kliknite > Prilo-
žite datoteko, kliknite vir in izberite datoteke, ki jih želite dodati.

5. Za pošiljanje sporočila kliknite 

Odgovor ali posredovanje e-sporočila v Gmailu

1. V mapi Prejeta pošta Gmail, kliknite e-sporočilo ali konverzacijo.

2. Če želite odgovoriti pošiljatelju, kliknite ali kliknite in izberite Od-
govori vsem ali Posreduj.

3. Izvedite nekaj izmed naslednjega:

･ Če odgovarjate pošiljatelju ali, če ste izbrali Odgovori vsem, napi-
šite Vaš odgovor.

･ Če ste izbrali Posreduj, določite prejemnike sporočila.

4. Za pošiljanje sporočila kliknite 

Kliknite Odgovori v sporočilu, če želite povezati Vaše sporočilo s
prejeto elektronsko pošto. Vendar bo to odstranilo vse priloge in
formatiranja originalnega sporočila.



Pošta

Pregledovanje prejetih sporočil v pošti

Ko odprete aplikacijo Pošta, se bodo pokazala prejeta sporočila enega
izmed Vaših e-poštnih računov, ki ste jih nastavili v HTC Desire EYE.

1. Izberite aplikacijo Pošta. Prikazale se bodo prejeta sporočila enega
izmed Vaših e-poštnih računov.

2. Izvedite nekaj od naslednjega:

･ Kliknite na sporočilo, ki ga želite prebrati.

･ Za prikaz sporočil iz druge mape, kliknite > Mapa, nato pa kliknite
mapo, ki jo želite pogledati.

･ Za premik e-poštnega naslova ali gledanja sporočil z vseh vaših ra-
čunov, kliknite .

･ Za spremembo nastavitev e-poštnega računa izberite račun, nato
pa kliknite > Nastavitve.

Organiziranje sporočil

Ali imate preveč sporočil v mapi Prejeta pošta? Organizirajte Vaša sporo-
čila v karticah tako, da lahko hitro najdete sporočilo, ki ga iščete.

1. Pojdite na e-poštni naslov, ki ga želite uporabljati.

2. V mapi kliknite > Uredi kartice.

3. Izberite kartice, ki jih želite dodati v Prejeta pošta.

4. Pritisnite in držite kartico , nato pa povlecite spodnji trak, da jo do-
date.

5. Kliknite Zaključeno.

6. S prstom drsite po dodani kartici za pregled sporočil.



Pošiljanje e-mail sporočil

1. Odprite aplikacijo Pošta.

2. Pojdite na e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

3. Kliknite .

4. Vnesite enega ali več prejemnikov.

5. Vnesite naslov e-pošte in napišite sporočilo.

6. Izvedete lahko nekaj od naslednjega:

･ Dodate prilogo. Kliknite in izberite, kaj želite priložiti.

･ Postavite prioriteto za pomembno sporočilo. Kliknite  > Določi
prioriteto.

7. Kliknite .

Določitev osnutka sporočila

1. V mapi Prejeto e-poštni račun, kliknite > Mapa > Osnutki.

2. Kliknite na sporočilo.

3. Ko zaključite z urejanjem sporočila, kliknite .

Branje in odgovarjanje na sporočilo

1. Izberite aplikacijo Pošta.

2. Pojdite na račun, ki ga želite uporabljati.

3. V mapi Prejeta pošta e-poštnega računa, kliknite e-pošto ali konver-
zacijo, ki jo želite prebrati.

4. Kliknite Odgovori ali Odgovori vsem.

Ali želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-poštnega spo-
ročila drugim prejemnikom sporočila? Kliknite > Pokaži Cc/ Bcc.

Da bi shranili e-pošto kot osnutek in jo poslali kasneje, kliknite >
Shranite ali kliknite .

Kliknite za več opcij e-pošte.

Če želite prebrati določeno sporočilo v e-poštni konverzaciji, klik-

nite za prikaz konverzacije, nato pa kliknite izbrano e-poštno
sporočilo.



