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O teh navodilih

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

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

20 Osnove

To je nasvet. Nasvet Vam nudi alternativne možnosti, kako izvesti
določen korak ali proceduro oziroma 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 kaže pomembne informacije, ki so potrebne zaradi izvedbe do-
ločene naloge ali usposobitve določene lastnosti.

To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebu-
jete za preprečevanje potencialnih problemov.



Pomembna obvestila o
procesu vračanja podatkov

Obstaja možnost povrnitve datotek in drugih podatkov, ki so izbrisani ali
odstranjeni iz Vaše naprave, in sicer s pomočjo programske opreme neka-
terih proizvajalcev za povrnitev podatkov. Pripeti se lahko, da obnova to-
varniških nastavitev ne izbriše vseh podatkov in datotek iz Vaše naprave.
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Seznanitev

HTC Desire 626G dual sim

1. Mikrofon in zvočnik

2. NAPAJANJE

3. GLASNOST

4. Senzor približevanja
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5. Sprejemnik

6. Konektor slušalk z mikrofonom 3.5 mm

7. Obvestilna LED dioda

8. Prednja kamera

9. Zadnji pokrov

10. USB priključek

Dve Nano-SIM kartici
Naprava HTC Desire 626G dual sim ima dve reži za microSIM kartici. Reža
1 podpira 3G/GSM. Reža 2 podpira 3 GSM.

Uporabljajte samo standardno Nano-SIM kartico. Vstavljanje manjše SIM
kartice od standardne Nano-SIM kartice lahko poškoduje režo za kartico.

Vstavljanje Nano-SIM kartice

1. Izklopite HTC Desire 626G dual sim in ga čvrsto držite tako, da je nje-
gova prednja stran obrnjena navzdol.

2. S prstom odprite režo za kartice.
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￭ Če želite uporabljati zaščito zaslona, potem ne prekrivajte ali
blokirajte senzorja za približevanje. Kupite lahko posebno za-
ščito za Vašo napravo ali zaščito za zaslon, ki je oblikovana po-
sebej za HTC Desire 626G dual sim.

￭ Izogibajte se uporabi slušalk drugih proizvajalcev ali pribora s
kovinskimi deli, ki lahko poškodujejo režo za slušalke. Uporaba
takšnega pribora lahko tudi vpliva na sprejem signala.

Da bi lahko uporabljali podatkovne storitve, potrebujete storitev
podatkovnega prometa Vašega operaterja. Za več informacij kon-
taktirajte Vašega operaterja.



3. Izvlecite predalček za Nano-SIM kartico.

4. Vstavite Nano-SIM kartico v predalček z zlatimi stiki obrnjenimi nav-
zgor, z odrezanim kotom pa navzven.

5. Poskrbite, da je reža Nano-SIM kartice obrnjena navzgor tako, da
Nano-SIM kartica ne bi padla ven. Vstavite predalčke do konca v
režo.
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6. Da bi zaprli režo za kartice, pritiskajte pokrovček reže, dokler se ne
zaskoči na svojem mestu.

Odstranjevanje Nano-SIM kartice

1. S prstom odprite režo za kartice.

2. Izvlecite predalček in odstranite Nano-SIM kartico.

3. Da bi zaprli režo za kartice, pritiskajte pokrovček reže, dokler se ne
zaskoči na svojem mestu.

Spominska kartica
Spominsko kartico uporabljajte za shranjevanje fotografij, videoposnetkov
in glasbe.

Vstavljanje spominske kartice

1. S prstom odprite režo za kartice.

2. Medtem ko je HTC Desire 626G dual sim obrnjen s sprednjo stranjo
navzdol, namestite microSD™ kartico v spodnjo režo z zlatimi stiki
obrnjeno navzgor. 
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Pred odstranitvijo SIM kartice ne pozabite naprave HTC Desire
626G dual sim izklopiti.



3. Da bi zaprli režo za kartice, pritiskajte pokrovček reže, dokler se ne
zaskoči na svojem mestu.

Izklop spominske kartice

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

1. Izberite Nastavitve, nato pa kliknite Spomin.

2. Kliknite Izklop SD kartice.

Odstranitev spominske kartice

1. S prstom odprite režo za kartice.

2. Spominsko kartico pritisnite navznoter, da jo izvržete iz utora.

3. Da bi zaprli režo za kartice, pritiskajte pokrovček reže, dokler se ne
zaskoči na svojem mestu.

Baterija

Polnjenje baterije

Priporočamo, da napolnite baterijo, še preden vklopite HTC Desire 626
dual sim in ga začnete uporabljati.
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1. Vklopite manjši del USB kabla v USB konektor.

2. Drugi konec USB kabla priključite v polnilnik.

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

Vklop in izklop telefona

Vklop telefona

Držite tipko NAPAJANJE toliko časa, dokler naprava ne zavibrira.

Izklop telefona

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko NAPAJANJE, da se vklopi.

2. Pritisnite in držite tipko NAPAJANJE za nekaj sekund.

3. V meniju kliknite Izklopi napravo.
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￭ Kot varnostni ukrep je zaradi preprečevanja pregrevanja možno
prekiniti polnjenje baterije. 

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

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

￭ Ko se Vaša naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izklju-
čite 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 626G dual sim. Ko je nivo
baterije nizek, uporabite polnilec za polnjenje baterije, ne pa
USB kabla in povezave z računalnikom.

Ko prvič vklopite HTC Desire 626G dual sim, boste morali določiti
nastavitve.



Nastavitve telefona

Prve nastavitve Vašega novega telefona
Ko prvič vklopite HTC Desire 626G dual sim, boste morali določiti nastavi-
tve.

Sledite navodilom na zaslonu, da izberete vrsto povezave na internet in
določite ostale nastavitve Prav tako se lahko vpišete na Vaš Google®
račun.

Prenos vsebin iz Vašega starega telefona
preko Bluetootha
Uporabljajte Bluetooth®, da prenesete vsebino iz Vašega starega HTC te-
lefona, iPhona ali katerega koli drugega telefona.

1. Če prvič določate nastavitve na svojem novem HTC telefonu, izberite
Prenos vsebine.

Ali pojdite v Nastavitve in nato kliknite Prevzemi vsebino iz drugega tele-
fona.

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

3. Spremljajte navodila, ki so prikazana na HTC Desire 626G napravi, da
vklopite Bluetooth na Vašem starem telefonu in da povežete obe na-
pravi.

4. Odprite panel Obvestil na svoji HTC Desire 626G dual sim napravi in
izberite Zahtevo za povezovanje (seznanitev).

5. Ko vidite geslo, kliknite Poveži na obeh napravah.

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

Nameščanje posodobitev programske opreme
Posodabljanja programske opreme so periodično dostopna.

Če je vključena povezava na internet in obstajajo posodobitve programske
opreme, potem se bo v statusni vrstici prikazala ikona za obvestilo o poso-
dabljanju.
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Nekatere funkcije, ki se povezujejo na internet, kot so npr. službe
v okolici mesta, kjer ste ali avtomatska sinhronizacija on-line ra-
čuna, lahko povzročijo dodatne stroške zaradi podatkovnega pre-
nosa. Da se izognete dodatnim plačilom, lahko te elemente
kasneje v nastavitvah vklopite ali izklopite.



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

2. Kliknite Prevzemi.

3. Po zaključenem prevzemanju izberite, ali želite posodobitve name-
stiti takoj ali kasneje.

Po posodabljanju se bo HTC Desire 626G dual sim izklopil in ponovno vklo-
pil.

Ročno preverjanje posodobitev programske
opreme

1. Odprite Nastavite, nato kliknite O telefonu.

2. Kliknite Posodobitve programske opreme > Preveri. HTC Desire
626G dual sim bo preveril, če so dostopne posodobitve programske
opreme.
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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, da preverite, ali so dostopne posodobitve.

Če ne želite prevzemati posodobitev preko Vaše podatkovne po-
vezave, izberite Nastavitve > O telefonu > Posodabljanja pro-
gramske opreme in izberite Posodobi samo preko Wi-Fi.



Prvi teden z Vašim novim
telefonom

Osnove

Navigacijske tipke na zaslonu

HTC Desire 626G dual sim ima navigacijske gumbe na dnu zaslona, ki se
vrtijo, ko premaknete telefon.

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

Premiki prstov

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

Klik

Kliknite na ekran, ko želite izbrati element na zaslonu, kot je ikona aplika-
cije, če pa želite pritisniti tipke na zaslonu, jih samo kratko kliknite s
prstom.
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Pojdi na prejšnji ekran

Pojdi na začetni ekran

Prikaži ikone nedavno uporabljenih aplikacij



Dotik in držanje

Če želite odpreti dostopne možnosti pri določenih postavkah (na primer
SMS sporočilo), potem samo pritisnite in držite postavko.

Premikanje ali drsenje

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

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

Premik

Premik po ekranu je podoben vlečenju, vendar pa je treba prste premikati
s pomočjo počasnejših in hitrejših premikov. Takšne premike uporabljajte
pri premikanju v levo in desno na Začetnem zaslonu, pregledovanju stikov
in seznamov sporočil.
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Stiskanje in raztezanje

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.

Prste primaknite enega proti drugemu za zmanjšanje besedila ali slike.
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Stanje mirovanja

Stanje mirovanja varčuje z energijo baterije tako, da preklopi HTC Desire
626G dual sim na nizko porabo z izklopljenim zaslonom.

Istočasno preprečuje slučajno pritiskanje gumbov, ko imate HTC Desire
626G dual sim v Vaši torbi. 

Vklop stanja mirovanja

Na kratko pritisnite tipko NAPAJANJE za izklop zaslona in preklop telefona
v stanje mirovanja. Prav tako bo HTC Desire 626G dual sim avtomatično
prešel v stanje mirovanja, če ga določen čas ne boste uporabljali.

Čas, po katerem bo HTC Desire 626G dual sim prešel v stanje mirovanja,
lahko določite v Nastavitvah > Zaslon. 

Prehod iz stanja mirovanja

Če želite ročno »zbuditi« HTC Desire 626G dual sim, potem pritisnite tipko
NAPAJANJE. Ko to storite, boste mogoče morali odkleniti zaslon.

Odklepanje zaslona

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

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

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

Odpiranje aplikacije

￭ Kliknite na aplikacijo v vrstici z bližnjicami na dnu Začetnega zaslona.

￭ Če želite pogledati zaslon Aplikacij, kliknite . Potem se dotaknite
aplikacije, ki jo želite uporabiti.

￭ Na ekranu Aplikacija, kliknite ter nato vnesite ime aplikacije, ki jo
iščete.
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Če ste namestili opomnik dogodka ali alarm, lahko le-tega presta-
vite ali izklopite tudi z zaklenjenega zaslona.

HTC Desire 626G boste avtomatično vrnili v normalno stanje iz
stanja mirovanja v primeru dohodnega klica.



Prehod med nedavno odprtimi aplikacijami

Enostavno lahko pridete do aplikacij, ki ste jih odprli nedavno.

1. Kliknite gumb.

2. Listajte po zaslonu, da bi videli nedavno odprte aplikacije.

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

￭ Če se želite vrniti na aplikacijo, samo kliknite nanjo.

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
prevzemajo.

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

1. Za odpiranje Panela z obvestili povlecite prst z vrha proti dnu za-
slona.
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Če imate več obvestil, potem se, da pregledate vse, pomikajte navzdol.

2. Na panelu Obvestila lahko storite naslednje:

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

￭ Nekatera obvestila vam omogočajo takojšnje delovanje. Na pri-
mer, če se dotaknete obvestila o zgrešenem klicu, lahko takoj po-
kličete 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.

3. Da zaprete panel Obvestil, drsite s prstom navzgor ali kliknite tipko
za zapiranje.

Za zavrnitev vseh obvestil in za zapiranje panela Obvestil, kliknite .

Uporaba Hitrih nastavitev

Z uporabo Hitrih nastavitev lahko vklopite ali izklopite opcije Wi-Fi ali
Bluetooth. Prav tako lahko najdete nekatere bližnjice, kot je tista za pre-
gled Vašega profila.

1. Statusno vrstico povlecite navzdol, da pristopite k Hitrim nastavit-
vam.

2. Za vklop in izklop nastavitev samo kliknite znak.
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Ko ste na panelu Obvestil, kliknite , da boste videli pregled Hitrih
nastavitev.

Za hitri dostop do Obvestil iz Hitrih nastavitev kliknite .



Poglejte svoje nastavitve

Želite spremeniti melodijo zvonjenja, namestiti Wi-Fi zvezo ali dodati ra-
čune na Vaš HTC Desire 626G dual sim? To in še veliko drugega lahko sto-
rite v Nastavitvah.

1. Neposredno s panela z Obvestili ali z zaslona Aplikacije odprite Na-
stavitve.

￭ Povlecite statusno vrstico z dvema prstoma navzdol, da pristo-
pite v Hitre nastavitve, nato pa kliknite Nastavitve.

￭ Za pristop k nastavitvam z začetnega zaslona kliknite , da pri-
spete na zaslon Aplikacije, nato pa kliknite Nastavitve.

2. Tukaj so navedeni nekateri osnovni elementi, ki jih lahko spremenite:

￭ Kliknite stikalo ob elementu, kot je Wi-Fi, za vklop ali izklop
istega elementa. Kliknite sam element, če želite urediti njegove
nastavitve.

￭ Kliknite tipko Zvočni profili, če želite namestiti ton zvonjenja, ton
obvestil in izbrati zvočni profil.

￭ Kliknite Zaslon, če želite spremeniti ozadje Začetnega zaslona,
čas pred vklopom v stanje mirovanja in podobno.

