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O priročniku

V tem priročniku uporabljamo naslednje simbole, da označimo koristne in
pomembne informacije:

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

7 O priročniku

To je nasvet. Nasvet Vam nudi alternativne možnosti, kako izvesti
določen korak ali postopek, ali pa 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 na-
našajo samo na določene situacije.

To označuje pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da izve-
dete določeno nalogo in da bi določena funkcija pravilno delo-
vala.

To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete
zaradi preprečevanja potencialnih problemov.



8 Pomembno obvestilo o podatkih, ki se lahko povrnejo

Pomembno obvestilo o podatkih, ki se
lahko povrnejo
Obstaja možnost vračanja datotek in drugih podatkov, ki so izbri-
sani ali odstranjeni iz Vaše naprave s pomočjo programske opreme
za vrnitev podatkov nekaterih proizvajalcev. Prav tako obstaja
možnost, da nekateri Vaši podatki ostanejo v Vaši napravi tudi po
vrnitvi le-te na tovarniške nastavitve.



Funkcije, v katerih boste uživali

Funkcije telefona HTC Desire 820

HTC Desire 820 vam nudi možnost hitre in enostavne namestitve. Prenos
vsebin z vašega starega telefona, kot so stiki, sporočila in medijske vsebine,
je mogoče izvesti neposredno na telefon HTC Desire 820.

Prav tako uživajte pri snemanju s kamero, s personalizacijo vsebin aplika-
cije HTC BlinkFeed in še veliko drugega.

Enostavna nastavitev telefona in prenos vsebin
･ Z našo storitvijo Get started lahko namestite in personalizirate svoj

HTC Desire 820 z vašega osebnega računalnika ter samo prevzamete
vaše nastavitve na HTC Desire 820. Glej Prva namestitev vašega no-
vega telefona na strani 17.

･ Z lahkoto prenesite vaše stike, sporočila, glasbo, fotografije, video-
posnetke in še veliko drugega iz Androida™ na HTC Desire 820. Glej
Prenos podatkov s telefona z android operacijskim sistemom na
strani 19.

Z uporabo HTC Upravitelja lahko s sinhronizacijo prenesete podatke
z iPhona. Glej Prenos podatkov in aplikacij z iPhona na vaš HTC tele-
fon na strani 119.

･ Ustvarite varnostne kopije podatkov s telefona HTC Desire 820 in jih
shranite na aplikacijo cloud, saj boste naslednjič lažje vrnili vsebine
na nov telefon.

Dinamični Začetni zaslon
Z aplikacijo HTC BlinkFeed personalizirajte svoj Začetni zaslon z informaci-
jami in novicami, ki so vam najbolj pomembne. Poglejte širok razpon vse-
bin, kot so kanali z novicami in z vašimi interesi, novice z družabnih
omrežij, nasveti glede HTC Desire 820 in še veliko tega. Vsebina se občasno
osvežuje, ko ste priključeni na internet. Glej Vaš dinamični Začetni zaslon
na strani 48.

HTC Dot View
S HTC Desire 820 dobite tudi HTC Dot View™ zaščitno prevleko, ki jo lahko
kupite. Z aplikacijo HTC Dot Wiew lahko personalizirate vsebino, ki je vidna
preko zaščitne prevleke, kot je ozadje, različne tipe obvestil, ki se prikažejo,
in še veliko drugega. Glej Personalizacija HTC Dot Viewa na strani 46.

Neverjetne funkcije kamere
･ Izberite iz široke palete možnosti, ki so vgrajene v načine fotografira-

nja in ustvarite lastni način. Glej načine fotografiranja na strani 61.

･ Z aplikacijo VideoPic lahko slikate fotografijo, medtem ko snemate
videoposnetek. Glej Snemanje fotografije med snemanjem videopos-
netka - VideoPic na strani 64.

･ Pojdite na način Panoramskega snemanja in obračajte fotoaparat za
snemanje širokokotne scene. Poglejte slikanje panoramskih fotografij
na strani 67.
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･ Preden slikate sami sebe, vključite aplikacijo Live Makeup, da bi bila
vaša koža videti bolj napeta. Glej Uporaba orodij za spremembo kože
v aplikaciji Live Makeup na strani 66.

･ Slikajte 4 fotografije, kamera pa jih bo avtomatično združila v eno fo-
tografijo. Glej Snemanje fotografij samega sebe z aplikacijo Photo
Booth na strani 66.

»Potopite se« v glasbo
･ Poglejte hipnotične vizualizacije, ko poslušate pesmi preko aplikacije

HTC Music. Če so dostopne besede pesmi, bodo le-te prikazane na
ekranu. Glej Gledanje besed pesmi na strani 97.

･ Z aplikacijo HTC BoomSound™ boste slišali vse podrobnosti, ne
samo med poslušanjem glasbe, temveč tudi, ko gledate videopos-
netke, igrate igrice in podobno. Glej HTC BookSound profil na strani
95.

Integracija Google Drive
S HTC Desire 820 za 2 leti pridobite dodatnih 100 GB na disku Google
Drive™. Glej Aktivacija brezplačnega Google Drive diska na strani 107.  
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Odpiranje paketa 

HTC Desire 820

1. Dvojni zvočniki

2. NAPAJANJE

3. Tipke za GLASNOST

4. 3,5 mm utor za slušalke

5. Senzor za bližino

6. Prednja kamera

7. LED razsvetljava za obvestila

8. Pokrov reže

9. USB priključek 
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･ Če želite uporabljati zaščito za ekran, potem ne pokrivajte ali
blokirajte senzorja za približevanje. Kupite originalno zaščito za
ekran HTC Desire 820.

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

Da bi lahko uporabljali 4G/LTE mrežo za vzpostavitev klicev in
uporabo podatkovnega prometa, potrebujete 4G/LTE™ uporabni-
ški paket Vašega operaterja. Za več informacij se obrnite na Va-
šega operaterja.



Nano-SIM kartica
HTC Desire 820 uporablja Nano-SIM kartico.

Uporabljajte samo standardno microSIM kartico. Vstavljanje manjše SIM
kartice, kot npr. Nano-SIM kartice z adapterjem in preurejene SIM kartice,
lahko povzroči poškodbo na reži za kartice.

Vstavljanje Nano-SIM kartice

1. Vaš HTC Desire 820 mora biti izklopljen. Trdno ga držite z licem
obrnjenega navzdol.

2. Pokrov reže odprite s palcem ali drugim prstom.

3. Odstranite držalo za Nano-SIM kartico.

4. Postavite Nano-SIM kartico v režo tako, da bo pozlačena stran kar-
tice obrnjena navzgor, odrezani vrh pa navzven.
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5. Držalo mora biti obrnjeno navzgor. Vstavite ga v režo.

6. Da zaprete pokrov reže, namestite plastični zglob in pritisnite pokrov,
dokler ne »sede« na svoje mesto.

Odstranjevanje Nano-SIM kartice.

1. Odprite pokrov reže s palcem ali drugim prstom.

2. Odstranite držalo za Nano-SIM kartico in odstranite Nano-SIM kar-
tico.

3. Da zaprete pokrov reže, namestite plastični zglob in pritisnite pokrov,
dokler ne »sede« na svoje mesto.

Spominska kartica
Spominsko kartico uporabljajte za shranjevanje fotografij, videoposnetkov
in glasbe. Ko morate sprostiti prostor na Vaši napravi in če aplikacija nudi
možnost shranjevanja na podatkovni kartici, potem lahko podatke shranite
tudi na njej.
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･ Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo
shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te
aplikacije izbrisane. Aplikacije je treba ponovno 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. Ponovno jih boste
morali namestiti.

Preden odstranite kartico, ugasnite HTC Desire 820.



Vstavljanje spominske kartice 

1. Odprite pokrov reže s palcem ali drugim prstom.

2. Obrnite HTC Desire z licem navzdol in vstavite microSD™ kartico v
spodnjo režo z zlatimi stiki obrnjeno navzgor, z odsekanim kotom pa
navznoter.

3. Da zaprete režo, ga nežno premaknite z ene na drugo stran, da gumi-
jasti zglob sam »sede« na svoje mesto. Nato nežno pritisnite pokrov. 

Izklop spominske kartice

Ko morate izklopiti spominsko kartico, ko je HTC Desire 820 vklopljen, naj-
prej odstranite spominsko kartico, da preprečite izgubo ali poškodbo dato-
tek na spominski kartici.

1. Pojdite na nastavitve in nato kliknite predal za shranjevanje.

2. Kliknite izklopi SD kartico.

Odstranitev spominske kartice

1. Odprite pokrov reže s palcem ali drugim prstom.

2. Spominsko kartico potisnite navznoter, da le-ta pride iz reže.

3. Da zaprete pokrov reže, namestite plastični zglob in pritisnite pokrov,
dokler ne »sede« na svoje mesto.
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Baterija

Menjava baterije

Priporočamo, da napolnite baterijo, še predno vklopite HTC Desire 820 in
ga začnete uporabljati.

1. Vklopite manjši del USB kabla v USB konektor.

2. Drugi konec USB kabla vstavite v adapter za napajanje.

3. Adapter za napajanje vklopite v električno vtičnico, da napolnite ba-
terijo. 
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･ Kot previdnost ukrep bo baterija zaustavila polnjenje, če se bo
pregrela.

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

･ HTC Desire 820 bi se lahko nekoliko zagrel, če istočasno upora-
bljate internet in polnite baterijo. To je normalno.

･ Ko se Vaša naprava napolni, potem zaradi varčevanja z energijo
izključite polnilec iz vtičnice. 

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

･ Za polnjenje telefona uporabljajte izključno adapter in USB
kabel, ki sta priložena k HTC Desire 820. Ko je nivo baterije
nizek, uporabite polnilec za polnjenje baterije, ne pa USB kabla
in povezovanja z računalnikom.



Izklop telefona

Vklop telefona

Pritiskajte tipko za VKLOP, dokler HTC Desire 820 ne zavibrira 

Vklop in izklop telefona

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko za VKLOP, da ga ponovno vklo-
pite.

2. Pritisnite in držite tipko za VKLOP nekaj sekund.

3. Kliknite tipko za izklop v meniju z opcijami na ekranu.

Ali želite hitre smernice za uporabo vašega
telefona?
Na vašem telefonu poglejte naša navodila v aplikaciji Tips & Help, prav tako
pa tudi pogosto postavljena vprašanja, da se naučite uporabljati telefon.

･ Ko vidite ikono Tips & Help na HTC BlinkFeedu, kliknite nanjo, da
boste izvedeli več.

･ Da odprete aplikacijo Tips & Help na Začetnem zaslonu, kliknite >
Tips & Help.

Iščete lahko tudi po temah. Prav tako lahko kliknete ter nato vne-
sete tisto, kar iščete. 
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Nastavitev telefona in
prenos podatkov

Prva nastavitev vašega novega telefona
Ko boste prvič vklopili vaš novi telefon, ga boste morali namestiti.

Pojdite preko namestitev telefona, izberite internetno povezavo, da se pri-
javite z vašimi računi, in še veliko drugega.

Obstajajo različne možnosti, ki jih lahko namestite med nastavitvami va-
šega telefona:

･ Če nameravate prenesti varnostne kopije iz vašega diska na omrežju,
lahko uporabite servis HTC Get Started, da personalizirate svoj novi
telefon in namestite svoje račune z vašega osebnega računalnika.

Na Fast and easy zaslonu za namestitev kliknite opcijo: želim upora-
bljati Get Started. Na vašem telefonu se bodo pokazale URL strani
servisa HTC Get Started in koda za združevanje (seznanitev). Na in-
ternetnem brskalniku vašega osebnega računalnika pojdite na URL in
vaš HTC račun, da boste lahko prevzeli vaše personalizirane nastavi-
tve na vaš telefon.

Če ste zaključili z namestitvijo HTC Get Started, še preden ste vklo-
pili vaš novi telefon, potem samo prevzemite vaše nastavitve z inter-
neta.

･ Če imate na vašem drugem telefonu, Androidu ali drugem telefonu,
vsebino, ki jo želite premakniti, izberite prevzem vsebine na vašem
starem telefonu.

･ Če imate varnostne kopije z vašega starega telefona, ki jih želite
vrniti iz spomina na spletu, izberite povrni na HTC varnostni kopiji.

Da boste lažje ustvarjali varnostne kopije in v prihodnosti povrnili vsebino s
telefona HTC Desire 820, izberite ustvarjanje varnostne kopije za vsak dan.
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Vklopite lahko aplikacijo TalkBack za glasovno upravljanje, še pre-
den izberete jezik. Pritisnite in držite dva prsta na ekranu toliko
časa, dokler ne slišite sporočila, ki vam pove, da je vklopljen pose-
ben način za slepe osebe.

Nekatere funkcije, ki potrebujejo internetno zvezo, kot so storitve,
povezane z lokacijo in avtomatično sinhronizacijo vaših računov
na spletu, lahko povzročijo dodatne stroške. Da se izognete tem
stroškom, onemogočite te funkcije v nastavitvah. Za več informa-
cij o storitvi lokacije poglejte Vklop in izklop lokacijskih storitev na
strani 141. 



Povrnitev varnostnih kopij iz pomnilnika na
spletu
Če ste že prej uporabljali varnostne kopije na HTC telefonu, jih lahko povr-
nete na vaš HTC Desire 820, ko prvič vklopite vaš telefon ali ko ga vrnete
na tovarniške nastavitve.

1. Ko vas telefon vpraša po vašem Google® računu, se prijavite na vaš
račun.

2. Uporabljajte vaš podatkovni promet ali Wi-Fi zvezo, da povežete vaš
telefon z internetom.

3. Če uporabljate vaše poverilnice Googlovega računa kot vaš HTC
račun in če so vaše varnostne kopije na Google Drive, potem se prija-
vite z Googlovim računom.

Če ne, kliknite opomni me pozneje, pojdite na preidi ali vrnite zaslon in
izberite preidi s HTC varnostnih kopij.

4. Uporabljajte navodila na ekranu, da povrnete vaše varnostne kopije
in nadaljujete z nastavitvami vašega telefona.

5. Drsite po zaslonu, da odprete ploščo z obvestili in preverite, če imate
kakšna obvestila glede dokončanja namestitev vašega telefona.

Brezplačne aplikacije iz trgovine Google Play™ se bodo povrnile, vi pa lahko
spremljate napredek v statusni vrstici. Da povrnete aplikacije, ki so plač-
ljive, jih morate prevzeti in namestiti iz trgovine Google Play.

Med namestitvijo se bodo vaše aplikacije pojavile na zaslonu z aplikacijami.
Bližnjice za aplikacije in Začetni zaslon bodo organizirani tako, kot so bili v
vaših varnostnih kopijah. HTC Desire 820 lahko uporabljajte med vrača-
njem aplikacij.
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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® zveze.



Prenos vsebin iz Android telefona
Na vašem starem Android telefonu prevzemite HTC Transfer Tool in ga
uporabite, da prenesete vaše vsebine na vaš novi HTC telefon. Vrste lo-
kalno shranjenih vsebin na vašem starem telefonu, ki jih orodje lahko pre-
nese, so stiki, sporočila, dogodki iz koledarjev, internetne oznake, glasba,
fotografije in videoposnetki. Prav tako je možno prenesti določene nastavi-
tve.

1. Če želite vaš novi HTC namestiti prvič, izberite Prevzemi vsebino s
starega telefona.

Ali pojdite v Nastavitve, nato pa kliknite Prevzemi vsebino z drugega te-
lefona.

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

3. Kliknite polni prenos, nato pa kliknite Nadaljuj.

4. Spremljajte korake, ki so prikazani na vašem novem telefonu, da prev-
zamete HTC Transfer Tool iz trgovine Google Play na vaš stari tele-
fon, nato ga namestite in odprite.

5. Ko vidite PIN na vašem starem telefonu, poskrbite, da se isti PIN po-
javi tudi na vašem novem telefonu preden nadaljujete.

6. Na vašem starem telefonu izberite vrsto vsebine, ki jo želite prenesti,
nato pa kliknite Začetek ali Prenos.

7. Počakajte, da se prenos zaključi.

8. Kliknite Zaključeno na obeh telefonih.

Prenos vsebine iz iPhona
Če imate iPhone, lahko s pomočjo HTC Upravitelja, enostavno prenesete
vaše stike, sporočila in druge vsebine.

Za več informacij poglej Prenos vsebin in aplikacij z iPhona na vaš HTC te-
lefon na strani 119.

Če želite prenesti samo vaše stike, lahko uporabljate tudi prenos s po-
močjo Bluetootha. Za podrobnosti glejte Prenos stikov z vašega starega
telefona s pomočjo Bluetootha na strani 20.
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･ Da boste lahko uporabljali HTC Transfer Tool na vašem starem
telefonu, potrebujete verzijo Androida 2.2 ali novejšo.

･ Če vaš stari telefon uporablja verzijo Androida 2.1 ali starejšo,
boste morali podatke prenesti preko Bluetootha®. Za podrob-
nosti glejte Prenos vsebin z vašega starega telefona preko Blue-
tootha na strani 20.

Če se PIN ne pojavi, to lahko pomeni, da se vaš stari telefon ne
more povezati z vašim novim telefonom. Če se to pripeti, posku-
site uporabiti drugi postopek za prenos.



Prenos stikov z vašega starega telefona s
pomočjo Bluetootha
Uporabite Bluetooth, da prenesete stike iz iPhona, telefona, ki uporablja
verzijo Android 2.1 (ali starejšo verzijo) ali iz drugih vrst telefona. V odvisno-
sti od zmožnosti vašega starega telefona je mogoče, da boste lahko poleg
stikov na vaš novi HTC telefon prenesli tudi druge podatke, kot so dogodki
iz koledarja in besedilna sporočila.

1. Če prvič nameščate vaš novi HTC telefon, izberite Prevzemi vsebino s
starega telefona. 

Ali pojdite v Nastavitve in nato kliknite Prevzemi vsebino iz drugega
telefona.

2. Izberite, ali želite prenesti podatke z Androida, iPhona ali drugega te-
lefona. Če izberete prenos podatkov iz Androida, kliknite Hitri pre-
nos.

3. Vklopite Bluetooth na vašem starem telefonu.

4. Sledite navodilom na ekranu na vašem starem in novem telefonu, da
ju povežete in začnete prenašati podatke.

Drugi načini prenosa stikov in ostalih vsebin
Obstaja več načinov, s katerimi lahko dodajate posamezne stike in druge
vsebine na HTC Desire 820.
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Sinhronizacija
z vašim oseb-
nim računalni-
kom

Uporabite HTC Sync Manager, da sinhronizirate stike, do-
kumente, sezname za reprodukcijo in še veliko drugega
na HTC Desire 820 telefonu in vašem osebnem računal-
niku z operacijskim sistemom Windows® ali Mac OS.

Uporabite ga lahko, da prenesete vaše varnostne kopije
iTunesa, ki vsebujejo stike, sporočila in druge vsebine z iP-
hona z vašega osebnega računalnika na HTC Desire 820.

Google račun Google stiki se uvažajo v HTC Desire 820 potem, ko se
prijavite na vaš Googlov račun. Ustvarite lahko Goo-
glove stike s telefona HTC Desire 820.

Računi družab-
nih omrežij

Prijavite se na vaša priljubljena družabna omrežja, da
sinhronizirate informacije o stikih.

Microsoft®
Exchange Ac-
tive Sync®

HTC Desire 820 sinhronizira vaše poslovne stike z Micro-
soft Exchange ActiveSync strežnika na vašem delovnem
mestu.

Telefonski stiki Ustvarite lahko stike na vašem HTC Desire 820 telefonu,
če jih ne želite shraniti na vašem računu na spletu.

Nano-SIM kar-
tica

Vse stike kopirajte z vaše Nano-SIM kartice na HTC De-
sire 820.



Prenos fotografij, videoposnetkov in glasbe med
vašim telefonom in osebnim računalnikom
Obstajata dva načina prenosa medijskih podatkov z vašega računalnika ali
na vaš osebni računalnik.

･ Povežite HTC Desire 820 z vašim osebnim računalnikom. Vaš osebni računal-
nik ga bo prepoznal kot prenosni USB disk, zato boste lahko kopirali vaše me-
dijske podatke med telefonom in osebnim računalnikom.

･ Prevzemite in uporabljajte HTC Sync Manager software (programsko
opremo) na vašem osebnem računalniku. Namestite ga lahko tako,
da avtomatično prenaša glasbo, fotografije in videoposnetke z va-
šega HTC Desire 820 telefona na vaš osebni računalnik. Sinhronizi-
rate lahko sezname za reprodukcijo na vašem osebnem računalniku z
vašim telefonom.

Če imate iPhone, ga lahko povežete in prenesete fotografije, posnete
s telefonom na vaš osebni računalnik. Nato ponovno povežite HTC
Desire 820 in jih kopirajte z njega.

Začetni zaslon
Potem, ko ste vklopili in namestili vaš HTC Desire 820, boste najprej videli
aplikacijo HTC BlinkFeed.

･ Personalizirajte HTC BlinkFeed, da prikazuje objave z vaših družabnih
omrežij, naslove iz vaših priljubljenih portalov in še veliko drugega. Za
podrobnosti glej Vaš dinamični Začetni zaslon na strani 48.

･ Drsite levo po ekranu in našli boste vrstico z aplikacijami, na katero lahko do-
dajate vaše priljubljene widgete, aplikacije in še veliko drugega, da vam bodo
še bolj dostopni. Če potrebujete več prostora za vaše »stvari«, lahko dodate
več orodnih vrstic. Za podrobnosti glej Personalizacija na strani 52.

･ Aplikacije lahko spremenite v lansirnem traku na dnu vašega Začet-
nega zaslona. Glej Lansirni trak na strani 53.

Uporaba hitrih nastavitev
V vrstici s Hitrimi nastavitvami lahko vklopite ali izklopite nastavitve, kot
sta npr. Wi-Fi in Bluetooth.

1. Z dvema prstoma drsite po zaslonu od statusne vrstice, da odprete
Hitre nastavitve.

2. Da izklopite ali vklopite nastavitev, samo kliknite na ikono.

3. Da spremenite element nastavitve, kliknite in držite ikono. Ali klik-
nite .
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Personalizacija Hitrih nastavitev

V Hitrih nastavitvah lahko odstranite, zamenjate ali premestite ikone.

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

2. Kliknite in storite kaj od naslednjega:

･ V seznamu Hitrih nastavitev pritisnite in držite zraven elementa,
ki ga želite premestiti in ga povlecite, da spremenite seznam.

･ Pod Skritimi elementi pritisnite in držite ter povlecite, da bi bila
dostopna v Hitrih nastavitvah.

Seznanitev z nastavitvami
Ali želite spremeniti melodijo zvonjenja, namestiti Wi-Fi zvezo ali dodati ra-
čune? Storite še več kot to v Nastavitvah.

1. Odprite Nastavitve iz vrstice s Hitrimi nastavitvami ali zaslona z apli-
kacijami.

･ Drsite po zaslonu z dvema prstoma od statusne vrstice, da odprete
Hitre nastavitve in nato kliknite na zaslon .

･ Na začetnem zaslonu kliknite , da preidete na zaslon z aplikaci-
jami, nato pa kliknite Nastavitve.

2. To so nekatere osnovne nastavitve, ki jih lahko menjate:

･ Kliknite stikalo za vklop in izklop ob elementu, kot je Wi-Fi, da vklo-
pite ali izklopite element. Kliknite na element, da zamenjate nasta-
vitve.

･ Kliknite Zvok, da zamenjate melodijo zvonjenja, izberete zvočni
profil in spremenite nastavitve za zvok dohodnih klicev.

･ Kliknite Personalizacijo, da spremenite sliko ozadja, dodate aplika-
cijo in widget na Začetni zaslon in še več.

･ Kliknite Računi in sinhronizacija, da dodate račun ali, da se prijavite
na drugi račun, kot je elektronska pošta, račun družabnih omrežij
in še več.

･ Kliknite Varnost, da zaščitite HTC Desire 820 s pomočjo npr. zakle-
panja ekrana.
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Obstaja omejitev števila ikon, ki jih je možno prikazati v Hitrih na-
stavitvah. Možno je, da boste morali odstraniti katero izmed ob-
stoječih, da boste napravili prostor za druge. Da odstranite
element, ga povlecite pod Skrite elemente.



Posodabljanje programske opreme vašega
telefona
HTC Desire 820 lahko preveri in vas obvesti, če so dostopne posodobitve.
Izberete lahko tudi avtomatično prevzemanje posodobitev, prav tako pa
lahko ročno preverjate, če obstajajo posodobitve.

Preverjanje verzije programske opreme vašega sistema 

Pred posodabljanjem programske opreme lahko preverite, katero verzijo
Androida in katero verzijo HTC Sense™ uporablja vaš telefon.

1. Vstopite v Nastavitve, nato pa kliknite O programu.

2. Kliknite Informacije o programski opremi.

Omogočanje avtomatskih posodabljanj

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

1. Pojdite v Nastavitve, nato kliknite O programu.

2. Kliknite Posodabljanje programske opreme.

3. Da privarčujete pri porabi podatkov, lahko izberete posodobitve iz-
ključno preko Wi-Fi zveze.

4. Izberite, če želite avtomatično posodabljanje sistema, aplikacij ali
obojega.

Posodobitve aplikacij se avtomatično namestijo. Potrditi boste mo-
rali posodabljanja programske opreme.

Namestitev posodobitev programske opreme

Ko ste povezani na internet in je dostopno posodabljanje programske
opreme, se bo pojavila ikona z obvestilom o posodobitvah v statusni
vrstici.

1. Drsite po zaslonu, da odprete vrstico z obvestili, nato pa kliknite ob-
vestilo o posodobitvah programske opreme.

2. Če posodabljanja ne želite prevzeti z uporabo vaše podatkovne
zveze, izberite Nadgradi izključno preko Wi-Fi veze.

3. Kliknite Prevzemanje.

4. Ko je prevzemanje zaključeno, kliknite Namesti takoj, nato pa kliknite
OK.

Po posodabljanju se bo HTC Desire 820 ponovno zagnal.
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Namestitev posodobitev za aplikacije

Ko ste povezani na internet in so dostopne posodobitve za vaše HTC apli-
kacije ali aplikacije vašega mobilnega operaterja, se bo pojavila ikona za
obvestila o posodobitvah v statusni vrstici.

1. Drsite po zaslonu, da odprete vrstico z obvestili, nato pa kliknite ob-
vestila o posodobitvah.

Odprl se bo zaslon s posodobitvami in s seznamom posodobitev za
aplikacije.

2. Kliknite element, da vidite podrobnosti, nato pa ponovno kliknite na
zaslon .

3. Ko ste zaključili pregled posodabljanj, kliknite Prevzemi. Če je treba,
bo HTC Desire 820 zahteval ponovni zagon.

Ročno preverjanje posodobitev

1. Vstopite v Nastavitve in kliknite O programu.

2. Kliknite Posodobitve programske opreme. HTC Desire 820 bo preveril,
ali so posodobitve dostopne. 

Pridobitev aplikacij iz trgovine Google Play

Google Play je aplikacija, s pomočjo katere iščete nove aplikacije za HTC
Desire 820. Izberite iz niza različnih brezplačnih in komercialnih aplikacij, ki
Vam bodo pomagale ali prispevale pri Vaši zabavi.

Iskanje in namestitev aplikacije

Ko namestite in uporabljate aplikacije na HTC Desire 820, je mogoče, da bo od Vas
zahtevan vnos osebnih informacij ali pristop določenim funkcijam ter nastavitvam.
Prevzemite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim verjamete.

1. Odprite aplikacijo Play store.

2. Iščite aplikacije.

3. Ko najdete želeno aplikacijo, kliknite nanjo in preberite njen opis in
ocene uporabnikov.
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Če niste povezani z internetom, bo od vas zahtevano, da vklopite
podatkovni promet ali se povežete z Wi-Fi zvezo. Ko se povežete,
kliknite Preveri sedaj, da preverite, če so dostopne posodobitve.

Pri prevzemu aplikacij bodite pazljivi pri tistih, ki imajo pristop k
veliki količini vaših podatkov na telefonu HTC Desire 820. Odgo-
vorni ste za posledice uporabe prevzetih aplikacij.

･ Google Wallet™ storitev je način plačila, ki ga uporabljate za
nakup komercialnih aplikacij. Od Vas bo pri nakupu zahtevana
metoda plačila.

･ Ime aplikacije Play Store se lahko razlikuje glede na Vašo državo.

･ Možnost nakupa aplikacij je odvisna od regije.



4. Za prevzema ali nakup aplikacije, kliknite Namesti (za brezplačne apli-
kacije) ali oznako cene (za komercialne aplikacije).

5. Kliknite Sprejemam.

Da odprete aplikacijo, pojdite v zaslon z aplikacijami in kliknite na ikono
aplikacije.

Povrnitev aplikacij iz trgovine Google Play

Uporabljate nov telefon, ste zamenjali izgubljenega ali pa vrnili Vašo napravo na to-
varniške nastavitve? Ponovno namestite aplikacije, ki ste jih že prevzeli.

1. Odprite aplikacijo Play store.

2. Kliknite—, da odprete padajoči meni.

3. Kliknite Moje aplikacije, drsite do okna z vsemi aplikacijami, nato pa
kliknite ikono aplikacije, ki jo želite vrniti.

4. Namestite aplikacijo.

Za več podrobnosti poglejte v trgovini Google Play.

Prevzemanje aplikacij z interneta
Aplikacije lahko prevzamete neposredno s spletnih strani.

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno stran, kjer lahko prev-
zamete želeno aplikacijo.

2. Spremljajte navodila na spletni strani za prevzemanje aplikacije.
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Po namestitvi aplikacije vsekakor pojdite na Nastavitve > Varnost
in onemogočite opcijo Neznani viri.

Posodobitve aplikacij včasih prinašajo izboljšave ali popravila
napak. Za prevzem avtomatičnih posodobitev, ko kliknete aplika-
cijo, kliknite: >Avtomatsko posodabljanje.

･ Aplikacije, ki ste jih prevzeli na spletni strani, so lahko iz nezna-
nih virov. Zaradi zaščite HTC Desire 820 in Vaših osebnih podat-
kov, priporočamo, da aplikacije prevzemate samo s spletnih
strani, ki jim zaupate.

･ Pred namestitvijo prevzete aplikacije se prepričajte, da ste na-
mestili HTC Desire 820, da dovoljuje namestitev aplikacij tretjih
strani v Nastavitve > Varnost > Neznani viri.



Brisanje aplikacije
Če katere izmed aplikacij ne potrebujete več, jo lahko enostavno izbrišete.

Na zaslonu Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki ji želite odstraniti,
nato pa jo povlecite do oznake Izbrisati.
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Večino aplikacij, ki so že nameščene, ni mogoče izbrisati.

Če ste aplikacijo kupili v aplikaciji Play Store, jo lahko izbrišete in
zahtevate vračilo denarja znotraj določenega obdobja. Za več in-
formacij o pravilih glede vračila denarja za plačane aplikacije po-
iščite v aplikaciji Google Play.



Prvi teden z vašim novim
telefonom

Osnove

Navigacijske tipke na zaslonu

HTC Desire 820 ima navigacijske gumbe na dnu zaslona, ki se premikajo, ko
premaknete telefon.

Drsite po zaslonu navzgor od katere koli navigacijske tipke, da pristopite
iskanju na Googlu.

Stanje mirovanja

Stanje mirovanja varčuje z energijo baterije tako, da HTC Desire 820 preide
na nizko porabo baterije z izklopljenim ekranom. Prav tako preprečuje ne-
hotene pritiske na tipke, ko imate HTC Desire 820 v vaši torbi.

Prehod v Stanje mirovanja

Da izklopite ekran in da telefon preide v Stanje mirovanja, lahko:

･ Kratko pritisnete tipko za VKLOP.

･ Dvakrat kliknete na zaklenjeni zaslon.

HTC Desire 820 avtomatično preide v stanje mirovanja, ko je nekaj časa
neaktiven. Spremenite lahko časovno obdobje, po katerem HTC Desire 820
preide v stanje mirovanja tako, da namestite čas do izklopa zaslona.  Za
podrobnosti glejte Namestitev izklopa zaslona na strani 168.
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Pojdi na prejšnji zaslon.

Pojdi na začetni zaslon.

Prikaži ikone nedavno uporabljenih aplikacij.



Prehod iz Stanja mirovanja

Pritisnite tipko za VKLOP.

Odklepanje zaslona

･ Povlecite navzgor, če želite odkleniti ekran, povlecite v desno, če že-
lite takoj pristopiti HTC BlinkFeedu, ali povlecite v levo, če želite pri-
stopiti Začetni vrstici z aplikacijami.

･ Prav tako lahko pritisnete in držite ikono ključavnice in jo povlecite
navzgor, v desno ali levo.

Če ste namestili zaklepanje telefona, bo telefon HTC Desire 820 pred od-
klepanjem zahteval risbo, PIN ali geslo.

Kretnje premikanja

Uporabite kretnje premikanja, da utišate HTD Desire 820, zmanjšate glas-
nost in še več.

Dvignite telefon, da avtomatično odgovorite na klic
Da avtomatično odgovorite na dohodni klic, najprej dvignite telefon in po-
glejte na zaslon, da vidite, kdo vas kliče, še preden ga prislonite k ušesu.

To opcijo lahko vklopite ali izklopite. Pojdite v Nastavitve, kliknite Klici,
nato pa izberite Avtomatični odgovor na klic. 
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Če ste namestili opozorilo za dogodek ali alarm, ga lahko preložite
ali izklopite z zaklenjenega zaslona. Samo povlecite ali nav-
zgor.



Obrni za utišanje 
Če je vaš telefon obrnjen z licem nav-
zgor, ko sprejmete klic, potem ga obrnite
navzdol, da ga utišate.

Če vstopite v Nastavitve in kliknete Zvok
> Obrni za utišanje, lahko namestite te-
lefon, da ga:

Utišanje zvoka z dvigom telefona 
Na poslovnem sestanku ali v resta-
vraciji dvignite HTC Desire 820, ko
prejmete dohodni klic, da se zvok
avtomatično utiša.

To opcije lahko vklopite in izklo-
pite. Vstopite v Nastavitve, kliknite
Zvok, nato pa izberite Utišanje
zvoka z dvigom.

Avtomatično povečanje jakosti zvoka, ko je telefon v žepu ali
v torbi

Žepni način na HTC Desire 820 telefonu avtoma-
tično prepozna, ko je vaš telefon v žepu ali v
torbi ter poveča zvok zvonjenja, da ga boste
lahko slišali v hrupnem okolju.

To opcijo lahko vklopite ali izklopite. Podite v
Nastavitve, kliknite Zvok, nato pa izberite Žepni
način. 
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Utišate Utišate ga samo enkrat,
potem ko obrnete telefon.
Medtem ko je telefon
obrnjen z licem navzdol, bo
ponovno zvonil, ko prispe do-
hodni klic.

Utišate Potem, ko obrnete telefon,
da bi ga utišali, če ga želite
popolnoma utišati, ga mo-
rate pustiti z licem obrnje-
nega navzdol, da ne bi zvonil,
ko prispejo novih dohodni
klici.  



Obrnite HTC Desire 820 za boljši pregled 
Na številnih zaslonih lahko
avtomatično spremenite po-
ložaj zaslona iz pokončnega v
ležeči položaj tako, da
obrnete HTC Desire 820 po-
strani.

Medtem ko vnašate bese-
dilna sporočila, lahko
obrnete HTC Desire 820 po-
strani, da dobite večjo tip-
kovnico. 

