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O tem priročniku
V tem priročniku za označevanje koristnih in pomembnih informacij uporabljamo naslednje
simbole:

To je opomba. Opomba pogosto zagotavlja dodatne informacije, npr. kaj se bo zgodilo, če se
odločite opraviti določen postopek ali če ga opustite. Opomba prav tako nudi informacije, ki se
lahko nanašajo samo na določene primere.

To je nasvet. Nasvet nudi alternativne možnosti, kako izvesti določen korak ali postopek ali vas
obvešča o možnosti, ki je lahko koristna.

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

To prikazuje varnostno opozorilo, tj. informacijo, ki jo potrebujete za preprečevanje morebitnih
problemov.

Mogoče je, da nekatere aplikacije ne bodo dostopne v vseh državah, regijah ali pri vašem mobilnem
operaterju.
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Pomembna opozorila glede povrnitve podatkov
Datoteke in druge podatke, ki so bili izbrisani, počiščeni ali odstranjeni iz naprave, je
mogoče povrniti s programsko opremo drugih ponudnikov za povrnitev podatkov. Tudi
tovarniška ponastavitev ne bo trajno izbrisala vseh podatkov iz mobilne naprave, vključno z
osebnimi podatki.
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Funkcije, v katerih boste
uživali

Edge Sense
Telefon HTC U11 life ima na okvirju področje, ki je občutljivo na moč stiskanja. S stiskom na spodnji
strani telefona HTC U11 life lahko hitro dostopite do priljubljene aplikacije ali bližnjice, tudi če je
telefon v načinu spanja.

Glejte Kaj je Edge Sense? na strani 39.

Katere posebnosti vključuje Fotoaparat
S telefonom HTC U11 life lahko zajemate odlične fotografije in videoposnetke.

HDR Boost
HDR Boost omogoča jasnejše in ostrejše fotografije. Z združitvijo več posnetkov, za katere so bile
uporabljene različne ravni osvetlitve, HDR Boost omogoča zajemanje odličnih fotografij tudi pri
slabi osvetlitvi. Glejte Uporaba funkcije HDR Boost na strani 65.

Zmožnosti ravni Pro
Način Pro zagotavlja profesionalno raven nadzora nad fotografijami. Glejte Ročna prilagoditev
nastavitev fotoaparata na strani 70. Zajamete lahko fotografije RAW in v celoti nadzirate
nastavitve fotoaparata. Glejte Snemanje fotografije RAW na strani 71.
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Fotoaparat zajema fotografije RAW v obliki zapisa DNG. Datoteka RAW zagotavlja več informacij o
sliki za nadaljnjo obdelavo v aplikaciji Google Foto™ ali v grafičnem programu na računalniku.

Hyperlapse
Hyperlapse omogoča, da tudi do 12-krat pospešite dogajanje in izberete dele videoposnetka, katerih
hitrost želite spremeniti. Glejte Snemanje videoposnetka Hyperlapse na strani 69.

Avtoportreti
S fotoaparatom na sprednji strani lahko posnamete odlične avtoportrete.

Glejte Avtoportreti na strani 62.

§ Polepšanje v živo – preden posnamete avtoportret, s funkcijo Polepšanje v živo zgladite kožo.
Glejte Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo na strani 62.

§ Takojšnji avtoportreti – nasmehnite se in fotoaparat bo nemudoma zajel vaš smehljajoč se
obraz. Rečete lahko tudi »Ptička«! Glejte Samodejno snemanje avtoportretov na strani 62
in Snemanje avtoportretov z glasovnimi ukazi na strani 63.

§ Uživajte v snemanju širokokotnih avtoportretov s prijatelji ali družino in s panoramskimi
prizori v ozadju. Glejte Avtoportretna panorama na strani 65.
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HTC USonic s funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa
Izkusite glasbo, ki je prilagojena vašim ušesom. Ko v telefon HTC USonic HTC U11 life priključite
slušalke, te pregledajo vaša ušesa in določijo raven zvoka, ki vam najbolj ustreza. Slušalke imajo
funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa, ki zmanjšuje hrup v ozadju, da lahko glasbo in
videoposnetke slišite povsem jasno.

Za podrobnosti glejte Naravnavanje slušalk HTC USonic na strani 55.