Hitro odgovarjanje na e-mail sporočilo 

Na novo sporočilo lahko hitro odgovorite z Začetnega zaslona ali zaklenje-
nega zaslona.

1. Ko prejmete obvestilo o novem e-poštnem sporočilu, povlecite navz-
dol panel z Obvestili.

2. Na pregledu e-pošte kliknite Odgovori vsem.

Če imate več obvestil in ne vidite možnosti e-pošte, potem razširite
prikaz e-pošte tako, da povlečete z dvema prstoma v nasprotnih
smereh na obvestilu.

3. Sestavite Vaš odgovor in kliknite . 

Shranjevanje slike v e-poštnem sporočilu.

Medtem ko gledate e-poštno sporočilo, pritisnite, ali držite priloženo sliko,
nato pa kliknite Shrani sliko. Shranjeno sliko boste našli v Galeriji v albumu
Vsi prevzemi.

Prav tako lahko kopirate sliko v odložišče ali jo postavite kot ozadje na zaslonu.

Shranjevanje e-poštnega sporočila v aplikaciji Naloge

Shranjevanje e-poštnega sporočila v seznamu Naloge tako, da ste opom-
njeni, ko odgovorite.

1. V prejeti pošti e-poštnega računa kliknite in držite e-poštno sporočilo.

2. Vnesite detajle naloge, nato pa kliknite Shrani

Upravljanje z e-poštnimi sporočili

Aplikacija Pošta Vam zagotavlja enostavne načine, preko katerih lahko ure-
jate, premikate ali brišete Vaša e-poštna sporočila. 

Urejanje e-poštnih sporočil

Nastavite, kako boste urejali Vaša e-poštna sporočila.

V prispeli pošti e-poštnega računa, kliknite > Uredi in nato izberite med
možnostmi urejanja.

Premik e-poštnega sporočila v drugo mapo.

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

2. Izberite e-poštno sporočilo, ki ga želite premakniti.

3. Kliknite Premakni, potem pa izberite mapo.

･ V odvisnosti od Vaših nastavitev omejitve velikosti pošte ob-
staja možnost, da boste morali klikniti Prikaži slike, da bi videli
slike, ki so dodane v e-pošti.

･ Možno je, da dodane slike ne bodo pravilno prikazane pri upo-
rabi določenih e-poštnih računov.

Da izberete vse, najprej kliknite na eno e-poštno sporočilo, nato
pa kliknite > Izberi vse.



Iskanje e-poštnih sporočil

1. Odprite aplikacijo Pošta.

2. Kliknite .

3. Če želite dodatno namestiti ali filtrirati Vaše iskanje, kliknite možno-
sti iskanja , nato pa kliknite OK. Na primer iskanje lahko usmerite
na del e-pošte ali filtrirate e-poštna sporočila, ki imajo priloge ali, ki
so označene z visoko prioriteto.

4. V okvirju za iskanje vnesite besede, ki jih želite iskati.

5. Kliknite Rezultat, da bi odprli e-poštno sporočilo.

Iskanje e-poštnih kontaktov

Ali se spomnite pošiljatelja, pa ne morete najti njegovega e-poštnega na-
slova?

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

2. Kliknite in držite e-poštno sporočilo kontakta.

3. Kliknite Prikaži vso pošto pošiljatelja. Prikaže se seznam vseh e-poš-
tnih sporočil tega kontakta.

Delo z e-pošto Exchange ActiveSync

Uživajte v zmogljivih e-poštnih funkcijah Microsoft Exchange ActiveSynca
neposredno na HTC Desire EYE. Z zastavico označite pomembna e-poštna
sporočila, določite odgovor »Zunaj pisarne« ali pošljete vabila za Vaš na-
slednji skupinski sestanek, ko ste na poti.