Premiki prstov

Uporabljajte premike prstov za premikanje po Začetnem zaslonu, za odpi-
ranje aplikacij, pregled seznamov in še več.

Dodik (Klik) 
･ Kliknite na ekran, ko želite izbrati element na za-

slonu, kot je aplikacija, ikona ali če želite pritisniti
tipke na zaslonu.

･ Potem ko pregledate dolg seznam na zaslonu (v
aplikacijah kot sta Pošta ali Ljudje), kliknite statu-
sno vrstico, da se vrnete na začetek seznama na
vašem ekranu. 

Dotik in držanje
Če želite odpreti dostopne možnosti pri določe-
nih postavkah (na primer določen stik ali pove-
zavo na internetno stran), potem samo pritisnite
in držite postavko.
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Premikanje in drsenje 

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

Vlečenje 

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

Premik 
Premik po ekranu je podoben vlečenju, vendar
pa je potrebno premikati prste s pomočjo po-
časnejših in hitrejših premikov. Ta premik s
prstom vedno opravljamo navpično, na primer,
če pregledujemo stike ali seznam sporočil. 
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Drsenje z dvema prstoma 

Na Začetnem zaslonu lahko premikate widget
ali ikono z enega zaslona na drugi.

Pritisnite in držite widget ali ikono z enim
prstom in jo z drugim prstom prestavite na
drugi zaslon.

Drsenje 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. 
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Drsenje z dvema prstoma 
Z dvema prstoma drsite navzdol s statusne vrstice, da
pristopite k Hitrim nastavitvam. 

Drsenje s tremi prsti 

･ Tri prste premaknite navzgor po ekranu, da delite
vsebino, kot so npr. fotografije, videoposnetki ali
glasba iz HTC Desire 820 z drugimi napravami.
Prav tako lahko delite streaming medije iz aplika-
cij, kot je YouTube®.

･ Povlecite navzdol, da prekličete dejanje. 

Odpiranje aplikacije

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

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

･ Na ekranu Aplikacija se dotaknite in nato vnesite ime aplikacije, ki
jo iščete. 
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HTC premiki so standardno omogočeni v Nastavitvah. To pomeni,
da bo premik s tremi prsti deloval samo, če delite vsebino s po-
močjo HTC aplikacij.



Odpiranje aplikacij ali map z zaklenjenega ekrana

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

Če ste določili katero koli vrsto varnostne zaščite, kot je zaklepanje z vzor-
cem ali s PIN-om, bo od vas zahtevano, da vnesete ustrezno šifro, preden
bo HTC Desire 820 odprl aplikacijo ali mapo.

Delitev vsebin

Ali želite deliti vsebine, kot so fotografije ali videoposnetki?

･ V aplikaciji samo kliknite ikono deli: ali .

･ Če ikone ne vidite, kliknite > Deli

Prehod med nedavno odprtimi aplikacijami

Če na HTC Desire 820 istočasno opravljate več stvari in uporabljate več
aplikacij, lahko med aplikacijami, ki ste jih nedavno odprli, enostavno pre-
hajate.

Pritisnite , da boste videli nedavno odprte aplikacije.

･ Če se želite zagnati aplikacijo, samo kliknite
na njeno ikono.

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

･ Za odstranitev nedavno zagnanih aplikacij,
kliknite .
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Bližnjice na zaklenjenem ekranu so enake kot aplikacije v vrstici za
bližnjice Začetnega ekrana. Če želite zamenjati bližnjice zaklenje-
nega ekrana, zamenjajte aplikacije ali mape v vrstici bližnjic.



Osveževanje vsebin

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

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

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

Snemanje zaslona vašega telefona

Kaj, če želite zabeležiti rezultat Vaše igre ali napisati blog o lastnostih tele-
fona HTC Desire 820? Enostavno lahko slikate Vaš ekran in ga delite preko
Galerije.

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

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

35 Prva nedelja s Vašim novim telefonom

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



Obvestila

Panel z obvestili

Ikone za obvestila v statusni vrstici olajšajo pregledovanje sporočil, dogod-
kov v koledarju, alarmov in procesov, ki so v teku, kot so podatki, ki se prev-
zemajo.

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

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

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

･ Da vidite več informacij, kot so e-pošta in dogodki, razmaknite dva
prsta zaradi razširitve obvestila. Za zmanjšanje prikaza prsta pribli-
žajte.

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

･ Dotaknite se ikone obvestil na levi strani in odprite ustrezno apli-
kacijo.

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

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

1. S prstom vlecite navzdol, da razširite widget.

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

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

V Varnostnih nastavitvah lahko spremenite obvestila, ki se prikazujejo v
widgetu. Glej Obvestila na zaklenjenem ekranu na strani 171.

LED obvestila

LED obvestila prikazujejo: 

･ Zelena lučka, ko je HTC Desire 820 priključen
na adapter za napajanje ali osebni računalnik,
baterija pa je napolnjena.

･ Prekinjena zelena lučka, če imate novo obve-
stilo.

･ Zeleno-oranžna lučka, ko se baterija polni.

･ Prekinjena oranžna lučka, če je baterija skoraj
prazna. 

37 Prva nedelja s Vašim novim telefonom



Izbira situacij, v katerih želite dobivati LED obvestila

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

1. Vstopite v Nastavitve in kliknite Zaslon in geste ali Zaslon, geste in
tipke.

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

3. Dotaknite se obvestil aplikacij. Izberite, pri katerih aplikacijah želite,
da se vklopi LED obvestilo.

Delo z besedilom

Izbira, kopiranje in lepljene besedila

V HTC aplikacijah, kot sta Internet in Pošta, lahko izberete ali kopirate be-
sedilo, nato pa ga prilepite ali delite.

1. Pritisnite in držite prst na besedi.

2. Razvlecite oznaki za začetek in konec, da določite besedilo, ki ga že-
lite izbrati.

3. Ko ste označili besedilo, ki ga želite kopirati, kliknite Kopiraj. Izbrano
besedilo je takrat kopirano v odložišče.

4. V polju za vnos besedila (na primer, medtem ko sestavljate sporočilo
elektronske pošte),  pritisnite in držite na točki, kamor ga želite prile-
piti. 

5. Kliknite Prilepi.
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U drugim aplikacijama proverite njihova podešavanja da biste sa-
znali da li imaju opciju za oglašavanje LED diodom.

Uporabljate lahko povečalo, da besedilo povečate, medtem ko ga
izbirate. Da vklopite povečalo, pojdite v Nastavitve > Dostopnost
in izberite opcijo. Povečalo. Videli boste povečalo, ko pritisnete in
držite katero od oznak za izbiro besedila.

Da kopirate naslove povezanih spletnih strani v aplikaciji Internet,
pritisnite in držite s povezavo, nato pa kliknite Kopiraj URL pove-
zave.



Delitev besedila

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

2. Izberite, kje ga želite prilepiti in deliti, na primer: v sporočilo elektron-
ske pošte ali kot posodobljeni status na družabnem omrežju.

HTC Sense tipkovnica

S tipkovnico HTC Sense je pisanje hitro in natančno.

･ Predvidevanje besed Vam bo prav tako prihranilo čas pisanja. Med pi-
sanjem boste videli predloge, med katerimi lahko izbirate. V bese-
dnjak predvidevanja besed lahko dodate celo besede, stavke ali
bližnjice. Poglejte Vnos besedila s predvidevanjem besed na strani 40.

･ Besede lahko vnašate tudi z glasom. Poglejte Vnos besedila z glasom
na strani 42.

･ Vklopite Trace tipkovnico, da boste lahko vnašali besede samo z dr-
senjem prsta z ene črke na drugo. Poglejte Uporaba Trace tipkovnice
na strani 42.

･ Enostavno drsite s prstom v desno za pristop tipkovnici s števili in
simboli. Ali drsite v levo za spremembo jezika.

･ Tipke imajo sekundarna števila, ločila in druge znake, ki jih lahko hitro
vstavite brez potrebe preklapljanja na tipkovnico s števili in simboli.

Na primer samo pritisnite in držite tipko v prvi vrstici za vstavljanje šte-
vila.

･ Izberite enega izmed smeškov in ga vstavite neposredno s tipkovnice.

･ Skrijte ali prikažite tipke puščic na tipkovnici. Če v Nastavitvah omo-
gočite tipke puščice, se bodo le-te pojavile na navpični tipkovnici.

Vnos besedila

Ko v aplikaciji kliknete v polje za besedilo, se bo avtomatično prikazala tip-
kovnica na zaslonu. Vnesite črke ali številke, spremenite videz tipkovnice ali
jezik ter še veliko drugega. Kliknite tipke na tipkovnici na zaslonu za vnos
črk ali številk, kot tudi ločil in simbolov.

･ Kliknite za vstavljanje velikih črk. Dvakrat kliknite na to tipko za
vklop Caps Lock.

･ Pritisnite in držite tipko s sivimi znaki pri vrhu za vnos števil, simbolov
in poudarjenih črk. Z nekaterimi tipkami je povezanih več znakov ali
naglasov.

･ S prstom drsite desno za prikaz tipk s številkami in simboli. Za vrni-
tev na glavno tipkovnico drsite s prstom v levo.

･ Pritisnite za zapiranje tipkovnice na zaslonu.
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Za odpiranje nastavitev tipkovnice pritisnite in držite tipko za ve-
jico, če vidite nad tipko. Ali pojdite v Nastavitve > Jezik in tip-
kovnica > HTC Sense Input.



Izbira vrste tipkovnice

Izberite vrsto tipkovnice, ki odgovarja vašemu stilu tipkanja.

1. Pojdite v Nastavitve, nato pa kliknite Jezik in tipkovnica> HTC Sense
Input.

2. Kliknite Izbira tipkovnice > Vrste tipkovnice.

3. Izberite videz tipkovnice, ki ga želite uporabljati.

Izbira in sprememba jezika tipkovnice

Če je na napravi HTC Desire 820 možno uporabljati večjezično tipkovnico,
lahko izberete, katere jezike želite omogočiti na tipkovnici na zaslonu.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input.

2. Kliknite Izbira tipkovnice in izberite jezike, ki jih želite.

Za spremembo jezika tipkovnice storite nekaj od navedenega:

･ Povlecite levo po zaslonu preko tipkovnice (opcija ni možna, če upo-
rabljate trace tipkovnico).

･ Kliknite oznako jezika (npr. dokler ne vidite želenega jezika, prika-
zanega na tipkovnici).

･ Kliknite in držite oznako za jezik, nato pa povlecite prst do jezika tip-
kovnice, ki ga želite uporabljati.

Vnos besedila s predvidevanjem besed

Ali se Vam je zgodilo, da ste začeli z vnosom besedila, pa niste bili prepri-
čani, kako se določena beseda napiše? Z opcijo Vnos besedila s predvideva-
njem besed, boste lahko videli predvideno besedo takoj nad tipkovnico.

Da vnesete besedilo v načinu predvidevanja besed, storite nekaj od nasled-
njega:

･ Kliknite distančnik, da vnesete označeno besedo s seznama besed.

･ Kliknite besedo s seznama ponujenih besed.

･ Kliknite puščico poleg seznama ponujenih besed, da vidite več mož-
nosti.

SLO
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V nekaterih jezikih tipkovnice, kot npr. v angleškem ali španskem,
če ste slučajno izbrali napačno besedo s seznama ponujenih
besed, se lahko vrnete nazaj in jo spremenite tako, da kliknete be-
sedo in izberete drugi vnos.



Nastavitev drugega jezika za predvidevanje besed

Izberete lahko dvojezičnost za opcijo predvidevanja besed. Medtem ko tip-
kate, Vam bodo ponujene besede iz obeh jezikov, ki ste jih izbrali.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input.

2. Kliknite Izbira tipkovnice > Dvojezično predvidevanje in izberite jezika,
ki ju želite uporabljati.

Dodajanje besed in fraz v besednjak

Za določene jezike tipkovnice, kot sta npr. angleški in španski, lahko dodate
pogosto uporabljena imena, akronime, celo fraze, v besednjak za predvide-
vanje, da jih boste kasneje našli v seznamu predlogov.

Tipkajte še hitreje tako, da ustvarite besedilne bližnjice do besed in fraz.
Namesto vnosa »Javil se bom kasneje«, lahko prihranite nekaj tipkanja, če
ustvarite bližnjico jtk. V svojem sporočilu ali e-pošti lahko vnesete samo
"jtk", in kliknete preslednico za vnos celotnega stavka.

1. Kliknite Nastavitve, nato kliknite Jezik in tipkovnica > HTC Sense
Input.

2. Kliknite Osebni besednjak > .

3. Vnesite besedo ali frazo in vnesite njeno kratico. Poskrbite, da si za-
pomnite kratico, vključno z velikimi in malimi črkami, ki ste jih vpisali.

4. Kliknite OK.

Urejanje in brisanje besed in fraz iz besednjaka

1. Odprite Nastavitve, nato pa kliknite Jezik in tipkovnica > HTC Sense
Input.

2. Kliknite Osebni besednjak.

･ Da uredite besedo, frazo ali bližnjico, kliknite ustrezni element na
seznamu.

･ Za brisanje postavk iz besednjaka, kliknite > Izbriši. Izberite be-
sede, ki jih želite odstraniti in kliknite Izbriši.
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Medtem ko vnašate besedilo z uporabo Standardnega videza tip-
kovnice, bo klik na predlagano besedo, ki ni v besednjaku (običajno
prva beseda v seznamu predlogov), avtomatično shranil besedo.

Ta opcija je dostopna samo v jezikih, ki uporabljajo latinico.

Ta opcija je dostopna samo v jezikih, ki uporabljajo latinico.



Uporaba Trace tipkovnice

Namesto dotika tipk na tipkovnici na zaslonu lahko »drsite« po zaslonu za
vnos besed. 

1. Vključiti boste morali Trace tipkovnico: Nastavitve > Jezik in tipko-
vnica > HTC Sense Input.

2. S prstom drsite z ene črke na drugo, da vnesete besedo.

3. Ko je beseda končana, dvignite prst. 

4. Če želite nadaljevati z vnosom besedila, ponovno drstite s prstom
preko črk, da vnesete naslednjo besedo.

Vnos besed z govorom

Nimate časa za tipkanje? Poskusite izgovoriti besede, ki jih želite vnesti.

1. Kliknite v področje, kamor želite vnesti besedilo.

2. Na tipkovnici na zaslonu pritisnite in držite ' .

3. Ko vidite tipko z mikrofonom in besedi »Govorite sedaj«, izgovorite
besede, ki jih želite vnesti.

4. Če beseda ne odgovarja tistemu, kar ste izgovorili in je podčrtana,
potem kliknite na podčrtano besedo, da jo izbrišete in pogledate
druge opcije.

5. Ločila vnesite tako, da izgovorite njihovo ime (npr. recite "vejica"). 

Baterija

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije

V statusni vrstici poglejte odstotek energije baterije.

1. Vstopite v Nastavitve in kliknite Napajanje.

2. Izberite Pokaži nivo baterije.
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Ta opcija je dostopna samo za jezike, ki uporabljajo latinico.

Če se pokaže beseda, ki je niste iskali, lahko: 

･ Kliknete besedo s ponujenega seznama.

･ Kliknete puščico ob ponujenem seznamu, da vidite več predlo-
gov.

Za namestitev jezika glasovnega vnosa se dotaknite traku jezika
nad z mikrofonom. Izberete lahko enega ali več jezikov. Pripeti se
lahko, da vsi jeziki niso dostopni.



Preverjanje porabe baterije

Poglejte razvrstitveni seznam aplikacij, ki uporabljajo baterijo. Vidite lahko
tudi, koliko baterije je v določenem obdobju porabljene za posamezno apli-
kacijo.

1. Vstopite v Nastavitve in kliknite Napajanje.

2. Izberite Poraba baterije, nato pa kliknite ikono aplikacije, da preve-
rite, koliko baterije porabi. Videli boste, koliko baterije se porabi npr.
za CPU in druge podrobnosti uporabe.

Preverjanje zgodovine baterije

Preverite, kako dolgo ste uporabljali HTC Desire 820 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. Pojdite v Nastavitve in kliknite Napajanje.

2. Kliknite Zgodovina

3. Če ste HTC Desire 820 od zadnjega polnjenja baterije uporabljali
dolgo, drsite po zaslonu levo ali desno, da premaknete grafikon in
preverite podrobnosti porabe baterije skozi čas.

Z dvema prstoma lahko drsite tako, da ju razširite ali približate, da
povečate ali zmanjšate grafikon.

Uporaba načina delovanja za varčevanje z baterijo

Stanje varčevanja z baterijo lahko pomaga pri podaljšanju časa trajanja ba-
terije. Zmanjšajte porabo funkcij telefona, ki porabijo veliko energije, kot
sta zaslona ali podatkovna zveza.

1. Vstopite v Nastavitve in kliknite Napajanje.

2. Kliknite tipko za vklop/izklop načina varčevanja z baterijo, da vklopite
ali izklopite ta način.

Če želite izbrati funkcijo telefona, pri kateri želite, da telefon varčuje z
energijo, kliknite Varčevanje z energijo.
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Če vidite tipke, medtem ko preverjate podrobnosti porabe bate-
rije, se jih lahko dotaknete, da določite nastavitve, ki vplivajo na
porabo baterije, da zaustavite aplikacijo in še več.

Če je izbran način delovanja za varčevanje z energijo na Podatko-
vni zvezi, bo HTC Desire 820 avtomatični izklopil mobilno omrežje,
ko je zaslon izklopljen 15 minut, podatkovna zveza pa je neaktivna
(ni aktivnosti prevzemanja, pošiljanja podatkov ali porabe poda-
tkov). Občasno se vklopi in ponovno poveže na omrežje, ko je po-
datkovna zveza neaktivna, da varčuje z energijo.

Vedeti morate, da, ko je vklopljena opcija Stranje mirovanja za po-
datkovno zvezo v Nastavitvah > Napajanje, razveljavi opcijo stanja
Varčevanja z energijo.



Ekstremni način varčevanja z energijo

V trenutkih, ko vam telefona ni treba uporabljati, vklopite Ekstremni način
varčevanja z energijo, da podaljšate čas trajanja baterije. V tem načinu
lahko čas pripravljenosti traja dlje kot običajno, uporabljate pa lahko izklju-
čno osnovne funkcije, kot so klici, kratka sporočila in sporočila elektronske
pošte.

1. Vstopite v Nastavitve in kliknite Napajanje.

2. Kliknite tipko za vklop/izklop Ekstremnega načina varčevanja z ene-
rgijo, da vklopite ali izklopite Ekstremni način varčevanja z energijo.

Če želite namestite čas, po katerem se bo ta način delovanja avto-
matično vklopil, kliknite Ekstremni način varčevanja z energijo in iz-
berite nivo baterije.

Nasveti za podaljšanje trajanja baterije

Koliko časa bo trajala baterija, preden jo boste morali napolniti, je odvisno
od tega, kako uporabljate HTC Desire 820. HTC Desire 820 upravljanje z ba-
terijo vam pomaga podaljšati trajanje baterije.

Če želite več kontrole tako, da sami določite nastavitve, preizkusite neka-
tere od teh nasvetov za varčevanje z baterijo.

Preverjajte porabo baterije
Spremljanje porabe vaše baterije vam pomaga določiti, kaj porabi največ
energije, zato lahko določite, kaj je treba storiti. Za podrobnosti glej Pre-
verjanje porabe baterije na strani 43.

Upravljajte z vašimi povezavami
･ Izklopite brezžične mreže, kot so podatkovni promet, Wi-Fi ali Blue-

tooth, ko jih ne uporabljate.

･ Vklopite GPS izključno, ko želite natančno določiti lokacijo, na pri-
mer, med uporabo navigacije ali aplikacije, ki potrebuje lokacijo. Glej
Vklop in izklop storitev lokacije na strani 141.

･ Če je način Stanja mirovanja omogočen v Nastavitvah > Napajanje, v
trenutkih, ko je telefon neaktiven, bo telefon izklopil podatkovno po-
vezavo, ko je zaslon 15 minut ugasnjen, podatkovna zveza pa neak-
tivna (ni aktivnosti prevzemanja, pošiljanja podatkov ali porabe
podatkov). Podatkovna zveza bo ponovno vzpostavljena, ko se zaslon
ponovno vklopi.

･ Vklopite Način letenja, ko ne potrebujete brezžične mreže in ne že-
lite prejemati klicev in sporočil.

Upravljajte z zaslonom
Zmanjševanje osvetlitve, namestitev zaslona v stanje mirovanja, ko ni v
uporabi in enostavno ozadje, pomagajo pri ohranitvi napolnjenosti nivoja
baterije.
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･ Uporabljajte avtomatično osvetljenost (avtomatične nastavitve) ali
ročno zmanjšajte osvetlitev.

･ Skrajšate obdobje do izklopa zaslona.

･ Ne uporabljajte animirane slike zaslona na vašem Začetnem zaslonu. Animirani
efekt je lepo prikazovati drugim ljudem, vendar pa porabi energijo baterije.

Če spremenite sliko zaslona v običajno črno ozadje, vam lahko to po-
maga. Manj barv, kot je prikazanih, manj baterije se porabi.

Za več podrobnosti glej Nastavitve in varnost na strani 165 in Personaliza-
cija na strani 52.

Upravljanje z aplikacijami
･ Namestite najnovejšo verzijo programske opreme in posodobitev za apli-

kacije. Posodabljanja včasih vsebujejo izboljšanje zmogljivosti baterije.

･ Odstranite ali onemogočite aplikacije, ki jih nikoli ne uporabljate.

Številne aplikacije zaženejo procese in sinhronizacijo podatkov v oza-
dju, celo v primeru, če jih ne uporabljate. Če imate aplikacije, ki jih ne
potrebujete, jih odstranite. 

Če aplikacije ni možno odstraniti, lahko onemogočanje aplikacije pre-
preči, da je stalno vklopljena in sinhronizira podatke. Glej Onemogo-
čanje aplikacije na strani 170.

Omejevanje podatkov in sinhronizacije v ozadju 
Podatki v ozadju in sinhronizacija lahko porabijo veliko baterije, če imate šte-
vilne aplikacije, ki v ozadju sinhronizirajo podatke. Priporoča se, da ne dovolite,
da aplikacije prepogosto sinhronizirajo podatke. Določite, na katerih aplikaci-
jah so možna daljša obdobja do sinhronizacije, ali ročna sinhronizacija.

･ V Nastavitvah kliknite Računi in sinhronizacija ter preverite, katere
vrste podatkov se sinhronizirajo na vaših računih na omrežju. Ko je
nivo baterije nizek, začasno onemogočite sinhronizacijo nekaterih
podatkov.

･ Če imate veliko računov elektronske pošte, podaljšajte čas do sinhro-
nizacije na nekaterih računih.

V aplikaciji Pošta izberite račun, kliknite > Nastavitve > Sinhroniza-
cija, Pošiljanje in Sprejemanje, nato pa določite nastavitve pod Raz-
pored sinhronizacije.

･ Kadar ne potujete iz kraja v kraj, sinhronizirajte posodobitve vremen-
ske napovedi samo na vaši trenutni lokaciji, ne pa v vseh vaših shra-
njenih mestih. Odprite aplikacijo Čas in kliknite , da namestite ali
odstranite neželena mesta.

･ Widgete izberite pametno.

Nekateri widgeti neprestano sinhronizirajo podatke. Razmislite o od-
stranitvi tistih, ki niso pomembni z vašega Začetnega zaslona.

･ V trgovini Play Store kliknite > Nastavitve, nato pa očistite ikono Dodaj
do Začetnega zaslona, da se izognete avtomatičnemu dodajanju bližnjic
Začetnega zaslona, ko namestite nove aplikacije. Kliknite avtomatične po-
sodobitve aplikacij > Ne posodabljaj avtomatično aplikacije, če se stri-
njate s tem, da aplikacije posodobite ročno iz trgovine Play Store.
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Drugi nasveti
Da privarčujete še nekaj baterije, poskusite uporabiti tudi naslednje nasvete:

･ Zmanjšajte zvok melodije zvonjenja in medijev.

･ Zmanjšajte uporabo vibracij in zvočnih povratnih informacij. V Nasta-
vitvah kliknite Zvok in izberite, katerih ne potrebujete in jih lahko
onemogočite.

･ Preverite nastavitve vaših aplikacij, v katerih lahko najdete načine za
optimizacijo porabe baterije.

HTC Dot View

Personalizacija HTC Dot Viewa

Če ste kupili HTC Dot View zaščitni ovitek, ki je dizajniran za HTC Desire
820, uporabljajte aplikacijo zanj, da personalizirate, kaj bo vidno preko za-
ščitnega ovitka.

Da uporabite aplikacijo, kliknite > HTC Dot View.

Slika zaslona

Izberite obstoječo sliko zaslona ali ustvarite lastno točkasto sliko zaslona
določene fotografije.

1. V aplikaciji HTC Dot View kliknite Tema.

2. Izberite obstoječi vzorec kot vašo sliko zaslona.

Da ustvarite lastno sliko zaslona, kliknite in izberite, ali želite upo-
rabljati obstoječo fotografijo oziroma 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 v odnosu na ozadje.
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Aplikacija HTC Dot View je dostopna v trgovini Google Play. Poskr-
bite, da namestite najnovejše posodobitve aplikacije.



Vrste obvestil, ki se prikazujejo

Obvestila za alarme, časovnike in dogodke iz koledarjev, bodo avtomatično
prikazana preko HTC Dot View zaščitnega ovitka. Izberete lahko, ali želite
prikazati ali skriti obvestila za Pošto, Sporočila ali klice. 

1. V aplikaciji HTC Dot View kliknite nastavitve Obvestil.

2. Izberite, katera obvestila želite prikazati ali skriti.

Ne vidite nedavnih klicev na HTC Dot Viewu?

Avtomatsko se bodo prikazale 3 prejete in izbrane številke na HTC Dot
Viewu.

･ Če jih ne vidite, odprite aplikacijo HTC Dot View in izberite Prikaži
zgodovino pogovorov.

･ Če ste izbrali zaklepanje zaslona z določeno zaščito, boste morali
vnesti zaščito, da se prikažejo nedavni klici.

Želite več podrobnosti?

Za več podrobnosti poglejte HTC Dot View Vodič za začetnike, ki ga dobite
z zaščitnim ovitkom.

HTC Vodič

Imate probleme s strojno opremo ali zvezo?

Preden pokličete podporo, lahko najprej uporabite HTC aplikacijo Vodič, da
določite problem ali izvedete diagnostiko vašega telefona. To vam bo po-
magalo, da najdete vzrok problema in določite, ali lahko sami rešite pro-
blem, ali potrebujete pomoč podpore.

Da uporabite aplikacijo, kliknite > HTC Vodič.
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Če vaš telefon še nima nameščenega HTC Vodiča, ga lahko prevza-
mete v trgovini Google Play. 



HTC BlinkFeed

Vaš dinamični Začetni zaslon
Ostanite povezani s prijatelji ali prejemajte najnovejše informacije o stvareh, ki so
Vam zanimive neposredno na Začetnem zaslonu s pomočjo HTC BlinkFeeda. Iz-
berite, katera družbena omrežja, viri novic ali drugo, se bodo pojavljali. 

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

･ Medtem ko gledate novice, drsite levo ali
desno, da vidite več novic.

･ Medtem ko ste v aplikaciji HTC BlinkFeed, lahko
pritisnete Cl ali statusno vrstico, da pridete na
vrh.

･ Odvrtite do vrha in povlecite navzdol, da ročno
osvežite pretok.

･ Drsite levo po ekranu v aplikaciji HTC Blink-
Feed, da odprete padajoči meni, v katerem
lahko izberete vrsto novic ali dodate personali-
zirane teme za prikaz. 

Vklop in izklop aplikacije HTC BlinkFeed
1. V aplikaciji HTC BlinkFeed drsite z dvema prstoma po ekranu tako, da

ju približate, nato pa kliknite 0.

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

3. Za ponovno dodajanje, premaknite prst v desno in nato kliknite tipko
„I“, na kateri piše BlinkFeed.
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Videli boste widget ure v HTC BlinkFeedu, če ste namestili HTC
BlinkFeed kot Začetni zaslon.



Načini dodajanja vsebin na HTC BlinkFeed
Personalizirajte HTC BlinkFeed tako, da vam prikazuje članke in posod-
obljene statuse z vaših priljubljenih virov novic, kategorij, izdaj in aplikacij.

Izbira novic

Odkrijte zgodbe in članke na HTC BlinkFeedu na podlagi vaših interesov,
priljubljenih kategorij in popularnih kanalov z novicami ali internetnimi
stranmi.

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

2. Kliknite > Dodaj vsebino.

3. Izberite kategorijo.

Če prvič dodajate vsebino na HTC BlinkFeed, kliknite ikono, na kateri
piše Pridobi avtomatska priporočila z BlinkFeeda. Prijavite se, da pri-
dobite priporočila.

4. Izberite enega ali več virov novic. Kliknete lahko prvo ime, da preve-
rite posamezni tok, nato pa kliknite , da ga dodate na HTC Blink-
Feed.

Prikazovanje vsebin z vaših aplikacij in družabnih omrežij

Vidite lahko objave vaših prijateljev na družabnih omrežjih vaših HTC apli-
kacij neposredno na HTC BlinkFeedu.

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

2. Kliknite > Servisi in Aplikacije ter izberite aplikacije in družabna
omrežja, ki so vam všeč.

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 pa-
dajoči meni.

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

3. Kliknite rezultat, nato pa kliknite , da ga dodate v Personalizirane
teme. 
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Prijaviti se morate na družabno omrežje, da vidite novice s tega
omrežja na HTC BlinkFeedu.



Naročite se na izdaje v več regijah

Ali želite biti na tekočem z nedavnimi dogodki v več regijah? Na HTC Blink-
Feedu je lahko prikazanih več izdaj.

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

2. Kliknite > Dodaj vsebino.

3. Kliknite , mesto in izberite regijo.

4. Izberite vir toka novic, ki ga želite dodati.

Naročite se na RSS kanal

Ne želite zamuditi novice in objave vaših priljubljenih blogov ali internetnih
strani? Dodajte personalizirane RSS tokove na HTC BlinkFeed.

1. Odprite aplikacijo Internet.

2. Vnesite URL RSS toka, bloga ali internetne strani, na katero se želite
naročiti.

3. Kliknite , da ga dodate na HTC BlinkFeed.

Personalizacija kanala Glavnih novic
Vstopite v kanal Glavnih novic, da boste videli več največkrat prebranih
člankov in posodobljenih statusov s kanalov novic, ki ste jih dodali. Name-
stite lahko, da vam Glavni kanal novic kaže samo elemente najljubših virov
novic, kategorij in aplikacij.

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

2. Kliknite > Nastavitve > Izberite Glavne novice.

3. Izberite tok novic, za katerega želite, da se pojavi v Glavnih novicah.

Shranite članke za kasneje
Ali nimate časa, da bi prebrali potencialno zanimivih člankov? Označite jih
lahko na vašem seznamu za branje.

Naredite nekaj od naslednjega:

･ Medtem ko gledate članek kliknite, .

･ Na HTC BlinkFeedu kliknite in držite ikono članka, ki ga želite ozna-
čiti, kliknite Preberi kasneje.

Da pristopite k vašemu seznamu za branje na HTC BlinkFeedu, drsite v levo
po zaslonu in kliknite Seznam za branje z novicami v padajočem meniju.
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Objavljanje na družabnih omrežjih
Iz HTC BlinkFeeda lahko enostavno posodabljate statuse na družabnih
omrežjih.

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

2. Kliknite > Sestavi in izberite družabno omrežje.

3. Sestavite vaš status in ga objavite na družabnem omrežju.

Odstranitev vsebine s HTC BlinkFeeda
Če gre za ikono ali celoten niz, lahko odstranite vsebino, ki je ne želite več
videti HTC BlinkFeedu.

･ Da odstranite ikono, kliknite in držite ikono, ki jo želite odstraniti in
kliknite Odstrani.

･ Da odstranite tok, v padajočem meniju kliknite > Odstrani vsebino
in izberite eno ali več postavk, nato pa kliknite Odstrani.

Da prenehate prejemati naročene vsebine, kliknite na zaslonu za
odstranitev vsebine. Kliknite Odstrani izdajo, izberite eno ali več po-
stavk in kliknite Odstrani. 
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Personalizacija

Naredite HTC Desire 820 zares vaš
Naj HTC Desire 820 izgleda in zveni točno tako, kot želite.

･ Izberite melodijo zvonjenja in druge zvoke, ki jih želite uporabljati.
Glej Melodije zvonjenja, zvokov za obvestila in alarmi na strani 52.

･ Personalizirajte vaš Začetni zaslon z drugačno sliko zaslona. Glej
Slika zaslona na strani 53.

･ Izberete lahko, da se na vašem zaklenjenem zaslonu pojavlja ista ali
različna slika, kot je tista na Začetnem zaslonu. Glej Menjanje slike
zaslona na zaklenjenem zaslonu na strani 58.

･ Zamenjajte aplikacije v lansirni vrstici. Glej Lansirna vrstica na strani
53.

･ Zapolnite vaš Začetni zaslon z widgeti in bližnjicami. Glej Dodajanje
widgetov na Začetni zaslon na strani 53 in Dodajanje bližnjic na Za-
četni zaslon na strani 54.

･ Potrebujete še eno ploščo za widgete? Glej Dodajanje in odstranjeva-
nje plošč za widgete na strani 55.

･ Naj se vam HTC BlinkFeed plošča prikazuje kot Začetni zaslon. Glej
Zamenjava glavnega Začetnega zaslona na strani 56.

･ Organizirajte vaše aplikacije. Glej Organiziranje aplikacij na strani 57. 

Melodije zvonjenja, zvokov za obvestila in
alarme

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Personaliziraj.

2. Pod Zvok izberite različne zvoke za vašo melodijo zvonjenja, obvestila
sistema in alarme.

Pojdite v aplikacijo za Sporočila, Sporočila elektronske pošte in Koledar, da
izberete zvok za novo sporočilo, sporočilo elektronske pošte ali opomnik
za dogodek.
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Ali želite, da alarm zvoni glasneje, obvestilo pa tiše? V Nastavitvah
kliknite Zvok > Glasnost in namestite glasnost za vsako vrsto
zvoka.



Slika Začetnega zaslona
Izberite iz dostopnih slik zaslona, ali izkoristite katero koli fotografijo, ki ste
jo posneli s kamero.

1. Pritisnite in držite prazen prostor na plošči z widgeti.

2. V padajočem meniju kliknite Slika Začetnega zaslona.

3. Izberite mapo, iz katere želite izbrati sliko zaslona.

･ Da uporabite sliko, posneto s kamero, kliknite Galerija, kliknite in
izrežite fotografijo in kliknite Izvedeno.

･ Kliknite slike Računalnika, da uporabite HTC Get Started servis in
izberete fotografijo z vašega osebnega računalnika.

Lansirni trak
Lansirni trak vam daje pristop k pogosto uporabljenim aplikacijam (in dru-
gim bližnjicam) z enim dotikom. 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. Kliknite , da pristopite k zaslonu z Aplikacijami.

3. Pritisnite in držite aplikacijo in jo odvlecite do praznega mesta na
lansirnem traku. 

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

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.

2. V padajočem meniju kliknite Dodaj aplikacijo in widget.
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･ Na lansirnem traku lahko združujete aplikacije v mapo. Glej
Združevanje aplikacij na plošči z widgeti in lansirnem traku na
strani 57.