￭ Kliknite Dodaj račun, če se želite prijaviti na Vaše račune e-pošto,
družabna omrežja in drugo.

￭ Kliknite Varnost za varnostne nastavitve naprave, na primer za
zaklepanje zaslona.

Sprememba tona zvonjenja in tona za obvestila

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Zvočni profili.

3. Kliknite tipko Splošno.

Ali kliknite , da bi ustvarili Vaš lastni avdio profil, nato pa kliknite 
poleg Vašega novega profila.

4. Kliknite Ton zvonjenja, da ga spremenite.

5. Kliknite Ton obvestil, da ga spremenite.

Snemanje zaslona HTC Desire 626G dual sim

Želite zabeležiti rezultat Vaše igre ali napisati blog o lastnostih HTC Desire
626G dual sim, ali objaviti posodobitve statusa o pesmi, ki jo ravno poslušate?

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.

Obvestilna LED dioda

Obvestilna LED dioda bo svetila:

￭ zeleno, ko je HTC Desire 626G dual sim povezan z računalnikom ali
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električno energijo, če je baterija popolnoma napolnjena,

￭ utripajoče zeleno, če obstaja obvestilo, ki ga morate preveriti,

￭ oranžno, če se baterija polni,

￭ utripajoče oranžno, ko je nivo energije baterije nizek.

Določanje, kdaj se bo prižgala obvestilna LED dioda

Določite lahko, kdaj se bo prižgala LED dioda.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Zaslon > Stili vklopa Led diode.

3. Izberite, da se LED dioda vklopi vedno, oziroma včasih, če želite, da
se dioda vklopi samo, ko je zaslon ugasnjen.

Delo z besedilom

Izbira, kopiranje in lepljenje besedila

V aplikacijah, kot sta spletni brskalnik in Pošta, lahko izberete in kopirate
besedilo ter ga zalepite in delite.

1. Pritisnite in držite besedo.

2. Povlecite označevalce začetka in konca besedila zaradi označevanja
besedila v okolici, ki ga želite izbrati.

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

Po izbiri besedila, ki ga želite kopirati, kliknite > Kopiraj ali . Iz-
brano besedilo je takrat kopirano v odložišče.

4. V polje za vnos besedila (na primer pri oblikovanju e-pošte), pritisnite
in držite točko, kamor želite prilepiti besedilo.

5. Kliknite Prilepi.
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Preverite nastavitve aplikacij, da preverite, ali pri njih obstaja op-
cija, ki določa vklop LED diode.



Delitev besedila

1. Po izbiri besedila, ki ga želite deliti, kliknite > Deli (ali kliknite ).

2. Izberite, kje ga želite prilepiti in deliti, na primer v sporočilo elek-
tronske 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 besed-
njak predvidevanja besed lahko celo dodate besede, stavke ali
bližnjice. Glej pod Vnos besedila s predvidevanjem besed

￭ Besede lahko vnašate tudi z govorom. Glej pod Vnos besedila z govo-
rom.

￭ Vklopite Trace tipkovnico, da boste lahko vnašali besede samo z
drsenjem prsta z ene črke na drugo. Glej pod Uporaba Trace tipkov-
nice

￭ Enostavno drsite s prstom v desno za pristop k 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, pri tem pa ni potrebno preklapljanje na tipkovnico s
števili in simboli.

Na primer samo pritisnite in držite tipko v prvi vrstici za vstavljanje števila.

￭ Izberite enega izmed smeškov in ga vstavite neposredno s tipkov-
nice.

￭ 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 in številk, kot tudi ločil
in simbolov.

￭ Kliknite za vstavljanje velike črke. Dvakrat kliknite na to tipko za
vklop Caps Lock.

￭ Pritisnite in držite tipko s sivimi znaki pri vrhu za vnos števil, simbo-
lov 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.

39 Prvi tjedan s Vašim novim telefonom

Za kopiranje naslova ali povezave pritisnite in držite povezavo,
nato pa kliknite Kopiraj URL (ali Kopiraj spletni naslov).



Izbira vrste tipkovnice

Izberite vrsto tipkovnice, ki odgovarja Vašemu stilu tipkanja.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite ob HTC Sense Input.

3. Kliknite Izbira tipkovnice > Vrste tipkovnice.

4. Izberite videz tipkovnice, ki ga želite uporabljati.

Izbira in sprememba jezika

Če je na napravi HTC Desire 626G dual sim možno uporabljati večjezično
tipkovnico, lahko izberete, katere jezike želite omogočiti na Vaši tipkov-
nici.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite ob HTC Sense Input.

3. Kliknite Izbira tipkovnice, nato pa 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, prikaza-
nega 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 vnos besedila, pa niste bili prepričani,
kako se določena beseda napiše?

Z opcijo Vnosa besedila s predvidevanjem besed boste lahko videli predvi-
deno besedo takoj iznad tipkovnice.

Če želite vnesti besedilo z opcijo predvidevanja besed, storite nekaj od na-
slednjega:

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

￭ Kliknite na besedo s seznama ponujenih besed.

￭ Kliknite puščico ob ponujenem seznamu, da vidite več predlogov.

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

Za prikaz nastavitev tipkovnice pritisnite in držite tipko vejice,
ki jo vidite nad znakom. Ali odprite Nastavitve > Jezik in tipkov-
nica in kliknite ob HTC Sense Input.

y

Opcija predvidevanja besed je avtomatično vklopljena.



Nastavitev drugega jezika za opcijo predvidevanja besed

Izberete lahko dvojezičnost za opcijo predvidevanja besed.

Medtem ko tipkate, Vam bodo ponujene besede iz obeh jezikov, ki ste jih
izbrali.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite ob HTC Sense Input.

3. Kliknite Izbira tipkovnice > Dvojezično predvidevanje in izberite je-
zika, ki ju želite uporabljati.

Dodajanje besed in stavkov v besednjak za predvidevanje besed

Dodajte pogosto uporabljena imena, akronime ali tudi besede v besednjak
za predvidevanje besed, da jih boste lahko našli v spisku predlogov.

Tipkajte še hitreje tako, da ustvarite besedilne bližnjice do besed in stav-
kov. Namesto vnosa »Javil se bom kasneje«, lahko prihranite nekaj tipka-
nja, če ustvarite bližnjico jtk.

V svojem sporočilu ali e-pošti lahko vnesete samo “jtk” in kliknete presle-
dek za vnos celotnega stavka.

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite ob HTC Sense Input.

3. Kliknite Osebni besednjak, izberite, kateremu jeziku želite dodati be-
sedo in se dotaknite .

4. Vnesite besedo ali frazo in vnesite njeno bližnjico.

5. Pritisnite za zapiranje tipkovnice na zaslonu.

6. Kliknite , da shranite besedo ali frazo v besednjak.

Urejanje ali brisanje besed in stavkov v besednjaku predvidevanja
besed

1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite ob HTC Sense Input.

3. Kliknite Osebni besednjak, nato pa izberite, v katerem jeziku besed-
njaka želite izvesti spremembe.

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

￭ Za brisanje postavk iz besednjaka izberite postavko in kliknite .

Uporaba Trace tipkovnice

Namesto dotika tipk na tipkovnici na zaslonu lahko »drsite« po zaslonu za
vnos besed. Ta opcija je dostopna samo za jezike, ki uporabljajo latinico.
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Ta opcija je dostopna samo za jezike, ki uporabljajo latinico.

Dvojezičnost za opcijo predvidevanja besed omogočajo samo je-
ziki, ki uporabljajo latinico.

Ta opcija je dostopna samo za jezike, ki uporabljajo latinico.



1. Vključiti boste morali Trace tipkovnico v Nastavitve > Jezik in tip-
kovnica > HTC Sense Input.

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

3. Ko je beseda v celoti izpisana, dvignite prst.

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

Vklop ali izklop Trace tipkovnice
1. Pojdite na Nastavitve in kliknite Jezik in tipkovnica.

2. Kliknite ob HTC Sense Input.

3. Izberite ali odstranite opcijo Trace tipkovnica.

Vnos besedila 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 se pojavi slika mikrofona in besedi »Govori sedaj«, izgovorite be-
sede, ki jih želite napisati.

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 vnesete tako, da izgovorite njihovo ime (npr. v primeru vejice
izgovorite »vejica«).

Baterija

Prikaz odstotka baterije

V statusni vrstici poglejte odstotek energije baterije.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Baterija.

3. Izberite Odstotek baterije.

Pregled uporabe baterije in zgodovine uporabe baterije

Preverite porabo energije s strani sistemske programske in strojne opreme.

Prav tako lahko vidite, koliko časa ste uporabljali Vašo napravo od zad-
njega polnjenja baterije.
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￭ Če se pokaže beseda, ki je niste iskali, lahko: Kliknite na besedo
s seznama ponujenih besed.

￭ Kliknete puščico ob ponujenem seznamu, da vidite več predlogov.

Za namestitev jezika glasovnega vnosa kliknite vrstico jezika nad
sliko mikrofona. Izberete lahko enega ali več jezikov. Pripeti se
lahko, da niso dostopni vsi jeziki.



1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Baterija. Videli boste seznam nastavitev glede na porabo
energije baterije.

3. Kliknite posamezni element, da vidite, kako troši energijo. Prav tako
lahko kliknete grad, da vidite zgodovino trošenja energije baterije.

Nasveti za podaljšanje trajanja baterije

Trajanje energije baterije po polnjenju je odvisno od tega, kako upora-
bljate Vašo napravo.

V primeru, ko želite podaljšati trajanje baterije, poskusite z nekaterimi
izmed naslednjih nasvetov:

Preverite porabo baterije

Spremljanje porabe Vaše baterije vam pomaga določiti, kaj porabi največ
energije, zato lahko izberete, kaj je treba storiti. Za podrobnosti glej Pre-
verjanje porabe baterije.

Upravljanje s povezavami

￭ Brezžične povezave, ki jih ne uporabljate, izklopite v Nastavitvah ali
vklopite podatkovne povezave, Wi-Fi ali Bluetooth.

￭ GPS vklopite samo takrat, ko morate natančno določiti lokacijo, na pri-
mer, ko uporabljate aplikacije, ki za delovanje potrebujejo lokacijo ali ki
se uporabljajo za navigacijo. Glej pod Vklop in izklop lokacijskih storitev.

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

Upravljanje z zaslonom

￭ Zmanjšanje osvetlitve ali nastavitev krajšega časa pred izklopom za-
slona pomaga, da varčujete z energijo baterije.

￭ Ne uporabljajte živega ozadja za Začetni zaslon. Animirani efekti so
lepi, ko jih pokažete drugim, vendar pa obremenjujejo baterijo.

Zamenjava slike ozadja z enobarvnim, črnim ozadjem lahko prav tako pomaga.
Čim manj barv je prikazanih na zaslonu, tem manj je obremenjena baterija.

Za več podrobnosti poglejte pod Nastavitve in varnost oziroma Osebna
prilagoditev.

Upravljanje z aplikacijami

￭ Namestite najnovejšo verzijo programske opreme in aplikacij. Dolo-
čena posodobitev včasih izboljšajo porabo baterije.

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

Številne aplikacije izvajajo procese ali sinhronizirajo podatkov v ozadju celo,
ko jih ne uporabljate. Če imate aplikacije, ki jih ne potrebujete, jih odstranite.

Če aplikacije ni možno odstraniti, lahko onemogočanje (dezaktiviranje) aplika-
cije prepreči, da je stalno vklopljena in sinhronizira podatke. V Nastavitve > Apli-
kacije drsite s prstom na kartico Vse, kliknite aplikacijo in kliknite Onemogoči.
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Omejite sinhroniziranje v ozadju in podatkovne procese

Sinhroniziranje v ozadju in podatkovni procesi lahko obremenijo baterijo, če
imate veliko število aplikacij, ki jih uporabljate. Določite, katerim aplikacijam
je mogoče določiti manjšo pogostost sinhronizacije ali ročno sinhronizacijo.

￭ Če imate veliko e-poštnih računov, poskušajte zmanjšati pogostost
sinhronizacije katerega od njih.

￭ V Play Store kliknite > Nastavitve ter odstranite kljukico pred po-
stavko Avtomatsko dodajanje mini-aplikacij, za preprečevanje avto-
matskega dodajanja mini-aplikacij na Začetni zaslon vedno, ko
namestite nove aplikacije. Kliknite Avtomatične posodobitve aplika-
cij > Ne posodobi avtomatično aplikacije, če se strinjate s tem, da
aplikacije posodabljate ročno iz trgovine Play Store.

Ostali 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 tiste, ki jih ne potrebujete ter jih
lahko onemogočite.

￭ Preverite nastavitve aplikacij, da boste našli več opcij, ki vam omo-
gočajo varčevanje z energijo baterije.

HTC Dot View maska

Osebna prilagoditev (Personalizacija) opcije HTC Dot View

Če ste kupili HTC Dot View masko, ki je izdelana za HTC Desire 626G dual
sim, lahko uporabljate aplikacijo, da osebno prilagodite možnosti, ki jih vi-
dite preko maske.

Da uporabite aplikacijo, kliknite > HTC Dot View.

Ozadje

Izberite eno izmed predhodno nameščenih ozadij ali ustvarite svoje ozadje
z Vašo fotografijo.

1. V aplikaciji HTC Dot View kliknite Tema.

2. Izberite enega izmed predhodno nameščenih vzorcev za Vaše ozadje.

Da ustvarite lastno sliko zaslona, kliknite in izberite, ali želite upora-
bljati obstoječo fotografijo v Galeriji ali posneti novo fotografijo.

3. Če ste izbrali ali posneli fotografijo, jo izrežite in kliknite Izvedeno ali
Shrani.