Označevanje e-pošt z zastavico

1. Pojdite na Vaš račun Exchange ActiveSync.

2. Med pregledom mape Prejeta pošta, kliknite ikono bele zastavice, ki
se pojavlja poleg e-poštnega sporočila ali konverzacije.

Določanje statusa “Izven pisarne”

1. Pojdite na Vaš račun Exchange ActiveSync.

2. Kliknite > Izven pisarne. 

Za označevanje e-poštnih sporočil znotraj konverzacije, kliknite ©
za pregled konverzacije, nato pa kliknite ikono zastavice poleg
e-poštnega sporočila.



3. Kliknite polje s statusom V pisarni in izberite Izven pisarne.

4. Nastavite datum in čas.

5. Vnesite avtomatski odgovor.

6. Če želite drugačne avtomatske odgovore prijateljem, ki so zunaj Va-
šega podjetja, kliknite opcijo Pošlji avtomatske odgovore na sporo-
čila zunanjim prejemnikom, nato pa vnesite sporočila avtomatskega
odgovora v polje, ki se je pojavilo.

7. Kliknite Shrani.

Pošiljanje zahteve za sestanek

1. Pojdite na Vaš račun Echange ActiveSync.

2. Kliknite > Novo vabilo za sestanek.

3. Vnesite podrobnosti sestanka.

4. Kliknite Shrani. Ali kliknite Pošlji, če ste povabili ljudi na sestanek.



Koledar

Pregledovanje koledarja
Uporabljajte aplikacijo Koledar kot opomnik na dogodke, sestanke in sreča-
nja. Če ste prijavljeni na Vaše račune družbenih omrežij, potem se bodo
ustrezni dogodki pojavili v Koledarju.

1. Odprite aplikacijo Koledarjev.

2. Kliknite in nato izberite prikaz koledarjev.

Prikaz meseca

V prikazu meseca boste videli oznake na dnevih, ki imajo dodane dogodke.
Prihodnji dnevni dogodki so prikazani na dnu zaslona.

･ Drsite levo ali desno preko zaslona, da vidite naslednje in predhodne
mesece.

･ Kliknite na dan, da vidite dogodke za ta dan.

･ Pritisnite in držite dan, da vidite več možnosti.

Prikaz dni in dnevnega reda

Prikaz dneva vam prikazuje dnevni razpored in vremensko napoved za na-
slednjih nekaj dni, medtem ko Vam dnevni red daje hitri prikaz vseh Vaših
dnevnih dogodkov.

･ Drsite levo ali desno preko zaslona, da vidite naslednje in predhodne
dneve.

･ Kliknite na dogodek, da vidite njegove detajle.

･ Če je dogodek rojstni dan ali obletnica kontakta, potem kliknite nanj,
da pošljete pozdrav.

Prikaz tednov

Prikaz tednov prikazuje seznam dogodkov enega tedna.

･ Drsite levo ali desno preko zaslona, da vidite naslednje in predhodne
tedne.

･ Kliknite na dogodek (prikazan kot obarvani blok), da bi videli njegove
detajle.

Če vidite oznako trenutnega datuma , ga kliknite, da se vrnete
na isti.

Ali morate videti čas dogodka v drugem časovnem pasu? V pri-
kazu Dni, kliknite >Izberite drugi časovni pas >Izberite lokacijo in
nato vnesite ime mesta.



Načrtovanje ali urejanje dogodkov
Na napravi HTC Desire EYE lahko ustvarjate ali urejate dogodke, prav tako
pa lahko sinhronizirate dogodke z Vašim koledarjem ExchangeActiveSync.
Prav tako lahko ustvarite, spremenite in sinhronizirate dogodke z Vašim
Google koledarjem.

1. Odprite aplikacijo Koledarjev.

2. Na katerem koli prikazu Koledarjev naredite nekaj od naslednjega:

3. Vnesite in določite detajle dogodka.

4. Da pokličete kontakte iz Vašega računa Exchange ActiveSync, kliknite
. Prav tako lahko pokličete kontakte z Vašega Google računa.