Slušalke HTC USonic lahko uporabljate samo s telefonom HTC U11 life in drugimi združljivimi
telefoni HTC, ki zagotavljajo podporo za HTC USonic.

Senzor prstnih odtisov
Z bralnikom prstnih odtisov v telefonu HTC U11 life lahko hitro zbudite in odklenete telefon s
prstnim odtisom.

Registrirate lahko do pet prstnih odtisov. Glejte Bralnik prstnih odtisov na strani 27.

Android 8.0
Android™ 8.0 vključuje nove funkcije, s katerimi je delo z aplikacijami in nastavitvami še
priročnejše.

Slika v sliki
Med opravljanjem drugih stvari v telefonu pustite na zaslonu majhno okno videoposnetka, ki ga
gledate, ali podprte aplikacije. Za večino podprtih aplikacij preprosto pritisnite bralnik prstnih
odtisov/ DOMOV, da zmanjšate aplikacijo na majhno in premično oknu na spodnji desni strani
zaslona. Okno premaknite tako, da ga povlečete, za prikaz podprtih kontrolnikov pa tapnite okno.
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Vse aplikacije ne podpirajo funkcije slike v sliki. Če želite preveriti, ali je aplikacija podprta,
izberite Nastavitve  Aplikacije in obvestila  Dodatno  Posebni dostop do aplikacije  Slika v
sliki.

Obvestila dremeža
Če želite preprečiti nered v oknu z obvestili ali na zaklenjenem zaslonu, začasno opustite obvestila.

Za podrobnosti glejte Upravljanje obvestil aplikacij na strani 37 ali Zaklenjeni zaslon na strani
29.

Pike obvestil
Pike obvestil vas takoj obvestijo, ali imate čakajoča obvestila za aplikacijo. V ikoni aplikacije se
prikaže majhna pika, ki kaže, da obstaja obvestilo, ki ste ga morda zgrešili. Pike se prikažejo v ikonah
aplikacij na zaslonu Vse aplikacije in na začetnem zaslonu. Pritisnite ikono aplikacije in jo pridržite,
da prikažete strnjeno različico razpoložljivih obvestil. Če vas zanima, kako vklopiti ali izklopiti pike
obvestil, glejte temo Vklop ali izklop pik obvestil na strani 37.

12 Funkcije, v katerih boste uživali



Druge nove funkcije
§ Z večjo gotovostjo nameščajte aplikacije iz virov, ki niso Trgovina Google Play. Dodelitev

dovoljenj za prenašanje in nameščanje aplikacij iz neznanih virov se zdaj izvede na podlagi
posamezne aplikacije. Glejte temo Prenašanje aplikacij s spleta na strani 91.

§ Ali iščete možnost nastavitve, vendar se ne spomnite, kje je? Funkcija za iskanje na zaslonu
Nastavitve vam jo bo pomagala najti, tudi če je zakopana globoko v eni od kategorij. Tapnite

, nato pa vnesite prvih nekaj črk možnosti, ki jo iščete. Ko se možnost prikaže v rezultatih,
jo tapnite, da odprete njen zaslon.
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Razpakiranje in nastavitev

Pregled HTC U11 life
Potem ko vzamete HTC U11 life iz škatle, najprej ugotovite, kje so predalček za kartico in različni
gumbni kontrolniki.

1. VKLOP/IZKLOP

2. Gumba za GLASNOST

3. Senzor bližine

4. Sprednji fotoaparat

5. Obvestilna lučka LED

6. Mikrofon

7. Predalček za kartico nano SIM in
pomnilniško kartico

8. Območje stiska Edge Sense

9. NAZAJ

10. DOMOV/bralnik prstnih odtisov

11. Zvočnik

12. NEDAVNE APLIKACIJE

13. Priključek USB tipa C™

Za uporabo omrežja 4G/LTE™ za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na
4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.
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§ Pred uporabo preglejte vse elemente v škatli in se prepričajte, da nobeden med njimi ni
poškodovan.

§ Če je v škatli priložen ovitek, ga uporabite, sicer pa kupite takšnega, ki je oblikovan za telefon
HTC U11 life, da pomagate zaščititi telefon pred slučajnimi udarci in praskami. Pazite, da ovitek
ne blokira področja vmesnika Edge Sense.

