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O teh navodilih

V tem priročniku uporabljamo naslednje simbole, da označimo koristne in po-
membne informacije:

Možno je, da nekatere aplikacije ne bodo dostopne v vseh državah, regijah ali pri
Vašem mobilnem operaterju.

To je nasvet. Nasvet Vam nudi alternativne možnosti, kako izvesti določen
korak ali proceduro, ali Vas obvešča o možnosti, ki se lahko pokaže kot
koristna.

To je opomba. Opomba pogosto zagotavlja dodatne informacije, npr. kaj se
bo zgodilo, če se odločite opraviti določeni postopek ali ga opustiti.
Opomba prav tako nudi informacije, ki se lahko nanašajo samo na dolo-
čene situacije.

To kaže pomembne informacije, ki so potrebne zaradi izvedbe določene
naloge ali usposobitve določene lastnosti.

To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete zapre-
prečevanje potencialnih problemov.



Funkcije, ki jih boste imeli
radi

Osebna prilagoditev
Oblikovanje posebej za vas, HTC One M9 je prepoln inovacij, ki Vam bodo poma-
gale prilagoditi to napravo Vašemu življenju. 

Teme

Naredite HTC One M9 za Vašega osebnega
tako, da ga osebno prilagodite z lastnimi foto-
grafijami in jim dodate razne ikone, zvoke,
barve in še več.

HTC Sense Home

Vaš Začetni zaslon se prilagaja Vašim potrebam doma, v
službi in kjer koli boste bili. Nova obvestila zaklenje-
nega zaslona Vam olajšajo, da pregledate zgrešene invi-
dite prihajajoče dogodke, pregledate priporočila za
restavracije terše mnogo drugega.

HTC BlinkFeed

Poglejte raznolike vsebine novic in Vaših zanimanj, po-
sodobljenih družabnih omrežij in veliko drugega na
enem mestu v Vaši napravi. Prejmete lahko tudi pred-
loge za zanimive kraje in kraje za obrok.



Način delovanja za otroke

Ne skrbite, ko Vaši otroci uporabljajo
HTC One M9. Osebno prilagodite iz-
kušnjo Vaših najmlajših v Načinu delo-
vanja za otroke, kjer lahko tudi oni
uživajo v virtualni igralnici z igrami,
aplikacijami in knjigami, ki jih odobrite
Vi. Prav tako lahko spremljate njihov
napredek pri učenju.

Snemanje
Ustvarjeno je, da Vam pomaga posneti spomine z Vašo družino in prijatelji. 

Bokeh

Ko uporabljate način Bokeh z glavnim fotoaparatom,
potem lahko fokusirate kateri koli objekt z enostavnim
dotikom na le-tega, kar bo vplivalo, da bo ozadje po-
stalo motno, pri tem pa boste ustvarili umetniški efekt.

Ločitev posnetkov

Uporabljajte način snemanja Ločevanja
posnetka, da bi posneli sebe in dejanje
pred Vami. Ta način delovanja upora-
blja tudi sprednjo in zadnjo kamero, da
posname ločeni posnetek fotografije ali
videoposnetka. Prav tako lahko spre-
menite velikost ločenih oken.



HTC Ultrapixel prednja kamera

S 4MP HTC Ultrapixel prednjo kamero lahko celo v pogojih slabe osvetlitve posna-
mete avtoportrete visoke kakovosti. Prav tako uživajte v vrsti funkcij, ki olajšajo
snemanje avtoportretov.

▪ Live Make-up – Pred snemanjem avtoportreta uporabljajte opcije Live Make-
up, saj s tem izboljšate videz Vaše kože.

▪ Takojšnji posnetki avtoportretov – Nasmejte se, kamera pa Vas bo takoj sli-
kala. Zavpijete lahko tudi »Ptička«!

▪ Foto kabina – Posnemite 4 avtoportrete, ki bodo samodejno združeni v eno fo-
tografijo. 

One Galerija

One Galerija Vam omogoča pregled vseh Vaših fotografij in videoposnetkov, ki so
shranjeni v HTC One M9, kot tudi Vaših on-line servisov, vse to pa neposredno iz
aplikacije Galerija. Prav tako lahko najdete podobne fotografije in videoposnetke z
uporabo Podobne fotografije ali z iskanjem po ključnih besedah ali oznakah.

Urejevalnik slik

Aplikacija za urejanje slik izboljšuje Vaše fotografije, od enostavnega urejanja do
elegantnih efektov.

Uredite Vašo fotografijo tako, da bo
prelepa. Pomešajte oblike, elemente in
barvite efekte.

Kombinirajte dve fotografiji in ustva-
rite edinstveno kompozicijo.

Opcija Face Fusion uporablja dve fotografiji, kot sta
fotografiji Vašega avtoportreta in Vaše najljubše
zvezde in ju združi v eno.



Napredni video klici

Opcija Spremljanja obraza lahko
spremlja ne samo Vaš obraz, temveč
tudi obraze drugih oseb, ki somed kli-
cem ob Vas. Oseba, ki Vas kliče, bo
lahko videla do štiri osebe, ki so znotraj
vidnega polja kamere.

Prav tako lahko na zaslonu z osebo, s
katero se pogovarjate, razdelite vse-
bino, ki jo pregledujete na Vaši napravi.

Zoe

Uporabljajte Zoe aplikacijo za ustvarjanje zgodb z uporabo Vaše fotografije in vi-
deoposnetka v kombinaciji z Vašim zvočnim ozadjem. Iz te aplikacije se lahko pove-
žete z Zoe skupnostjo, da bi delili Vašo vsebino in jo pomešali z vsebino drugih
ljudi. Prav tako obstaja Zoe spletnastran, na katero lahko pristopite z Vašega raču-
nalnika, tam pa lahko vsi pregledujejo vsebino, ki ste jo delili.

Za več informacij, kako uporabljati Zoe aplikacijo, obiščite www.zoe.com/help. Za
obisk Zoe spletnestrani, pojdite na www.zoe.com.

Zvok
Odkrijte blaženost zvoka s HTC One M9 preko vgrajenih zvočnikov, slušalk ali
brezžičnih zvočnikov.

HTC BoomSound z Dolby Audio

Poslušajte, kar ste zamudili. HTC BoomSound Vam daje bogato, avtentično izkušnjo
zvoka ne glede na to, ali poslušate glasbo, gledate videoposnetek oziroma igrate
igrice.



Seznanitev

HTC One M9

1. NAPAJANJE

2. GLASNOST

3. Reža za microSD™ kartico s predalčkom

4. Prednja kamera

5. Senzor približevanja

6. IR senzor

7. Dvojni zvočniki

8. Obvestilna LED dioda

9. Reža za Nano-SIM kartico s predalčkom

10. USB priključek

11. Konektor slušalk z mikrofonom 3.5mm

▪ Če želite uporabljati zaščito zaslona, potem ne pokrivajte ali blokirajte
senzorja za približevanje. Za napravo HTC One M9 lahko kupite spe-
cialno zaščito za zaslon, ki ima majhno odprtino za senzor,

▪ Da se izognete poškodbi mikrofona, preprečite vstop tekočine ali prahu
v režo mikrofona.

▪ Izogibajte se uporabi slušalk drugih proizvajalcev ali dodatkov s kovin-
skimi deli, ki lahko poškodujejo režo za slušalke. Uporaba takšnih slu-
šalk lahko vpliva tudi na sprejem signala.

Za govorne klice in podatkovne storitve boste potrebovali naročnino za
4G/LTE™ za uporabo 4G/LTE™ mreže Vašega ponudnika storitev. Za
več informacij kontaktirajte Vašega operaterja.



Reže s predalčki za kartice
Ko je Vaša naprava obrnjena navzgor, je reža Nano-SIM kartice na levi, medtem ko
se reža microSD kartice nahaja na desni strani. Znotraj utora je predalček, ki se upo-
rablja za vstavljanje Vaših kartic.

Kadar vstavljate orodje za izmet predalčka, da bi odprli režo in vstavili kartico, pre-
dalčkane potiskajte, da preprečite poškodbe.

Če želite uporabljati zaščitno masko,prav tako kupite tisto, ki je posebej dizajnirana
za HTC One M9, da ne bi prišlo do blokiranja rež.

Nano-SIM kartica
HTC One M9 uporablja Nano-SIM kartico.

Uporabljajte samo standardno Nano-SIM kartico. Vstavljanje manjše SIMkartice,
kot je Nano-SIMkartica z adapterjem ali predelane SIMkartice lahko povzročijo po-
škodbo na reži za kartice.

Vstavljanje Nano-SIMkartice

1. Napravo obrnite navzdol.

2. Vstavite vrh orodja za izmet predalčka (ali malo zvito sponko) v odprtino ob
predalčku Nano-SIM kartice.

3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler reža ne izskoči, nato pa jo izvlecite.



4. Vstavite Nano-SIM kartico v predalček z zlatimi stikiobrnjenimi navzgor, z
odrezanim kotom pa navzven. 

5. Potisnite predalček v napravo.

Odstranjevanje Nano-SIMkartice

1. Napravo obrnite navzdol.

2. Vstavite vrh orodja za izmet predalčka (ali malo zvito sponko) v odprtino ob
predalčku Nano-SIM kartice.

3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler reža ne izskoči.

4. Izvlecite predalček in odstranite Nano-SIM kartico.

5. Pred vračanjem predalčka se prepričajte, da je reža prazna.

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

Spominska kartica je dodatna oprema in se prodaja posebej.

▪ Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene.
Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbri-
sane. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.

▪ Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, potem
aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodo avtomatično
nameščene na drug telefon. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.

Preden začnete odstranjevati kartico, se prepričajte, da je HTC One
M9 ugasnjen.



Vstavljanje spominske kartice

1. Napravo obrnite navzgor.

2. Vstavite vrh orodja za izmet predalčka (ali malo zvito sponko) v odprtino ob
predalčku microSD kartice.

3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler reža ne izskoči.

4. Izvlecite režo microSD kartice, v režo pa vstavite microSD kartico– z zlatimi
stiki obrnjenimi navzdol.

5. Potisnite predalček v napravo.

Izklop spominske kartice

Preden iz naprave odstranite spominsko kartico, morate le-to izklopiti, da preprečite
poškodbedatotek, ki so shranjene na njej.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Spomin.

2. Kliknite Izklop SD kartice.



Odstranjevanje spominske kartice

1. Vašo napravo obrnite navzgor in proti Vam.

2. Vstavite vrh orodja za izmet predalčka (ali malo zvito sponko) v odprtino ob
predalčku microSD kartice.

3. Vrh vstavite povsem do konca, dokler reža ne izskoči.

4. Izvlecite predalček in odstranite microSD kartico.

Pred vračanjem predalčka se prepričajte, da je reža prazna.

Uporabljajte orodje za izmet predalčka, ki je bil priložen paketu z Vašo
napravo.

Pred njenim odstranjevanjem se prepričajte, da ste le-to izklopili.



Polnjenje baterije
Priporočamo, da preden vklopite HTC One M9 in ga začnete uporabljati, le-tega na-
polnite.

1. Vklopite manjši del USB kabla v USB konektor.

2. Drugi konec USB kabla priključite v polnilnik.

3. Polnjenje se začne, ko vklopite polnilnik v električno vtičnico.

Vklop in izklop telefona

Vklop telefona

Pritisnite in držite tipko NAPAJANJE, dokler Vaša naprava ne zavibrira.

▪ Če je bila baterija prazna nekaj dni, je treba napravo polniti nekaj
minut, preden jo boste lahko vklopili.

▪ Za polnjenje telefona HTC One M9 uporabljajte izključno priloženi
polnilec in USB kabel. Ko je nivo baterije nizek, uporabite polnilec za
polnjenje baterije, ne pa USB kabla in povezave z računalnikom.

▪ Kot previdnostni ukrep baterija zaustavi polnjenje, če se pregreje.

▪ Prav tako se izogibajte polnjenju baterije v vročem okolju.

▪ Ko istočasno uporabljate internet in polnite baterijo, se lahko naprava
dodatno zagreje. To je normalno.

▪ Ko se Vaša naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izključite pol-
nilec iz vtičnice.

Ko prvič vklopite HTC One M9, boste morali določiti nastavitve.



Izklop telefona

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko NAPAJANJE, da se prižge, nato pa od-
klenite zaslon.

2. Dokler Vaša naprava ne zavibrira, pritisnite in držite tipko NAPAJANJE.

3. V meniju kliknite Izklopi napravo.

Želite hiter nasvet za Vašo napravo?
Naučite se uporabljati Vaš telefon s pomočjo tem v vodniku »Pomoč in nasveti«.

▪ Ko vidite oznako Pomoč in nasveti na HTC BlinkFeed zaslonu, samo kliknite
na oznako, da vidite nasvet.

▪ Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pomoč.

Nato lahko kliknete Preišči članke za pomoč in videoposnetke ter vnesete ele-
ment, ki ga iščete. Lahko tudi kliknete za pregled videoposnetkov, kako-
nasvetov, FAQ in še več.



Nastavitve telefona in
prenos podatkov

Prva nastavitev Vašega novega telefona
Ko prvič vklopite HTC One M9, boste morali določiti nastavitve.

Sledite navodilom na zaslonu, da izberete vrsto povezave na internet, na kakšen
način želite določiti nastavitve Vašega novega telefona in drugo.

Med nastavitvijo obstajajo različni načini, ki jih lahko izberete za prenos in vračanje
podatkov s HTC One M9. Priporoča se uporaba samo ene izmed navedenih metod,
da se prepreči ponovno zapisovanje vsebine, ki je uvožena na Vašo napravo.

▪ Uporabljajte Googlovo varnostno shranjevanje, če ste ga uporabljali na Vašem
starem telefonu, želite pa samo povrniti te aplikacije. Zato na zaslonu kliknite
aplikacije in podatke, izberite Vaš stari telefon in aplikacije, ki jih želite imeti
na HTC One M9.

Če imate drugo vrsto vsebine, ki jo želite povrniti z Vašega starega telefona,
potem kliknite Povrni iz varnostnega shranjevanja, nato pa izberite Nastavi
kot novo napravo.

▪ Uporabljajte HTC Varnostno shranjevanje za povrnitev predhodno varnostno
shranjenih podatkov v spominskem oblaku na HTC Prednost zaslonu, nato pa
se vpišite na račun s podatki Vašega HTC računa. Kliknete lahko Povrnitev
HTC varnostno shranjevanje na zaslonu Prenos in Vrnitev vsebin.

▪ Če imate varnostne kopije podatkov z Vašega starega telefona, ki jih želite
uporabiti v Vaši novi napravi, izberite Povrni podatke iz HTC Varnostnega
shranjevanja.

Nekatere funkcije, ki se povezujejo na internet, kot so npr. službe v okolici
mesta, kjer ste ali avtomatska sinhronizacija on-line računa, lahko povzro-
čijo dodatne stroške zaradi podatkovnega prenosa. Za več informacij o
vklopu lokacijskih storitev poglejte stran 70. Za več informacij o lokacij-
skih storitvah poglejte Vklop ali izklop lokacijskih storitev na strani 190.



Vračanje varnostno shranjenih podatkov iz on-
line shranjevanja
Če ste že prej uporabljali opcijo HTC Backup, lahko vrnitev varnostno shranjenih
podatkov na Vaš HTC One M9 izvedete potem, ko prvič vklopite telefon ali po vrni-
tvi le-tega na tovarniške nastavitve.

1. Z zaslona Dodajte Vaš račun in se vpišite na Vaš Google račun.

2. Če vidite zaslon,kliknite na Vaše aplikacije in podatke, nato kliknite na Vrni-
tev iz tega varnostnega shranjevanja in izberite Nastavi kot nova naprava.

3. Na HTC Prednostnem zaslonu se vpišite na račun s podatki Vašega HTC ra-
čuna.

Če ste preskočili ta zaslon, kliknite Vrnite iz HTC varnostnega shranjevanja
na zaslonu Prenos in Vrnitev vsebin, nato pa se vpišite na račun z uporabo po-
datkov, ki ste jih uporabljali za Vaš HTC račun.

4. Izberite varnostno shranjene podatke, ki jih želite vrniti na Vašo napravo.

5. Če se pojavi vprašanje potem izberite ali želite za vračanje varnostno shranje-
nih podatkov uporabljati podatkovno zvezo ali Wi-Fi.

6. Uporabljajte navodila na ekranu, da povrnete Vaše varnostne kopije in nada-
ljujete z nastavitvami Vašega telefon.

7. Odprite panel z Obvestili in preverite, ali imate kakšna navodila, da zaključite
nastavitve telefona.

Brezplačne aplikacije iz trgovine Google Play lahko povrnete v ozadju, proces pa
lahko spremljate v obvestilnem delu statusne vrstice. Da povrnete aplikacije, ki se
plačajo, jih morate prevzeti in namestiti iz trgovine Google Play.

Med namestitvijo se bodo Vaše aplikacije pojavile na zaslonu Aplikacije. Potem, ko
so vse aplikacije ponovno nameščene, bodo bližnjice zaslona Aplikacije in Začet-
nega zaslona organizirane, kot so bile pred varnostnim shranjevanjem. Med nameš-
čanjem aplikacij lahko nadaljujete uporaboVašega HTC One M9.

V odvisnosti od količine vsebin, lahko povrnitev Vaših varnostnih kopij na
Vaš mobitel preko podatkovne zveze, povzroči dodatne stroške, prav tako
pa lahko prenos traja dlje časa. Priporoča se uporaba Wi-Fi povezave.

Videli boste zaslon, ki ste ga imeli, ko ste varnostno shranili podatke s sta-
rega telefona na Vaš Googlovračun. Ničesar ne vračajte iz Googlovegavar-
nostnega shranjevanja, če želite to storiti iz HTC varnostnega
shranjevanja.



Prenos vsebin iz Android telefona
Na svojem starem Android™ telefonu prevzemite HTC orodje za prenos in ga upo-
rabite za prenos vsebin na Vaš novi HTC telefon.

Vrste lokalno shranjenih vsebin na Vašem starem telefonu, ki jih to orodje lahko pre-
nese, zajemajo stike, sporočila, dogodke v koledarju, glasbo, fotografije, videopos-
netkein druge nastavitve. Več vrst podatkov, kot so zgodovina klicev, e-poštni računi
in druge nastavitve HTC aplikacij, je možno prenesti s HTC naprave, ki ima HTC
Sense 5.5 ali novejše.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Prenos podatkov z drugega te-
lefona.

3. Izberite, če želite prenesti vsebino s starega HTC Android telefona ali drugega
Android telefona.

3. Kliknite Prenesi vse, nato pa kliknite Nadaljuj.

4. Spremljajte navodila, prikazana na Vašem novem telefonu za prevzem in na-
meščanjem HTC orodja za prenos na Vašem starem telefonu.

Ko vidite PIN na Vašem starem telefonu, poskrbite, da se isti PIN pojavi tudi
na Vašem novem telefonu.

5. Če se PIN ne pokaže, potem na Vašem starem telefonu kliknite Poskusi pono-
vno. Če se PIN ne pojavi na zaslonu, to lahko pomeni, da se Vaš stari telefon
ne more povezati z Vašim novim telefonom. Če se to pripeti, poskusite upora-
biti drugo metodo za prenos.

6. Kliknite Potrdi na Vašem starem telefonu.

7. Na starem telefonu kliknite vrste vsebin, ki jih želite prenesti, kliknite Prenesi,
nato pa Da.

8. Na Vašem starem telefonu preberite sporočilo na zaslonu, nato pa kliknite Da.

9. Počakajte, da se prenos zaključi.

10. Kliknite Zaključeno na obeh telefonih.

▪ Za uporabo HTC Orodja za prenos podatkov z Vašega starega te-
lefona potrebujete Android verzijo 2.2.

▪ Če ima Vaš stari telefon Android verzijo 2.1 ali starejšo, potem
morate prenos opraviti preko Bluetootha.



Prenos podatkov z naprave iPhone s pomočjo
storitve iCloud
Če imate račun iCloud, sinhronizirajte iPhone vsebino na Vaš iCloud spomin, nato
pa prenesite vsebino na HTC One M9. Z iCloud lahko prenesete naslednje vrste vse-
bin: stiki, knjižne oznake, besedilna sporočila, sporočila z iMessage, dogodke v ko-
ledarju in fotografije.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ::: > Nastavitve > Prenos podatkov z drugega
telefona.

2. Kliknite iPhone > Uvoz  iz iCloud varnostnega shranjevanja.

3. Spremljajte korake, prikazane na zaslonu, da varnostno shranite podatke z
Vaše naprave iPhone v spomin iCloud.

4. Vnesite Vaš iCloud naslov e-pošte in geslo, nato pa kliknite Vpiši se.

5. Izberite iPhone varnostno shranjevanje, ki ga želite prenesti na HTC One M9,
nato pa kliknite Naprej.

6. Izberite vrsto vsebine, ki joželite prenesti, nato pa kliknite Uvozi.

7. Počakajte, da se prenos zaključi, nato pa kliknite Zaključeno.

Prenos vsebin iz Vašega starega telefona preko
Bluetootha
Uporabite Bluetooth, da prenesete stike iz iPhona, telefona, ki uporablja verzijo An-
droid 2.1 (ali starejšo verzijo), ali drugih vrst telefona.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Prenos podatkov z drugega te-
lefona.

2. Izberite, ali želite prenesti podatke z Androida, iPhona ali drugega telefona.

3. Če izberete prenos podatkov iz Androida, kliknite Hitri prenos.

Za prenos z naprave iPhone, kliknite Prenos vsebine preko Bluetootha.

Prenesete lahko samo določene podatke o stikih, in sicer ime stika, foto-
grafija, naslov, naslov e-pošte, rojstni dan, datum obletnice in zabeležke.



4. Vklopite Bluetooth na Vašem starem telefonu.

5. Sledite navodila na ekranu na Vašem starem in novem telefonu, da ju pove-
žete.

Drugi načini prenosa stikov in ostalih vsebin
Razen uporabe HTC orodja za prenos obstajajo tudi drugi načini, kako dodati stike
in druge vsebine v HTC One M9.

▪ V odvisnosti od možnosti Vašega starega telefona je možno, da boste
lahko poleg stikov na Vaš novi HTC telefon prenesli tudi druge podatke,
kot so dogodki iz koledarja in besedilna sporočila s pomočjo storitve
Bluetooth.

▪ Za prenos drugi vrst vsebin iz iPhona uporabite HTC Sync Manager ali
iCloud.

Sinhroniziranje Uporabite HTC Sync Manager za sinhroniziranje stikov, do-
kumentov, seznamov za reprodukcijo in z računalnikom, dru-
gih postavk med HTC One M9 in Vašim Windows® ali
Mac® računalnikom. 

Prav tako ga lahko uporabite za prenos stikov, sporočil ali
drugih vsebin iz iPhona v svoj računalnik ter iz računalnika v
Vaš HTC One M9. 

Googlov račun Google® stiki se v HTC One M9 prevzemajo potem, ko se
prijavite na svoj Googlov račun. Prav tako lahko ustvarite-
Googlovestike neposredno iz HTC One M9.

Računi družab-
nih omrežij

Prijavite se na svoja priljubljena družabna omrežja zaradi sin-
hroniziranja kontaktnih informacij.

Microsoft® Exc-
hange Active-
Sync®

HTC One M9 lahko sinhronizira Vaše delovne stike z Micro-
soft Exchange ActiveSync strežnikom na Vašem delovnem
mestu. 

Outlook.com
račun

Sinhronizirajte Vaše osebne stike iz Microsoft Outlook.com
računa.

Stiki v telefonu Stike v telefonu lahko ustvarite neposredno v HTC One M9,
če jih ne želite shraniti na svoje on-line račune.

Nano-SIM kar-
tica

Kopirajte vse stike z Nano-SIM kartice na HTC One M9.Pre-
nos fotografij, videoposnetkov in glasbe med telefonom in ra-
čunalnikom  



Prenos fotografij, videoposnetkov in glasbe
med telefonom in računalnikom 
Obstajata dva načina prenosa medijskih podatkov z Vašega računalnika ali na Vaš
osebni računalnik.

▪ Povežite HTC One M9 s svojim računalnikom. Vaš osebni računalnik ga bo
prepoznal kot prenosni USB disk, zato boste lahko kopirali Vaše medijske po-
datke med telefonom in osebnim računalnikom.

▪ Prevzemite in uporabljajte HTC Sync Manager software (programsko
opremo) na Vašem osebnem računalniku. Nastavite ga lahko tako, da samo-
dejno prenaša glasbo, fotografije in videoposnetke iz HTC One M9 v Vaš ra-
čunalnik. Prav tako lahko sinhronizirate sezname za reprodukcijo med
računalnikom in HTC One M9.

Če imate iPhone, ga lahko povežete terprenesete fotografije in videoposnetke-
posnete s telefonom na Vaš osebni računalnik s pomočjo HTC Sync Manager.
Potem ponovno povežite HTC One M9 in jih kopirajte.

▪ Uporabljajte storitev cloud shranjevanja za shranjevanje Vaših podatkov in
medijev na enem mestu zaradi lažjega pristopana Vašem računalniku, HTC
One M9 ter drugimi mobilnimi napravami. 

Uporaba hitrih nastavitev
Z uporabo Hitrih nastavitev lahko vklopite ali izklopite opcije Wi-Fi ali Bluetooth.

1. Opravite eno izmed naslednjih dejanj::

▪ Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico.

▪ Dvakrat povlecite navzdol.

2. Za vklop in izklop nastavitev samo kliknite znak.

3. Da spremenite element nastavitve, kliknite in držite ikono. Ali kliknite .



Osebna prilagoditev Hitrih nastavitev

V Hitrih nastavitvah lahko odstranite, zamenjate, ali premestite ikone.

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

2. Kliknite in storite nekaj od naslednjega:

▪ V seznamu Hitrih nastavite vkliknite in držite ob elementu, ki ga želite
premakniti, da uredite seznam.

▪ Pod opcijo Skriti elementi, kliknite in držite ter nato povlecite navzgor,
da bi le-ta bila dostopna v Hitrih nastavitvah.

Poglejte svoje nastavitve
Ali želite spremeniti melodijo zvonjenja, namestiti Wi-Fi zvezo ali dodati račune na
Vaš HTC One M9? To in še veliko drugega lahko storite v Nastavitvah.

1. Neposredno s panela z Obvestili ali z zaslona Aplikacije odprite Nastavitve.

▪ Od statusnega traku povlecite navzdol, nato pa kliknite .

▪ Za pristop k nastavitvam z začetnega zaslona, kliknite , da prispete na
zaslon Aplikacije, nato pa kliknite Nastavitve.

2. Tukaj so navedenine kateri osnovni elementi, ki jih lahko spremenite:

▪ Kliknite stikalo za vklop in izklop ob elementu, kot je Wi-Fi, za vklop ali
izklop istega elementa. Kliknite sam element, če želite urediti njegove na-
stavitve.

▪ Kliknite Zvok in obvestila, če želite namestiti zvonjenje, izbrati zvočni
profil ali urediti nastavitve za zvok za dohodne klice.

▪ Kliknite Osebna prilagoditev, če želite spremeniti sliko ozadja Začetnega
zaslona, stil zaklenjenega zaslona in drugo.

▪ Kliknite Računi in posodobitve, če se želite vpisati na Vaše račune, kot so
e-pošta, družabna omrežja in drugo.

▪ Kliknite Varnost za varnostne nastavitve HTC One M9, na primer za za-
klepanje zaslona.

Število elementov v Hitrih nastavitvah je omejeno. Možno je, da boste mo-
rali odstraniti katero izmed obstoječih, da boste naredili prostor za druge.
Da odstranite element, ga povlecite pod Skrite elemente.

V Nastavitvah kliknite za hitro iskanje opcij in elementov.



Posodabljanje programske opreme Vaše naprave
HTC One M9 lahko preveri, če obstajajo posodobitve programske opreme in Vas o tem
obvesti. Prav tako lahko ročno preverite, ali obstajajo posodobitve programske opreme.

Preverjanje verzije programske opreme Vašega sistema

Pred nameščanjem posodobitev programske opreme lahko preverite, katero verzijo
Androida in katero verzijo HTC Sense™ uporablja Vaš telefon.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve >Več informacij.

2. Kliknite informacije o programski opremi.

Omogočanje avtomatskih posodobitev

Izberete lahko avtomatično prevzemanje in nameščanjem posodobitev za HTC ali
aplikacije mobilnega operaterja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Več o.

2. Kliknite Posodobitev programske opreme.

3. Zaradi varčevanja s podatkovnim prometom lahko izberete opcijo posodablja-
nja samo preko Wi-Fi povezave.

4. Izberite, ali želite avtomatično prevzemati posodobitve programske opreme,
aplikacij ali obojega.

Posodabljanja aplikacij se namestijo avtomatično. Treba je potrditi namešča-
njeposodabljanja programske opreme sistema.

Namestitev posodobitev programske opreme

Če je vključena povezava na internet in obstajajo posodobitve programske opreme,
potem se bo v statusni vrstici prikazala ikona za obvestilo o posodabljanju.

1. Odprite Panel z obvestili ter kliknite obvestila o posodobitvah.

2. Če posodobitve ne želite prevzemati preko podatkovne povezave, izberite Po-
sodobi samo preko Wi-Fi.

3. Kliknite Prevzemi.

4. Po zaključenem prevzemanju, kliknite Namesti takoj, nato pa kliknite V redu.

Po posodobitvi se bo HTC One M9 izklopil in ponovno vklopil.

Nameščanje posodobitev aplikacije

Ko ste povezani na internet in so dostopna posodabljanja za Vaše HTC aplikacije ali
aplikacije Vašega mobilnega operaterja, potem se bo pojavila ikona za obvestila o
posodobitvah v statusni vrstici.

1. Odprite Panel z obvestili ter kliknite obvestila o posodobitvah.

Odprl se bo zaslon Posodobitev s seznamom posodobitev za aplikacije, ki so
lahko nameščene.

2. Kliknite element, da vidite več, nato pa izberite .

3. Ko ste zaključili s pregledom posodobitev, kliknite Namesti. Če bo to potre-
bno, bo naprava od Vas zahtevala ponovni zagon HTC One M9.



Namestitev posodobitev z Google Play

Nekatere HTC aplikacije in aplikacije tretje strani lahko posodobite z izboljšavami
in rešitvami za probleme s pomočjo Google Play. Aplikacija lahko ročno posodobite
ali določite, da Vaš telefon avtomatično prevzema in namešča posodobitve za aplika-
cije, ko so le-te dostopne.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Play Store.

2. Kliknite za odpiranje menija.

3. Kliknite moje aplikacije.

Prikazan bo seznam aplikacij, ki so nameščene na Vašem telefonu.

4. Pod Posodobitve kliknite aplikacije.

5. Kliknite Posodobitve.

6. Kliknite Sprejmem.

Ročno preverjanje posodobitev programske opreme

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Več o.

2. Kliknite Posodobitev programske opreme. HTC One M9 bo preveril, če so
dostopne posodobitve programske opreme.

Play Store kliknite Nastavitve > Avtomatsko posodabljanje aplikacij, da
izberete način, po katerem bo Google Play posodabljal Vaše aplikacije.

Če niste povezani z internetom, bo od vas zahtevano, da vklopite podatko-
vni promet ali se povežete z Wi-Fi zvezo. Ko vklopite povezavo z interne-
tom, kliknite > Preveri, če so dostopne posodobitve programske opreme.