5. Kliknite Shrani.

Če ste povabili ljudi na dogodek, kliknite Pošlji ali Pošlji nadgradnjo.

Preverjanje Vašega razporeda dogodkov

Izognite se več sestankom ob istem času. V Koledarju lahko preverite Vaše
dogodke, da vidite, ali se bo novi dogodek prekrival z Vašim razporedom.

1. Kliknite Preveri koledar, ko ustvarjate ali urejate dogodke.

2. Pritisnite in držite okvir dogodkov in ga nato povlecite na dostopni
časovni interval.

3. Povlecite zgornja in spodnja držala, da nastavite trajanje dogodkov.
Videli boste sporočila, če obstaja prekrivanje z drugimi načrtovanimi
dogodki.

4. Kliknite Zaključeno, da se vrnete na zaslon z dogodki in nato shranite
Vaš dogodek.

Urejanje dogodkov ni možno za vse račune.

Ustvarite dogo-
dek

Kliknite . Kliknite , nato pa izberite koledar, v
katerega želite dodati dogodek.

Uredite dogodek Prikažite dogodek, nato pa kliknite



Povezovanje na internet

Vkop in izklop podatkovne povezave
Izklop podatkovne povezave lahko podaljša trajanje baterije in prihrani
denar zaradi prenosov podatkov.

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.

2. Kliknite stikalo Mobilne mreže zaradi vklopa ali izklopa podatkovnih
prenosov.

Upravljanje z uporabo podatkov
Če imate omejen načrt prenosa podatkov, je pomembno spremljanje aktiv-
nosti in aplikacij, ki običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje
po internetu, sinhronizacija on-line računov in pošiljanje e-poštnih sporočil
ali delitev posodobljenih statusov.

Tukaj je nekaj primerov:

･ Streaming internetnega videa in glasbe

･ Igranje on-line iger

･ Prevzemanje aplikacij, kart in datotek

･ Osvežitev aplikacij zaradi posodabljanja informacij in novic

･ Pošiljanje in varnostno kopiranje Vaših datotek v on-line račun za
shranjevanje

･ Uporaba HTC Desire EYE kot Wi-Fi hotspota

･ Delitev Vaše mobilne podatkovne veze preko USB »tetheringa«

Če želite zmanjšati uporabo podatkovnih prenosov, potem se povežite
preko Wi-Fi mreže vedno, ko je to možno in zmanjšajte pogostost sinhroni-
zacije on-line računov in elektronske pošte.

Če nimate vklopljenega prenosa podatkov, prav tako pa niste po-
vezani preko Wi-Fi mreže, ne morete prejemati avtomatske poso-
dobitve elektronske pošte, računov socialnih omrežij in drugih
informacij, ki se sinhronizirajo.

Potrebujete 4G/LTE™ uporabniški paket Vašega operaterja, da bi
lahko uporabljali 4G/LTE mrežo za vzpostavljanje klicev in uporabo
podatkovnega prometa. Za več informacij stopite v stik z Vašim
operaterjem.



Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se z mrežo in podatkovnimi pristopnimi servisi Vašega mobilnega
operaterja tudi, ko ste zunaj področja, ki je pokrito z njegovim signalom.

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre nastavitve.

2. Če je Mobilna mreža izključena, kliknite Mobilno mrežo, da jo vključite.

3. Kliknite . Odprl se bo zaslon nastavitev Mobilne mreže.

4. Izberite, ali odstranite možnost podatkovnega roaminga.

S kljukico označite Zvok podatkovnega roaminga, če želite, da Vas HTC Desire
EYE s pomočjo zvoka vedno obvesti, da se povezujete z mrežo v roamingu.

Spremljanje uporabe podatkov

Spremljate Vašo uporabo podatkov, da preprečite porabo, ki bi bila večja
kot Vaša dovoljena mesečna količina podatkov.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Več pod Brezžično in mreže.