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



3. Kliknite > Widgeti.

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

Nekateri Widgeti so dostopni v več stilih in velikostih.

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

Dodate lahko widgete, ki vam dopuščajo, da hitro vklopite ali izklopite po-
samezne nastavitve, kot sta Wi-Fi in Bluetooth.

Menjanje nastavitev widgetov

Menjate lahko osnovne nastavitve nekaterih widgetov (na primer widgeti
Ljudje).

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

2. na Personaliziraj nastavitev widgeta.

Sprememba velikosti widgetov

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

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

2. Povlecite obrobo in povečajte ali zmanjšajte velikost widgeta.

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

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget plošči.

2. V padajočem meniju kliknite Dodaj aplikacijo in widget.

3. Kliknite > Aplikacije in Bližnjice.
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4. Pomikajte se preko aplikacij ali bližnjic, ali kliknite , da bi poiskali
želeno.

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

Urejanje panela Začetnega zaslona

Dodajanje ali odstranjevanje widget panelov 

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.

2. V padajočem meniju se dotaknite Upravljanja strani začetnega za-
slona.

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

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

5. Ko zaključite, kliknite .

Urejanje widget panela

1. Na HTC BlinkFeedu ali kateri koli plošči z widgeti, drsite z dvema pr-
stoma po zaslonu, ki ju približate ter personalizirate Začetni zaslon.

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

3. Ko zaključite z urejanjem widget panela, pritisnite .
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Da biste dodali aplikaciju sa drugog ekrana s Aplikacijama, dodir-
nite i držite aplikaciju, a zatim je odvucite do panela sa vidžetima.

･ Novega widget panela ne boste mogli dodati, če ste izkoristili
maksimalno število le-teh.

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

Widget panela ni možno premikati in vstavljati pred HTC Blink-
Feedom.



Premikanje widgeta ali ikone

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

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

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

3. Spustite widget ali ikono.

Odstranitev widgeta ali ikone

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

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

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

1. Pritisnite in držite prazen prostor na widget panelu.

2. V padajočem meniju kliknite Upravljanje strani začetnega zaslona.

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

4. Kliknite Določi kot Začetni.

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



Združevanje aplikacij na widget panelu in
lansirnem traku 

1. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite v drugo aplikacijo,
da avtomatično izdelate mapo.

2. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.

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

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

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

Odstranjevanje elementov iz mape

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

2. Kliknite in držite aplikacijo ali bližnjico v mapi in jo povlecite do .

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

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

2. Dotaknite se , nato pa izberite, da želite urediti aplikacije npr. po
abecednem redu. Če želite združevati aplikacije v mape in jih preraz-
porediti, izberite Personaliziraj.

3. Kliknite > Velikost in izberite ali želite prikazati več ali manj aplikacij
na strani.

Premikanje aplikacij in map

1. Na panelu Aplikacija kliknite > Personaliziraj.

2. Kliknite > Urejanje aplikacij.

3. Pritisnite in držite aplikacijo ali mapo, nato pa storite nekaj od nasle-
dnjega:

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

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

4. Ko zaključite s premikanjem aplikacij in map, kliknite .
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Združevanje aplikacij v mape

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Personaliziraj.

2. Kliknite > Urejanje aplikacij.

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

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

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

6. Ko zaključite, se dotaknite .

Odstranjevanje aplikacij iz map

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Personaliziraj.

2. Kliknite > Urejanje aplikacij.

3. Kliknite mapo, da jo odprete.

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

5. Ko zaključite z odstranjevanjem aplikacij kliknite .

Skrivanje in odkrivanje aplikacij

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

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

3. Kliknite Končano.

Zaklepanje zaslona

Menjanje slike zaklenjenega zaslona

Uporabite sliko začetnega zaslona ali katero koli drugo fotografijo, ki ste jo
posneli s kamero, kot sliko zaklenjenega zaslona.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Personaliziraj.

2. Kliknite slika Zaklenjenega zaslona.

3. V padajočem meniju kliknite Uporabi sliko začetnega zaslona ali klik-
nite Personaliziraj sliko zaslona, da izberete fotografijo v Galeriji.
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Dodajanje widgetov na zaklenjeni zaslon

Izberite iz široke palete widgetov za zaklenjeni zaslon.

1. Na zaklenjenem zaslonu drsite v levo, dokler ne vidite ikono .

2. Kliknite .

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

Premeščanje ali brisanje widgetov z zaklenjenega zaslona

1. Na zaklenjenem zaslonu drsite v levo toliko časa, dokler ne vidite wid-
geta, ki ga želite premakniti ali izbrisati.

2. Pritisnite in držite widget in ga povlecite v levo ali desno, da ga po-
stavite v želeni položaj.

3. Pritisnite in držite widget in ga povlecite do , da ga odstranite.

Menjanje bližnjic na zaklenjenem zaslonu

Da spremenite aplikacije (ali druge bližnjice) na zaklenjenem zaslonu, spre-
menite tiste na lansirnem traku. Da izveste kako, poglejte Lansirni trak na
strani 53.

Izklop zaklenjenega zaslon

Ali ne želite odklepati vaš telefon vedno, ko »prebudite« zaslon? V Nasta-
vitvah lahko izklopite opcijo zaklenjenega zaslona.

1. Vstopite v Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Kliknite Zaklepanje zaslona > Ne zaklepaj zaslon.

Da ponovno vklopite zaklepanje zaslona, v nastavitvah Varnosti kliknite Za-
klepanje zaslona > Zakleni zaslon. 

59 Lična podešavanja

Preden dodate widgete na zaklenjen zaslon, morate izbrati opcijo
Omogoči widgete na zaklenjenem zaslonu v Nastavitve > Varnost



Kamera

Osnove kamere

Zaslon kamere

Slikajte odlične fotografije in video zapise s kamero, z uporabo številnih fil-
trov in načinov snemanja pa jih uredite tako, da bodo nepozabne.

Odprite aplikacijo Kamera in kliknite , da vidite vse kontrole na vizirju.
Uporabljate lahko kontrole, da spremenite načine snemanja, dodajate fil-
tre, vklopite bliskavico in še več.

60 Kamera

Poglejte zbirko načinov snemanja, ko fotografirate ali snemate
video zapise.

Izberite nivo osvetlitve ali jo namestite na Avtomatični način.
Višji nivo osvetljenosti najbolj odgovarja fotografiranju v pogojih s
slabo osvetlitvijo.

Prilagodite nastavitve ekspozicije. Višji nivo namestitev zajame
več svetlobe za vaše fotografije in video zapise.

Izberite nastavitve nivoja beline barv, ki odgovarja vaši trenutni
osvetlitvi.

Dodajte filtre na fotografije ali video zapise.

Zamenjajte osnovne in napredne nastavitve kamere.



Izberite način snemanja

HTC Desire 820 Vam omogoča različne načine snemanja.

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

Zumiranje

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

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

Uporaba efektov

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

1. Na zaslonu iskalnika kliknite prikazati možnosti kamere.

2. Kliknite , in izberite enega izmed dostopnih filtrov.

Vklop in izklop bliskavice

Kliknite ikono bliskavice, da izberete ta način.

Ko uporabljate Bliskavico ali Avtomatsko bliskavico, kamera pametno na-
mesti najboljšo osvetlitev vaše fotografije.

Uporaba tipk za glasnost za snemanje fotografij in video zapisov

Če vam je bolj udobna uporaba tipk za stikanje, ko fotografirate ali sne-
mate video zapise, lahko namestite HTC Desire, da uporablja tipke za
GLASNOST kot sprožilce Kamere ali kontrole za zumiranje.

1. Prestavite se v način Fotografiranja.

2. Na vizirju kliknite , da se prikažejo opcije kamere.

3. Kliknite > Splošne nastavitve > Možnosti tipk za glasnost.

4. Izberite način, na katerega želite uporabljati tipke za glasnost, ko ste
v aplikaciji Kamere.
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Zapiranje aplikacije Kamera

Da boste imeli popolni pogled na zaslon iskalnika, HTC Desire 820 zame-
njuje , in z malimi točkami.

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

Fotografiranje

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Prestavite na način Snemanje.

3. Kamero usmerite proti tistemu, kar želite posneti. Kamera avtomati-
čno namesti fokus, medtem ko jo premikate.

4. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, kliknite .

Nasveti za slikanje boljših fotografij

Za slikanje boljših fotografij z aplikacijo Kamera, vam predstavljamo nekaj
nasvetov, medtem ko fotografirate.

Izboljšanje fokusa in ostrine
･ HTC Desire 820 ima avto-fokus, ki najbolje deluje na objektih, ki se ne

premikajo preveč. Da spremenite fokus, na vizirju kliknite objekt, na
katerem želite fokus. Če se objekt premika, na vizirju pritisnite in dr-
žite objekt, da izklopite fokus.

･ Če se objekt premika, na vizirju pritisnite in držite objekt, da zakle-
nete fokus.

･ Ročno lahko namestite ostrino fotografije tako, da jo uredite v Gale-
riji. Ostrino lahko namestite tudi pred slikanjem v nastavitvah Ka-
mere.

Na splošno je bolje izostriti motno sliko, kot pa zmanjšati ostrino
slike.
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Snemanje dobro osvetljenih fotografij
･ HTC Desire 820 avtomatično prilagodi fokus in ekspozicijo. Če ima

slika premajhno ekspozicijo ali, če je na zaslonu pretemna, potem na
zaslonu iskalnika kliknite na del slike, ki je v senci. Prav tako se dotak-
nite dobro osvetljenega objekta na sliki, če slika izgleda, kot da je
preveč osvetljena. Osredotočite se na objekt z nevtralnim tonom za
uravnoteženo ekspozicijo. Vedite, da lahko z dotikom drugega pred-
meta fokus preide z Vašega na ta objekt.

･ Če uporabljate določene nastavitve in je slika še vedno pretemna,
potem izberite opcijo nočnega snemanja, vendar pri tem postavite
HTC Desire 820 na ravno površino, da bo stabilen.

･ Če obstajajo deli slike, ki so v senci, drugi pa so poudarjeni, potem
uporabljajte HDR snemanje, da posnamete več fotografij z različnimi
ekspozicijami in ki jih lahko zatem kombinirate v enem kadru.  HTC
Desire 820 držite mirno ali ga naslonite na ravno površino pri uporabi
HDR snemanja.

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

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

Drugi nasveti
･ V nastavitvah fotoaparata kliknite Mreža za pomoč centriranja pred-

metov ali izboljšanje kompozicije.

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

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

･ V nastavitvah fotoaparata se lahko dotaknete Nastavitve slike in pri-
lagodite kontrast, nasičenost, ostrino in to celo pred snemanjem fo-
tografije.

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

Snemanje videoposnetkov

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Izberite način Snemanja.

3. Če ste pripravljeni začeti s snemanjem, kliknite .

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

5. Kliknite tipko bliskavice zaradi vklopa ali izklopa bliskavice.

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

7. Če želite zaustaviti snemanje, kliknite .
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Fotografiranje med snemanjem videoposnetka — VideoPic

Medtem ko snemate videoposnetek z uporabo glavne kamere, kliknite ,
da posnamete fotografijo vašega objekta.

Namestitev ločljivosti videoposnetka

1. Prestavitev v način Snemanja.

2. Na vizirju kliknite , da pristopite k opcijam kamere.

3. Kliknite .

4. Kliknite Kakovost video zapisa in izberite ločljivost zapisa

Slikanje fotografije v načinu Snemanja

Ali želite posneti fotografijo objekta, ki se premika? To je lahko nogometna
tekma vašega otroka ali avtomobilska dirka, vi pa lahko vse to posnamete.

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Prestavitev v način Snemanja.

3. Na vizirju pritisnite in držite . Kamera bo posnela 20 zaporednih fo-
tografij vašega objekta.

4. Da izberete samo eno fotografijo, kliknite na tisto, ki vam je najbolj
všeč, nato pa kliknite Najboljša fotografija.

Da shranite fotografijo, kliknite . 
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Izberite način Auto, da bi uporabljali to opcijo.

Izberite način Auto, da bi uporabljali to opcijo.



Fotografiranje samega sebe in ljudi

Nasveti za fotografiranje samega sebe in drugih ljudi

Ali želite, da ste vi, vaša družina in vaši prijatelji na vaših fotografijah videti
najboljše? Tukaj je navedenih nekaj opcij kamere, ki jih lahko namestite in
izberete, preden fotografirate sebe in druge ljudi.

Portretni način

Uporaba Portretnega načina pomaga nekoliko zgladiti kožo vam in drugim
ljudem.

1. Preidite v način Snemanje ali Selfie način. Da ugotovite, kako preiti
med obema načinoma, glejte Izbira načina fotografiranja na strani
61.

2. Na vizirju kliknite , da pristopite k opcijam kamere.

3. Kliknite .

4. Kliknite , da izberete Portretni način.

Live Makeup za fotografiranje samega sebe

Polepšajte vašo kožo z Live Makeup opcije, preden fotografirate sebe. Glej
Polepšanje kože z Live Makeup opcijo na strani 66. 

Kot snemanja samega sebe

Ali želite, da je kot snemanja fotografije isti kot pa kot, pod katerim se vi-
dite na vizirju?

1. Kamero namestite v Selfie način. Za več informacij o prehodu med
načini glej Izbira načina fotografiranja na strani 61. 

2. Na vizirju kliknite , da pristopite k opcijam kamere.

3. Kliknite > Opcije kamere.

4. Izberite opcije Shrani zrcalno sliko.

Polepšanje kože pri fotografiranju ljudi

Polepšajte kožo vaših objektov, še preden jih fotografirate.

1. Preidite na način Snemanja. Da izveste, kako prehajati med načini,
glej Izbira načina fotografiranja na strani 61.

2. Na vizirju kliknite , da pristopite k opcijam kamere.

3. Poskrbite, da uporabljate nastavitev .

4. Kliknite .

5. Kliknite nivo šminke in namestite nivo glajenja kože.
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Polepšanje kože z Live Makeup opcijo

Polepšanje kože preden slikate sebe. Live Makeup zgladi vašo kožo med fo-
tografiranjem.

1. Preidite na Selfie načini ali Photo booth način. Da izveste kako preiti
med obema načinoma, glej Izbira načina fotografiranja na strani 61. 

2. Da zamenjate nivo glajenja kože, odvlecite drsnik preko traka za na-
stavitev.

Slikanje sebe z opcijo Photo Booth

Večkrat slikajte sebe in združite vse fotografije v eno.

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Preidite na Photo booth način. Da izveste, kako preiti med načini,
glej Izbira načina fotografiranja na strani 61.

3. Na vizirju kliknite in izberite videz za vaš selfie.

4. Da začnete fotografirati, kliknite .

Kamera bo posnela štiri fotografije v razmiku 2 sekund. Pri vsaki foto-
grafiji lahko spremenite položaj.

Istočasno snemanje s prednjo in zadnjo
kamero

Uporaba načina Istočasnega snemanja s prednjo in zadnjo
kamero

Uporabljajte način Istočasnega snemanja s prednjo in zadnjo kamero, da
posnamete video zapis v trajanju 15 sekund, potem pa fotografirajte sebe.

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Preidite na način Istočasnega snemanja s prednjo in zadnjo kamero.
Da izveste, kako preiti med načini, glej Izbira načina fotografiranja na
strani 61. 

3. Kliknite , da slikate fotografijo ali , da posnamete video zapis.

4. Kliknite , da ponovno slikate fotografijo ali zapis s prednjo ali za-
dnjo kamero.

5. Da shranite zapis, kliknite .
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Snemanje panoramskih fotografij

Posnemite širšo sliko pokrajine v eni potezi

Panoramske fotografije

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Prestavite v način Snemanje.

3. Na vizirju kliknite , da pristopite k opcijam kamere.

4. Kliknite , nato pa kliknite 1:3.

5. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, kliknite .

6. Premikajte kamero po strani v panoramskem in portretnem prikazu.
Držite HTC Desire 820 čim bolj nežno, da avtomatično posnamete
fotografije.

V katerem koli trenutku lahko kliknete , da prenehate snemati.

Kamera zlepi več fotografij v eno.

Druge funkcije kamere

Uporaba HDR-ja

Ko snemate portrete s svetlejšim ozadjem, uporabljajte HDR način, da
boste jasno posneli objekte. HDR poudari podrobnosti tako osvetljenih kot
tudi neosvetljenih površin, celo, ko je velik kontrast osvetlitve.

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Preidite na način Snemanje.

3. Na vizirju kliknite , da pristopite k opcijam kamere.

4. Kliknite , nato pa kliknite .

5. Da posnamete HDR fotografijo, kliknite .
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HDR najboljše deluje, ko se vaš objekt ne premika. Kamera pos-
name več fotografij z različnimi nivoji ekspozicij in jih zloži v eno
izboljšano fotografijo.



Snemanje videoposnetka v upočasnjenem načinu

Upočasnite hitro dejanje malo po malo in dodajte pridih negotovosti
vašim videoposnetkom.

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Na vizirju kliknite , da pristopite k opcijam kamere.

3. Kliknite , nato pa kliknite .

4. Kliknite , da začnete snemati.

5. Da zaustavite snemanje, kliknite .

Nastavitve kamere

Ročna prilagoditev nastavitev kamere

Ali želite imeti popolno kontrolo nad vašimi nastavitvami kamere v razli-
čnih pogojih in različni osvetlitvi? Ročno lahko prilagodite vrednosti za na-
stavitve, kot so nivo beline, ekspozicija, ISO in še več.

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Preidite na način Snemanje.

3. Na vizirju kliknite , da pristopite k opcijam kamere.

4. Kliknite . nato kliknite .

5. Kliknite opcijo in povlecite preko drsnika, da prilagodite to opcijo.

6. Ko ste zaključili, kliknite . Da ponovno prikažete nastavitve, samo
kliknite .

7. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, kliknite .
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Avdio se snema, ko snemate v tem načinu, vendar ga je možno sli-
šati samo, ko videoposnetek predvajate z normalno hitrostjo.



Shranjevanje sprememb kot novega načina snemanja

Shranite način snemanja ali personalizirane nastavitve, kot nov način sne-
manja tako, da jih lahko uporabljate, ko to želite.

1. Odprite aplikacijo Kamera.

2. Preidite na način snemanja, ki ga želite uporabiti.

3. Na vizirju kliknite , da pristopite k opcijam kamere.

4. Prilagodite nastavitve, kot želite.

5. Ko zaključite, kliknite > Shrani personalizirane nastavitve.

6. Vnesite ime in kliknite Shrani.

Da izberete novo ustvarjen način snemanja, kliknite na vizirju. 
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Galerija

Pregledovanje fotografij in videoposnetkov v
Galeriji 
Opomnik na dobre čase. Uporabljajte Galerijo, da pregledujete vaše foto-
grafije in videoposnetke. Glejte jih glede časa, albuma ali lokacij. Ko gle-
date fotografije ali videoposnetke, bodo navigacijske tipke na zaslonu
skrite. Kliknite kjer koli na zaslonu, da vidite kontrole Galerije in navigacij-
ske tipke.

Gledanje fotografij in video zapisov, organiziranih po času
snemanja

Fotografije in video zapisi so na HTC Desire 820 telefonu združeni v Časov-
nem zaporedju glede na to, kdaj so posneti.

1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do traku Časovne črte. Videli
boste ikono za vsako obdobje.

2. Premikajte se po časovni črti tako, da razmaknete ali približate prste
na ekranu, ali tako, da kliknete . Izberete lahko med dogodki, dnevi,
meseci in leti.

3. Izberite časovno obdobje, da vidite povezane fotografije in video za-
pise.

4. Kliknite fotografijo ali video zapis za pregled preko celotnega za-
slona.

Gledanje fotografij in video zapisov po albumih

1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do kartice Albumi.

2. Kliknite ikono, da odprete album.

3. Kliknite fotografijo ali video zapis, da ga odprete preko celotnega za-
slona.

Gledanje fotografij Najboljših trenutkov

Na enem mestu lahko gledate vse vaše najljubše fotografije. Galerija avto-
matično združuje vse vaše najbolj gledane fotografije ali pa fotografije, ki
ste jih postavili v določen album. Album lahko ročno urejate z Najboljšimi
trenutki. 

･ Da pogledate najljubše fotografije, kliknite album z Najboljšimi trenu-
tki.

･ Da ročno dodate fotografijo, jo poiščite in odprite preko celotnega
zaslona, kliknite fotografijo, nato pa kliknite .

･ Da odstranite fotografijo iz albuma z Najboljšimi trenutki, pritisnite
in držite ikono, nato pa kliknite Odstrani.
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Kopiranje ali premikanje fotografij ali videoposnetkov v drugi album

1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do kartice Albumi.

2. Kliknite ikono, da odprete album.

3. Kliknite > Prestavi v ali Kopiraj v.

4. Izberite fotografije ali video zapise, ki jih želite prestaviti ali kopirati
in nato kliknite Nadaljuj.

5. Izberite album, v katerega želite prestaviti ali kopirati fotografije ali
video zapise. Da ustvarite nov album, v katerega želite premestiti ali
kopirati fotografije ali video zapise, kliknite .

Prikazovanje ali skrivanje albumov

Ali imate preveč albumov, ki so zapolnili Galerijo? Izberete lahko, katere al-
bume želite skriti in katere  prikazati.

1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do kartice Albumi.

2. Kliknite > Prikaži/skrij albume in izberite, katere albume želite pri-
kazati in katere skriti.

Preimenovanje albumov

Če ste ustvarili albume, da organizirate fotografije, jih lahko tudi preimenu-
jete.

1. Na kartici z Albumi v Galeriji pritisnite in držite album, ki ga želite
preimenovati.

2. Kliknite Preimenuj.

Gledanje fotografija po lokaciji

Z uporabo pogleda Zemljevid lahko vidite slike glede na lokacijo.

1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do kartice Lokacija.

Videli boste ikone fotografij, posnetih na določenih lokacijah s šte-
vilko, ki označuje, koliko fotografij je posnetih na posamezni lokaciji.

2. Kliknite , da odprete Prikaz mesta.
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Da premestite ali kopirate eno fotografijo ali video zapis, odprite
album in pritisnite ter držite fotografijo ali video zapis. Izberite, če
želite premestiti ali kopirati fotografijo ali video zapis in nato izbe-
rite ciljni album ali ustvarite nov album.

Na zemljevidu bodo prikazane samo slike z informacijo o lokaciji
(geo-tag).



3. Premikajte prste preko mape, dokler se ne pojavi številčni indikator
lokacije .

Številka na indikatorju lokacije kaže število fotografij, ki so posnete
na tem področju.

4. Kliknite indikator lokacije, da vidite fotografije, posnete na tem po-
dročju.

Dodajanje informacij o lokaciji

Želite dati določene informacije ali samo informacije o mestu? Vašim foto-
grafijam lahko dodajate imena interesnih točk (POI).

1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do kartice Lokacija.

2. Kliknite ikono, da jo odprete.

3. Drsite do kartice Mesta.

4. Kliknite Dotik za spremembo lokacije > Dodaj novo mesto.

5. Kliknite interesno točko, da dodate POI iz aplikacije Foursquare™ ali
kliknite Novo mesto, da ročno vpišete ime.

6. Kliknite Shrani.

Sprememba informacij o lokaciji

1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do kartice Lokacija.

2. Kliknite ikono, da jo odprete.

3. Drsite do kartice Mesta.

4. Poiščite skupino, ki jo želite preimenovati, nato kliknite in posku-
site kaj od naslednjega:
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Izbrati drugi
POI

1. Klikniti Uredi lokacijo > Klikni za urejanje loka-
cije.

2. Klikniti točko interesa, da dodate POI iz aplika-
cije Foursquare ali kliknite Novo mesto, da
ročno vpišete novo ime.

3. Kliknite Shrani.

Preimenovanje
lokacij

1. Kliknite Preimenuj to mesto.

2. Vnesite novo ime.

3. Kliknite Shrani.

Videli boste samo Preimenuj, če je to mesto shra-
njeno na HTC Desire 820.

Ali želite vedeti, kje ste posneli določeno fotografijo? Ko gledate
fotografijo preko celotnega zaslona, kliknite ekran na katerem koli
mestu, nato pa kliknite > Prikaži v mapi (Opcija pokaži na mapi je
dostopna, ko ste omogočili geografsko označevanje fotografij v
aplikaciji Kamera.).



Urejanje vaših fotografij
Naj bodo vaše fotografije še boljše. V galeriji je set orodij, s pomočjo kate-
rih lahko režete, rotirate in dodajate efekte Vašim slikam.

1. V Galeriji odprite fotografijo preko celotnega ekrana, kliknite nanjo,
nato pa kliknite .

2. Naredite nekaj od naslednjega:

･ Kliknite , da dodate fotografiji posebni efekt.

･ Kliknite , da povlečete fotografijo preko filtra.

･ Kliknite , da dodate okrasni okvir na fotografijo.

･ Kliknite , da rotirate, izrežete, obrnete ali izravnate fotografijo.

3. Kliknite Shrani.

Risanje na fotografiji

S svojimi fotografijami bodite še bolj ustarjalni in na njih poudarite zani-
mive dele.

1. V Galeriji odprite fotografijo preko celotnega ekrana, nato pa kliknite .

2. Kliknite > Riši.

3. Kliknite ter nato izberite vrsto pisala, barvo in debelino.

4. Rišite po fotografiji.

5. Kliknite Izvedeno > .

Urejena fotografija bo shranjena kot kopija. Originalna fotografija bo ne-
spremenjena.

Povlecite fotografije skozi personalizirane filtre

1. V Galeriji odprite fotografijo preko celotnega zaslona, kliknite nanjo,
nato pa kliknite .

2. Kliknite >  Našli boste skrajno desno v vrstici s filtri.

3. Na zaslonu s Personaliziranimi efekti lahko:

･ Menjate filtre s spreminjanjem ekspozicije, nasičenosti, beline in še več.

･ Razporedite filtre, da spremenite efekt. Pritisnite in držite odstrani.
Povlecite ga na nov položaj.

･ Odstranite filtre. Pritisnite in držite filtre, ki jih želite odstraniti. Pov-
lecite ga v Odstrani.

･ Kliknite , da dodate več filtrov.
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Razen v primerih, ko rotirate fotografijo, se urejene fotografije
shranijo kot kopije originalov.

Filteri se mogu primeniti samo na fotografije koje su sačuvane lo-
kalno.



4. Kliknite Shrani Predlogo, da vašemu filtru določite ime in ga shranite.
Ko ste shranili filter, boste videli predogled vaših fotografij, ki ste jih
povlekli preko filtrov.

5. Kliknite , da shranite urejeno fotografijo kot novo fotografijo.

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

1. V Galeriji odprite fotografijo preko celotnega zaslona, kliknite na njo,
nato pa kliknite .

2. Kliknite .

3. Kliknite , nato pa izberite fotografijo, s katero jo želite združiti.

4. Povlecite drsnik, da uporabite Face Fusion na fotografiji.

5. Ko ste zadovoljni z rezultatom, kliknite Shrani in izberite, ali želite
shraniti fotografijo kot fotografijo ali kot videoposnetek.

 >  > 
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Da izberete drugo fotografijo, s katero želite združiti originalno,
kliknite ikono ciljne osebe in poiščite novo fotografijo.

Da uporabite Face Fusion, morajo biti obrazi na fotografijah veliki
100 x 100 slikovnih točk ali večji. Za najboljše rezultate uporabite
fotografije obraza brez očal in las spuščenih preko obraza, brez
klobuka in drugih dodatkov. Prav tako fotografije osebe, ki gleda
proti kameri, zagotavlja najboljše rezultate.



Rezanje videoposnetkov
1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do kartice s Časovno črto ali Al-

bumi.

2. Kliknite ikono, da odprete časovno obdobje ali album.

3. Ko vidite videoposnetek, ki ga želite, kliknite nanj, da ga zaženete na
celotnem ekranu.

4. Kliknite kontrole na zaslonu, da začasno ustavite ali ponovno zaže-
nete zapis, prilagodite glasnost in še več.

5. Da izrežete video, kliknite > Uredi.

6. Povlecite drsnike do mesta, na katerem želite, da se videoposnetek
začne ali zaključi.

7. Kliknite , da pregledate izrezani video zapis.

8. Kliknite Shrani.

Izrezani video zapis se bo shranil kot kopija. Originalni video zapis bo ostal
nespremenjen.

Shranjevanje fotografije iz video zapisa
Lahko shranite fotografijo iz video zapisa.

Ko gledate video zapis v Galeriji, kliknite , da posnamete fotografijo.

Video lahko prekinete in drsnik povlečete do slike, ki jo želite, nato pa klik-
nete .

Gledanje Zoe v Galeriji
Ko gledate skupino fotografij ali video zapisov iz nekega albuma, Galerija
avtomatično ustvari Zoe™. Zoe je skupek fotografij in video zapisov, ki jih
je izbrala Galerija in v ozadje dodala glasbo in posebne efekte.

1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do kartice s Časovno črto, Albumi
ali Lokacijo.

2. Kliknite ikono, da odprete skupino fotografij ali video zapisov. Avto-
matično boste videli Zoe.

Če želite urediti Zoe v aplikaciji Zoe, kliknite Zoe ikono v portretnem na-
činu.

Če želite izvedeti več o aplikaciji Zoe, pojdite na stran Zoe Tips & Help
page. 
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Klici

Klicanje s pomočjo Pametne izbire
Številko lahko izberete neposredno ali pa uporabite Pametno klicanje za
hitri telefonski klic. Pametna izbira išče in kliče shranjene/sinhronizirane
stike iz vaše zgodovine pogovorov.

1. Kliknite aplikacijo Telefon.

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

3. Če je najdenih več rezultatov (na primer, 8 rezultatov), kliknite šte-
vilko, da vidite vse rezultate.

4. Kliknite stik, ki ga želite poklicati.

Klicanje z dodatno številko
Da preskočite glasovna navodila, ko izbirate številko z dodatkom, storite
nekaj od naslednjega:

･ Ko izberete glavno številko, kliknite in držite *. Črka p bo dodana šte-
vilki, ki ste jo izbrali. Vpišite številko dodatka, nato pa kliknite tipko za
povezovanje. Povezani boste z glavno linijo, nato pa z dodatno šte-
vilko.

･ Ko izbirate glavno številko, kliknite in držite #, da dodate w. Vnesite
številko dodatka po črki w, nato pa kliknite tipko za povezovanje. Ko
se povežete z glavno linijo, kliknite Preusmeri izbiranje na številko do-
datka.

Telefonske številke z dodatkom lahko shranite v aplikaciji Ljudje.
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･ Da vidite druge telefonske številke stika, kliknite ob imenu
stika.

･ Če ima telefonska številka dodatek, kliknite , ko se povežete z
glavno linijo, nato pa izberite številko dodatka. 



Klicanje zgrešenih klicev
Ko imate zgrešeni klic, boste videli ikono za zgrešeni klic v statusni
vrstici.

1. Drsite po ekranu, da odprete vrstico z obvestili in preverite kdo vas je
klical.

2. Da pokličete nazaj, drsite z dvema prstoma po vrstici z obvestilom o
zgrešenem klicu tako, da se le-ta odpre, nato pa kliknite Pokliči klica-
telja.

Če imate več zgrešenih klicev, kliknite obvestila o zgrešenih klicih, da od-
prete vrstico Zgodovine pogovorov.

Hitra izbira
Hitro izbiro uporabljajte, da pokličete številko z enim dotikom.

1. Odprite aplikacijo Telefon.

2. Kliknite > Hitra izbira > . Pritisnete in držite lahko prosto tipko za
klicanje, nato pa kliknete Da.

3. Izberite stik s seznama. 

4. Na ekranu za Hitro izbiro izberite številko telefonskega stika, ki ga že-
lite uporabiti in mu dodeliti tipko za hitro izbiro.

5. Kliknite shrani.

Da uporabljate Hitro izbiro, kliknite in držite tipko številke za hitro izbiro, ki
jo želite poklicati. 
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Klicanje številke iz sporočila, sporočila
elektronske pošte ali dogodka v koledarju
Ko sprejmete besedno sporočilo, sporočilo elektronske pošte ali dogodek v
koledarju, ki vsebuje številko telefona, samo kliknite na številko, da jo pokli-
čete.

Kako klicati v sili
V nekaterih regijah lahko s HTC Desire 820 kličete v sili, pa čeprav nimate
vstavljeno SIM kartice ali je le-ta blokirana.

1. Odprite aplikacijo Telefon.

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

Dohodni klici
Ko sprejmete dohodni klic od stika, se bo le-ta pojavil na zaslonu z Dohod-
nim klicem.

Sprejem ali zavrnitev klica

Storite nekaj od naslednjega:

･ Če je zaslon zaklenjen, ko prispe klic, kliknite Odgovori ali Zavrni.

･ Če je zaslon zaklenjen, ko sprejmete klic, drsite ali navzgor.

･ Dvakrat pritisnite tipko za VKLOP, da zavrnete klic.

Utišanje tona zvonjenja brez zavrnitve klica

Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

･ Kliknite tipko za povečanje glasnosti ali zmanjšanje glasnosti.

･ Pritisnite tipko za VKLOP. 

･ HTC Desire 820 postavite z licem navzdol na ravno površino.
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Če nimate mrežnega signala, ne boste mogli klicati v sili.

Če ste pozabili geslo ali vzorec za odklepanje, lahko prav tako
opravite klic v sili tako, da kliknete na zaslonu Klic v sili.

HTC Desire 820 bo avtomatično prilagodil glasnost melodije zvo-
njenja, če uporabljate opcijo spodobnega zvonjenja ali žepno op-
cijo.

Če je HTC Desire 820 že postavljen z licem navzdol, bo tudi v pri-
hodnje zvonil, ko sprejmete klic.



Kaj lahko storim med klicem?
Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite glasni govor, zadržite govor in
drugo.

Zadrževanje klicev

Za zadrževanje klica, kliknite > Zadrži klic. V statusni vrstici boste videli
klic na čakanju .

Da ponovno sprejmete klic, kliknite > Odgovori na klic na čakanju.

Prehod z enega na drugi klic

Če že govorite in sprejmete drugi klic, lahko prehajate z enega klica na dru-
gega.

1. Ko sprejmete drugi klic, kliknite Odgovori, da sprejmete drugi klic in
da prvega postavite na čakanje.

2. Za prehod z enega na drugi klic, kliknite na zaslonu ime osebe, s ka-
tero želite govoriti. 

Vklop in izklop glasnega govora med pogovorom

･ Na zaslonu s klicem kliknite . Na statusni vrstici se bo prikazala
ikona z zvočnikom .

･ Da izklopite zvočnik, kliknite .

Izklop mikrofona med klicem

Kliknite zaslon s klicem , da izmenično prižgete ali ugasnete mikrofon. Ko
je mikrofon izklopljen, boste v statusni vrstici videli ikono za utišanje .

Končanje klica

Da prekinete klic, storite nekaj od naslednjega:

･ Na zaslonu klicev kliknite Zaključi klic.

･ Drsite, da odprete ploščo z obvestili, nato pa kliknite .
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Zaradi zmanjšanja potencialnega tveganja zaradi poškodbe sluha,
ne držite HTC Desire 820 blizu ušesa, ko je vključen glasni govor.



Vzpostavitev konferenčne zveze
Konferenčni klici s prijatelji, družino ali sodelavci so zelo enostavni. Pokli-
čite (ali sprejmite klic) ter enostavno vzpostavite vsak naslednji klic in ga
dodajte na konferenco.