§ Če želite uporabljati zaščito zaslona, ne prekrivajte ali blokirajte senzorja bližine. Kupite zaščito
zaslona, ki je oblikovana za telefon HTC U11 life.

§ Ne razstavljajte nobenega dela telefona. Telefona ne poskušajte odpirati na silo, kar velja tudi za
odstranjevanje baterije. S tem lahko okvarite telefon ali njegove elektronske dele ter razveljavite
garancijo.

§ Preberite smernice za varnost in uporabo v Priročniku z varnostnimi in upravnimi
informacijami, ki je priložen v škatlo.

Zadnja plošča
1. Glavni fotoaparat s funkcijama BSI in PDAF

2. Lučka LED

§ BSI pomeni senzor BackSide Illumination (osvetlitev z zadnje strani).

§ PDAF pomeni Phase Detection Auto Focus.

Predalček za kartice
Ko z namenom odstranitve predalčka za kartice v luknjico za izmet predalčka vstavljate orodje za
izmet predalčka, ne blokirajte predalčka, da preprečite poškodbe mehanizma v reži.
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Kartica nano SIM
Uporabljajte standardno kartico nano SIM. Spremenjena kartica, ki je debelejša od standardne
kartice nano SIM, se ne prilega pravilno v pladenj in lahko poškoduje režo za kartico.

Vstavljanje kartice nano SIM

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.

2. V luknjico za odpiranje predalčka vstavite konico orodja za odpiranje predalčka, priloženega
telefonu, ali majhno zvito sponko za papir. 

Konice orodja za odpiranje predalčka ne vstavljajte v luknjico za mikrofon. S tem lahko okvarite
luknjico vodoodpornega mikrofona in razveljavite garancijo.
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3. Konico potisnite povsem do konca v luknjico, da predalček izskoči, nato pa ga izvlecite.

4. Za vstavljanje kartice nano SIM v predalček naredite naslednje:

Kartico nano SIM vstavite v držalo SIM predalčka tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni
navzdol. Obrezani vogal poravnajte z zarezo na držalu.

Vstavite kartico microSD™ v držalo SD predalčka. Glejte Vstavljanje kartice microSD na
strani 19.

5. Pri vstavljanju predalčka pazite, da bo obrnjen navzgor, da kartici ne padeta ven. Predalček
pridržite z zunanjim držalom za kartico med prsti, nato pa predalček enakomerno potiskajte
do konca reže. 

6. Preverite, ali je predalček povsem vstavljen in ne gleda iz reže.
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Odstranjevanje kartice nano SIM

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.

2. V luknjico za izmet predalčka vstavite konico orodja za izmet predalčka ali majhno zvito
sponko za papir. 

Konice orodja za odpiranje predalčka ne vstavljajte v luknjico za mikrofon. S tem lahko okvarite
luknjico vodoodpornega mikrofona in razveljavite garancijo.

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

4. Izvlecite predalček, nato pa odstranite kartico nano SIM.

5. Predalček vstavite tako, da ga najprej postavite na sredino reže, nato pa potisnete povsem do
konca.

6. Preverite, ali je predalček povsem vstavljen in ne gleda iz reže.

Pomnilniška kartica
Na pomnilniško kartico lahko shranjujete fotografije, videoposnetke in glasbo. Kadar morate
sprostiti pomnilniški prostor v telefonu, lahko določene aplikacije shranite na pomnilniško kartico,
če aplikacije podpirajo to funkcijo.

Pomnilniška kartica ni obvezna in je naprodaj ločeno.
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Vstavljanje kartice microSD

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.

2. V luknjico za odpiranje predalčka vstavite konico orodja za odpiranje predalčka, priloženega
telefonu, ali majhno zvito sponko za papir. 

Konice orodja za odpiranje predalčka ne vstavljajte v luknjico za mikrofon. S tem lahko okvarite
luknjico vodoodpornega mikrofona in razveljavite garancijo.

3. Konico potisnite povsem do konca v luknjico, da predalček izskoči, nato pa ga izvlecite.

4. Kartico microSD vstavite v držalo SD predalčka tako, da bodo zlati kontakti obrnjeni navzdol,
ožja stran pa naprej. 
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5. Pri vstavljanju predalčka pazite, da je obrnjen navzgor, da kartici nano SIM in microSD ne
padeta ven. Predalček pridržite z zunanjim držalom za kartico med prsti, nato pa predalček
enakomerno potiskajte do konca reže. 