4. Klikni Uporabi.

Za najboljše rezultate pri ustvarjanju lastne slike zaslona uporabljajte eno-
stavne slike s kontrastnimi barvami med predmetom/osebo in ozadjem.
Na primer uporabljajte sliko, na kateri je predmet/oseba visokega kontra-
sta glede na ozadje.

44 Prvi tjedan s Vašim novim telefonom

Aplikacija HTC Dot View je dostopna v trgovini Google Play. Po-
skrbite, da namestite najnovejše posodobitve aplikacije.



Vrste obvestil za prikaz

Obvestila za alarme, časovnike in dogodke iz koledarjev, bodo avtomati-
čno prikazana preko HTC Dot View maske.

Izberete lahko prikaz ali skrivanje obvestil aplikacij, ki vsebujejo Pošto,
Sporočila, Telefon in še več.

1. V aplikaciji HTC Dot View kliknite Nastavitve obvestil.

2. Izberite, katere mape želite prikazati ali skriti.
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Ne vidite zadnjih klicev na HTC Dot View maski?

Po vnaprej določenih nastavitvah se bodo na HTC Dot View prikazali do 3
prejeti ali poslani klici.

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

￭ Če ste izbrali zaklepanje zaslona z določeno zaščito, boste morali
Zaobiti zavarovani zaslon, da bi se prikazali nedavni klici.

Se kontrole glasbe in obvestil aplikacij ne prikazujejo na
HTC Dot View?

Preglejte, ali so dovoljene opcije HTC Dot View kontrole glasbe in obvestil.

1. Izberite Nastavitve, nato pa kliknite Varnost> Pristop k obvestilom.

2. Kliknite opcije HTC Dot View kontrola glasbe in HTC Dot View Obve-
stil, če niso izbrane.

Ali potrebujete več informacij?

Za več informacije poglejte HTC Dot View vodnik za začetnike, ki ga dobite
z masko.
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HTC BlinkFeed

Živ Začetni zaslon
Ostanite povezani s prijatelji ali sprejemajte najnovejše informacije o stva-
reh, ki Vas zanimajo neposredno na HTC BlinkFeed zaslonu.

Določite, katera družabna omrežja, viri novic in drugi viri bodo zastopani.

￭ Kliknite oznako za pregled vsebine ali komentiranje objav oziroma
posodobitve statusov.

￭ Listajte na vrh in povlecite zaslon navzgor, da ročno osvežite infor-
macije.

￭ Drsite levo po ekranu v aplikaciji HTC BlinkFeed, da odprete meni in
izberete vrsto vira za prikaz. Izberite Poudarjeno za prikaz vsebin in
novic iz Vaših priljubljenih virov.

Vklop ali izklop HTC BlinkFeeda
1. Na HTC BlinkFeedu premaknite dva prsta ter kliknite .

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

3. Za ponovno dodajanje premaknite prst v desno, nato pa kliknite z
napisom BlinkFeed.

Izbira novic
Odkrijte zgodbe in članke na HTC BlinkFeedu, ki temeljijo na Vaših zani-
manjih, priljubljenih kategorijah in popularnih kanalih novic ali spletnih
strani.
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Medtem ko uporabljate HTC BlinkFeed, pritisnite tipko ali , da
se vrnete na vrh.



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

2. Kliknite > Dodaj vsebino.

3. Izberite kategorijo.

4. Izberite enega ali več virov novic.

Kliknite ime, če želite najprej preveriti določeni vir, nato pa kliknite tipko
, da ga dodate na HTC BlinkFeed.

Ureditev pomembnih novic

Ko ste izbrali teme in storitve za HTC BlinkFeed, bodo prikazani najbolj po-
pularni članki iz izbranih virov, nedavne posodobitve statusov in podobne
vsebine.

Seznam pomembnih novic lahko filtrirate, če želite, da je na seznamu
manj elementov.

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

2. Kliknite > Nastavitve.

3. Kliknite Izberi pomembne novice.

4. Izberite vire in teme, ki jih želite videti na seznamu pomembnih
novic.

Naročanje na več regionalnih izdaj

Ali želite spremljati informacije o dogodkih na več kot enem mestu?

Dodate lahko več lokacij.

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

2. Kliknite > Dodaj vsebino.

3. Kliknite , nato pa izberite mesto ali področje.

4. Izberite vir informacij, ki ga želite dodati.

Dodajanje tem

Iščete določeno temo?

Za HTC BlinkFeed poiščite in dodajte teme, ki Vas zanimajo.

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

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

3. Kliknite izbrano temo, nato pa kliknite , da jo dodate na seznam
Prilagojenih tem.

Prikazovanje vsebin iz Vaših aplikacij in iz družbenih mrež

Neposredno na HTC BlinkFeedu spremljajte objave svojih prijateljev na
družabnih omrežjih ali vsebine iz aplikacij HTC BlinkFeed.

48 HTC BlinkFeed



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

2. Kliknite > Storitve in Aplikacije, nato izberite želene aplikacije in
družabna omrežja.

Branje člankov na HTC BlinkFeed zaslonu
1. Drsite po zaslonu navzgor ali navzdol, da pregledate novice na HTC

BlinkFeedu.

2. Kliknite ikono, da odprete članek.

Shranjevanje člankov za kasneje

Trenutno nimate časa, da preberete zanimiv članek?

Določite lahko knjižno oznako za članek in ga shranite na seznam za kas-
nejše branje.

Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

￭ Ko pregledujete članek, kliknite .

￭ Na HTC BlinkFeed zaslonu pritisnite in držite oznako članka, ki ga že-
lite označiti s knjižno oznako. Nato kliknite Preberi kasneje.

Na HTC BlinkFeed drsite desno, nato pa izberite Seznam novic za kasnejše
branje za pristop k člankom, ki ste jih označili za kasnejše branje.

Brisanje oznak na HTC BlinkFeedu
Želite odstraniti oznako?

Sedaj lahko enostavno odstranite katero koli oznako na HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeedu pritisnite in kliknite oznako, ki jo želite odstra-
niti.

2. Kliknite Odstrani.

Objava posodabljanj na družabnih omrežjih
Z začetnega zaslona lahko enostavno objavite posodobitve statusov.

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

2. Kliknite > Posodobi, nato izberite družabno omrežje.

3. Napišite svoje posodobitve statusa in ga objavite na družabnem
omrežju.
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Ko so članki najdeni, lahko listate do konca, da boste videli pove-
zave.

Za objavljanje boste morali biti prijavljeni na račun na družabnem
omrežju.

Preden se bodo na HTC BlinkFeed začele pojavljati objave z dru-
žabnih omrežij, se boste morali prijaviti na svoj račun na posa-
meznem družabnem omrežju.



Osebna prilagoditev

Slika ozadja
Izberite enega izmed dostopnih ozadij, ali uporabite katero koli fotogra-
fijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom.

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

2. V meniju, ki se pojavi, kliknite Slika ozadja Začetnega zaslona.

3. Kliknite eno izmed naslednjih tipk:

4. Kliknite Zaključeno ali Uporabi.

Lansirni trak
Lansirni trak Vam omogoča, da z enim klikom zaženete pogosto upora-
bljene aplikacije.

Aplikacije na lansirnem traku lahko zamenjate z drugimi aplikacijami, ki jih
pogosteje uporabljate.

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

2. Kliknite za odpiranje zaslona z aplikacijami.

3. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na prazno mesto
na lansirnem traku.

Dodajanje mini-aplikacij na Začetni zaslon
Mini-aplikacije omogočajo lažji dostop do informacij in medijskih vsebin.
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￭ Aplikacije na lansirnem traku lahko tudi združite v mape.

￭ Aplikacije na zaklenjenem zaslonu so iste kot tiste na lansirnem
traku.

HTC ozadja Izberite katerega izmed predhodno nameščenih
ozadij, da ga boste videli.

Živa ozadja Izberite katerega izmed predhodno nameščenih
ozadij, da ga boste videli.

Galerija ali 
Fotografije

Izberite obstoječo fotografijo in odrežite odvečne
robove.



Iz široke ponudbe mini-aplikacij izberite določeno, tiste, ki jih uporabljate
najpogosteje, pa dodajte na Začetni zaslon.

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

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

3. Kliknite > Mini-aplikacije.

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

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

Sprememba nastavitev mini-aplikacij

Zamenjate lahko osnovne nastavitve nekaterih mini-aplikacij.

1. Pritisnite in držite mini-aplikacijo na začetnem zaslonu, nato pa jo
povlecite .

2. Prilagodite nastavitve mini-aplikacij.

Sprememba velikosti mini-aplikacij

Velikost nekaterih mini-aplikacij se lahko menja, ko jih dodate na Vaš Zače-
tni zaslon.

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

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

Dodajanje bližnjic Začetnega zaslona
Na kateri koli panel mini-aplikacij Vašega Začetnega zaslona dodajte apli-
kacije, ki jih pogosto uporabljate.

Prav tako lahko dodate pogosto uporabljanje elemente, označene spletne
strani in še več.

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

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

3. Kliknite > Aplikacije in bližnjice.

4. Pomikajte se preko aplikacij ali bližnjic, ali kliknite , da bi poiskali želeno.
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5. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na panel mini-apli-
kacij.

Urejanje panela Začetnega zaslona

Dodajanje ali odstranjevanje panelov mini-aplikacij

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

2. V meniju kliknite Upravljanje s stranmi začetnega zaslona.

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

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

5. Ko zaključite, kliknite .

Urejanje panelov mini-aplikacij.

1. Iz HTC BlinkFeeda ali katerega koli zaslona mini-aplikacij, približajte
dva prsta, da pristopite k urejanju Začetnega zaslona.

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

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

Premikanje mini-aplikacije ali ikone.

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

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

2. Z drugim prstom pojdite v levo ali desno za rotacijo zaslona na drugi
panel.
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Panela mini-aplikacij ni možno dodati ali vstaviti pred HTC Blink-
Feedom.

Da dodate aplikacijo z drugega zaslona aplikacij, pritisnite in držite
aplikacijo, nato pa jo povlecite do panela z mini-aplikacijami.

￭ Novega panela mini-aplikacij ne boste mogli dodati, če ste iz-
koristili maksimalno število le-teh.

￭ HTC BlinkFeed se vedno pojavlja kot prvi panel (če ni odstra-
njen). Panela mini-aplikacij ni možno dodati pred HTC Blink-
Feedom.



3. Spustite mini-aplikacijo ali ikono.

Odstranitev mini-aplikacije ali ikone

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

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

Sprememba Vašega Začetnega zaslona
Namestite HTC BlinkFeed ali panel mini-aplikacij kot Vaš začetni zaslon.

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

2. V meniju kliknite Upravljanje s stranmi začetnega zaslona.

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

4. Kliknite Določi kot Začetni.

5. Kliknite .

53 Osebna prilagoditev

Če uporabljate tipko  , dokler uporabljate aplikacijo, potem se
bo vrnil na zadnji odprti panel. Za vrnitev na Začetni zaslon eno-
stavno kliknite  še enkrat.



Združevanje aplikacij na panelu mini-aplikacij
in lansirnem traku

1. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati in jo odvlecite na
drugo aplikacijo zaradi izdelave mape.

2. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.

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

4. Dodajte še druge aplikacije v mapo. Dotaknite se , izberite aplika-
cije, nato pa kliknite Končano.

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

Odstranjevanje elementov iz mape

1. Na lansirnem traku ali panelu mini-aplikacij kliknite mapo, da jo odprete.

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

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

1. Iz HTC BlinkFeeda ali katerega koli zaslona mini-aplikacij kliknite .

2. Kliknite , nato pa izberite, da želite urediti aplikacije, npr. po abe-
cednem redu.

Če želite združevati aplikacije v mape in jih prerazporediti, izberite Prilagojeno.

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

Premikanje aplikacij in map

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Prilagojeno.

2. Kliknite > Urejanje aplikacij.

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

￭ 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 do puščice, da jo premestite na drugi panel.

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

Združevanje aplikacij v mape

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Prilagojeno.

2. Kliknite > Urejanje aplikacij.

3. Pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite zamenjati in jo odvlecite na
drugo aplikacijo zaradi izdelave mape.
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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, kliknite . 

Odstranjevanje aplikacij iz mape

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Prilagojeno.

2. Kliknite > Urejanje aplikacij.

3. Dotaknite se mape, da bi jo odprli.

4. Pritisnite in držite aplikacijo, nato pa jo povlecite na zaslon Aplika-
cije. Počakajte, preden dvignete prst, dokler ne vidite, da se je ikona
premaknila.

5. Ko zaključite z odstranjevanjem aplikacij, kliknite .

Skrivanje in odkrivanje aplikacij

1. Na panelu Aplikacij kliknite > Prikaži/skrij aplikacije.

2. Izberite aplikacije, ki jih želite skriti ali ponovno prikazati.

3. Kliknite Zaključeno.

Dodajanje mini-aplikacij za zaklenjen zaslon
Izberite iz našega izbora mini-aplikacij za zaklenjeni zaslon.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Varnost in nato Omogoči mini-aplikacije.

3. Na zaklenjenem zaslonu povlecite od desnega roba, dokler ne vidite
ikone .

4. Kliknite .

5. Kliknite mini-aplikacijo, ki jo želite dodati na zaklenjen zaslon.

Izklop opcije za zaklepanje zaslona 
Ali ne želite odklepati Vašega telefona vedno, ko ga prebudite?

Izklopite lahko opcijo zaklepanja zaslona v Nastavitvah.