1. Pokličite prvega udeleženca konference.

2. Po vzpostavitvi zveze kliknite > Dodaj klic, nato pa pokličite dru-
gega udeleženca. Prvi udeleženec bo na čakanju.

3. Ko vzpostavite zvezo z drugim udeležencem, kliknite .

4. Zaradi dodajanja novega udeleženca kliknite , nato pa izberite šte-
vilko stika.

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

6. Zaradi zaključka konferenčne zveze, kliknite Zaključi klic. 

Zgodovina klicev
Uporabljajte Zgodovino klicev, da preverite zgrešene, odhodne in prejete klice.

1. Odprite aplikacijo Telefon.

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

3. Storite nekaj od naslednjega:

･ Kliknite ime ali številko na seznamu, da ga pokličete.

･ Pritisnite in držite ime ali številko na seznamu, da odprete meni z
opcijami.

･ Kliknite , da se vam prikaže določen tip klicev, kot so zgrešeni ali
dohodni klici.

Dodajanje nove telefonske številke stiku iz Zgodovine klicev 

1. V Zgodovini klicev kliknite zaslon ob novi številki telefona.

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

Brisanje seznama Zgodovine klicev

1. V kartici z Zgodovino pogovorov kliknite > Izbriši zgodovino pogovo-
rov.

2. Izberite elemente, ki jih želite izbrisati ali kliknite > izberi vse.

3. Kliknite Izbriši.
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Prepričajte se, da Vaša SIM kartica omogoča storitve konferenčne
veze. Za več podrobnosti kontaktirajte svojega mobilnega opera-
terja.



Blokiranje klicatelja

Ko želite blokirati telefonsko številko ali stik, bodo vsi klici s te telefonske
številke ali stika avtomatično zavrnjeni.

V kartici Zgodovina pogovorov pritisnite in držite stik ali telefonsko šte-
vilko, ki jo želite blokirati, nato pa kliknite Blokiraj stik.

Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem
in normalnim načinom 
Storite nekaj od naslednjega:

･ Da preklopite telefon s tihega načina v normalni, kliknite tipko za po-
večanje GLASNOSTI.

･ Da preklopite telefon z vibracij v normalno delovanje, pritisnite dva-
krat tipko GLASNOSTI.

･ Pojdite v Nastavitve in 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 iz-
berete določeni stik. Če ročno vnašate številko telefona, morate vnesti
plus (+) in klicno številko države pred številko.

Sprememba klicne številke države za klicanje v Vašo državo

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Klici.

2. Kliknite nastavitve Klicev domov.

3. Izberite državo, nato pa kliknite OK.

Izklop Klicanja domov

Če raje ročno vnašate celotno telefonsko številko, ko kličete iz gostovanja,
lahko izklopite opcijo Klicanj domov.

1. Pojdite v Nastavitve, nato pa kliknite Klici.

2. Pod Druge nastavitve, odstranite oznako z opcije Klicanje domov. 

81 Klici

Klicatelja lahko vedno odstranite s seznama blokiranih stikov. V
kartici z Zgodovino stikov kliknite > Blokirani stiki. Pritisnite in
držite stik, nato pa kliknite Deblokiraj stik.

Uporaba storitve gostovanja lahko pomeni dodatne stroške. Pre-
den uporabljate storitev gostovanja, preverite cene pri vašem mo-
bilnem operaterju.



Sporočila

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)
1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite .

3. Vnesite ime stika ali številko mobilnega telefona v polje Za.

4. Kliknite polje, v katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo. 

5. Kliknite ali pritisnite , da shranite sporočilo kot skico. 

Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)
1. Odprite aplikacijo 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 sporo-
čilo.

5. Kliknite , nato pa izberite vrsto priloge.

6. Izberite ali poiščite element, ki ga želite dodati.

7. Ko ste dodali prilogo, kliknite ���, da vidite opcijo zamenjave, pre-
gleda ali odstranitve vaše priloge.

8. Kliknite ali , da shranite sporočilo kot skico. 
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･ Število znakov enega kratkega sporočila je omejeno (prikazan je
nad tipko Pošlji ). Če je število isto, bo kratko sporočilo dosta-
vljeno kot eno, vendar Vam bo zaračunano kot več sporočil.

･ Besedilno sporočilo bo avtomatično postalo večpredstavno-
stno sporočilo, če vnesete e-poštni naslov prejemnika, če dolo-
čite predmet sporočila, priključite prilogo ali napišete zelo
dolgo sporočilo. 



Pošiljanje skupinskih sporočil
Skupinska sporočila olajšajo pošiljanje sporočil več stikom naenkrat. Izbe-
rete lahko med pošiljanjem skupinskega SMS-a ali skupinskega MMS-a.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite .

3. Kliknite in izberite več prejemnikov.

4. Da pošljete skupinski SMS, poskrbite, da ste izbrali polje Pošlji kot
posamezno sporočilo. Izbrišite to opcijo, da pošljete skupinski MMS.

5. Kliknite polje, v katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporo-
čilo.

6. Kliknite .

Uporaba skice sporočila
Če odprete drugo aplikacijo ali prejmete klic, ko pišete besedno sporočilo,
se sporočilo avtomatično shrani kot skica.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite skico sporočila in uredite sporočilo.

3. Kliknite .

Odgovarjanje na sporočila
1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da vam bodo prikazana vsa spo-
ročila, ki ste jih izmenjali s stikom.
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Skupinski MMS lahko vključuje dodatne stroške.

Skupinski SMS Vaše skupinsko sporočilo bo poslano prejemnikom
kot besedilno sporočilo in SMS, zato vam bo vaš
mobilni operater zaračunal vsako poslano sporo-
čilo posebej. Odgovori prejemnika bodo razvrš-
čeni posebej.

SkupinskiMMS Skupinsko MMS sporočilo Podobno kot pri skupin-
skem pogovarjanju, pošiljanje skupinskega MMS
sporočila omogoča prejemnikom, da pristopijo k
pogovoru, ki ste ga sprožili.

HTC Desire 820 postavlja vse odgovore v en pogo-
vor. Če prvič pošiljate skupinski MMS, je možno,
da boste morali vpisati številko vašega mobilnega
telefona.

Da vidite vse skice na enem mestu, kliknite , nato pa kliknite
Skice.



3. Kliknite polje, v katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.

4. Kliknite .

Odgovarjanje na drugo telefonsko številko stika

Ko ima stik shranjenih več telefonskih številk v telefonu HTC Desire 820,
lahko izberete, na katero številko želite odgovoriti.

Vedite, da če ne izberete drugo številko, potem bo vaš odgovor poslan na
telefonsko številko, s katere vam je stik poslal zadnje sporočilo.

1. Ko pregledujete sporočila z določenim stikom, kliknite in izberite
telefonsko številko, na katero želite odgovoriti.

2. Kliknite polje, v katerem piše Dodaj besedilo in vnesite svoje sporočilo.

3. Kliknite .

Shranjevanje besedilnega sporočila kot
naloge
Shranite besedilno sporočilo v vaš Seznam nalog, da sami sebe opozorite,
kdaj morate odgovoriti.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da vam bodo prikazana vsa spo-
ročila s tem stikom.

3. Kliknite sporočilo, ki ga želite shraniti, nato pa kliknite Shrani kot na-
logo.

Posredovanje sporočila
1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da vam bodo prikazana vsa spo-
ročila s tem stikom.

3. Kliknite sporočilo, nato pa kliknite Naprej.

Premik sporočil v varni predal
Zasebna sporočila lahko premestite v varni predal. Vnesti boste morali
geslo, da preberete ta sporočila.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da bodo prikazana vsa sporočila s
tem stikom.
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･ Varni predal sporočilne šifrira.

･ Sporočila, shranjena na Nano-SIM kartici, ni možno premestiti v
varni predal.



3. Kliknite > Premik v varni predal.

4. Izberite sporočilo, nato pa kliknite Prestavi.

･ Da preberete sporočila v varnem predalu, na zaslonu s Sporočili klik-
nite � > Varno. Če prvič uporabljate varni predal, boste morali dolo-
čiti geslo.

･ Da odstranite sporočila ali stike iz varnega predala, pritisnite in dr-
žite stik (ali telefonsko številko), nato pa kliknite Prestavi v navadni
predal. 

Blokiranje neželenih sporočil
Počistite vaša Sporočila s premikom neželene pošte stikov v predal za blo-
kirana sporočila. Če imate blokirane stike, bodo besedilna in slikovna spo-
ročila prav tako v predalu za blokiranje.

･ Odprite aplikacijo Sporočila, pritisnite in držite stik (ali telefonsko
številko), nato pa kliknite Blokiraj stik.

･ Da blokirate več stikov, kliknite > Blokiraj stike, izberite stike in klik-
nite Blokiraj.

Ko vam kateri izmed blokiranih stikov pošlje sporočilo, ga ne boste videli v
predalu s Sporočili, niti ne boste prejeli obvestila o sprejemu sporočila ali
klica.

Da preberete sporočilo iz predala za blokiranje, na zaslonu s Sporočili klik-
nite > Blokirano.
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･ Da odstranite sporočilo ali stik iz predala za blokiranje, pritis-
nite in držite stik (ali telefonsko številko) in kliknite Deblokiraj.

･ Da v popolnosti zavrnete prihodnja sporočila blokiranih stikov,
izberite opcijo Shrani blokado sporočil v nastavitvah Sporočil. 



Kopiranje besedilnih sporočil na Nano-SIM
kartico

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da se vam prikažejo 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 in storite nekaj od naslednjega:

Preprečevanje brisanja sporočil

Sporočilo lahko zaklenete, da preprečite njeno brisanje, celo, ko izbrišete
druga sporočila v pogovoru.

1. Odprite aplikacijo Sporočila

2. Kliknite stik (ali telefonsko številko), da vam bodo prikazana vsa spo-
ročila s tem stikom.

3. Kliknite sporočilo, ki ga želite zakleniti.

4. Kliknite Zakleni sporočilo v meniju z opcijami. Prikazala se bo ikona
za zaklepanje . 
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Brisanje 
Brisanje sporo-
čila 

Odprite pogovor s stikom, kliknite sporočilo, nato pa
kliknite Izbriši sporočilo.

Da izbrišete veš sporočil znotraj pogovora, kliknite > Iz-
briši sporočila > Izbriši izbrano, nato pa izberite sporo-
čila, ki jih želite izbrisati. 

Brisanje pogo-
vora

Pritisnite in držite stik (ali telefonsko številko), nato pa
kliknite Izbriši.

več pogovorov, kliknite tap > Izbriši pogovor, nato pa
izberite, kateri pogovor želite izbrisati. 

V nastavitvah Sporočil, kliknite Splošno > Izbriši stara sporočila,
da avtomatično izbrišete stara sporočila.



Orodja za iskanje in
spletni brskalniki

Hitro pridobivanje informacij z aplikacijo
Google Now
Ali želite preveriti vremenske pogoje oziroma, koliko časa boste potrebovali za
prihod na delo, še preden začnete svoj dan? Google Now™ Vam bo zagotovil
hitre in sodobne informacije, ko jih najbolj potrebujete – in to brez iskanja.

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

･ Vremensko napoved za današnji in naslednje dni.

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

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

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

･ Rezultat in statistiko vaše priljubljene ekipe, medtem ko uživate v
tekmi.

Odprite aplikacijo Google Search, da bi uporabljali Google Now. Da jo od-
prete, kliknite Google na zaslonu z Aplikacijami. Ali enostavno drsite po
ekranu od navigacijskih tipk na ekranu.

Nastavitev aplikacije Google Now

1. Odprite aplikacijo Google Search.

2. Kliknite Dalje, na zaslonu izberite Google Now!.

3. Kliknite Da, sprejmem. Na zaslonu Google Search se bodo začele pri-
kazovati informativne kartice Google Now.

4. Če želite pogledati vse dostopne informativne kartice, kliknite Več.

Na zaslonu Google Search se bo prikazalo več informativnih kartic, ko
boste uporabljali HTC Desire 820 za iskanje po internetu, ustvarjanje se-
stankov in drugo.
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Pred nastavitvijo Google Now:

･ Prepričajte se, da ste prijavljeni na Vaš Googlov račun.

･ Vključite lokacijske storitve in se prepričajte, da ste povezani na
internet. Za več informacij o storitvi lokacije glej Vklop in izklop
storitve lokacije na strani 141.



Sprememba nastavitev kartic

Nastavitve Google Now kartic lahko z lahkoto prilagodite tako, da odgovar-
jajo Vašim potrebam glede informacij. Na primer, na kartici Promet lahko
spremenite Vaš naslov stanovanja in dela ali izberete, ob katerem času se
mora pojaviti kartica Vreme ali način prevoza v karticah Prevoz.

1. Odprite aplikacijo Google Search.

2. Storite nekaj od naslednjega:

･ Da spremenite nastavitve kartic, kot so enote za prikaz vremena
na karticah Vreme, kliknite , nato pa kliknite tipko puščice, ko je to
mogoče.

･ Da spremenite določene informacije na karticah, kot sta naslov va-
šega delovnega mesta ali športna ekipa, ali pa delnice, ki jih sprem-
ljate, drsite do dna zaslona, kliknite , nato pa kliknite informacije,
ki jih želite spremeniti.

Odstranitev in skrivanje kartic

1. Odprite aplikacijo Google Search.

2. Storite nekaj od naslednjega:

･ Da odstranite kartico, drsite po zaslonu v levo ali desno.

･ Da preprečite, da se kartica pojavlja na zaslonu za iskanje Google,
kliknite na kartici, ki jo želite skriti, nato pa kliknite Ne.

Nastavitev opomnika v aplikaciji Google Now

Ustvarjanje opomnika v aplikaciji Google Now, je lahek način, s katerim
lahko spremljate, kaj morate storiti. Ustvarite lahko opomnike, bazirane na
času ali mestu. Ko je iztekel čas ali, ko prispete na določeno lokacijo, vam
bo Google Now prikazal kartico z Opomnikom na zaslonu za iskanje Goo-
gla in vas opozoril z zvokom.

1. Odprite aplikacijo Google Search.

2. Drsite do konca zaslona, nato pa kliknite .

3. Vnesite naslov opomnika, kot je naloga, na katero želite biti opom-
njeni.

4. Izberite, Kdaj želite nastaviti opomnik, ki je baziran na času ali Kje že-
lite nastaviti opomnik, ki je baziran po mestu.

5. Namestite podrobnosti opomnika, baziranega na času ali mestu.

6. Kliknite Opomni me ob tem času ali Opomni me na tem mestu.

Ko izteče čas opomnika ali, ko ste prispeli na določeno lokacijo, vam bo
Google Now prikazal kartico z Opomnikom na zaslonu za Google iskanje.
Takrat lahko odpoveste ali odložite opomnik.

 >  > 
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Da vidite seznam vseh opomnikov, drsite na dno zaslona za iskanje
Google, nato pa kliknite i .



Osvežitev aplikacije Google Now 

Osvežite Google Now, da posodobite kartice z informacijami ali, da se pri-
kažejo kartice z informacijami, ki ste jih dodali pred kratkim na HTC Desire
820, kot so npr. prihodnji dogodki v Koledarju.

1. Odprite aplikacijo Google Search.

2. Drsite s prstom po zaslonu navzdol, nato pa dvignite prst z zaslona,
da ga osvežite.

Izklop aplikacije Google Now

1. Odprite aplikacijo Google Search.

2. Drsite s prstom do dna zaslona, nato pa kliknite > Nastavitve.

3. Kliknite tipko za vklop/izklop ob aplikaciji Google Now in nato kliknite
Izklopi.

Iskanje v telefonu HTC Desire 820 in na
internetu
Informacije lahko iščete v telefonu HTC Desire 820 ali na internetu. V apli-
kaciji Google Search začnite iskati tako, da vnesete ključno besedo ali upo-
rabite Google Voice Search™.

Da odprete Google Search, kliknite Google na zaslonu z Aplikacijami. Ali
samo drsite po zaslonu navzgor od tipk za navigacijo na zaslonu.

Iskanje na internetu in v HTC Desire 820

1. Odprite aplikacijo Google Search.

2. V prostor za iskanje vnesite tisto, kar želite najti. Med tipkanjem se
bodo prikazali ustrezni rezultati s telefona HTC Desire 820 in predlogi
z Googlovega iskanja.

3. Če se to, kar iščete, nahaja na seznamu predlogov, kliknite ta ele-
ment zaradi odpiranja v ustrezni aplikaciji.
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Če iščete informacije samo na telefonu HTC Desire 820, drsite s
prstom po zaslonu navzgor, nato pa kliknite Preišči Telefon.

Določene aplikacije, kot so Stiki ali Pošta, imajo svoje lastne funk-
cije iskanja, ki jih lahko uporabljate samo znotraj teh aplikacij.

Če ste Google račun že namestili na telefonu HTC Desire 820,
potem se bo pojavila opcija, da se prijavite v Google Now. Če se
želite kasneje prijaviti v Google Now, kliknite (Glej Trenutno do-
bivanje informacij z aplikacijo Google Now na  strani 87). 



Iskanje na internetu s pomočjo glasa

Uporabljajte Google glasovno iskanje, da najdete informacije na internetu,
z uporabo enostavnega govora v smeri HTC Desire 820.

1. Odprite aplikacijo Google Search.

2. Kliknite , nato pa izgovorite, kaj želite poiskati. Ko izgovorite, se bo
na zaslonu prikazal seznam ustreznih postavk iz Googlovega iskanja.

3. Če se tisto kar iščete nahaja na seznamu predlogov, kliknite na po-
stavko, da odprete ustrezno aplikacijo. Če se ne nahaja, kliknite za
ponovitev iskanja. 

Nastavitev možnosti iskanja

1. Odprite aplikacijo Google Search.

2. Kliknite >Nastavitve, nato pa kliknite opcijo, ki jo želite prilagoditi.

3. Da dobite pomoč ali zagotovite povratne informacije, kliknite >
Pomoč in povratne informacije.

Iskanje na internetu
1. Odprite aplikacijo Internet.

2. Kliknite prostor z URL-jem na vrhu zaslona.

3. Vnesite internetni naslov ali ključne besede vašega iskanja.

4. Na internetni strani lahko:

･ Kliknete na povezavo, da jo odprete ali pritisnete in držite pove-
zavo, da se prikaže več opcij.

･ Kliknite naslov elektronske pošte, da pošljete sporočilo na naslov
elektronske pošte, da jo shranite v aplikacijo Ljudje in še več.

･ Kliknite in držite fotografijo, da jo shranite, kopirate ali namestite
kot sliko zaslona.

5. Da se vrnete na predhodno internetno stran, kliknite , nato pa klik-
nite ali .

Povečanje vašega prostora za iskanje

･ Da skrijete statusno vrstico, ko iščete, kliknite > Nastavitve > Splo-
šno, nato pa izberite Pregled na celotnem zaslonu.

･ Medtem ko iščete na internetni strani, kliknite > Pregled Delovne
površine, da vidite internetno stran v verziji delovne površine.
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Če je internetna stran odprta preko celotnega ekrana, drsite po
zaslonu navzdol, da vidite prostor z URL-jem in druge opcije.

K nastavitvam lahko pristopite, ko pregledujete rezultate iskanja.
Drsite po zaslonu, da se vam prikaže skrita tipka menija, nato pa
kliknite > Nastavitve.



Uporaba kartic za iskanje

Odprite več kartic za iskanje in hitro prehajajte z ene na drugo.

Odprite aplikacijo Internet.

･ Da dodate kartico za iskanje, kliknite . Ponovite isto, da od-
prete nove kartice za iskanje.

･ Da preidete z ene kartice za iskanje na drugo, kliknite in drsite do
internetne strani, ki jo želite odpreti. Kliknite kartico za iskanje, da bi
bila internetna stran prikazana preko celotnega ekrana.

･ Da zaprete kartico za iskanje, kliknite , nato pa kliknite .

Shranjevanje internetnih vsebin za kasneje

Shranite internetne strani, da ji preberete kasneje, celo če niste priključeni
na internet. Dodajate lahko tudi videoposnetke z internetnih strani na Se-
znam za gledanje, da jih najdete hitro, ko boste to želeli.

1. Med pregledovanje internetne strani, kliknite > .

2. Kliknite Seznam za branje ali Seznam za gledanje.

Da pregledate shranjeno spletno stran ali videoposnetek, kliknite > Shra-
njeno. Drsite do Seznama za branje ali Seznama za gledanje, nato pa klik-
nite spletno stran ali videoposnetek, ki ga želite pogledati.

 >  > 
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HTC Desire 820 shranjuje samo besedilo in sliko z internetnih
strani. Potrebovali boste internetno zvezo, da odprete povezane
strani in da gledate videoposnetke.

Ko ima spletna stran, ki jo dodajate na Seznam za gledanje, enega
ali več videoposnetkov, vas bo aplikacija vprašala, katere video-
posnetke želite dodati.



Prilagoditev nastavitev

Personalizirajte spletni brskalnik tako, da odgovarja vašemu stilu iskanja.
Prilagodite prikaz, zasebnost in varnostne nastavitve, medtem ko upora-
bljate spletni brskalnik.

Z zaslona za iskanje, kliknite > Nastavitve.

Označevanje spletne strani
Označite vaše najljubše spletne strani, da jim boste lahko hitro pristopali.

1. Med pregledom spletne strani, kliknite > > Oznake.

2. Na zaslonu z Oznakami lahko uredite imena oznak ali shranite oz-
nako v novo mapo.

3. Kliknite Izvedeno.

Da pregledate ali odprete oznako, kliknite > Oznake. Pojdite do oznake, ki
jo želite odpreti, nato pa kliknite .

Uporaba zgodovine iskanja
HTC Desire 820 ustvarja seznam spletnih strani, ki ste jih obiskali.

1. Ko pregledujete internetno stran, kliknite > Zgodovina.

2. Drsite do kartice Zgodovina ali Najpogosteje obiskano.

3. Najdite spletno stran, ki jo želite pregledati, nato kliknite nanjo.

Izbrišite svojo zgodovino iskanj
1. Ko pregledujete spletno stran, kliknite > Nastavitev > Zasebnost in

varnost > Izbriši zgodovino.

2. Kliknite OK.

Vsi vnosi spletnih strani v karticah Zgodovina in Najpogosteje obiskano,
bodo izbrisani.
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Oznake lahko dodajate neposredno z začetnega zaslona. Med pre-
gledovanjem B spletne strani kliknite Začetni zaslon. >  >  >  > 

Če želite izbrisati posamezno spletno stran, pojdite v kartico Zgo-
dovina ali Najpogosteje obiskano – kliknite in držite vnos inter-
netne strani, nato pa kliknite Izbriši iz zgodovine ali Izbriši iz
najpogosteje obiskanih.

Če ne želite, da HTC Desire 820 ustvarja seznam iskanj, iščite po
internetu v anonimnem načinu. Glej Zasebno iskanje na internetu
na strani 93.



Zasebno iskanje

Uporabljate lahko anonimne kartice, da po internetu brskate z več zaseb-
nosti. Ko zaprete anonimne kartice, bodo piškotki brskalnika izbrisani.
Strani, ki jih pregledujete v anonimnem načinu se prav tako ne bodo poja-
vile v zgodovini iskanj (razen, če ste z njih prevzemali datoteke).

Na ekranu za iskanje kliknite . >  > 
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Izbrisana bo samo zgodovina, shranjena preko aplikacije internet.
Zgodovino iskanj, ki so jih shranila druga orodja za iskanje na tele-
fonu HTC Desire 820, bodo nedotaknjena.



Zabava

HTC Glasba

Poslušanje Glasbe

Uživajte v vaših priljubljenih pesmih na telefonu HTC Desire 820 z uporabo
aplikacije Glasba.

1. Odprite aplikacijo Glasba

2. Drsite do drugih kartic, da iščete po kategorijah.

3. Kliknite pesem za poslušanje.

4. Kliknite ikone na zaslonu, da upravljate predvajanje glasbe, ponavlja-
nje pesmi in še več.
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Ko prvič odprete aplikacijo Glasba, boste vprašani, če želite avto-
matično prevzeti povezane vsebine, kot so naslovnice albumov in
fotografije izvajalcev, na telefon HTC Desire 820.

Pritisnite in drsite s prstom preko
traku za predvajanje glasbe, da pridete
do dela pesmi, ki ga želite izbrati.

Vklopite in izklopite naključno predva-
janje glasbe (Naključno predvajanje
glasbe je izklopljeno, ko je tipka sive
barve).

Pregledujte načine ponavljanja: pono-
vite vse pesmi, ponovite trenutno
pesem ali pa ne ponavljajte.

Predvajajte Vašo glasbo na DLNA kom-
patibilnem TV prejemniku ali avdio si-
stemu, HTC Media Link HDju ali stereo
Bluetooth napravi.

Zmanjšajte prikaz zaslona trenutne re-
produkcije, da nadaljujete s pregledom
Vaše kolekcije pesmi.

Ko predvajate glasbo, zaslon pa se izklopi, pritisnite VKLOP, da po-
novno vklopite zaslon in upravljate predvajanje glasbe neposredno
z Zaklenjenega zaslona.



Predvajanje glasbe z Zaklenjenega ekrana

Če želite zagnati aplikacijo Glasba neposredno z Zaklenjenega zaslona,  poj-
dite v Nastavitve, nato pa kliknite Varnost > Avtomatično odkleni Glasbo.

Lahko:

･ Med predvajanjem glasbe, ko se zaslon izklopi, pritisnite tipko za
VKLOP, da ponovno vklopite zaslon, drsite navzdol po ekranu od wid-
geta za Glasbo, nato pa kliknite ikono widgeta.

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

HTC BoomSound profil

Ko je vklopljen HTC BoomSound profil, boste uživali v izboljšani kakovosti
avdio zapisa, tudi če priključite slušalke. Poslušajte močnejše base, čistejše
vokale in vse podrobnosti v pesmih in videoposnetkih, še posebej, ko jih za-
ženete v aplikacijah Glasba in Galerija.

Da vklopite ali izklopite HTC BoomSound profil, pojdite v Nastavitve in klik-
nite tipko za vklop/izklop BoomSounda.

Seznam za reproduciranje Glasbe

Personalizirajte vašo glasbeno izkušnjo z ustvarjanjem glasbenih seznamov za re-
produciranje. Ustvarite seznam za reproduciranje, ki vsebuje samo vaše priljubljene
pesmi ali ustvarite seznam, ki odgovarja vašemu razpoloženju v določenem dnevu.

Ustvarite lahko toliko seznamov za reprodukcijo, kot želite.

1. Odprite aplikacijo Glasba.

2. Drsite do kartice s Seznami za reprodukcijo.

3. Kliknite , nato pa vpišite ime seznama za reprodukcijo.

4. Da dodate pesem, kliknite ob polju z naslovom, iščite po vaši glas-
beni zbirki, nato pa kliknite na pesem, ki jo želite dodati.

Ponovite to, da dodate druge pesmi.

5. Lahko tudi:

6. Kliknite shrani.

Novi seznam za reprodukcijo boste našli v aplikaciji Glasba, v kartici s Se-
znami za reprodukcijo.

Da uredite ali brišete sezname za reprodukcijo, ki ste jih ustvarili, kliknite
seznam za reprodukcijo v kartici s Seznami za reprodukcijo, kliknite se-
znam, ki ga želite odpreti, nato pa kliknite > Uredi seznam ali Izbriši.
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Premestite
pesmi

Pritisnite in držite poleg naslova pesmi, ki jo že-
lite premakniti, nato pa jo odvlecite do njenega
novega položaja.

Brišete pesmi Izberite pesmi, ki jih želite izbrisati s seznama za
reproduciranje.

Spremenite
ime seznama
za reprodukcijo

Vpišite novo ime seznama za reprodukcijo v polje
z besedilom.



Dodajanje pesmi na čakalni seznam

Med poslušanjem glasbe lahko pregledate druge pesmi, ki so shranjene na
HTC Desire 820. Dodajte pesem ali album na čakalno listo za predvajanje,
ko se zaključi trenutni seznam za reprodukcijo.

1. Medtem ko se skladba predvaja, poiščite druge pesmi.

2. Storite nekaj od naslednjega:

･ 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.

Posodabljanje naslovnic albumov in fotografij izvajalcev

1. Odprite aplikacijo Glasba.

2. Drsite do kartice Izvajalci ali Albumi.

3. Kliknite > Posodobi fotografijo ali Posodobi sliko albuma

Če želite, da HTC Desire 820 avtomatično poišče posodabljanja vaših glas-
benih zbirk, kliknite na glavnem zaslonu aplikacije Glasba, nato pa kliknite
Nastavitve, Izberite Slika albuma ali Fotografije izvajalca.

Namestitev pesmi kot melodije zvonjenja

Izberite pesem iz vaše Glasbene knjižnice in jo namestite kot melodijo zvo-
njenja ali kot melodijo zvonjenja za vaš priljubljeni stik.

1. Odprite aplikacijo Glasba.

2. Prevajajte skladbo, ki jo želite namestiti kot melodijo zvonjenja.

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.
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Da privarčujete zaradi porabe podatkov, se povežite na Wi-Fi
mrežo, ko želite posodobiti naslovnice albumov in naslovnice izva-
jalcev. V nastavitvah Glasbe izberite izključno Wi-Fi.



Rezanje melodij zvonjenja v MP3 formatu

Uporabljajte rezalnik v aplikaciji Glasba, če želite namestiti del pesmi kot
melodijo zvonjenja.

1. Ko najdete pesem, ki jo želite, kliknite > Namesti kot melodijo zvo-
njenja > Izreži melodijo zvonjenja.

2. Povlecite drsnike do delov, na katerih želite, da se melodija zvonje-
nja začne ali zaključi.

Za natančnejše rezanje kliknite tipke s puščicami levo ali desno. Ozna-
čevanje časa prikazuje, kje v pesmi ste.

3. Ko zaključite z rezanjem, kliknite Namesti kot.

4. Izberite ali želite namestiti izrezano pesem kot Melodijo zvonjenja te-
lefona ali Melodijo zvonjenja kontakta.

Prikaz besedila pesmi

Ali vam je pesem toliko všeč, da jo želite zapeti? HTC Desire 820 daje vaši
glasbi izboljšanje v obliki besed pesmi in glasbenih vizualizacij.

1. Odprite aplikacijo Glasba.

2. Poiščite pesem, ki jo želite predvajati in kliknite .

3. Drsite do kartice Prikaz, da vidite besedilo pesmi. Besedilo pesmi se
bo pojavilo 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 predvajanje glasbe. Pritisnite in drsite z vašimi prsti preko traku za
predvajanje glasbe ali pritisnite in držite ali .
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Da privarčujete pri porabi podatkov, se povežite z Wi-Fi zvezo, ko
prevzemate besedila pesmi. V nastavitvah Glasbe izberite izklju-
čno Wi-Fi.

Ali želite drugačno vizualno doživetje za vsako pesem? Kliknite >
Ozadje in izbira ozadja. Če želite, da se ozadje menja z vsako pe-
smijo, kliknite Naključno.



Iskanje spotov na YouTubu

Z lahkoto poiščite spot pesmi, ki jo poslušate na YouTubu. Na zaslonu Tre-
nutna reprodukcija kliknite > Preišči > YouTube.

YouTube

Gledanje videoposnetkov na YouTubu

Preverite našo najnovejšo izkušnjo gledanja videoposnetka z uporabo apli-
kacije YouTube.

1. Odprite aplikacijo YouTube.

2. Preiščite in najdite videoposnetek.

3. Ko najdete videoposnetek, ki vam je všeč, kliknite nanj.

4. Ko gledate video zapis, lahko:

･ HTC Desire 820 obrnite postrani, da pogledate videoposnetek
preko celotnega zaslona.

･ Kliknite zaslon med reprodukcijo videoposnetka, da izberete
odmor ali nadaljujete gledanje, ali prestavite drsnik na del videopo-
snetka, ki ga želite gledati.

･ Drsite s prstom do konca plošče z informacijami o videoposnetku, da
vidite povezane videoposnetke in komentarje drugih uporabnikov.

･ Preiščite druge videoposnetke tako, da zmanjšate zaslon kate-
rem se reproducira video. Kliknite v ali povlecite zaslon, na katerem
se reproducira video, da ga zmanjšate. Da zaprete ikono videopo-
snetka, jo povlecite v levo ali desno.

Zmanjšajte zaslon, v katerem se reproducira video, nato pa kliknite da
odprete padajoči meni. Pregledate lahko svoj profil računa in upravljate
svoje naročnine in s seznamom videoposnetkov.

Ustvarjanje seznama za reproduciranje videoposnetkov

Organizirajte svoje priljubljene videoposnetke v seznamu za reprodukcijo in
jih poglejte v YouTube aplikaciji.

1. Odprite YouTube aplikacijo.

2. Iščite in najdite videoposnetek.

3. Kliknite poleg naslova videoposnetka, nato pa kliknite Dodaj v > 
Novi seznam za reprodukcijo.

4. Vnesite ime seznama za reprodukcijo in kliknite OK.

Če ne želite deliti seznam za reprodukcijo videoposnetkov, kliknite
Zasebno preden kliknete OK. 
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Ali želite kasneje gledati videoposnetek? Kliknite ob naslovu vi-
deoposnetka, nato pa kliknite Dodaj v > Poglej kasneje. Ponovno
lahko pristopite k video zapisu na seznamu Poglej kasneje na
vašem računu.



5. Da dodate več videoposnetkov na vaš seznam za reprodukcijo, prei-
ščite in najdite videoposnetek, nato pa kliknite poleg naslova video-
posnetka.

6. Kliknite Dodaj v, nato pa kliknite ime seznama za reprodukcijo.

Da pristopite in gledate vaše sezname za reprodukcijo videoposnetkov,
zmanjšajte zaslon, v katerem se reproducira videoposnetek in nato kliknite

, da odprete padajoči meni. Kliknite seznam za reprodukcijo, ki ga želite.

FM Radio

Poslušanje FM Radia

Poslušajte vaše priljubljene postaje z uporabo aplikacije FM Radia.

1. Odprite aplikacijo FM Radio.

Ko prvič odprete FM Radio, bo iskal lokalne FM postaje, ki jih lahko
poslušate.

2. Ko poslušate FM radio postajo lahko:

･ Kliknite ali , da preidete na novo ali se vrnete na prejšnjo po-
stajo.

･ Odvlecite drsnik, da nastavite frekvenco na FM vrstici. Da določite
radio frekvenco, kliknite ali .

･ Kliknite , da označite radio postajo kot priljubljeno. Da pregle-
date druge vaše priljubljene postaje, kliknite .

3. Da izklopite FM Radio, kliknite .

Brezžične mreže

HTC Connect

Iščete nov brezžični zabavni sistem za vaš dom? Najdite tistega, ki ima na
sebi logotip HTC Connect™.

Izkusite brezhibno povezovanje in uporabo,
medtem ko vsebino brezžično delite s HTC te-
lefona na elektronske naprave in dodatke, ki
so povezani preko HTC Connecta.

Da vidite seznam teh naprav in dodatkov, poj-
dite na htc-connect.com/certified-
devices.html.

Prav tako boste lahko od daleč kontrolirali
prevajanje medijskih vsebin, prilagodili glas-
nost in še več.
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Najprej morate povezati slušalke v avdio odprtino telefona HTC
Desire 820, da boste lahko uporabljali FM Radio. FM Radio upora-
blja slušalke kot FM radio anteno.



Delitev medijev s HTC Connect napravami

1. Odprite in predvajate glasbo ali druge medijske vsebine, ki jih želite
deliti z vašega HTC Desire 820 telefona.

2. Drsite s tremi prsti po zaslonu navzgor.

3. Izberite napravo, s katero se želite povezati.

4. Ko se povežete z napravo, uporabljajte vaš telefon, da upravljate glas-
nost, odmore ali da ponovno predvajate zapise in še več.