Prevzemanje aplikacij z Google Play
Google Play je mesto, kjer lahko najdete nove aplikacije za HTC One M9. Izbirajte
med številnimi brezplačnimi aplikacijami in igrami, kot tudi med tistimi, ki jih je
potrebno plačati.

Iskanje in namestitev aplikacije

Ko nameščate in uporabljate aplikacije na HTC One M9, je možno, da bo od Vas
zahtevan vnos osebnih informacij ali pristop določenim funkcijam ali nastavitvam.
Prevzemite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim verjamete.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Play Store.

2. Preiščite elemente aplikacij.

3. Ko najdete želeno aplikacijo, kliknite nanjo in preberite njen opis in ocene
uporabnikov.

4. Za prevzem ali nakup aplikacije kliknite Namesti (za brezplačne aplikacije)
ali oznako cene (za komercialne aplikacije).

5. Kliknite Sprejmem.

Za odpiranje aplikacije pojdite na zaslon Aplikacije in kliknite aplikacijo.

Prevzemanje aplikacij z Google Play

Uporabljate novi telefon, ste zamenjali izgubljenega, ali ste vrnili Vašo napravo na
tovarniške nastavitve? Ponovno namestite aplikacije, ki ste jih že prevzeli.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Play Store.

2. Kliknite za odpiranje menija.

3. Kliknite Moje aplikacije, drsite do oznake Vse, nato pa kliknite na aplikacijo,
ki jo želite ponovno namestiti.

4. Namestite aplikacijo.

Več informacij poiščite v Google Play.

▪ Za nakup aplikacij ali za opravljanje nakupa znotraj aplikacije potrebu-
jete storitev Google Wallet. Če že imate Googlov račun, enostavno do-
dajte storitev Google Wallet tako, da se v istega vpišete z Vašim
uporabniškim imenom in geslom wallet.google.com.

▪ Koledarji se posodabljajo z Vašo napravo, čeprav so skriti.

▪ Možnost nakupa aplikacij je prav tako odvisna od Vaše države.

Posodabljanja aplikacij včasih prinašajo izboljšave ali popravila. Za avto-
matično prevzemanje posodobitev po namestitvi aplikacije kliknite >
Avto-posodobitve.

Bodite pozorni pri prevzemanju aplikacij na HTC One M9, ki imajo pri-
stop veliki količini podatkov. Odgovorni ste za posledice uporabe prevze-
tih aplikacij.



Opcija četrtega gumba za navigacijo

Dodajanje četrtega navigacijskega gumba

Dodate lahko četrti gumb, da olajšate izklop zaslona, samodejno obračanje in še več.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Osebna prilagoditev (Persona-
lizacija).

2. Kliknite Spremeni navigacijske gumbe.

3. Kliknite četrti navigacijski gumb za dodajanje. Za opcijo samo tri navigacij-
ske tipke, se prepričajte, da ni potrjena niti ena opcija četrtega navigacijskega
gumba. 

4. Kliknite Zaključeno za shranjevanje in uporabo Vaše spremembe.

Urejanje navigacijskih gumbov

Ste desničar alilevičar? Spremenite namestitve navigacijskih tipk tako kot Vam od-
govarja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Osebna prilagoditev (Persona-
lizacija).

2. Kliknite Spremeni navigacijske gumbe.

3. Razmestite navigacijske gumbe s premikanjem ob imenih gumbov. Prika-
zana ureditev, kot jo vidite od zgoraj navzdol, bo končna ureditev z leve proti
desni v navigacijski vrstici.

4. Kliknite Zaključeno za shranjevanje in uporabo Vaše spremembe.

Skrivanje navigacijskega traku

Izklop zaslona

Samodejna rotacija

Obvestila

Hitre nastavitve



Stanje mirovanja

Stanje mirovanja varčuje z energijo baterije tako, da preklopi HTC One M9 na nizko
porabo z izklopom zaslona. Istočasno preprečuje pritiskanje tipk, če imate HTC One
M9 v svoji torbi.

Vklop stanja mirovanja

Za izklop zaslona in preklop v stanje mirovanja lahko:

▪ Pritisnite tipko NAPAJANJE.

▪ Dvakrat kliknite zaklenjeni ekran.

Prav tako bo HTC One M9 samodejno prešel v stanje mirovanja, če ga določen čas
ne boste uporabljali. Nastavite lahko čas, po katerem bo HTC One M9 prešel v sta-
nje mirovanja.

Preklop iz stanja mirovanja

▪ Pritisnite tipko NAPAJANJE.

▪ Uporabljajte opcijo MotionLaunch, da prebudite in odklenete Vaš telefon ne-
posredno v aplikacijo ali zaslon. 

Odklepanje zaslona 

Drsite za odklepanje zaslona.

Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zaslona zahteval
risbo, PIN ali geslo.

Premiki s telefonom

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

Obrnite za izklop tona zvonjenja 

Za avtomatični sprejem dohodnega klica dvignite telefon in poglejte zaslon, preden
ga namestite na Vaše uho.

To opcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavitve, kliknite Zvok, nato pa iz-
berite ali onemogočite opcijo Avtomatičnega odgovora za klice.

Če ste namestili opomnik dogodka ali alarm, lahko le-tega prestavite ali iz-
klopite tudi z zaklenjenega zaslona. Navzgor povlecite ali .



Obrnite za izklop tona zvonjenja 

Če je Vaša naprava obrnjena navzgor in
zvoni, ga za utišanje obrnite navzdol.

Izberite Nastavitve, kliknite Zvok > Obrni
za neslišno, nato pa:

Dvignite za utišanje tona zvonjenja

Če ste na poslovnem sestanku ali v re-
stavraciji in začne Vaš HTC One M9
zvoniti, ga dvignite, da zmanjšate glas-
nost tona zvonjenja.

To opcijo lahko vklopite ali izklopite.
Izberite Nastavitve, kliknite Zvok in
obvestila, nato pa izberite opcijo Dvi-
gnite za zmanjšanje glasnosti tona.

Namestite avtomatično povečanje jakosti zvoka, ko je telefon v

žepu ali v torbi

Namestite lahko HTC One M9 tako, da prepozna, ko je
v torbi ali v žepu in da poveča glasnost tona zvonjenja,
da ga boste slišali v hrupnem okolju.

To opcijo lahko vklopite ali izklopite. Izberite Nastavi-
tve, kliknite Zvok in obvestila, nato pa izberite opcijo
Naprava v žepu.

Nesli-
šno

Ko je naprava med mirova-
njem obrnjena navzdol, bo te-
lefon ponovno zvonil, če
prispe dohodni klic. 

Nesliš-
nopo
obrača-
nju na-
prave. 

Neslišno bovednopotem, ko
obrnete napravo, ko je na-
prava med mirovanjem
obrnjena navzdol,  telefon ne
bo zvonil, ko prispe dohodni
klic.



Obrnite HTC One M9 za boljši pregled

Pri številnih zaslonih se lahko samo-
dejno spremeni orientacija z navpi-
čnega na vodoravni prikaz tako, da
obrnete HTC One M9 vstran.

Pri vnosu besedila lahko obrnete HTC
One M9 vstran in tako dobite večjo
tipkovnico.

Premiki prstov

Uporabljajte premike prstov za premikanje po Začetnem zaslonu, za odpiranje apli-
kacij, pregled seznamov in še več.

Dotik (Klik).

▪ Kliknite na ekran, ko želite izbrati element na zaslonu, kot
je ikona aplikacije, če pa želite pritisniti tipke na zaslonu,
jih samo kratko kliknite s prstom.

▪ Potem, ko pregledate dolg seznam na zaslonu (v aplikaci-
jah kot sta Pošta ali Ljudje), kliknite statusno vrstico, da se
vrnete na začetek seznama na Vašem ekranu.

Dotik (Klik) in držanje

Če želite odpreti dostopne možnosti pri določenih postav-
kah (na primer določen stik ali povezavo za spletno stran),
potem samo pritisnite in držite postavko.



Premikanje in drsenje

Hitro drsite s prstom vodoravno po zaslonu za prehod med
zasloni ali za prehod na Začetni zaslon. Hitro drsite vodora-
vno za listanje po dokumentu in drugo.

Vlečenje

Pred vlečenjem se dotaknite postavke in pustite prst pritis-
njen 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 počasnejših in hitrej-
ših premikov. Ta premik s prstom vedno opravljamo
navpično, na primer, če pregledujemo stike ali se-
znam sporočil.



Dotik (Klik) in držanje

Na Začetnem zaslonu lahko enostavno premikate mini-
aplikacije ali ikone iz enega na drugi zaslon.

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

Premikanje z dvema prstoma

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

Za zmanjšanje slike ali besedila približajte prsta na
ekranu.



Premikanje z dvema prstoma

Z dvema prstoma drsite navzdol s statusne vrstice, da pristopite Hi-
trim nastavitvam.

Premik s tremi prsti

▪ Premaknite tri prste navzgor po zaslonu in razdelite vse-
bino, kot so fotografije, videoposnetki in glasba v HTC
One M9 z Vašim TV-jem ali zvočniki. Prav tako lahko de-
lite streaming medije iz aplikacij, kot je YouTube®.

▪ Povlecite navzdol, da se odklopite z naprave.

Media premik je avtomatično vklopljen v Nastavitvah, to pa omogoča, da
je premik s tremi prsti vklopljen, ko delite vsebine.



Prehod med nedavno odprtimi aplikacijami

Če na HTC One M9 opravljate več stvari na enkrat in uporabljate razne aplikacije,
potem brez težav prehajate med aplikacijami, ki ste jih nedavno odprli.

Kliknite za pregled nedavno odprtih aplikacij.

▪ Če želite zagnati aplikacijo, samo kliknite nanjo.

▪ Če želite odstraniti aplikacijo s seznama, kliknite
ali jo povlecite v levo ali desno.

Osveževanje vsebin

V določenih aplikacijah lahko enostavno 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 pre-
mikajte na vrh ekrana.

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

Snemanje zaslona HTC One M9

Ali želite zabeležiti rezultat Vaše igre ali napisati blog o lastnostih HTC One M9?
Enostavno lahko slikate Vaš ekran in ga delite preko Galerije.

Istočasno pritisnite in držite tipko NAPAJANJE in gumb za zmanjšanje glasnosti.

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

Prav tako lahko delite sliko, ko vidite oznako na statusni vrstici. Od-
prite panel Obvestil in kliknite pod obvestilom o sliki zaslona. Če ne vi-
dite , razmaknite dva prsta na obvestilu slike zaslona.

Vam je ljubši drugačen način pregledovanja nedavno odprtih aplikacij?
Kliknite > Nastavitve > Videz in izberite med prikazom kartic in mrežo.



Mini-aplikacija HTC Sense Home

Kaj je HTC Sense Home mini-aplikacija?

Hitro pristopite k aplikacijam, bližnjicam in mapam, ki jih najpogosteje uporabljate
glede na to, kje se nahajate. Z mini-aplikacijo HTC Sense Home se HTC One M9
vedno prilagaja Vaši lokaciji. Na primer aplikacije, ki jih pogosto uporabljate v
službi, bodo prikazane, ko boste v pisarni. Mini-aplikacija HTC Sense Home se
menja v odvisnosti od tega, ali ste doma, v službi ali kje drugje.

Namestitev HTC Sense Home mini-aplikacije

Namestitev HTC Sense Home mini-aplikacije je enostavna in hitra.

1. Na zaslonu nastavitev mini-aplikacije HTC Sense Home, kliknite Klikni za
osebno prilagoditev > Razišči.

2. Kliknite na mestu, na katerem želite zaključiti s prilagoditvijo mini-aplikacije.

3. Na mini-aplikaciji kliknite > > Osebno prilagodit HTC Sense Home.

4. Izberite vse opcije na zaslonu in kliknite .

Namestitev domače lokacije in v službi

Spremenite lahko naslov lokacije Vaše hiše in službe, tudi, ko ste se preselili ali
spremenili službo.

1. Na Začetnem zaslonu drsite levo ali desno, dokler ne vidite mini-aplikaci-
jeHTC Sense Home.

2. Kliknite > > Namesti lokacijo.

3. Kliknite okvir za naslov in poiščite naslov, ki ga želite namestiti.

4. Ko najdete naslov na zemljevidu, kliknite Zaključeno.

▪ Če ne vidite HTC Sense mini-aplikacije, jo dodajte na Začetni za-
slon.

▪ Prepričajte se, da so lokacijske storitve vklopljene v nastavitvah
Vašega telefona.



Mini-aplikacija HTC Sense Home samodejno spremeni lokacijo glede na to, kje ste.
Prav tako lahko ročno spremenite lokacijo mini-aplikacije HTC Sense Home.

Da bi lahko mini-aplikacija HTC Sense Home avtomatično menjala lokacijo, je
treba preveriti, da so vklopljene lokacijske storitve.

1. Na Začetnem zaslonu drsite levo ali desno, dokler ne vidite mini-aplikaci-
jeHTC Sense Home.

2. Kliknite , nato pa Kliknite želeno lokacijo.

Pritrjene in nepritrjene aplikacije

Pritrjevanje aplikacij, bližnjic ali map na HTC Sense Home Vam omogoča, da osta-
nete znotraj mini-aplikacije.

Elementi v mini-aplikaciji HTC Sense Home imajo dve stanji: ko so pritrjeni in ko
niso. Nepritrjeni elementi se bodo avtomatično zamenjali s pogosteje uporabljenimi
elementi.

1. Na Začetnem zaslonu drsite levo ali desno, dokler ne vidite mini-aplikaci-
jeHTC Sense Home.

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

▪ Za pritrditev elementa, le-tega kliknite in držite, dokler ne vidite .

▪ Da element postane nepritrjen, je potrebno le-tega pritisniti in držati toliko
časa, dokler se proces ne zaključi, le-ta pa je prikazan v opravilni vrstici.

Dodajanje aplikacij HTC Sense Home mini-aplikaciji

Dodajte Vaše priljubljene aplikacije, bližnjice, mape na HTC Sense Home mini-apli-
kacijo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite .

2. Kliknite in držite aplikacijo, bližnjico ali mapo, ki jo želite dodati mini-aplika-
ciji.

3. Povlecite element, ki ga želite namestiti v mini-aplikaciji HTC Sense Home.

Aplikacija, bližnjica ali mapa bo dodana v HTC Sense Home mini-aplikacijo, prav
tako pa bo pritrjena. 

Vklop in izklop pametnih map

Pametne mape so mape mini-aplikacije HTC Sense Home, ki dinamično menjajo
vsebino glede na aplikacijo, ki jo prevzemate in uporabljate. Če ne želite videti ob-
vestila o nedavno prevzetih in priporočenih aplikacijah, potem obvestila ugasnite.

1. Na Začetnem zaslonu drsite levo ali desno, dokler ne vidite mini-aplikaci-
jeHTC Sense Home.

2. Kliknite , nato , Prikaži/Skrij pametne mape.



3. Izberite, katere mape želite prikazati ali skriti.

4. Kliknite V redu.

Motion Launch

Kaj je Motion Launch?

Motion Launch je kombinacija premikov in premikov s prsti. Z Motion Launch ni
potrebno pritiskati na gumb za NAPAJANJE, da bi prebudili Vaš HTC One M9. Z
uporabo kombinacije enostavnih premikov lahko prebudite Vaš Začetni zaslon, HTC
Blink Feed in drugo.

Vklop in izklop premikaMotion Launch

Izberite Motion Launch premike, ki jih želite vklopiti ali izklopiti v Nastavitvah.

1. Z dvema prstoma povlecite na vrh zaslona, da odprete Hitre nastavitve.

2. Kliknite > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon, premiki in tipke.

3. Kliknite premiki Motion Launch.

4. Izberite Motion Launch, ki ga želite.

Prebujanje zaklenjenega zaslona.

Preidite iz stanja mirovanja na zaklenjeni zaslon brez pritiskanja na gumb NAPAJA-
NJE.

Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem
zaslona zahteval risbo, PIN ali geslo.



1. Dvignite telefon navpično.

2. Dvakrat se takoj dotaknite zaslona.

Prepričajte se, da se ne dotikate zaslona, ko telefon vibrira.

Prebujanje in odklepanje

Iz stanja mirovanja odklenite Vašo napravo na zadnji zaslon, ki ste ga uporabljali, pri
tem pa ne pritiskajte gumb za NAPAJANJE.

1. Dvignite telefon navpično.

2. S prstom takoj drsite po spodnji polovici zaslona.

Prepričajte se, da se ne dotikate zaslona, ko telefon vibrira.

Prebujanje na panelu mini-aplikacij Home

Preidite iz stanja mirovanja na panel z mini-aplikacijami Home brez dotika na gumb
NAPAJANJE.

Če ste namestili zaklepanje zaslona s PIN-om ali geslom, bodo od
vas zahtevani, preden se HTC One M9 odklene.

Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zaslona
zahteval risbo, PIN ali geslo.



1. Dvignite telefon navpično.

2. Takoj drsite s prstom z leve na desno stran zaslona. 

Prepričajte se, da se ne dotikate zaslona, ko telefon vibrira.

Prebujanje na HTC BlinkFeed

Preidite iz stanja mirovanja na HTC BlinkFeed zaslon brez dotika na gumb NAPA-
JANJE.

1. Dvignite telefon navpično.

2. Takoj drsite s prstom z desne na levo stran zaslona.

Prepričajte se, da se ne dotikate zaslona, ko telefon vibrira.

Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zaslona
zahteval risbo, PIN ali geslo.



Avtomatični zagon fotoaparataMotion Launch Snap

Ko je zaslon ugasnjen, lahko Vaš telefon avtomatično prebudite v aplikacijo Fotoa-
parat.

▪ Pritisnite in držite tipko za POVEČANJE in ZMANJŠANJE jakosti zvoka ter
dvignite Vašo napravo in jo obrnite vodoravno.

▪ Ali najprej dvignite Vašo napravo in jo obrnite vodoravno, nato pa kliknite
tipke za POVEČANJE in ZMANJŠANJE jakosti zvoka.

Če ste nastavili zaklepanje telefona, bo telefon pred odklepanjem zaslona zahteval
risbo, PIN ali geslo.



Zaklepanje zaslona 

Nastavitev zaklepanja zaslona 

Zaščitite Vaše osebne informacije in preprečite, da bi drugi uporabljali Vašo napravo
brez Vašega dovoljenja.

Izberite zaščito za Vaš zaklenjeni zaslon, PIN številko ali kakšno drugo vrsto zavaro-
vanja Vašega telefona. Od Vas bo zahtevano, da odklenete zaslon vedno, ko zaslon
na Vaši napravi spet postane aktiven.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Zaščita.

2. Kliknite Zaklepanje zaslona.

3. Izberite način zaklepanja zaslona in namestite zaklepanje zaslona.

4. Kliknite Zakleni zaslon po, nato pa vpišite čas neaktivnosti, po katerem želite,
da se zaslon zaklene.

Nastavitev Pametnega zaklepanja

Namestite Vašo napravo, da prepozna Vaš obraz ali napravo, ki ji verjamete, preden
se odklene zaslon.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Zaščita.

2. Kliknite Zaklepanje zaslona, nato pa izberite in nastavite zaklepanje zaslona.

Navedena metoda bo Vaša varnostna metoda za zaklepanje zaslona, ki bo upo-
rabljena v primeru, če Vaša naprava ne prepozna naprave, ki ji verjamete.

3. Na zaslonu Zaščita kliknite Pametno zaklepanje.

4. Potrdite zaklepanje zaslona. 

5. Kliknite Obraz, ki mu verjamem.

6. Spremljajte navodila na zaslon.

7. Kliknite Zakleni zaslon po, nato pa vpišite čas neaktivnosti, po katerem želite,
da se zaslon zaklene.

Da bo Pametno zaklepanje še bolj varno, lahko Vašo napravo pripravite do tega, da
prepozna Vaš obraz v različnih situacijah, če npr. nosite sončna očala ali imate
brado.

Kliknite Pametno zaključevanje, potrdite zaklepanje zaslona in Kliknite Obraz, ki
mu verjamem > Izboljšanje določanja obraza. Spremljajte navodila na zaslon.

Prav tako lahko odstranite opcije Viden vzorec ali Vidno geslo, če ne že-
lite, da se na Vašem zaslonu prikazuje vzorec ali geslo, ko ga vpisujete.



Vklop in izklop obvestil na zaklenjenem zaslonu

Izberete lahko vklop in izklop obvestil na zaklenjenem zaslonu.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Zvok in obvestila.

2. Kliknite, ko je naprava zaklenjena > Ne prikazuj obvestila.

Interakcija z obvestili na zaklenjenem zaslonu

Poleg prikaza obvestil na zaklenjenem zaslonu lahko prav tako medsebojno delujete.

1. Dvakrat kliknite obvestilo za pristop aplikaciji.

2. Za prikaz celotnega seznama obvestil na zaklenjenem zaslonu drsite navzdol.
Dotaknete se lahko praznega področja na zaslonu za vrnitev na zaklenjeni za-
slon.

3. Drsite levo ali desno za odstranjevanje obvestil.

4. Pritisnite in držite dan, da vidite več opcij.

5. Kliknite za določanje prednosti ali blokiranje obvestil povezanih aplikacij.

HTC BlinkFeed obvestila

Občasno boste videli HTC BlinkFeed obvestila, kot so predlogi bližnjih restavracij
in priporočeni članki.

1. Dvakrat kliknite obvestilo za prikaz celotnega obvestila.

Za priporočila restavracij kliknite ali besedilo obvestil.

2. Ponovno kliknite obvestilo, da pridobite več informacij o priporočilih za re-
stavracijo ali, da preberete članek na HTC BlinkFeed.

Če ne želite prejemati obvestila o restavracijah na Vašem zaklenjenem za-
slonu, pojdite na HTC BlinkFeed, nato pa kliknite > > Nastavitve >
Obvestila na zaklenjenem zaslonu. Odstranite opcijo pred oznako Priporo-
čila za obrok.

Če si kasneje premislite, lahko kliknete Prikazuj obvestila, da vklopite nji-
hov prikaz.



Sprememba ozadja zaklenjenega zaslona

Uporabljajte sliko ozadja začetnega zaslona ali fotografijo, ki ste jo posneli s kamero
kot sliko ozadja zaklenjenega zaslona.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Osebna prilagoditev (Persona-
lizacija).

2. Pod postavko Zakleni zaslon kliknite Spremeni ozadje.

3. V meniju kliknite Uporabi sliko ozadja začetnega zaslona ali Uporabi prilago-
jeno sliko ozadja za izbiro fotografije iz Galerije.

Odstranjevanje nastavitve zaklepanja zaslona

Ali ne želite odklepati Vašega telefona vedno, ko ga prebudite? Izklopite lahko op-
cijo zaklepanja zaslona v Nastavitvah.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Zaščita.

2. Kliknite Zaklepanje zaslona > Brez zaklepanja zaslona.

Za ponovni vklop zaklepanja zaslona v Varnostnih nastavitvah kliknite Zaklepanje
zaslona > Zakleni zaslon.



Obvestila

Panel z obvestili

Ikone za obvestila v statusni vrstici olajšajo pregledovanje sporočil, dogodkov v ko-
ledarju, 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.

Zaradi odpiranja Panela z obvestili pritisnite in držite statusno vrstico, nato pa prst
povlecite navzgor.

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

▪ Dotaknite se ikone obvestil na levi strani in odprite ustrezno aplikacijo.

▪ Da zavrnete samo eno obvestilo na seznamu, povlecite levo ali desno. Pri za-
vrnitvi vseh obvestil in za zapiranje panela Obvestil se dotaknite .

Če imate več obvestil, potem se, da pregledate vse, pomikajte navzdol.

Spremenite lahko obvestila aplikacij, ki jih sprejemate.



Upravljanje z obvestili aplikacij

Namestite lahko prioritete za obvestila aplikacij ali kompletno blokirate obvestila
aplikacij, katerih obvestila ne želite prejemati.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Zvok in obvestila.

2. Dotaknite se obvestil aplikacij, nato pa kliknite aplikacije,ki jo želite upra-
vljati.

Prav tako lahko pritisnete in držite obvestila, nato pa kliknite .

3. Kliknite Vklj./Izklj. stikalo ob Blokiranju ali Prioriteti, odvisno od tega, kar
želite.

Namestitve za obvestila aplikacije se uporabljajo za obvestila v panelu Obvestil in
zaklenjenem zaslonu.



Osebna prilagoditev

Teme

Kaj je aplikacija Teme?

Teme prinašajo hiter in enostaven način, da prilagodite HTC One M9 s slikami
ozadja, zvoki, ikonami in še več.

Vpišite se z Vašim HTC računom ter preglejte dostopne teme v trgovini Teme, ali
ustvarite lastno temo.

Prevzemanje tem

Najdite in prevzemite teme, s katerimi boste lažje osebno prilagodili Vašo napravo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.

2. Kliknite Začni.

3. Vpišite se na Vaš račun.

4. Na zaslonu priporočil drsite levo ali desno znotraj vsake kategorije, da pregle-
date priporočene postavke.

5. Za prikaz vseh dostopnih postavk znotraj kategorije drsite v levo in kliknite
Poglejte vse.

6. Za več informacije poglejte Navodila.

7. Kliknite Prevzemi.

Za uporabo teme, ko ste jo prevzeli, kliknite Uporabi. Če ima Vaša tema prilagojene
zvoke, potem se bodo uporabili tudi vsi Vaši zvoki.

Označevanje tem

Medtem ko pregledujete teme, jih lahko označite, da jih boste lahko kasneje našli.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.

2. Pregledujte po kategorijah, dokler ne najdete nekaj za Vas.

3. Izberite nastavitev in nato kliknite . Oznako boste našli v Moje teme.

Knjižno oznako lahko odstranite s ponovnim dotikom .



Ustvarjanje lastne teme

Dodate in prilagodite lahko Vašo lastno temo, prav tako pa jo lahko delite z drugimi.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.

2. Kliknite > Izberite sliko, ki jo želite postaviti kot glavno sliko ozadja Vaše
teme.

3. Izberite sliko iz Galerije ali posnemite fotografijo.

4. Kliknite Naprej.

5. Povlecite navzgor ali navzdol, da vnaprej določite stil za izbiro Vaše teme.

Če Vaše temene želite podrobneje prilagoditi, kliknite Naprej, da jo shranite. 

6. Kliknite Uredi, nato pa kliknite katero koli izmed kategorij, ki jih želite prila-
goditi in eksperimentirajte z nastavitvami, dokler niste zadovoljni.

7. Ko ste končali, kliknite Predprikaz, da vidite, kako bo tema videti.

8. Kliknite Zaključi, nato pa poimenujte temo in kliknite V redu za shranjevanje
teme.

Za takojšnjo uporabo teme se prepričajte, da ste označili Uporabi takoj to
temo.

Urejanje teme

Potem, ko ustvarite temo, jo lahko še vedno urejate.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.

2. Kliknite > Moje teme > Moje trenutne teme.

3. Izvedite spremembe, ki jih želite.

4. Kliknite Shrani za shranjevanje trenutne teme.

Mešanje tem

Po izbiri teme lahko mešate in združujete dele iz drugih tem, kot so zvoki, ikone,
slike ozadja in drugo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.

2. Kliknite > Moje teme > Moje trenutne teme.

3. Kliknite Barvo in izberite barvo.

4. Kliknite katero koli drugo kategorijo, ki jo želite spremeniti.

5. Kliknite postavko v kategoriji. Če je kategorija prazna, kliknite in izberite
kolekcijo, ki jo želite izbirati.

6. Kliknite Uporabi za uporabo sprememb trenutne teme.

Za mešanje tem je treba najprej prevzeti sestavne dele tem iz kataloga.



7. Kliknite dokler ne vidite zaslona za mešanje tem. Nadaljujte z vnosom
sprememb, dokler niste zadovoljni.

8. Kliknite Shrani kopijo, da shranite novo temo, ali, če ste zaključili z ureja-
njem teme, ki ste jo kopirali, kliknite Shrani za shranjevanje sprememb.

Iskanje teme

Teme, ki jih ustvariteali prevzemate, je možno poiskativ Vaši kolekciji tem. Tam
boste prav tako našli teme, ki ste jih označili.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.

2. Kliknite > Moje teme.

Delitev tem

Delite teme, slike ozadja, ikone in še več s prijatelji in družino.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.

2. Pregledujte teme, ki jih želite deliti in kliknite za prikaz podrobnosti.

3. Med pregledom podrobnosti kliknite za delitev. 

Brisanje teme

Temo lahko izbrišete, če je ne želite imeti v Vašem telefonu.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Teme.

2. Kliknite > Moje teme > Moje trenutne teme.

3. Kliknite > Odstrani.

4. Izberite teme, ki jih želite odstraniti.

5. Kliknite Izbriši.

Če se trenutno uporablja tema, ki ste jo izbrisali, se bo ista še naprej uporabljala v
Vaši napravi toliko časa, dokler se ne uporabi druga tema.



Sprememba velikosti pisave zaslona

Spremenite lahko stil in velikost pisave za prikaz, lahko pa tudi prevzamete dodatno
velikost pisave z interneta.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Osebna prilagoditev (Persona-
lizacija).

2. Pod Pisava, kliknite Stil pisave in izberite enoizmed vgrajenih velikosti pisave
ali kliknite za on-line prevzem novih.

3. Kliknite Velikost pisave, da izberete velikost.

Prevzemanje pisave

Potrebno je, da ste vpisani na HTC račun za prevzemanje pisave.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Osebna prilagoditev (Persona-
lizacija).

2. Pod Pisavo kliknite Stil pisave in kliknite .

3. Kliknite za izbiro kategorije.

4. Izberite stil pisave, nato pa kliknite Prevzemi.

5. Klikni Uporabi.

Lansirni trak

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

1. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati in jo odvlecite do .

2. Dodajanje ali odstranjevanje panelov mini-aplikacij

3. Novega panela mini-aplikacij ne boste mogli dodati, če ste izkoristili maksi-
malno število le-teh.

▪ HTC BlinkFeed se vedno pojavlja kot prvi panel (če ni odstranjen).

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



Da dodate nov panel mini-aplikacij, s prstom povlecite v levo, dokler se ne pojavi
H-ikona, nato pa kliknite . Da odstranite panel mini-aplikacij, premaknite prst v levo
ali desno, dokler ne vidite panela, nato pa kliknite Odstrani.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.

2. V meniju kliknite Dodaj aplikacije in mini-aplikacije.

3. Kliknite > Mini-aplikacije.

4. Premikajte se po seznamu mini-aplikacij, ali kliknite za iskanje določene
mini-aplikacije.

Nekatere mini-aplikacije so dostopne v različnih stilih in velikostih.

5. Pritisnite in držite, nato pa povlecite mini-aplikacijo na tisti zaslon, na kate-
rega jo želite dodati.

Prav tako lahko dodate mini-aplikacije,da omogočite vklop in izklop določenih na-
stavitev, kot sta Wi-Fi in Bluetooth.

Sprememba nastavitev mini-aplikacij

Prav tako lahko zamenjate navadne nastavitve nekaterih mini-aplikacij (na primer
mini-aplikacija Ljudje).