6. Preverite, ali je predalček povsem vstavljen in ne gleda iz reže.

Če je to prvo vstavljanje kartice microSD, se prikaže poziv za nastavitev.

Izpenjanje pomnilniške kartice
Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je HTC U11 life vklopljen, najprej izpnite
pomnilniško kartico, da preprečite okvaro datotek na kartici.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Prostor za
shranjevanje.

2. Pod možnostjo Prenosna shramba tapnite .
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Odstranjevanje kartice microSD

Preden odstranite kartico microSD, jo izpnite. Glejte Izpenjanje pomnilniške kartice na strani
20.

1. Telefon pridržite z zgornjo stranjo navzgor.

2. V luknjico za odpiranje predalčka vstavite konico orodja za odpiranje predalčka, priloženega
telefonu, ali majhno zvito sponko za papir. 

Konice orodja za odpiranje predalčka ne vstavljajte v luknjico za mikrofon. S tem lahko okvarite
luknjico vodoodpornega mikrofona in razveljavite garancijo.

3. Vrh vstavite povsem v luknjico, da predalček izskoči.

4. Izvlecite predalček in odstranite kartico microSD.

5. Predalček vstavite tako, da ga najprej postavite na sredino reže, nato pa potisnete povsem do
konca.

6. Preverite, ali je predalček povsem vstavljen in ne gleda iz reže.
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Polnjenje baterije
Preden vklopite telefon HTC U11 life in ga začnete uporabljati, priporočamo, da napolnite baterijo.

§ Če je bila baterija izpraznjena več dni, bo telefon HTC U11 life morda treba polniti več minut, da
ga boste lahko vklopili.

§ Za polnjenje baterije uporabljajte samo napajalnik in kabel USB tipa C, ki sta bila priložena
telefonu HTC U11 life. Kadar je napolnjenost baterije nizka, uporabite polnilnik za polnjenje
baterije, ne pa povezave z računalnikom prek kabla USB.

1. Manjši konec kabla USB tipa C vstavite v priključek USB tipa C. 

2. Drugi konec kabla USB tipa C vstavite v napajalnik.

3. Napajalnik priključite v stensko vtičnico, da začnete polnjenje baterije.

§ Da se prepreči pregrevanje baterije, se ta kot varnostni ukrep lahko preneha polniti.

§ Izogibajte se polnjenju baterije v vročih okoljih.

§ Če uporabljate spletni brskalnik in polnite baterijo, se lahko telefon HTC U11 life segreje. To je
normalno.

§ Ko se naprava napolni, zaradi varčevanja z energijo izključite napajalnik iz vtičnice.

Odpornost na vodo in prah
Telefon HTC U11 life je odporen na vodo in prah ter ima oznako IP67, kot je definirana v
mednarodnem standardu IEC 60529. Če je reža za kartico nano SIM/microSD pokrita in trdno
zaprta, je ta telefon odporen na vodo, če po nesreči pade v svežo vodo, ki ni globoka več kot 1 metra
in ni izpostavljen več kot 30 minut pri sobni temperaturi.

Telefona HTC U11 life ne smete izpostavljati nesveži vodi, velikemu vodnemu pritisku, močno ali
hitro deroči vodi ali prahu, saj lahko pride do pregrevanja, električnega udara ali poškodbe telefona.
Ko je telefon HTC U11 life moker, ga ne poskušajte polniti ali kako drugače uporabljati priključka
USB. Odpornost na vodo in prah se lahko zaradi normalne obrabe čez čas zmanjša.

Garancija ni veljavna, če telefon ni uporabljen v skladu z navodili in previdnostnimi ukrepi,
navedenimi v tem uporabniškem priročniku, kar vključuje tudi uporabo telefona v okoljih ali
situacijah, ki presegajo omejitve oznake IP67, vendar ni omejeno nanje. Za varnostne ukrepe pri
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uporabi ter nasvete za nego in vzdrževanje glejte Nasveti za nego in vzdrževanje na strani 23 in 
Čiščenje in sušenje na strani 24. Preberite tudi Priročnik z varnostnimi informacijami, ki je
priložen telefonu.