1. Pojdite na Nastavitve.

21. Kliknite Varnost > Zaklepanje zaslona > Nič.

Za ponovni vklop zaklepanja zaslona v Varnostnih nastavitvah kliknite Za-
klepanje zaslona > Zakleni zaslon.
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Telefonski klici

Klicanje
Telefonski klic lahko opravite tako, da vpišete število iz seznama stikov ozi-
roma seznama klicev.

1. Odprite aplikacijo Telefon.

2. Odprite Panel z obvestili, nato pa izberite, katero kartico želite upo-
rabljati za vzpostavitev klica.

3. Vnesite prvih nekaj številk ali črk imena stika, ki ga želite poklicati.
Prikazal se bo seznam številk in imen, ki ustrezajo zadanim kriterijem
iz Zgodovine klicev in seznama Vaših stikov.

4. Listajte po seznamu in kliknite ime, ki ga želite poklicati.

5. Za prekinitev klica kliknite .

Uporaba hitre izbire
1. Odprite aplikacijo Telefon.

2. Odprite Panel z obvestili, nato pa izberite, katero kartico želite upo-
rabljati za vzpostavitev klica.

3. Na zaslonu tipkovnice:

Tipka 1 je običajno rezervirana za govorno pošto. Pritisnite in držite to
tipko, da preverite sporočila v govorni pošti.

Pritisnite in držite tipko, ki je dodeljena določenemu stiku, da ga pokli-
čete.

Dodelitev tipke za hitro izbiro

1. Odprite aplikacijo Telefon.

2. Kliknite > Hitra izbira. Prav tako lahko pritisnete in držite nezase-
deno tipko .

3. V meniju hitre izbire določite tipko, ki jo dodeljujete posameznemu
stiku.

4. Izberite stik s seznama.

Kako klicati v sili
V posameznih regijah je s HTC Desire 626G dual sim možno klicati celo, ko
je Nano-SIM kartica blokirana ali ni vstavljena.
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1. Odprite aplikacijo Telefon.

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

Sprejem ali zavrnitev klica
Pri dohodnem klicu se bo pojavil zaslon Dohodni klic.

￭ Pritisnite in držite , da vidite opcije, nato pa izberite ali .

￭ Za zavrnitev klica in pošiljanja kratkega sporočila klicatelju povlecite
na , nato pa izberite sporočilo, ki ga želite poslati.

Utišanje tona zvonjenja brez zavrnitve klica

Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

￭ Pritisnite tipki za povečanje ali zmanjšanje jakosti.

￭ Pritisnite tipko NAPAJANJE.

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

Klic na čakanju

Za zadrževanje klica kliknite . Za nadaljevanje klica ponovno kliknite .

Prehod iz enega klica na drugega

Če en pogovor že teče, obenem pa ste sprejeli drugi klic, lahko enostavno
preklapljate med obema.

1. Ko sprejmete drugi klic, kliknite in držite , da boste videli opcije
klica, nato pa povlecite klic na , da boste sprejeli drugi klic, prvi
klic pa postavili na čakanje.

2. Za prehod z enega klica na drugi kliknite .
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Če ste pozabili geslo ali vzorec za odklepanje, lahko prav tako
opravite klic v sili tako, da kliknete na zaslonu Klic v sili.

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



Vklop in izklop glasnega govora med klicem

￭ Kliknite zaslon za vklop glasnega govora.

￭ Za izklop opcije glasnega govora kliknite .

Izklop mikrofona med klicem

Na zaslonu kliknite za prehod med režimom vklopljenega in izkloplje-
nega mikrofona.

Vzpostavitev konferenčne zveze
Vzpostavitev konferenčne zveze s prijatelji, poslovnimi partnerji in z dru-
žino je povsem enostavna. Pokličite (ali sprejmite klic) ter nato enostavno
vzpostavite vsak naslednji klic in ga dodajte na konferenco.

1. Pokličite prvega udeleženca konference.

2. Ko je zveza vzpostavljena, kliknite > Dodaj v pogovor ter vnesite
številko drugega sogovornika.

3. Ko je zveza vzpostavljena tudi z drugim sogovornikom, kliknite >
Poveži pogovore.

4. Ko je zveza vzpostavljena, kliknite > Dodaj v pogovor ter vnesite
številko naslednjega sogovornika.

5. Ko je zveza vzpostavljena tudi z drugim sogovornikom, kliknite >
Poveži pogovore.

6. Za prekinitev konferenčnega pogovora kliknite .
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Prepričajte se, da ste za drugi klic izbrali isto SIM kartico, kot za
ostale klice.

Prepričajte se, da Vaša SIM kartica omogoča storitve konferenčne
zveze. Za več podrobnosti kontaktirajte svojega mobilnega ope-
raterja.

Da ne poškodujete sluha, naprave ne držite preblizu ušesu, ko je
vključen glasni govor.

Prepričajte se, da ste za drugi klic izbrali isto SIM kartico, ki jo
uporabljate tudi za prvi klic.



Preverjanje klicev v Zgodovini klicev
Preverite zgrešene, odhodne in prejete klice v Zgodovini klicev.

1. Odprite aplikacijo Telefon.

2. Kliknite , da vidite Zgodovino klicev.

3. Kliknite ime ali telefonsko številko s seznama, da vidite podrobni se-
znam klicev. Ali kliknite ob vnosu za klic.

Za prikaz prejetih klicev kliknite modro puščico, za odhodne klice zeleno
ali zgrešene klice rdečo.

Dodajanje nove telefonske številke stiku iz Zgodovine
klicev

1. V Zgodovini klicev kliknite številko telefona, nato pa kliknite Dodaj
stiku.

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

Preklapljanje med tihim načinom, vibriranjem
in normalnim načinom
Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

￭ Da preklopite telefon z vibracijskega načina v normalni način delova-
nja, kliknite tipko za povečanje GLASNOSTI.

￭ Da preklopite telefon z vibracijskega načina v normalni način delova-
nja, dvakrat kliknite tipko za povečanje GLASNOSTI.

￭ Pritisnite in držite tipko NAPAJANJE za nekaj sekund, nato pa v me-
niju opcij izberite zvočni profil.
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Sporočila

Pošiljanje sporočila ali večpredstavnostnega
sporočila s pomočjo Android Sporočila

1. Odprite aplikacijo Sporočila.

2. Odprite Panel z obvestili, nato pa izberite, katero kartico želite upo-
rabljati za vzpostavitev klica.

3. Kliknite .

4. Kliknite polje, kjer piše Vnesite ime ali številko, nato pa vnesite ime
stika ali telefonsko številko. Prav tako lahko izberete stik ali skupino
stikov.

5. Kliknite polje, kjer piše Vnesite besedilo sporočila, nato pa vnesite
sporočilo.

6. Za dodajanje priponke kliknite , izberite vrsto priponke, nato pa iz-
berite element, ki ga želite pripeti.

7. Kliknite za pošiljanje.

Pregled in shranjevanje priloge iz večpredstavnostnega
sporočila

￭ Če je sporočilu priložena slika ali videoposnetek, kliknite na njegovo
oznako, da vidite vsebino.

￭ Za shranjevanje priloge kliknite in držite večpredstavnostno sporo-
čilo (ne oznako), nato pa v meniju izberite opcijo za shranjevanje pri-
loge.
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￭ Eno sporočilo vsebuje omejeno število znakov. Če to število
presežete, bo sporočilo prejemniku dostavljeno kot eno sporo-
čilo, Vi pa boste morali plačati za več sporočil.

￭ Vaše besedilno sporočilo bo avtomatično postalo večpredstav-
nostno sporočilo, če kot prejemnika vnesete e-poštni naslov, če
dodate predmet sporočila, priponko ali vnesete zelo dolgo spo-
ročilo.



Spomin in datoteke

Vrste spomina
Ali želite vedeti, kje so Vaše aplikacije, podatki in datoteke?

Kopiranje datotek v ali iz HTC Desire 626G
dual sim
V HTC Desire 626G dual sim lahko kopirate svojo glasbo, fotografije in
druge datoteke.

1. Povežite HTC Desire 626G dual sim z računalnikom s pomočjo prilo-
ženega USB kabla. Na zaslonu osebnega računalnika boste videli op-
cije za pregledovanje in prenos datotek.

2. Izberite prikaz datotek.

3. Kopirajte datoteke z računalnika v HTC Desire 626G dual sim ali
obratno.

4. Ko je kopiranje zaključeno, odklopite HTC Desire 626G.

Upravljanje z Datotekami
Upravitelja z datotekami lahko uporabljate za pregled in organizacijo da-
totek ter map v spominu telefona in na spominskih karticah.

1. Odprite aplikacijo Upravljanje z Datotekami.

2. Na začetnem zaslonu aplikacije kliknite tip spomina, da ga odprete.

3. Da preimenujete mapo ali datoteko, pritisnite nanjo in jo držite, nato
pa kliknite > Preimenuj.

4. Za izbiro več map naenkrat kliknite > Izberi datoteko ali mapo.
Nato kliknite vsako postavko, ki jo želite, ali kliknite > Izberi vse.

5. Ko ste izbrali postavke, kliknite oznake na dnu Upravitelja datotek,
da jih delite, kopirate, izrežete, ali izbrišete. Delite lahko datoteke,
ne pa tudi mape.
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Spomin 
telefona

Ta spomin kombinira interni spomin, kjer se hra-
nijo aplikacije, e-pošta, podatki in kratka sporo-
čila ter spomin za datoteke, kjer se hranijo
fotografije, videoposnetki in glasba.

Spominska 
kartica

Uporabljajte spominsko kartico za shranjevanje
več podatkov. Prav tako lahko določite, da aplika-
cije, kot je Fotoaparat, vsebino shranjujejo nepo-
sredno na kartico.



6. Ko ste kopirali ali izrezali določen element, ga dodajte v drugo mapo
ali spomin.
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Varnostno shranjevanje
podatkov in ponastavitev

Varnostno shranjevanje 

Varnostno kopiranje podatkov na Googlov račun

Izberete lahko avtomatsko varnostno kopiranje podatkov, kot so postavke
Wi-Fi mreže in knjižne oznake Googlovih servisov, s pomočjo Vašega Googlo-
vega računa tako, da lahko izvedete vračanje podatkov, če le-te potrebujete.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Varnostno kopiranje in ponastavitev, nato pa izberite opcijo
Varnostno kopiranje.

3. Kliknite Varnostno kopiraj račun.

4. Izberite Googlov račun, ki ga želite uporabljati.

Ponastavitev (Resetiranje)

Ponastavitev (Resetiranje) HTC Desire 626G dual sim
(Soft reset)

Če Vaš HTC Desire 620 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 ugasnjen, pritisnite tipko NAPAJANJE, da se vklopi.

2. Pritisnite in držite tipko za VKLOP in nato kliknite Ponovni zagon.

Ponastavitev HTC Desire 626G dual sim (Hard reset)

Če se pri delovanju HTC Desire 626G dual sim konstantno pojavljajo pro-
blemi, ki jih ni možno rešiti, lahko izvedete tovarniško ponastavitev (hard
resetiranje (hard ponastavitev)).

Tovarniška ponastavitev telefona preko nastavitev

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Varnostno kopiranje in ponastavitev.

3. Kliknite Tovarniška ponastavitev.

4. Kliknite Ponastavitev naprave, nato pa izberite Izbriši vse podatke.
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Z obnovitvijo tovarniških nastavitev boste odstranili vse aplikacije,
ki ste jih prevzeli ali namestili, svoje račune kot tudi podatke ter
nastavitve sistema in aplikacij. Prepričajte se, da ste pred obnovo
tovarniških nastavitev varnostno kopirali vse podatke in datoteke,
ki jih želite shraniti. Pripeti se lahko, da obnova tovarniških nasta-
vitev ne izbriše vseh podatkov in datotek iz Vaše naprave.



Iskalnik in spletni brskalnik

Prevzemanje posodobljenih informacij z
Google Now
Ali želite vedeti, kakšno bo vreme na poti do službe, še preden krenete?

Google Now™ Vam bo priskrbel posodobljene in za Vas pomembne infor-
macije, brez potrebe po predhodnem iskanju po spletu.

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

￭ Vremensko napoved za današnji dan in za dni, ki sledijo.

￭ 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.

￭ Čas odhoda naslednjega vlaka ali avtobusa s postaje, ki jo uporabljate.

￭ Rezultat in statistiko tekme Vaše priljubljene ekipe

Za osveževanje zaslona za posodobitve informacij samo povlecite navzdol.

Nastavitev aplikacije Google Now:

1. Odprite Googlovo aplikacijo ali povlecite navzgor od tipke .

2. Kliknite Dalje na zaslonu Izberi Google Now!.

3. Kliknite Da, to želim. Na zaslonu Google Search se bodo začele prika-
zovati informativne kartice Google Now.

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

Glede na to, katere informacije ste odobrili za delitev, se bo na zaslonu
Googlovega iskalnika prikazalo več informativnih kartic, ko boste upora-
bljali HTC Desire 626G dual sim za iskanje po internetu, ustvarjanje sestan-
kov in drugo.

Sprememba nastavitev kartic

Nastavitve Google Now kartic lahko z lahkoto prilagodite tako, da odgo-
varjajo Vašim potrebam glede informacij.

Na kartici Vreme lahko na primer spremenite enoto, v kateri se prikazuje
temperatura ali način prevoza na kartici Promet.
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￭ Pred nastavitvijo aplikacije Google Now: Prepričajte se, da ste
prijavljeni na Vaš Googlov račun.

￭ Vklopite lokacijske storitve in se prepričajte, da ste povezani na
internet. Za več informacij o lokacijskih storitvah poglejte
Vklop ali izklop lokacijskih storitev.



Prav tako lahko določite podrobnosti posameznih kartic, ali preprečite, da
se kartica pojavi na zaslonu Google search (iskanj).