2. Kliknite Uporaba podatkov.

3. Na kartici Mobilno, izberite Omeji mobilno uporabo podatkov in klik-
nite OK, da avtomatično onesposobite Vašo podatkovno povezavo,
ko dosežete določeno mejo.

4. Povlecite zgornjo MEJO, da določite Vašo mesečno podatkovno mejo.

5. Izberite Obvesti me o uporabi podatkov, nato pa določite spodnjo
mejo OBVESTILA, da določite obvestilo, preden dosežete mesečno
podatkovno mejo.

6. Kliknite Ponastavi uporabo podatkov, nato pa določite dan v mesecu,
ko se Vaš ciklus porabe ponastavi. Ta datum je navadno začetek Va-
šega mesečnega računskega ciklusa.

7. Povlecite navpične linijske oznake, da vidite, koliko podatkov ste po-
rabili v določenem časovnem intervalu.

Pregled uporabe podatkov aplikacij

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Več pod Brezžično in mreže.

2. Kliknite Uporaba podatkov.

3. Na kartici Mobilno povlecite navpične linijske oznake, da vidite, koliko
podatkov ste porabili v določenem časovnem intervalu.

Uporaba podatkovnih storitev v roamingu je lahko draga. Preve-
rite tarife podatkovnega roaminga Vašega mobilnega operaterja
pred uporabo le-tega.

Uporaba podatkov, ki jih meri HTC Desire EYE, se lahko razlikuje
in je lahko manjša ali večja od Vaše dejanske porabe podatkov.

Če povezujete HTC Desire EYE na drug premični Wi-Fi hotspot,
kliknite > Mobilni hotspoti, da omejite prevzemanje podatkov v
ozadju, ki bi lahko izzvali dodatna podatkovna nadomestila.



4. Preidite preko zaslona, da vidite spisek aplikacij in informacij o nji-
hovi porabi podatka.

5. Kliknite aplikacijo, da vidite več detajlov.

Wi-Fi
Če želite uporabljati Wi-Fi, potem morate imeti pristop k brezžični pri-
stopni točki ali „hotspotu“.

Vklop Wi-Fi povezave

1. Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nasta-
vitve.

2. Kliknite stikalo Wi-Fi Vkl./Izkl. zaradi vklopa ali izklopa
Wi-Fi povezave

3. Kliknite , da vidite seznam dostopnih brezžičnih mrež.

Povezovanje z Wi-Fi mrežo

1. Vklopite Wi-Fi in preverite seznam odkritih Wi-Fi mrež.

Vidite Vklop Wi-Fi mreže na strani 167.

2. Kliknite Wi-Fi mrežo, na katero se želite povezati.

3. Če izberete varno mrežo, vnesite ključ ali geslo mreže.

4. Kliknite Poveži. V statusni vrstici boste videli ikono Wi-Fi , ko boste
povezani.

Izklop obvestil o nezaščitenih Wi-Fi mrežah

Preprečite lahko sprejem obvestil o nezaščitenih Wi-Fi mrežah.

1. Vključite Wi-Fi in preverite seznam najdenih Wi-Fi mrež.

Glej Vklop Wi-Fi mreže na strani 167.

2. Pritisnite in držite nezaščiteno Wi-Fi mrežo, katere obvestilo želite
zaustaviti, nato pa kliknite Prepovej obvestilo o mreži.

3. Če želite deblokirati nezaščiteno mrežo, pritisnite in držite ime
mreže, nato pa kliknite Dovoli obvestilo o mreži.

Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala v odvisnosti
od objektov (kot so stavbe ali zidovi med prostori), preko katerih
mora preiti Wi-Fi signal.

･ Da bi ročno iskali Wi-Fi omrežja, kliknite > Išči.

･ Če brezžična mreža, ki jo želite dodati, ni navedena, kliknite >
Dodaj mrežo, da jo ročno dodate:



Onemogočanje aplikacije
Aplikacije, četudi jih ne uporabljamo pogosto, lahko delujejo v ozadju in
prevzemajo podatke. Če aplikacije ni možno izbrisati, jo lahko onemogočite.