Nasveti za nego in vzdrževanje
Kot pomoč pri ohranjanju odpornosti telefona na vodo in prah upoštevajte spodnje nasvete in
previdnostne ukrepe.

Kartice nano SIM in microSD ne poskušajte nikoli vstavljati z rokavicami, mokrimi rokami ali ko je
telefon moker.

§ Preden vstavite predalček in zaprete režo za kartico, obrišite vsako kapljico vode ali prah s čisto,
suho krpo. Pazite tudi, da med predalčkom in odprtino reže ni las, vlaken ali majhnih delčkov,
saj tako preprečite pronicanje vode skozi odprtine v telefon.

§ Kakovost delov, ki pomagajo ohranjati odpornost na vodo, kot je na primer pladenj, ki deluje kot
pokrov za režo kartice, se čez čas zmanjša. Če se kakovost teh delov zmanjša ali se poškodujejo,
telefon ni več odporen na vodo. V tem primeru se obrnite na prodajalca ali mobilnega
operaterja. Nadomestni deli so vam lahko zaračunani.

Telefona HTC U11 life ne potapljajte namenoma v vodo. Če telefon po nesreči pade v vodo, ne
pritiskajte kontrolnikov, na primer gumbov za VKLOP/IZKLOP in GLASNOST in ne uporabljajte
telefona.

Telefona ne izpostavljajte močni tekoči vodi, na primer tušu, odprtim pipam ali cevem, slapovom ali
oceanskim valovom.

Pazite, da telefon ali priključek USB nista izpostavljena ali prideta v stik z naslednjim:

§ vodo, ki vsebuje milo, čistilo ali gel za tuširanje

§ morsko vodo, bazensko vodo, vrelci, vročo vodo in vročimi izviri

§ katero koli tekočino razen vodo iz pipe, na primer alkoholom, sokovi in začimbami

§ peskom.

Če je telefon izpostavljen čisti vodi, ga morate dobro posušiti. Da preprečite poškodbo telefona, ga
ne polnite, dokler so prisotni onesnaževalci ali dokler priključek USB ni povsem suh. V tem primeru
ne priključujte nobene zunanje naprave.

Za sušenje mokrih delov telefona nikoli ne uporabljajte sušilca za lase.

Napajalnik in pripomočki niso odporni na vodo. Nikoli jih ne uporabljajte na mokrih območjih, na
primer v kopalnici ali v kuhinji, saj lahko stik z vodo povzroči okvaro, električni šok ali druge
nevarnosti.

Telefona ne puščajte predolgo na vlažnih mestih, na primer v kopalnici ali v kuhinji, saj ni odporen
na vlago.
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Čiščenje in sušenje
Če je prišel telefon HTC U11 life v stik s slano vodo, tekočimi kemikalijami, prahom ali kakšnim
drugim onesnaževalcem, ga morate takoj sprati. Če je telefon moker, ga morate temeljito posušiti.

§ Da bi preprečili poškodbo telefona HTC U11 life, ga ne polnite, dokler so prisotni onesnaževalci
ali dokler priključek USB ni povsem suh. V tem primeru ne priključujte nobene zunanje
naprave.

§ Če se ti deli ne posušijo dobro, je lahko zvok slušalk, zvočnikov in mikrofona manj razločen.

Spiranje
1. Pred spiranjem preverite, ali je reža za kartico nano SIM/microSD pokrita in dobro zaprta.

Glejte Kartica nano SIM na strani 16 in Pomnilniška kartica na strani 18.

2. Telefon sperite s tekočo vodo. Spirate ga lahko samo z roko. Ne uporabljajte krtače ali gobe.

Med spiranjem ne pritiskajte predalčka, da preprečite vrzeli okrog reže za kartico, skozi
katere bi lahko v telefon prodirala voda.

Sušenje
1. Vodo narahlo obrišite s telefona s čisto in suho krpo. Za brisanje slušalk, zvočnikov,

mikrofona in priključka za povezavo ne uporabljajte palčk za uho.

2. Če je zaslon moker, se morda ne bo dobro odzival na poteze s prsti. Zaslon na dotik in leče
obrišite z mehko, suho krpo, na primer takšno iz mikrovlaken, ki ne bo opraskala površine.