1. Odprite Googlovo aplikacijo ali povlecite navzgor od tipke .

2. Na kartici kliknite .

3. Nastavite opcije za kartico.

Odstranjevanje ali skrivanje kartic

1. Odprite Googlovo aplikacijo ali povlecite navzgor od tipke .

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

Da odstranite kartico, jo premaknite v levo ali desno.

Da bi preprečili pojavljanje kartice na zaslonu Googlovih iskanj, kliknite
na kartici in nato odstranite opcijo prejemanja posodobitev.

Izklop aplikacije Google Now

1. Odprite Googlovo aplikacijo ali povlecite navzgor od tipke .

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

3. Kliknite tipko za vklop/izklop ob aplikaciji Google Now in nato klik-
nite Izklopi.

Iskanje na HTC Desire 626G dual sim in internetu
S pomočjo Googlovega iskanja lahko iščete na spletu in napravi HTC De-
sire 626G.

Začnite iskanje z vnosom ključne besede ali z uporabo GoogleVoice
Search™.

Iskanje na internetu in v HTC Desire 626G dual sim

1. Odprite Googlovo aplikacijo ali povlecite navzgor od tipke .

2. Kliknite vrstico za iskanje in vnesite element, ki ga želite najti. Med
vnosom besedila se bodo prikazovali ustrezni elementi na napravi
oziroma predlogi za Googlova spletna iskanja.

3. Če je tisto, kar iščete, na seznamu predlogov, kliknite na postavko,
da odprete ustrezno aplikacijo.
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Določene aplikacije, kot na primer aplikacije Ljudje in E-poštna
sporočila, imajo lastni iskalnik, ki mu lahko pristopite neposredno
iz teh aplikacij. 

Za posamezne kartice, ki potrebujejo določene podatke, na pri-
mer naslov Vašega delovnega mesta, ime ekipe, za katero navijate
ali delnice, katerih gibanje spremljate, se pomikajte do dna za-
slona, nato pa kliknite .

Za iskanje izključno v HTC Desire 626G dual sim, kliknite Iskanje
po telefonu na dnu seznama predlogov.



Iskanje po spletu z glasom

Uporabljajte Googlovo glasovno iskanje, da najdete informacije na inter-
netu z uporabo enostavnega govora v smeri naprave.

1. Odprite Googlovo aplikacijo ali povlecite navzgor od tipke .

2. Recite »ok Google«, nato pa tisto, kar želite poiskati. Po vnosu se
bodo prikazali rezultati Googlovega spletnega iskanja.

3. Če je tisto, kar iščete, na seznamu predlogov, kliknite na postavko,
da odprete ustrezno aplikacijo. Če ni, kliknite za ponovitev iska-
nja. 

Nastavitve iskanja

1. Odprite Googlovo aplikacijo ali povlecite navzgor od tipke .

2. Kliknite > Nastavitve, da namestite naslednje opcije:

Iskanje na internetu
Obiščite Vaše priljubljene spletne strani ali iščite s pomočjo aplikacije
Google Chrome™.

1. Zaženite aplikacijo Chrome.

2. Kliknite polje za vnos URL-ja na vrhu zaslona.

3. Vnesite internetni naslov ali ključne besede Vašega iskanja.

4. Za odpiranje več kartic za iskanje kliknite .

5. Za vračanje na prejšnjo stran kliknite .

Dodajanje knjižne oznake spletni strani 
Dodajte knjižne oznake svojim priljubljenim spletnim stranem, da jim
boste lahko hitro pristopili.

1. Medtem ko pregledujete spletne stran, kliknite > .

2. Na zaslonu Dodaj strani v knjižne oznake lahko uredite naziv knjižne
oznake, sinhronizirate knjižno oznako z on-line računom ali shranite
knjižno oznako v mapo nove kategorije.

3. Kliknite Shrani.
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Iskanje v tele-
fonu

Izberite, katere aplikacije HTC Desire 626G dual
sim so vključene v iskanje.

Glas Namestite jezik Google Voice Search, izhod go-
vora in drugo.

Zasebnost in
računi

Zasebnost in računi. Upravljajte zgodovino loka-
cij, omogočite prikaz nedavnih spletnih iskanj ali
izbrišite zgodovino iskanj.

Obvestila Vklopite ali izklopite obvestila o posodobitvah
Google Now.



Če želite pregledati in odpreti Knjižno oznako, kliknite > Knjižne oznake.
Pojdite na knjižno oznako, ki jo želite odpreti ter kliknite nanjo.

Brisanje zgodovine iskanj
1. Medtem ko pregledujete spletne stran, kliknite > Nastavitve > Za-

sebnost, nato pa Izbriši zgodovino iskanj.

2. Izberite vrsto datoteke, ki jo želite izbrisati, nato pa kliknite Izbriši.
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Ljudje

Vaš seznam stikov
Aplikacija Ljudje vsebuje vse stike iz vseh on-line računov, na katere ste
trenutno prijavljeni.

1. Odprite aplikacijo Ljudje.

2. Na Vašem seznamu stikov lahko:

￭ Pregledujete Vaš profil in urejate informacije Vašega stika.

￭ Dodajate nove, urejate, iščete, ali pošiljate stike.

￭ Kliknite na fotografijo stika zaradi prikaza možnosti hitrega pove-
zovanja s stikom.

Filtriranje Vašega seznama stikov

Če je lista stikov predolga, lahko izberete, s katerih računov je treba prika-
zovati stike.

1. Na kartici Ljudje kliknite > Stiki za prikaz.

2. Izberite račune, ki vsebujejo stike, za katere želite, da se prikažejo.

Iskanje stikov

1. Odprite aplikacijo Ljudje.

2. Kliknite in vnesite prvih nekaj črk imena stika.

Nastavitev Vašega profila
Shranite svoje kontaktne podatke (na primer številke mobitela ali telefona,
elektronske naslove in podobno), da jih boste lažje posredovali drugim.

1. Na kartici z Ljudmi kliknite Nameščanje profila.

2. Vnesite ime in druge kontaktne informacije.

3. Za dodajanje več informacij (na primer naslova Vaše spletne strani),
kliknite Dodaj novo polje.

4. Kliknite Zaključeno.
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Za sortiranje stikov po imenu ali priimku kliknite > Nastavitve >
Sortiraj seznam po.

Če želite filtrirati stike glede na skupine, potem izberite Prilagodi,
nato pa izberite skupine stikov, pri katerih želite, da so prikazani.



Dodajanje novega stika
1. Na kartici z Ljudmi kliknite .

2. Izberite, kam želite shraniti nov stik.

3. Kliknite polje Ime ter vnesite ime stika.

4. Vnesite kontaktne informacije v za to predvidena polja.

5. Če je dostopno, kliknite Dodaj novo polje, da dodate več informacij.

6. Kliknite Zaključeno.

Urejanje informacij o stikih
1. Na kartici z Ljudmi kliknite oznako stika, da boste videli podrobne

informacije.

2. Kliknite >Uredi.

3. Vnesite nove informacije.

4. Kliknite Zaključeno.

Komunikacija s stiki
1. Odprite aplikacijo Ljudje.

2. Kliknite fotografijo stika (ne ime) ter izberite, da želite komunicirati s
to osebo.

Uvoz (Import) stika s SIM kartice
1. V aplikaciji Ljudje kliknite > Uvoz/Izvoz (Import/Export).

1. Izberite SIM kartico, na kateri je shranjen stik.

1. Če ste vpisani na določen e-poštni račun, izberite, kateri račun želite
uporabiti za shranjevanje uvoženih stikov. Vaše stike lahko prav tako
shranite na Vašem Googlovem računu.

1. Izberite stike, ki jih želite vnesti.

Uvoz stikov iz spomina
1. V aplikaciji Ljudje kliknite > Uvoz/Izvoz (Import/Export).

2. Izberite spomin, kjer so shranjeni stiki.

3. Če ste vpisani na določen e-poštni račun, izberite, kateri račun želite
uporabljati za shranjevanje uvoženih stikov. Vaše stike lahko prav
tako shranite na Vašem Googlovem računu. HTC Desire 626G dual
sim bo avtomatično prevzel stike, ki so v .vcf datotekah.
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Pošiljanje informacij o stikih
1. Na kartici z Ljudmi kliknite oznako stika, da vidite podrobne informa-

cije.

2. Kliknite > Deli.

3. Izberite, kako želite deliti .vcf datoteko.

Skupine stikov
Razvrstite svojo družino in prijatelje v skupine.

Ustvarjanje skupine stikov

1. V vrstici Skupine kliknite in izberite račun, na katerem želite
ustvariti skupino.

2. Vnesite ime skupine.

3. Vnesite ime stika ali kliknite na tipko in izberite stike.

4. Ko ste izbrali stike za skupino, kliknite Končano ali V redu.

Urejanje skupin stikov

1. V vrstici Skupine izberite skupino, ki jo želite urediti.

2. Kliknite > Uredi. Lahko:

￭ Spremenite ime skupine.

￭ Dodate nove stike v skupino.

￭ Izbrišete stike iz skupine.

3. Kliknite Končaj ali V redu.
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Stike lahko dodate samo z istega računa, v sklopu katerega
ustvarjate skupino.



E-poštna sporočila

Dodajanje novega e-poštnega računa
Namestite e-poštne račune, kot so Microsoft® Exchange ActiveSync®
račun ali račun, ki uporablja spletne storitve gostovanja.

1. Odprite aplikacijo E-pošta.

2. Vnesite e-poštni naslov in geslo Vašega e-poštnega računa ter klik-
nite Naprej.

3. Izberite vrsto e-poštnega računa.

4. Izberite opcije posodobitev za račun ter kliknite Naprej.

5. Vnesite ime Vašega e-poštnega računa ter kliknite Naprej.

Za dodajanje več e-poštnih računov v aplikaciji Pošta kliknite > Nastavi-
tve > Dodaj račun.

Pregledovanje prejetih sporočil v pošti 
Aplikacija Pošta je mesto, kjer lahko berete, pošiljate in organizirate e-po-
štna sporočila z enega ali več e-poštnih računov, ki ste jih določili v HTC
Desire 626G dual sim.

1. Zaženite aplikacijo E-poštna sporočila. Pojavil se bo predal prejete
pošte enega izmed vaših računov.

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

￭ Kliknite sporočilo, ki ga želite prebrati.

￭ Za prikaz e-poštnih sporočil v drugi e-poštni mapi, kliknite
tipko ter nato mapo, ki jo želite videti.

￭ Za prehod med Vašimi e-poštnimi računi ali za prikaz e-poštnih
sporočil z vseh Vaših računov kliknite .
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￭ Vašega omrežnega administratorja ali ponudnika e-poštnih sto-
ritev kontaktirajte za dodatne nastavitve e-poštnega računa, ki
bi jih lahko potrebovali.

￭ Posamezni e-poštni računi, na primer korporativni e-poštni ra-
čuni, lahko zahtevajo napredno upravljanje z varnostjo.



￭ Kliknite oznako za pregledovanje fotografij, ki so v napravi. Nato klik-
nite oznake na zaslonu, da izberete, kaj želite storiti z označenimi
sporočili ali pogovori.

￭ Za spremembo nastavitev e-poštnega računa izberite račun ter klik-
nite > Nastavitve. 

Pošiljanje e-poštnih sporočil
1. Odprite aplikacijo E-pošta.

2. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

3. Kliknite .

4. Vnesite enega ali več prejemnikov.

5. Vnesite naslov sporočila, nato pa njeno vsebino.

6. Za dodajanje fotografije kot priloge, kliknite > Priloži datoteko.

7. Kliknite .

Za shranjevanje e-pošte kot skice, kliknite > Shrani skico. Ali kliknite
gumb .

Nadaljevanje urejanja skice

1. V predalu Prejeta pošta kliknite > Skice.

2. Kliknite sporočilo, nato pa .

3. Ko zaključite z urejanjem sporočila kliknite .

72 E-mail sporočila

Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-poštnega spo-
ročila drugim prejemnikom, kliknite > Dodaj Cc/Bcc.



Ponovno branje in odgovor na e-pošto
1. Odprite aplikacijo E-pošta.

2. Pojdite na račun elektronske pošte, ki ga želite uporabljati.

3. V mapi Prejeto e-poštnega računa kliknite e-pošto ali pogovor, ki ga
želite prebrati.

4. Da odgovorite pošiljatelju, kliknite , kliknite , nato pa izberite, ali
želite Odgovoriti ali Posredovati sporočilo.

Iskanje e-poštnih sporočil
1. Kliknite .

2. Kliknite kartico, ki odgovarja delu e-poštnega sporočila, ki ga iščete.

3. Kliknite vrstico za iskanje in vnesite element, ki ga želite poiskati.

4. Kliknite rezultat, da odprete e-poštno sporočilo.

Pregledovanje prejetih sporočil v Gmailu
Vsa prejeta e-poštna sporočila se dostavljajo v predal prejete pošte.

1. Izberite aplikacijo Gmail.

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

￭ Kliknite e-poštno sporočilo (ne oznake pošiljatelja ali črke), da ga
preberete, posredujete, ali nanj odgovorite.

￭ Kliknite predal prejete pošte na vrhu, da preidete na drug Gmail™
račun ali prikažete skice, poslana sporočila in druge označene ka-
tegorije e-poštnih sporočil. 

￭ Kliknite sliko pošiljatelja ali oznako sporočila, da izberete enega
ali več pogovorov ali sporočil. Kliknite sliko pošiljatelja ali oznako
ob sporočilu, da izberete eno ali več sporočil ali pogovorov. Klik-
nite tipke na vrhu kartice, da arhivirate, izbrišete ali označite iz-
brane pogovore.
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Pošiljanje e-poštnega sporočila v Gmailu
1. V mapi prejeto Gmail računa, ki ga želite uporabljati, kliknite (ali

> Napiši).