1. Pojdite na Nastavitve, nato Aplikacije.

2. Drsite na kartico Vse.

3. Kliknite aplikacijo, nato pa kliknite Onemogoči.

Določanje PIN-a Nano-SIM kartici
Nano-SIM kartico lahko zaščitite, če ji dodelite Osebno identifikacijsko šte-
vilko (PIN).

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Kliknite Določi zaklepanje SIM kartice.

3. Izberite zaklepanje kartice, vnesite določeni PIN za kartico, nato pa
kliknite OK.

4. Da spremenite PIN, kliknite Spremeni PIN SIM kartice.

Odklepanje Nano-SIM kartice, ki je zaklenjena

Če ste vnesli napačni PIN večkrat, kot je to dovoljeno, bo kartica “PUK” za-
klenjena.

Potrebovali boste Ključ za odklepanje PIN-a (PUK), da ponovno pridobite
pristop napravi HTC Desire EYE. Kontaktirajte Vašega mobilnega opera-
terja za to šifro.

1. Na zaslonu Izbire številk vnesite PUK kodo in kliknite Naslednje.

2. Vnesite nov PIN, ki ga želite uporabljati in kliknite Naslednje.

3. Ponovno unesite novi PIN in kliknite OK.

Obvestila o zaklenjenem zaslonu
Izberite vrsto obvestila, ki se bo pojavilo ali skrilo na zaklenjenem zaslonu.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Na Zaklenjenem zaslonu kliknite Nastavitve obvestil. 

3. Izberite, če hočete, da se prikažejo ali skrijejo obvestila, kot so zgre-
šeni klici ali kratka sporočila.

Preden jo določite, se prepričajte, da imate določen PIN, ki ga je
določil Vaš mobilni operater.



Skrivanje klicateljev na zaklenjenem zaslonu
Preprečite lahko, da se na zaklenjenih ali varnostnih zaslonih pojavijo
imena in fotografije klicateljev.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Na Zaklenjenem zaslonu izberite Prihodnje telefonske klice.

Nastavitev zaklepanja zaslona
Zaščitite Vaše osebne informacije in preprečite, da drugi uporabljajo Vaš
HTC Desire EYE brez Vašega dovoljenja.

Določite vzorec za zaklepanje, številčni PIN ali drug način zaščite Vašega
telefona. Vedno, ko vklopite HTC Desire EYE ali, ko je določen čas neakti-
ven, bo od Vas zahteval odklepanje zaslona.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Kliknite Zaklepanje zaslona.

3. Izberite možnost zaklepanja zaslona in nastavite zaklepanje zaslona.

4. Kliknite Zakleni telefon po in določite čas neaktivnosti preden se za-
slon zaklene.

Nastavitev odklepanja z obrazom
Če želite odklepati HTC Desire EYE s prednjo kamero, nastavite odklepanje
z obrazom.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Kliknite Odklepanje zaslona > Odkleni z obrazom.

3. Kliknite Določi in spremljajte navodila na zaslonu.

4. Določite rezervno metodo za zaklepanje v primeru, če Vas telefon ne
bo prepoznal.

5. Kliknite Zakleni telefon po      in določite čas neaktivnosti, preden se
bo telefon zaklenil.

Da bo odklepanje z obrazom varnejše in bolj zanesljivo, lahko:

･ Kliknete Popravi prepoznavanje obraza, da usposobite HTC Desire
EYE, da prepozna Vaš obraz v raznih situacijah, npr. ko imate brado ali
očala.

･ Izberite možnost Preverjanja vitalnosti in od Vas bo zahtevano, da
pomežiknete, če želite odkleniti zaslon.

Prav tako lahko odstranite Prikaz vzorcev ali Prikaz gesla, če ne
želite, da se vzorec za zaklepanje zaslona prikazuje med vnosom
na zaslon.

Klicatelj mora biti na seznamu Vaših osebnih kontaktov.