5. Da prekinete brezžično delitev in zvezo z napravo, drsite s tremi prsti
po zaslonu navzgor.
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Poglejte navodila, ki ste jih dobili z napravo, ki je povezljiva s HTC
Connectom, da jo lahko namestite.

Za več informacij glejte www.htc-connect.com. 



Povežite se z vašim domačim sistemom za zabavo

Ali želite, da je vaša HTC Desire 820 izkušnja še večja in glasnejša? Brezži-
čno delite videoposnetke, celo tok medijev na združljivih TV-jih z velikim
ekranom ali z brezžičnimi zvočniki.

Na HTC telefonih, ki imajo verzijo HTC Sense 5.5 ali novejšo, lahko delite
medijsko vsebino na katerem koli od naslednjih vrst naprav tako, da drsite
s tremi prsti po ekranu navzgor:

･ DLNA — glej HTC Connect na strani 99 ali Delitev vaših medijskih vse-
bin na DLA napravah na strani 101.

･ Miracast™ — glej HTC Connect na strani 99.

･ Bluetooth — glej HTC Connect na strani 99. 

･ HTC Media Link HD — glej O programu HTC Media Link HD na strani
102. 

Delitev vaših medijskih vsebin na DLNA naprave

Če boste uporabljali avdio sistem, ki je kompatibilen z DLNA ali brezžične
zvočnike, poglejte njihovo dokumentacijo, da vidite, kako jih lahko pove-
žete z vašo domačo mrežo.

1. Povežite vašo DLNA napravo z vašo hišno mrežo preko Wi-Fi zveze ali
Ethernet kabla.

2. Povežite HTC Desire 820 z vašo domačo mrežo preko Wi-Fi zveze.

3. Odprite katero koli aplikacijo za glasbo na vašem telefonu.

4. S tremi prsti drsite po ekranu navzgor.

5. Iz seznama dostopnih naprav izberite, preko katere želite predvajati
glasbo.

6. Ko ste povezani z napravo, kliknite kontrole na ekranu, da boste lahko
kontrolirali predvajanje glasbe, prilagodili glasnost in še več.
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Za več informacij o DLNA, obiščite www.dlna.org.



O programu HTC Media Link HD

Povežite HTC Media Link HD s katerim koli TV-jem preko HDMI priključka.
Drsite po ekranu telefona HTC Desire 820 s tremi prsti navzgor in prikažite
brezžično vašo vsebino na vašem TV-ju.

Opravljanje več nalog istočasno na razdeljenem ekranu
HTC Media Link HD deli zaslon, ko:

･ Gledate video zapis v Galeriji.

･ Predvajate glasbo preko aplikacije HTC Glasba.

Ko predvajate medijske vsebine na velikem ekranu, lahko opravljate istoča-
sno več nalog, opravljate pa lahko tudi druge stvari, kot je klicanje, iskanje
na internetu ali pošiljanje sporočil na elektronski pošti preko telefona HTC
Desire 820.

Pretvarja vaš TV v digitalni okvir za
fotografije
Uporablja funkcijo shranjevanja na ekranu TV-ja, da bi shranil do 30 foto-
grafij s telefona HTC Desire 820 na HTC Media Link HD in jih prikazal kot
prezentacijo na vašem TV-ju.

Da izveste več o namestitvi HTC Media Link HD-ja in o njegovi uporabi s te-
lefonom HTC Desire 820, poglejte HTC Media Link HD priročnik za upo-
rabo. 
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Shranjevanje in datoteke

Pomnilnik telefona

Vrste spomina

Ali želite vedeti, katere vrste spomina lahko uporabljate za Vaše aplikacije,
podatke in datoteke? HTC Desire 820 ima naslednje vrste pomnilnikov:
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･ Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo
shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te
aplikacije izbrisane. Aplikacije je treba ponovno namestiti.

･ Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon,
aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodo avto-
matično nameščene na drug telefon. Ponovno jih boste morali
namestiti.

Pomnilnik tele-
fona

Ta spomin kombinira interni spomin, kjer se hranijo apli-
kacije, e-pošta, podatki in kratka sporočila ter spomin
za datoteke, kjer se hranijo fotografije, videoposnetki in
glasba.

Če vam zmanjkuje mesta za shranjevanje na telefonu,
glej Sprostitev mesta v spominu telefona na strani 104
za nasvete o tem, kako sprostiti prostor v pomnilniku.

Pomnilnik na
kartici

Uporabljajte spominsko kartico za shranjevanje več po-
datkov. Prav tako lahko namestite aplikacije, npr. ka-
mero, da shranjuje svoje zapise neposredno na kartico.

Pomnilnik na
USB-ju

Ko priklopite eksterni USB spomin (kot je USB flash
enota ali bralnik SD kartic), lahko pregledate fotografije
in videoposnetke, ki so na isti napravi, neposredno iz
Galerije, ali poslušate pesmi s te naprave v Glasbi.

Prav tako lahko odpirate PDF dokumente in urejate Of-
fice dokumente.

Potrebovali boste poseben kabel, da povežete HTC De-
sire 820 in napravo za shranjevanje. HTC Desire 820
podpira USB naprave za shranjevanje (razen prenosnih
trdih diskov) velikosti do 64 GB.



Kopiranje datotek na ali s telefona HTC Desire 820

Kopirate lahko vašo glasbo, fotografije in druge datoteke na HTC Desire 820.

1. Povežite HTC Desire 820 z osebnim računalnikom z uporabo USB
kabla, ki ste ga dobili s telefonom. Na zaslonu osebnega računalnika
boste videli opcije za pregledovanje in prenos datotek.

2. Izberite, da pregledate datoteke.

3. Kopirajte datoteke z osebnega računalnika na HTC Desire 820 in
obratno.

4. Ko kopirate datoteke, prekinite zvezo telefona HTC Desire 820 z
osebnim računalnikom.

Sprostitev prostora v spominu

Ko uporabljate HTC Desire 820, boste počasi napolnili njegov polnilnik. Tu
najdete nekaj nasvetov, kako povečati kapaciteto pomnilnika.

Zaženite storage wizard
Sprostite prostor v pomnilniku z odstranitvijo aplikacij in z brisanjem dato-
tek, ki jih ne želite več. V aplikaciji Nastavitve kliknite Pomnilnik > Sprosti
prostor v pomnilniku.

Upravljanje s fotografijami in video zapisi
･ Ko posnamete več fotografij s kamero, ohranite samo tiste najboljše.

Druge izbrišite, če jih ne potrebujete.

･ Ko uredite fotografijo ali izrežete videoposnetek, se shrani tudi origi-
nalna datoteka. Izbrišite originalno datoteko ali jo premestite dru-
gam, npr. na vaš računalnik.

･ Če pošiljate videoposnetke izključno preko MMS-a, uporabljajte slabšo
ločljivost. Visoka ločljivost videoposnetka zasede več prostora. V nasta-
vitvah Kamere kliknite Kakovost videoposnetka, da spremenite ločljivost.

Ustvarjanje varnostnih kopij in datotek
Ohranite samo najnovejše podatke v vaših aplikacijah in datoteke, ki jih po-
gosto uporabite. Ustvarite lahko varnostne kopije drugih podatkov in dato-
tek. Za nasvete poglejte Načini ustvarjanja varnostnih kopij datotek,
podatkov in postavk na strani 112.

Onemogočite določene aplikacije
Glej Onemogočanje aplikacije na strani 170.

Nekatere aplikacije premestite na spominsko kartico
Nekatere aplikacije drugih proizvajalcev lahko premestite iz pomnilnika te-
lefona na spominsko kartico. Pojdite na Nastavitve > Aplikacije> Na SD
kartico, da vidite, katere aplikacije lahko premestite. Za premeščanje klik-
nite ikono aplikacije, nato pa kliknite Premesti.
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Shranite in zaprite vaše datoteke, preden jih kopirate z osebnega
računalnika na HTC Desire 820 in obratno.



Upravljanje z Datotekami

O programu Upravljanja z Datotekami

Uporabljajte aplikacijo Upravljanje z Datotekami, da iščete in organizirate
vaše datoteke in postavke na vašem telefonu in spominski kartici.

Iščete lahko tudi postavke in datoteke na zunanji USB napravi za shranje-
vanje, ko se poveže z vašim telefonom. Za podrobnosti glej Vrste spominov
(pomnilnikov) na strani 103.

Menjavanje med vrstami spomina

1. Odprite aplikacijo Upravljanje z Datotekami. Avtomatsko se vam bo
odprl padajoči meni z vrstami pomnilnikov.

2. Izberite datoteko pomnilnika, ki jo želite najti, da uredite svoje dato-
teke.

Da ponovno odprete padajoči meni in preidete na drugo vrsto pomnilnika
ali, da zaprete meni, kliknite .

Iskanje datotek

1. V aplikaciji Upravljanje z Datotekami, kliknite .

2. V polje za iskanje vnesite nekaj znakov imena datoteke. Prikazana bo
datoteka z ustreznim imenom iz glavne ali dodatnih map.

3. Kliknite datoteko, da jo odprete.

Razvrščanje vaših datotek

1. V aplikaciji Upravljanje z Datotekami, kliknite >Razvrsti.

2. Izberite, na kakšen način želite razvrstiti vaše datoteke.

Kopiranje in premeščanje datotek

1. V aplikaciji Upravljanje z Datotekami najdite datoteko ali element.

2. Pritisnite in držite element, da ga kopirate ali premestite.

Da kopirate ali premestite več elementov, kliknite , izberite dato-
teko in nato kliknite .

3. Kliknite Kopiraj ali Izreži.

4. Kliknite datoteko, v katero želite kopirati ali premestiti elemente.

Ali kliknite > Nova mapa, da ustvarite novo mapo.

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

･ Ko izvlečete spominsko kartico in jo vstavite v drug telefon,
aplikacije, ki so shranjene na spominski kartici, ne bodo avto-
matično nameščene na drug telefon. Ponovno jih boste morali
namestiti.



Brisanje datotek in map

1. V aplikaciji Upravljanje z Datotekami najdite datoteko ali element.

2. Pritisnite in držite element, da ga izbrišete.

Da izbrišete več elementov, kliknite , izberite datoteko ali mapo in
kliknite .

3. Kliknite Izbriši.

Google Drive

Uporaba aplikacije Google Drive na telefonu HTC Desire 820

Shranite vaše fotografije, dokumente in druge datoteke na Google Drive,
da jim boste pristopili s telefona HTC Desire 820, vašega osebnega računal-
nika ali drugih mobilnih naprav.

Na telefonu HTC Desire 820 izkoristite vaš Google račun, da se prijavite na
vaše Google Drive pomnilnik. Potem lahko:

･ Uporabljajte Galerijo, da fotografije, ki ste jih posneli, prenesete na
Google Drive.

･ Delite datoteko vašega Google Drive preko sporočila elektronske
pošte.

･ Gledati in urejati Office dokumente, ki so shranjeni na Google Drive.
Ko ustvarite novi Office dokument, ga lahko shranite na Google
Drive.

･ Pregledujte PDF dokumente, ki so shranjeni na Google Drive. Prene-
sete lahko tudi Office dokumente na Google Drive v PDF obliki.

･ Preverite, koliko prostora imate na pomnilniku Google Drive v Nasta-
vitvah.

･ Napravite varnostne kopije vašega HTC Desire 820 telefona na Goo-
gle Drive, da boste lahko povrnili vaše varnostne kopije naslednjih na
drugi HTC telefon.

･ Uporabljajte aplikacijo Google Drive, da upravljate vaš pomnilnik na
spletu.
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Namestitev datotek zahteva, da imate nameščeno aplikacijo Goo-
gle Drive na vašem telefonu HTC Desire 820. Če aplikacija ni na-
meščena v tovarniških nastavitvah, jo lahko prevzamete in
namestite iz trgovine Google Play.



Aktiviranje vašega brezplačnega Google Drive pomnilnika

Uporabljajte brezplačno do 115 GB na Google Drive pomnilniku. Poleg HTC
Desire 820 dobite dodatnih 100 GB na pomnilniku Google Drive™ za 2 leti.
Prijavite se na vaš Google račun preko telefona HTC Desire 820 — ne z va-
šega osebnega računalnika ali katerega koli drugega telefona, ki ni HTC, da
pridobite pravico za to ponudbo.

1. Odprite aplikacijo Google Drive.

2. Če prvič odpirate aplikacije Google Drive, poglejte predstavitev iz-
delka, dokler 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 ponudbo za dodatni pomnilnik, kliknite Zahtevaj.

Ali, da kasneje izkoristite to ponudbo, kliknite Podrobnosti Ponudbe
in preverite, 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 Drive.

Vstopite v Nastavitve in kliknite Pomnilnik. Pod Pomnilnik na omrežju
boste videli pomnilnik Google Drive.

Preverite lahko količino prostora na Google Drive pomnilniku v aplikaciji
Google Drive. Kliknite , v padajočem meniju pa boste videli prostor v
pomnilniku.

Občasno preverite, koliko prostora imate v pomnilniku na mreži, preden
prenesete vsebine.
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Preden se v Nastavitvah pojavijo informacije o pomnilniku iz apli-
kacije HTC. Na primer, izkoristite aplikacijo Pošta, da delite pove-
zavo na vašo Google Drive datoteko.

･ Če aplikacija Google Drive ni nameščena na vašem telefonu, jo
prevzemite iz trgovine Google Play.

･ Dodatni pogoji in zahteve so mogoči, vključno s plačilom naro-
čnine, ko izteče poskusni rok dveh let. Za podrobnosti preglejte
določbe in pogoje na strani Google Drive na naslovu
support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc.

･ Aplikacija Google Drive je v lastništvu Googla in jo HTC Korpora-
cija ne zagotavlja, niti ni povezana z njo.



Prenos vaših fotografij in videoposnetkov na Google Drive

Uporabljajte Galerijo, da prenesete vaše fotografije in videoposnetke na
Google Drive.

1. Na glavnem zaslonu Galerije drsite do kartice Časovne črte, Albuma
ali Lokacije.

2. Kliknite album ali dogodke, ki vsebujejo fotografije in video materiale,
ki jih želite prenesti.

3. Kliknite .

4. Če vidite zaslon za Zoe, kliknite Zapri, da ga zaprete.

5. Iz izvirnika kliknite Drive.

6. Izberite fotografije in videoposnetke, ki jih želite prenesti, nato pa
kliknite Nadaljuj.

7. Izberite ali ustvarite mapo na Google Drive.

8. Kliknite OK, da prenesete vsebino.

Delitev povezav z dokumenti ali datotekami na Google Drive

Elektronskim sporočilom ni potrebno več prilagati velike datoteke. Z upo-
rabo aplikacije Pošta lahko enostavno delite povezave do dokumentov ali
datotek na vašem Google Drive preko sporočila elektronske pošte.

1. Odprite aplikacijo Pošta.

2. Če imate več računov elektronske pošte, pojdite na račun elektron-
ske pošte, ki jo želite izkoristiti.

3. Napišite novo sporočilo elektronske pošte in dodajte prejemnike ali
odgovorite na sporočilo elektronske pošte.

4. Kliknite .

5. Kliknite Dokumenti, nato izberite ali želite deliti PDF ali Office doku-
mente.

Ali kliknite Datoteke, da izberete vrsto datoteke.

6. Na zaslonu s HTC datotekami, kliknite Drive.

Če ne vidite tega zaslona, najprej pritisnite .

7. V vašem Google Drive pomnilniku odprite mapo, ki vsebuje datoteke,
ki jih želite.

8. Izberite datoteke, ki jih želite deliti in nato kliknite OK.

Takrat boste videli vse povezave na izbrane datoteke, ki ste jih dodali
v vaše sporočilo elektronske pošte.

9. Kliknite , da pošljete vašo elektronsko pošto.

Vaši prejemniki ne morejo avtomatično pristopiti k povezavam. Ko prejem-
nik sprejme povezavo, lahko zahtevajo pristop. V tem primeru boste prejeli
sporočilo elektronske pošte, ki vas bo obvestila o sprejeti zahtevi za pri-
stop. Ali, pred delitvijo, lahko najprej izkoristite aplikacijo Drive, da dodate
prejemnika, s katerim želite deliti povezavo na Google Drive.
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Omogočanje dostopa preko aplikacije Drive

Z uporabo aplikacije Drive, dodajte ljudi, s katerimi želite deliti povezavo
na vašem Google Driveu.

Namestite lahko dovoljenje, na primer za gledanje, urejanje in komentira-
nje vsebine, ki ste jo delili.

1. Odprite aplikacijo Drive.

2. Kliknite ob datoteki ali mapi, odvisno od tega, kaj želite deliti.

3. Kliknite .

4. Vnesite prvih nekaj znakov imena ali naslova elektronske pošte iz
vaših Googlovih stikov in nato izberite tiste, ki jih želite. 

Ponovite ta korak, da dodate še več ljudi.

5. Izberite, če želite dovoliti prejemnikom, da:

･ Gledajo in urejajo mape.

･ Gledajo, urejajo ali komentirajo datoteko.

6. Kliknite Dodaj.

Delo z dokumenti, ki ste jih shranili na Google Drive

S programom Polaris™Office 5 pregledujte PDF dokumente in urejajte Of-
fice dokumente, ki ste jih shranili na Google Drive. Ustvarite lahko nove Of-
fice dokumente v tej aplikaciji, jih shranite na Google Drive, in jih na
Google Drive celo prenesete v PDF obliki.

1. Odprite aplikacijo Polaris Office.

2. Kliknite , da pregledate dokumente po vrsti datoteke. 

Dokumenti, navedeni pod vašim Googlovim računom, so datoteke, ki
ste jih shranili na vaš Google Drive pomnilnik. Če je treba, kliknite
ob vašem računu, da vidite seznam datotek.

3. Kliknite PDF dokument, da ga pregledate ali kliknite Office doku-
ment, da ga uredite.

4. Ko ste vnesli spremembe v Office dokument, kliknite ikono v levem
kotu, da odprete meni.

5. Kliknite Shrani ali Shrani kot.
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Če želite prenesti dokument v PDF obliki, kliknite ikono v levem
kotu, nato pa kliknite Izvozi kot PDF.



Shranjevanje dokumentov s telefona HTC Desire 820 na Google Drive

V aplikaciji Polaris Office 5 PDF dokumente, ki jih pregledujete ali Office
dokumente, ki ste jih ustvarili, lahko shranite na vaš Google Drive.

1. V aplikaciji Polaris Office kliknite , da vidite dokument po vrsti da-
toteke.

Dokumenti, navedeni pod ikono so datoteke, ki so shranjene na te-
lefonu HTC Desire 820. Če je treba, kliknite , da vidite seznam dato-
tek.

2. Odprite PDF dokument ali ustvarite novi Office dokument.

3. Da shranite dokument na Google Drive, kliknite ikono v levem kotu,
nato pa kliknite Shrani kot.

4. Kliknite okno s potjo do Mape.

5. Kliknite , nato pa kliknite vaš Google račun, da preidete v vaš Goo-
gle Drive pomnilnik.

6. Kliknite mapo, v katero želite shraniti dokument, nato pa kliknite .

7. Vnesite ime datoteke, nato pa kliknite . 
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Sinhronizacija,
ustvarjanje varnostnih
kopij in vračanje na
tovarniške nastavitve

On-line sinhronizacija

Dodajanje družabnih omrežij, računov elektronske pošte in še več

Sinhronizirate lahko stike, koledarje in druge informacije z vaših družabnih omrežij,
računov elektronske pošte in servisov na spletu na vašem telefonu HTC Desire 820.
Glede na vrsto računa, prijava na vaš račun na spletu vam dovoljuje, da sinhronizi-
rate posodobitve med vašim telefonom HTC Desire 820 in internetom.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Računi in sinhronizacija.

2. Kliknite .

3. Kliknite vrsto računa, ki ga želite dodati.

4. Sledite navodilom na zaslonu, da vnesete informacije o vašem ra-
čunu.

Sinhronizacija vaših računov

1. Vstopite v Nastavitve in kliknite Računi in sinhronizacija.

2. Kliknite tipko za vklop/izklop avtomatske sinhronizacije, da vklopite
ali izklopite sinhronizacijo vseh računov. 

3. Da ročno sinhronizirate posamezne račune, kliknite vrsto računa,
nato pa storite nekaj od naslednjega:

･ Kliknite ob računu, ki ga želite sinhronizirati, nato pa kliknit Sin-
hroniziraj takoj.

･ Kliknite >Sinhroniziraj takoj na zaslonu z nastavitvami Računa.
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Na zaslonu z nastavitvami računa lahko spremenite vse nastavitve
sinhronizacije za račun.

･ V Nastavitvah > Računi in sinhronizacija, kliknite tipko za
vklop/izklop Avtomatske sinhronizacije, da izklopite avtomati-
čno sinhronizacijo vseh vaših računov.

･ Dodate lahko več Googlovih računov.



Brisanje računa

Izbrišite račune s telefona HTC Desire 820, če jih ne uporabljate več. Brisa-
nje računa le-tega in podatkov s servisa na spletu ne izbriše .

1. Vstopite v Nastavitve, nato kliknite Računi in sinhronizacija.

2. Kliknite vrsto računa.

3. Kliknite poleg računa, ki ga želite izbrisati.

Ali, če se nahajate zaslonu z nastavitvami Računa, kliknite .

4. Kliknite Izbriši.

Ustvarjanje varnostnih kopij

Načini ustvarjanja varnostnik kopij datotek, informacij ali
nastavitev

Ali se bojite, da bi izgubili pomembne stvari na telefonu HTC Desire 820?
Ustvarite varnostno kopijo podatkov s telefona HTC Desire, preden izbri-
šete elemente iz pomnilnika, vrnete telefona na tovarniške nastavitve ali
zamenjate telefon.

HTC Ustvarjanje varnostnih kopij
Uporabljajte vgrajeno HTC opcijo za Ustvarjanje varnostnih kopij, da ustva-
rite varnostne kopije računov, nastavitev, besedilnih sporočil in stikov z va-
šega telefona na »cloud« (oblak) tako, da jih boste lažje vrnili na HTC
Desire 820 (po vrnitvi telefona na tovarniške nastavitve) ali po nakupu no-
vega telefona.

HTC Sync Manager
Uporabljajte HTC Sync Manager, da prenesete glasbo, fotografije ali video-
posnetke s telefona HTC Desire 820 na vaš osebni računalnik. Sinhronizi-
rate lahko tudi lokalno shranjene podatke, dogodke v koledarju, oznake in
sezname za reprodukcijo, med telefonom HTC Desire in vašim osebnim ra-
čunalnikom.

HTC Sync Manager je dobra alternativa, če ne želite ustvariti varnostne ko-
pije vaših računov, nastavitev ali drugih osebnih vsebin na cloud. Uporabite
ga lahko, da ustvarite varnostne kopije podatkov s telefona HTC Desire 820
na vašem osebnem računalniku.

Druge možnosti ustvarjanja varnostnih kopij
Če želite, lahko posebej ustvarite varnostne kopije vaših podatkov ali datotek.

Neke aplikacije dovoljujejo, da ustvarite varnostne kopije podatkov v pom-
nilniku telefona ali na spominski kartici tako, da jih lahko lažje povrnete, ko
ste vrnili telefon na tovarniške nastavitve. Poskrbite, da ne izbrišete poda-
tkov iz pomnilnika telefona ali s spominske kartice, ko vrnete telefon na to-
varniške na stavitve.
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Določene osebne podatke bi lahko zadržala tretja stran tudi, ko
izbrišete račun s telefona HTC Desire 820.



Uporaba opcije HTC Ustvarjanje varnostnih kopij

Prihranite čas in frustracije zaradi ponovne nastavitve personalizirane HTC
Desire 820 izkušnje, ko telefon vrnete na tovarniške nastavitve ali kupite
nov telefon. Na telefonu HTC Desire 820 izkoristite opcijo HTC Ustvarjanje
varnostnih kopij, da bi le-ta vsakodnevno ustvaril varnostne kopije na cloud
ter da boste naslednjič lahko preprosto povrnili vsebine in nastavitve.

HTC Ustvarjanje varnostnih kopij uporablja Google Drive ali Dropbox pom-
nilnik, da bi shranil vaše vsebine in nastavitve. Ustvarite in povrnete lahko
varnostne kopije naslednjega:
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Sporočila Ustvarite varnostne kopije besedilnih sporočil v pomnil-
niku telefona ali na spominski kartici oziroma jih shra-
nite kot prilogo v sporočilu elektronske pošte.

Stiki ･ Shranite vaše stike in druge osebne podatke na vaš
račun na spletu tako, da jih je možno samo sinhronizi-
rati, ko preidete na drugi telefon.

･ Če imate lokalno shranjene stike v aplikaciji Ljudje, jih
izvozite v pomnilnik telefona ali na spominsko kartico.

Datoteke Ročno kopirajte ali prilepite datoteke tako, da povežete
HTC Desire 820 z vašim osebnim računalnikom, kot zu-
nanjim spominom.

Drugi podatki ･ Če ste dodali nove besede vašemu osebnemu bese-
dnjaku, na tipkovnici zaslona ustvarite varnostno ko-
pijo besednjaka na spominski kartici ali jo shranite
kot prilogo sporočilu elektronske pošte.

･ Preverite druge aplikacije, da vidite, ali podpirajo tudi
prenos podatkov v pomnilnike.

Personalizi-
rane nastavi-
tve

To vključuje vaš tok z novicami v aplikaciji HTC Blink-
Feed, widgetih, slikah zaslona, videz Začetnega zaslona
in melodije zvonjenja.

Račune in
gesla

HTC Ustvarjanje varnostnih kopij shranjuje prijavne po-
verilnice za številne popularne račune elektronske pošte
in družabnih omrežij, kot so Exchange ActiveSync, Out-
look.com in POP/IMAP.

Aplikacije in
nastavitve

To vključuje vaše stike, shranjene na telefonu HTC De-
sire 820, besedilna sporočila, zgodovino pogovorov,
oznake z interneta, osebni besednjak, Wi-Fi zveze, brez-
plačne aplikacije, ki ste jih namestili, vrstni red Aplikacij
na zaslonu in še več.

･ Če prestavite aplikacije na spominsko kartico, le-te ne bodo
shranjene. Če napravo vrnete na tovarniške nastavitve, bodo te
aplikacije izbrisane. 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. Namestiti jih boste morali ponovno.



Ustvarjanje varnostnih kopij podatkov s telefona HTC Desire 820 na Goo-
gle Drive

Vklopite HTC Ustvarjanje varnostnih kopij, da bi vaš telefon vsak dan preko Wi-
Fi omrežja ustvaril varnostne kopije. Vklopite to nastavitev tako, da izberete
Ustvarite varnostne kopije vsak dan, ko nameščate napravo. Če tega še niste
storili, uporabljajte aplikacijo HTC ustvarjanja varnostnih kopij. 

1. Odprite aplikacijo HTC Ustvarjanje varnostnih kopij.

2. Kliknite Vklopi avtomatično ustvarjanje kopij.

3. Prepričajte se, da ste izbrali Ustvari varnostne kopije vsak dan, nato
pa kliknite Nadaljuj.

4. Prijavite se na vaš Google, HTC ali Facebook račun.

5. Na zaslonu Cloud pomnilnika, kliknite opcijo Google Drive, nato pa
kliknite OK.

6. Prijavite se na svoj Googlov račun, če se to od vas zahteva, da pristo-
pite h Google Drive.

7. 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 ustva-
rite varnostne kopije podatkov z vašega telefona, ko to želite.

Pod opcijo Zgodovina ustvarjanja varnostnih kopij vidite datum in čas, ko
je bila ustvarjena zadnja varnostna kopija.

Vrnitev vaših varnostnih kopij z Google Drive na HTC Desire 820

Če ste shranili varnostne kopije podatkov z vašega telefona v pomnilnik na
spletu že prej, lahko povrnete varnostne kopije na vaš HTC Desire 820 ali
na novi HTC telefon.

1. Ko prvič vklopite novi HTC telefon po vrnitvi na tovarniške nastavitve,
izberite Povrni s HTC varnostnih kopij ali Pridobi vsebino s starega te-
lefona na zaslonu. 

2. Prepričajte se, da ste se prijavili na isti račun, kot ste ga uporabljali
za ustvarjanje varnostne kopije podatkov z vašega telefona. Takrat se
vam bo prikazala zgodovina nastanka varnostnih kopij.

3. Izberite varnostne kopije in kliknite Nadaljuj.

4. Če ste izbrali HTC račun ali Facebook račun, da ustvarite varnostne
kopije z vašega telefona, se prijavite na vaš Google račun, da pristo-
pite Google Drive.
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Odvisno od količine vsebine lahko ročno ustvarjanje varnostnih
kopij preko podatkovne zveze privede do dodatnih stroškov in
odvzame veliko časa. Priporoča se uporaba Wi-Fi zveze.

･ Odvisno od količine vsebine, lahko vrnitev varnostnih kopij na
vaš telefon preko podatkovne zveze povzroči dodatne stroške
in odvzame veliko časa. Priporoča se uporaba Wi-Fi zveze.

･ Da povrnete aplikacije, ki jih je treba plačati, jih morate prevzeti
in namestiti iz trgovine Google Play.



5. Sledite navodila na zaslonu, da povrnete varnostne kopije in nadalju-
jete z nastavitvijo vašega telefona.

6. Drsite po zaslonu, da odprete panel z Obvestili in preverite, če imate
kakšna navodila, da zaključite nastavitve vašega telefona.

Brezplačne aplikacije iz trgovine Google Play bodo povrnjene, v ozadju pa
lahko spremljate njihov napredek preko obvestil v statusni vrstici.

Aplikacije in Bližnjice na začetnem zaslonu bodo organizirane tako kot na
vaših varnostnih kopijah, ko se namestijo vse aplikacije . Med vračanjem
aplikacij lahko uporabljate vaš telefon.

Lokalno ustvarjanje varnostnih kopij

Če želite posebej ustvariti varnostne kopije določenih vsebin, kot so stiki
ali besedilna sporočila na telefonu HTC Desire 820, je tukaj nekaj nasvetov,
kako izvoziti ali uvoziti vaše podatke.

Ustvarjanje varnostnih kopij vaših stikov

1. Odprite aplikacijo Ljudje.

2. Na kartici z ljudmi kliknite > Upravljanje s stiki.

3. Kliknite Uvozi/Izvozi stike > Izvozi v pomnilnik telefona ali Izvozi na SD
kartico.

4. Izberite račun ali vrsto stika za izvoz.

115 Sinhronizacija, ustvarjanje varnostnih kopij in vračanje na tovarniške nastavitve

Odprete lahko tudi aplikacijo HTC Ustvarjanja varnostnih kopij,
nato pa kliknite Povrni iz varnostnih kopij. Prepričajte se, da ste se
prijavili na isti račun, kot ste ga uporabljali, da ste ustvarili varno-
stne kopije podatkov z vašega telefona.

Varnostne kopije se bodo prepisale preko trenutnih podatkov in
nastavitev na telefonu HTC Desire 820.

Prestavljanje s prejšnjega pomnilnika na spletu na
Google Drive
Ko ste povrnili shranjene varnostne kopije z vašega Dropboxa na
HTC Desire 820, ne pozabite, da morate spremeniti pomnilnik za
varnostne kopije in od sedaj naprej uporabljati Google Drive.

1. Odprite aplikacijo HTC Ustvarjanje varnostnih kopij

2. Kliknite Spremeni nastavitve varnostnih kopij.

3. Kliknite > Izberi servis za varnostne kopije.

4. Izberite Google Drive, nato pa kliknite OK.

5. Prijavite se na vaš Google račun, če tega niste storili že prej.



5. Da shranite svoje podatke, kliknite Da, nato pa namestite geslo za to
vrsto varnostnih kopij. Prepričajte se, da ste si zapomnili geslo. Morali
ga boste ponovno vnesti, ko boste uvažali stike.

Če gesla ne potrebujete, kliknite Ne.

6. Kliknite OK.

Povrnitev stikov

1. Na kartici z Ljudmi kliknite > Upravljanje s stiki.

2. Kliknite Uvozi/Izvozi stike > Uvozi iz pomnilnika telefona ali Uvozi s
SD kartice.

3. Če imate več kot en račun, kliknite vrsto računa za uvoz stika.

4. Če imate več dostopnih varnostnih kopij, izberite varnostne kopije, ki
jih želite uvoziti, nato pa kliknite OK.

5. Vnesite geslo, ki ste ga določili za te varnostne kopije, nato pa klik-
nite OK.

Ustvarjanje varnostnih kopij besedilnih sporočil

Zadržite pomembna besedilna sporočila z ustvarjanjem varnostnik kopij v
spominu telefona. Enostavno lahko povrnete varnostne kopije besedilnih
sporočil, ko ste jih izbrisali z vašega seznama sporočil.

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite > Ustvari varnostne kopije/Povrni > Ustvari varnostne kopije
> Ustvari varnostne kopije SMS-ov.

3. Da zaščitite svoje podatke, ustvarite geslo za varnostne kopije. Pre-
pričajte se, da ste si zapomnili geslo. Potrebovali ga boste, ko boste
vračali podatke.

Če gesla ne potrebujete, izberite Ne želim zaščititi te varnostne kopije.

4. Vnesite ime vaše datoteke z varnostnimi kopijami, nato pa kliknite
OK.

Ustvarjanje varnostnih kopij preko sporočil elektronske pošte

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite > Ustvari varnostne kopije/Povrni.

3. Kliknite Ustvari varnostne kopije > Ustvari varnostne kopije SMS-ov
preko sporočil elektronske pošte.
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Namestiti boste morali elektronsko pošto v aplikaciji Pošta.

Ustvarjene ne bodo varnostne kopije besedilnih sporočil v varnem
predalu niti blokiranih sporočil. Da ustvarite varnostne kopije teh
sporočil, jih najprej premestite v splošni predal za sporočila.



4. Da zaščitite svoje podatke, ustvarite geslo za varnostne kopije. Pre-
pričajte se, da ste si zapomnili geslo. Vnesti ga boste morali, ko boste
povrnili sporočila.

Če gesla ne potrebujete, izberite Ne želim zaščititi te varnostne kopije.

5. Vnesite naslov svoje elektronske pošte.

6. Sestavite sporočilo elektronske pošte in ga nato pošljite.

Ponovni vnos besedilnih sporočil

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Kliknite > Ustvari varnostne kopije/Povrni > Povrni.

3. Izberite, kako želite povrniti sporočila in nato kliknite Nadaljuj.

4. Kliknite varnostne kopije, da jih uvozite.

5. Vnesite geslo, ki ste ga namestili za te varnostne kopije. Če gesla
niste namestili, izberite Ta datoteka z varnostnimi kopijami ni zašči-
tena z geslom.

6. Kliknite OK.

Da povrnete besedilna sporočila, ki imajo varnostne kopije narejene preko
elektronske pošte, odprite elektronsko sporočilo z datoteko varnostnih kopij
kot priloge iz aplikacije Pošta. Kliknite prilogo, da jo najprej prevzamete,
nato ponovno kliknite na prilogo, da odprete datoteko z varnostnimi kopi-
jami, ki jih želite uvoziti. Vnesite geslo, ki ste ga namestili za te varnostne ko-
pije ali izberite Ta datoteka z varnostnimi kopijami ni zaščitena z geslom.

Ustvarjanje varnostnih kopij vašega osebnega besednjaka

Ustvarite lahko varnostne kopije besed, ki ste jih dodali v besednjak za
predvidevanje besedila.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite HTC Sense Input.