2. Vnesite enega ali več prejemnikov.

3. Kliknite za pošiljanje.

Odgovor ali posredovanje e-poštnega
sporočila v Gmailu

1. V predalu prejete pošte Gmaila kliknite sporočilo elektronske pošte
ali pogovor.

2. Če želite odgovoriti pošiljatelju, kliknite ali kliknite in izberite
Odgovori vsem ali Posreduj.

3. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

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

￭ Če ste izbrali Posreduj, določite prejemnike sporočila.

4. Kliknite za pošiljanje.
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Kliknite Odgovori v sporočilu, če želite povezati Vaše sporočilo s
prejeto e-pošto. Na ta način boste odstranili katere koli priloge
kot tudi formatiranje originalnega e-poštnega sporočila.

Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-poštnega spo-
ročila drugim prejemnikom, kliknite > Dodaj Cc/Bcc.



Fotoaparat

Uporaba Android Kamere
S pomočjo Android Kamere lahko posnamete fotografije in videoposnetke.

1. Odprite aplikacijo Fotoaparat.

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

￭ Za slikanje fotografije kliknite .

￭ Za začetek snemanja videoposnetka kliknite . Kliknite za
zaključek snemanja.

￭ Za slikanje avtoportreta kliknite oznako za prehod na prednjo
kamero ter kliknite .

￭ Za Snemanje Panoramske fotografije kliknite gumb in nato pre-
mikajte HTC Desire 626G dual sim nežno v smeri, v kateri želite
posneti fotografijo. Kliknete lahko oznako za zaustavitev sne-
manja v katerem koli trenutku.

Prav tako lahko prilagodite fotoaparat, če kliknete .
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Galerija

Pregledovanje fotografij in videoposnetkov v
Galeriji
Spomnite se na lepe trenutke.

Pregledovanje fotografij in video zapisov v napravi. Prav tako lahko vklo-
pite pregled po albumu, lokaciji in podobno.

1. Odprite aplikacijo Galerija.

2. Kliknite in izberite, na kakšen način želite urediti Vaše fotografije
in video zapise.

3. Kliknite oznako, da pregledate fotografije ali video zapise.

4. Kliknite na fotografijo ali videoposnetek, da ga prikažete na celot-
nem zaslonu.

5. Povlecite levo za prehod na naslednji videoposnetek ali fotografijo.

Urejanje fotografij
Naj bodo Vaše fotografije še boljše!

Galerija prav tako vsebuje številna orodja za urejanje fotografij, ki Vam
bodo omogočila rezanje, obračanje in dodajanje efektov na fotografije.

1. Izberite sliko, ki jo želite urediti.

2. Kliknite . Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

￭ Kliknite efekt, ki ga želite dodati na fotografijo.

￭ Kliknite , nato pa Kliknite Reži. Okvir za rezanje razvlecite preko
tistega dela fotografije, ki ga želite obrezati, oziroma razvlecite
robne oznake, da spremenite velikost okvirja za rezanje.

￭ Kliknite , nato pa Kliknite Rotiraj. Pritisnite in povlecite zgornji
del slike v tisto stran, v katero želite rotirati.

Pregledovanje in urejanje videoposnetkov
Ali želite deliti zanimivosti današnjega dne?

Vaši videoposnetki so lahko avtomatično sestavljeni v kratki film s temo iz
ozadja in glasbo.

Takšen videoposnetek traja okoli pol minute. Menjate lahko vsebino, temo
in glasbo, da spremenite ali delite videoposnetek.

1. Odprite aplikacijo Pomembni videoposnetki. Zapisi, posneti istega
dne, so združeni skupaj.

2. Kliknite oznako. Velika oznaka na vrhu avtomatično prikazuje video-
posnetek oziroma pomembne zapise, posnete na določeni datum.
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3. Za urejanje najpomembnejših dogodkov v video zapisu:

￭ Kliknite Vsebina, nato pa oznako zapisa, da ga uvrstite ali odstra-
nite.

￭ Kliknite , da pomešate dogodke.

4. Kliknite Teme, da izberete katero od številnih slikovnih in glasbenih
tem, ki jo želite uporabljati v video zapisu.

5. Kliknite Glasba, da spremenite standardno zvočno podlago in name-
stite svojo.

Da vrnete standardno podlago, kliknite > Vrni standardno podlago.

6. Za rezanje izbrane glasbene podlage, uporabo zvoka, ki je posnet
skupaj z video zapisom ter reproduciranje po kronološkem vrstnem
redu dogodkov, se dotaknite > Video in avdio nastavitve.

7. Obrnite napravo vodoravno, da vidite zapis preko celotnega zaslona.

8. Za ustvarjanje datoteke kliknite > Shrani.

Datoteka bo shranjena v sklopu albuma Pomembni videoposnetki.

9. Za delitev video zapisa kliknite in izberite želeni način delitve
video zapisa.
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V sklopu aplikacije ne reproducirajte, distribuirajte ali na drug
način uporabljajte materiala, ki je zaščiten z avtorskimi pravicami,
razen, če predhodno niste dobili odobritev lastnika pravic.



Glasba

Poslušanje glasbe
Uživajte v svoji priljubljeni glasbi na Vaši HTC Desire 626G napravi s po-
močjo aplikacije Play Music.

1. Odprite aplikacijo Play Music.

2. Drsite desno in nato kliknite Moja glasba.

3. Preglejte pesmi glede na izvajalce, albume ali druge kategorije.

4. Kliknite pesem za poslušanje.

5. Na zaslonu za predogled na dnu kliknite ime pesmi, da vklopite pri-
kaz preko celotnega zaslona.

6. Kliknite ikone na zaslonu za upravljanje predvajanja glasbe.

Ustvarjanje in upravljanje s seznami za
reprodukcijo
Prilagodite svoje doživetje glasbe z ustvarjanjem spiska pesmi za repro-
dukcijo.

Ustvarite seznam za reproduciranje, ki vsebuje samo Vaše priljubljene
pesmi ali ustvarite seznam, ki odgovarja Vašemu razpoloženju v določe-
nem trenutku.

1. Odprite aplikacijo Play Music.

2. Pojdite do pesmi, ki jo želite dodati na seznam.

3. Kliknite > Dodaj na seznam za reprodukcijo.
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Če ste naročeni na Google Play Music, kliknite in izberite loka-
cijo glasbe, ki jo želite poslušati.



4. Kliknite Novi seznami za reprodukcijo ter vnesite naslov seznama.

5. Premikajte se do naslednje pesmi in ponovite postopek.

Za pregled ustvarjenih seznamov za reprodukcijo na glavnem zaslonu
drsite v desno in kliknite Seznami za reprodukcijo.

Predvajanje pesmi s seznama

1. Odprite aplikacijo Play Music.

2. Povlecite desno in kliknite Seznami za reprodukcijo.

3. Kliknite seznam, nato pa sliko ob naslovu seznama, da začnete pred-
vajanje pesmi.

Brisanje seznama za reprodukcijo

1. Odprite aplikacijo Play Music.

2. Povlecite desno in kliknite Seznami za reprodukcijo.

3. Na listi za reprodukcijo, ki jo želite izbrisati, kliknite > Izbriši.

Dodajanje pesmi na čakalni seznam za
reprodukcijo
Medtem ko se predvaja pesem, lahko na napravi pregledujete druge pesmi.

Dodajte pesem ali album na čakalno listo za predvajanje, ki bo predvajana,
ko se zaključi trenutni seznam za reprodukcijo.

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

2. Opravite eno izmed naslednjih dejanj:

￭ Ko najdete želeni album, pesem ali mapo, kliknite > Dodaj na
seznam za reprodukcijo.

￭ Iščite po avtorjih in albumih, ki so Vam všeč, kliknite > Dodaj
na seznam za reprodukcijo. Za prikaz pesmi, ki so na seznamu za
reprodukcijo, 

izberite polni prikaz pesmi na zaslonu in kliknite .
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Potovanja in karte (zemljevidi)

Vklop in izklop lokacijskih storitev
Za iskanje Vaše lokacije z Googlovimi Zemljevidi je treba omogočiti loka-
cijske vire.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Lokacija, nato pa kliknite tipko za vklop in izklop, da bi vklo-
pili oziroma izklopili lokacijske storitve.

3. Kliknite Način, nato pa izberite želeni način določanja lokacije. Za
natančno določanje Vaše lokacije na primer izberite Visoka natan-
čnost. Za varčevanje z energijo baterije izberite Varčevanje energije.

Če izklopite vir lociranja (na primer GPS), to pomeni, da niti ena aplikacija
v napravi ne bo zbirala informacije o lokaciji preko tega vira lociranja.
Možno je, da bodo druge aplikacije zbirale informacije o lokaciji iz drugih
virov, na primer s pomočjo Wi-Fi.

O Googlovih zemljevidih
Googlovi zemljevidi Vam bodo omogočili, da določite svoj trenutni polo-
žaj, preverite aktualno stanje v prometu in prevzamete natančna navodila,
kako prispeti do cilja.

Prav tako zagotavlja iskalno orodje, kjer lahko najdete zanimiva mesta in
naslove na karti, ali pregledate mesta na nivoju ulice.

Uporaba zemljevida
Ko odprete Googlove karte, lahko enostavno določite Vašo lokacijo na
zemljevidu ali pregledate bližnja mesta s pomočjo opcije premikanja ali s
premikanjem zemljevida.

1. Odprite aplikacijo Zemljevidi.

2. Kliknite zaslon, da se prikaže Vaša trenutna lokacija. Modra
oznaka ali kaže Vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

3. Kliknite , da vklopite opcijo Kompas. V načinu Kompas se mapa
orientira odvisno od smeri, v katero je obrnjena naprava. Da izsto-
pite iz načina Kompas, kliknite .

4. Za prikaz več informacij na zemljevidu premaknite prst z leve v
desno po zaslonu ter kliknite določeno izmed opcij, ki so ponujene,
za prikaz, kot npr. opcijo prikaza Javni prevozi iz menija.
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￭ Za iskanje Vaše lokacije z Googlovimi Zemljevidi je treba omo-
gočiti lokacijske vire.

￭ Aplikacija Google zemljevid ne pokriva vsake države ali mesta.



Navigacija z zemljevidom

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo tako, da kliknete zaslon.

￭ Da premaknete zemljevid, drsite s prstom v kateri koli smeri.

￭ Z dvakratnim klikom na zemljevid z dvema prstoma ali s ščipanjem
ekrana oddaljujete zemljevid.

Za premikanje karte, ko držite Vašo napravo z eno roko, dvakrat kliknite
zaslon s palcem in zadržite dolgi dotik, nato pa povlecite palec navzdol.

￭ Z dvakratnim klikom na karto z dvema prstoma ali s ščipanjem
ekrana oddaljujete zemljevid.

Za premikanje karte, ko držite Vašo napravo z eno roko, dvakrat kliknite
zaslon s palcem in zadržite dolg dotik, nato pa povlecite palec navzgor.

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

￭ Z dvema prstoma pritisnite in držite označeno področje, nato pa
povlecite prste navzgor, da bi zemljevid videli pod kotom. Povlecite
proti, da resetirate kot gledanja.

Iskanje lokacije
Uporabljajte Googlov 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 element, ki ga želite najti.

3. Kliknite Enter na tipkovnici ali kliknite katerega od predloženih ele-
mentov.

4. Če je rezultat iskanja samo ena možnost, bo označena z oznako lo-
kacije .

5. Če je rezultat iskanja več najdenih možnosti, bo vsaka izmed njih
označena z rdečo točko ali z oznako pametne karte. Povlecite nav-
zgor po zaslonu, da vidite rezultate iskanja. Nato kliknite kartico
mesta, za katero želite izvedeti naslov ter dobiti navodila in pod-
obno.

Da preverite naslednjo in predhodno lokacijo, ki ste jo dobili z iskanjem,
drsite v levo ali desno.
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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. Na dnu zaslona
boste prav tako videli informacijo o tajanju potovanja.

7. Kliknite informacijski prikaz, da vidite seznam navodil.

Ko zaključite s pregledom in spremljanjem navodil, kliknite tipko za po-
nastavitev zemljevida. Vaš cilj bo avtomatsko shranjen v zgodovini Googlo-
vih zemljevidov.
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Če uporabljate javni prevoz, potem kliknite zaslon, da določite
datum in čas potovanja ali kliknite Opcije, da določite Vašo pot.



Google Play in druge aplikacije

Prevzemanje aplikacij z Google Play
Google Play je mesto, kjer lahko najdete nove aplikacije za HTC One 626G
dual sim.

Izbirajte iz široke ponudbe brezplačnih in plačanih aplikacij, od aplikacij za
poboljšanje produktivnost, do aplikacij za zabavo in igre.

Iskanje in namestitev aplikacije

Če namestite aplikacije in jih uporabljate v HTC Desire 626G dual sim na-
pravi, lahko le-te zahtevajo pristop k Vašim osebnim podatkom ali določe-
nim funkcijam in elementom.

Prevzemite in namestite samo tiste aplikacije, ki jim verjamete.

1. Odprite Play Store aplikacijo.

2. Preglejte aplikacije ali poiščite aplikacijo.

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

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

5. Kliknite Sprejmem.

Za odpiranje aplikacije pojdite na zaslon Aplikacije in kliknite aplikacijo.