1. Mini-aplikacijo ali ikono lahko enostavno premaknete iz enega panela v drugi .

2. Prilagodite nastavitve mini-aplikacij

Sprememba velikosti mini-aplikacij

Velikost nekaterih mini-aplikacij se lahko menja, ko jih dodate na Vaš Začetni za-
slon.

1. Pritisnite in držite mini-aplikacijo na začetnem zaslonu, nato pa spustite prst.
Če se pojavi obroba mini-aplikacije to pomeni, da lahko prilagodite njeno ve-
likost.

2. Povlecite obrobo, da povečate ali zmanjšate velikost mini-aplikacij.

Dodajanje bližnjic Začetnega zaslona

Na kateri koli panel mini-aplikacij Vašega Začetnega zaslona dodajte aplikacije, ki
jih pogosto uporabljate. Prav tako lahko dodate pogosto uporabljanje elemente,
označene spletne strani in še več.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.

2. V meniju kliknite Dodaj aplikacije in mini-aplikacije.

3. Kliknite > Aplikacije in bližnjice.



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

5. Kliknite in držite, nato pa povlecite aplikacijo ali bližnjico na želeni panel
mini-aplikacij, da jo dodate.

Urejanje panela Začetnega zaslona

Dodajanje ali odstranjevanje panelov mini-aplikacij

1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.

2. V meniju kliknite Upravljanje s stranmi začetnega zaslona.

3. Da dodate nov panel mini-aplikacij, s prstom povlecite v levo, dokler se ne
pojavi ikona, nato pa kliknite.

4. Da odstranite panel mini-aplikacij, premaknite prst v levo ali desno, dokler ne
vidite panela, nato pa kliknite Odstrani.

5. Ko zaključite, kliknite .

Urejanje panela Začetnega zaslona

1. Za prilagoditev začetnega zaslona preidite z dvema prstoma preko HTC
BlinkFeeda ali kateregakoli panela mini-aplikacij.

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

3. Ko zaključite z urejanjem panela mini-aplikacij, kliknite .

Za dodajanje aplikacije na zaslon Aplikacij pritisnite in držite apli-
kacijo, nato pa jo povlecite na panel z mini-aplikacijami.

Panel mini-aplikacij se lahko premakne ali vnese pred HTC Blink-
Feeda.

▪ Novega panela mini-aplikacij ne boste mogli dodati, če ste izkoristili
maksimalno število le-teh.

▪ HTC BlinkFeed se vedno pojavlja kot prvi panel (če ni odstranjen).
Prav tako lahko dodate bližnjice nastavitev ali informacij v mapi.



Mini-aplikacijo ali ikono lahko enostavno premaknete iz enega panela na drugi.

1. Kliknite in držite mini-aplikacijo z enim prstom.

2. Z drugim prstom pojdite v levo ali desno za rotacijo zaslona na drugi panel.

3. Spustite mini-aplikacijo ali ikono.

Odstranitev mini-aplikacije ali ikone

1. Pritisnite in držite mini-aplikacijo ali ikono, ki jo želite odstraniti, nato pa
povlecite na .

2. Ko se mini-aplikacija ali ikona obarva rdeče, dvignite prst.

Sprememba Vašega Začetnega zaslona

Namestite HTC BlinkFeed ali panel mini-aplikacij kot Vaš začetni zaslon.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na panelu mini-aplikacij.

2. V meniju kliknite Upravljanje s stranmi začetnega zaslona.

3. Povlecite s prstom levo ali desno, dokler ne vidite panela, ki ga želite upora-
bljati kot Vaš glavni Začetni zaslon.

4. Kliknite Določi kot Začetni.

5. Kliknite .

Če kliknete iz druge aplikacije, se boste vrnili na zadnji panel, ki ste ga
uporabljali. Za vrnitev na Začetni zaslon enostavno kliknite .



1. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati in jo odvlecite na 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. Kliknite za izbiro aplikacije, nato pa
kliknite Zaključeno.

Prav tako lahko dodate bližnjice nastavitev ali informacij v mapi. Najprej dodajte
bližnjico na zaslonu mini-aplikacij, nato pa jo povlecite do mape.

Odstranjevanje elementov iz mape

1. Na lansirnem traku ali panelu mini-aplikacij kli*knite mapo, da jo odprete.

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 kateregakoli zaslona mini-aplikacij, kliknite iii . -

2. Kliknite ,  nato pa izberite, da želite urediti aplikacije, npr. po abecednem
redu.

Če želite združevati aplikacije v mape in jih prerazporediti, izberite Prilago-
jeno.

3. Kliknite > Velikost prikaza mreže, da izberete prikaz več ali manj aplikacij
po strani zaslona.

Premikanje aplikacij in map

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Prilagojeno.

2. Kliknite > Uredi aplikacije.

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

▪ Odprite panel z Obvestili, nato pa izberite SIMkartico, ki jo želite upora-
bljati za klicanje. Počakajte, preden dvignete prst, dokler ne vidite, da se
je ikona premaknila.

▪ Povlecite aplikacijo ali mapo na ali puščice, da jo premestite na
drugi panel.

4. Ko zaključite z urejanjem panela aplikacij in map, kliknite .

Združevanje aplikacij v mape

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Prilagojeno.

2. Kliknite > Uredi aplikacije.



3. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati in jo odvlecite na drugo
aplikacijo zaizdelavomape.

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

5. Za poimenovanje imena mapnajprej odprite mapo, kliknite v naslovni trak in
vpišite ime mape.

6. Ko zaključite, kliknite .

Odstranjevanje aplikacij iz mape

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Prilagojeno.

2. Kliknite > Uredi aplikacije.

3. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.

4. Prav tako lahko na številčnici pritisnete in držite tipko, ki še ni dodeljena. Po-
čakajte, preden dvignete prst, dokler ne vidite, da se je ikona premaknila.

5. Ko zaključite z urejanjem panela mini-aplikacij, kliknite .

Skrivanje in odkrivanje aplikacij

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

2. Če signal omrežjane obstaja, potem ne bo možno poklicati interventne šte-
vilke.

3. Kliknite Zaključeno.



HTC BlinkFeed

Kaj je HTC BlinkFeed?
Z aplikacijo HTC BlinkFeed osebno prilagodite svoj Začetni zaslon z informacijami
in novicami, ki so vam najbolj pomembne. Poglejte raznolike vsebine novic in zani-
mivosti, posodobitev družabnih omrežij in drugo.

▪ Drsite po zaslonu navzgor ali navzdol, da pregledate
novice na HTC BlinkFeedu.

▪ Kliknite oznake, ki imajo priporočila za zanimivosti in
restavracije za pridobitev navodil za smer, branje re-
cenzij in še več.

▪ Če želite trenutno videti manj posodobitev v Vaših po-
membnih novicah, lahko filtrirate izbrane teme in ser-
vise.

▪ Medtem ko gledate novice, drsite levo ali desno, da vi-
dite več novic.

▪ Med uporabo HTC BlinkFeeda, lahko kliknete ali
ali kliknete statusni trak, da se vrnete na začetek.

▪ Listajte na vrh in povlecite zaslon navzgor, da ročno
osvežite informacije.

▪ Drsite levo po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da
odprete meni in izberete vrsto vira za prikaz.

Videli boste mini-aplikacijo ure na HTC BlinkFeedu, če ste namestili HTC
BlinkFeed kot Začetni zaslon.



Opravite eno izmed naslednjih dejanj:
1. Na Začetnem zaslonu premaknite dva prsta.

2. Kliknite 

3. Vklop ali izklop HTC BlinkFeeda

▪ Za vklop HTC BlinkFeeda drsite desno, dokler ne vidite oznakeBlink-
Feeda in kliknite nanjo .

▪ Za vklop HTC BlinkFeeda drsite do oznake, nato pa kliknite Odstrani.

Način dodajanja vsebine na HTC BlinkFeed
Ostanite povezani s prijatelji ali sprejemajte najnovejše informacije o stvareh, ki Vas
zanimajo, neposredno na HTC BlinkFeed zaslonu.

Izbira novic

Odkrijte zgodbe in članke na HTC BlinkFeedu, ki temeljijo na Vaših interesih, pri-
ljubljenih kategorijah in popularnih kanalihnovic ali spletnih strani.

1. Drsite v desno po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni.

2. Kliknite > Dodaj vsebino.

3. Izberite kategorijo.

4. Izberite enega ali več virov novic.

Da pregledate določeno novico, najprej kliknite ime, nato pa kliknite , da jo
dodate na Vaš HTC BlinkFeed.

Medtem ko pregledujete niz Važnih novic, lahko sprejmete priporočila za nove
zgodbe ali vire, ki bi lahko bili zanimivi za Vas. Kliknite v oznaki Novo za naro-
čnino, da se naročite na spletne stran ali kanal z novicami.



Iskanje in dodajanje želenih tem

Iščete določeno temo? Poiščite in izberite temo, ki vas zanima, da bi se prikazovala
na HTC BlinkFeedu.

1. Drsite v desno po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni.

2. Klikni Poišči vsebino in nato vnesite temo, ki jo iščete.

3. Kliknite izbrano temo, nato pa kliknite , da ga dodate na seznam Prilagoje-
nih tem.

Naročite se na več izdaj

Ali želite biti informirani o trenutnih dogodkih iz več mest? Dodate lahko nekaj
mest.

1. Drsite v desno po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni.

2. Kliknite > Dodaj vsebino.

3. Kliknite , nato pa izberite mesto ali področje.

4. Izberite vir informacij, ki ga želite dodati.

Ureditev pomembnih novic
Pojdite na Pomembne novice, da vidite popularne članke in posodabljanja statusov
virov, na katere ste se naročili na zaslonu. Prav tako lahko namestite, da se prikažejo
samo pomembne novice Vaših priljubljenih virov novic, kategorij in aplikacij.

1. Drsite v desno po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni.

2. Kliknite > Nastavitve > Izberi pomembne novice.

3. Izberite vire novic in tem, za katere želite, da se pojavljajo na Vašem panelu
Pomembnih novic.

Shranjevanje člankov za kasneje

Aplikacije na lansirnem traku lahko zamenjate s tistimi, ki jih pogosto uporabljate.
Določite lahko knjižno oznako za članek in ga shranite na seznam za kasnejše bra-
nje.

Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

▪ Ko pregledujete članek, kliknite .

▪ Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa povlecite na prazen utor na lansirnem
traku. Nato kliknite Preberi kasneje.

Za pristop k Vašemu seznamu za branje na HTC BlinkFeed zaslonu listajte v desno,
nato pa kliknite Seznam za branje, ki je v meniju.

Na zaslon pomembnih novic ne morete dodati RSS niza in osebno prilago-
jenih aplikacij.



Fotoaparat

Osnovne informacije o fotoaparatu

Zaslon fotoaparata

Snemajte odlične fotografije in videoposnetkes fotoaparatom.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Kliknite E za pregled vseh kontrol na Viewfinder zaslonu.

Izbira načina snemanja

Izberite način snemanje za snemanje fotografij in videoposnetkov.

Na zaslonu iskala kliknite nato pa izberite način snemanja, ki ga želite upora-
bljati.

Prav tako lahko drsite po zaslonu, da izberete način snemanja:

1. V vodoravnem položaju drsite od vrha do dna zaslona.

2. V navpičnem položaju drsite od levega do desnega vrha zaslona.

Izberite sceno za snemanje fotografij.

Izberite sceno za snemanje videoposnetkov.

Izberite ISO nivo ali jo vrnite na Avto. Višja ISO nastavitev je naj-
boljša v situacijah s slabo osvetlitvijo.

Izberite nastavitve ekspozicije. Nastavitve višje ekspozije zajemajo
več svetlobe za Vaše fotografije in videoposnetke.

Nastavitve osvetlitve Izberite nastavitve osvetlitve, ki odgovarja
Vašim trenutnim pogojem.

Namestite osnovne in napredne nastavitve kamere.



Zumiranje

▪ Pred ustvarjanjem slik ali videoposnetka drsite s prstom po traku za približe-
vanje ali oddaljevanje objektov.

▪ Med snemanjem lahko enostavno približujete ali oddaljujete sliko.

Izbira načina delovanja bliskavice

Kliknite tipko bliskavice zaizbiro načina delovanja bliskavice.

Ko uporabljajte način dela Bliskavica ali Avtomatična bliskavica, bo fotoaparat inte-
ligentno namestil najboljšo svetlobo bliskavice za Vašo fotografijo.

Fotografiranje

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparat in odprite aplikacijo.

2. Izberite način delovanja Kamera, če le-ta že ni izbran. PoglejteIzbiro načina
snemanja na strani 73 za več informacij.

3. Kamero usmerite proti tistemu, kar želite posneti. Kamera avtomatično name-
sti fokus, medtem ko jo premikate.

4. Če ste pripravljeni fotografirati, kliknite .

Nasveti za slikanje boljših fotografij

Tukaj je nekaj nasvetov, kaj storiti za snemanje boljših fotografij z aplikacijo Fotoaparat.

Izboljšanje fokusa in ostrine

▪ HTC One M9 ima avtofokus, ki se najbolje uporablja za snemanje stvari, ki se
ne premikajo preveč. Za spremembo fokusa na zaslonu kamere kliknite stvar,
na katero se želite fokusirati.

▪ Če se stvar premika, kliknite in držite stvar, da zaklenete fokus.

▪ V Galeriji lahko ročno prilagodite ostrino fotografije tako, da jo uredite. Prav
tako lahko prilagodite ostrinopred snemanjem fotografije v nastavitvah Kamere.

Na splošnoje bolje izostriti motno fotografijo, kot zmanjšati njeno ostrino.

Snemanje dobro osvetljenih fotografij

▪ HTC One M9 avtomatično prilagaja fokus in ekspozicijo. Če ima slika pre-
majhno ekspozicijo ali če je na zaslonu pretemna, potem na zaslonu iskalnika
kliknite na del slike, ki je v senci. Prav tako se dotaknite dobro osvetljenega
objekta na sliki, če je slika videti, kot da je preveč osvetljena. Osredotočite se
na objekt z nevtralnim tonom za uravnoteženo ekspozicijo. Vedite, da lahko z
dotikom drugega predmeta fokus preide z Vašega na ta objekt.

▪ Če uporabljate vnaprej določene nastavitve, fotografija pa je pretemna, izbe-
rite Nočno snemanje, ali postavite HTC One M9 na ravno površino in ga
držite nepremično.

▪ Če obstajajo deli slike, ki so v senci, drugi pa so poudarjeni, potem upora-
bljajte HDR snemanje, da posnamete več fotografij z različnimi ekspozicijami
in ki jih lahko zatem kombinirate v eno fotografijo. Ko uporabljate HDR,
držite HTC One M9 nepremično ali ga postavite na ravno površino.



▪ Med snemanjem panoramske fotografije preučite celoten prizor in se osredo-
točite na objekt, ki ima nevtralen ton, da obdržite uravnoteženo ekspozicijo na
sestavljeni sliki.

▪ Če je Vaš predmet osvetljen s hrbta, uporabljajte Backlight, da osvetlite ospre-
dje in zadržite nekatere podrobnosti iz ozadja.

Drugi nasveti

▪ V nastavitvah Kamere kliknite Mreža, da bolje centrirate stvar ali izboljšate
kompozicijo.

▪ Če snemate fotografije pod umetno svetlobo, predmet, ki ga snemate pa ima
drugačno barvo kot v resnici, kliknite in izberite nastavitve beline. Izberite
sliko na zaslonu in izberite opcijo, ki prikazuje najpristnejšo barvo. Izberite
sliko na zaslonu in izberite opcijo, ki prikazuje najpristnejšo barvo.

▪ V nastavitvah fotoaparata se lahko dotaknete Nastavitve slike in prilagodite
kontrast, nasičenost, ostrino in to pred snemanjem fotografije.

▪ Ko ste posneli fotografijo, lahko nadaljujete z urejanjem kontrasta, svetlobe in
z drugimi nastavitvami v aplikaciji Photo Editor.

Snemanje videoposnetkov

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Izberite način delovanja Kamera, če le-ta že ni izbran.

3. Če ste pripravljeni začeti snemanje, kliknite .

4. Spremenite fokus na drugi objekt ali območje z enostavnim klikom na Za-
slonu iskalnika.

5. Kliknite tipko bliskavice za vklop ali izklople-te.

6. Kliknite za zaustavitev snemanja, nato pa kliknite za nadaljevanje sne-
manja.

7. Če želite zaustaviti snemanje, kliknite .

Namestitev ločljivosti videoposnetka

1. Preidite na servis Fotoaparata.

2. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

3. Kliknite .

4. Kliknite Kakovost Videoposnetka ter izberite ločljivost.

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka — VideoPic

Uporabljajte sceno Normalnega videoposnetka, ko želite posneti fotografijo ali vi-
deoposnetek.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

Prepričajte se, da vidite ikono, ki označuje, da je izbrana Normalna video
scena.

3. Kliknite za začetek snemanja.



4. Med snemanjem kliknite , ko želite posneti fotografijo.

5. Kliknite za konec snemanja.

Snemanje fotografij in videoposnetkov s pomočjo tipk za glasnost

V aplikaciji Fotoaparat lahko nastavite tipke za GLASNOST, da delujejo kot tipke
za približevanje in oddaljevanje.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Na zaslonu kliknite .

3. Kliknite > opcije tipk jakost zvoka.

4. Izberite, kako želite uporabljati tipke za glasnost, ko uporabljate aplikacijo
Fotoaparat.

Zapiranje aplikacije Fotoaparat.

Za polni prikaz zaslona iskala HTC One M9 zamenjuje , , i malimi točkami.

Kliknite točko, da ponovno vidite navedene tipke, nato pa kliknite ali , da za-
prete aplikacijo Fotoaparat in da se vrnete na Začetni ali prejšnji zaslon.

Snemanje kontinuiranih fotografij

Ali želite snemati fotografije stvari, ki se premikajo? Ne glede na to ali je to nogo-
metna tekma ali avtomobilska dirka, jo lahko posnamete. Izberite Avto scena, da
uporabljate to aplikacijo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Izberite način delovanja Kamera, če le-ta že ni izbran.

3. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

Prepričajte se, da vidite ikono, ki označuje, da je izbrana Avto video scena.



4. Na zaslonu kamere kliknite in držite . 

Kamera bo snemala do 20 kontinuiranih fotografij.

5. Izberite, kaj želite storiti s kontinuiranimi fotografijami:

▪ Da shranite samo eno fotografijo, izberite tisto, ki Vam je najbolj všeč,
nato pa kliknite Najboljša fotografija.

▪ Kliknite Izbriši, izberite neželene fotografije, nato pa kliknite Izbriši, da
shranite preostale fotografije.

▪ Za shranjevanje celotnega sklopa fotografij, kliknite .



Avtoportret in fotografije drugih

Nasveti za slikanje avtoportretov in ljudi

Ali želite, da ste vi, Vaša družina in Vaši prijatelji na Vaših fotografijah videti bolje?
Tukaj je navedenihnekaj opcij kamere, ki jih lahko namestite in izberete, preden fo-
tografirate sebe in druge ljudi.

Snemanje portretov

Uporaba Portretnega načina pomaga nekoliko zgladiti kožo Vas in Vaših prijateljev.

1. Izberite opcijo Fotoaparat ali Avtoportret.

2. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

3. Kliknite .

4. Kliknite - za izbiro scene Portret.

Live Make-up za avtoportrete

Live Make-up - Pred snemanjem avtoportreta uporabljajte opcije žive šminke, saj s
tem izboljšate videz Vaše kože.

Kot snemanja avtoportreta

Ali želite, da je kot snemanja fotografije isti kot pa kot, pod katerim se vidite na za-
slonu?

1. Pojdite na servis Avtoportret.

2. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

3. Kliknite > Opcije fotoaparata.

4. Izberite opcijo Shrani zrcalno sliko.

Izboljšanje videza kože na fotografijah ljudi

Polepšajte videz kože pred snemanjem fotografije.

1. Preidite na servis Fotoaparata.

2. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

3. Prepričajte se, da uporabljate nastavitev AUTO scene.

4. Kliknite .

5. Kliknite Nivo šminke, nato pa prilagodite nivo korekcije.



Uporaba retuširanja kože z opcijo Live make-up*

Live Make-up – Pred snemanjem avtoportreta uporabljajte opcije žive šminke, saj s
tem izboljšate videz Vaše kože. Live Make-up izravna videz Vaše kože.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Preidite v način dela Avtoportret ali Kabina za fotografiranje. 

3. Za spremembo nivoja korekcije povlecite drsnike preko traku za prilagoditev.

Uporaba opcije avtoportret

Ne premikajte se med snemanje avtoportreta –ali se enostavno nasmehnite. Treba je
samo vklopiti navedeno opcijo v nastavitvah fotoaparata.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Pojdite na servis Avtoportret.

3. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

4. Kliknite > Opcije fotoaparata.

5. Izberite opcijo avtoportreta, nato pa kliknite .

6. Pozirajte in se postavite na prikazu zaslona.

7. Za avtomatično snemanje avtoportreta poglejte prednjo kamero, nato pa:

▪ bodite mirni, dokler se beli okvir na zaslonu ne spremeni v zeleno barvo,

▪ ali se zasmejte. Smejte se nekaj sekund, dokler naprava ne posname pos-
netka.

Uporaba opcije govora

Opcija govora Vam omogoča, da posnamete fotografijo ali videoposnetek z uporabo
govornega ukaza. Treba je samo vklopiti navedeno opcijo v nastavitvah fotoaparata.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Pojdite na servis Avtoportret.

3. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

4. Kliknite > Opcije fotoaparata.

5. Izberite opcijo avtoportreta, nato pa kliknite .

Trak za določeno prilagoditev je prikazan na zaslonu. Za skrivanje kliknite
> in odstranite oznako pred opcijo Live Make-up.

Navedena opcija ni dostopna v vseh jezikih.



6. Pozirajte in se postavite na prikazu zaslona.

7. Za avtomatično snemanje avtoportreta poglejte prednjo kamero, nato pa:

▪ Recite Ptičica ali Snemaj za snemanje avtoportreta.

▪ Recite Akcija ali Snemaj za snemanje avtoportreta z govorom.

Snemanje fotografij s pomočjo časovnika

Ko uporabljate časovnik, aplikacija Fotoaparata odšteva čas, preden posname foto-
grafijo. Sami lahko izberete čas odštevanja.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Izberite stanje snemanja, ki ga želite uporabljati.

3. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

4. Kliknite in storite nekaj od naslednjega:

▪ Kliknite , če vidite navedeno oznako, nato pa kliknite želeno odšteva-
nje.

▪ Kliknite > Nastavitev časovnika in določite čas odštevanja. 

5. Za začetek odštevanja kliknite . Fotoaparat bo posnel fotografijo po odštevanju.

Snemanje avtoportreta z opcijo Kabine za fotografiranje

Posnemite več avtoportretov in jih kombinirajte v eno fotografijo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Kliknite > Kabina za Fotografiranje

Če ne vidite tega načina dela, kliknite Dodaj > Kabina za fotografiranje, da ga
dodate v načine snemanja.

3. Na zaslonu iskala kliknite , nato pa izberite ozadje za Vaše avtoportrete.

4. Za začetek snemanja kliknite .

Aplikacija Fotoaparat bo posnela štiri avtoportrete, vsak posnetek v razmikud-
vehsekund. Za vsak posnetek lahko spremenite položaj (pozo).

Ločitev posnetkov

Uporaba opcije Ločevanja posnetkov

Uporabljajte način snemanja Ločevanja posnetka, da bi posneli sebe in dejanje pred
Vami. To sta lahko ali dve fotografiji ali dva videoposnetka.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Kliknite > Ločevanje posnetka.

Če ne vidite tega načina dela, kliknite Dodaj > Ločevanje posnetka, da ga dodate v
načine snemanja.

Prav tako lahko uporabljate govor za snemanje z glavno kamero. Preidite
na način dela Fotoaparat, nato pa vklopite nastavitve snemanja fotografij z
govorom. Navedena opcija ni dostopna v vseh jezikih.



3. Povlecite ročico na sredino zaslona, da prilagodite velikost okna.

4. Klinknite za preklop med naslednjimi možnostmi: 

5. Ko snemate ločeni posnetek, kliknite za snemanje fotografij za snema-
nje videoposnetka na obeh kamerah.

6. Pri snemanju časovno neusklajenih posnetkov, kliknite za snemanje foto-
grafij ali za snemanje videoposnetkov z glavno kamero. Kliknite tipko za
ponovno snemanje avtoportreta.

Če ste videoposnetek posneli z glavno kamero, se bo le-ta reproduciral v loče-
nem oknu, ko zaključite s snemanjem. Po ali med pregledovanjem videopos-
netka kliknite za snemanje video avtoportreta.

Če potrebujete ponovni posnetek, kliknite za ponovni zagon.

7. Za shranjevanje posnetka ločenega zaslona kliknite .

Panoramske fotografije

Slikanje panoramske fotografije

Snemajte širše slike pokrajine z enim prehodom.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Kliknite > Panorama.

3. Če je izbrana opcija Pan 360, kliknite > , nato pa kliknite za spre-
membo stanja Premikanje panorame.

Nekatere funkcije fotoaparata niso dostopne, ko uporabljate to opcijo, kot
npr. funkcija približevanja.

Ločeni po-
snetek

Uporabljate glavno in prednjo kamero za zajem fotogra-
fije ali videoposnetka.

Časovno
neusklajeni po-
snetek

Ločeno snemanje fotografije ali videoposnetka z glavno
in prednjo kamero. Snemate lahko videoposnetke razli-
čne dolžine trajanja.

Če so dolžine posnetih videoposnetkov različne, se bo reprodukcija dalj-
šega videoposnetka nadaljevala, ko bo zaključeno predvajanje krajšega.



4. Če ste pripravljeni na fotografiranje, kliknite .

5. Premikajte napravo levo ali desno, medtem ko je le-ta obrnjena navpično ali
vodoravno. HTC One M9 pri avtomatskem snemanju kadrov držite čim bolj
mirno.

Kliknete lahko oznako za zaustavitev snemanja v katerem koli trenutku.

Fotoaparat povezuje vse kadre v eno fotografijo.

Snemanje Panoramske 360 fotografije

Svet ni raven, zato ni potrebno, da so tudi Vaše fotografije takšne. Posnemite pano-
ramsko fotografijo 360*.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Kliknite > Panorama.

3. Na zaslonu iskala kliknite za prikaz opcij fotoaparata.

4. Kliknite , nato pa kliknite za prehod v način dela za snemanje panoram-
ske 360* fotografije.

5. HTC One M9 držite v višini obraza, da imate več prostora za snemanje kadra
nad in pod Vami.

Nekatere funkcije fotoaparata niso dostopne, ko uporabljate to op-
cijo, kot npr. funkcija približevanja.



6. Ko ste pripravljeni posneti prvi posnetek, centrirajte beli okvir znotraj za-
slona. Kamera bo avtomatično prikazala okvir.

7. Za snemanje oddaljenih fotografij premaknite napravo počasi gor in dol ter
levo in desno.

Ko premikate napravo v eni smeri, boste videli drugi okvir. Beli okvir ponovno cen-
trirajte znotraj oznake zaslona.

8. Premikajte se toliko časa, dokler ne dobite želenih kadrov ali dokler ne vidite
okvirjev.

Če želite zaustaviti snemanje, kliknite .

Fotografije posnete v tem načinu snemanje so označene z ikono v Galeriji.

Stojte na istem mestu tudi, če se obračate, da bi posneli več posnetkov. Za
najboljše rezultate si zapomnite:

▪ Izogibajte se snemanju scen s premikajočimi se objekti.

▪ Ohranjajte razdaljo pet metrov od scene, ki jo snemate.



Galerija

Pregledovanje fotografij in videoposnetkov v
Galeriji
Opomnik na dobre čase. V Galeriji lahko pregledujete fotografije in videoposnetke.
Glejte jih glede na čas, album ali lokacijo. Ko pregledujete Vaše fotografije in video-
posnetke bodo tipke na zaslonu skrite. Kliknite kjerkoli na zaslonu, da vidite kon-
trole Galerije in navigacijske tipke na zaslonu.

Pregledovanje fotografij in videoposnetkov po času

Pojdite na prikaz Časovne črte, ko želite pregledati Vaše fotografije in videopos-
netke glede na čas, ko so bili posneti.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite > Časovna črta za prehod na takšen prikaz.

Nato boste videli ikone za prehod med različnimi ozadji.

3. Kliknite za prikaz Vaših fotografij in videoposnetkov, ki so posamezno raz-
porejene v niz.

4. Kliknite za prikaz Vaših fotografij in videoposnetkov v mreži.

5. Kliknite za prikaz Vaših fotografij in videoposnetkov glede na dogodek.

6. Kliknite za prikaz Vaših fotografij in videoposnetkov, ki so organizirani po
letih, nato pa kliknite na mesec za prikaz posnetkov, ki so posneti v tem me-
secu.

7. Kliknite fotografijo ali video zapis za pregled preko celotnega zaslona.

Pregledovanje fotografij po albumu

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite > Časovna črta za prehod na prikaz Album.

3. Kliknite oznako za odpiranje albuma.

4. Kliknite fotografijo ali video zapis za pregled preko celotnega zaslona.

Prav tako lahko primaknete, ali razmaknete dva prsta na zaslonu, da se
premikate po časovničrti, nizu, mreži in prikazih leta.



Pregled izstopajočih fotografij

Pregledujete lahko Vaše najljubše fotografije na enem mestu. Galerija avtomatično
združujevse Vaše najbolj gledane ali deljene fotografije (Vaše izstopajoče fotogra-
fije) v en album. Prav tako lahko ročno uredite Vaš album izstopajočih fotografij.

▪ Za prikaz teh najljubših fotografij odprite Album izstopajočih fotografij.

▪ Za ročno dodajanje fotografijpoiščite in preglejte fotografijo na celotnem za-
slonu, kliknite fotografijo, nato pa kliknite .

▪ Za odstranjevanje fotografij iz Albuma izstopajočih fotografij kliknite in
držite oznako, nato pa kliknite Odstrani.

Prikazovanje ali skrivanje albumov

Ali imate preveč albumov v Vaši Galeriji? Izberete lahko njihovo prikazovanje ali
skrivanje.

1. V Galeriji, kliknite > Albumi.

2. Kliknite > Prikaži/skrij albume.

3. Izberite, katere mape želite prikazati ali skriti.

Preimenovanje albuma

Če ste ustvarili album za shranjevanje fotografij, lahko le-tega preimenujete.

1. V Galeriji kliknite > Albumi.

2. Kliknite in držite album, ki ga želite premakniti.

3. Kliknite Preimenuj.

Pregledovanje fotografij po lokaciji

Ko uporabljate prikaz Karte (zemljevida), lahko pregledujete fotografije po lokaciji.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite > Časovna črta za prehod na prikaz Album.

Videli boste oznake fotografij, posnetih na raznih lokacijah, s številkami, ki
označujejo, koliko fotografij je posnetih na vsaki lokaciji.

3. Kliknite za prikaz Zemljevida.

Določenih albumov, kot so Posnetki in Poudarjeno, ni možno prei-
menovati.

Na karti bodo prikazane samo fotografije, ki imajo oznako lokacije.



4. Odmaknite se ali drsite preko zemljevida, dokler se ne pojavi indikator loka-
cije .

Številka v indikatorju lokacije prikazuje, koliko fotografij je posnetih na tem
področju.