3. Telefon pustite približno tri ure na sobni temperaturi, da se povsem posuši. Če so gumbi ali
kateri koli priključki za povezavo, na primer priključek USB, še vedno mokri, naj se pred
uporabo telefona povsem posušijo.

Če znotraj zaslona opazite kondenzacijo, na primer pri drastični spremembi temperature, ga pustite
na sobni temperaturi, dokler kondenzacija ne izgine.

Vklop in izklop telefona
Vklop telefona
Gumb za VKLOP/IZKLOP pridržite, dokler telefon HTC U11 life ne zavibrira. 

Ko prvič vklopite telefon HTC U11 life, ga morate nastaviti.

Izklop telefona

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.

2. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP in ga pridržite nekaj sekund.

3. V meniju z možnostmi tapnite Izklop.
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Začetna nastavitev telefona HTC U11 life
Ko prvič vklopite telefon HTC U11 life ali izberete ponastavitev na tovarniške nastavitve, se prikaže
poziv za njegovo nastavitev.

Če nimate podatkov, ki bi jih prekopirali iz prejšnjega telefona, med nastavitvijo preprosto tapnite
Nastavi kot novega, prijavite se v Google® račun in upoštevajte zaslonska navodila za dokončanje
nastavitve.

Če imate podatke iz prejšnjega telefona, ki bi jih radi prekopirali, pred nastavljanjem telefona HTC
U11 life najprej izdelajte varnostno kopijo podatkov telefona. Če uporabljate iPhone, pojdite na
spletno mesto android.com/switch, na katerem boste našli podrobnosti o varnostnem kopiranju
podatkov iPhone.

Sledi postopek, ki opisuje, kako nastaviti telefon HTC U11 life in prekopirati podatke iz prejšnjega
telefona.

1. Če potrebujete navigacijo z glasovnim odzivom, vklopite storitev TalkBack, tako da zaslon
pritisnete in pridržite z dvema prstoma, dokler ne zaslišite sporočila in nato še piska. 

Če ste nenamerno omogočili storitev TalkBack, jo izklopite s pomočjo zaslonske vadnice.

2. Izberite sistemski jezik, ki ga želite uporabljati, nato pa tapnite Začnimo.

3. Tapnite Prekopirajte podatke.

4. Izberite, ali se boste povezali z internetom prek povezave Wi-Fi® ali mobilnega omrežja.

5. Izberite, kam želite prekopirati varnostno kopirane podatke.

§ Tapnite Varnostna kopija iz telefona Android, da brezžično prekopirate podatke iz
starega telefona Android.

§ Tapnite Varnostna kopija iz oblaka, da prekopirate podatke iz telefona Android, ki so
bili varnostno kopirani v shrambo Google Drive™.

§ Tapnite Naprava iPhone, če uporabljate iPhone.

6. Prijavite se v isti Google račun, kot je bil uporabljen za varnostno kopiranje prejšnjega
telefona.

7. Če kopirate varnostno kopirane podatke iz telefona Android, upoštevajte zaslonska navodila
za izbiro imena telefona in aplikacij, ki jih želite obnoviti.

8. Tapnite Dodaj prstni odtis, da boste za odklepanje telefona HTC U11 life nastavili in
uporabljali bralnik prstnih odtisov. Za podrobnosti glejte Bralnik prstnih odtisov na strani
27.

9. Na zaslonu Googlove storitve se prepričajte, da je možnost Varnostno kopiraj v Google
Drive vklopljena za samodejno varnostno kopiranje v telefon HTC U11 life. Priporočamo, da
so možnosti pod izbirama Lokacija in Vzdrževanje naprave vklopljene.

10. Ko se prikaže poziv za dodelitev dovoljenja za Google Assistant, tapnite Da, soglašam.
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11. Nastavite Edge Sense, da boste lahko s preprostim stiskom telefona takoj fotografirali ali
izvedli druga dejanja. Za podrobnosti glejte Kaj je Edge Sense? na strani 39.

12. Upoštevajte preostala navodila za dokončanje nastavitve telefona.

Nekatere funkcije, ki potrebujejo internetno povezavo, na primer storitve, ki uporabljajo lokacijo
in samodejna sinhronizacija spletnih računov, lahko povzročijo dodatne stroške. Da se izognete
dodatnim stroškom, te funkcije izklopite v Nastavitvah. Za dodatne informacije o lokacijskih
storitvah glejte Nastavitve lokacije na strani 115.