Povrnitev aplikacij iz trgovine Google Play

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

1. Odprite Play Store aplikacijo.

2. S prstom povlecite v desno od levega roba in tako odprite meni.

3. Moje aplikacije drsite s prstom na kartico Vse, kliknite aplikacijo, ki
jo želite obnoviti.
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Posodabljanja aplikacij včasih prinašajo izboljšave ali popravila.
Za avtomatično prevzemanje posodobitev po namestitvi aplika-
cije kliknite > Avto-posodobitve.

￭ Za nakup plačanih aplikacij potrebujete Google Wallet™ servis
za plačilo. Pri nakupu aplikacije bo zahtevano, da potrdite pla-
čilno metodo. 

￭ Ime aplikacije Play Store je lahko drugačno, odvisno od Vaše regije.

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

Pri prevzemu aplikacij pazite pri tistih, ki imajo pristop k veliki ko-
ličini podatkov na HTC Desire 626G dual sim. Odgovorni ste za
posledice uporabe prevzetih aplikacij.



4. Namestite aplikacijo.

Več informacij poiščite v Google Play navodilih.

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. Na spletni strani spremljajte navodila za prevzem aplikacije.

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

Na zaslonu Aplikacij pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite izbrisati ter jo
povlecite na Izbriši.

Izklop aplikacij

Če aplikacije ni mogoče izbrisati, jo lahko izključite.

1. Pojdite na Nastavitve > Aplikacije.

2. Drsite s prstom na Vse, nato pa izberite aplikacijo, ki jo želite izklju-
čiti.

3. Kliknite Dezaktiviraj.

Dezaktivirane aplikacije bodo odstranjene z zaslona Aplikacije in se ne
bodo posodabljale.

Uporaba ure 
Preverite čas in nastavite alarm.
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Če želite izbrisati aplikacijo, ki ste jo prevzeli na Play Store, lahko
za isto znotraj omejenega časovnega obdobja dobite vračilo de-
narja. Več informacij o pravilih za vračilo denarja za plačane apli-
kacije poiščite v aplikaciji Google Play.

￭ Aplikacije, ki ste jih prevzeli na spletni strani, so lahko iz nezna-
nih virov. Zaradi zaščite HTC Desire 620 in Vaših osebnih poda-
tkov, priporočamo, da aplikacije prevzemate samo s spletnih
strani, ki jim zaupate.

￭ Pred namestitvijo prevzete aplikacije se prepričajte, da ste na-
mestili HTC Desire 626G dual sim, da dovoljuje namestitev apli-
kacij tretjih strani v Nastavitve > Varnost > Neznani viri.

Po namestitvi aplikacije vsekakor pojdite na Nastavitve > Varnost
> Neznani viri in izklopite dovoljenje.

Večine aplikacij ni možno izbrisati, lahko pa jih dezaktivirate.



Namestitev alarma

Določite lahko enega ali več alarmov.

1. Zaženite aplikacijo Ura.

2. Kliknite .

3. Kliknite .

4. Namestite čas.

5. Če želite nastaviti alarm za več dni, izberite opcijo Ponavljanje, nato
pa izberite dneve, ko bo zvonil alarm.

Kliknite oznako vklj./izklj. ob alarmu, ki ga želite vključiti ali izključiti.

Ročna nastavitev ure in datuma

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Izberite Datum in ura.

3. Kliknite Avtomatsko izbiro datuma in ure ter izklopite opcijo.

4. Izklopite opcijo Avtomatično določanje časovnega pasu ter nato na-
mestite časovno območje, datum in čas, kot želite.

Pregledovanje koledarja
S pomočjo aplikacije Koledar pregledujete dogodke, dogovore in sestanke,
ki jih imate v načrtu.

Če ste prijavljeni na določen spletni račun, bodo povezani dogodki prav
tako navedeni v koledarju.

1. Odprite aplikacijo Koledar.

2. Kliknite in nato izberite prikaz koledarjev.

Ustvarjanje ali urejanje dogodkov

Na Vašem HTC Desire 620 lahko ustvarjate ali urejate dogodke ter jih poso-
dabljate s pomočjo Exchange ActiveSync koledarja. Prav tako lahko ustva-
rite, spremenite in sinhronizirate dogodke z Vašim Googlovim koledarjem.

1. Odprite aplikacijo Koledar.

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

3. Vnesite in določite podrobnosti dogodka.
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Delitev 
dogodkov

Kliknite > Novi dogodek. Izberite koledar, v kate-
rega želite uvrstiti dogodke.

Urejanje 
dogodkov 

Preglejte dogodke, nato pa kliknite .

Urejanje dogodkov ni možno za vse račune.



4. Da pokličete stike z Vašega računa Exchange ActiveSync, kliknite
Gosti. Prav tako lahko pokličete stike z Vašega Googlovega računa.

5. Kliknite Zaključeno.

Izbira koledarja za prikaz

1. Na katerem koli prikazu koledarja kliknite > Nastavitve:

2. Izberite račun, nato pa določite oziroma odstranite oznake pred ko-
ledarjem, ki ga želite prikazati ali skriti.

Gledanje videoposnetkov na YouTubu
S pomočjo aplikacije YouTube lahko preverite, kaj je popularno na teh on-
line straneh za delitev videoposnetkov.

1. Odprite YouTube aplikacijo.

2. Pregledujte ali poiščite videoposnetke.

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

4. Medtem ko gledate videoposnetek lahko:

￭ Obrnite napravo vodoravno, da vidite zapis preko celotnega zaslona.

￭ Kliknite zaslon, da začasno ustavite ali nadaljujete s predvaja-
njem, drsnik pa pomaknite, če želite preskočiti na kateri koli
drugi del videa.

￭ Pomikajte se navzdol, da vidite seznam povezanih videoposne-
tkov in komentarje drugih gledalcev.

￭ Druge video zapise iščite tako, da zmanjšate videoposnetek, ki ga
predvajate. Kliknite ali povlecite video navzdol in ga zmanjšajte.
Za zapiranje videoposnetka povlecite le-tega v levo ali desno.

Zmanjšajte video zaslon in kliknite za odpiranje menija. Vidite lahko
profil Vašega računa, upravljanje z naročninami ter video sezname.

Ustvarjanje seznama za reprodukcijo
videoposnetkov
Organizirajte svoje priljubljene videoposnetke v seznamu za reprodukcijo
in jih poglejte v YouTube aplikaciji.

1. Odprite YouTube aplikacijo.

2. Pregledujte ali poiščite videoposnetke.
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Ali želite videoposnetek pogledati kasneje? Kliknite ob naslovu vi-
deoposnetka, nato pa kliknite > Dodaj v > Poglej kasneje. Video-
posnetku boste lahko pristopili kasneje s seznama zapisov,
označenih s Poglej kasneje na Vašem računu.

Prav tako lahko izberete, katere koledarje želite sinhronizirati z
napravo HTC Desire 626G dual sim. Koledarji se sinhronizirajo z
napravo celo, ko so skriti.

Prepričajte se, da ste prijavljeni na Vaš Googlov račun.



3. Kliknite ob naslovu videoposnetka, nato pa kliknite > Dodaj v >
Poglej kasneje.

4. Vnesite ime seznama za reprodukcijo in kliknite V redu.

Če seznama ne želite deliti, kliknite Zasebno, preden pritisnete V redu.

5. Da dodate več videoposnetkov na Vaš seznam za reprodukcijo, pre-
iščite in najdite videoposnetek, nato pa kliknite poleg naslova vi-
deoposnetka.

6. Kliknite Dodaj v, nato pa kliknite ime seznama za reprodukcijo.

Zmanjšajte videoposnetek in nato kliknite , da odprete meni in pristo-
pite k seznamu za reprodukcijo. Kliknite sezname za reprodukcijo, ki jih že-
lite.
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Povezovanje na internet

Vklop in izklop podatkovne zveze
Z izklopom podatkovne zveze lahko podaljšate trajanje baterije ter privar-
čujete denar za podatkovne prenose.

1. Povlecite statusno vrstico z dvema prstoma navzdol, da pristopite v
Hitre nastavitve.

2. Kliknite oznako Podatkovne zveze.

3. Izberite kartico, ki jo želite uporabljati za podatkovne zveze ali klik-
nite Izklopi, da boste izključili podatkovno zvezo.

Pri izbiri kartice za podatkovno zvezo imejte v mislih, da mora biti to kar-
tica, ki ima v nastavitvah aktivirane 3G storitve. Izbira Nano-SIM kartice za
povezavo na 3G mrežo.

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

Vklop Wi-Fi zveze in povezovanje z brezžično mrežo

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite stikalo Wi-Fi Vklj./Izklj. zaradi vklopa ali izklopa Wi-Fi pove-
zave. 

3. Kliknite Wi-Fi.

Prikazal se bo seznam najdenih Wi-Fi mrež. 

4. Kliknite Wi-Fi mrežo, na katero se želite povezati. Če ste izbrali zašči-
teno mrežo, bo od Vas zahtevan PIN ali geslo.

5. Kliknite Poveži. Ko je Vaša naprava povezana na mrežo, boste v sta-
tusni vrstici videli oznako za Wi-Fi .

Naslednjič, ko se bo Vaša naprava povezala na Wi-Fi mrežo, ki ste ji pred-
hodno pristopili, Vam varnostnih podatkov ne bo treba vnesti.

Povezovanje z Wi-Fi mrežo preko WPS-a

Če uporabljate Wi-Fi router z WPS nastavitvami, potem ne boste imeli pro-
blem pri priklopu HTC Desire 626G dual sim.
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Če ni prikazana želena Wi-Fi mreža, kliknite +, da jo ročno vne-
sete.

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.



1. Povlecite statusno vrstico z dvema prstoma navzdol, da pristopite v
Hitre nastavitve.

2. Kliknite oznako Wi-Fi za vklop Wi-Fi-ja.

3. Kliknite in držite Wi-Fi oznako, da odprete Wi-Fi zaslon.

4. Kliknite oznako Wi-Fi, nato pa pritisnite tipko WPS na Vašem Wi-Fi
routerju.

Povezovanje na drugo Wi-Fi mrežo

1. Povlecite statusno vrstico z dvema prstoma navzdol, da pristopite v
Hitre nastavitve.

2. Kliknite oznako Wi-Fi za vklop Wi-Fi-ja.

3. Kliknite in držite Wi-Fi oznako. Prikazal se bo seznam najdenih Wi-Fi
mrež. 

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

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

Tukaj je nekaj primerov:

￭ Streaming spletnega videoposnetka in glasbe.

￭ Igranje on-line iger.

￭ Prevzemanje aplikacij, kart in datotek.

￭ Osvežitev aplikacij zaradi posodobitve informacij in objav.

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

￭ HTC Desire 626G dual sim kot Wi-Fi brezžična pristopna točka. 

￭ 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 mogoče in zmanjšajte pogostost sinhro-
nizacije on-line računov in e-pošte.

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. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Gostovanje > Podatkovno gostovanje.
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Uporaba podatkovnih storitev v gostovanju je lahko draga. Za več in-
formacij o podatkovnem gostovanju kontaktirajte Vašega operaterja.

Da uporabite način WPS-a, zaščiten z geslom, kliknite > WPS
Vnos PIN-a.

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



3. Konfigurirajte za vsako kartico posebej, ali želite vključiti ali izključiti
podatkovno gostovanje.

Kliknite Podatkovna poraba.

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

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več > Podatkovna poraba.

3. Izberite kartico, ki prikazuje mobilnega operaterja, ki ga uporabljate
za podatkovne zveze.

4. Če podatkovna povezava ni vklopljena, kliknite tipko Mobilni podatki,
da jo vklopite.

5. Izberite Določi mejo za mobilne podatke, da bi se podatkovna zveza
avtomatično izklopila, ko je meja presežena.

Potem povlecite zgornjo mejo, da določite mesečno omejitev.

6. Povlecite spodnjo črto, da določite, koliko pred prekoračitvijo mese-
čne omejitve morate prejeti obvestilo. 

7. Povlecite vodoravne linijske oznake, da vidite, koliko ste uporabljali
podatkovne povezave v določenem obdobju.

Pregled podatkovne porabe aplikacij

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več > Podatkovna poraba.

3. Izberite kartico, ki prikazuje mobilnega operaterja, ki ga uporabljate
za podatkovne zveze.

4. Če podatkovna povezava ni vklopljena, kliknite tipko Mobilni podatki,
da jo vklopite.

5. Povlecite vodoravne linijske oznake, da vidite, koliko ste uporabljali
podatkovne povezave v določenem obdobju.

6. Listajte na dno zaslona, da vidite seznam aplikacij in informacij o nji-
hovi podatkovni porabi.

7. Za več informacij kliknite želeno aplikacijo.

Povezovanje na VPN
Dodajte virtualne zasebne mreže (VPN) tako, da se lahko povežete in pristopite
k virom znotraj zaščitenih lokalnih mrež, kot je npr. mreža Vašega podjetja.

Pri povezovanju na lokalno mrežo Vašega podjetja je mogoče, da boste
vprašani po:

￭ Namestitvi varnostnih certifikatov.

￭ Vpisu Vaših podatkov za prijavo.
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Vaša podatkovna poraba se lahko razlikuje od tiste, ki jo je izmeril
HTC Desire 626G dual sim.

￭ Če ste vklopili HTC Desire 626G na drugo Wi-Fi brezžično pristopno
točko, kliknite > Mobilna brezžična pristopna točka, da omejite po-
datkovne procese v ozadju, ki bi lahko povzročili dodatne stroške. 

￭ Za prikaz Wi-Fi podatkovne porabe kliknite > Prikaži Wi-Fi porabo.



￭ Prevzemu in namestitvi določene VPN aplikacije na HTC Desire 626G
dual sim napravi.