5. Kliknite indikator lokacije, da boste videli fotografije, posnete na tem po-
dročju.

Dodajanje informacije o lokaciji

Želite določiti lokacijo detajlneje? Vašim fotografijam lahko dodate imena krajev.

1. V Galeriji, kliknite > Albumi.

2. Kliknite oznako za odpiranje albuma.

3. Drsite do kartice Mesta.

4. Kliknite za urejanje lokacije > Dodaj novo mesto.

5. Kliknite mesto iz aplikacije Foursquare ali kliknite Novo mesto, da ročno vne-
sete ime.

6. Kliknite Shrani.

Sprememba informacije o lokaciji

1. V Galeriji kliknite > Albumi.

2. Kliknite oznako za odpiranje albuma.

3. Drsite do kartice Mesta.

4. Najdite skupino, ki jo želite preimenovati, nato pa kliknite in storite nekaj
od naslednjega:

Ali želite vedeti, kje ste posneli določeno fotografijo? Ko pregledujete fo-
tografije na celotnem zaslonu, kliknite kjerkoli na zaslonu, nato pa kliknite

> Prikaži na karti. (Opcija Prikaži na karti je dostopna, če ste omogočili
Označevanje glede na lokacijo v nastavitvah Fotoaparata).

Izbira druga-
čnega, zanimive-
gamesta

1. Kliknite Uredi lokacijo > Kliknite za urejanje loka-
cije.

2. Kliknite mesto iz aplikacije Foursquare ali kliknite
Novo mesto, da ročno vnesete ime.

3. Kliknite Shrani.

Preimenovanje
mesta prizorišče

1. Kliknite Preimenuj mesto.

Opcijo Preimenuj mesto boste videli, če je ime shra-
njeno na HTC One M9.

2. Vnesite novo ime.

3. Kliknite Shrani.Dodajanje fotografij in videoposne-
tkov v album



Dodajanje fotografij in videoposnetkov v album
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite , nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in
videoposnetke.

3. Odprite skupino fotografij in videoposnetkov, kot so dogodki v prikazu na ča-
sovni črti ali albumi. 

4. Kliknite > Dodaj v album.

5. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, nato pa kliknite Na-
prej.

6. Ustvarite ali izberite album, ki ste ga že ustvarili v Galeriji. Za ustvarjanjeno-
vega albuma za premikanje ali kopiranje kliknite .

Kopiranje ali premeščanje fotografij in video
zapisov v drug album

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite > Časovna črta za prehod na prikaz Album.

3. Kliknite oznako za odpiranje albuma.

4. Kliknite > Prestavi ali Kopiraj.

5. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, nato pa kliknite Na-
prej.

6. Izberite album, v katerega želite premestiti navedene fotografije in video za-
pise ali jih kopirati. Za ustvarjanjenovega albuma kliknite .

Označevanje fotografij in videoposnetkov.
Olajšajte si iskanje Vaših fotografij in videoposnetkov preko ustvarjenih oznak, kot
so kratka imena ali ključne besede.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite , nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in
videoposnetke.

3. Kliknite oznako za odpiranje albuma.

4. Kliknite > Dodaj oznako.

5. Izberite elemente, ki jih želite označiti z isto ključno besedo, nato pa kliknite
Naprej.

6. Vpišite ključno besedo, nato pa kliknite .

Za uporabo obstoječe oznake se enostavno dotaknite pod okvirjem besedila.

7. Dodajte še druge ključne besede, če je treba.

Da premaknete, ali kopirate fotografijo ali videoposnetek kliknite Dodaj v
album, nato pa izberite želeni album ali ustvarite novega.



8. Če morate odstraniti oznako, ki ste jo dodali, enostavno odstranite oznako in
kliknite V redu.

9. Kliknite Shrani.

Pregledovanje Vaših fotografij in videoposnetkov.

1. V Galeriji, kliknite > Oznake.

Videli boste prikaz uporabljenih oznak s številkami, ki označujejo, koliko fo-
tografij in videoposnetkov pripada določeni oznaki.

2. Kliknite oznako za odpiranje skupine označenih fotografij in videoposnetkov.

Preimenovanje oznake

Oznaki lahko spremenite ime, ki ste ga že dodelili Vašim fotografijam in videoposnetkom.

1. V Galeriji, kliknite > Oznake.

2. Najdite oznako, ki jo želite preimenovati, nato pa kliknite > Preimenuj
oznake.

3. V okvirju za besedilo vpišite novo ime oznake, nato pa kliknite .

4. Kliknite V redu za shranjevanje sprememb.

Odstranjevanje oznak

1. V Galeriji, kliknite > Oznake.

2. Najdite prikaz oznake, ki jo želite odstraniti.

3. Za odstranjevanje oznake s fotografije in videoposnetka, kliknite prikaz, nato
pa kliknite > Odstrani oznako. Izberite elemente, nato pa kliknite Odstrani.

4. Za popolno odstranite oznake, kliknite na prikaz, nato pa kliknite Odstrani
oznako.

Pregledovanje fotografij in videoposnetkov
Po Galeriji lahko iščete z uporabo oznake in lokacije.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite .

3. V polju za iskanje vpišite oznako ali lokacijo, povezano s fotografijo ali vi-
deoposnetkom, ki ga iščete.

Prav tako lahko iščete fotografije, ki so posnete na določeni dan. Uporabljati
morate isti format datuma, ki je nameščen v Nastavitvah > Datum in čas, kot
je 01/13/2015.

Za označevanje ene fotografije ali videoposnetka kliknite in držite fotogra-
fijo ali videoposnetek. Kliknite Dodaj oznako, nato pa vnesite Vaše ključne
besede.

Brisanje oznake ne bo izbrisalo nobene Vaše fotografije in videoposnetka.



4. Kliknite .

5. Izberite, kaj želite storiti z dobljenimi rezultati.

Iskanje določenih fotografij
Iščete fotografije določene osebe? Uporabljajte opcijo iskanja določenih fotografij,
da jih najdete brez pregleda v Galeriji.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite , nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in
videoposnetke.

3. Kliknite .

4. Kliknite Iskanje določenih fotografij in poiščite fotografijo, ki je vizualno
podobna Vašemu iskanju.

5. Kliknite na fotografije, ki so najbolj podobne želeni in storite nekaj od nasled-
njega:

▪ Kliknite Nadaljuj, da nadaljujete z iskanjem.

▪ Kliknite Zaključi, da boste videli rezultate.

6. Na zaslonu opcije izberite vse slike, ki jih želite shraniti v nov album, nato pa
kliknite Shrani.

Pregledovanje panoramskih 360 fotografij
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite , nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in
videoposnetke.

3. Kliknite oznako za zmanjšani prikaz.

4. Ko vidite fotografijo, ki jo želite, kliknite nanjo za prikaz na celotnem za-
slonu. Le-tolahko identificirate po ikoni na oznaki za prikaz.

5. Kliknite za raziskavo fotografije.

6. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

▪ Premaknite Vašo napravo ali povlecite prst po zaslonu, da vidite polni pri-
kaz.

▪ Kliknite indikator za rotiranje v zgornjem levem kotu za ponovno centri-
ranje fotografije.

▪ Približajte ali razširite prste za približevanje/oddaljevanje.

▪ Rotirajte z dvema prstoma za rotacijo fotografije.

▪ Kliknite za shranjevanje trenutnega prikaza fotografij.

Prav tako lahko najdete določene slike, ko pregledujete fotografijo na ce-
lotnem zaslonu. Kliknite > Določanje Slik.



Pregledovanje Zoe v Galeriji
Ko pregledujete skupino fotografij ali videoposnetkov v albumih, Galerija avtomati-
čno ustvari Zoe (kolekcijo izstopajočih slik). Zoe je kolekcija fotografij in videopos-
netkov, ki so avtomatično selekcionirane v Galeriji in ki so jim v ozadju dodani
posebni efekti in glasba.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite , nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in
videoposnetke.

Če ste v prikazu Časovna črta, je potrebno preiti na kartico Dogodki ali
Leto .

3. Kliknite oznako za odpiranje skupine označenih fotografij in videoposnetkov.
Videli boste avtomatično reprodukcijo Zoe.

Če želite urediti Zoe v aplikaciji Zoe, kliknite oznako Zoe na zaslonu.

One Galerija
Preglejte vse Vaše fotografije in videoposnetke na enem mestu.

One Galerija Vam omogoča pregled vseh Vaših fotografij in videoposnetkov, ki so
shranjeni v HTC One M9, kot tudi Vaših on-line servisov, vse to pa neposredno iz
aplikacije Galerija.

Prav tako lahko najdete podobne fotografije in videoposnetke z uporabo Podobne
fotografije ali z iskanjem po ključnih besedah ali oznakah.

Vklop One Galerija

One Galerija vam omogoča prikaz Vaših Facebook, Flickr, Google Drive in Drop-
box slik ter videoposnetkov v Galeriji.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Galerija.

2. Kliknite > Splošne nastavitve > One Galerija.

3. Kliknite Naprej in nato izberite on-line račun, s katerim se želite vpisati.

4. Izberite on-line storitve, katerih slike in videoposnetke želite uporabljati v Ga-
leriji. One Galerija se bo sinhronizirala z drugimi računi.

5. Ko se računi sinhronizirajo, kliknite .
Nato boste videli Vaše on-line fotografije in videoposnetke v Galeriji.



Urejevalnik slik

Osnove

Izbira fotografije za urejanje

Iz Urejevalnik slik ali Galerije lahko izberete fotografije, ki jih želite urediti.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , in kliknite Urejevalnik slik.

2. Kliknite Galerija za odpiranje obstoječe fotografije na Vašem telefonu, nato
pa izberite možnost za urejanje. 

Ali kliknite Fotoaparat, če želite posneti novo fotografijo za urejanje.

Prikazal se bo meni, v katerem lahko izberete opcije za urejanje.

Urejevanje Vaših slik

Uporabljajte dostopna orodja za izrez, rotiranje, obračanje ali izravnavo fotografij.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Osnove > .

3. Izberite, ali želite rotirati, rezati, obračati ali izravnati fotografijo.

4. Kliknite in če je treba, narediteveč sprememb.

5. Kliknite za vrnitev na zaslon Osnova.

6. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejene fotografije se shranijo kot nove fotografije, edina izjema je, ko foto-
grafijo samo obračate. Originalna fotografija bo nespremenjena.

Risanje na fotografiji

Pišite na Vašefotografijeza zabavo ali poudarite zanimiv del.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Napredno > .
3. Povlecite drsnike za določitev debeline potez.

4. Kliknite za odpiranje orodnega traku, izberite vrsto pisala, nato pa kliknite
za skrivanje orodnega traku.

Prav tako lahko kliknete , medtem ko pregledujete fotografije v prikazu
preko polnega zaslona iz aplikacije Galerija.



5. Izberite barvo pisala v okvirju z barvami.

6. Risanje na fotografiji.

Kliknete lahko za prehod na prikaz preko celotnega zaslona.

7. Za vračanje nazaj ali naprej, odprite orodni trak in kliknite .
Lahko pa uporabljate enostavno obliko orodnega traku, da odstranite določene
dele Vaše risbe.

8. Kliknite ko ste zaključili.

9. Kliknite , nato pa kliknite za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotogra-
fijo

10. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Uporaba foto filtra

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

PoglejteIzbira fotografij za urejanje na strani 94 za več informacij.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Osnove.

3. Kliknite , nato pa izberite enega izmed dostopnih filtrov.

4. Kliknite .

5. Kliknite , nato pa kliknite za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotogra-
fijo.

6. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Urejanje in uporaba določenega filtra

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Osnove.

3. Kliknite , nato pa listajte do konca vnaprej določenega traku s filtri.

4. Kliknite Nastavljeno.

5. Spremenite filter tako, da nastavite nivo ekspozicije, nasičenosti, beline in še
več.

6. Če morate urediti razpored Vaših elementov, da bi dosegli določen efekt, klik-
nite in držite element in ga povlecite na novo mesto.

Urejanje razporeda elementov lahko vrne nastavljene vrednosti na začetne.

7. Kliknite .

8. Kliknite za vrnitev na zaslon Osnova.

9. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.



Retuširanje fotografij ljudi

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Retuširanje.

3. Izberite retuširanje obraza za uporabo, nato pa določite nastavitve.

4. Kliknite .

5. Kliknite , nato pa kliknite za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotogra-
fijo.

6. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Popravljanje rdečih oči na fotografijah

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Osnove.

3. Kliknite , nato pa Kliknite .

4. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Urejevanje kontinuiranih posnetkov

Vedno nasmeh

Težko posnamete skupinsko fotografijo, na kateri je največ nasmehov in najmanj za-
prtih oči? Retuširajte skupinske fotografije tako, da sovse videti lepo.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > . Videli boste kroge na vseh obra-
zih, ki so zaznani na fotografiji.

3. Obrazeizberite enega za drugim in jih povlecite, da izberete želeni izraz
obraza.

4. Kliknite , ko ste zaključili.

5. Kliknite , nato pa kliknite za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotogra-
fijo

6. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Ta opcija je dostopna za kontinuirano posnete fotografije. Le-telahko iden-
tificirate po ikoni na oznaki za prikaz.



GIF kreator

Urejajteanimirane gif slike, ki jih lahko hitro objavite in delite.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. U meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > . Videli boste animacije v okvirjih.

3. Povlecite oznake na dele animirane gif slike, ki jo želite postaviti na začetku
in koncu le-te.

4. Kliknite .
5. Na naslednjem zaslonu lahko izberete smer, v kateri želite, da se izvaja ani-

macija, določite hitrost animacije, izberete, katere okvire želite vključiti in še
več.

6. Kliknite , ko ste zaključili.

7. Izberite kakovostdatotek Vaše animacije, nato pa kliknite V redu.

Urejena fotografija je shranjena kot gif. Navedeno lahko prepoznate po ikoni na
oznaki gif v Galeriji.

Posnetek v nizu

Skakajte, preskakujte ali tecite. Posnemite fotografijo v nizu in spojite niz dejanj v
eno fotografijo.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. U meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > . Videli boste okvirje, ki jih lahko
kombinirate v eno fotografijo.

3. Izberite okvirje, ki jih želite vključiti v niz posnetkov.

4. Kliknite , ko ste zaključili.

5. Kliknite , nato pa kliknite za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotogra-
fijo.

6. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Ta opcija je dostopna za kontinuirano posnete fotografije. Le-telahko iden-
tificirate po ikoni na oznaki za prikaz.

Ta opcija je dostopna za kontinuirano posnete fotografije. Le-telahko iden-
tificirate po ikoni na oznaki za prikaz.



Odstranjevanje objektov

Ali vam je mimoidoči ali avto uničil drugače odlično fotografijo znane znamenito-
sti? Retuširajte fotografijo, da odstranite neželene ljudi in objekte.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > . Videli boste okvirje okoli področij
na sliki, kjer so bili avtomatično odstranjeni objekti.

3. Za zadrževanje objekta, kliknite na njegov prikaz na zapisu.

4. Kliknite , ko ste zaključili.

5. Kliknite , nato pa kliknite za prehod med prejšnjo in kasnejšo fotogra-
fijo.

6. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Ustvarjalni efekti

Oblike

Vaši fotografiji dodajte kakšen vzorec s pomočjo dodajanja in mešanja oblik.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .

3. Izberite obliko, ki jo želite dodati fotografiji.

4. Izberite barvo oblike na barvnem prikazovalniku.

5. Povlecite obliko in jo premaknite.

6. Razmaknite ali približajte prste, medtem ko držite obliko, da ji spremenite ve-
likost.

7. Pritisnite in držite obliko z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krogu, da
zarotirate.

8. Kliknite za odpiranje orodnega traku.

9. Kliknite za izbiro različnih opcij vgradnje za izbrani sloj in kliknite .

10. Kliknite > , nato pa kliknite drsnik, da prilagodite motnost oblike.

11. Če želite prilagoditi Vašo fotografijo, da se meša z obliko, kliknite  , da pre-
idete s sloja oblik na sloj fotografije.

Ta opcija je dostopna za kontinuirano posnete fotografije. Le-telahko iden-
tificirate po ikoni na oznaki za prikaz.



12. Kliknite element in povlecite drsnik, da ga uredite, nato pa kliknite .

13. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Foto oblike

Foto oblike vam omogočajo dodajanje oblik na Vašo fotografijo in izpolnjevanje le-
teh z drugo fotografijo.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .

3. Izberite drugo sliko, ki bo izpolnila izbrano obliko.

4. Izberite obliko, ki jo želite dodati fotografiji.

5. Kliknite za prehod na sloj oblik. Vidite lahko ikono sloja oblik .

6. Premaknite masko oblike za premikanje.

7. Razmaknite ali približajte prste, medtem ko držite masko, da jo prilagodite.

8. Pritisnite in držite masko z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krog za-
radi rotiranja. 

9. Kliknite za vrnitev na sloj slike , nato pa razmaknite ali približajte prste
na sliki za prilagoditev velikosti slike znotraj maske.

10. Kliknite za odpiranje orodnega traku.

11. Kliknite , za izbiro različnih opcij vgradnje za izbrani sloj in kliknite .

12. Kliknite > , nato pa kliknite element za prilagoditev njegove vrednosti.



13. Če želite prilagoditi Vašo sliko, da se zmeša s polnilno sliko, kliknite X
za prehod s polnilnega sloja slike na sloj fotografije.

14. Če želite prilagoditi Vašo sliko, da se zmeša s polnilno sliko, kliknite za pre-
hod s polnilnega sloja slike na sloj fotografije .

15. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Prizmatično

Ali imate svetlo in raznobarvno sliko? Uporabljajte Prizmatičen efekt za vzorce
sveže kristalne prizme.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .

3. Izberite prizmatični vzorec, ki ga želite dodati fotografiji.

4. Kliknite za prehod na sloj oblik. Vidite lahko ikono sloja oblik .

5. Povlecite obliko in jo premaknite.

6. Razmaknite ali približajte prste, medtem ko držite obliko, da ji spremenite ve-
likost.

7. Pritisnite in držite obliko z dvema prstoma, nato pa povlecite prste v krogu, da
zarotirate.

8. Kliknite za vrnitev na sloj slike , nato pa razmaknite ali približajte prste
na sliki za prilagoditev velikosti slike znotraj maske.

9. Kliknite za odpiranje orodnega traku.

10. Kliknite , prilagodite nastavitve za sloj fotografije, nato pa kliknite .

11. Kliknite za shranjevanje sprememb.

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.



Dvojna ekspozicija

Z dvojno ekspozicijo kombinirajte in spajate dve fotografiji ter ustvarite nekaj no-
vega.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .

3. Izberite drugo fotografijo. To bo Vaš zgornji sloj .

4. Povlecite sloj in ga premaknite.

5. Razmaknite ali približajte prste, medtem ko držite sloj, da mu spremenite veli-
kost.

6. Kliknite za odpiranje orodnega traku.

7. Kliknite za izbiro različnih opcij vgradnje za izbrani sloj in kliknite .

8. Kliknite > , nato pa kliknite drsnik za prilagoditev vrednosti.

9. Če želite prilagoditi sloj ozadja, da se poveže z gornjim slojem, kliknite za
prehod med slojem ozadja.

10. Kliknite element in povlecite drsnik, da ga uredite, nato pa kliknite .

Urejena fotografija je shranjena kot nova fotografija. Originalna fotografija bo
nespremenjena.

Elementi

Dodajte animirane elemente na Vašo fotografijo.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .

3. Izberite vrsto elementa, ki ga želite dodati fotografiji.

4. Kliknite za odpiranje orodnega traku.



5. Kliknite , narišite animirano pot ali področje za izbrani efekt, nato pa klik-
nite .

6. Kliknite za prilagoditev hitrosti animacije in intenzivnost.

7. Pritisnite in držite označeno področje z dvema prstoma, nato pa povlecite
prste v krogu, da zarotirate animacijo.

8. Ko ste zadovoljni z rezultatom, kliknite in izberite želeno fotografijo ali vi-
deoposnetek.

Face Fusion

Ali želite vedeti, kako bi bili videti, če bi imeli značilnosti lica kot nekdo drug? Face
Fusion uporabi fotografiji dveh oseb in ju združi v eno.

1. V Urejevalniku slik izberite sliko, ki jo želite urediti.

3. V meniju, ki se odpre, kliknite Efekti > .

2. Kliknite , nato pa poiščite fotografijo, ki jo želite uporabljati.

Med uporabo opcije Face Fusion se prepričajte, da:

▪ Imajo obrazi na vsaki fotografiji minimalno 100 x 100 slikovnih pik ali
več.

▪ Za najboljše rezultate uporabite fotografije obraza brez očal in las, spuš-
čenih preko obraza, brez klobuka in drugih dodatkov.

▪ Subjekti morajo gledati naravnost proti kameri zaradi boljših rezultatov.



4. Povlecite oznako, da uporabite opcijo Face Fusion na izbrano fotografijo.

Za izbiro drugega obrazasamo kliknite želeno oznako in poiščite naslednjo fo-
tografijo.

5. Ko ste zadovoljni z rezultatom, kliknite Shrani in izberite želeno fotogra-
fijo ali videoposnetek.



Video pogovor in klici

Video pogovor

Opcija spremljanja lica

Medtem ko imate aplikacijo video pogovor, se opcija spremljanja obraza osredotoči
na Vaš obraz in na obraz oseb v Vaši bližini ter spremlja obraze, ki so znotraj vizual-
nega polja kamere. Opcija spremljanja obrazaspremlja maksimalno 4 obraze.

1. Odprite aplikacijo video pogovora, nato pa kliknite za odpiranje menija.

2. Za vklop Face Tracking dvakrat kliknite na to tipko . Ker tudi drugi ljudje
vstopajo v vizualno polje kamere, se bo vsaka oseba pojavila v oknu na za-
slonu video pogovora. Vaša kamera bo približevala in oddaljevala prikaz, da
bi med gibanjem zadržala obraze v fokusu.

3. Povlecite mini-okno na želeno mesto.



4. V odvisnosti od aplikacije video pogovora se lahko enkrat ali dvakrat dotak-
nete mini-okna, da bi prešli na zaslon z drugo osebo, ki sodeluje v pogovoru.

5. Kliknite tipko za ponovni izklop opcije Face Tracking.

Delitev zaslona Vašega telefona

Ali želite prikazati določene fotografije ali naučiti Vaše prijatelje, kako naj upora-
bljajo funkcije telefona? Delitev zaslona vam omogoča, da pokažete Vaš zaslon ose-
bam, ki so v video pogovoru. Potrebujete aplikacijo video pogovora tretje osebe za
uporabo opcije delitve ekrana.

1. Na zaslonu video pogovor, kliknite > za vklop opcije Screen Share.

2. Na Vašem telefonu pojdite na zaslon, ki ga želite deliti, nato pa kliknite . Iz-
berete lahko kateri koli zaslon Vašega telefona, le-tega pa bo videla oseba, s
katero imate video pogovor.

3. Ko delite Vaš zaslon lahko:

▪ Kliknete za risanje: Drsite s prstom po ekranu za klicanje drugih oseb.

▪ Kliknete in zaustavite delitev zaslona.

▪ Kliknete in izklopite delitev zaslona.

Telefonski klici

Telefonski klici s pomočjo Pametnega klicanja

Lahko neposredno vnesete številko ali uporabite funkcijo Pametno klicanje za hitro
klicanje. Pametna izbira išče in kliče shranjene/sinhronizirane stike iz Vaše zgodo-
vine pogovorov.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Vnesite telefonsko številko ali nekaj črk imena stika, da vidite seznam stikov.

3. Če imate več kot en rezultat iskanja, bo prikazana številka rezultata. Na pri-
mer, kliknite „8 REZULTATOV“ za prikaz vseh 8 rezultatov.

4. Kliknite stik, ki ga želite poklicati.

▪ Če želite pregledati druge telefonske številke, ki so zabeležene ob stiku,
kliknite ob imenu stika.

▪ Če ima telefonska številka dodatno številko, po povezovanju z glavno
linijo izberite ter dodatno številko.



Klici v sili

V nekaterih regijah lahko s HTC One M9 kličete na intervencijsko številko, čeprav
nimate vstavljene SIMkartice ali je le-ta blokirana.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Pokličite številko za klice v sili, ki velja v Vaši mreži in kliknite Klic.

Dohodni klici

Za prikaz prejetih klicev kliknite modro puščico, za odhodne klicezeleno ali zgre-
šene klice rdečo.

Za sprejem ali zavrnitev klica storite kaj od naslednjega:

▪ Kliknite Sprejemi ali Zavrni.

▪ Če ste namestili zaklepanje zaslona, povlecite ali navzgor.

▪ Kliknite tipko NAPAJANJE dvakrat, da zavrnete klic.

Utišanje tona zvonjenja brez zavrnitve klica

Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

▪ Pritisnite tipki za povečanje ali zmanjšanje jakosti.

▪ Pritisnite tipko NAPAJANJE.

▪ Namestite HTC One M9 tako, da je obrnjen navzdol.

Kaj lahko storim med klicem?

Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite glasni govor, zadržite govor in drugo. 

Klic na čakanju

Za postavljanje klica na čakanje kliknite > Čakanje. Statusna vrstica prikazuje
oznako klicev na čakanju .

Za nadaljevanje klica kliknite > Prekinitev čakanja.

HTC One M9 bo samodejno prilagodil jakost tona zvonjenja, če upora-
bljate lastnost mirnega zvonjenja ali telefon v žepu.

Če je opcija Obrni za neslišnov nastavitvah Zvok in obvestila nameščena
na Neslišno, bo HTC One M9 še naprej zvonil, če prispe dohodni klic.

Če nimate mrežnega signala, ne boste mogli klicati v sili.

Tudi, če ste omogočili in pozabili geslo ali vzorec za odklepanje, boste
prav tako lahko klicali v sili tako, da kliknete na Klic v sili na zaslonu.



Izberite panel z Obvestili, nato pa izberite SIMkartico, ki jo želite uporabljati za kli-
canje.

1. Ko sprejmete drug klic, kliknite Odgovori, s tem prvi klic postavite na čaka-
nje.

2. Za zamenjavo klica kliknite na zaslonu oznako osebe, s katero želite govoriti.

Vklop in izklop glasnega govora med klicem    

▪ Na zaslonu klica kliknite Ikono glasnega govora, ki se bo pojavila v statu-
sni vrstici .

▪ Na zaslonu kliknite za vklop glasnega govora.

Izklop mikrofona med klicem

Na zaslonu kliknite za prehod med režimom vklopljenega in izklopljenega mikro-
fona. Ko je mikrofon izklopljen, se bo pojavila oznaka v statusni vrstici .

Zaključevanje klica

Da prekinete klic, storite nekaj od naslednjega: 

▪ Na zaslonu klicev kliknite Zaključi klic.

▪ Odprite Panel z obvestili ter kliknite Zaključi klic.

Vzpostavitev konferenčne zveze

Če je sporočilu priložena slika ali videoposnetek, kliknite na njegovo oznako, da
boste videli vsebino. Pokličite (ali sprejmite klic) ter enostavno vzpostavite vsak na-
slednji in ga dodajte na konferenco.

1. Pokličite prvega udeleženca konference.

2. Po vzpostavitvi zveze kliknite > Dodaj klic, nato pa pokličite drugega udele-
ženca. Prvi udeleženec bo na čakanju.

3. Ko vzpostavite klic z drugim udeležencem, kliknite 

4. Zaradi dodajanja novega udeleženca kliknite , ter pokličite številko stika.

5. Ko vzpostavite klic, kliknite za dodajanje udeleženca v konferenčno zvezo.
Kliknite , da pristopite k opcijam, kot je zaključek klica z določenim udele-
žencem.

6. Zazaključekkonferenčne zveze kliknite Zaključi klic.

Prepričajte se, da Vaša SIMkartica omogoča storitve konferenčne zveze.
Za več podrobnostikontaktirajte s svojim mobilnim operaterjem.

Zaradi zmanjšanja potencialnega tveganja glede poškodbe sluha ne držite
HTC One M9 ob ušesu, ko je vključen glasni govor.



Zgodovina klicev

Preverite zgrešene, odhodne in prejete klice v Zgodovini klicev.

Na začetnem zaslonu kliknite ikono Fotoaparata in odprite aplikacijo.

2. Drsite po zaslonu, da vidite kartico z Zgodovino klicev.

3. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

Kliknite ime ali številko na seznamu, da jo pokličete.

Kliknite ime ali številko na seznamu, da jo pokličete.

Kliknite , da vidite določeno vrsto klica, kot so zgrešeni in odhodni.

Dodajanje nove telefonske številke stiku iz Zgodovine klicev

1. V Zgodovini klicev kliknite ob novi številki telefona.

2. Izberite, ali želite ustvariti nov stik ali priložiti številko obstoječemu stiku.

Brisanje seznama Zgodovina klicev

1. Na kartici Zgodovine klicev kliknite > Odstrani zgodovino klicev.

2. Izberite elemente v seznamu, ki jih želite izbrisati, ali kliknite > Izberi vse.

3. Kliknite Izbriši.

Blokiranje klicatelja

Ko želite blokirati telefonsko številko ali stik, bodo vsi klici s te telefonske števil-
keali stika avtomatično zavrnjeni.

V kartici Zgodovina pogovorov pritisnite in držite stik ali telefonsko številko, ki jo
želite blokirati, nato pa kliknite Blokiraj stik.

Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem in normalnim načinom

Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

▪ Da preklopite telefon s tihega načina v normalni, kliknite tipko za povečanje
GLASNOSTI.

▪ Da preklopite telefon z vibracijskega načina v normalni način delovanja, klik-
nite tipko za povečanje GLASNOSTI.

▪ Izberite elemente, nato pa kliknite Zvok > Profil zvoka.

Klici v Vašo državo

Ko ste na potovanju zunaj države, lahko enostavno pokličete prijatelje ali družino.

Ko ste v gostovanju, se klicna številka Vaše države avtomatično doda, ko izberete
določeni stik. Če ročno vnašate številko telefona, morate vnesti plus (+) in klicno
številko države pred številko.

Vedno lahko odstranite klicatelja s seznama blokiranih klicateljev. Na kar-
tici Zgodovina klicev kliknite > Blokirani stiki. V kartici Zgodovina po-
govorov pritisnite in držite stik, nato pa kliknite Deblokiraj stik.



Sprememba klicne številke države za klicanje v Vašo državo

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Klici.

2. Kliknite nastavitve klicev v Vašo državo

3. Izberite državo, nato pa kliknite V redu.

Izklop opcije klicanja v Vašo državo

Če raje ročno vnašate celotno telefonsko številko, ko kličete iz gostovanja, lahko iz-
klopite opcijo avtomatskega Klicanja domov.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Klici.

2. Odstranite oznako ob opciji klicanja v Vašo državo

Uporaba storitve gostovanja lahko pomeni dodatne stroške. Preden upora-
bljate to storitev, preverite cene pri Vašem mobilnem operaterju.



Sporočila

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite .

3. Vnesite ime stika ali številko mobilnega telefona v polje Za.

4. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.

5. Kliknite ali , da shranite sporočilo kot skico.

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite .

3. Vnesite ime stika ali številko mobilnega telefona v polje Za.

4. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.