3. Kliknite Osebni besednjak > > Ustvari varnostno kopijo na spomin-
ski kartici ali Ustvari varnostno kopijo v elektronskem sporočilu.

4. Ko bo to zahtevano od vas, kliknite OK.

Povrnitev vašega osebnega besednjaka

･ Vstopite v Nastavitve > Jezik in tipkovnica > HTC Sense Input. Klik-
nite Osebni besednjak > > Povrni s spominske kartice.

･ Da povrnete osebni besednjak, katerega varnostna kopija je izdelana
preko sporočila elektronske pošte, odprite elektronsko pošto z dato-
teko varnostnih kopij kot prilogo iz aplikacije Pošta. Kliknite prilogo,
da jo prevzamete, nato pa kliknite na datoteko z varnostnimi kopi-
jami, da odprete tisto, ki jo želite uvoziti.

Ustvarjanje varnostnih kopij in povrnitev naloge

1. Pojdite na seznam, ki vsebuje naloge, za katere želite ustvariti varno-
stne kopije.

2. Kliknite > Uvozi/Izvozi.

3. Kliknite Izvozi na SD kartico, da naredite varnostne kopije svojih nalog ali
kliknite Uvozi s SD kartice, da povrnete naloge na HTC Desire 820.

117 Sinhronizacija, ustvarjanje varnostnih kopij in vračanje na tovarniške nastavitve



HTC Sync Manager

O programu HTC Sync Manager

HTC Sync Manager podpira osebne računalnike z operativnim sistemom
Windows ali Mac.

To lahko storite z aplikacijo HTC Sync Manager.

Pregledujte in upravljajte medijske vsebine na vašem
osebnem računalniku in telefonu
･ Iskanje in upravljanje glasbe, fotografij in videoposnetkov na vašem

osebnem računalniku in telefonu

･ Uvoziti sezname za reproduciranje iz programa iTunes in Windows
Media® Player z vašega osebnega računalnika na 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 uporabljali na vašem iPhonu.

･ Uvozite vso glasbo, fotografije in videoposnetke z vašega HTC tele-
fona na vaš osebni računalnik.

･ Kopirajte izbrano glasbo, fotografije ali videoposnetke z vašega oseb-
nega računalnika na vaš telefon.

･ Uvozite dokumente z vašega osebnega računalnika na vaš telefon.

Ustvarjanje varnostnih kopij in povrnitev
Ustvarite varnostne kopije podatkov z vašega HTC telefona na vašem oseb-
nem računalniku tako, da lahko na enostaven način povrnete vaše varno-
stne kopije na isti ali kateri koli drug HTC telefon.

Sinhronizacija seznama za reproduciranje in podatkov
Sinhronizirajte sezname za reproduciranje glasbe in podatke, kot so stiki in
koledar med vašim telefonom in osebnim računalnikom.
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Namestitev HTC Sync Managerja na vaš osebni računalnik

1. Prevzemite namestitveni program za HTC Sync Manager s strani za
podporo HTC-ja: htc.com/hsm/.

2. Zaženite namestitveni program in sledite navodilom na ekranu.

3. Povežite vaš telefon z vašim osebnim računalnikom z uporabo USB
kabla, ki ste ga dobili. Odprl se bo HTC Sync Manager.

Prenos vsebin in aplikacij z iPhona na vaš HTC telefon

S HTC Sync Manager na enostaven način prenesete na vaš HTC telefon
vsebine iz iPhona, kot so stiki, sporočila, slike zaslona, fotografije posnete s
kamero in še veliko več. Če uporabljate HTC telefon, ki ima HTC Sense 6,
HTC Sync Manager, prav tako omogoča vašemu telefonu, da najdete in na-
mestite iste aplikacije, kot ste jih uporabljali na iPhonu.

1. Povežite vaš iPhone in vaš HTC telefon z vašim osebnim računalnikom.

2. V aplikaciji HTC Sync Manager pritisnite Začetna stran > Prenos in
Varnostne kopije.

3. Pritisnite tipko Začni.

4. Če še niste uporabljali program iTunes, da ustvarite varnostne kopije
vsebine z vašega iPhona na vašem osebnem računalniku, naredite to,
preden nadaljujete.

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 Začni. Počakajte, da HTC Sync Manager zaključi s prenosom
vsebine.

8. Ko ste zaključili, drsite po zaslonu vašega HTC telefona, da odprete
panel z Obvestili, nato pa kliknite .

Izberite, katere aplikacije ste uporabljali na iPhonu in ki jih želite najti
v trgovini Google Play ter prevzeti na vaš HTC telefon.
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Če ste onemogočili vaš anti-virusni program poskrbite, da ga po-
novno vklopite, ko zaključite z namestitvijo HTC Sync Managerja.

･ HTC Sync Manager lahko namestite na Windows XP ali novejše
verzije. Da ga namestite na Mac osebni računalnik, potrebujete
Mac OS 10.6 ali novejšo verzijo.

･ Če imate probleme z namestitvijo aplikacije HTC Sync Manager,
zaprite vse programe in jo ponovno namestite. Če je problem
še naprej prisoten, začasno onemogočite vaš anti-virusni pro-
gram in poskusite ponovno.

Potrebovali boste verzijo iTunes 9.0 ali novejšo, da ustvarite varno-
stne kopije vsebin z vašega iPhona na vašem osebnem računalniku.



Vrnitev na tovarniške nastavitve

Da izveste več o aplikaciji HTC Sync Manager, prevzemite priročnik za upo-
rabnike v PDF formatu s strani za podporo HTC-ja (htc.com/hsm/). Ali od-
prite Pomoč v programu.

Pomoč

Ponovni zagon telefona HTC Desire 820

Če vaš HTC Desire 820 deluje počasneje kot običajno, ne reagira na ukaze
ali ima aplikacijo, ki ne deluje, kot bi morala, ga poskusite ponovno zagnati,
da vidite, če bo to rešilo problem.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko za VKLOP, da ga ponovno vklo-
pite.

2. Pritisnite in držite tipko za VKLOP in nato kliknite Ponovni zagon.

3. Ko bo od vas ponovno zahtevano, da potrdite, kliknite Ponovni
zagon.

Vrnitev telefona HTC Desire na tovarniške nastavitve

Če ima HTC Desire 820 trajni problem, ki ga ni mogoče rešiti, ga lahko po-
vrnete na tovarniške nastavitve. Vračanje na tovarniške nastavitve vrača te-
lefon v prvotno stanje – stanje, preden ste ga prvič vklopili.

Naslednji podatki bodo izbrisani s telefona, ko ga vrnete na tovarniške na-
stavitve:

･ Vaš Google račun

･ Vsi računi, ki ste jih dodali v Nastavitve > Računi in sinhronizacija in
podatki povezani s temi računi

･ Osebni podatki, ki ste jih ustvarili ali sinhronizirali s telefonom, kot so
vaš osebni profil, stiki, sporočila, sporočila elektronske pošte, do-
godki v koledarjih in še več

･ Podatki in nastavitve aplikacij in sistema

･ Prevzete aplikacije
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HTC Desire 820 ne reagira na ukaze?
Če HTC Desire ne reagira, ko se dotaknete zaslona ali pritisnete
tipke, ga lahko ponovno zaženete.

Pritisnite in držite tipko za VKLOP in tipke za GLASNOST za naj-
manj 10 sekund. Takrat se bo HTC Desire 820 ponovno zagnal.



Datoteke kot so vaša glasba, fotografije, videoposnetki in dokumenti, so
lahko izbrisani, če tako izberete.

Poskrbite, da napravite varnostne kopije vseh podatkov in datotek, ki jih
želite zadržati, še preden vrnete telefon na tovarniške nastavitve.

Vrnite telefona na tovarniške nastavitve iz nastavitev

1. Pojdite na Nastavitve in nato kliknite Ustvarjanje varnostnih kopij in
vrnitev telefona na tovarniške nastavitve.

2. Kliknite Vrni telefona na tovarniške nastavitve.

3. Če želite izbrisati medijske vsebine, dokumente in druge podatke iz
pomnilnika telefona, izberite Izbriši vse podatke.

Da izbrišete celotno medijsko vsebino in druge podatke z vaše spo-
minske kartice, kliknite Izbriši SD kartico.

4. Kliknite OK.

Vrnitev telefona na tovarniške nastavitve s pomočjo tipk

Če ne morete vklopiti HTC Desire 820 ali pristopiti k nastavitvam, lahko
kljub temu povrete telefon na tovarniške nastavitve z uporabo tipke na te-
lefonu HTC Desire 820.

1. Pritisnite in držite tipko za zmanjšanje GLASNOSTI, nato pa priti-
snite in držite tipko za VKLOP.

2. Počakajte, da se pojavi ekran s tremi slikami Androida, nato pa spu-
stite tipko za VKLOP in tipke za GLASNOST.

3. Pritisnite tipko za zmanjšanje GLASNOSTI, da vrnete telefon na
TOVARNIŠKE NASTAVTVE in nato pritisnite tipko za VKLOP. 
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Vrnitev telefona na tovarniške nastavitve morda ne bo trajno izbri-
sala vseh podatkov z vašega telefona, vključno z vašimi osebnimi
informacijami.

Opcija Hitrega zagona v Nastavitvah > Napajanje mora biti izklo-
pljeno.



Ljudje

Vaše seznam kontaktov
Aplikacija Ljudje prikazuje vse stike, ki ste jih shranili na HTC Desire 820 ter
stike računov na spletu, na katere ste prijavljeni. Uporabljajte aplikacijo
Ljudje, da enostavno komunicirate z ljudmi, ki so vam pomembni.

1. Odprite aplikacijo Ljudje.

2. Na vašem seznamu stikov lahko:

･ Pregledujete vaš profil in urejate informacije vašega stika.

･ Ustvarjate, urejate, najdete in pošiljate stike.

･ Kliknite fotografijo stika, da najdete način, na katerega se lahko
hitro povežete s stikom.

･ Vidite, kdaj vam je stik poslal novo sporočilo.

Filtrirajte vaš seznam stikov

Ko je vaš seznam stik ov dolg, lahko izberete račune stikov, za katere želite,
da se prikažejo.

1. Na kartici z Ljudmi, kliknite .

2. Izberite račune, ki vsebujejo stike, za katere želite, da se prikažejo.

3. Pritisnite .
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Poiščite ljudi

Poiščite stike, shranjene v telefonu HTC Desire 820, vaš imenik podjetja, če
imate Exchange ActiveSync račun, ali družbenega omrežja, če ste prija-
vljeni.

1. Odprite aplikacijo 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 vne-
site prvih nekaj črk imena stika v polje za iskanje in kliknite Išči sti-
kih v vašem Adresarju Podjetja.

･ Poiščite ljudi, ki jih poznate na družbenih omrežjih. Kliknite E > Na-
stavitve > Vklopite Poišči ljudi, ki jih poznam, nato pa izberite druž-
bena omrežja, na katerih ste prijavljeni. Aplikacija Ljudje takrat
namesti vaše stike na izbrana družabna omrežja, da vam pomaga
najti prijatelje

Nastavitev vašega profila
Shranite vaše osebne informacije, da jih boste lahko poslali drugim ljudem.

1. Odprite aplikacijo Ljudem.

2. Kliknite Moj profil.

3. Kliknite Uredi mojo kartico stikov.

4. Vnesite ali uredite vaše ime in podrobnosti stika.

5. Kliknite ali trenutno fotografijo, da spremenite fotografijo stika.

6. Kliknite Shrani.

Ob vaših osebnih podrobnostih drsite do kartice z Objavami, da boste vi-
deli vaše objave na družabnih omrežjih.

Dodajanje novega stika
1. Na kartici s stiki, kliknite .

2. Kliknite polje z Imenom, nato pa vnesite ime stika. Kliknite , da lo-
čeno vnesete ime, srednje ime ali priimek in naziv, kot je g. 

3. Izberite vrsto Stika. To določa, s katerim računom se bo stik sinhroni-
ziral.
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Razen iskanja stikov po imenu lahko uporabljate naslov elektron-
ske pošte ali ime podjetja. Na kartici z Ljudmi kliknite > Nastavi-
tve > Preišči stike po, nato pa izberite kriterije. 



4. Vnesite informacije o stiku v določenih poljih.

5. Kliknite Shrani.

Ko kliknete na dodani stik v vašem seznamu stikov, boste videli informacije
o stiku in sporočila ter klice, ki ste jih izmenjali z le-tem. Odvisno od vrste
stika lahko vidite objave osebe na družabnih omrežjih in dogodke.

Urejanje informacij o stiku

1. V kartici z Ljudmi, kliknite in pritisnite stik, nato pa kliknite Uredi stik.

2. Vnesite nove informacije.

3. Kliknite Shrani. 
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Kako dodam številčni dodatek stiku?
KO ustvarjate nov stik ali urejate podrobnosti stika v aplikaciji Lju-
dje, lahko dodajate dodatke njihovi številki tako, da preskočite gla-
sovna navodila, ko kličete.

1. Ko vnesete številko glavne linije, storite nekaj od nasle-
dnjega:

･ Kliknite P(,), da vstavite premor, preden bo telefon izvedel
izbiro številke dodatka. Če želite vstaviti daljši premor,
vnesite večkrat P(,).

･ Kliknite W(;), da pridete do točke, kjer boste potrdili šte-
vilko dodatka.

2. Vnesite številko dodatka.

Družabnih omrežij stika ni možno urejati.



Stopanje v stik z ljudmi
1. Odprite aplikacijo Ljudje.

2. Kliknite fotografijo stika (ne ime), nato pa izberite, na kakšen način
želite stopiti v stik z njim.

Uvoz ali kopiranje stika

Uvoz stika z vaše Nano-SIM kartice

1. V kartici z Ljudmi, kliknite > Upravljanje s stiki.

2. Kliknite Uvozi/Izvozi stike > Uvozi s SIM kartice.

3. Če se to zahteva od vas, izberite, na kateri račun želite uvoziti vaše
stike.

4. Izberite stike, ki jih želite vnesti. 

5. Kliknite Shrani.

Uvoz stikov z Exchange ActiveSync računa 

1. V kartici Ljudje, kliknite in vnesite ime stika ali naslov elektronske
pošte v polje za iskanje.

2. Kliknite Preišči stike v Adresarju Podjetja.

3. Kliknite ime stika, ki ga želite kopirati na HTC Desire 820.

4. Kliknite , da stik uvozite.
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Za več načinov stopanja v stik z ljudmi, kliknite ikono pod fotogra-
fijo * stika.



Kopiranje stika z enega računa na drug račun.

1. V kartici Ljudje, kliknite > Upravljanje s stiki.

2. Kliknite Kopiraj stike, nato pa izberite vrsto stika ali račun na mreži, s
katerega želite kopirati.

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

Združevanje informacij o stiku
Izognite se dvojnemu vnosu z združevanjem informacij o stiku iz različnih
virov, kot so družabna omrežja, v en stik.

Sprejem predlogov povezovanja stika

Ko HTC Desire 820 najde stike, ki jih je možno povezati, boste videli obve-
stilo, ko odprete aplikacijo Ljudje.

1. V kartici Ljudje, kliknite obvestilo o Povezovanju stika, ko bo to mo-
goče. Videli boste seznam predlogov za povezovanje stika.

2. Kliknite ob stiku, ki ga želite povezati. Če jih ne želite povezati,
kliknite zavrnite predloga za povezovanje.

Ročno povezovanje informacij o stiku

1. V kartici Ljudje, kliknite ime stika (ne ikone ali fotografije), ki ga želite
povezati.

2. Kliknite > Poveži.

3. Lahko:

･ Pod Predlogom za povezovanje, 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), katerega
povezavo želite odstraniti.

2. Kliknite > Poveži.

3. Pod Povezani stiki, kliknite ob računu, katerega povezavo želite
odstraniti.

126 Ljudi

Če ne želite prejemati predloge za povezovanje stikov, potem v
kartici Ljudje kliknite > s Nastavitve. Označite opcijo Predlagaj
povezovanje stika.



Pošiljanje informacij o stiku
1. V kartici Ljudje storite nekaj od naslednjega:

2. Izberite, kako želite poslati vCard.

3. Izberite vrsto informacije, ki jo želite poslati.

4. Kliknite Pošlji.

Pošiljanje več kartic stikov

1. V kartici Ljudje, kliknite > Pošlji stike.

2. Izberite stike, katerih informacije želite deliti.

3. Kliknite Pošlji.

4. Izberite, kako želite poslati kartico stika.

Skupine stikov
Organizirajte vaše prijatelje, družino in kolege v skupine, da boste lahko
hitro poslali sporočilo ali elektronsko sporočilo vsem v skupini. Prav tako
smo naredili skupino Pogostih stikov za avtomatično dodajanje stikov, ki
jih najpogosteje kličete ali, ki najpogosteje kličejo vas.

HTC Desire 820 prav tako sinhronizira skupine, ki ste jih ustvarili z vašim
Googlovim računom.

Ustvarjanje skupine 

1. V kartici Skupine, kliknite .

2. Vnesite ime skupine in nato kliknite > Dodaj stik v skupino.

3. Izberite stike, ki jih želite dodati in nato kliknite Shrani.

4. Ko je skupina zaključena, kliknite Shrani. 
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Da pošljete Storite to

Informacije ne-
kega stika

Pritisnite in držite ime stika (ne ikone ali fotografije),
nato pa kliknite Pošlji stik kot vCard.

Vaše informa-
cije stika

Pritisnite in držite Moj profil, nato pa kliknite Pošlji moj
profil.



Pošiljanje sporočila ali elektronske pošte skupini

1. V kartici Skupine odprite skupino, ki ji želite poslati sporočilo ali elek-
tronsko pošto.

2. Pojdite v kartico Opcije skupine.

3. Izberite, ali želite poslati skupinsko sporočilo ali skupinsko elektron-
sko pošto.

Urejanje skupine

1. V kartici Skupine pritisnite in držite skupino, nato pa kliknite Uredi
skupino.

2. Lahko:

･ Spremenite ime skupine. Spremenite lahko samo ime skupine, ki
ste jo sami ustvarili.

･ Dodati več stikov v skupino. Kliknite > Dodaj stik v skupino.

･ Premeščanje članov skupine. Odvlecite na konec imena stika in
ga premestite na nov položaj.

･ Izberite stike, ki jih želite odstraniti iz skupine.

3. Kliknite Shrani.

Upravljanje s skupinami stikov

1. V kartici Skupine, kliknite > Uredi skupine.

2. Lahko:

･ Premestite skupine stikov. Odvlecite na konec imena skupine in
ga prestavite na nov položaj.

･ Izberite skupine stikov, ki jih želite izbrisati.

3. Kliknite Shrani.

Zasebni stiki
Če ne želite, da se ime in fotografija stika prikazujeta na zaklenjenem za-
slonu, ko sprejmete klic, dodajte stik na seznam vaših zasebnih stikov.

Dodajanje stika na seznam zasebnih stikov

V kartici Ljudje pritisnite in držite stik, nato pa kliknite Dodaj v zasebne
stike.

Da pregledate seznam zasebnih stikov, v kartici Ljudje, kliknite > Upravlja-
nje s stiki > Zasebni stiki.
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Stika ni na seznamu? V kartici Skupine kliknite ime skupine, v ka-
tero B želite dodati stik, nato pa kliknite > Ustvari nov stik.

Zaračunano vam bo vsako besedilno sporočilo posebej. Na primer, če po-
šljete sporočilo skupini petih ljudi, potem vam bo obračunano pet sporočil.



Organiziranje zasebnih stikov

1. V kartici Ljudje, kliknite > Upravljanje s stiki > Zasebni stiki.

2. Da dodate stike na seznam zasebnih stikov, s klikom izberite stike,
ki jih želite dodati in kliknite Shrani.

3. Da odstranite zasebni stik s seznama, kliknite > Odstrani zasebni
stik, izberite stike, ki jih želite odstraniti, nato pa kliknite Odstrani. 
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Sporočila elektronske pošte

Pošta

Preverjanje sporočil elektronske pošte

S pomočjo aplikacije Pošta berete, pošiljate in organizirate vaša sporočila
elektronske pošte enega ali več računov, na katere ste se prijavili na vašem
telefonu HTC Desire 820.

1. Odprite aplikacijo Pošta. Pojavil se bo predal prejete pošte enega
izmed vaših računov.

2. Storite nekaj od naslednjega:

･ Kliknite sporočilo elektronske pošte, da jo preberete.

･ Da prikažete sporočila elektronske pošte iz drugega predala, klik-
nite > Mapa in nato kliknite mapo, ki jo želite pregledati.

･ Da menjate preglede elektronske pošte med računi ali pregledate
sporočila elektronske pošte na vseh računih, kliknite . 

･ Da spremenite nastavitve računa elektronske pošte, najprej izbe-
rite račun, nato pa kliknite >. Nastavitve.

Organiziranje vašega predala za prejeto pošto

Imate veliko elektronskih sporočil v vašem predalu za prejeto pošto? Orga-
nizirajte vaša sporočila elektronske pošte v kartice in hitro poiščite želena
sporočila. 

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

2. V predalu prejete pošte kliknite > Uredi kartice.

3. Izberite kartice, ki jih želite dodati v predal prejete pošte.
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4. Da organizirate kartice, odvlecite in nato premaknite kartico na
njeno novo lokacijo.

5. Kliknite Izvedeno.

6. Drsite do dodanih kartic, da preverite vaša sporočila elektronske pošte.

Pošiljanje sporočil elektronske pošte

1. Odprite aplikacijo Pošta.

2. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

3. Kliknite .

4. Vnesite enega ali več prejemnikov.

5. Vnesite naslov, nato pa napišite svoje sporočilo.

6. Storite nekaj od naslednjega:

･ Dodajte prilogo. Kliknite in nato izberite, kaj želite priložiti.

･ Določite prioriteto za pomembna sporočila. Kliknite > Določite
prioriteto

7. Kliknite .

Nadaljevanje pisanja skice sporočila elektronske pošte

1. V sporočilu elektronske pošte kliknite > Mape > Skice.

2. Kliknite sporočilo.

3. Ko zaključite urejanje sporočila, kliknite .

Branje in odgovarjanje na e-poštno sporočilo

1. Izberite aplikacijo Pošta.

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

3. V mapi Prejeta pošta e-poštnega računa, kliknite na e-pošto ali pogo-
vor, ki ga želite prebrati.

4. Kliknite Odgovori ali Odgovori vsem.
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Če želite prebrati določeno sporočilo v e-poštnem pogovoru, klik-
nite © za prikaz pogovora, nato pa kliknite izbrano e-poštno spo-
ročilo.

Želite dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) B
sporočila elektronske pošte? Kliknite > Prikaži Cc/Bcc.



Hitri odgovor na sporočilo elektronske pošte

Na novo e-poštno sporočilo lahko hitro odgovorite z Začetnega zaslona ali
zaklenjenega zaslona.

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

2. Na pregledu e-pošte, kliknite Odgovori vsem.

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

3. Sestavite Vaš odgovor in kliknite .

Shranjevanje slike v e-poštnem sporočilu.

Medtem ko gledate e-poštno sporočilo, pritisnite ali držite priloženo sliko,
nato pa kliknite Shrani sliko. Shranjene slike boste našli v albumu s Shra-
njenimi elementi v Galeriji.

Sliko lahko kopirate v odložišču ali jo postavite kot sliko zaslona.

Shranjevanje elektronskega sporočila v aplikacijo Naloge

Shranite sporočilo elektronske pošte na seznam Nalog, da ste opomnjeni,
kdaj morate odgovoriti.

1. V predalu prejete elektronske pošte pritisnite in kliknite sporočilo
elektronske pošte in nato kliknite Shrani kot nalogo.

2. Vnesite podrobnosti naloge in nato kliknite Shrani.

Upravljanje s sporočili elektronske pošte

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

Personalizirajte način urejanja vašega sporočila elektronske pošte.

V predalu prejeto vaše elektronske pošte kliknite : > Uredi in nato izberite
opcijo urejanje.

Premikanje sporočila elektronske pošte v drugo mapo

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

2. Izberite sporočilo elektronske pošte, ki ga želite premakniti.

3. Kliknite Premakni v in nato izberite mapo.
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･ V odvisnosti od Vaših nastavitev omejitev velikosti pošte, ob-
staja možnost, da boste morali klikniti Prikaži slike, da bi videli
slike, ki so dodane v e-pošti.

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



Brisanje sporočil elektronske pošte

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

2. Izberite sporočila elektronske pošte, ki jih želite izbrisati.

3. Kliknite Izbriši.

Iskanje po sporočilih elektronske pošte

1. Odprite aplikacijo Pošta.

2. Kliknite .

3. Če želite določiti ali filtrirati vaše iskanje, kliknite preveri opcije
iskanja in nato kliknite OK. Na primer, usmerite se lahko na iskanje po
delu elektronske pošte ali filtrirate sporočila elektronske pošte, ki
imajo priloge ali tiste, ki so označene kot prioritetne.

4. V polje za iskanje vnesite besede, ki jih želite najti.

5. Kliknite rezultat, da odprete sporočilo elektronske pošte.

Iskanje sporočil elektronske pošte določenega stika

Spomnite se pošiljatelja, vendar ne morete najti določenega sporočila
elektronske pošte, ki vam ga je poslal?

1. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

2. Pritisnite in držite sporočilo elektronske pošte določenega stika.

3. Kliknite Prikaži vsa sporočila pošiljatelja. Pojavil se bo seznam sporo-
čil elektronske pošte določenega stika.

Delaj z Exchange ActiveSync elektronsko pošto

Uživajte v zmogljivih e-poštnih funkcijah Microsoft Exchange ActiveSynca
neposredno na telefonu HTC Desire 820. Z zastavico označite pomembna
e-poštna sporočila, določite odgovor »Zunaj pisarne« ali pošljete vabila za
Vaš naslednji skupinski sestanek, ko ste na poti.

Označevanje sporočila elektronske pošte

1. Pojdite na Vaš račun Exchange ActiveSync.

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

Nastavitev avtomatskega odgovora na sporočila elektronske pošte, ko ste
zunaj pisarne

1. Pojdite na vaš račun Exchange ActiveSync.

2. Kliknite > Izven pisarne.
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Za označevanje e-poštnih sporočil znotraj pogovora kliknite za
pregled le-tega, B nato pa kliknite ikono zastavice poleg e-pošt-
nega sporočila.



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

4. Nastavite datum in čas.

5. Vnesite sporočilo avtomatskega odgovora.

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

7. Kliknite Shrani.

Pošiljanje zahteve za sestanek

1. Pojdite na vaš Exchange ActiveSync račun.

2. Kliknite > Novo vabilo za sestanek.

3. Vnesite podrobnosti sestanka.

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

Dodajanje računa elektronske pošte

Namestite dodatni račun elektronske pošte kot dodatni Microsoft Exc-
hange ActiveSync račun ali račun s servisa ali ponudnika storitev elektron-
ske pošte na mreži.

1. Odprite aplikacijo Pošta.

2. Kliknite > Dodaj račun.

3. Izberite vrsto računa elektronske pošte s seznama ponudnikov stori-
tev. Ali kliknite Drugo (POP3/IMAP).

4. Vnesite naslov elektronske pošte ali geslo za svoj račun elektronske
pošte in nato kliknite Nadaljuj.

5. Vnesite ime za vaš račun elektronske pošte in nato kliknite Zaključi
nameščanje.

Kaj je Smart Sync?

Smart Sync avtomatično podaljša čas za sinhronizacijo, dokler je aplikacija
Pošta neaktivna. Namestite vaš račun elektronske pošte na opcijo Smart
Sync, ko ne potrebujete pogostega preverjanja glede novih sporočil elek-
tronske pošte. Smart Sync vam pomaga ohraniti baterijo.

Če želite prejemati sporočila elektronske pošte, ko prispejo, izberite drugo
opcijo v nastavitvah Sinhronizacija, pošiljanje in sprejemanje na vašem ra-
čunu elektronske pošte.
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Nekateri računi elektronske pošte vam dopuščajo, da vnesete raz-
pored sinhronizacije. HTC Desire 820 uporablja Smart Sync, da bi
ohranil baterijo. Poglejte Kaj je Smart Sync? na strani 134. 

Če dodajate Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP račun
elektronske pošte, vprašajte vašega mrežnega administratorja ali
ponudnika storitev elektronske pošte glede dodatnih nastavitev
elektronske pošte, ki bi jih lahko potrebovali.



Gmail

Pregledavanje predala prejete pošte vašega Gmail računa

Vsa vaša prejeta sporočila se dostavljajo v mapo Prejeto.

1. Izberite aplikacijo Gmail.

2. Izvedite nekaj od naslednjega v Vaši Prejeti pošti.

･ Kliknite e-poštno sporočilo (ne oznako pošiljatelja ali črko), da pre-
berete, posredujete ali odgovorite nanj.

･ Kliknite , da odprete padajoči meni in spremenite kategorijo v
predalu prejete elektronske pošte, kot je Družba, preidete v drugi
Gmail™ račun, filtrirate vaš vhodni predal z označevanjem sporočil
elektronske pošte ali poiščete pomoč.

･ Kliknite sliko pošiljatelja ali oznako črk, da izberete eno ali več spo-
ročil ali pogovorov. Nato kliknite tipko na zgornjem delu zaslona,
da arhivirate, izbrišete ali označite želeno sporočilo ali pogovor.

Pošiljanje sporočil v aplikaciji Gmail

1. V mapi prejeto Gmail računa, ki ga želite uporabljati, kliknite (ali
kliknite > Sestavi).

2. Vnesite enega ali več prejemnikov.

3. Vnesite naslov sporočila elektronske pošte in sestavite sporočilo.

4. Če želite priložiti fotografijo, video zapis ali datoteko, kliknite >
Dodaj datoteko, kliknite vrsto priloge in nato izberite datoteko, ki jo
želite.

5. Kliknite , da pošljete.
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Ali želite dodati več prejemnikov v kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc)
sporočila elektronske pošte? Kliknite > Dodaj Cc/Bcc.



Odgovor in posredovanje sporočil elektronske pošte v
aplikaciji Gmail

1. V predalu prejete pošte Gmaila kliknite sporočilo elektronske pošte
ali pogovor.

2. Za odgovor prejemniku kliknite 4v ali E in izberite, ali želite Odgovo-
riti ali Posredovati sporočilo.

3. Storite nekaj od naslednjega:

･ Če odgovarjate pošiljatelju, izberite Odgovori vsem in vnesite svoj
odgovor.

･ Če ste izbrali Posreduj, vnesite prejemnika sporočila.

4. Kliknite , da pošljete. 
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Kliknite Odgovori znotraj sporočila elektronske pošte, če želite
vnesti vaše novo sporočilo v prejeto sporočilo s elektronske pošte.
To odstrani katere koli priloge ali formatiranja iz originalnega spo-
ročila elektronske pošte.



Koledar

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

1. Odprite aplikacijo Koledar.

2. Kliknite , nato pa izberite prikaz koledarjev.

Pregled meseca

V pregledu meseca boste videli označevalnike za dneve z dogodki. Prihod-
nji dogodek za določen dan bo prav tako prikazan na dnu zaslona.

･ Drsite v levo ali desno po zaslonu, da pregledate prihodnje in prejšnje mesece.

･ Kliknite dan, da pregledate dogodke za ta dan.

･ Pritisnite in držite dan, da vidite več opcij.

Pregled dneva in dnevnega razporeda

Pregled dneva vam kaže razpored za dan in vremensko prognozo za nasled-
njih nekaj dni, medtem ko vam pregled dnevnega razporeda omogoča hitri
pregled vseh vaših dogodkov v določenem dnevu.

･ Drsite v levo ali desno po zaslonu, da boste pregledali prihodnje in
prejšnje dni.

･ Kliknite dogodek, da vidite podrobnosti.

･ Če je dogodek rojstni dan ali obletnica stika, kliknite nanj, da pošljete
čestitko.

Pregled tedna

Pregled tedna vam prikazuje grafikon dogodkov v tednu.

･ Drsite v levo ali desno po zaslonu, da boste pregledali prihodnje in
prejšnje tedne.

･ Kliknite dogodek (prikazuje se kot obarvana škatla), da vidite podrob-
nosti.
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Ali želite pregledati dogodek v drugem časovnem pasu? V Pre-
gledu dneva, kliknite > Izberi drugi časovni pas > Izberi lokacijo in
nato vnesite ime mesta.



Razporejanje in urejanje dogodkov
Na telefonu HTC Desire 820 lahko razporedite ali uredite dogodke ter sin-
hronizirate dogodke z vašim Exchange ActiveSync koledarjem. Lahko razpo-
redite, spremenite ali sinhronizirate dogodke z vašim Google koledarjem.

1. Odprite aplikacijo Koledar.

2. Na katerem koli pregledu Koledarja storite nekaj od naslednjega:

3. Vnesite in namestite podrobnosti dogodka.

4. Da pokličete stike z vašega Exchange ActiveSync računa, kliknite .
Pokličete lahko tudi stike z vašega Googlovega računa.

5. Kliknite Shrani-.

Če ste ljudi povabili na dogodek, kliknite Shrani ali Pošlji posodobi-
tve.

Preverjanje razporeda dogodkov

Preprečite načrtovanje več dogodkov v istem času. V Koledarju lahko pre-
verite svoje odgovore, da vidite, ali se bo dogodek vklopil v vaš razpored.

1. Ko se dogovarjate ali urejate dogodek, kliknite Preveri koledar.

2. Pritisnite in držite polje z dogodkom in ga povlecite do polja s
časom, ki je dostopen.

3. Povlecite zgornje in spodnje vozle, da prilagodite trajanje dogodka.
Videli boste sporočilo, če se čas preklaplja z drugimi dogovorjenimi
dogodki.

4. Kliknite Izvedeno, da se vrnete na zaslon z dogodki in nato shranite
svoj dogodek.
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Določite dogo-
dek

Določite dogodek tako, da kliknite . Kliknite ,
nato pa izberite koledar, v katerega želite dodati
dogodek. na koji želite dodati događaj.

Uredite dogo-
dek

Prikažite dogodek in nato kliknite .



Izbira prikaza koledarja
1. V katerem koli prikazu koledarja kliknite > Računi (Vsi koledarji) ali

Računi (Več koledarjev).

2. Izberite račun, ki ga želite prikazati ali skriti.

Če imate več koledarjev na enem računu na spletu, kliknite , da iz-
berite elemente, ki jih želite vključiti.

Delitev dogodkov
Dogodke iz koledarja lahko delite z uporabo Bluetootha ali tako, da ga po-
šljete kot datoteko priloge z vašim sporočilom elektronske pošte ali sporo-
čilom.

1. Storite nekaj od naslednjega:

･ Med pregledovanje dogodka, kliknite > Delite preko.

･ V pregledu dneva, dnevnega razporeda ali tedna pritisnite in držite
dogodek in nato kliknite Deli preko.

2. Izberite, kako želite poslati dogodek.
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･ Celo, če so skriti, so koledarji na telefonu HTC Desire 820 sin-
hronizirani.

･ Vedno lahko prikažete ali skrijete naloge, ki ste jih določili na te-
lefonu HTC Desire 820.

Posredujete lahko sprejeta vabila na sestanke preko Exchange Ac-
tiveSync s koledarja. Med pregledom dogodka, kliknite > Posre-
duj. Napišite sporočilo elektronske pošte in jo pošljite. 



Sprejem in zavrnitev vabil na sestanke
Preidite na Prikaz vabil, da vidite vabila, ki jih še niste sprejeli ali zavrnili.