Obrnite se na Vašega administratorja za omrežje za podrobnosti. HTC De-
sire 626G dual sim mora prav tako najprej vzpostaviti Wi-Fi ali podatkovno
zvezo, preden lahko zaženete VPN zvezo. 

Dodajanje VPN zveze

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.

3. Kliknite VPN > .

4. Vnesite VPN nastavitve in jih uredite s pomočjo informacij, ki ste jih
pridobili od mreženega administratorja.

5. Kliknite Shrani.

VPN je nato dodan na VPN seznam na zaslonu VPN nastavitev.

Povezovanje na VPN

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.

3. Kliknite VPN.

4. Kliknite VPN mrežo, na katero se želite povezati.

5. Vpišite Vaše podatke za prijavo ter kliknite Poveži. Ko ste priključeni,
se bo med obvestili v statusni vrstici prikazala oznaka za povezavo z
VPN mrežo.

Nato lahko odprete spletni brskalnik, da pristopite k mreži.

Izklop VPN-ja

1. Odprite Panel z obvestili.

2. Kliknite VPN mrežo, da se vrnete na zaslon VPN nastavitev, nato pa
kliknite VPN mrežo, da prekinete povezavo.

HTC Desire 626G dual sim kot Wi-Fi brezžična
pristopna točka 
Delite svojo podatkovno zvezo z drugimi napravami tako, da boste HTC
Desire 626G dual sim pretvorili v brezžični router.
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Najprej je treba namestiti zaklepanje zaslona s PIN-om ali z ge-
slom pred uporabo akreditacije in namestitvijo VPN-ja.

￭ 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.



1. Pojdite na Nastavitve.

2. Pod opcijo Brezžične mreže kliknite Več.

3. Kliknite Tethering in prenosna brezžična pristopna točka > Wi-Fi
brezžična pristopna točka.

4. Kliknite Namesti Wi-Fi brezžično pristopno točko

5. Vnesite ime Wi-Fi brezžične pristopne točke ali uporabljajte stan-
dardno ime.

6. Izberite vrsto zaščite in določite geslo (ključ) za brezžično pristopno
točko. Če v nastavitvah Varnosti izberete Ni, gesla ni treba vpisati.

7. Kliknite Shrani.

8. Na zaslonu Tethering in prenosna brezžična pristopna točka kliknite
tipko za vklop Wi-Fi brezžične pristopne točke.

Naprava je pripravljena za uporabo kot Wi-Fi brezžična pristopna točka, ko
se na statusnem traku pojavi oznaka .

Delitev internetne povezave Vašega telefona
preko USB tetheringa 
Nimate dostopne internetne povezave za svoj računalnik? Ni problema.

Uporabite podatkovno zvezo HTC Desire 626G dual sim za povezovanje na
internet.

1. Povežite HTC Desire 626G dual sim z računalnikom s pomočjo prilo-
ženega USB kabla.

2. Pojdite na Nastavitve.

3. Pod opcijo Brezžične in ostale mreže kliknite Več.

4. Kliknite Tethering in prenosna brezžična pristopna točka.

5. Izberite opcijo USB tethering.
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Geslo je ključ, ki ga morate vnesti v svoje naprave, da bi se lahko
povezali in uporabljali HTC Desire 626G dual sim kot brezžično
pristopno točko.

￭ Prepričajte se, da je Vaš mobilni operater omogočil storitev
USB tetheringa. 

￭ Možno je, da boste morali v svoj podatkovni načrt uvrstiti tudi
USB tethering, kar lahko pomeni, da bo to povzročilo dodatne
stroške. Za več podrobnosti kontaktirajte svojega mobilnega
operaterja.



Bluetooth

Povezovanje Bluetooth naglavnega seta
Glasbo lahko poslušate s pomočjo Bluetooth stereo naglavnega seta ali
brezžično kličete s pomočjo združljivega naglavnega seta.

1. Povlecite statusno vrstico z dvema prstoma navzdol, da pristopite v
Hitre nastavitve.

2. Kliknite Bluetooth za vklop le-tega.

3. Kliknite in držite Bluetooth oznako. Odprl se bo zaslon Bluetooth.

4. Če na prikazanem seznamu ni Vašega naglavnega seta, kliknite , nato
pa kliknite Skeniraj za osvežitev seznama.

5. Ko se ime Vašega naglavnega seta pojavi v oddelku Dostopne na-
prave, kliknite nanj. HTC Desire 626G dual sim se bo avtomatično po-
vezal z naglavnim setom, status zveze naglavnega seta pa bo
prikazan v oddelku Povezane naprave.

Ko je Bluetooth naglavni set povezan s HTC Desire 626G dual sim, se bo
ikona Bluetootha pojavila v statusni vrstici. 

Prekinitev povezovanja
1. Povlecite statusno vrstico z dvema prstoma navzdol, da pristopite v

Hitre nastavitve.

2. Če je Bluetooth izključen, kliknite stikalo Bluetooth za vklop Blueto-
otha.

3. Kliknite in držite Bluetooth oznako. Odprl se bo zaslon Bluetooth.

4. V seznamu povezane naprave, kliknite za prekinitev povezovanja.

5. Kliknite Prekinitev povezovanja.
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Če avtomatično povezovanje ne uspe, vnesite šifro, ki je dosta-
vljena z naglavnim setom.

￭ Če želite poslušati glasbo preko naglavnega seta, mora le-ta
podpirati A2DP Bluetooth profil.

￭ Pred povezovanjem naglavnega seta morate set namestiti v
vidni režim, da bi ga lahko HTC Desire 626G dual sim našel. Po-
glejte navodilo za uporabo naglavnega seta za podrobnosti.



Nastavitev in varnost

Upravljanje z Nano-SIM karticami
Določite lahko, katero kartico boste uporabljali za glasovne klice in sporo-
čila.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Upravljanje s SIM karticami.

3. Lahko:

￭ Vključite ali izključite posamezno kartico.

￭ Kliknite ime kartice, da jo preimenujete, vnesete številko telefona
in drugo.

￭ Določite lahko, katero kartico boste uporabljali za glasovne klice
in sporočila. Prav tako lahko izberete opcijo Vedno preveri, če že-
lite, da Vas aplikacija vpraša, katero kartico uporabljati pri vsa-
kem klicu ali pošiljanju sporočila.

Izbira Nano-SIM kartice za povezavo na 3G
mrežo
Ko imate v napravi dve Nano-SIM kartici, lahko samo eno priključite na 3G
mrežo. Druga kartica se lahko priključi samo na 2G mrežo.

Prav tako lahko sami izberete, katera kartica naj se poveže na 3G mrežo.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Mobilne mreže.

3. Kliknite 3G storitve > Omogoči 3G, nato pa izberite kartico, s katero
se želite povezati na 3G mrežo.

Dodelitev PIN-a Nano-SIM kartici
Vašo Nano-SIM kartico lahko zaščitite z določitvijo PIN številke.

1. Izberite Nastavitve, nato pa kliknite Varnost.

2. Kliknite Namesti zaklepanje SIM kartice.

3. Izberite, kateri kartici želite dodeliti novi PIN.

4. Izberite zaklepanje kartice, vnesite PIN, ki ga je dodelil operater in
kliknite V redu.
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Preden nadaljujete, se prepričajte, da imate originalno PIN šte-
vilko, ki je pridobljena s strani Vašega operaterja.



5. Da spremenite PIN, kliknite Spremeni SIM PIN.

Deblokada Nano-SIM kartice

Če vnesete napačni PIN večkrat, kot je maksimalno dovoljeno število vno-
sov, bo Nano-SIM kartica zaklenjena s pomočjo PUK-a.

Potrebujete PUK kodo za ponovno aktivacijo HTC Desire 626G dual sim
naprave. Za to kodo kontaktirajte Vašega mobilnega operaterja.

1. Na zaslonu vnesite PUK kodo in kliknite .

2. Vnesite novi PIN, ki ga želite uporabljati in nato kliknite .

3. Ponovno vnesite novi PIN, nato pa kliknite V redu.

Zaščita HTC Desire 626G naprave s pomočjo
zaklepanja zaslona
Zaščitite Vaše osebne informacije in preprečite, da bi drugi uporabljali
Vašo napravo brez Vašega dovoljenja.

Vsakič, ko vklopite napravo ali ko nekaj časa ni bila uporabljena, boste mo-
rali izvesti proces odklepanja zaslona.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Varnost > Zaklepanje zaslona.

3. Izberite in namestite način zaklepanja zaslona.

4. Kliknite Avtomatično zaklepanje, nato pa določite čas, ki mora pre-
teči, preden se zaslon avtomatično zaklene.

Vklop in izklop Načina letenja 
Ko vklopite Profil letenja, so vse brezžične povezave na HTC Desire 626G
dual sim izklopljene, vključno z opcijami klicev, podatkovnega prometa,
Bluetootha in Wi-Fi mreže.

Ko izklopite Profil letenja, so opcije klicev ponovno dostopne, kakor tudi
možnost pristopa k podatkovnemu prometu in Wi-Fi mrežam.

Pritisnite in držite NAPAJANJE, nato kliknite Profil letenja.

Ko je vklopljen, je oznaka Profil letenja prikazana v statusni vrstici.

Dodajanje in posodabljanje računa 
1. Pojdite na Nastavitve.
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Če je vključen USB tethering, bo Način letenja le-tega izklopil. Če
je vključen USB tethering, bo Način letenja le-tega izklopil.

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



2. Pod opcijo Računi kliknite Dodaj račun.

3. Izberite vrsto računa, nato pa vnesite podatke za prijavo.

4. Izberite vrste informacij, ki jih želite sinhronizirati s HTC Desire 626G
dual sim napravo.

Odstranitev računa
1. Pojdite na Nastavitve.

2. Pod Računi kliknite vrsto računa.

3. Kliknite račun, ki ga želite odstraniti.

4. Kliknite > Odstrani račun.

Odstranitev računa ne bo izbrisala podatkov s same internetne storitve.

Izklop avtomatskega obračanja zaslona

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Zaslon.

3. Odstranite opcijo Avtomatska rotacija zaslona.

Nastavitev časa do izklopa zaslona 
Po določenem obdobju neaktivnosti se zaslon izključi, da privarčuje ener-
gijo baterije.

Določite lahko, koliko časa bo moralo preteči pred izklopom zaslona.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Zaslon, nato pa izberite Stanje mirovanja.

3. Kliknite čas, ki ga želite namestiti kot čas, potreben pred izklopom
zaslona.

Ročne nastavitve osvetlitve zaslona 
1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Zaslon > Osvetlitev.

3. Če je vključena opcija Avtomatično, kliknite nanjo, da jo izklopite.

4. Drsnik povlecite levo, da zmanjšate osvetlitev in v desno, da osvetli-
tev povečate.
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Vse aplikacije ne podpirajo avtomatičnega obračanja zaslona.



Sprememba jezika 
Sprememba jezika vpliva na videz tipkovnice, prikaz datuma in pasu ter na
drugo.

1. Pojdite na Nastavitve.

2. Kliknite Jezik > Jezik in tipkovnica.

3. Kliknite jezik, ki ga želite uporabljati.

Delo s certifikati 

Uporabljajte digitalne certifikate, da omogočite pristop k HTC Desire
620G dual sim VPN ali zaščitenim Wi-Fi mrežama ter da zagotovite, preve-
rite pristnost z on-line zaščitenim servisom.

Iste informacije lahko pridobite od Vašega mrežnega administratorja ali jih
prevzamete s spletnih strani, ki zahtevajo preverjanje pristnosti.

Namestitev digitalnega certifikata

1. Shranite datoteko s certifikatom v mapi na telefonu HTC Desire 626
dual sim naprave.

2. Pojdite na Nastavitve.

3. Kliknite Varnost > Namesti iz spomina telefona.

4. Kliknite in izberite certifikat iz spomina telefona ali s spominske
kartice.

5. Če imate v mapi več kot en certifikat, izberite tistega, ki ga želite na-
mestiti.

6. Vnesite ime za certifikat in kliknite V redu.
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Nekatere aplikacije, kot sta brskalnik ali e-pošta, vam omogočajo
namestitev navedenih certifikatov znotraj aplikacije. Poglejte del
Pomoč v aplikaciji za več informacij.

Pred nameščanjem certifikata je treba dodeliti PIN ali geslo za
zaklenjen zaslon.



Žigi in avtorske pravice

©2015 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, HTC logo, HTC Desire, HTC BlinkFeed so zaščitni znaki HTC Corpora-
tion.

Google, Android, Android Beam, Gmail, Google Chrome, Google Drive,
Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wal-
let in YouTube so žigi Google Inc.

Microsoft in ActiveSync so registrirani žigi ali žigi Microsoft Corporation v
Združenih državah Amerike in/ali v drugih državah.

Bluetooth® zaščitena beseda in logotip sta registrirana žiga Bluetooth
SIG Inc.

Wi-Fi® je registriran žig Wireless Fidelity Alliance, Inc. microSD je registri-
ran znak SD-3C LLC.

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.

HTC ne odgovarja za tehnične niti uredniške napake ali izpuščene informa-
cije, ki so vsebovane tukaj, niti za naključne ali posledične škode, ki izha-
jajo iz odpreme tega materiala. Informacije se zagotavljajo »kot so«, brez
garancije katere koli vrste in se lahko menjajo brez predhodnega opozo-
rila. HTC prav tako zadržuje pravico, da kadar koli spremeni vsebino tega
dokumenta brez predhodnega opozorila.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kateri
koli obliki ali na kateri koli način, elektronsko ali mehansko, vključno s fo-
tokopiranjem, snemanjem in shranjevanje v arhivski sistem, ali prevesti v
kateri koli jezik in v katero koli obliko, brez predhodnega soglasja s strani
HTC-ja.
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