5. Kliknite in izberite tip priloge.

6. Izberite ali poiščite element, ki ga želite dodati.

7. Ko ste dodali prilogo, kliknite ***, da vidite opcijo zamenjave, pregleda ali
odstranitve Vaše priloge.

8. Kliknite , ali pritisnite , da shranite sporočilo kot skico.

▪ Število znakov enega kratkega sporočila je omejeno. V enem sporočilu
je omejeno število znakov. Če presežete to omejitev, bo sporočilo po-
slano kot eno, plačali pa boste morali več sporočil.

▪ Besedilno sporočilo bo avtomatično postalo več predstavnostno sporo-
čilo, če vnesete e-poštni naslov prejemnika, če določite predmet sporo-
čila, priključite prilogo ali napišete zelo dolgo sporočilo.

Preden priložite prilogo ali pošiljate videoposnetek visoke ločljivosti,
zmanjšajte velikost, da ne bo velikost presegla določenega limita.



Pošiljanje skupinskih sporočil  
Skupinska sporočila olajšajo pošiljanje sporočil več stikom naenkrat. Izberete lahko
med pošiljanjem skupinskega SMS-a ali skupinskega MMS-a.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite .

3. Kliknite in izberite prejemnike.

4. Za pošiljanje skupinskega SMS sporočila kliknite , nato pa izberite Posame-
zno pošiljanje. Odstranite to opcijo za pošiljanje skupinskega MMS sporočila.

5. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.

6. Kliknite .

Uporaba skice sporočila
Če odprete drugo aplikacijo ali prejmete klic, ko pišete besedilno sporočilo, se spo-
ročilo avtomatično shrani kot skica.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite skico sporočila in uredite sporočilo.

3. Kliknite .

Odgovarjanje na sporočila
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se Vam bodo prikazala vsa sporočila
s tem stikom.

Skupinsko SMS
sporočilo

Vaše sporočilo bo prejemnikom poslano kot besedilno
sporočilo, Vaš mobilni operater pa Vam bo zaračunal za
vsako poslano sporočilo.  Odgovori Vaših prejemnikov
bodo razvrščeni ločeno.

Skupinsko MMS
sporočilo

Podobno kot pri skupinskem pogovoru, pošiljanje sku-
pinskega MMS sporočila omogoča prejemnikom, da pri-
stopijo k pogovoru, ki ste ga začeli.

HTC One M9 bo odgovore na sporočilo razvrstil v en
pogovor. Če prvič pošiljate skupinski MMS, je možno,
da boste morali vpisati številko Vašega mobilnega tele-
fona.

Skupinski MMS lahko poveča stroške.

Za prikaz vseh skic na enem mestu kliknite , nato pa kliknite Filter
> Skice.



3. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.

4. Kliknite .

Odgovarjanje na drugo telefonsko številko stika

Če ima Vaš stik več telefonskih številk, ki so shranjene v Vašem HTC One M9,
lahko izberete, na katero telefonsko številko želite odgovoriti.

Vedite, da če ne izberete druge številke, potem bo Vaš odgovor poslan na telefonsko
številko, s katere vam je stik poslal zadnje sporočilo.

1. Ko pregledujete izmenjana sporočila s stikom, kliknite in izberite, na ka-
tero telefonsko številko želite odgovoriti.

2. Kliknite polje, na katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.

3. Kliknite .

Posredovanje sporočila
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se vam bodo prikazala vsa sporočila
s tem stikom.

3. Kliknite sporočilo, nato pa kliknite Naprej.

Premik sporočil v varni predal
Sporočila lahko premaknete v varni predal. Od vas bo zahtevan vnos gesla, da boste
lahko pregledovali navedena sporočila.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se vam bodo prikazala vsa sporočila
s tem stikom.

3. Kliknite > Prestavi v varni predal.

4. Izberite sporočilo in nato kliknite Premesti.

▪ Za branje sporočil v varnem predalu na zaslonu Sporočila kliknite  > Za-
varuj. Če prvič uporabljate varni predal, boste morali določiti geslo.

▪ Da odstranite sporočila ali stike iz varnega predala, pritisnite in držite stik (ali
telefonsko številko), nato pa kliknite Prestavi v navadni (glavni) predal.

▪ Varni predal ne šifrira sporočila.

▪ Sporočila, ki so shranjena na Nano-SIM kartico, ni možno premestiti v
varni predal.

Da prestavite vsa sporočila stika na zaslonu s Sporočili, pritisnite in držite
stik Premesti v varni predal.



Blokiranje neželenih sporočil
Počistite Vaša Sporočila s premikom neželene pošte stikov v predal za blokirana
sporočila. Če imate blokirane stike, bodo besedilna in slikovna sporočila prav tako v
predalu za blokiranje.

▪ Da odstranite sporočila ali stike iz varnega predala, pritisnite in držite stik (ali
telefonsko številko), nato pa kliknite Prestavi v navadni (glavni) predal.

▪ Da blokirate več stikov, kliknite > Blokiraj stike, izberite stike in kliknite
Blokiraj.

Ko Vam kateri izmed blokiranih stikov pošlje sporočilo, gane boste videli v predalu
s Sporočili, niti ne boste prejeli obvestilao sprejemu sporočila ali klica.

Za branje sporočil v varnem predalu na zaslonu Sporočila kliknite > Zavaruj.

Kopiranje besedilnih sporočil na Nano-
SIMkartico.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se vam bodo prikazala vsa sporočila
s tem stikom.

3. Kliknite sporočilo, nato pa kliknite Kopiraj na SIM. Prikazala se bo ikona .

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

▪ Da odstranite sporočilo ali stik iz predala za blokiranje, pritisnite in
držite stik (ali telefonsko številko) ter kliknite Deblokiraj.

▪ Da v popolnosti zavrnete prihodnja sporočila blokiranih stikov, izberite
opcijo Shrani blokado sporočil v nastavitvah Sporočil.

V nastavitvah Sporočil kliknite Splošno > Izbriši stara sporočila, da
avtomatično izbrišete stara sporočila

Brisanje sporočila Odprite pogovor s stikom, kliknite sporočilo, nato pa kliknite
Zbriši sporočilo.

Za brisanje več sporočil znotraj pogovora kliknite > Izbriši
sporočila > Brisanje z izborom, nato pa izberite sporočila, ki
jih želite izbrisati.

Brisanje pogovo-
rov

Kliknite in držite stik (ali telefonsko številko), nato kliknite
Izbriši.

Za brisanje več sporočil, kliknite > Izbriši niz >, nato pa iz-
berite sporočila, ki jih želite izbrisati.V nastavitvah Sporočil
kliknite Splošno > Izbriši stara sporočila, da avtomatično iz-
brišete stara sporočila.



Preprečevanje brisanja sporočil

Sporočilo lahko zaklenete, da preprečite brisanje, celo, ko izbrišete druga sporočila v
pogovoru.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se vam bodo prikazala vsa sporočila
s tem stikom.

3. Kliknite sporočilo, ki ga želite zakleniti.

4. Kliknite Zakleni sporočilo v meniju z opcijami. Prikazala se bo ikona za
zaklepanje.



Zabava

HTC BoomSound z Dolby Audio

Preklapljanje načina dela v HTC BoomSoundu

Vklopite HTC BoomSound z Dolby Audio v Nastavitvah in doživite povsem nov
nivo zvoka mobilne naprave na Vašem HTC One M9.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Kliknite HTC BoomSound z Dolby Audio za preklop med načinom delovanja
Theater in načinom dela Glasba.

Uporaba HTC BoomSound s slušalkami

Vklopite HTC BoomSound z Dolby Audio in namestite Vaše slušalke, da boste bolj
osebno uživali v subtilnejših zvočnih podrobnostih.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Vstavite slušalke v odprtino za slušalke.

3. Kliknite stikalo HTC BoomSound z Dolby Audio Vklj./Izklj.

4. Kliknite HTC BoomSound z Dolby Audio, nato pa izberite opcijo z zaslona.
Izberite Vaše slušalke. HTC One M9 si bo zapomnil profile slušalk, ki jih iz-
berete, zato Vam jih ne botreba ponovno dodajati.

HTC BoomSound z Dolby Audio ni dostopen preko HDMI, Bluetooth,
Miracat ali USB avdio priključka.

HTC BoomSound z Dolby Audio ni dostopen preko HDMI, Bluetooth,
Miracat ali USB avdio priključka.



HTC Glasba

Poslušanje glasbe 

Uživajte v svojih priljubljenih pesmih na HTC One M9 z uporabo aplikacije Glasba.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Glasba.

2. Drsite do drugih kartic, da iščete po kategorijah.

3. Kliknite pesem za poslušanje.

4. Ko predvajate glasbo, zaslon pa se izklopi, pritisnite VKLOP, da ponovno vklo-
pite zaslon in upravljate predvajanje glasbe neposredno z Zaklenjenega zaslona.

Seznam glasbe za reprodukcijo

Prilagodite svoje doživetje glasbe z ustvarjanjem spiska pesmi za reprodukcijo.
Ustvarite seznam za reproduciranje, ki vsebuje samo Vaše priljubljene pesmi ali
ustvarite seznam, ki odgovarja Vašemu razpoloženju v določenem trenutku. Ustva-
rite lahko toliko seznamov za reprodukcijo, kot želite.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Glasba.

2. Drsite do kartice Seznam za reprodukcijo.

3. Kliknite , nato pa vpišite ime seznama za reprodukcijo.

4. Za dodajanje pesmi kliknite ob okvirju besedila, preiščite Vašo kolekcijo
pesmi, nato pa kliknite pesem, ki jo želite izbrati.

Ponovite ta korak, da dodate več pesmi.

Kada slušate muziku i ekran se ugasi, dodirnite taster NAPAJANJE kako
biste ponovo uključili ekran i kontrolisali reprodukciju muzike direktno sa
zaključanog ekrana.

Ko prvič odprete aplikacijo Glasba, boste vprašani, ali želite avtomatično
prevzeti povezane vsebine, kot so naslovnice albumov in fotografije izva-
jalcev na telefon HTC One M9.

Pritisnite in drsite s prstom preko
traku za predvajanje glasbe, da pridete
do dela pesmi, ki ga želite poslušati.

Vklopite in izklopite opcijo shuffle.
(Opcija shuffle je izključena, ko je
njena oznaka siva.)

Pregledujte načine ponavljanja: pono-
vite vse pesmi, ponovite trenutno
pesem ali pa ne ponavljajte.

Predvajajte glasbo na DLNA združlji-
vemTV ali avdio sistemu, HTC Media
Link HD ali stereo Bluetooth napravi.

Zmanjšajte prikaz zaslona Trenutne re-
produkcije, da nadaljujete s pregledom
Vaše glasbene kolekcije.Kliknite ikone
na zaslonu, da upravljate predvajanje
glasbe, ponavljanje pesmi in še več.



5. Lahko:

6. Kliknite Shrani.

Nov seznam za reprodukcijo boste našli v aplikaciji Glasba, v kartici s Seznami za
reprodukcijo.

Za urejanje ali brisanje seznama za reprodukcijo, ki ste ga ustvarili, v kartici Seznam
za reprodukcijo kliknite seznam, ki ga želite odpreti, nato pa kliknite > Uredi se-
znam za reprodukcijo in Izbriši.

Dodajanje pesmi na seznam za reprodukcijo 

Med poslušanjem glasbe lahko pregledate druge pesmi, ki so shranjene na Vašo na-
pravo. Dodajte pesem ali album na čakalno listo za predvajanje, ko se zaključi trenu-
tni seznam za reprodukcijo.

1. Medtem ko se skladba predvaja, poiščite druge pesmi.

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

▪ Preiščite album ali seznam za reprodukcijo, ki ga želite, pritisnite in
držite, nato pa kliknite Dodaj v čakalno listo.

▪ Poiščite izvajalca ali pesem, nato pa kliknite > Dodaj na čakalno listo.

Pesmi, ki ste jih dodali, se bodo pojavile na kartici Čakalna lista.

Posodobitve fotografij albumov in izvajalcev

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Glasba.

2. Drsite do kartice Izvajalci ali Albumi.

3. Kliknite >Posodobitve slik izvajalcev ali Posodobitve slik albumov.

Če želite, da Vaša naprava avtomatično išče in posodobi Vašo kolekcijo pesmi, klik-
nite na glavnem zaslonu aplikacije Glasba, nato pa kliknite Nastavitve. Izberite
Slike albumov in Fotografije izvajalcev.

Namestitev pesmi kot melodije zvonjenja

Izberite pesem iz Vaše Glasbene knjižnice in jo namestite kot melodijo zvonjenja ali
kot melodijo zvonjenja za Vaš priljubljeni stik.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Glasba.

2. Preidite preko svoje zbirke glasbe in kliknite na pesem, ki jo želite izbrati.

Uredite seznam
pesmi

Povlecite za premik pesmi na novo lokacijo.

Brisanje pesmi Izberite pesmi, ki jih želite odstraniti s seznama za re-
produkcijo.

Spremenite ime
seznama za re-
produciranje 

Napišite novo ime seznama za reproduciranje v bese-
dilni okvir.Kliknite Shrani.

Da privarčujete zaradi porabe podatkov, se povežite na Wi-Fi mrežo, ko
želite posodobiti naslovnice albumov in naslovnice izvajalcev. V nastavit-
vah Glasbe izberite izključno Wi-Fi.



3. Kliknite > Namesti kot melodijo zvonjenja.

4. Kliknite Melodija zvonjenja telefona ali Melodija zvonjenja stika.

Če izberete Melodijo zvonjenja stika, izberite stike, za katere želite namestiti
to melodijo zvonjenja.

Rezanje MP3 tona zvonjenja

Uporabljajte opcijo rezanja v aplikacije Glasbe, da uporabljate samo del pesmi kot
ton zvonjenja.

1. Preidite preko svoje zbirke glasbe in kliknite na pesem, ki jo želite izbrati.

2. Kliknite > Namesti kot ton zvonjenja> Rezanje tona zvonjenja.

3. Povlecite oznake na dele pesmi, ki jih želite namestiti na začete in konec
pesmi.

Za natančnejše rezanje kliknite levo in desno tipko puščic. Časovne označbe
določajo, na katerem delu pesmi ste.

4. Ko ste zaključili z rezanjem, kliknite Namesti kot.

5. Izberite, aliželite namestiti Vašo izrezano pesem kot Ton zvonjenja telefona ali
Ton zvonjenja stika.

Prikaz besedil pesmi

Ali vam je pesem tako všeč, da jo želite zapeti? HTC One M9 omogoča dodatno op-
cijo prikaza besedila pesmi in zanimivih glasbenih vizualizacij.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Glasba.

2. Poiščite pesem, ki jo želite predvajati in kliknite.

3. Drsite do kartice Prikaz, da vidite besedilo pesmi. Besedilo pesmi se bo poja-
vilo na zaslonu, če je vsebina uspešno prevzeta.

4. Kliknite zaslon, da se besedilo pesmi prikaže na celotnem zaslonu.

5. Da preskočite na določen del pesmi, kliknite zaslon, da se pojavi trak za pred-
vajanje glasbe. Kliknite in povlecite prst preko traku za oznako napredovanja,
ali kliknite in držite ali .

Vaš novi ton zvonjenja lahko vidite v nastavitvah telefona. Pojdite v Nasta-
vitve > Zvok> Ton zvonjenja.

Vsi jeziki niso podprti.

Da privarčujete zaradi porabe podatkov, se povežite na Wi-Fi mrežo, ko
prevzemate besedilo pesmi. V nastavitvah Glasbe izberite izključno Wi-Fi.

Želite drugačno vizualno doživetje za vsako pesem? Kliknite > Ozadje in
izbira ozadja. Če želite, da se scena menja za vsako pesem, izberite Na-
ključno.



Upravljanje z napajanjem
in spominom

Baterija

Kontrola uporabe baterije

V statusni vrstici poglejte odstotek energije baterije.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Baterija.

2. Izberite Prikaži status baterije.

Preverjanje porabe baterije

Poglejte razvrstitveni seznam aplikacij, ki uporabljajo baterijo. Vidite lahko tudi, ko-
liko baterije je v določenem obdobju porabljene za posamezno aplikacijo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Baterija.

2. Izberite Poraba baterije, nato pa kliknite ikono aplikacije, da preverite, koliko
baterije porabi. Videli boste, koliko baterije se porabi npr. za CPU in druge
podrobnosti uporabe.

Kontrola zgodovine baterije

Preverite, koliko časa ste uporabljali HTC One M9 od zadnjega polnjenja. Videli
boste grafikon, ki kaže, kako dolgo je zaslon vklopljen in kako dolgo ste uporabljali
zveze, kot sta mobilno omrežje ali Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Baterija.

2. Kliknite Zgodovina.

3. Če ste uporabljati HTC One M9 dolgo časa od zadnjega polnjenja baterije,
drsite v levo ali desno, da boste videli grafični prikaz porabe baterije v tem
času.

Z dvema prstoma lahko drsite tako, da ju razširite ali približate, da povečate,
ali zmanjšate prikaz na zaslonu.

Če vidite prikaz tipk med pregledom informacij o porabi baterije, lahko
kliknete, da prilagodite postavke porabe baterije, zaustavitve delovanje
aplikacij in drugo.



Uporaba stanja varčevanja z energijo

Stanje varčevanja z baterijo lahko pomaga pri podaljšanju časa trajanja baterije.
Zmanjšajte porabo funkcij telefona, ki porabijo veliko energije, kot sta zaslona ali
podatkovna zveza.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Baterija.

2. Kliknite tipko za vklop/izklop načina varčevanja z baterijo, da vklopite, ali iz-
klopite ta način.

Če želite izbrati, pri katerih želite prihraniti energijo, kliknite Varčevanje ener-
gije.

Ekstremni način varčevanja z energijo

V trenutkih, ko vam telefona ni treba uporabljati, vklopite Ekstremni način varčeva-
nja z energijo, da podaljšate čas trajanja baterije. V tem načinu lahko čas pripravlje-
nosti traja dlje kot običajno, uporabljate pa lahko izključno osnovne funkcije, kot so
klici, kratka sporočila in sporočila elektronske pošte.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Baterija.

2. Kliknite tipko za vklop/izklop načina varčevanja z baterijo, da vklopite, ali iz-
klopite ta način.

Če želite namestiti avtomatični vklop tega stanja, kliknite Ekstremno varčeva-
nje energije in izberite nivo energije baterije.

Če je izbrana opcija varčevanja energije med Podatkovno zvezo, bo HTC
One M9 avtomatično prekinil podatkovno povezavo po 15 minutah nea-
ktivnosti zaslona in podatkovne zveze (tj. če ni prevzemov, streaminga, ali
podatkovne porabe). Občasno se vklopi in ponovno poveže na omrežje, ko
je podatkovna zveza neaktivna, da varčuje z energijo.

Vedeti morate, da, ko je vklopljena opcija Stranje mirovanja za podatko-
vno zvezo v Nastavitvah > Napajanje, razveljavi opcijo stanja Varčevanja z
energijo.



Spomin telefona
Vrste spomina 

Ali želite vedeti, katere vrste spomina lahko uporabljate za Vaše aplikacije, podatke
in datoteke? HTC One M9 ima naslednje vrste spomina:

▪ Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene.
Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbri-
sane. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.

▪ Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, aplikacije,
ki so shranjene na spominski kartici ne bodo avtomatično nameščene na
drug telefon. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.

Spomin telefon-
ski

Ta spomin kombinira interni spomin, kjer so shranjene
aplikacije, elektronska pošta, podatki in besedilna sporo-
čila ter spomin za datoteke, kjer se hranijo fotografije,
videoposnetki in glasba.

Če nimate dovolj spomina v telefonu, poglejte Sprosti-
tev prostora v spominu na strani 127 za nasvete, kako
sprostiti prostor.

Spominska kar-
tica

Uporabljajte spominsko kartico za shranjevanje več po-
datkov. Shranite lahko tudi določene aplikacije nepo-
sredno na kartici.

USB spomin Ko priključite zunanji USB spomin (kot je USB flash
drive ali SD bralnik kartic), lahko iz Galerije pregledu-
jete fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni na to
napravo ter prav tako reproducirate pesmi v Glasbi. Prav
tako lahko odprete PDF datoteke in urejate Office doku-
mente.

Potrebujete poseben kabel za povezovanje Vaše naprave
z USB spominsko napravo. HTC One M9 podpira USB
spominske naprave (razen prenosnih zunanjih diskov)
velikosti do 128 GB.



Kopiranje datotek v ali iz HTC One M9

V HTC One M9 lahko kopirate svojo glasbo, fotografije in druge datoteke.

1. Povežite HTC One M9 z računalnikom s pomočjo dostavljenega USB kabla.
Na zaslonu osebnega računalnika boste videli opcije za pregledovanje in pre-
nos datotek.

2. Izberite prikaz datotek.

3. Kopirajte datoteke z računalnika v HTC One M9 ali obratno.

4. Po kopiranju datotek izključite HTC One M9 iz računalnika.

Sprostitev prostora v spominu

Medtem ko uporabljate HTC One M9, se bodo sčasoma akumulirali podatki in za-
polnjevali spomin. Tu najdete nekaj nasvetov, kako povečati kapaciteto pomnilnika.

Zaženite čarovnik za spomin

Sprostite prostor v pomnilniku z odstranitvijo aplikacij in z brisanjem datotek, ki jih
ne želite več. V aplikaciji Nastavitve kliknite Pomnilnik > Sprosti prostor v pomnil-
niku.

Upravljajte fotografije in videoposnetke

▪ Ko posnamete več fotografij s kamero, ohranite samo tiste najboljše. Druge
izbrišite, če jih ne potrebujete. Po urejanju fotografije ali izrezovanju video-
posnetka originalna datoteka ostane nespremenjena.

▪ Originalno datoteko lahko izbrišete ali jo prestavite v on-line spomin ali na
svoj računalnik.

▪ Če pošiljate videoposnetke izključno preko MMS-a, uporabljajte slabšo ločlji-
vost. Visoka ločljivost videoposnetka zasede več prostora. V Nastavitvah fo-
toaparata kliknite Kakovost videoposnetka za spremembo

Odstranite teme, ki jih ne uporabljate

Teme lahko hitro zavzamejo mesto za shranjevanje, saj vsebujejo slike, zvoke in
ikone.

Varnostno kopirajte podatke

Zadržite samo najnovejše podatke v Vaših aplikacijah in datoteke, ki jih pogosto
uporabite. Ustvarite lahko varnostne kopije drugih podatkov in datotek.

Shranite in zaprite Vaše mape pred kopiranjem z Vašega računalnika na
HTC One M9 ali obratno.



Določene aplikacije premestite na spominsko kartico

Nekatere aplikacije drugih proizvajalcev lahko premestite iz pomnilnika telefona na
spominsko kartico. Da vidite, katere aplikacije je možno premestiti, pojdite na Na-
mestitev > Aplikacije > Na spominski kartici. Za premeščanje kliknite ikono aplika-
cije, nato pa kliknite Premesti.

Upravljanje z Datotekami

O upravljanju z Datotekami

Uporabljajte aplikacijo Upravljanje z Datotekami, da iščete in organizirate Vaše da-
toteke in postavke na Vašem telefonu in spominski kartici.

Prav tako lahko pregledujete mape in datoteke na Vaši USB spominski napravi,
medtem ko je le-ta priključen na Vaš telefon.

Preklapljanje med mediji za shranjevanje

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Upravitelj dato-
tek.

2. Drsite v levo ali desno in preidite med mesti, ki jih želite pregledati terorgani-
zirati datoteke. 

Iskanje datotek

1. V Upravitelju z datotekami kliknite .

2. V polje za iskanje vnesite nekaj znakov imena datoteke. Prikazale se bodo da-
toteke, ki odgovarjajo iskanju.

3. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.

Razvrščanje datotek

1. V Upravitelju z datotekami kliknite > Razvrščanje.

2. Izberite. kako želite razvrstiti Vaše datoteke in mape.

Kopiranje ali premeščanje datotek

1. V aplikaciji Upravljanje z Datotekami poiščite datoteko ali mapo.

2. Izberite postavke za kopiranje ali premeščanje. 

3. Kliknite Kopiraj ali Premesti.

4. Pritisnite , nato pa preglejte mapo, v katero želite kopirati ali premestiti na-
vedene datoteke.

Ali kliknite > Nova mapa, da ustvarite novo mapo.

5. Kliknite Prilepi.

▪ Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene.
Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbri-
sane. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.

▪ Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, potem
aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodoavtomatično
nameščene na drug telefon. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.



1. V aplikaciji Upravljanje z Datotekami preiščite datoteko ali mapo.

2. Izberite postavke za favoriziranje.

3. Kliknite .

Za odstranjevanje postavke iz kartice favoriti izberite postavko in kliknite Odstrani
iz favoritov. 

Brisanje datotek ali map

1. V aplikaciji Upravljanje z Datotekami preiščite datoteko ali mapo.

2. Izberite postavke za favoriziranje.

3. Kliknite Izbriši.



Posodobiteve, varnostno
kopiranje in ponastavitev
(resetiranje)

Online posodobiteve

Dodajanje Vaših družabnih omrežij, elektronskih računov in še več

Posodobite lahko stike, koledarje in druge informacije z Vaših družabnih omrežij, e-
poštnih računov in on-line storitev na HTC One M9. Glede na vrsto računavam pri-
java na Vaš račun na spletu dovoljuje, da sinhronizirate posodobitve med Vašim
telefonomin internetom.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Računi in sinhronizacija.

2. Kliknite .

3. Kliknite račun, ki ga želite dodati.

4. Dodate lahko več Googlovih računov.

Posodobitve Vaših računov

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Računi in sinhronizacija.

2. Kliknite Avto posodobitve Vklj./Izklj., da vklopite ali izklopite avtomatsko
posodabljanje.

3. Za ročno posodobitev posameznih računov kliknite vrsto računa in storite
nekaj od naslednjega:

▪ Kliknite ob računu, ki ga želite posodobiti, nato pa kliknite Posodobi takoj.

▪ Kliknite >Posodobi takoj na zaslonu z nastavitvami Računa.

Odstranjevanje računa

Odstranite račun z Vaše naprave, če ga ne boste več uporabljali. Z brisanjem računa
ne brišete informacij na mrežnih servisih.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Računi in sinhronizacija.

2. Kliknite vrsto računa.

Spremljajte navodila na zaslonu, da boste vnesli informacije o Vašem ra-
čunu.

V Nastavitve > Računi in posodabljanja, kliknite Avtomatsko posodobitve
Vklj./Izklj., da vklopite avtomatično posodobitve vseh Vaših računov.

Na zaslonu Nastavitev računa lahko prav tako spremenite nastavitve
sinhronizacije Vašega računa.



3. Kliknite poleg računa, ki ga želite izbrisati.

Ali, če ste na zaslonu nastavitev računa, kliknite .

4. Kliknite Odstrani.

Varnostno shranjevanje 

Načini varnostnega shranjevanja datotek, podatkov in nastavitev

Ali se bojite, da bi izgubili pomembne stvari na Vaši napravi? Varnostno kopirajte
podatke z Vaše naprave, preden izbrišete spomin ali izvedete vrnitev na tovarniške
nastavitve ali pred uporabo novega telefona.

HTC Varnostno shranjevanje 

Uporabljajte vnaprej nameščeno opcijo HTC Backup, da varnostno shranite svoje
račune, postavke, shranjene podatke v Vašem telefonu, sporočila in drugo v oblak,
da bi lahko le-te povrnili na HTC One M9 (po vrnitvi naprave na tovarniške nastavi-
tve) ali na novi telefon.

HTC Sync Manager

Nastavite ga lahko tako, da samodejno prenaša glasbo, fotografije in videoposnetke
iz HTC One M9 v Vaš računalnik. Sinhronizirate lahko tudi lokalno shranjene po-
datke, dogodke v koledarju, oznake in sezname za reprodukcijo, med telefonom
HTC One M9 in Vašim osebnim računalnikom.

Prav tako je HTC Sync Manager dobra alternativa, če ne želite ustvariti varnostne ko-
pije Vaših računov, nastavitev ali drugih osebnih vsebin na cloud (oblak). Uporabite
ga lahko, da ustvarite varnostne kopije podatkov s telefona na Vaš osebni računalnik.

Druge opcije varnostnega shranjevanja

Če želite, lahko posebej ustvarite varnostne kopije Vaših podatkov ali datotek.

Določeneaplikacije dovoljujejo, da ustvarite varnostne kopije podatkov v pomnil-
niku telefona ali na spominski kartici tako, da jih lahko lažje povrnete, ko ste vrnili
telefon na tovarniške nastavitve. Poskrbite, da ne izbrišete podatkov iz pomnilnika
telefona ali s spominske kartice, ko vrnete telefon na tovarniške nastavitve.

▪ Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo shranjene.
Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te aplikacije izbri-
sane. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.

▪ Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon, potem
aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici,ne bodo avtomatično
nameščene na drug telefon. Aplikacije bo treba ponovno namestiti.

Nekateri osebni podatki so lahko zadržani s strani aplikacij drugih proiz-
vajalcev, tudi če ste odstranili njihov račun s HTC One M9.



Uporaba HTC varnostnega shranjevanja

Prihranite si čas in frustracije zaradi ponovne nastavitve Vaše osebne izkušnje, ko
uporabite vrnitev na tovarniške nastavitve ali, ko kupite nov telefon. Na HTC One
M9 uporabljajte HTC Backup, da boste vsakodnevno varnostno shranili podatke v
oblak in jih boste naslednjič lahko enostavno prevzeli.

HTC Backup uporablja Google Drive ali Dropbox, da bi shranil Vaše vsebine in na-
stavitve. Ustvarite in povrnete lahko varnostne kopije naslednjega:

Varnostno shranjevanje HTC One M9 na Google Drive.

Vklopite HTC Backup, da bi Vaš telefon vsak dan preko Wi-Fi omrežja ustvaril varno-
stne kopije. Vklopite to nastavitev tako, da izberete Ustvarite varnostne kopije vsak dan,
ko nameščate napravo. Če tega še niste storili, uporabljajte aplikacijo HTC Backup.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite HTC Varnostno
shranjevanje.

2. Kliknite Vklopi avtomatično ustvarjanje kopij.

3. Prepričajte se, da ste izbrali Ustvari varnostne kopije vsak dan, nato pa klik-
nite Nadaljuj.

Sporočila Varnostno shranite Vaša sporočila v spomin telefona ali na spomin-
sko kartico, ali pa jih shranite kot prilogo e-poštnemu sporočilu.

Stiki ▪ Shranite stike in druge osebne podatke na Vaših on-line ra-
čunih tako, da jih lahko enostavno posodobite, ko boste
imeli nov telefon.

▪ Če imate lokalno shranjene stike v aplikaciji Ljudje, jih iz-
vozite v pomnilnik telefona ali na spominsko kartico.

Datoteke Ročno kopirajte, ali prilepite datoteke tako, da povežete Vašo
napravo z Vašim računalnikom.

Drugi podatki ▪ Če ste dodali nove besede v Vaš osebni besednjak v tipkov-
nici na zaslonu, varnostno shranite besednjak na spominsko
kartico ali jih shranite kot prilogo e-poštnemu sporočilu.

▪ Preverite druge aplikacije, da vidite, če podpirajo tudi izvoz
podatkov v pomnilnike.

V odvisnosti od količine vsebin lahko povrnitev Vaših varnostnih kopij na
Vaš mobitel preko podatkovne zveze povzroči dodatne stroške, prav tako
pa lahko prenos traja dlje časa. Priporoča se uporaba Wi-Fi povezave.