1. Odprite aplikacijo Koledar.

2. Kliknite > Vabila in nato kliknite vabila na sestanke.

3. Sprejmite, zavrnite ali neradi sprejmite vabilo ali pa predlagajte nov
čas.

Če želite odpovedati ali sprejeti vabilo na sestanek ali predlagati nov čas,
preglejte dogodke v Koledarju in nato kliknite Odgovori.

Zavrnitev ali odlog opomnika vabil
Če ste nastavili vsaj en opomnik na dogodek, se bo pojavila ikona priha-
jajočega dogodka v področju z obvestili ali statusni vrstici, da vas opomni.

1. Drsite po ekranu, da odprete ploščo z Obvestili.

2. Če vam obvestila prikazujejo, da imate več opomnikov, kliknite  , da
vidite vse opomnike. Takrat lahko izberete, da jih odložite ali prekli-
čete.

3. Če vidite samo eno obvestilo o dogodku, kliknite z dvema prstoma
po ekranu in jih razširite, da razširite obvestilo. Takrat lahko:

･ Kliknite Odloži ali Zavrni. Ali povlecite obvestilo v levo ali desno, da
jo odpoveste.

･ Kliknite Pošlji sporočilo elektronske pošte, da pošljete hitri odgovor
ljudem, ki bodo prisostvovali sestanku.

Če ne želite preložiti ali odpovedati opomnik iz koledarja, kliknite na
ekranu od plošče z Obvestili, da bi še naprej prihajale na področje z obve-
stili v statusni vrstici.
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Morate napraviti Exchange ActiveSync račun, da bi prejemali va-
bila preko aplikacije Koledar.



Potovanja in karte (zemljevidi)

Postavke lokacije

Vklop in izklop storitev lokacije

Za določanje Vaše lokacije s pomočjo HTC Desire 820, je treba vklopiti op-
cijo storitev za lokacijo.

1. Pojdite v Nastavitve, nato pa kliknite Lokacija.

2. Kliknite Lokacija, nato pa kliknite vklj./izklj. opcijo, da vklopite ali iz-
klopite storitev.

3. Kliknite Način in izberite želeni način določanja lokacije. Na primer,
za natančno določanje Vaše lokacije izberite Visoka natančnost. Da
varčujete z energijo baterije, izberite Varčevanje energije.

Izklop storitev lokacije (kot npr. GPS) vključuje izklop vseh aplikacij na Vaši na-
pravi HTC Desire 820, 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 primer s pomočjo Wi-Fi mreže ali s triangulacijo signala.

Google karte (zemljevidi)

O programu Google karte

Google karte™ vam omogočajo, da določite Vašo trenutno lokacijo, pregledate
trenutno stanje v prometu ter pridobite natančna navodila do Vašega cilja.

Prav tako omogoča iskanje zanimivih mest in naslovov na zemljevidu, ali
sliko prikaza Street View.

Uporaba karte

Ko odprete Google karte, lahko enostavno določite Vašo lokacijo na zem-
ljevidu ali pregledate bližnja mesta s pomočjo opcije premikanja ali s pre-
mikanjem zemljevida.

1. Odprite aplikacijo Zemljevidi.

2. Kliknite , da se prikaže vaša trenutna lokacija. Modra oznaka ali 
prikazuje vašo trenutno lokacijo na mapi.

3. Kliknite , da vklopite Kompas način. V Kompas načinu se mapa
orientira odvisno od smeri, v katero ste obrnjeni. Da izstopite iz Kom-
pas načina, kliknite .
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･ Da najdete Vašo lokacijo na Google kartah, je treba omogočiti
storitev lokacije. 

･ Aplikacija Google karte ne pokriva vsake države ali mesta.



4. Če želite videti več informacij, prikazanih na karti, kliknite , nato pa
kliknite način prikaza kartice, kot je Promet ali Javni prevoz, da vklo-
pite ali izklopite to opcijo.

Navigacija na karti

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo tako, da kliknete zaslon.

･ S prstom drsite v kateri koli smeri.

･ Z dvakratnim dotikom na karto ali z razmikov dveh prstov približajte
zemljevid.

Za približevanje zemljevida, ko držite Vašo napravo z eno roko, se
dvakrat dotaknite zaslona s palcem in zadržite drugi dotik, nato pa
palec povlecite navzdol.

･ Z dvakratnim klikom na karto z dvema prstoma ali s ščipanjem
ekrana oddaljujete zemljevid.

Za odmikanje zemljevida, medtem ko držite Vašo napravo z eno roko,
se dvakrat dotaknite zaslona s palcem in zadržite drugi dotik, nato
pa palec povlecite navzgor.

･ Z dvema prstoma pritisnite in držite označeno področje, nato pa
povlecite prste v krog zaradi rotacije zemljevida.

･ 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 Google zemljevid, da natančneje določite lokacijo, kot npr.
naslov ali poslovno pisarno ali ustanovo (kot npr. muzej).

1. Odprite aplikacijo Zemljevidi.

2. Kliknite vrstico za iskanje in vnesite, kar želite najti.

3. Kliknite tipko Enter na tipkovnici ali kliknite ponujeno možnost za iskanje. Če
je rezultat iskanja več najdenih možnosti, bo vsaka izmed njih ozna-
čena z rdečo točko ali z oznako pametne karte. Povlecite navzgor po
zaslonu, da vidite rezultate iskanje ..

4. Kliknite Enter na tipkovnici ali kliknite katerega od predloženih ele-
mentov. Če obstaja samo en rezultat iskanja, bo označen z označe-
valnikom mesta.
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5. Če je mogoče, kliknite da zožite rezultate iskanja.

6. Kliknite kartico z rezultati iskanja, da preverite naslov, dobite navo-
dila, vidite lokacijo v Uličnem načinu (če je mogoče) in še več.

7. Da preverite naslednjo in predhodno lokacijo pri iskanju, drsite s kar-
tico z informacijami v levo ali desno.

Da očistite lokacija in najdete drugo lokacijo, drsite na kartici z informacijami
navzdol (če je še vedno odprta preko celotnega zaslona), nato pa kliknite .

Pridobitev navodil

Prevzemite natančna navodila do Vašega cilja. Googlove karte imajo navodila do
ciljev ne glede na to, ali potujete z avtom, javnim prevozom, kolesom ali peš.

1. Odprite aplikacijo 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 poti ali tranzita, da dobite navodila. Prav tako boste videli
čas trajanja potovanja v prikazu informacij na dnu Vašega zaslona.

7. Kliknite info prikaz, da vidite seznam navodil.

Ko zaključite s pregledom navodil, kliknite za ponastavitev zemljevida.
Vaš cilj bo avtomatsko shranjen v zgodovini Googlovih kart.

HTC Car

Na poti z aplikacijo HTC Car

Od sedaj lahko, ko vozite, z lahkoto uporabite HTC Desire 820, da pridete
do svojega cilja, se zabavate in da bi ostali v stiku z ljudmi, ki so vam po-
membni. Pristopite h glasbi, telefonskim klicem, kartam in še več z aplika-
cijo HTC Car.

1. HTC Car se avtomatsko zažene, ko namestite HTC Desire 820 v HTC
nosilec za avto. 

2. Drsite navzgor ali navzdol, da boste videli, kaj lahko naredite v aplika-
ciji HTC Car.

Ko odstranite HTC Desire 820 iz nosilca za avto, se HTC Car avtomatsko
zaustavi. Aplikacijo HTC Car se lahko z glavnega zaslona zaprete tudi
ročno .
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Če uporabljate javni prevoz, potem kliknite , da določite datum
in čas potovanja ali kliknite Opcije, da določite Vašo pot.



Iskanje mesta v aplikaciji HTC Car

1. V aplikaciji HTC Car kliknite Navigacija.

2. Da najdete mesto, kliknite , nato pa vnesite lokacijo v polje za iska-
nje.

3. Da najdete že najdena mesta, kliknite Prejšnje.

4. Da dobite navodila za prihod do prihodnjega dogodka v Koledarju,
kliknite Odgovori in nato kliknite prihodnji dogodek.

Raziščite, kaj je okoli vas

Počutite se pustolovsko? S samo nekaj dotiki zaslona lahko najdete zani-
miva mesta v vaši okolici.

1. V aplikaciji HTC Car, kliknite Navigacija.

2. Kliknite kategorijo, na primer, Restavracija ali Parkirišča, da vidite, kaj
je v vaši okolici.

3. Kliknite , da vnesete vaše ključne besede iskanje.

Predvajanje glasbe v aplikaciji HTC Car

1. V aplikaciji HTC Car, kliknite Glasba.

2. Drsite v levo ali desno, da iščete po kategoriji.

3. Kliknite , da iščete v vaši glasbeni zbirki.

4. Kliknite album, pesem ali seznam za reproduciranje, da jih poslušate.

Kliknite z aplikacijo HTC Car

･ Kliknite Klicalnik, da odprete zaslon za klicanje.

･ Kliknite Ljudje, nato pa preiščite kategorije tako, da vnesete ime. 

Upravljanje z dohodnimi klici v aplikaciji HTC Car

Ko sprejmete klic lahko enostavno odgovorite nanj ali ga zavrnete.

Kliknite Odgovori ali Zavrni klic.

Personaliziranje aplikacije HTC Car

･ Da zamenjate izvirno obnašanje aplikacije HTC Car, kliknite Nastavi-
tve.

･ Da dodate druge aplikacije v aplikacijo HTC Car, kliknite in nato iz-
berite aplikacijo. 
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Druge aplikacije

Uporaba Scribblea
Ali želite napraviti stran za svoj digitalni dnevnik? Uporabljajte aplikacijo
Scribble, da dobite umetniške kombinacije fotografij, besedil ali ilustracij v
sporočilih.

Z nekaj vzorci, ki jih lahko izberete, lahko ustvarjate sezname ali spremljate
vaš proračun. Imejte pripravljeno čestitko, povežite se z rojstnim dnevom
vašega prijatelja v Koledarju in jo pošljite v nekaj klikih.

Pisanje opomb

1. Odprite aplikacijo Scribble.

2. Izberite predlogo, ko bo to od vas zahtevano. Ali kliknite .

3. V polje, v katerem piše Naslov besedila, vpišite naslov vaše opombe.

4. Uporabljajte orodja za urejanje, da vnesete besedilo, da kaj narišete,
posnamete avdio zapis in še več.

5. Vstavite slike, kot so fotografije in ilustracije. Da izveste kako, glej
Vstavljanje slik in ilustracij v opombo na strani 146. 

6. Pritisnite in držite sliko, da jo premaknete, spremenite njeno velikost
ali jo izbrišete. Uporabljate lahko dva prsta zaradi rotacije slike.

7. Kliknite za druge opcije, kot je zamenjava predloge, povezovanje
opombe z dogodkom in še več.

8. Pritisnite , da shranite beležko. 
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Vstavljanje slik in ilustracij v beležko

Ko sestavljate beležko lahko:

･ Kliknete , da posnamete fotografijo ali kliknete > Vstavi sliko , da
izberete sliko iz Galerije.

･ Kliknite , da narišete ali kliknite , da vpišete besedilo. Spremenite
lahko funkcije pisala.

･ Da vstavite ikono spletne strani, kliknite > Internetna vsebina. V aplikaciji
Internet vstopite na spletno stran in nato kliknite > Deli > Scribble.

Ustvarjanje beležk za blog s fotografijo

Ali mislite, da so fotografije najboljši način, da prenesete zgodbo? Združite
fotografije v beležki in jih naredite bolj zabavne tako, da iz njih napravite
kolaže, nalepite nalepko na njih in še več.

1. Odprite aplikacijo Scribble.

2. Kliknite in izberite predlogo za beležko s fotografijo.

3. Kliknite , da posnamete fotografijo ali izberete fotografijo iz Gale-
rije, da jo priložite v kolaž.

4. Kad izdelujete kolaž, ga pritisnite in držite, nato pa izberite videz.
Prav tako lahko:

･ Pritisnete in držite ter nato povlečete fotografijo znotraj ekrana,
da bo bil objekt slikanja v središču okvirja. 

･ Pritisnete in držite ter nato povlecite fotografijo preko druge, nato
pa jih preuredite.

･ Drsite z dvema prstoma po ekranu, jih razširite, da razširite foto-
grafijo, ali prsta približajte, da zmanjšate fotografijo.

･ Kliknite drugi videz, da spremenite trenutnega.
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5. Kliknite področje nad datumom in nato uporabite orodja za urejanje,
da vstavite besedilo ali ilustracije.

6. Da dodate še eno stran, kliknite . Videli boste sporočilo na ekranu,
če ste dosegli maksimalno število strani.

7. Pritisnite in shranite beležko.

Združevanje beležk v dnevnik 

･ Da združujete beležko v novi dnevnik, kliknite > Skupine.

･ Da združujete beležke v obstoječi dnevnik, kliknite > Premesti v.

･ Da ustvarite nov dnevnik, drsite do kartice z Dnevniki, nato pa klik-
nite .

Objavljanje in delitev beležk

Objavite in delite vaše ustvarjalno delo na internetu in ustvarite lastni
Scribble začetni zaslon.

1. Ko je beležka odprta, kliknite .

2. Kliknite Deli članek.

3. Vpišite opis in označite svojo beležko.

4. Poskrbite, da se izbrana opcija Deli.

5. Pod Deli, kliknite povezavo, ki bo ustvarjena. Program vas bo usmeril,
da zaključite dejanje v aplikaciji, ki ste jo izbrali.

6. Kliknite Izvedeno.

Da pregledate beležke, ki ste jih delili, drsite do kartice Deljeno na glavnem
zaslonu Scribblea.

Uporaba Ure
Od aplikacije Ura lahko dobite več kot samo prikaz datuma in časa. Upora-
bite HTC Desire 820 kot svetovni čas, da vidite datum in čas v mestih ce-
lega sveta. Namestite lahko alarme in spremljate vaš čas z uporabo
štoparice in odštevalnika.

Ročna nastavitev datuma in časa

1. Odprite aplikacijo Ura.

2. Na kartici s Svetovno uro, kliknite > Nastavitve lokalnega časa.

3. Označite Avtomatični datum in čas in Avtomatični časovni pas, nato
pa namestite časovni pas, datum in čas, kot se to zahteva od vas.
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Da prikažete čas v vojaški obliki, uporabljajte opcijo 24-urnega for-
mata. 



Nastavitev alarma

Določite lahko enega ali več alarmov.

1. Odprite aplikacijo Ura.

2. Na kartici z Alarmi označite polje z alarmom, nato pa kliknite ta
alarm.

3. Pod Določi alarm uporabljajte koleščke za premikanje, da nastavite
čas alarma.

4. Če želite namestiti alarm, da zvoni več dni v tednu, kliknite Ponovi.

5. Kliknite Izvedeno.

Preverjanje vremenske napovedi
Uporabljajte aplikacijo Čas in widget, da preverite trenutno stanje vremena
in vremensko napoved v naslednjih dneh. Poleg vremenske napovedi za
vašo trenutno lokacijo, lahko pregledujete vremensko napoved za druga
svetovna mesta.

1. Odprite aplikacijo Čas. Videli boste vremensko napoved za različna
mesta, vključno z vašo trenutno lokacijo.

2. Kliknite mesto, za katerega želite preveriti informacije o vremenu.

3. Drsite do Po uri in kartice Z Napovedjo, da vidite napoved na vaši iz-
brani lokaciji.

4. Da preverite vremensko napoved v drugih mestih, kliknite in nato
izberite želeno mesto.

5. Da dodate več mest, kliknite , nato pa vnesite lokacijo.

Vaše nastavitve v aplikaciji Vreme prav tako kontrolirajo informacije o vre-
menu, ki se pokažejo v aplikacijah Čas in Koledar.

Snemanje avdio zapisov
Uporabljajte Snemalnik glasa, da snemate informacije med predavanjem,
intervju ali celo, da ustvarite svoj avdio dnevnik.

1. Odprite aplikacijo Snemalnik glasa.

2. Držite mikrofon blizu izvora zvoka. 
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･ Da izklopite alarm, odstranite oznako ob polju določenega
alarma. 

･ Če morate določiti več alarmov, kliknite .



3. Kliknite , da začnete snemati glasovni zapis.

4. Kliknite , da prenehate snemati.

Da predvajate glasovni zapis, ki ste ga posneli, kliknite .

Spremljanje vaših nalog
Uporabljajte aplikacijo Naloge, da organizirate ali spremljate vaše sezname
obveznosti in nalog. Ustvarite naloge na vašem telefonu ali jih sinhronizi-
rajte z vašim Microsoft Exchange ActiveSync računom. Prav tako lahko sin-
hronizirate naloge s svojim Googlovim računom.

Izberete lahko celo, da se vaše naloge prikažejo v aplikaciji Koledar.

Ustvarjanje nalog

1. Odprite aplikacijo Naloge.

2. Da izberete račun, na katerem želite ustvariti nalogo, kliknite .

3. Kliknite in nato vnesite podrobnosti naloge.

4. Kliknite Shrani.

Upravljanje z nalogami

1. Vstopite v seznam, ki vsebuje naloge.

2. V seznamu nalog lahko:

･ Kliknete polje ob nalogi, da označite, da je naloga izvedena.

･ Pritisnete ali držite nalogo, da jo izbrišete, odložite ali premestite
na drugi seznam.

･ Kliknite , da pregledate izvedene naloge, urejate in še več.
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Snemalnik zvoka lahko deluje v ozadju, medtem ko vi opravljate
drugo na vašem telefonu HTC Desire 820, razen, ko odprete druge
aplikacije, ki uporabljajo avdio funkcije.

Da pregledate vaše posnete avdio zapise, kliknite . Pritisnite in
držite avdio zapis, da vidite opcije za delitev, namestitev avdio za-
pisa kot melodije zvonjenja in še več.



Upravljanje s seznami nalog

1. V aplikaciji Naloge, kliknite > Upravljanje s seznami.

2. Od tu lahko:

･ Kliknete seznam za prikaz vseh nalog v tem seznamu.

･ Kliknete in izberete račun, da ustvarite seznam.

･ Kliknite , da preimenujete ali izbrišete seznam.

Način dela za otroke
Ste zaskrbljeni, da bi otroci zašli na neprimerne spletne strani ali, da bi sto-
rili kaj z vašimi pomembnimi poslovnimi datotekami, medtem ko upora-
bljajo HTC Desire 820? Uporabljajte Način dela za otroke™, da bi lahko vaši
otroci uživali v zabavnih igrah, ki so primerne njihovi starosti in zaščitite
vaše pomembne informacije pred nenamernim izbrisom. Da izveste več o
Načinu dela za otroke, obiščite www.zoodles.com.

Ustvarjanje profila za otroka

1. Odprite aplikacijo Parent Dashboard z zaslona z vsemi aplikacijami.
Prvič, ko uporabljate Način dela za otroke, morate ustvariti račun ali
se prijaviti na svoj račun.

2. Kliknite običajno ime na vrhu zaslona in nato kliknite Dodaj otroka.

3. Izpolnite informacije na zaslonu in kliknite Shrani.

Preklapljanje na Način dela za otroke

1. Odprite aplikacijo Način dela za otroke.

2. Če je tako zahtevano od vas, sledite navodila na zaslonu, da name-
stite zaklepanje za otroke.

3. Na glavnem ekranu aplikacije Zoodles™, kliknite profil, ki ste ga ustva-
rili za vašega otroka.

4. Kliknite ikone, da pristopite k igram in aplikacijam, predvajate posne-
tke zgodb in še več.
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Ne morete ustvariti seznama za Microsoft Exchange ActiveSync
račun?



Namestitev aplikacij, ki jim lahko pristopijo otroci v Načinu
dela za otroke

Ko ste v Načinu dela za otroke, lahko izberete aplikacije na telefonu HTC
Desire 820, pri katerih želite dovoliti pristop otrokom.

1. Odprite aplikacijo Parent Dashboard z zaslona z vsemi Aplikacijami. V
Parent Dashboard lahko vstopite iz Nastavitve > Varnost > Način
dela za otroke.

2. Potrdite vaša dejanja tako, da vnesete želene informacije.

3. Pod Osnovne Značilnosti kliknite Aplikacije. Videli boste seznam apli-
kacij, ki so nameščene na HTC Desire 820.

4. Označite polja pred aplikacijami, pri katerih želite dovoliti pristop
otroku v Zoodlesu. 

Izklop Načina dela za otroke

Na glavnem zaslonu Zoodlesa kliknite , nato pa potrdite svoje dejanje
tako, da vnesete zahtevane informacije. 
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Ali želite prejemati ali blokirati dohodne klice, ko je telefon v Na-
činu dela za otroke? Kliknite >Opcije naprave, nato pa označite
opcijo Dovoli dohodne klice.



Internetne povezave

Vklop in izklop podatkovne zveze
Izklop podatkovne zveze varčuje z baterijo in prihrani denar.

1. Z dvema prstoma drsite navzdol do statusne vrstice, da odprete
Hitre Nastavitve.

2. Kliknite ikono Mobilnih podatkov, da vklopite ali izklopite podatkovno
zvezo.

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

Tukaj je nekaj primerov:

･ Streaming web videa in glasbe

･ Igranje on-line iger

･ Prevzemanje aplikacij, kart (zemljevidov) in datotek

･ Osvežitev aplikacij zaradi posodabljanja informacij in novic

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

･ Uporaba telefona HTC Desire 820 kot Wi-Fi vroče vstopne točke.

･ 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 sinhroni-
zacije on-line računov in e-pošte.
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Potrebujete 4G/LTE načrt, da lahko uporabljate 4G/LTE mrežo za
klice in podatkovne storitve. Preverite pri svojem operaterju za
podrobnosti.

Če nimate vklopljene podatkovne zveze in niste povezani z Wi-Fi
zvezo, potem ne boste sprejemali avtomatskih posodobitev in
drugih sinhroniziranih informacij na vašem računu elektronske
pošte in računu družabnega omrežja.



Vklop in izklop podatkovnega gostovanja

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

1. Z dvema prstoma drsite navzdol do statusne vrstice, da odprete
Hitre Nastavitve.

2. Če so Mobilni podatki izključeni, kliknite ikono Mobilnih podatkov, da
jih vklopite.

3. Kliknite . Odprl se bo zaslon z nastavitvami Mobilne mreže.

4. Označite opcijo Podatkovnega gostovanja.

Izberite opcijo Zvok podatkovnega gostovanja, če želite, da vas HTC Desire
820 zvočno obvesti vedno, ko se povežete na podatkovno gostovanje.

Spremljanje uporabe podatkovnega prometa

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

1. Pojdite v Nastavitve pod Brezžično in mreže ter kliknite Več.

2. Kliknite Podatkovna poraba.

3. Na kartici Mobilno izberite Omeji porabo mobilnih podatkov, nato pa
kliknite OK, da avtomatično onemogočite vašo podatkovno pove-
zavo, ko dosežete določeno omejitev.

4. Povlecite zgornjo mejo OMEJITVE, da določite zgornjo mejo vaše
mesečne porabe.

5. Izberite Obvesti me o porabi podatkov in povlecite zgornjo mejo PO-
RABE, da boste obveščeni, preden dosežete vašo mesečno mejo po-
rabe podatkov.

6. Kliknite Vrni porabo podatkov na izvirno in nato določite dan v me-
secu, ko želite, da se vaša poraba ponastavi. Ta datum je navadno za-
četek vašega mesečnega obračuna.

7. Povlecite navpične označevalce, da vidite, koliko podatkov ste pora-
bili v določenem časovnem intervalu.

Pregled porabe podatkov aplikacij

1. Vstopite v Nastavitve, nato pod Brezžično in mreže, kliknite Več.

2. Kliknite poraba podatkov.
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Uporaba podatkovnih storitev v gostovanju je lahko draga. Preve-
rite tarife podatkovnega gostovanja Vašega mobilnega operaterja
pred uporabo le-tega.

Vaša podatkovna poraba se lahko razlikuje od tiste, ki jo je izmeril
HTC Desire 820.

Če povežete HTC Desire 820 z drugim prenosnim Wi-Fi brezžično pri-
stopno točko, kliknite > Mobilna  brezžična pristopna točka, da omejite
nalaganje podatkov v ozadju, ki bi lahko povzročili dodatne stroške.



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

4. Drsite navzdol po ekranu, da pregledate seznam aplikacij in informa-
cij o porabi podatkov.

5. Kliknite aplikacijo, da vidite podrobnosti.

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

Vklop Wi-Fi povezave

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

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

3. Kliknite , da vidite seznam dostopnih brezžičnih mrež.

Povezovanje z Wi-Fi mrežo

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

Glej Vklop Wi-Fi povezave na strani 154.

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

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

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

Izklop obvestil o nezaščitenih Wi-Fi mrežah

Preprečite lahko dobivanje obvestil o nezaščitenih Wi-Fi mrežah.

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

Glej Vklop Wi-Fi povezave na strani154.

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

3. Če želite deblokirati nezaščiteno mrežo, pritisnite in držite ime
mreže, nato pa kliknite Dovoli obvestilo o mreži. 
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Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala v odvisnosti
od objektov (kot so stavbe ali zidovi med prostori), preko katerih
mora preiti Wi-Fi signal.

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

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



Povezovanje z Wi-Fi mrežo preko WPS-a

Če uporabljate Wi-Fi router z WPS-om (Zaščiteni Wi-Fi), lahko enostavno
povežete vaš HTC Desire 820 z routerjem.

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

Glej Vklop Wi-Fi povezave na strani 154.

2. Kliknite > nato WPS, nato pa kliknite WPS gumb na vašem Wi-Fi
routerju.

Avtomatsko spajanje z javno Wi-Fi mrežo (WISPr)

Namestite lahko, da se HTC Desire 820 avtomatično poveže z javno Wi-Fi
mrežo, ki jo redno uporabljate. Tako vam ne bo treba vedno opravljati po-
stopka preverjanja avtentičnosti, ko se povežete s to mrežo Wi-Fi. Dodajte
vaše poverilnice WISPr - (Brezžični ponudnik storitev internetnega gostova-
nja) v nastavitvah.

Ta pristopna točka Wi-Fi mreže potrebuje podporo WISPr internetnega
portala. Posvetujte se z vašim ponudnikom Wi-Fi storitev o podrobnostih.

1. Z dvema prstoma drsite navzdol od statusne vrstice, da odprete
Hitre Nastavitve.

2. Če je Wi-Fi zveza izključena, kliknite Wi-Fi ikono, da jo vključite.

3. Kliknite .

4. Kliknite > Napredno.

5. Pod WISPr nastavitvah izberite Avtomatično prijavljanje in nato klik-
nite nastavitve WISPr računa > Dodaj novi račun.

6. Vpišite ime ponudnika storitev, vaše ime za prijavo (polno ime do-
mene) in geslo.

7. Kliknite > Shrani

8. Povežite se z javno Wi-Fi mrežo.

Povezovanje z VPN-om
Dodajte virtualne privatne mreže (VPN) tako, da se lahko povežete in pri-
stopite k virom znotraj zaščitenih lokalnih mrež, kot je npr. mreža Vašega
podjetja.

Pri povezovanju na lokalno mrežo Vašega podjetja, je možno, da boste
vprašani po:
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･ Če imate pristop na več javnih Wi-Fi mrež, lahko dodate pet
skupin poverilnic v seznam WISPr računov.

･ Na seznamu WISPr računa pritisnite in držite račun, da ga od-
stranite ali uredite.



･ Namestitvi varnostnih certifikatov

･ Vnosu podatkov za prijavo

･ Prevzemu in namestitvi določene VPN aplikacije na HTC Desire 820.

Kontaktirajte Vašega administratorja mreže za podrobnosti. HTC Desire
820 mora prav tako najprej vzpostaviti Wi-Fi ali podatkovno vezo,  preden
boste lahko zagnali VPN vezo.

Dodajanje VPN zveze

1. Izberite Nastavitve, pod opcijo Brezžične mreže, kliknite Več.

2. Kliknite VPN > > Dodaj VPN profil.

3. Vnesite VPN nastavitve in jih uredite s pomočjo informacij, ki ste jih
pridobili od mreženega administratorja.

4. Kliknite Shrani.

Povezovanje z VPN-om

1. Izberite Nastavitve in pod opcijo Brezžične mreže, kliknite Več.

2. Kliknite VPN.

3. Kliknite VPN mrežo, s katero se želite povezati. Vnesite Vaše podatke
za pristop ter kliknite Poveži. Ko se Vaša naprava poveže, se bo
oznaka VPN mreže pojavila v prostoru za obvestila v statusni
vrstici.

Nato lahko odprete internetni brskalnik, da pristopite mreži, kot je vaša
poslovna mreža intranet.

Izklop VPN zveze

1. Drsite po zaslonu, da odprete panel z Obvestili.

2. Kliknite VPN obvestila, nato pa kliknite Prekini zvezo.
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Pred uporabo akreditacije in določitve VPN-a, je treba namestiti
zaklepanje zaslona s PIN-om ali geslom.



Uporaba telefona HTC Desire 820 kot Wi-Fi
brezžične pristopne točke
Delite svojo podatkovno vezo z drugimi napravami tako, da boste HTC De-
sire 820 pretvorili v brezžični router.

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

2. Kliknite Delitev mobilne mreže > Nastavitve prenosne Wi-Fi brezžične
pristopne točke.

Ko prvič vklopite Wi-Fi brezžično pristopno točko, jo boste morali na-
mestiti.

3. Vnesite ime routerja ali uporabite določeno ime routerja.

4. Vnesite geslo ali uporabljajte določeno geslo.

Geslo je ključ, ki ga morate vnesti v svojo napravo, da bi se lahko pove-
zali in uporabljali HTC Desire 820 kot brezžični router.

5. Da bi bila vaša Wi-Fi brezžična pristopna točka še varnejša, kliknite 
> Napredno.

Izberite iz dostopnih nastavitev in nato kliknite .

6. Kliknite tipko za vklop/izklop Brezžične Wi-Fi brezžične pristopne
točke, da jo vklopite.

HTC Desire 820 je pripravljen za uporabo kot Wi-Fi brezžična pristopna
točka, ko vidite v statusni vrstici.
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･ 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 raču-
nom.

Da zmanjšate varnostna tveganja, uporabljajte običajne varno-
stne nastavitve in določite močno in edinstveno geslo.



Delitev internetne zveze Vašega telefon preko
USB tetheringa
Ali nimate povezave na internet na svojem računalniku? Ni problema. Upo-
rabite podatkovno zvezo na telefonu HTC Desire 820 za povezovanje na in-
ternet.

1. Pojdite v nastavitve in pod Brezžično in mreže kliknite Več.

2. Kliknite Delitev mobilne mreže > USB nastavitve mreže > Delitev
preko USB-a (ali Mobilna delitev mreže > Delitev preko USB-ja).

3. Povežite HTC Desire 820 z vašim osebnim računalnikom z USB ka-
blom, ki ste ga dobili. Naslednjič, ko se HTC Desire 820 poveže z
osebnim računalnikom, si bo zapomnil vaše nastavitve. 
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･ Poskrbite, da so gonilniki za HTC posodobljeni, namestite naj-
novejšo 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 podatko-
vni načrt, kar lahko predstavlja dodatne stroške. Za več podrob-
nosti kontaktirajte Vašega mobilnega operaterja.

･ Poskrbite, da so mobilni podatki vklopljeni.



Brezžična delitev

Bluetooth

Vklop ali izklop Bluetootha

1. Z dvema prstoma drsite navzdol do statusne vrstice, da odprete
Hitre Nastavitve.

2. Kliknite ikono Bluetooth, da vklopite ali izklopite Bluetooth.

3. Kliknite , da vidite seznam dostopnih naprav.

Povezovanje Bluetooth slušalk

Preko Bluetooth A2DP stereo slušalk lahko poslušate glasbo ali se pogo-
varjate brez držanja telefona, z uporabo kompatibilnih Bluetooth slušalk.

1. Vklopite Bluetooth in poglejte seznam dostopnih naprav.

Glej Vklop in izklop Bluetootha na strani 159.

2. Če na seznamu ne vidite slušalke, kliknite Najdi napravo, da osvežite
napravo.

3. Kliknite ime slušalk v Dostopne naprave. HTC Desire 820 se bo pove-
zal s slušalkami, status zveze pa bo prikazan v oddelku Povezane na-
prave.

4. Če je od vas zahtevano, da vnesete geslo, poskusite vnesti 0000 ali
1234, ali poglejte dokumentacijo za slušalke, da najdete geslo.

Ko so Bluetooth slušalke povezane, boste videli v statusni vrstici.
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Izklopite Bluetooth, ko ga ne uporabljate, da prihranite baterijo,
ali na mestih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, kot
je med vzletanjem letala ali v bolnicah.

Preden povežete slušalke, naj bodo vidne, da jih bo HTC Desire
820 lahko našel. Poglejte priročnik slušalk za podrobnosti.



Ponovno povezovanje Bluetooth slušalk.

Navadno lahko enostavno povežete slušalke tako, da vklopite Bluetooth na
telefonu HTC Desire 820 in nato vklopite slušalke.

Lahko se zgodi, da jih boste morali ponovno povezati, če ste jih uporabljali
z drugo Bluetooth napravo.

1. Vklopite Bluetooth in poglejte seznam dostopnih naprav.

Glej Vklop in izklop Bluetootha na strani 159.

2. Kliknite ime slušalk v oddelku Dostopne naprave.

3. Če je od vas zahtevano, da vnesete geslo, poskusite vnesti 0000 ali
1234, ali poglejte dokumentacijo za slušalke, da najdete geslo.

Če še vedno ne morete povezati slušalke, spremljajte navodila o Prekinitvi
zveze z Bluetooth napravo na strani 160, nato pa spremljajte korake pod
Povezovanje Bluetooth slušalk na strani 159. 

Prekinitev zveze z Bluetooth napravo

1. Vklopite Bluetooth in poglejte seznam dostopnih naprav.

Glej Vklop in izklop Bluetootha na strani 159.

2. V oddelku Povezane naprave kliknite ekran ob napravi, s katero že-
lite prekiniti povezavo.

3. Kliknite Prekini povezavo.

Sprejem datotek preko Bluetootha

HTC Desire vam dopušča sprejem različnih datotek preko Bluetootha,
vključno s fotografijami, glasbo, informacijami o stikih, dogodkih iz kole-
darja in dokumentov v PDF formatu.

1. Vklopite Bluetooth.

Glej Vklop in izklop Bluetootha na strani 159.

2. Na napravi, s katere pošiljate datoteke, kliknite eno ali več datotek, ki
jih boste poslali na HTC Desire 820.

3. Če je to zahtevano od vas, sprejmite zahtevo za povezovanje na tele-
fonu HTC Desire 820 in na napravi, s katere pošiljate datoteke.
Možno je, da bo od vas zahtevan vnos istega gesla ali, da potrdite av-
tomatično generirano geslo na obeh napravah.

Takrat boste prejeli zahtevo za avtorizacijo Bluetootha.

4. Kliknite Poveži.

5. Ko HTC Desire 820 sprejme zahtevo za prenos datoteke, drsite na-
vzdol po zaslonu, da odprete panel z Obvestili, kliknite obvestilo o
datoteki, ki se pošilja in kliknite Sprejmi.
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Poglejte dokumentacijo naprave, da vidite navodila za pošiljanje
informacij preko Bluetootha.



6. Ko se datoteka prenese, bo prikazano obvestilo. Drsite po ekranu na-
vzdol, da odprete panel z Obvestili in nato kliknite ustrezno obve-
stilo, da boste videli datoteko.