Dodajanje družabnih omrežij, e-poštnih računov in
drugega
V HTC U11 life lahko sinhronizirate stike, koledarje in druge informacije iz družabnih omrežij, e-
poštnih računov in spletnih storitev. Glede na vrsto računa prijava v spletne račune omogoča
sinhroniziranje posodobitev med HTC U11 life in spletom.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Računi in
sinhronizacija.

2. Tapnite Dodajanje računa.

3. Tapnite vrsto računa, ki ga želite dodati.

4. Za vnos informacij o računu upoštevajte zaslonska navodila.

Dodate lahko več Google računov.

Sinhronizacija računov

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Računi in
sinhronizacija.

2. Tapnite stikalo Samodejno sinhroniziraj podatke Vklopljeno/izklopljeno, da vklopite ali
izklopite samodejno sinhronizacijo vseh računov.

3. Če želite ročno sinhronizirati posamezne račune, tapnite račun, tapnite Sinhronizacija
računa, nato pa tapnite   Sinhroniziraj.

Na zaslonu Sinhronizacija računa lahko spremenite nastavitve sinhroniziranja za svoj račun
Google.
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Odstranitev računa
Če računov ne uporabljate več, jih lahko odstranite iz HTC U11 life. Z odstranitvijo računa ne
odstranite računov in informacij iz same spletne storitve.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Računi in
sinhronizacija.

2. Tapnite račun.

3. Tapnite Odstrani račun.

Aplikacije drugih ponudnikov lahko tudi po odstranitvi računa iz HTC U11 life ohranijo nekatere
osebne podatke.

Bralnik prstnih odtisov
Telefon HTC U11 life lahko hitro zbudite in odklenete s prstnim odtisom. Dodate lahko do pet
prstnih odtisov.

Pri nastavljanju in uporabljanju bralnika prstnih odtisov upoštevajte spodnje nasvete:

§ Prepričajte se, da sta prst in bralnik prstnih odtisov suha in čista.

§ Uporabite celotno blazinico prsta, vključno s stranmi in vrhom.

§ Pri registriranju prstnega odtisa imejte prst na bralniku prstnih odtisov tako dolgo, da
zavibrira.

§ Bralnik prstnih odtisov ima možnost 360-stopinjskega branja, kar pomeni, da se lahko
bralnika dotaknete z registriranim prstom pod katerim koli kotom, da vklopite zaslon ali
odklenete HTC U11 life.

Bralnika prstnih odtisov morda ne boste mogli nastaviti tako, da bo odklenil telefon HTC U11 life,
če ste prijavljeni v račun Exchange ActiveSync®, ki zahteva, da nastavite drugo možnost za
zaklepanje zaslona (na primer geslo). Pri skrbniku za strežnik Exchange preverite, ali vaš račun
Exchange ActiveSync podpira bralnik prstnih odtisov.

Prvo dodajanje prstnega odtisa

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Varnost in lokacija.

2. Tapnite Prstni odtis  Naprej. 

Če še niste nastavili zaklepanja zaslona, se prikaže poziv, da to storite. Glejte

Nastavitev zaklepanja zaslona na strani 119.

3. Dotaknite se bralnika prstnih odtisov ali tapnite Naprej.

4. Za začetek skeniranja postavite prst ali palec na bralnik prstnih odtisov.
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5. Bralnika se dotikajte tako dolgo, dokler se odtis ne posname uspešno. Najboljše rezultate
boste dosegli, če prst med dotikanjem bralnika držite v isti smeri.

6. Potem ko uspešno registrirate prstni odtis, tapnite Dokončano.

Zdaj lahko s prstnim odtisom zbudite in odklenete HTC U11 life.

Če bralnik po petih poskusih ne uspe prepoznati prstnega odtisa, boste morda morali vnesti
nadomestni vzorec, kodo PIN ali vzorec za zaklepanje zaslona.

Dodajanje, odstranjevanje ali urejanje prstnih odtisov

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Varnost in lokacija.

2. Tapnite Prstni odtis.

3. Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo.