Nastavitve oseb-
ne prilagoditve

Navedeno vključuje vire novic na HTC BlinkFeedu, mini-apli-
kaciji, ozadju, ozadju Začetnega zaslona in zvoke zvonjenja.

Računi in gesla HTC varnostno shranjevanje shrani Vaša uporabniška imena in
gesla za Vaše priljubljene e-poštne račune in račune družabnih
omrežij, kot so Exchange ActiveSync, Outlook.com in
POP/IMAP:

Aplikacije in
nastavitve

Tukaj so na HTC One M9 shranjena sporočila, zgodovina kli-
cev, knjižne oznake, osebni besednjaki, Wi-Fi mreže, brezpla-
čne aplikacije, ki ste jih nameščali, prikaz omrežij in ureditev
zaslona aplikacij ter še več.



4. Vpišite se na Vaš HTC račun tako, da se vpišete z Vašim Google ali Facebook
računom.

5. Da se bodo varnostne kopije ustvarjale vsakodnevno, se prepričajte, da je
vklopljena opcija Avtomatičnega ustvarjanja varnostnih kopij. Kliknete lahko
tudi na Ustvari varnostne kopije takoj, da ročno ustvarite varnostne kopije.

Pod opcijo Zgodovina ustvarjanja varnostnih kopij vidite datum in čas, ko je bila
ustvarjena zadnja varnostna kopija.

Vrnitev podatkov na HTC One M9 z Google Drive

Če ste shranili varnostne kopije podatkov z Vašega telefona v pomnilnik na spletu že
prej, lahko povrnete varnostne kopije na Vašo napravo ali na novi HTC telefon.

1. Ko vklopite novi HTC telefon prvič po vrnitvi na tovarniške nastavitve, izbe-
rite Povrnitev varnostno shranjenih podatkov s HTC Backupa, da prevzamete
shranjene podatke.

2. Prepričajte se, da ste se prijavili na isti račun, ki ste ga uporabljali, da ste
ustvarili varnostne kopije podatkov z Vašega telefona.

3. Takrat se vam bo prikazala zgodovina nastanka varnostnih kopij.

4. Prepričajte se, da ste izbrali Ustvari varnostne kopije vsak dan, nato pa klik-
nite Nadaljuj.

5. Če ste izbrali HTC račun ali Facebookov račun, da ustvarite varnostne kopije
z Vašega telefona, se prijavite na Vaš Googlov račun, da pristopite hGoogle
Drive.

6. Uporabljajte navodila na ekranu, da povrnete Vaše varnostne kopije in nada-
ljujete z nastavitvami Vašega telefon.

Odprite panel z Obvestili in preverite, ali imate kakšna navodila, da zaključite nasta-
vitve telefona.

Brezplačne aplikacije iz trgovine Google Play lahko povrnete v ozadju, proces pa
lahko spremljate v obvestilnem delu statusne vrstice.

▪ V odvisnosti od količine vsebin lahko povrnitev Vaših varnostnih kopij na
Vaš mobitel preko podatkovne zveze povzroči dodatne stroške, prav tako pa
lahko prenos traja dlje časa. Priporoča se uporaba Wi-Fi povezave.

▪ Da povrnete aplikacije, ki se plačajo, jih morate prevzeti in namestiti iz
trgovine Google Play.

Potem, ko so vse aplikacije ponovno nameščene, bodo bližnjice zaslona
Aplikacije in Začetnega zaslona organizirane, kot so bile pred varnostnim
shranjevanjem. 

Med nameščanjem aplikacij lahko nadaljujetez uporaboVašega HTC One
M9.



Lokalno varnostno shranjevanje podatkov

Če želite posamezno varnostno shraniti Vašo vsebino, kot so npr. stiki in sporočila s
HTC One M9, je tukaj nekaj  nasvetov, kako lahko uvozite ali izvozite Vaše podatke.

Varnostno shranjevanje Vaših stikov

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Na kartici z Ljudmi kliknite > Upravljanje s stiki.

3. Kliknite Uvozi/Izvozi stike > Uvozi iz pomnilnika telefona ali Uvozi s spo-
minske kartice.

4. Izberite račun ali vrsto stika, ki ga želite izvoziti.

5. Da zaščitite podatke, kliknite Da, nato pa namestite geslo. Prepričajte se, da
ste si zapomnili geslo. Morali gaboste ponovno vnesti, ko boste uvažali stike.

Če geslane potrebujete,kliknite Ne.

6. Kliknite V redu.

Povrnitev stikov

1. Na kartici z Ljudmi kliknite > Upravljanje s stiki.

2. Kliknite Uvozi/Izvozi stike > Izvozi iz pomnilnika telefona ali Izvozi s spo-
minske kartice.

3. Če imate več kot en račun, kliknite vrsto računa za uvoz stikov.

4. Če imate več dostopnih varnostnih kopij, izberite varnostne kopije, ki jih že-
lite uvoziti, nato pa kliknite OK.

5. Vnesite geslo, ki ste ga določili za te varnostne kopije, nato pa kliknite OK.

Prenos s prejšnjega on-line pomnilnika na Google

Drive

Potem, ko ste opravili vrnitev podatkov zaVaše podatke, ki ste jih varno-
stno shranili na Dropboxu, ne pozabite spremeniti lokacije Vašega shranje-
vanja in v prihodnje uporabljati Google Drive.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite HTC
Varnostno shranjevanje.

2. Kliknite Spremeni nastavitve varnostnega shranjevanja.

3. Kliknite > Izberite storitev shranjevanja.

4. Izberite Google Drive, nato pa kliknite V redu.

5. Vpišite se na Vaš Googlov račun, če tegaše niste storili.



Varnostno shranjevanje sporočil

Zadržite pomembna besedilna sporočila z ustvarjanjem varnostnih kopij v spominu
telefona. Enostavno lahko povrnete varnostne kopije besedilnih sporočil, ko ste jih
izbrisali z Vašega seznama sporočil.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite > Varnostno shrani/ Povrni podatke SMS > Varnostno shranjevanje
> Varnostno shrani SMS.

3. Da zaščitite podatke, določite geslo. Prepričajte se, da ste si zapomnili geslo.
Morali gaboste ponovno vnesti, ko boste uvažali stike.

Če gesla ne potrebujete, kliknite Brez gesla.

4. Izberite ime mape za shranjevanje, nato pa kliknite V redu.

Varnostno shranjevanje sporočil preko elektronske pošte

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite > Varnostno shranjevanje/ Povrnitev podatkov SMS.

3. Kliknite Varnostno shranjevanje >Varnostno shrani na elektronsko pošto.

4. Da zaščitite podatke, določite geslo. Prepričajte se, da ste si zapomnili geslo.
Morali gaboste ponovno vnesti, ko boste uvažali stike.

Če gesla ne potrebujete, kliknite Brez gesla.

5. Vnesite Vaš e-poštni naslov.

6. Napišite Vaše e-poštno sporočilo in ga pošljite.

Povrnitev sporočil

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Sporočila.

2. Kliknite > Varnostno shranjevanje/ Povrnitev podatkov SMS > Povrnitev.

3. Izberite, kako želite povrniti sporočilo, nato pa kliknite Naprej.

4. Kliknite varnostno shranjevanje za uvoz.

5. Kliknite varnostno shranjeno sporočilo, da ga uvozite. Vnesite geslo, ki ste ga
določili za te varnostne kopije, nato pa kliknite OK. Če geslaniste namestili,
izberite Ta datoteka z varnostnimi kopijami ni zaščitena z geslom.

6. Kliknite V redu.

Za povrnitev besedilnih sporočil, ki so varnostno shranjena preko e-poštnega sporo-
čila, odprite e-poštno sporočilo s prilogo varnostno shranjene datoteke v aplikaciji
Pošta. Kliknite prilogo za prevzem, nato pa kliknite za odpiranje varnostno kopirane
datoteke za uvoz. Vnesite geslo, ki ste ga določili za te varnostne kopije, nato pa
kliknite OK. Če geslaniste namestili, izberite Ta datoteka z varnostnimi kopijami ni
zaščitena z geslom.

Sporočila, ki so v varnem predalu, in blokirana sporočila ne bodo varno-
stno shranjena. Da ustvarite varnostne kopije teh sporočil, jih najprej pre-
mestite v splošni predal za sporočila.

Vaš račun elektronske pošte morate namestiti v aplikaciji Pošta.



HTC Sync Manager

O HTC Sync Managerju

HTC Sync Manager je združljiv z Windows in MAc operativnimi sistemi.

HTC Sync Manager je združljiv z Windows in MAc operativnimi sistemi. Lahko:

Pregledovanje in urejanje medijev z Vašega računalnika in

telefona

▪ Uvozglasbe, fotografij in videoposnetkov iz računalnika in upravljanje z njimi
v HTC Sync Managerju.

▪ Uvoz iTunes® in Windows Media® Player seznamov za reprodukcijo iz raču-
nalnika in v HTC Sync Manager.

▪ Predvajati glasbo, video zapise in sezname reproduciranje z uporabo vgrajenih
programov za reproduciranje glasbe.

Prenos vsebin

▪ Prenesite fotografije, besedilna sporočila, stike in še več z iPhona na Vaš HTC
telefon. Prav tako lahko najdete in namestite iste aplikacije, ki ste jih upora-
bljali na Vašem iPhonu.

▪ Uvozite vso glasbo, fotografije in videoposnetke z Vašega HTC telefona na
Vaš osebni računalnik.

▪ Kopirajte izbrano glasbo, fotografije ali videoposnetke z Vašega osebnega ra-
čunalnika na Vaš telefon.

▪ Prenesete dokumente z Vašega računalnika na telefon.

Varnostno shranjevanje in povrnitev podatkov

Ustvarite varnostne kopije podatkov z Vašega HTC telefona na Vašem osebnem ra-
čunalniku tako, da lahko na enostaven način povrnete Vaše varnostne kopije na isti
ali katerikoli drug HTC telefon.

Posodobitve seznamov za reprodukcijo in podatkov

Sinhronizirajte sezname za reproduciranje glasbe in podatke, kot so stiki in koledar
med Vašim telefonom in osebnim računalnikom.



Instaliranje aplikacije HTC Sync Manager na računalnik.

1. Prevzemite paket za nameščanjem HTC Sync Manager s HTC strani za pod-
poro: htc.com/hsm/.

2. Zaženite program za nameščanje in sledite navodilom na ekranu.

3. Povežite HTC One M9 z računalnikom s pomočjo dostavljenega USB kabla.
Odprl se bo HTC Sync Manager.

Prenos vsebin z iPhona na Vaš HTC telefon

Če imate iPhone®, lahko hitro in enostavno prenesete svoje stike, sporočila in druge
vsebine s pomočjo HTC Sync Managerja. Če uporabljate HTC telefon, ki ima HTC
Sense 6, HTC Sync Manager prav tako omogoča Vašemu telefonu, da poišče in na-
mešča iste aplikacije, ki ste jih uporabljali na Vašem iPhonu.

1. Povežite Vaš iPhone in Vaš HTC telefon z Vašim osebnim računalnikom.

2. V aplikaciji HTC Sync Manager pritisnite Začetna stran > Prenos in Varno-
stno shranjevanje.

3. Pritisnite tipko Začni.

4. Če še niste uporabljali programa iTunes, da ustvarite varnostne kopije vsebine
z Vašega iPhona na Vašem osebnem računalniku, naredite to, preden nadalju-
jete.

5. Izberite datoteko z varnostnimi kopijami z Vašega iPhona, nato pa pritisnite
OK.

6. Izberite vrsto vsebin, ki jih želite prenesti na Vaš HTC telefon.

Izberete lahko, če želite zamenjati vsebine na Vašem HTC telefonu z vsebino
z Vašega iPhona.

7. Kliknite Start. Počakajte, da HTC Sync Manager zaključi s prenosom vsebine.

8. Ko ste zaključili, odprite panel Obvestil na Vašem HTC telefonu in kliknite .

Izberite, katere aplikacije ste uporabljali na iPhonu in ki jih želite poiskativ
trgovini Google Play ter prevzeti na Vaš HTC telefon.

Če ste onemogočili Vaš antivirusni program, poskrbite, da ga ponovno
vklopite, ko zaključite z nameščanjem HTC Sync Managerja.

▪ Nameščate lahko HTC Sync Manager na Windows XP ali starejše ver-
zije. Da ga nameščate na Mac osebni računalnik, potrebujete Mac OS
10.6 ali novejšo verzijo.

▪ Če imate probleme z nameščanjem aplikacije HTC Sync Manager, za-
prite vse programe in jo ponovno namestite. Če je problem še naprej
prisoten, začasno onemogočite Vaš antivirusni program in poskusite po-
novno namestiti HTC Sync Manager.

Za varnostno shranjevanje Vaše naprave iPhone na Vaš računalnik je
treba uporabljati iTunes 9.0 ali novejšega.



Pomoč

Za več informacij o uporabi HTC Sync Manager prevzemite navodila v PDF for-
matu s strani HTC Podporahtc.com/hsm/). Ali odprite opcijo Pomoč, ki prihaja z na-
vedeno programsko opremo.

Ponastavitev (Resetiranje)

Ponastavitev HTC One M9 (Soft reset)

Če HTC One M9 deluje počasneje, kot je normalno, ne reagira na ukaze ali katera od apli-
kacij ne deluje pravilno, poskusite ponovno zagnati telefona, saj lahko to reši problem.

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko NAPAJANJE, da se prižge, nato pa od-
klenite zaslon.

2. Pritisnite in držite tipko za VKLOP in nato kliknite Ponovni zagon.

3. Ko bo od vas ponovno zahtevano, da potrdite, kliknite Ponovni zagon.

Ponastavitev HTC One M9 (Hard reset)

Če želite predati HTC One M9 komu drugemu ali če obstajajo problemi, ki jih niste
mogli rešiti, lahko obnovite tovarniške nastavitve telefona (t.i. hard reset ali master
reset). Vračanje na tovarniške nastavitve vrača telefon v prvotno stanje – stanje pre-
den ste ga prvič vklopili.

V operativnem sistemu Windows izberite v HTC Sync Managerju, nato
pa kliknite za Pomoč.

Pripeti se lahko, da obnova tovarniških nastavitev ne izbriše vseh podatkov
in datotek iz Vaše naprave.

Z obnovo tovarniških nastavitev boste odstranili vse podatke in aplikacije,
ki ste jih prevzeli ali nameščali, svoje račune kot tudi podatke in postavke
sistema in aplikacij. Prepričajte se, da ste pred obnovo tovarniških nastavi-
tev varnostno kopirali vse podatke in datoteke, ki jih želite shraniti.

HTC One M9 ne deluje?

Če HTC One M9 ne deluje, kliknite zaslon in pritisnite tipko, da ga lahko
ponovno zaženete.

Pritisnite in držite tipke NAPAJANJE in POVEČANJE JAKOSTI zvoka
za vsaj 10 sekund. HTC One M9 se bo ponovno zagnal.



Tovarniška ponastavitev telefona s pomočjo nastavitev

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Varnostno shranjevanje in re-
setiranje.

2. Kliknite Resetiranje.

Če želite izbrisati tudi ostale podatke z Vaše spominske kartice, izberite Izbriši
spominsko kartico.

3. Kliknite V redu.

Ponastavitev telefona s pomočjo tipk na telefonu

Če ne uspete vklopiti HTC One M9 ali pristopiti k nastavitvam, lahko še vedno izve-
dete ponastavitev s pomočjo tipk na telefonu HTC One M9.

1. Istočasno pritisnite in držite tipko ZMANJŠANJE GLASNOSTI in tipko za
NAPAJANJE.

2. Počakajte, da naprava zavibrira, nato pa sprostite obe tipki.

3. Pritisnite tipko ZMANJŠANJE GLASNOSTI in izberite TOVARNIŠKO PO-
NASTAVITEV ter pritisnite tipko NAPAJANJE.



Ljudje

Seznam stikov (stikov)
Aplikacija Ljudje prikazuje vse stike, ki se nahajajo na on-line računih, na katere ste
prijavljeni. Uporabljajte aplikacijo Ljudje, da enostavno komunicirate z ljudmi, ki so
za vas pomembni.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.

2. V seznamu stikov lahko:

▪ Pregledujete Vaš profil in uredite informacije Vaših stikov.

▪ Razvrstite svojo družino in prijatelje v skupine.

▪ Kliknte na fotografijo stika zaradi prikaza možnosti hitrega povezovanja s
stikom.

▪ Poglejte, kdaj vam je stik poslal novo sporočilo

Filtriranje Vašega seznama stikov

Če je lista stikov predolga, lahko izberete, s katerih računov je treba prikazovati
stike.

1. Na kartici z Ljudmi, kliknite .

2. Izberite račune, ki vsebujejo stike, za katere želite, da se prikažejo.

3. Kliknite .

Za urejanje stikov po njihovih imenih ali priimkih, kliknite > Nastavitve
> Uredi stike po.



Iskanje ljudi

Iščetestike, ki so shranjeni na Vaši napravi v direktoriju Vašega podjetja, če imate
račun Exchange ActiveSync ali na družabnih omrežjih, na katere ste vpisani.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.

2. Na kartici z Ljudmi lahko:

▪ Poiščite ljudi v Vašem seznamu stikov. Kliknite , nato pa vnesite prvih
nekaj črk imena stika v polje za iskanje.

▪ Poiščite ljudi v Vašem adresarju podjetja. Kliknite >, nato pa vnesite
prvih nekaj črk imena stika v polje za iskanje, nato pa kliknite Išči stike v
imeniku Vašega podjetja.

Nastavitev Vašega profila
Shranite Vaše osebne informacije, da jih boste lahko poslali drugim ljudem.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.

2. Na kartici z Ljudmi kliknite Moj profil.

3. Kliknite Uredi mojo vizitko.

4. Vnesite ali uredite Vaše ime in ostale informacije.

5. Kliknite ali trenutno fotografijo, da spremenite fotografijo.

6. Kliknite .

Ob Vaših osebnih podrobnostih drsite do kartice Posodabljanja, da boste videli poso-
dabljanja na Vaših družabnih omrežjih.

Dodajanje novega stika
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.

2. Na kartici z Ljudmi, kliknite .

3. Kliknite polje Ime ter vnesite ime stika. Kliknite , da zasebno vnesete roj-
stno, srednje ali družinsko ime, ali pa npr. ml. za mlajši.

4. Izberite vrsto stika. To odreja, s katerim računom se bo stik sinhroniziral.

5. V polje vnesite informacije o kontaktu.

6. Kliknite .

Ko kliknete na dodani stik v Vašem seznamu stikov, boste videli informacije o stiku
in sporočila ter klice, ki ste jih izmenjali s stikom. Odvisno od vrste stika lahko vi-
dite objave osebe na družabnih omrežjih in dogodke.

Razen iskanja stikov po imenu lahko prav tako iščete stike z uporabo nji-
hovega e-poštnega naslova ali po imenu podjetja. Na kartici z Ljudmi klik-
nite > Nastavitve > Preišči stike po, nato pa izberite kriterij iskanja.



Urejanje informacij o stikih

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.

2. V kartici z Ljudmi kliknite in pritisnite stik, nato pa kliknite Uredi stik.

3. Prikazala se bodo prejeta sporočila enega od Vaših e-poštnih računov.

4. Kliknite .

Kako dodati dodatno številko stiku?

Ko ustvaritenov stik ali urejate kontaktne informacije v opciji Ljudje,
lahko dodate dodatno številko stiku, da preskočite govorna vprašanja med
klicem.

1. Po vnosu številke glavne linije storite nekaj od naslednjega:

▪ Kliknite P, da vnesete premor, preden telefon izbere dodatno šte-
vilko. Za vnos daljšega premora, kliknite nekajkrat P.

▪ Kliknite W, čeje od vas zahtevan vnos dodatne številke.

2. Vnesite dodatno številko.

Stikov družabnih omrežij ni možno urejati.



Kontaktiranje osebe
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.

2. Kliknite fotografijo stika (ne ime) ter izberite, da želite komunicirati s to
osebo.

Uvoz ali kopiranje stikov

Uvozstika z Vaše Nano-SIMkartice

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.

2. Na kartici z Ljudmi kliknite > Upravljanje s stiki.

3. Kliknite Uvozi/Izvozi stike > Uvozi s SIM kartice.

4. Če se to zahteva od Vas, izberite, na kateri račun želite uvoziti Vaše stike.

5. Izberite stike, ki jih želite vnesti.

6. Kliknite Shrani.

Uvozstikov z računa Exchange ActiveSync

1. V kartici Ljudje v polje za iskanje vnesite ime ali e-poštni naslov stika.

2. Kliknite Išči stike v Imeniku podjetja.

3. Kliknite ime stika, ki ga želite kopirati v HTC One M9.

4. Kliknite za shranjevanje stika.

Za več načinov komunikacije z Vašimi stiki, kliknite ikono pod sliko
le-teh.



Kopiranje stikov z enega računa na drugega

1. Na kartici z Ljudmi kliknite > Upravljanje s stiki.

2. Kliknite Kopiraj stike, nato pa izberite vrsto stika ali račun na mreži, s kate-
rega želite kopirati.

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

Združevanje kontaktnih informacij
Izognite se dvojnemu vnosu z združevanjem informacij o stiku iz različnih virov, kot
so družabna omrežja, v en stik.

Sprejem predlogov povezovanja stikov

Če HTC One M9 najde stike, ki se lahko združijo, ko odprete aplikacijo Ljudje, se
bodo prikazala obvestila o vezi.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.

2. Na kartici z Ljudmi kliknite obvestilo o predlogu združevanja stikov. Videli
boste seznam predlogov za povezovanje stika.

3. Kliknite ob kontaktu, ki ga želite priključiti. V nasprotnem, kliknite za
zavrnitev predlogov za povezavo.

Ročno združevanje kontaktnih informacij

1. V kartici Ljudje kliknite ime stika (ne ikono ali fotografijo), ki ga želite pove-
zati.

2. Kliknite > Združi.

3. Lahko:

▪ Pod Predlagaj povezave povežete stik z računom.

▪ Pod Dodaj stik kliknite eno izmed opcij, da ga povežete z drugim stikom.

Prekinitev povezave

1. V kartici Ljudje kliknite ime stika (ne ikono ali fotografijo), ki ga želite pove-
zati.

2. Kliknite > Združi.

3. Pod Povezani stiki kliknite ob računu, katerega povezavo želite odstraniti.

Stike z Vaših računov socialnih omrežij ni možno kopirati.

Če ne želite, da se prikazujejo predlogi združevanja stikov, na kartici Lju-
dje kliknite > Nastavitve. Označite opcijo Predlagaj povezovanje stika.



Pošiljanje sporočila ali elektronske pošte skupini

1. V kartici Skupine odprite skupino,ki ji želite poslati sporočilo ali sporočilo
elektronske pošte.

2. Pojdite v kartico Opcije skupine.

3. Izberite, ali želite poslati skupinsko sporočilo ali skupinsko sporočilo elek-
tronske pošte.

Urejanje skupin stikov

1. V kartici z Ljudmi kliknite in pritisnite stik, nato pa kliknite Uredi stik.

2. Lahko:

▪ Spremenite ime skupine. Spremenite lahko samo imena tistih skupin, ki
ste jih ustvarili.

▪ Kliknite rezultat, da odprete e-poštno sporočilo. Kliknite > Dodaj stik v
skupino.

▪ Izberite stike, ki jih želite izbrisati iz skupine.

3. Kliknite Shrani.

Odstranitev skupine stikov

1. Na kartici z Ljudmi kliknite > Urejanje skupin.

2. Izberite skupine stikov, ki jih želite odstraniti.

3. Kliknite Shrani.

Zasebnistiki
Če ne želite, da se ime in fotografija stika prikazujeta na zaklenjenem zaslonu, ko-
sprejmete klic, dodajte stik na seznam Vaših zasebnih stikov.

Dodajanje stikov na seznamzasebnih stikov

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ljudje.

2. V kartici z Ljudmi kliknite in pritisnite stik, nato pa kliknite Dodaj na seznam-
zasebnih stikov.

Za prikaz zasebne liste stikov na kartici Ljudje kliknite >Upravljanje s stiki>Za-
sebni stiki.

Zaračunano vam bo vsako besedilno sporočilo posebej. Na primer, če po-
šljete sporočilo skupini petih ljudi, potem vam bo obračunanih pet sporo-
čil.



Organiziranje Vaših privatnih kontaktov

1. Na kartici Ljudje kliknite > Upravljaj s stiki>Zasebni stiki.

2. Za dodajanje stika na seznam zasebnih stikov kliknite , izberite stik, ki ga
želite dodati, nato pa kliknite Shrani.

3. Za odstranjevanje zasebnih stikov s seznama kliknite > Odstrani zasebne
stike, izberite stike, ki jih želite odstraniti, nato pa kliknite Odstrani.



Koledar in Elektronska pošta

Pregledovanje koledarja
Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve. Če ste pri-
javljeni na Vaše račune družbenih omrežij, potem se bodo ustrezni dogodki pojavili
v Koledarju.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Koledar.

2. Kliknite , nato pa izberite prikaz koledarja.

Mesečni prikaz

V pregledu meseca boste videli označevalnike za dneve z dogodki. Prihodnji dogo-
dek za določen dan bo prav tako prikazan na dnu zaslona.

▪ Drsite v levo ali desno po zaslonu, da pregledate prihodnji in prejšnji mesec.

▪ Kliknite dan, da pregledate dogodke za ta dan.

▪ Pritisnite in držite dan, da vidite več opcij.

Prikaz dneva in dnevnega reda

Dnevni prikaz Vam omogoča, da vidite Vaš razpored za ta dan in vremensko napo-
vedza naslednjih nekaj dni, medtem ko Vam prikaz dnevnega reda daje pregled vseh
dogodkov tega dneva.

▪ Drsite v levo ali desno po zaslonu, da pregledate prihodnji in prejšnji mesec.

▪ Za več informacij kliknite želeni dogodek.

▪ Če je dogodek rojstni dan ali obletnica stika, kliknite nanj, da pošljete če-
stitko.

Tedenski prikaz

Tedenski prikaz Vam omogoča prikaz dogodkov v enem tednu.

▪ Drsite v levo ali desno po zaslonu, da pregledate prihodnji in prejšnji teden.

▪ Kliknite dogodek (prikazuje se kot obarvan okvir), da vidite več informacij.

▪ Preverite številko tedna v zgornjem levem kotu tabele.

▪ Izberite dan, s katerim se začne teden > Nastavitve > Prvi dan tedna.

Če vidite ikono trenutnega datuma, kliknite nanjo za vrnitev na tre-
nutni datum.

Ali želite pregledati dogodek v drugem časovnem pasu? V Pregledu dneva
kliknite > Izberi drugi časovni pas > Izberi lokacijo in nato vnesite ime
mesta.



Ustvarjanjeali urejanje dogodkov
Na Vašem HTC One M9 lahko ustvarjate in urejate dogodke, lahko pa jih tudi poso-
dobite s pomočjo Exchange ActiveSync koledarja. Prav tako lahko ustvarite, spre-
menite in sinhronizirate dogodke z Vašim Googlovim koledarjem.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Koledar.

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

3. Delitev Vaše mobilne podatkovne zveze preko USB »tetheringa«. Razen dolo-
čanja imena dogodka, datuma, časa in lokacije, lahko:

4. Kliknite Shrani.

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

Preverjanje razporeda za dogodke

Preprečite prekrivanje sestankov. V Koledarju lahko preverite Vaše sestanke in vi-
dite, kateri dogodki so lahko sočasni s sestankom, ki je že vnesen v koledar.

1. Ko ustvarjate ali urejate dogodke, kliknite Preveri koledar.

2. Pritisnite in držite okvir dogodka, nato pa ga povlecite do praznega prostora v
koledarju.

3. Povlecite zgornjo in spodnjo mejo okvirja, da določite časovno trajanje do-
godka. Videli boste obvestilo, če je dogodek sočasen z drugim dogodkom.

4. Kliknite Zaključeno, da se vrnete na zaslon dogodka, nato pa shranite svoj dogodek.

Izbira koledarja za prikaz
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Koledar.

2. Kliknite > Račun (Vsi koledarji) ali Računi (Multi-koledar).

Navedena opcija ni dostopna za vse naprave.

Ustvarite dogo-
dek

Kliknite , nato pa izberite koledar, ki mu želite dodati
dogodek.

Uredite dogodek Prikaz dogodka, nato pa kliknite .

Pokličete stike z Vaših Exchange
ActiveSync ali Googlovih raču-
nov

Kliknite , nato pa izberite stike, ki
jih želite poklicati.

Nastavite dogodek, da se pojavlja. Kliknite Brez ponavljanja, nato pa iz-
berite razpored ponavljanj. Določite
lahko nastavitev ponavljanj in zaklju-
ček ponavljanj.

Ustvarite beležko dogodka Med pregledom podrobnosti dogodkov
dodajte Ustvari beležko.



3. Izberite ali odstranite račun, ki ga želite prikazati ali skriti.

Če imate več koledarjev na Vaših računih na spletu, kliknite , da izberete
elemente, ki jih želite vključiti.

4. Kliknite Shrani.

Delitev dogodkov
Dogodke v koledarju lahko delite kot VKoledar z uporabo Bluetootha ali tako, da ga
pošljete kot prilogo v sporočilu ali e-pošti.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Koledar.

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

▪ Ko pregledujete dogodke, kliknite > Deli.

▪ V prikazu dneva, delovnem načrtu ali načrtu tedna pritisnite ali držite do-
godek, nato pa kliknite Deli.

3. Izberite, kako želite deliti dogodke.

Sprejem ali zavrnitev klica za sestanek
Pojdite na prikaz Vabilo, da vidite vabila za sestanke, ki jih še niste sprejeli ali zavr-
nili.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Koledar.

2. Kliknite > Vabila in kliknite vabilo za sestanek.

3. Sprejmite, zavrnite ali označite z oznako mogoče ali predlagajte nov čas.

Če morate zavrniti prejeto vabilo za dogodek ali predlagati nov čas, pre-
glejte podrobnosti dogodka v Koledarju, nato pa kliknite Odgovori.

Koledarji se posodabljajo z Vašo napravo, čeprav so skriti.

Potrebno je namestiti Exchange ActiveSync račun za sprejem vabil
za sestanke v Koledarju.

Prav tako lahko posredujete klice za sestanek iz Vašega Exchange Active-
Sync koledarja. Ko pregledujete dogodke, kliknite > Posreduj. Napišite
Vaše e-poštno sporočilo in ga pošljite.



Zavrnitev ali zamik opomnika za dogodek
Če ste namestili vsaj en opomnik za dogodek, bo le-ta prikazan v obvestilnem
delu statusne vrstice.

1. Odprite panel z obvestili.

2. Če je prikazanih več opomnikov, kliknite vsakega, da ga pregledate. Nato
lahko izberete, da jih zavrnete ali odložite.

3. Če vidite obvestilo samo za en opomnik, razmaknite dva prsta na obvestilu, da
ga povečate. Lahko:

▪ Kliknite Odloži ali Zavrni. Ali povlecite obvestilo v levo ali desno, da za-
vrnete obvestilo.

▪ Kliknite Pošlji sporočilo elektronske pošte, da pošljete hitri odgovor lju-
dem, ki bodo prisostvovali sestanku.