7. Kliknete lahko > Prikaži prejete datoteke, da boste videli prejete da-
toteke preko Bluetootha.

NFC (komunikacija kratkega dosega)

Uporaba NFC-ja

Z vgrajenim NFC-jem (komunikacija kratkega dosega) na telefonu HTC De-
sire 820 lahko hitro delite vsebine na drugih napravah, ki ima vgrajen NFC.

Delite spletne strani, fotografije, informacije o stikih in še več tako, da
držite HTC Desire 820 in drugo napravo eno ob drugi z zadnjima stranema.

NFC lahko uporabljate tudi za brezkontaktno plačilo. Dostopnost brezkon-
taktnih plačil preko NFC-ja je  odvisna od tega, ali vaš mobilni operater za-
gotavlja to storitev. Kontaktirajte vašega mobilnega operaterja za
podrobnosti.

Vklop in izklop NFC-ja

1. Pojdite v Nastavitve in pod Brezžične mreže kliknite Več

2. Kliknite tipko za vklop/izklop, da vklopite ali izklopite NFC.
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Delitev vsebine

1. Ko pregledujete vsebino, ki jo želite deliti, držite HTC Desire 820 in
drug telefon tako, da se dotikata z zadnjima stranema.

Poskrbite, da sta NFC področji (zasenčen del) telefona HTC Desire
820 in NFC drugega telefona, blizu drug drugemu. Poskušajte tako,
da malo premikate telefone, dokler se ne vzpostavi povezava.

2. Kliknite zaslon.

Na ekranu se bo pojavila deljena vsebina. Pri določenih elementih, ki ste jih
delili (kot so informacije o stiku), bodo na ekranu naprave, ki sprejema po-
datke, dodatna navodila, kako jih shraniti.

HTC Mini+

O napravi HTC Mini+

Ali želite narediti več stvari istočasno? Brati besedilna sporočila in še več,
ko brskate na internetu ali gledate video zapise? Kupite HTC Mini+ in ga
uporabljajte s telefonom HTC Desire 820.

To so nekatere izmed stvari, ki jih lahko delate na napravi HTC Mini+
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Poskrbite, da sta obe napravi odklenjeni in imata vključen NFC.
Če ima druga naprava opcijo Android Beam™, poskrbite, da je le-
ta vključena.



･ Pregledujete obvestila o besedilnih sporočilih, dogodkih v koledarju
in sporočilih elektronske pošte.

･ Kličete in sprejemate klice.

･ Pregledujete nova besedilna sporočila. Izberite predhodno name-
ščene odgovore, da bi hitro odgovorili na sporočila ali poklicali poši-
ljatelja. 

･ Pregledovati aktualne in prihodnje dogodke v koledarju.

･ Zavrniti ali odložiti alarme.

･ Uporabljati laserski tiskalnik.

･ Uporabljajte ga kot daljinski upravljalnik za HTC Desire 820. Predva-
jajte glasbo s telefona, upravljajte z objektivom, da posnamete foto-
grafije ali upravljajte s PowerPoint® prezentacijo.

Za več podrobnosti, kako uporabljati HTC Mini+, glej uporabniški priročnik.

Povezovanje naprave HTC Mini+ z vašim telefonom

Uporabljajte Bluetooth, da seznanite in povežete HTC Mini+ z vašim tele-
fonom.

Povezati ju boste morali samo enkrat. Naslednjič, ko vključite HTC Mini+,
se bo le-ta avtomatsko povezal z vašim telefonom.

Zaradi enostavnosti lahko kupite več naprav HTC Mini+ in jih povežete z vašim
telefonom. Na primer, napravo lahko imate v svoji dnevni sobi, spalnici in delo-
vni sobi. Vašo napravo lahko povežete z vsemi napravami HTC Mini+, vaš tele-
fon pa je lahko istočasno povezan z dvema napravama HTC Mini+. Prekinite
povezavo z eno napravo HTC Mini+, preden jo povežete z drugo.

Povezovanje preko Bluetootha

1. Pojdite v Nastavitve, nato pod Brezžično in omrežja kliknite Več.

2. Kliknite HTC Mini+.

3. Sledite navodilom in ilustracijam na vašem telefonu, da vklopite HTC Mini+.

4. Sledite navodilom in ilustracijam na vašem telefonu, da bi bil HTC
Mini+ viden preko Bluetootha.

5. Kliknite Poveži.

Prekinitev povezave z napravo HTC Mini+

Drsite navzdol po ekranu, da odprete panel z Obvestili, nato pa kliknite
HTC Mini+, da prekinete povezavo.

Upravljanje z napravo HTC Mini+

Ko je HTC Mini+ povezan, lahko z njim upravljate preko vašega telefona.
Ustvarjate lahko lastne Hitre odgovore na sporočila in jih dodate na HTC
Mini+, lahko pa tudi najdete svojo napravo, če ne veste kje ste ga pustili.

1. Vklopite HTC Mini+.

2. Vklopite Bluetooth na vašem telefonu. HTC Mini+ se bo avtomatsko
povezal z vašim telefonom.

3. Vstopite v Nastavitve in pod Brezžično in omrežja kliknite Več.
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4. Kliknite HTC Mini+.

5. Pod povezane naprave kliknite zaslon ob imenu HTC Mini+ na-
prave, nato pa izberite, kaj želite storiti. 
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Nastavitve in varnost

Določite PIN Nano-SIM kartici
Nano-SIM kartico lahko zaščitite tako, da določite PIN.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Kliknite Namesti zaklepanje SIM kartice.

3. Izberite zaklepanje kartice, vnesite PIN, ki ga je dodelil operater in
kliknite OK.

4. Da spremenite PIN, kliknite Spremeni SIM PIN.

Blokirana Nano-SIM kartica 

Če ste vnesli napačni PIN večkrat, kot je to dovoljeno, se bo kartica zakle-
nila s PUK številko.

Potrebovali boste PUK kodo, da boste lahko ponovno pristopili k telefonu
HTC Desire 820. Kontaktirajte vašega mobilnega operaterja za PUK kodo.

1. Na Zaslonu za izbiranje številk vnesite PUK kodo, nato pa kliknite Na-
daljuj.

2. Vnesite novi PIN, ki ga želite uporabljati in nato kliknite Nadaljuj.

3. Vnesite ponovno novi PIN, nato pa kliknite OK. 
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Poskrbite, da imate PIN, ki vam ga je določil vaš mobilni operater,
preden določite nov PIN.



Način letenja
Z Načinom letenja boste izklopili vse brezžične mreže na telefonu, vključno
s funkcijo klicanja, podatkovnih storitev, Bluetootha in Wi-Fi-ja.

Ko ga izklopite, se bodo vključile funkcije klicanja in  prejšnja stanja Blueto-
otha in Wi-Fi povezave. 

Da vklopite ali izklopite Način letenja, storite nekaj od naslednjega:

･ Pritisnite in držite tipko za VKLOP, nato pa kliknite Način letenja.

･ Z dvema prstoma drsite navzdol do statusne vrstice, da odprete
Hitre Nastavitve. Kliknite ikono Način letenja, da vklopite ali izklopite
Način letenja.

Ko je vklopljen, bo ikona Načina letenja prikazana v statusni vrstici.

„Ne moti“ način
Uporabljajte „Ne moti“ način, da zavrnete klice ali utišate zvočna opozorila
in obvestila, podatkovno povezavo pa ohranite aktivno.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Zvok.

2. Kliknite tipko za vklop/izklop »Ne moti« načina, da vklopite ali izklo-
pite ta način.

3. Kliknite »Ne moti«, da boste namestili čas, ko želite, da se »Ne moti«
način izklopi, ali, da dovolite aplikaciji Ura, da predvaja zvoke alarmov
in opozoril, ko je »Ne moti« način vklopljen.

Ikona „Ne moti“ se bo pojavila v področju z obvestili v statusni vrstici.
Tudi, ko je »Ne moti« način vklopljen, boste videli ikone obvestil v statusni
vrstici, ki vas bodo obveščali o zgrešenih klicih, novih sporočilih, dogodkih v
koledarju, alarmih in drugih obvestilih.

Omogočanje dohodnih klicev v »Ne moti« načinu

Dodajte pomembne stike na seznam izjem tako, da lahko prejemate nji-
hove klice celo, ko je »Ne moti« način vklopljen.

1. Pojdite v Nastavitve, nato pa kliknite Zvok.

2. Kliknite „Ne moti“.

3. Kliknite Izjeme za način „Ne moti“, nato pa kliknite .

4. Izberite ali želite izbrati stike ali skupine, da jih dodat na seznam
izjem.

5. Izberite polje omogočanja dohodnih klicev stikov na seznamu izjem.

Da odstranite stike ali številke s seznama izjem, kliknite > Odstrani stik.
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･ Po vklopu Načina letenja lahko ročno vklopite Bluetooth in Wi-
Fi.

･ Če je vključen tethering, bo Način letenja le-tega izklopil. Možno
je, da boste moralo ponovno vklopiti ta način prenosa, ko izklo-
pite Način letenja. 



Nastavitev „Ne moti“ razporeda

Določite lahko, kdaj naj se »Ne moti« način vklopi. Na primer, če želite, da
se vklopi vedno med tedenskimi sestanki.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Zvok.

2. Kliknite „Ne moti“.

3. Kliknite Razpored „Ne moti“ načina in nato kliknite .

4. Določite čas začetka in zaključka sestanka.

5. Da se razpored ponavlja v določenih dneh, kliknite Ponovi in izberite,
v katerih dnevih želite, da se ponavlja.

6. Da izberete stike, ki lahko stopijo v stik z vami, ko je Razpored „Ne
moti“ načina vključen, kliknite Stiki, da dovolite klice. 

7. Kliknite Izvedeno.

Razpored bo prikazan na zaslonu z Razporedom „Ne moti“ način.

Nastavitev izklopa podatkovne povezave
Da privarčujete z energijo in porabo podatkov, lahko odredite časovno ob-
dobje, ko želite, da se podatkovna povezava izključi, ko je telefon neakti-
ven. Ta opcija se aktivira, ko je zaslon 15 minut ugasnjen in podatkovna
povezava neaktivna (ni aktivnosti prevzemanja, toka pošiljanja podatkov ali
porabe podatkov).

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Napajanje.

2. Kliknite Stanja mirovanja.

3. Da ročno spremenite nastavitve, izklopite Avtomatično vklopi stanje
mirovanja, če je vklopljeno.
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Dogodki v koledarju, med katerimi je vklopljen „Ne moti“ način,
bodo prikazani na zaslonu z Razporedom „Ne moti“ načina.



4. V Stanje mirovanja izberite čas začetka in čas zaključka izklopa po-
datkovne povezave.

5. Kliknite tipko za vklop/izklop Stanja mirovanja, da jo vklopite.

Podatkovna povezava se bo ponovno vzpostavila, ko vklopite zaslon.

Avtomatska rotacija zaslona

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Zaslon in geste ali Zaslon, geste in
tipke.

2. Izberite opcijo Avtomatske rotacije zaslona, da jo vklopite ali izklo-
pite.

Nastavitev izklopa zaslona
Po določenem obdobju neaktivnost se zaslon izključi, da privarčuje ener-
gijo baterije. Lahko namestite obdobje neaktivnosti, preden se zaslon iz-
klopi. 

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite > Zaslon in geste ali Zaslon, geste in
tipke.

2. Kliknite Izklop zaslona in nato kliknite čas pred izklopom zaslona.

Osvetlitev ekrana
1. Vstopite v Nastavitve in kliknite > Zaslon in geste ali Zaslon, geste in

tipke.

2. Kliknite Osvetlitev.

3. Ko je izbrana opcija Avtomatske nastavitve osvetlitve, povlecite dr-
snik, da namestite maksimalni nivo osvetlitve. S tem namestite mejo
osvetlitve, ko izberete opcijo Avtomatske nastavitve osvetlitve.

4. Da določite osvetlitev ročno, izklopite Avtomatično nastavitev osvet-
litve in povlecite drsnik za nastavitev osvetlitve v levo, da zmanjšate,
ali desno, da povečate osvetlitev ekrana.

Sprememba velikosti črk na zaslonu
Spremenite lahko velikost črk in velikost pisave na zaslonu.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Zaslon in geste ali Zaslon, geste in
tipke.

2. Kliknite Pisava in izberite enega izmed več ponujenih velikosti, ali klik-
nite, da preiščete internet in prevzamete nove velikosti pisave.

3. Kliknite Velikost pisave, da izberete velikost črk.
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Zvočne povratne informacije in vibracija
Nekateri ljudje imajo radi zvočne povratne informacije, ki jih dobijo, ko se
dotaknejo ekrana, nekateri pa ne. Vklopite ali izklopite lahko različne po-
vratne informacije in vibracije na telefonu HTC Desire 820.

･ Zvočne povratne informacije pri dotiku panela za izbiranje

･ Zvočne povratne informacije pri dotiku elementov na ekranu

･ Zvoki zaklepanja zaslona

･ Zvoki opcije „klikni za osvežitev “

･ Vibriranje pri pritiskanju tipk

･ Zvoki in vibracije pri dotikih HTC Sense tipkovnice

Vklop in izklop zvočnih povratnih informacij pri dotiku in
vibracije

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Zvok.

2. Pod Sistem izberite opcijo, ki jo želite vklopiti ali izklopiti.

Izklop zvokov in vibracije tipkovnice

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite HTC Sense Input.

3. Kliknite Zvočne povratne informacije in izberite Ne, da izklopite
zvoke tipkovnice.

4. Označite opcijo povratne informacije z vibracijo, da vklopite vibracijo
tipkovnice.

Sprememba jezika prikaza
Sprememba jezika prilagaja videz tipkovnice, format datuma in časa in še
več.

1. Pojdite v nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite Jezik in izberite jezik, ki ga želite uporabljati.

Nastavitve dostopnosti
Te nastavitve uporabljajte, da prevzamete in namestite orodje za dostop-
nost, kot je bralnik zaslona, ki omogoča glasovne povratne informacije.
Lahko vklopite ali izklopite funkcije dostopnosti.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Dostopnost.

2. Izberite nastavitve, ki jih želite.
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Vklop in izklop povečevalnika
Če imate probleme z vidom ali želite samo bolje videti na ekran, upora-
bljajte povečevalnik, da povečate dele zaslona vašega telefona.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Dostopnost.

2. Kliknite Povečevalnik in kliknite tipko za vklop/izklop, da ga vklopite
ali izklopite. Sledite navodilom na zaslonu, da se naučite uporabljati
Povečevalnik.

Namestitev digitalnih certifikatov

Uporabljajte certifikate klientov in certifikacijskega organa (CA), da omogo-
čite telefonu HTC Desire 820, pristop VPN-u ali zaščitenim Wi-Fi mrežah
ter zaradi preverjanja pristnosti na varnih ponudnikih na omrežju. Certifi-
kate lahko pridobite od svojega sistemskega administratorja, ali jih prevza-
mete s strani, ki zahtevajo preverjanje pristnosti. 

1. Shranite datoteko s certifikatom v mapi na telefonu HTC Desire 820.

2. Pojdite v Nastavitve in kliknite Varnost.

3. Kliknite Namesti iz pomnilnika.

4. Če imate več kot eno mapo s certifikati, izberite certifikat, ki ga že-
lite namestiti.

5. Vnesite ime za certifikat in kliknite OK.

Onemogočanje aplikacije
Celo, če jih ne uporabljate pogosto, so lahko določene aplikacije zagnane v
ozadju in prevzemajo podatke. Če aplikacij ni možno odstraniti, jih lahko
onemogočite.

1. Pojdite v nastavitve in kliknite Aplikacije.

2. Drsite do kartice z vsemi Aplikacijami.

3. Kliknite aplikacijo in nato kliknite Onemogoči.
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･ Določiti morate PIN ali geslo za zaklepanje telefona, še preden
namestite digitalni certifikat.

･ Nekatere aplikacije, kot so spletni brskalniki ali klienti za elek-
tronsko pošto, dopuščajo namestitev neposredno z aplikacije.
Za podrobnosti poglejte pomoč v aplikaciji.



Obvestila na zaklenjenem zaslonu
Izberite vrste obvestil, za katere želite, da se na zaklenjenem zaslonu prika-
zujejo ali ne.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Pod Zaklepanje zaslona, kliknite Nastavitve obvestil.

3. Izberite, če želite prikazati ali skriti informacije, kot so zgrešeni klici
in besedna sporočila.

Skrivanje klicatelja na zaklenjenem zaslonu
Preprečite lahko, da se pojavita ime in fotografija klicatelja na zaklenjenem
ali na varnih zaslonih.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Pod Zaklenjen zaslon izberite Dohodni klici.

Namestitev zaklepanja zaslona
Pomagajte pri zaščiti vaših osebnih informacij in preprečite drugim, da
uporabljajo vaš HTC Desire 820 brez vašega dovoljenja.

Zaslon zaklenite z vzorcem, številčnim PIN-om ali z drugim načinom za za-
varovanje vašega telefona. Vedno, ko vklopite HTC Desire 820 ali, ko boste
nekaj časa neaktivni, boste morali odkleniti zaslon.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Kliknite Zaklepanje zaslona.

3. Izberite način zaklepanja zaslona in namestite zaklepanje zaslona.

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

Odklepanje s prepoznavanjem obraza
Namestite odklepanje s prepoznavanjem obraza, če želite, da HTC Desire
820 uporablja prednjo kamero za odklepanje.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Kliknite Zaklepanje zaslona > Odklepanje s prepoznavanjem obraza.
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Prav tako lahko odstranite opcije Pokaži vzorec ali Pokaži geslo, če
ne želite, da se na vašem zaslonu prikazuje vzorec ali geslo, ko ga
vpisujete.

Klicatelj mora biti v vašem seznamu zasebnih stikov.



3. Kliknite Namesti in sledite navodilom na zaslonu.

4. Izberite tudi rezervni način odklepanja, za primer, če vas telefon ne
bo prepoznal.

5. Kliknite Zakleni telefon po, nato pa določite čas neaktivnosti, po ka-
terem želite, da se zaslon zaklene.

Da bo odklepanje s prepoznavanjem obraza varnejše, lahko:

･ Kliknete Popravi prepoznavanje obraza, da naučite HTC Desire 820,
da prepozna vaš obraz v različnih pogojih, kot na primer, ko nosite
očala ali športni trak za glavo.

･ Izberite opcijo Preverjanje živosti in telefon bo od vas zahteval, da
pomežiknete, da bi se zaslon odklenil.

Premostitev zaklenjenega zaslona
Če ste namestili zaklepanje zaslona na telefonu HTC Desire 820, ga lahko
preskočite in odidete neposredno na varnostni zaslon za odklepanje tele-
fona HTC Desire 820.

1. Pojdite v Nastavitve in kliknite Varnost.

2. Izberite opcijo Preskoka zaklenjenega zaslona pri »prebujanju«. 

172 Nastavitve in varnost



Zaščitni znaki in avtorske
pravice

©2014 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, the HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC
Connect, HTC Sense, VideoPic in Zoe so zaščiteni blagovni ali storitveni
žigi HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Gmail, Google Drive, Google karte, Google
Now, Google Play, Google Voice Search, Google denarnica in YouTube so
zaščitni znaki Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, PowerPoint, in Windows Media  so regi-
strirani zaščitni znaki ali zaščitni znaki Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.

The Bluetooth® logotip je v registriranem lastništvu Bluetooth SIG Inc.

Wi-Fi® in Miracast sta registrirana zaščitna znaka Wireless Fidelity Alliance
Inc.

LTE je zaščitni znak ETSI-ja (Evropskega instituta za telekomunikacijske
standarde).

DLNA in DLNA disk logo, sta zaščitna znaka ali registrirana zaščitna znaka
Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane. Nepooblaščena upo-
raba je striktno prepovedana.

Dropbox in Dropbox logo sta zaščitna znaka Dropbox Inc.

iPhone, iTunes, Mac in Mac OS so zaščitni znaki Apple Inc., registrirani v
ZDA in drugih državah.

Polaris Office je zaščiteni znak Infraware, Inc. 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, registrirane blagovne znamke ali storitveni žigi njihovih lastnikov
in njihova uporaba v teh navodilih ne označuje povezanosti, združevanja ali
odobritve s strani HTC Corporation. Navedeni znaki se morajo pojavljati v
teh navodilih. Ni nujno, da se vse omenjene označbe pojavljajo v tem upo-
rabniškem priročniku.

HTC Sync Manager programska oprema se lahko uporablja z materiali, ki
jih posedujete ali ste zakonsko pooblaščeni, da jih uporabljate in/ali podva-
jate. Nepooblaščena uporaba in/ali podvajanje materialov, zaščitenih z av-
torskimi pravicami, je lahko kršitev zakona o avtorskih pravicah v ZDA in/ali
drugih državah/regijah. Kršitev mednarodnih zakonov o avtorskih pravicah
in zakona o avtorskih pravicah ZDA, lahko povzroči izrek denarne in/ali za-
porne kazni. HTC Corporation ni odgovorna za kakršno koli škodo ali iz-
gubo (neposredno ali posredno), ki bi lahko nastala zaradi uporabe te
programske opreme.

173 Zaščitni znaki in avtorske pravice



Prikazi ekranov, ki so tukaj navedeni, so simulirani. HTC ne odgovarja za
tehnične, niti uredniške napake ali izpuščene informacije, ki so vsebovane
tukaj, niti za naključne ali posledične škode, ki izhajajo iz odpreme tega
materiala. Informacije se zagotavljajo »kot so«, brez garancije katere koli
vrste in se lahko menjajo brez predhodnega opozorila. HTC prav tako zadr-
žuje pravico, da kadar koli spremeni vsebino tega dokumenta brez pred-
hodnega opozorila.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kateri
koli obliki ali na kateri koli način, elektronsko ali mehansko, vključno s foto-
kopiranjem, snemanjem in shranjevanje v arhivski sistem, ali prevesti v ka-
teri koli jezik in v katero koli obliko, brez predhodnega soglasja s strani
HTC-ja.
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Stvarno
kazalo 

A

Alarmi

- namestitev 148

Android Beam Glej NFC

Anonimni način Glej Brskalnik, ano-
nimna kartica

Aplikacije

- urejanje  57

- namestitev v mape 57, 58

- skrivanje in odkrivanje 58

- ikone na Začetnem zaslonu
54

- namestitev 25

- namestitev iz trgovine Google
Play 24

- namestitev z interneta > 25

- na Začetnem zaslonu 54

- povrnitev 25

- odstranitev 26

- posodabljanje 24

Avto

- o programu 143

- upravljanje s klici 144

- HTC komplet za avto 143

- navigacija 144

- predvajanje glasbe 144

Posodabljanje programske opreme
23

Posodabljanje telefona 23

Posodabljanje Glej Posodabljanje
programske opreme

B

Baterija

- polnjenje 15

- preverjanje porabe 43

- ohranjanje energije baterije 44

Brezžični prikaz 101

Brezžični router 157

BlinkFeed Vidi HTC BlinkFeed

Bluetooth

- povezovanje z Bluetooth slušalko
159

- prejemanje informacij 160

Hitre nastavitve 21

Hitro izbiranje 77

»Prebujanje telefona«

- preko tipke za vklop 28

D

Delitev

- dogodki 139

- Google Drive 108

- besedilo 39

- TV 101

DLNA 101

- način „ne moti“ 166

Dokumenti

- kopiranje 104

E

Ekran za snemanje 35 

Exchange ActiveSync

- označevanje sporočila elektron-
ske pošte 133

- vabila za sestanek 134

- zunaj pisarne 133

- pošiljanje vabila za sestanek 134

- razširitev pomnilnika 103

F

Face Fusion 74

Firmware Glej  Posodabljanje pro-
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gramske opreme

FM radio

- uporaba 99

FOTA Glej Posodabljanje program-
ske opreme

Fotografije

- personalizirani efekti 73

- lokacija 71

- prenos z osebnega računalnika
21

- prenos z iPhona 119

- gledanje fotografij in videopo-
snetkov 70

- gledanje fotografij in videopo-
snetkov po dogodku 70

- gledanje fotografij in videopo-
snetkov po lokaciji 71

G

Galerija

- personalizirani efekti 73

- urejanje fotografij 73

- Face Fusion 74

- Najboljše od videoposnetka Glej
Zoe

- rezanje video zapisa 75

- gledanje fotografij in video zapi-
sov 70

- gledanje fotografij in video zapi-
sov po dogodku 70

- gledanje fotografij po lokaciji 71

- gledanje video zapisov 75

Geotag 70

Glasovno iskanje 90

Glasovno iskanje Google brskalnika
90

Glasovni ukaz 42

Glasba

- dodajanje pesmi na čakalni sez-
nam 96

- naslovnice albumov 96

- slike izvajalcev 96

- BoomSound profil 95

- poslušanje 94

- besede pesmi 97

- predvajanje glasbe z zaklenje-

nega zaslona 94

- seznam za reproduciranje 95

- namestitev zvoka kot melodije
zvonjenja 96

- prenos z iPhona  119

Gmail 135

Google Drive

- o programu 106

- shranjevanje na Google Drive 110

- prostor za shranjevanje 107

- namestitev fotografij in video za-
pisov 108

- delo z dokumenti 109

Google karte (zemljevidi) 141

Google Now

- namestitev 87

- izklop 89

Google Play

- namestitev aplikacij 24

- vračilo denarja 26

GPS (Global Positioning System)
Glej Nastavitve lokacije

Skupinska sporočila 83

H

Hands free 159

HDMI 102

HDR 67

HTC Auto Glej Avto HTC

HTC BlinkFeed

- o programu 48

- dodajanje regionalnih dodatkov
50

- dodajanje RSS kanalov 50

- brisanje elementov 51

- objavljanje na družabnih omrež-
jih 51

- shranjevanje člankov za kasneje
50

- izbira kanalov 49

- namestitev personalizirane teme
49

- prikazovanje družabnih omrežij in
aplikacij

HTC Media Link HD 102
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HTC Mini+

- dodajanje hitrega besedila 163

- prenehanje povezovanja 163

- najdi funkcijo 163

- združevanje in povezovanje 163

- preimenovanje 163

- prekinitev združevanja 163

HTC Sense verzija 23

HTC varnostne kopije 113

HTC Sync Manager 118

I

Informacije o telefonu 23

Internet

- iskanje 90

J

Jezik

- jezik sistema 169

K

Koledar

- ustvarjanje novega dogodka 138

- dvojni časovni pas 137

- prekrivanje sestankov 138

- vabila na dogodke 140

- opomniki 140

- pošiljanje hitrih odgovorov 140

- pogledi 137 zgodovina pogovorov
80

Kamera

- osnove 60, 62, 63

- načini snemanja 61

- neprestano snemanje 64

- filtri 61

- bliskavica 61

- HDR 67

- ročne nastavitve 68

- Photo Booth 66

- portretni način 65

- snemanje video zapisa 63

- snemanje samega sebe 65, 66

- upočasnjeni način snemanja 68

- istočasno snemanje s prednjo in
zadnjo kamero 66

- stanje pripravljenosti 60

- panoramski način 67

- fotografiranje 62

- fotografiranje med snemanjem
video zapisa 64

- uporaba tipk za glasnost kot kon-
trola 61

- video ločljivost 64

- zumiranje 61

Kanali 49

- vklop in izklop 48

Karte (zemljevidi)

- Google karte 141

Konferenčni klic 80

stiki

- dodajanje 123

- kopiranje stikov 20, 125

- uvoz stikov 20, 125

- prenos stikov 20, 125 Neprestano
snemanje 62

Kopiranje

- dokumenti 104

Kopiranje

- besedilo 38

Kretnje

- kretnje premikov 28

- kretnje dotikov (klikov) 30

L

Live MakeUp 66

LJ

Ljudje

- dodajanje novega stika 123

- skupine stikov 127

- predlogi za povezovanje stika 126

- kopiranje stikov 20, 125, 126

- urejanje stikov 124

- filtriranje vaših stikov 122

- skupine 127

- uvoz stikov 20, 125

- povezovanje informacij o stiku
126
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- osebni profil 123

- pošiljanje informacij stika 127

- prenos stika 20, 125

M

Malo spomina v pomnilniku 104

Mapa

- združevanje aplikacij 57

- združevanje oznak 92

- premikanje elementov 57, 58

Mapa elektronske pošte

- premik elektronskih sporočil 132

Melodija zvonjenja

- izmenjava 97

- določitev pesmi kot melodije
zvonjenja 96

microSD kartica 13

MMS Glej Multimedijska sporočila

Morph Vidi Face Fusion

Multimedijska sporočila

- priloga 82

- skupinski MMS 83

- pošiljanje 82

N

Način delovanja za otroke

- o programu 150

- izbira aplikacije 151

- zapiranje 151

Načini snemanja

- izmenjava in shranjevanje 69

- premik na 61

Najboljše od video zapisov Glej Zoe

Napajanje

- polnjenje baterije 15

- preverjanje porabe baterije 43

- ohranitev energije 44

- stanje mirovanja 27

Navigacija Glej Avto

Neaktiven zaslon Glej Zaklenjen za-
slon

Nedavno uporabljene aplikacije 34

NFC (komunikacija kratkega do-
sega) 161

O

Obvestilna

- vrstica 36

- widget 37

Odklepanje s prepoznavanjem
obraza 171

P

Pametna delitev mreže 158

Photo Booth 66

Začetni zaslon

- widgeti 53

- dodajanje ali odstranjevanje vr-
stice z aplikacijami 55

- aplikacije 54

- namestitev vrstice z aplikacijami
55

- sprememba glavnega Začetnega
zaslona 56

- kanali 48

- mapa 57

- lansirna vrstica 53

- premeščanje widgetov in ikon 55

- odstranitev widgetov in ikon 55

- bližnjice 54

- slika zaslona 53

- vrstica z aplikacijami 21

Podatkovna zveza

- podatki gostovanja 153

- delitev 158

- vklop in izklop 152

- poraba 152

Premikanje prstov 30

Ponovni zagon 120

Seznam za branje 91

Seznam za gledanje 91

Sporočila

- črna škatla 85

- brisanje pogovorov 86

- skica sporočila 82, 83 

- posredovanje 84

- skupinski SMS 83

- zaklepanje 86
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- odgovarjanje 83

- shranjevanje nalog 84

- varna škatla 84

- pošiljanje 82

Sporočila elektronske pošte Glej
Pošta

Nastavitve

- o programu 23

- dostopnost 169

- jezik za prikaz 169

- shranjevanje 103

Nastavitve lokacije 141

Nastavitve telefona Glej Nastavitve

Nastavitev

- Google Drive 108

- stiki s starega telefona 20

- začetna nastavitev 17

- fotografije, glasba, videoposnetki
s starega telefona 21

Pošta

- priloge 131

- kopija, skrita kopija (cc, bcc) 131

- brisanje 133

- skica 131

- odgovarjanje 131

- iskanje 133

- pošiljanje 131

- sortiranje 132

Povezovanje preko USB-ja 158

Klicanje

- klicanje 76

Klici

- blokiranje klicev 81

- zgodovina pogovorov 80

- klicanje 76

- konferenčni klici 80

- klici v sili 78

- številka z dodatkom 76

- zgrešeni klici 77

- utišanje mikrofona 79

- čakajoči klic 79

- sprejem klicev 78

- pametna izbira 76

- razglas 79

- hitro izbiranje 77

Vabila za sestanke 134

Bližnjice 34

Predvidevanje besede

- dvojezično predvidevanje 141

Brskalnik

- oznake 92

- zgodovina 92, 93

- anonimno okno 93

- seznam za branje ali seznam za
gledanje 91

- okna 91

- uporaba 90

- gledanje  v verziji delovne povr-
šine 90

Iskanje

- iskanje v telefonu in na Internetu
89

- glasovno iskanje 90

Prenos podatkov

- z Androida 19

- z iPhona ali drugega telefona 20

- prenos stikov 20

Prikaz

- sprememba časa, preden se za-
slon ugasne 168

- osvetlitev ekrana 168

- rotacija zaslona 168

- stanje mirovanja 27

Pristopna točka Glej Brezžični rou-
ter

Sprememba jezika telefona 169

PUK (PIN Unblock Key) 165

R

Računi

- sinhronizacija 111

Računi na mreži

- dodajanje računa 111

- brisanje računa 112

- ročna sinhronizacija 111

- s čim lahko sinhronizirati 111

Radio Glej FM radio

Razglas 79

Reset (Ponastavitev) 120

Router Glej Brezžični router
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S

Ura

- nastavitev alarma 148

- alarm 148

- nastavitev datuma in časa 147

Scribble

- o programu 145

- sestava zapiskov 145

- združevanje zapiskov 147

- vstavljanje slik 146

- fotografija predloga za blog 146

- predloge 145

SD kartica 13

Selfie

- Live Makeup 66

Varnostne kopije

- o programu 112

- HTC varnostne kopije 113

- HTC Sync Manager 118

- opcije 112

- povrnitev varnostnih kopij in apli-
kacij 25

Varnost

- zaščita telefona z zaklepanjem
zaslona 171

- varnostni certifikati 155

Sinhronizacija

- HTC Sync Manager 118

Slaba baterija 44

Slideshow

- najboljše od videa 75

Slika zaslona

- sprememba 53

Slušalke Glej Bluetooth

SMS Glej sporočila

Snemanje glasa 148

Snemanje s prednjo in zadnjo ka-
mero istočasno 66

Snemaj zaslon Glej Snemaj zaslon

Pomnilnik 103

Pomnilnik na mreži

- Google Drive 106

Stanje mirovanja 27

Sweep panorama 67

T

Besedilna sporočila 82

- snemanje fotografije med sne-
manjem video zapisa

- prenos podatkov z osebnega ra-
čunalnika 21

- gledanje 75

Tethering Glej USB povezovanje

Tipkovnica

- besednjak 41

- vnos besedila 39

- vnos besedila z govorom 42

- HTC Sense tipkovnica 39

- videz 40

- večjezična tipkovnica 40

- predvidevanje besedila 40

- bližnjice 41

- prepoznavanje govora 42

U

Povezovanje Bluetooth slušalke 159

Zaporedni način 64

V

Zveza z internetom

- VPN 155

- Wi-Fi 154

- brezžični router 157

Videoposnetek v upočasnjenem
posnetku 68

VideoPic 64

Video zapisi

- urejanje 75

- snemanje 63

Vožnja Glej Avto

VPN

- dodajanje zveze 156

- povezovanje 156

- prekinitev povezovanja 156

Vrnitev na tovarniške nastavitve
120

Vrnitev nastavitev Glej Vrnitev na
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tovarniške nastavitve

Čas

- preverjanje časa 148

W

Widgeti

- dodajanje 53

- sprememba nastavitev 54

- widgeti na zaklenjenem zaslonu
59

- premeščanje 55

- odstranitev 55, 56

- sprememba velikosti 54

Wi-Fi

- povezovanje preko WPS-a 155

- vklop 154

Y

YouTube

- iskanje spota za pesem 98

- gledanje 98 

Z

Naloge

- o programu 149

- ustvarjanje nalog 149

- upravljanje 149

- upravljanje s seznami 150

Zaklepanje zaslona 171

Zaklepanje zaslona

- odgovor na klic 78

- zavrnitev alarma 28

- odpiranje aplikacije 34

- zavrnitev klica 78

- odklepanje 28

- widgeti 59

Zaslon

- nastavitev osvetlitve 168

- posneti 35

- menjanje časa do izklopa zaslona
168

- neaktivni zaslon 28

- rotacija 168

- nastavitve stanja mirovanja 168

Zoe 75

Način letenja 166

Zvok

- melodija zvonjenja, obvestila in
alarmi 52

- sprememba profila 81
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