Če ne želite zavrniti ali odložiti koledarskih opomnikov, kliknite na panelu Obve-
stil, da bi njihov prikaz zadržali v obvestilnem delu statusne vrstice.

Za ureditev hitrega odgovora ali dodajanje Vašega lastnega, odprite Kole-
dar ali kliknite > Nastavitve > Hitri odgovor.



Pregledovanje prejetih sporočil v pošti 
Aplikacija Pošta je mesto, kjer berete, pošiljate in organizirate Vaša e-poštna sporo-
čila z enega ali več e-poštnih računov, ki ste jih namestili na Vaš HTC One M9.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pošta. Prikazala
se bodo prejeta sporočila enega od Vaših e-poštnih računov.

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

▪ Kliknite sporočilo, ki gaželite prebrati.

▪ Za prehod med e-poštnimi mapami kliknite >  Mapa, nato pa mapo, ki jo
želite pregledati.

▪ Za prehod med Vašimi e-poštnimi računi ali za prikaz e-poštnih sporočil z
vseh Vaših računov, kliknite .

▪ Za spremembo nastavitev e-poštnega računa izberite račun ter kliknite >
Nastavitve.

Organiziranje e-poštnih sporočil

Imate veliko elektronskih sporočil v Vašem predalu za prejeto pošto? Organizirajte
Vaša sporočila elektronske pošte v kartice in hitro poiščiteželena sporočila.

1. Kliknite in držite e-poštno sporočilo stika.

2. V mapi prejeto kliknite >  Uredi kartice.

3. Izberite kartice, ki jih želite dodati v mapo.

4. Pritisnite in držite kartico ter jo povlecite na spodnji trak, da jo dodate.

5. Kliknite Zaključeno.

6. Pritisnite in povlecite prst na dodano kartico.



Pošiljanje e-poštnih sporočil
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pošta.

2. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

3. Kliknite +.

4. Vnesite enega ali več prejemnikov.

5. Če odgovarjate pošiljatelju ali, če ste izbrali Odgovori vsem, napišite Vaš od-
govor.

6. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

▪ Dodajte priponko. Dodajte in nato izberite element, ki ga želite prilo-
žiti.

▪ Določite prioriteto za pomembno sporočilo. Kliknite > Določi prioriteto.

7. Kliknite .

Nastavitev skice e-poštnega sporočila

1. V predalu Prejeta pošta kliknite E > Mape> Skice.

2. Kliknite sporočilo.

3. Ko zaključite z urejanjem sporočila, kliknite ^.

Ponovno branje in odgovor na e-pošto
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pošta.

2. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

3. V mapi Prejeto e-poštnega računa kliknite e-pošta ali pogovor, ki ga želite
prebrati.

4. Kliknite Odgovori ali Odgovori vsem.

Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-poštnega sporočila
drugim prejemnikom, kliknite: > Prikaži Cc/Bcc.

Če želite brati določeno sporočilo v e-poštnem pogovoru, kliknite za
prikaz le-tegater kliknite izbrano e-poštno sporočilo.

Kliknite za več možnosti e-poštnega sporočila.

Za shranjevanje sporočila elektronske pošte kot skice in za poznejše
pošiljanje, kliknite > 



Hitri odgovor na e-pošto

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

1. Ko sprejmete obvestilo o novem e-poštnem sporočilu, odprite panel Obvestil.

2. Na prikazu e-poštnega sporočila kliknite Odgovori na vse.

Če imate več obvestil, pa ne vidite opcije za e-poštno sporočilo, razširite pre-
gled sporočila tako, da razmaknete dva prsta na obvestilu.

3. Napišite 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 albumu Vsi prevzemi v Galeriji.

Prav tako lahko kopirate sliko v odložišče ali jo namestite kot sliko ozadja.

Upravljanje z e-poštnimi sporočili
Aplikacija Pošta Vam omogoča enostavno urejanje, premeščanje ali brisanje Vaših e-
poštnih sporočil.

Razvrščanje e-poštnih sporočil

Osebno prilagodite prikaz Vaših e-poštnih sporočil.

V predalu Prejeta pošta kliknite > Razvrsti in izberite eno izmed opcij.

Premeščanje e-poštnih sporočil v drugo mapo.

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

2. Označite polja poleg e-poštnega sporočila, ki ga želite premakniti.

3. Kliknite Premesti, nato pa izberite mapo.

▪ Odvisno od omejitev velikosti Vašega e-poštnega sporočila je možno,
da boste morali klikniti Prikaži sliko, da jo boste videli v sporočilu.

▪ V nekaterih e-poštnih računih ni možno prikazati slike.

Za izbiro vseh elementov, najprej kliknite eno sporočilo elektronske
pošte, nato pa kliknite > Izberi vse.



Brisanje e-mail sporočil

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

2. Označite polja poleg e-poštnega sporočila, ki ga želite premakniti.

3. Kliknite Izbriši.

Iskanje e-poštnih sporočil
1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pošta.

2. Kliknite .

3. Če želite bolje določiti Vaše iskanje, kliknite , preverite opcije iskanja, nato
pa kliknite V redu. Lahko na primer določite iskanje samo enega e-poštnega
sporočila ali filtrirate e-poštna sporočila, ki imajo priloge ali so označene kot
tiste z visoko pomembnostjo.

4. V okvir za iskanje vnesite besede, ki jih želite poiskati.

5. Kliknite rezultat, da odprete e-poštno sporočilo.

Iskanje e-poštnega sporočila stika

Ali se spomnite pošiljatelja, vendar ne morete najti določenega e-poštnega sporočila,
ki ste ga prejeli od njega?

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

2. Kliknite in držite e-poštno sporočilo stika.

3. Kliknite Prikaži vsa sporočila pošiljatelja. Prikazala se Vam bodo vsa sporo-
čila, ki ste jih prejeli od tega stika.

Delo z elektronsko pošto Exchange ActiveSync
Uživajte v fantastičnih funkcijah Microsoft Exchange ActiveSynca na Vaši napravi.
Označite pomembna e-poštna sporočila, namestite statuse kot tisti zunaj pisarne, ali
pošljite vabila za naslednji sestanek.

Označevanje elektronske pošte z zastavico

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pošta.

2. Pojdite na svoj račun Exchange ActiveSync.

3. Med pregledom mape Prejeta pošta kliknite ikono bele zastavice, ki se poja-
vlja poleg e-poštnega sporočila ali pogovora.

Zaradi izbire vseh sporočil, najprejkliknite eno sporočilo, nato pa kliknite 
> Izberi vse.

Za označevanje e-poštnega sporočila znotraj pogovora, kliknite za raz-
širitev pogovora, nato pa kliknite oznako zastave v e-poštnem sporočilu.



Nastavitev statusa „Izven pisarne“

1. Pojdite na svoj račun Exchange ActiveSync.

2. Kliknite > Izven pisarne.

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

4. Nastavite datum in čas.

5. Vnesite sporočilo avtomatski odgovor.

6. Če želite drugačne avtomatske odgovore prejemnikom zunaj Vašega podjetja,
kliknite opcijo Pošlji avtomatske odgovore na sporočila zunanjim prejemni-
kom, nato pa vnesite sporočilo avtomatskega odgovora v polje, ki se je poja-
vilo.

7. Kliknite Shrani.

Pošiljanje zahteve za sestanek

1. Pojdite na svoj račun Exchange ActiveSync.

2. Kliknite > Novo vabilo na sestanek.

3. Vnesite podrobnosti sestanka.

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

Dodajanje novega e-poštnega računa
Namestite e-poštne račune, kot so Microsoft® Exchange ActiveSync® račun ali
račun, ki uporablja spletno gostovanje storitev.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pošta.

2. Kliknite > Dodaj račun.

3. Izberite vrsto e-poštnega računa s seznama ponudnikov storitev. V nasprot-
nem kliknite Drugo (POP3/IMAP).

4. Vnesite e-poštni naslov in geslo Vašega e-poštnega računa ter kliknite Naprej.

5. Vnesite e-poštni naslov in geslo Vašega e-poštnega računa ter kliknite Za-
ključi nameščanje.

Nekateri e-poštni računi Vam omogočajo, da sami določite čas posodablja-
nja. HTC One M9 uporablja Pametno posodobljanje, da bi varčeval z ener-
gijo baterije.

Če dodajate Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP e-poštni
račun, vprašajte Vašega omrežnega administratorja ali ponudnika e-poš-
tnih storitev za dodatne nastavitve e-poštnega računa, ki bi jih lahko potre-
bovali.



Pametno posodabljanje (Smart Sync)
Smart Sync avtomatično podaljša čas za sinhronizacijo, dokler je aplikacija Pošta
neaktivna. Če ne potrebujete preverjanja e-poštnih sporočil, pogosto vklopite nasta-
vitev Pametno posodabljanje (Smart Sync). Smart Sync vam pomaga ohraniti bate-
rijo.

Če želite prejemati sporočila elektronske pošte, kot prispejo, izberite drugo opcijo v
nastavitvah Posodobitve, pošiljanje in sprejemanje na Vašem računu elektronske
pošte.



Pošta

Iskanje na internetu

Obiščite Vaše priljubljene spletne strani ali iščite s pomočjo aplikacije Google
Chrome™.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Pošta.

2. Kliknite URL vrstico na vrhu zaslona.

3. Vnesite internetni naslov ali ključne besede Vašega iskanja.

4. Na internetni strani lahko: 

▪ Kliknete povezavo, da jo odprete ali pritisnete in držite povezavo, da se
prikaže več opcij.

▪ Kliknite e-poštni naslov, da pošljete sporočilo na e-poštni naslov.

▪ Pritisnite in držite sliko, da jo shranite ali kopirate.

Uporaba kartic pregledov

Odprite več kartic za iskanje in hitro prehajajte z ene na drugo internetno stran.

Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Chrome.

▪ Za dodajanje kartice v brskalnik kliknite > Nova kartica. Ponovite za odpi-
ranje novih kartic.

▪ Za prehod med karticami kliknite nato pa kliknite kartico, ki jo želite vi-
deti.

Nastavitev možnosti iskanja

Osebnoprilagodite Google Chrome tako, da ustreza Vašim potrebam. Lahko name-
stite dostopnost, zasebnost, opcije zaščite in še več.

Na začetnem zaslonu kliknite 

Izključite lahko funkcijo, ki kombinira kartice brskalnika z nedavno odpr-
timi aplikacijami. Kliknite >Nastavitve > Spoji kartice in aplikacije ter
izklopite opcijo.



Dodajanje knjižne oznake spletne strani

Dodajte knjižne oznake svojim priljubljenim spletnim stranem, da jim boste lahko
hitro pristopili.

1. Medtem ko pregledujete spletne strani, kliknite > .
2. Na zaslonu Dodaj stran v knjižne oznake lahko uredite ime knjižne oznake,

sinhronizirate knjižno oznako z on-line računom ali shranite knjižno oznako v
mapo nove kategorije.

3. Kliknite Shrani.

Če želite pregledati in odpreti Knjižno oznako, kliknite > Knjižne oznake. Poj-
dite na knjižno oznako, ki jo želite odpreti ter kliknite nanjo.

Brisanje zgodovine iskanj

1. Medtem ko pregledujete spletno stran, kliknite >Nastavitve >zasebnost,
nato pa kliknite Izbrišite zgodovino pregledov na vrhu zaslona.

2. Izberite, katero vrsto podatkov želite izbrisati, nato pa izberite Izbriši.

Zasebno iskanje

Uporabljate lahko anonimne kartice, da po internetu brskate z več zasebnosti. Ko za-
prete anonimne kartice, bodo piškotki brskalnika izbrisani. Strani, ki jih pregledujete
v anonimnem načinu, se prav tako ne bodo pojavile v zgodovini iskanj (razen, če ste
z njih prevzemali datoteke).

Na začetnem zaslonu kliknite > Nova anonimna kartica.

Google Drive

Uporaba Google Drive na HTC One M9

Shranite Vaše fotografije, dokumente in druge datoteke na Google Drive, da jim boste
lahko pristopili z Vašega HTC One M9, računalnika ali druge mobilne naprave.

Na Vaši napravi uporabljajte Vaš Googlov račun, da se vpišete na Vaš Google Drive
račun. Lahko:

▪ Uporabljajte Galerijo, da fotografije, ki ste jih posneli, prenesete na Google Drive.

▪ Delite datoteko Vašega Google Drivea preko sporočila elektronske pošte.

▪ Gledate in urejate Office dokumente, ki so shranjeni na Google Drivu. Ko
ustvarite novi Office dokument, ga lahko shranite na Google Drivu.

▪ Pregledujte PDF dokumente, ki so shranjeni na Google Drivu. Prenesete lahko
tudi Office dokumente v PDF oblik z Google Drive.

▪ V Nastavitvah lahko preverite, koliko prostora za shranjevanje imate na Google Drivu.

▪ Varnostno shranite HTC One M9 na Google Drive, da boste naslednjič lahko
lažje povrnili podatke na drugo HTC napravo.

▪ Uporabljajte aplikacijo Google Drive, da upravljate Vaš pomnilnik na spletu.



Aktiviranje brezplačnega Google Drive prostora za shranjevanje

Izkoristite celo do 115 GB brezplačnega Google Drive prostora za shranjevanje. Kot
dodatek za shranjevanje, ki ste ga dobili z Vašim Google Drive računom, vam HTC
One M9 zagotavlja brezplačno uporabo dodatnih 100 GB on-line spomina v nasled-
njih dveh letih. Vpišite se na Vaš Google račun na HTC One M9 – vendar ne preko
Vašega računalnika ali katere druge HTC naprave – da izkoristite to ponudbo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Drive.

2. Če prvič odpirate aplikacije Google Drive, poglejte predstavitev izdelka, do-
kler ne vidite ponudbe za dodatni pomnilnik.

Če ste že prej odpirali to aplikacijo in trenutno ne vidite zaslona, na katerem
lahko sprejmete ponudbo, kliknite > Predstavljanje izdelka, da pogledate
predstavitev izdelka.

3. Na zaslonu, ki prikazuje dodaten spomin, kliknite Zahtevaj.

Ali, da kasneje izkoristite to ponudbo, kliknite Podrobnosti ponudbe in preve-
rite, do kdaj lahko izkoristite pravico glede te ponudbe.

Preverjanje prostora za shranjevanje na Google Drive

V Nastavitvah lahko preverite, koliko prostora za shranjevanje imate na Google
Drivu.

Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Spomin. Pod Pomnilnik na omrežju
boste videli pomnilnik Google Drive.

Prav tako lahko preverite Vaš on-line prostor za shranjevanje v aplikaciji Drive.
Kliknite , nato pa boste videli prostor za shranjevanje v meniju.

Občasno preverite, koliko prostora imate v pomnilniku na mreži, preden shranite več
vsebin.

▪ Če aplikacija Google Drive ni nameščena na Vašem telefonu, jo prevze-
mite iz trgovine Google Play.

▪ Ko izteče obdobje brezplačne dvoletne uporabe, so možni dodatni po-
goji, vključno z naročnino. Za več informacij poglejte uporabniško stran
Google Driva na support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.

▪ Aplikacija Google Drive je v lastništvu Googla in ni povezana s HTC
Corporation.

Preden se Google Drive mesto pojavi v Nastavitvah, je najprej potrebno
pristopiti hGoogle Drivu s pomočjo HTC aplikacije. Na primer, izkoristite
aplikacijo Pošta, da delite povezavo na Vašo Google Drive datoteko.

Posodobitve datotek zahtevajo nameščeno aplikacijo Drive na Vašem HTC
One M9. Če aplikacija ni nameščena v tovarniških nastavitvah, jo lahko
prevzamete in nameščate iz trgovine Google Play.



Prenos slik in videoposnetkov na Google Drive

Uporabljajte Galerijo, da fotografije, ki ste jih posneli, prenesete na Google Drive.

1. Kliknite , nato pa izberite, kakšen prikaz želite imeti za Vaše fotografije in
videoposnetke.

2. Kliknite album ali dogodke, ki vsebujejo fotografije in video zapise, ki jih že-
lite shraniti.

3. Kliknite .

4. V meniju kliknite Drive.

5. Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite dodati, nato pa kliknite Na-
prej.

6. Izberite ali ustvarite mapo na Google Drivu.

7. Kliknite V redu.

Googlovi zemljevidi

O Googlovih zemljevidih

Googlovi zemljevidi vam omogočajo iskanje po Vaši trenutni lokaciji, uvid v tre-
nutno stanje v prometu in prejem podrobnihnavodil za smer do Vašega cilja.

Prav tako omogoča iskanje Vam zanimivih mest in naslovov na zemljevidu, ali sliko
prikaza Street View.

Uporaba zemljevida

Ko odprete Googlove karte, lahko enostavno določite Vašo lokacijo na zemljevidu
ali pregledate bližnja mesta s pomočjo opcije premikanja ali s premikanjem zemlje-
vida.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Zemljevidi.

2. Kliknite zaslon, da se prikaže Vaša trenutna lokacija. Modra oznaka ali
kaže Vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

3. Kliknite da vklopite Kompas način. V Kompasovem načinu se mapa orien-
tira odvisno od smeri, v katero ste obrnjeni. Da izstopite iz Kompasovega na-
čina, kliknite .

4. Če želite videti več informacij, prikazanih na karti, kliknite , nato pa klik-
nite način prikaza kartice, kot je Promet ali Javni prevoz, da vklopite ali izklo-
pite to opcijo.

▪ Za iskanje Vaše lokacije z Googlovimi Zemljevidi je treba omogočiti
vire lokacij.

▪ Aplikacija Google zemljevid ne pokriva vsake države ali mesta.



Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo tako, da kliknete zaslon.

▪ Aplikacije lahko prevzamete neposredno s spletnih strani.

▪ Aplikacije, ki ste jih prevzeli na spletni strani, so lahko iz neznanih virov.

Za premikanje karte, ko držite Vašo napravo z eno roko, dvakrat kliknite za-
slon s palcem in zadržite dolgi dotik, nato pa povlecite palec navzdol.

▪ Z dvakratnim klikom na karto z dvema prstoma ali s ščipanjem ekrana odda-
ljujete zemljevid.

Za premikanje karte, ko držite Vašo napravo z eno roko, dvakrat kliknite za-
slon s palcem in zadržite dolg dotik, nato pa povlecite palec navzgor.

▪ Pritisnite in držite označeno področje z dvema prstoma, nato pa povlecite
prste v krogu, da zarotirate animacijo.

▪ Z dvema prstoma pritisnite in držite označeno področje, nato pa povlecite
prste navzgor, da bi zemljevid videli pod kotom. Povlecite navzdol, da vrnete
prikaz zemljevida.

Iskanje lokacije

Uporabljajte Googlov zemljevid, da natančneje določite lokacijo, kot npr. naslov ali
poslovno pisarno ali ustanovo (kot npr. muzej).

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Zemljevidi.

2. Kliknite vrstico za iskanje in vnesite element, ki ga želite najti.

3. Kliknite tipko Enter na tipkovnici ali kliknite ponujen element za iskanje. Če
v rezultatu dobite samo en element, bo označen z oznako lokacije .

4. Če je rezultat iskanja več najdenih možnosti, bo vsaka izmed njih označena z
rdečo točko ali z oznako pametne karte. Povlecite navzgor po zaslonu, da vi-
dite rezultate iskanja.

5. Če je mogoče, kliknite , da zmanjšate prikaze iskanja.



6. Kliknite kartico z rezultati iskanja, da preverite naslov, dobite navodila, vidite
lokacijo v Street View (če je dostopna) in še več.

7. Da preverite naslednjo in predhodno lokacijo, ki ste jo dobili z iskanjem,
drsite v levo ali desno.

Za novo iskanje povlecite informacijsko stran navzdol (če je v razširjenem prikazu),
nato pa kliknite .

Pridobivanje navodil

Prevzemite natančna navodila do Vašega cilja. Googlove karte imajo navodila do ci-
ljev ne glede na to, ali potujete z avtom, javnim prevozom, kolesom ali peš.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Zemljevidi.

2. Kliknite .

3. Izberite način potovanja do Vašega cilja.

4. Uporabite Vašo trenutno lokacijo kot začetno točko, ali kliknite Moja lokacija,
da vnesete Vašo začetno točko ali izberete lokacijo iz Vaše zgodovine iskanj.

5. Kliknite Izberi cilj, nato pa vnesite ali izberite želeni cilj.

6. Kliknite opcijo potiali tranzita, da dobite navodila. Izberite koledar, ki mu že-
lite dodati dogodek.

7. Kliknite informacijski prikaz, da vidite seznam navodil.

Ko zaključite s pregledom navodil, kliknite za ponastavitev zemljevida. Vaš cilj
bo avtomatsko shranjen v zgodovini Googlovih zemljevidov.

Če uporabljate javni prevoz, potem kliknite zaslon , da določite datum in
čas potovanja ali kliknite Opcije, da določite Vašo pot.



Druge aplikacije

HTC Dot View maska

Osebna prilagoditev (Personalizacija) opcije HTC Dot View

Če ste kupili HTC Dot View masko, ki je izdelana za HTC One M9, lahko upora-
bljate aplikacijo, da boste osebno prilagodili elemente, ki jih vidite preko maske.

Če želite pogledati zaslon Aplikacij, kliknite . HTC Dot View maska

Ozadje

Izberite vnaprej določeno ozadje, ali ustvarite lastno sliko ozadja iz fotografije.

1. V aplikaciji HTC Dot View kliknite Tema.

2. Izberite obstoječi vzorec kot Vašo sliko ozadja.

Da ustvarite lastno sliko zaslona, kliknite in izberite, ali želite uporabljati
obstoječo fotografijo v Galeriji ali želite posneti novo fotografijo.

3. Če ste izbrali ali posneli fotografijo, jo izrežite in kliknite Izvedeno.

4. Klikni Uporabi.

Za najboljše rezultate pri ustvarjanju lastne slike zaslona uporabljajte enostavne
slike s kontrastnimi barvami med predmetom/osebo in ozadjem. Na primer upora-
bljajte sliko, na kateri je predmet/oseba visokega kontrasta glede na ozadje.

HTC Dot View aplikacija je dostopna v Google Play aplikaciji. Pre-
pričajte se, da ste namestili zadnje posodobljene aplikacije.



Vrste obvestil za prikaz

Obvestila za alarme, časovnike in dogodke iz koledarjev bodo avtomatično prikaza-
napreko HTC Dot View maske. Izberete lahko prikaz ali skrivanje obvestil aplikacij,
ki vsebujejo Pošto, Sporočila, Telefon in še več.

1. V aplikaciji HTC Dot View kliknite nastavitve Obvestil.

2. Izberite, katere mape želite prikazati ali skriti.

Ne vidite nedavnihklicev na HTC Dot View maski?

Po vnaprej določenih nastavitvah se bodo na HTC Dot View prikazalido 3 prejetiali
poslaniklici.

▪ Če jih ne vidite, odprite aplikacijo HTC Dot View in izberite Prikaži zgodo-
vino pogovorov.

▪ Če ste izbrali zaklepanje zaslona z določeno zaščito, boste morali vnesti za-
ščito, da se prikažejo nedavni klici.

Kontrole glasbe in obvestil aplikacij se ne prikazujejo na HTC Dot
View?

Preglejte, ali so dovoljene opcije HTC Dot View kontrole glasbe in obvestil.

1. Izberite Nastavitve, nato pa kliknite Varnost> Pristop k obvestilom

2. Kliknite opcije HTC Dot View kontrola glasbe in HTC Dot View Obvestil, če
niso izbrane.



Ali potrebujete več informacij?

Za več informacije poglejte HTC Dot View vodnik za začetnike, ki ga dobite z
masko.

Način delovanja za otroke

Prehod na Način dela za otroke

Uporabljajte Način dela za otroke, da omogočite zabavo za Vaše otroke in onemogo-
čite neodobren pristop določenim vsebinam. Medtem ko otroci uživajo v velikem šte-
vilu iger, videoposnetkov in knjig, lahko tudi vi spremljate njihov napredek pri učenju.

Za več informacij o načinu dela za otroke obiščite www.zoodles.com.

Ustvarjanje Načina dela za otroke

Dodate lahko več profilov otrok, da prilagodite izkušnjo učenja posamezno vsakemu
otroku.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Način delovanja
za otroke. Prvič, ko uporabljate Način dela za otroke, morate ustvariti račun
ali se prijaviti na svoj Zoodles™ račun.

2. Če se pojavijo navodila na zaslonu, jih spremljajte, da namestite zaklepanje.

3. Izpolnite informacije profila, nato pa kliknite Ustvari profil.

4. Kliknite Zaključi, ali kliknite Dodaj otroka za ustvarjanje novega profila.

Raziskava Načina delovanja za otroke

Uživajte v različnih aktivnostih za otroke v načinu dela za otroke.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Način delovanja
za otroke.

Za enostavni prehod v način dela za otroke lahko prav tako pritisnete in držite
tipko NAPAJANJE, nato pa kliknete Način dela za otroke.

2. Kliknite profil otroka.

3. Za začetek raziskovanja Načina dela za otroke, kliknite Džungla.

4. Kliknite ikone, da pristopite k igram in aplikacijam, predvajate posnetke
zgodb in še več.

5. Za izhod z igrišča in vrnitev na zaslon, kliknite Karta > Profili.

Navedena opcija ni dostopna za vse naprave.



Starševska nadzorna plošča je mesto, kjer lahko spremenite nastavitve aplikacije, iz-
berete teme za učenje, ki jih želite poudariti in še več.

1. Na glavnem zaslonu Način dela za otroke, kliknite Starševska nadzorna
plošča.

2. Kliknite Nadaljuj do nadzorne plošče.

3. Potrdite Vaša dejanja s pomočjo določenih nastavitev.

4. Kliknite opcije za spremembo nastavitev in pregled aktivnosti Vašega otroka v
aplikaciji. 

Reklamiranje tem za Vašega otroka

Izberite teme za učenje, na katere želite, da se osredotoči Vaš otrok, celo, ko se za-
bava v načinu dela za otroke.

1. Na starševski nadzorni plošči kliknite Kontrole.

2. Na zaslonu Reklamiraj teme, povlecite drsnike raznih elementov za povečanje
ali zmanjševanje povezanih aplikacij, iger in videoposnetkov, ki se prikazu-
jejo otrokom.

Spremljanje napredka Vaših otrok

1. Na starševski nadzorni plošči kliknite Pregled.

2. Kliknite , dokler ne vidite podrobnosti o skupnem napredku Vašega otroka
in čas, ki ga je preživel pri določeni postavki.

Če ste se naročili na premijski načrt, kliknite Ocena za več informacij o ciljih učenja
Vašega otroka.

Kako lahko omogočim otrokom pristop do aplikacij v Načinu dela za otroke?

Izberete lahko, na katere aplikacije bo v HTC One M9 lahko pristopil Vaš otrok v
Načinu dela za otroke.

1. Na starševski nadzorni plošči kliknite Kontrole.

2. Kliknite , dokler ne vidite opcijo Dodajte Vaš zaslon aplikacij. Prikazan bo
seznam aplikacij, ki so nameščene na Vašem telefonu.

3. Kliknite polje za označevanje ob aplikaciji, ki naj bo dostopna v Načinu dela
za otroke.

Omogočanje dohodnih klicev v načinu dela za otroke.

Želite sprejemati ali blokirati dohodne klice, ko je telefon v Načinu dela za otroke?

1. Na starševski nadzorni plošči kliknite za odpiranje menija.

2. Kliknite Nastavitve > Naprava.

3. Kliknite , nato pa označite ali odstranite oznako ob opciji Dovoli dohodne
klice.

Zapiranje Načina dela za otroke

Na glavnem zaslonu Zoodles kliknite ter potrdite dejanje s pomočjo svoje dolo-
čene nastavitve.



HTC Car

Na poti s HTC Car

Sedaj lahko med vožnjo enostavno uporabite HTC One M9 za navigacijo do cilja, z
zabavo in za kontaktiranje z ljudmi, do katerih Vam je mar. Pristopite h glasbi, tele-
fonskim klicem, kartam in še več z aplikacijo HTC Car.

1. HTC Car se bo takoj vklopil, ko vklopite HTC One M9 v HTC set za vozilo.

2. Drsite s prstom navzgor ali navzdol za prikaz tega, kar lahko storite v HTC
Car.

Ko odstranite HTC One M9 iz HTC seta za vozilo, se bo HTC Car avtomatsko zaprl.

Aplikacija HTC Car lahko zaprete ročno tako, da pritisnete na glavnem zaslonu.

Uporaba glasovnih ukazov v HTC Car

Kontrolirajte aplikacijo HTC Car z Vašim govorom.

1. HTC Car, kliknite zaslon s tremi prsti za aktivacijo načina delovanja z upra-
vljanjem z govorom.

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

Iskanje mest v HTC Car

1. V HTC Car kliknite Navigacija.

2. Da poiščetemesto, kliknite , nato pa vnesite lastne ključne besedeza iskanje.

3. Da poiščeteže najdena mesta, kliknite Prejšnje.

4. Da dobite navodila za prihod do prihodnjega dogodka v Koledarju, kliknite
Sestanki in nato kliknite prihodnji dogodek.

Ko uporabljate HTC Car, se vrnite na glavni zaslon s katerega koli drugega
zaslona s pritiskom na tipko.

Govorno upravljanje lahko prav tako aktivirate:

▪ Z dotikom na oznako Govor na glavnem zaslonu aplikacije.

▪ S klikom na gumb za sprejemanje klicev na naglavni Bluetooth napravi.

Klicanje Recite”Pokliči[ime osebe v imeniku]”

Reproduciranje
glasbe

Recite “Reproduciraj [ime pesmi, albuma, ime izvajalca
ali žanr]”

Najdite nekaj na
zemljevidu

Recite “Navigiraj”. Ko slišite vprašanje aplikacije, kam
želite iti, povejte naslov in ime Vašega cilja.

Možno je, da ta funkcija ni dostopna v vseh jezikih.



Ste pripravljeni na doživetje? S samo nekaj dotiki zaslona lahko najdete zanimiva
mesta v Vaši okolici.

1. V HTC Car kliknite Navigacija.

2. Kliknite kategorijo, na primer, Restavracija ali Parkirišča, da vidite, kaj se na-
haja v Vaši okolici.

3. Da najdete mesto, kliknite , nato pa vnesite lastne ključne besedeza iskanje.

Predvajanje glasbe v HTC Car

1. V aplikaciji HTC Car kliknite Glasba.

2. Drsite levo ali desno za iskanje po kategorijah.

3. Kliknite za iskanje po Vaši zbirki.

4. Kliknite album, pesem ali seznam za reproduciranje, ki jih želite poslušati.

Klicanje s HTC Car

▪ Kliknite Avtomat za izbiro, da odprete tipkovnico za klicanje.

▪ Kliknite Ljudje, nato pa izvedete pregled do kategorije ali preiščite z vnosom
imena.

▪ Kliknite Govor in recite “Kliči” in recite ime osebe. Ba oruner, recite “Pokliči
Jennifer Singer”.

Sprejem dohodnega klica v HTC Car

Če imate dohodni klic, enostavno kliknite Sprejmi ali Zavrni

▪ Če slišite vprašanje, odgovorite z “da” ali “ne”za sprejem ali zavrnitev klica.

▪ Kliknite Sprejemi ali Zavrni.

Prilagoditev HTC Car

▪ Za spremembo določenega obnašanja HTC Car kliknite Nastavitve.

▪ Za dodajanje več aplikacij v HTC Car kliknite in izberite aplikacijo.



URA

Uporaba ure

Od aplikacije Ura lahko dobite več kot samo prikaz datuma in časa. HTC One M9
lahko uporabljate tudi kot svetovno uro, ki bo kazala datum in čas v mestih širom
sveta. Namestite lahko alarme in spremljate Vaš čas z uporabo štoparice in odšteval-
nika.

Namestitev alarma

Določite lahko enega ali več alarmov.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ura.

2. Na kartici alarm izberite želeni alarm in kliknite nanj.

3. Pod opcijo Namesti alarm izberite želeni čas.

4. Če želite, da se alarm ponavlja, izberite Ponovi.

5. Kliknite Zaključeno.

Ročna nastavitev ure in datuma

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Ura.

2. Na kartici Svetovna ura kliknite > Postavke lokalnega časa.

3. Odstranite oznako ob opciji Avtomatične izbire časovne zone ter nastavite čas
cone, datum in čas.

Vremenska napoved

Preverjanje vremenske napovedi

Uporabljate aplikacijo in mini-aplikacijo Vremenska napoved za kontrolo trenutnega
časa in vremenske napovedi za nekaj naslednjih dni. Dodatno lahko poleg svojega
trenutnega položaja prikažete tudi vremensko napoved za druga mesta po vsem
svetu. Vremenska napoved

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Vremenska napo-
ved. Videli boste vremensko napovedza različna mesta, vključno z mestom,
kjer trenutno ste.

2. Kliknite mesto za prikaz vremenske diagnoze.

3. Drsite na kartico Vremenska napovev sako uro, da pregledate vremensko na-
poved za Vašo izbrano lokacijo.

4. Za prikaz vremena v drugih mestih, kliknite , nato pa izberite želeno mesto.

▪ Za izklop, odstranite oznako pred alarmom. 

▪ Če potrebujete več kot tri alarme, kliknite .

Za prikaz točnega časa izberite opcijo prikaza 24-urnega formata.



6. Za dodajanje več mest kliknite, , nato pa vnesite lokacijo.

7. Za spremembo skale temperature, razporeda posodobitev in več, kliknite >
Nastavitve.

Vaše nastavitve v aplikaciji Vremenska napoved prav tako upravljajo informacije, ki
so prikazane v aplikaciji Ura in Koledar.

Snemanje govora

Snemanje izseka govora

Uporabljajte aplikacijo za Snemanje govora, da boste posneli informacije med pre-
davanji, intervjuji, ali, da ustvarjate lasten govorni dnevnik.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Snemalnik go-
vora.

2. Držite mikrofon v bližini vira zvoka.

3. Kliknite , da začnete s snemanjem govora.

4. Kliknite , da zaustavite snemanje.

Za reproduciranje govornega izseka kliknite .

Za pregled vseh Vaših govornih izsekov, kliknite Pritisnite in držite go-
vorni izsek, da boste videli opcije za delitev.

Aplikacija za snemanje govora je lahko aktivirana v ozadju, medtem ko vi
uporabljate Vašo napravo v druge namene, razen v primeru, če odprete
neko drugo aplikacijo, ki prav tako uporablja avdio funkcije.



Povezovanje na internet

Vklop in izklop podatkovne zveze
Z izklopom podatkovne zveze lahko podaljšate trajanje baterije ter privarčujete
denar za podatkovne prenose.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Kliknite oznako Mobilnega omrežja za vklop ali izklop podatkovne zveze.

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

Tukaj je nekaj primerov:

▪ Streaming spletnegavideoposnetka in glasbe

▪ Igranje on-line iger

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

▪ Kliknite Bluetooth za vklop le-tega.

▪ Pošiljanje in varnostno kopiranje Vaših datotek v on-line račun za shranjeva-
nje.

▪ Uporaba HTC One M9 kot brezžičnega modema.

▪ Delitev Vaše mobilne podatkovne zveze preko USB »tetheringa«

Če želite zmanjšati uporabo podatkovnih prenosov,potem se povežite preko Wi-Fi
mreže vedno, ko je to možno in zmanjšajte pogostost sinhronizacije on-line računov
in elektronskih pošt.

Če nimate vklopljene podatkovne zveze in niste povezani z Wi-Fi zvezo,
potem ne boste sprejemali avtomatskih posodabljanj in druge sinhronizi-
rane informacije na Vašem računu elektronske pošte, računu družabnega
omrežja ter drugo.

Za govorne klice in podatkovne storitve boste potrebovali naročnino za
4G/LTE™ za uporabo 4G/LTE™ mreže Vašega ponudnika storitev. Za
več informacij kontaktirajte Vašega operaterja.



Vklop in izklop podatkovnega gostovanja

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

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Kliknite Podatkovna povezava.

3. Izberite ali odstranite opcijo Podatkovnega gostovanja.

Spremljajte Vašo podatkovno porabo

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

1. Na Začetnem zaslonukliknite :, nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.

3. Kliknite Podatkovna poraba.

4. Na kartici Mobilne mreže izberite Omeji podatkovno porabo, kliknite OK, da
avtomatično onemogočite podatkovno zvezo, ko dosežete limit porabe.

5. Nato določite mesečni limit podatkovne porabe (zgornja linija na zaslonu).

6. Izberite Obvesti me o podatkovni porabi, nato pa povlecite spodnjo linijo na
zaslonu, da namestite mesečni limit podatkovne porabe.

7. Kliknite Ponastavitev podatkovne porabe, nato pa namestite dan v mesecu, ko
se navedeni ciklus ponovi. Navedeni dan je običajno prvi dan Vašega ciklusa
računa.

8. Na zaslonu lahko vidite tudi, kolikšno podatkovno porabo ste dosegli v dolo-
čenem obdobju (vertikalne linije).

Pregled podatkovne porabe aplikacij

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.

3. Kliknite Podatkovna poraba.

4. Na zaslonu lahko vidite tudi, kolikšno podatkovno porabo ste dosegli v dolo-
čenem obdobju.

Če povezujete Vašo napravo na drugo prenosnoWi-Fi brezžično pristopno
točko, kliknite >Mobilni hotspot, da omejite prevzemanje podatkov v
ozadju, kar lahko vpliva na dodatne stroške.

Podatkovna poraba, ki jo meri Vaša naprava se lahko razlikuje in je lahko
manjša kot Vaša resnična poraba.

Uporaba podatkovnih storitev v gostovanju je lahko draga. Za več infor-
macij kontaktirajte Vašega operaterja.



5. Listajte na dno zaslona, da vidite seznam aplikacij in informacij o njihovi po-
datkovni porabi.

6. Za več informacij kliknite želeno aplikacijo

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

Vklop in izklop Wi-Fi zveze

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije Wi-Fi.

3. Kliknite Wi-Fi, da boste videli seznam dostopnih brezžičnih omrežij.

Povezovanje na Wi-Fi mrežo

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

Poglejte Vklop in izklop Bluetootha na strani 180.

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

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

4. Kliknite Poveži. Ko je Vaša naprava povezana na mrežo, boste v statusni
vrstici videli oznako za Wi-Fi .

Povezovanje z Wi-Fi mrežo preko WPS-a

Če uporabljate Wi-Fi strežnikz Wi-Fi zaščito nastavitev (WPS), lahko enostavno po-
vežete HTC One M9.

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

PoglejteVklop in izklop Bluetootha na strani 180.

2. Kliknite > WPS Push, nato pritisnite tipko WPS na Vašem Wi-Fi strežniku.

▪ Da bi ročno iskali Wi-Fi omrežja, kliknite > Skeniraj.

▪ Če ni prikazana želena Wi-Fi mreža, kliknite > Dodaj mrežo ročno, da
jo dodate.

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

Za namestitev Wi-Fi zaščitene mreže s PIN številko, kliknite > Vnos
WPS PIN.



Avtomatsko spajanje na javno Wi-Fi mrežo (WISPr)

Namestite lahko, da se naprava avtomatično poveže z javno Wi-Fi mrežo, ki jo
redno uporabljate. Tako vam ne bo treba vedno opravljati postopka preverjanja av-
tentičnosti, ko se povežete s to mrežo Wi-Fi. Dodajte Vaše poverilnice WISP(Brezži-
čni ponudnik storitev internet gostovanja) v nastavitvah.

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Če je Wi-Fi zveza izključena, kliknite Wi-Fi ikono, da jo vključite.

3. Kliknite Wi-Fi.

4. Kliknite > Napredno.

5. Pod WISPr nastavitvah izberite Avtomatično povezovanje in nato kliknite na-
stavitve WISPr računa > Dodaj nov račun.

6. Vpišite ime ponudnika storitev, Vaše ime za prijavo (polno ime domene) in
geslo.

7. Kliknite > Shrani.

8. Povezovanje na javno Wi-Fi mrežo

Povezovanje na VPN
Dodajte virtualne zasebnemreže (VPN) tako, da se lahko povežete in pristopite
virom znotraj zaščitenih lokalnih mrež, kot je npr. mreža Vašega podjetja.

Pri povezovanju na lokalno mrežo Vašega podjetja je možno, da boste vprašani po:

▪ Vnesite novi PIN, ki ga želite uporabljati in nato kliknite Nadaljuj.

▪ Vpišite Vaše podatke za prijavo.

▪ Prevzemite in namestite določene VPN aplikacije v HTC One M9.

Kontaktirajte Vašega administratorja omrežja za podrobnosti– HTC One M9 mora
prav tako najprej vzpostaviti Wi-Fi ali podatkovno zvezo preden lahko zaženete
VPN zvezo.

▪ Če imate pristop na več javnih Wi-Fi mrež, lahko dodate pet skupin pri-
stopnih podatkov v seznam WISPr računov.

▪ Na seznamu Vašega WISPr računa, kliknite in držite račun, ki ga želite
odstraniti ali urediti.

Ta pristopna točka Wi-Fi mreže potrebuje podporo WISPr internetnega
portala. Za več informacij kontaktirajte Vašega operaterja.



Dodajanje VPN zveze

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mrežekliknite Več.

3. Kliknite VPN > Dodaj VPN profil.

4. Vnesite VPN nastavitve in jih uredite s pomočjo informacij, ki ste jih pridobili
od mreženega administratorja.

5. Kliknite Shrani.

Povezovanje na VPN

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.

3. Kliknite VPN.

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

5. Vpišite Vaše podatke za prijavo ter kliknite Poveži. Ko ste povezani, se bo
ikona VPN zveze pojavila v obvestilnem delu statusnega traku.

Nato lahko odprete Internet brskalnik, da pristopite k mreži.

Izklop VPN-a

1. Odprite panel z Obvestili.

2. Izberite VPN obvestila in kliknite Prekini zvezo.

Uporaba HTC One M9 kot brezžičnega modema
Delite svojo podatkovno zvezo z drugimi napravami tako, da boste pretvorili HTC
One M9 v brezžični modem.

1. Na Začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže, kliknite Več.

3. Kliknite Delitev mobilne mreže > Nastavitve prenosnega Wi-Fi hotspota.

Ko prvič vklopite Wi-Fi hotspot, ga boste morali namestiti.

Najprejje treba namestiti zaklepanje zaslona s PIN-om ali z geslom pred
uporabo akreditacije in namestitvijo VPN-a

▪ Prepričajte se, da je podatkovna zveza vklopljena.

▪ Za uporabo te storitve morate imeti odobren podatkovni načrt, ki je s
strani ponudnika mobilnih storitev povezan z Vašim računom. Naprava,
ki je povezana na Wi-Fi hotspotom uporablja Vaš podatkovni promet.



4. Vnesite ime routerja ali uporabite določeno ime routerja.

5. Vnesite geslo ali uporabite določeno geslo.

Geslo je ključ, ki ga je treba vnesti v Vaše naprave, da bi se lahko povezali in
uporabljali HTC One M9 kot brezžični modem.

6. Da zavarujete Vaš Wi-Fi hotspot, kliknite > Napredno.

Izberite iz dostopnih nastavitev in nato kliknite .

7. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije Wi-Fi hotspot.

HTC One M9 je pripravljen za uporabo kot brezžični modem, ko se v statusni vrstici
pojavi .

Delitev internetne povezave Vašega telefona
preko USB tetheringa 
Ali nimate povezave na internet na svojem računalniku? Ni problema. Uporabite po-
datkovno zvezo HTC One M9 za povezovanje na internet.

1. Na Začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže, kliknite Več.

3. Kliknite Delitev podatkovne mreže> Nastavitve USB mreže> USB tethering.

4. Povežite HTC One M9 z računalnikom s pomočjo dostavljenega USB kabla.

▪ Poskrbite, da so driveri za USB povezave Vaše naprave posodobljeni,
zato namestite najnovejšo verzijo HTC Sync Managerja na Vaš osebni
računalnik.

▪ Poskrbite, da vam je mobilni operater omogočil to storitev.

▪ Možno je, da boste morali dodati USB tethering v Vaš podatkovni načrt,
kar lahko predstavlja dodatne stroške. Za več podrobnostikontaktirajte
Vašega mobilnega operaterja. Prepričajte se, da je podatkovna zveza
vklopljena.

▪ Prepričajte se, da je podatkovna zveza vklopljena.

Da zmanjšate varnostna tveganja, uporabljajte običajne varnostne nastavi-
tve in določite močno in edinstveno geslo.



Brezžična delitev

Bluetooth

Vklop in izklop Bluetootha

1. Na začetnem zaslonu kliknite , nato pa poiščite in kliknite Nastavitve.

2. Kliknite oznako Bluetooth za vklop ali izklop Bluetooth zveze.

3. Kliknite Bluetooth, da boste videli seznam dostopnih naprav.

Povezovanje Bluetooth naglavnega seta

Glasbo lahko poslušate s pomočjo Bluetooth stereo naglavnega seta ali lahko brezži-
čno kličete s pomočjo združljiveganaglavnega seta.

1. Vklopite Bluetooth in poglejte seznam dostopnih naprav.

2. Če na prikazanem seznamu ni Vašega naglavnega seta, kliknite , nato pa klik-
nite Skeniraj za osvežitev seznama.

3. Ko se ime Vaših slušalk pojavi v oddelku Dostopne naprave, kliknite nanj.
HTC One M9 se bo avtomatično povezal z naglavnim setom, status zveze na-
glavnega seta pa se bo prikazal v oddelku Povezane naprave.

4. Če bo od vas zahtevana šifra, vnesite 0000 ali 1234, ali poiščite šifro v navo-
dilih za slušalke.

Ko so Bluetooth slušalke povezane, boste videli v statusni vrstici.

Izklopite Bluetooth, ko ga ne uporabljate, da prihranite baterijo, ali na me-
stih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, kot je v letalu ali v
bolnicah.

Pred povezovanjem naglavnega seta morate le-tega namestiti v viden
režim, da bi ga HTC One M9 lahko našel. Za več podrobnosti poglejte op-
cijo pomoč znotraj aplikacije.



Običajno je povezovanje naglavnega seta zelo enostavno s pomočjo Bluetootha na
HTC One M9.

Dogodi se lahko, da jih boste morali ponovno povezati, če ste jih uporabljali z drugo
Bluetooth napravo.

1. Vklopite Bluetooth in poglejte seznam povezanih naprav.

2. Kliknite ime slušalk v oddelku Povezane naprave.

3. Če bo od vas zahtevana šifra, vnesite 0000 ali 1234, ali poiščite šifro v navo-
dilih za slušalke.

Če še vedno ne morete povezati naglavnega seta, spremljajte navodila za Prekinitev
povezave Bluetoothnaprave nato pa spremljajte korake pod Spajanje Bluetooth na-
glavnega seta.

Prekinitev združevanja 

1. Vklopite Bluetooth in poglejte seznam povezanih naprav.

2. V seznamu povezane naprave, kliknite ±t za prekinitev povezovanja.

3. Kliknite Prekinitev povezovanja.

Sprejemanje podatkov preko Bluetootha

HTC One M9 Vam omogoča prevzemanje raznih podatkov s pomočjo Bluetootha,
kot so fotografije, glasba, informacije o stikih, dogodki v koledarju in dokumenti,
kot so tisti v PDF formatu.

1. Vklopite Bluetooth.

2. Z naprave pošiljatelja pošljite eno ali več datotek na HTC One M9.

3. Če se to od vas zahteva, odobrite zahtevo za povezovanje na Vašem HTC One
M9 in na napravi pošiljatelju. Možno je, da bo od vas zahtevan vnos istega
gesla ali, da potrdite avtomatično generirano geslo na obeh napravah.

Takrat boste prejeli zahtevo za avtorizacijo Bluetootha.

4. Kliknite poveži.

5. Ko Vaša naprava sprejme zahtevo za prenos datoteke, drsite navzdol po za-
slonu, da odprete panel z Obvestili, kliknite obvestilo o datoteki, ki se pošilja
in kliknite Sprejmi.

Za pošiljanje podatkov preko Bluetootha poglejte dokumentacijo izdelka.



6. Ko se datoteka prenese, bo prikazano obvestilo. Drsite po ekranu navzdol, da
odprete panel z Obvestili in nato kliknite ustrezno obvestilo, da boste pregle-
dali datoteko.

7. Kliknete lahko > Prikaži prejete datoteke, da boste pregledali prejete dato-
teke preko Bluetootha.

NFC

Uporaba NFC-ja

Z vgrajeno opcijo NFC na Vašem HTC One M9 lahko v trenutku delite vsebino z
drugimi NFC združljivimi napravami.

Delite spletne strani, fotografije, informacije o stikih in še več tako, da držite Vašo
napravo in drugo napravo eno ob drugi z zadnjima stranema.

NFC lahko uporabljate tudi za brezkontaktno plačilo. Dostopnost brezkontaktnih
plačil preko NFC-ja je odvisna od tega, ali zagotavlja Vaš mobilni operater to stori-
tev. Za več podrobnostikontaktirajte svojega mobilnega operaterja.

Vklop in izklop NFC-ja

1. Izberite Nastavitve, nato pa pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.

2. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije NFC.

NFC ni dostopen na vseh mobilnih telefonih.



Nastavitev in varnost

Vklop in izklop lokacijskih storitev
Za določanje Vaše lokacije s pomočjo HTC One M9 je potrebno vklopiti opcijo lo-
kacijskih storitev.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Lokacija.

2. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije lokacija.

3. Kliknite Način in izberite želeni način določanja lokacije. Na primer, za na-
tančno določanje Vaše lokacije izberite Visoka natančnost. Da varčujete z
energijo baterije, izberite Varčevanje energije.

Izklop storitev lokacije (kot npr. GPS-a) vključuje izklop vseh aplikacij na Vaši na-
pravi, ki odrejajo Vašo lokacijo. Vendar pa lahko nekatere druge aplikacije zbirajo
informacije o Vaši lokaciji preko drugih virov, celo, če izklopite to opcijo, kot na pri-
mer s pomočjo Wi-Fi mreže ali s triangulacijo signala.

Način letenja
Ko vklopite Profil letenja, so vse brezžične povezave na HTC One M9 izklopljene,
vključno z opcijami pozivov, podatkovnim prometom, Bluetoothom in Wi-Fi mrežo.

Ko izklopite Profil letenja, so opcije klicev ponovno dostopne, kakor tudi možnost
pristopa k podatkovnemu prometu in Wi-Fi mrežam.

Da vklopite ali izklopite Način letenja, storite nekaj od naslednjega.

▪ Pritisnite in držite NAPAJANJE, nato kliknite Profil letenja.

▪ Z dvema prstoma povlecite statusno vrstico, da odprete Hitre Nastavitve.
Kliknite Način letenja zaradi vklopa ali izklopa.

Ko je vklopljen, je oznaka Profil letenja prikazana v statusni vrstici.

▪ Po vklopu Načina letenja lahko ročno vklopite Bluetooth in Wi-Fi.

▪ Če je vključen USB tethering, bo Način letenja le-tega izklopil. Možno
je, da boste moralo ponovno vklopiti ta način prenosa, ko izklopite
Način letenja.



Nastavitev avtomatskega izklopa podatkovne
zveze
Da privarčujete z energijo in porabo podatkov, lahko odredite časovno obdobje, ko
želite, da se podatkovna povezava izključi, ko je telefon neaktiven. Ta opcija se akti-
vira, ko je zaslon 15 minut ugasnjen in podatkovna povezava neaktivna (ni aktivno-
sti prevzemanja, toka pošiljanja podatkov ali porabe podatkov).

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Baterija.

2. Kliknite Stanje mirovanja.

3. Da bi ročno spremenili nastavitve, odstranite oznako pred opcijo Avtomatsko
stanje mirovanja.

4. V Stanje mirovanja izberite čas začetka in čas zaključka izklopa podatkovne
povezave.

5. Kliknite Vklj./Izklj. oznako za vklop ali izklop opcije Stanja mirovanja.

Podatkovna zveza bo ponovno vzpostavljena, ko se zaslon ponovno vklopi.

Samodejna rotacija zaslona

1. Kliknite > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon, premiki in tipke.

2. Izberite opcijo Avtomatske rotacije zaslona, da jo vklopite ali izklopite.

Nastavitev časa do izklopa zaslona
Po določenem obdobju neaktivnost se zaslon izključi, da privarčuje energijo baterije.
Čas do izklopa zaslona lahko določite sami.

1. Kliknite > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon, premiki in tipke.

2. Kliknite Izklop zaslona in nato kliknite čas pred izklopom zaslona.

Osvetlitev zaslona
1. Na začetnem zaslonu kliknite > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon,

premiki in tipke.

2. Kliknite Osvetlitev.

3. Ko je izbrana opcija Avtomatske nastavitve osvetlitve, povlecite drsnik, da na-
mestite maksimalni nivo osvetlitve. S tem namestite mejo osvetlitve, ko izbe-
rete opcijo Avtomatske nastavitve osvetlitve.

4. Da določite osvetlitev ročno, izklopite Avtomatično nastavitev osvetlitve in
povlecite drsnik za nastavitev osvetlitve v levo, da zmanjšate, ali desno, da
povečate osvetlitev ekrana.

Vse aplikacije ne podpirajo avtomatičnega obračanja zaslona.



Zvoki dotikov in vibracij
Nekateri ljudje imajo radi povratne informacije, kot so toni ali vibracije, ko se doti-
kajo zaslona, medtem ko druge to moti. Lahko vklopite, ali izklopite različne vrste
tonov in vibracij ob dotikih na HTC One M9.

▪ Toni dotika, ko se dotikate zaslona zaradi izbire številk.

▪ Toni dotika, ko se dotikate elementov na zaslonu.

▪ Toni zaklepanja zaslona

▪ Povlecite za osvežitev tona

▪ Vibriranje na dotik tipk strojne opreme

▪ Toni dotika in vibracij, ko se dotikate HTC Sense tipkovnice

Vklop in izklop tonov in vibracij ob dotikih

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Zvok in obvestila.

2. Pod opcijo Sistem izberite opcijo, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.

Izklop tonov tipkovnice in vibracij

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite HTC Sense Input.

3. Kliknite Povratna informacija s tonom in nato izberite Nič, da izklopite tone
tipkovnice.

4. Odstranite oznako pred opcijo Povratna informacija z vibracijo, da izklopite
vibracijo tipkovnice.

Sprememba jezika zaslona
Sprememba jezika vpliva na videz tipkovnice, prikaz datuma in pasu ter na drugo.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite Jezik ter izberite jezik, ki ga želite uporabljati.

Način dela v rokavicah
Vklopite način dela v rokavicah tako, da zaslon deluje pravilno tudi, ko uporabljate
in nosite rokavice.

1. Na začetnem zaslonu kliknite > Nastavitve > Zaslon in premiki ali Zaslon,
premiki in tipke.

2. Izberite opcijo Način dela v rokavicah.

Ko je vklopljen ta način, boste videli, kje ste se dotaknili zaslona.



Nastavitve dostopnosti
Uporabljajte te nastavitve potem, ko ste prevzeli ali namestiti katero izmed orodij za
dostopnost, kot je bralnik zaslona, ki omogoča govorne povratne informacije. To op-
cijo lahko vklopite ali izklopite.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Dostopnost.

2. Izberite želene nastavitve.

Vklop in izklop premika povečanja
Če imate probleme z vidom ali želite samo bolje videti na ekran, uporabljajte pre-
mike za povečanje, da povečate dele zaslona Vašega zaslona.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Dostopnost.

2. Kliknite Premiki za povečanje, nato pa kliknite Vklj./Izklj opcijo za vklop ali
izklop.

Spremljajte navodila na zaslonu in se naučite, kako uporabljate premike za poveča-
nje.

Namestitev digitalnega certifikata
Uporabljajte digitalne certifikate, da boste omogočili pristop HTC One M9 ali zašči-
tenim Wi-Fi mrežam in da bi zagotovili preverjanje pristnosti on-line zaščitenim ser-
verjem. Iste informacije lahko pridobite od Vašega mrežnega administratorja ali jih
prevzamete sspletnih strani, ki zahtevajo preverjanje pristnosti..

1. Shranite certifikat v korensko map na HTC One M9.

2. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Zaščita.

3. Kliknite Namesti iz spomina.

4. Naredite pregled certifikata in ga odobrite.

5. Vnesite ime certifikata in izberite, kako ga želite uporabljati.

6. Kliknite V redu.

▪ Pred nameščanjem certifikata je treba dodeliti PIN ali geslo za zakle-
njen zaslon.

▪ Nekatere aplikacije, kot sta brskalnik ali e-pošta, vam omogočajo na-
meščanjem navedenih certifikatov znotraj aplikacije. Poglejte del
Pomoč v aplikaciji za več informacij.



Blokada trenutnega zaslona
Za dodatno varnost, ko nekomu pokažete Vaš telefon, uporabite opcijo blokade tre-
nutnega zaslona, da bi zaklenili zaslon na trenutni aplikaciji.

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Zaščita.

2. Pod Napredno kliknite Blokada zaslona, nato pa kliknite Vklj./Izklj. opcijo, da
bi le to vklopili ali izklopili.

3. Na zaslonu Aplikacije odprite želeno aplikacijo.

4. Kliknite , nato pa Kliknite na oznaki aplikacije.

5. Ko bo to od vas zahtevano, kliknite Start.

Če uporabljate zaklepanje zaslona, kliknite Zahtevaj kodo za odklepanje pred
izklopom opcije trenutnega zaslona za dodatno varnost.

6. Za izklop in blokado zaslona istočasno pritisnite in držitei i .

Izklop aplikacij
Aplikacije lahko, celo, če jih ne uporabljate pogosto, delujejo v ozadju in prevze-
majo podatke. Če aplikacije ni možno izbrisati, jo lahko dezaktivirate.

1. Na začetnem zaslonu kliknite ::: >Nastavitve > Aplikacije.

2. Drsite do kartice Vse.

3. Izberite aplikacijo in nato kliknite Dezaktiviraj.

Dodelitev PIN-a Nano-SIM kartici

1. Na začetnem zaslonu kliknite >Nastavitve > Zaščita.

2. Kliknite Namesti zaklepanje SIM kartice.

3. Izberite zaklepanje kartice, vnesite PIN, ki ga je dodelil operater in kliknite
OK.

4. Za spremembo PIN-a kartice kliknite Spremeni SIM PIN.

Vašo Nano-SIMkartico lahko zaščitite z določitvijo PIN številke. Preden
nadaljujete, se prepričajte, da imate originalno PIN številko, ki je prid-
obljena s strani Vašega operaterja.



Deblokada Nano-SIMkartice

Če ste večkrat, kot je to dovoljeno, napačno vnesli PIN, bo Nano-SIM kartica bloki-
rana in zaklenjena s PUK kodo.

Potrebovali boste PUK kodo, da boste lahko deblokirali Vašo napravo. Za to kodo
kontaktirajte Vašega mobilnega operaterja. 

1. Na Zaslonu za izbiranje številk vnesite PUK kodo, nato pa kliknite Nadaljuj.

2. Vnesite novi PIN, ki ga želite uporabljati in nato kliknite Nadaljuj.

3. Ponovno vnesite novi PIN, nato pa kliknite V redu.



Žigi in avtorske pravice

©2015 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, HTC logo, HTC One, HTC One logo, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound,
HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic in Zoe so bla-
govni in storitveni žigi v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah podjetja
HTC Corporation in njegovih partnerjev.

Google, Android, Android Beam, Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google
Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet in YouTube
so žigi Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, in Windows Media, so registrirani
zaščitni znaki ali zaščitni znaki Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Bluetooth® zaščitena beseda in logotip sta registrirana žiga Bluetooth SIG Inc.

Wi-Fi® in Miracast sta registrirana zaščitna znaka Wireless Fidelity Alliance Inc.

LTE je zaščitni znak ETSI-ja (Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde).

DLNA in DLNA disk logo, sta zaščitna znaka ali registrirana zaščitna znaka Digital
Living Network Alliance. Vse pravice pridržane. Nepooblaščena uporaba je strogo
prepovedana.

Izdelano z licenco Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in dvojni-D simbol so
zaščitni znaki Dolby Laboratories.

Dropbox in Dropbox logo sta zaščitna znaka Dropbox Inc.

iCloud, iPhone, iTunes, Mac in Mac OS so zaščitni znaki Apple Inc., registrirani v
ZDA in drugih državah.

microSD je zaščiteni znak SD-3C LLC.

Foursquare je zaščiteni znak Foursquare Labs, Inc.

Vsa zgoraj navedena imena podjetij, izdelkov in servisov so blagovne znamke, regi-
strirane blagovne znamke ali storitveni žigi njihovih lastnikov in njihova uporaba v
teh navodilih ne označuje povezanosti, združevanja ali odobritve s strani HTC Cor-
poration. Navedeni znaki se morajo pojavljati v teh navodilih.

Ni nujno, da se vse omenjene označbe pojavljajo v tem uporabniškem
priročniku.HTC Sync Manager programska oprema se lahko uporablja z materiali,
ki jih posedujete ali ste zakonsko pooblaščeni, da jih uporabljate in/ali kopirate. Ne-
pooblaščena uporaba in/ali podvajanje materialov, zaščitenih z avtorskimi pravi-
cami, je lahko kršitev zakona o avtorskih pravicah v ZDA in/ali drugih
državah/regijah. Kršitev mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah in zakona o av-
torskih pravicah ZDA, lahko povzroči izrek denarne in/ali zaporne kazni. HTC Cor-
poration ni odgovorna za kakršnokoli škodo ali izgubo (neposredno ali posredno), ki
bi lahko nastala zaradi uporabe te programske opreme.

Prikazi ekranov, ki so navedeni tukaj, so simulirani. HTC ne odgovarja za tehnične
niti uredniške napake ali izpuščene informacije, ki so vsebovane tukaj, niti za na-
ključne ali posledične škode, ki izhajajo iz odpreme tega materiala. Informacije se
zagotavljajo »kot so«, brez garancije katere koli vrste in se lahko menjajo brez pred-
hodnega opozorila. HTC prav tako zadržuje pravico, da kadar koli spremeni vsebino
tega dokumenta brez predhodnega opozorila.



Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kateri koli obliki
ali na kateri koli način, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, sne-
manjem in shranjevanje v arhivski sistem, ali prevesti v kateri koli jezik in v katero-
koli obliko, brez predhodnega soglasja s strani HTC-ja.