4. Naredite karkoli od naslednjega:

§ Za dodajanje drugega prstnega odtisa tapnite Dodaj prstni odtis.
§ Tapnite registrirani prstni odtis, da ga preimenujete ali izbrišete.
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Prvi teden z novim
telefonom

Način spanja
Način spanja varčuje z energijo, saj preklopi telefon HTC U11 life v način nižje porabe energije,
medtem ko je zaslon izklopljen. Poleg tega tudi preprečuje nenamerne pritiske na tipke, medtem ko
je telefon HTC U11 life v torbici.

Preklop v način spanja
Če želite izklopiti zaslon in preklopiti v način spanja, na kratko pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

HTC U11 life samodejno preklopi v način spanja, če je nekaj časa v mirovanju. Z nastavitvijo časovne
omejitve zaslona lahko spremenite čas, ki poteče, preden telefon HTC U11 life preklopi v način
spanja. Za podrobnosti glejte Nastavitev časa izklopa zaslona na strani 116.

Zbujanje iz načina spanja
Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

Zaklenjeni zaslon
Na zaklenjenem zaslonu lahko naredite naslednje:

§ Zaklenjeni zaslon odklenete tako, da povlečete navzgor.Namesto tega lahko tudi pritisnete in
pridržite senzor prstnih odtisov.

§ Dvakrat tapnite v obvestilu, da skočite neposredno v povezano aplikacijo.

§ Obvestilo povlecite v levo ali desno, da ga odstranite.

§ Povlecite v levo ali desno v obvestilu, da se prikaže  in . Tapnite , da za obvestilo
nastavite dremež.

§ Pritisnite in pridržite obvestilo, da utišate ali blokirate obvestila iz povezane aplikacije. Če
želite prilagoditi nastavitve obvestil, tapnite Več nastavitev. 

Če ne želite, da se vsebina obvestil prikazuje na zaklenjenem zaslonu, izberite Nastavitve 
Varnost in lokacija  Nastavitve zaklenjenega zaslona  Na zaklenjenem zaslonu, nato pa
tapnite Sploh ne prikazuj obvestil.

§ Če želite nastaviti zaklepanje zaslona ali pametno zaklepanje, za podrobnosti glejte 
Nastavitev zaklepanja zaslona na strani 119.
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Poteze s prsti
S potezami s prsti se lahko premikate po začetnem zaslonu, odpirate aplikacije, pregledujete
sezname in še veliko več.

Dotik
Tapnite zaslon s prstom, če želite izbrati elemente na zaslonu, kot so
ikone aplikacij in nastavitev, ali pa pritisnite zaslonske gumbe.

Pritisk in pridržanje
Če želite odpreti razpoložljive možnosti za element (na primer stik
ali povezavo na spletno stran), preprosto pritisnite element in ga
pridržite.

Vlečenje ali podrsanje
Hitro podrsajte s prstom vodoravno po zaslonu, da se premaknete
na druga okna domačega zaslona. Podrsajte navpično, da se
pomaknete po seznamu, dokumentu in drugih elementih.
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Vlečenje
Pred vlečenjem se dotaknite elementa in ga pridržite. Med
vlečenjem prsta ne dvigujte, dokler ne dosežete ciljnega mesta.

Frcanje
Frcanje na zaslonu je podobno podrsanju, vendar je treba s
prsti podrsati z nežnejšimi in hitrejšimi potezami, kot na
primer pri premiku v desno ali levo na začetnem zaslonu ali
pri frcanju po seznamu stikov ali sporočil.

Drsenje z dvema prstoma
V nekaterih aplikacijah lahko pri ogledovanju slike ali
besedila za povečavo razmaknete dva prsta.
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Za pomanjšanje slike ali besedila približajte prsta na
zaslonu.

Dvoprstno podrsanje
Z dvema prstoma podrsajte navzdol od vrstice stanja, da se prikaže celotno
okno Hitre nastavitve.
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Spoznajte svoje nastavitve
Želite spremeniti melodijo zvonjenja, nastaviti povezavo Wi-Fi ali dodati svoje račune? To in še
veliko drugega lahko storite v Nastavitvah.

1. Na zaslonu »Aplikacije« ali v oknu z obvestili odprite »Nastavitve«.

§ Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Nastavitve.

§ Povlecite od vrha zaslona navzdol, nato pa tapnite .

2. Spodaj je navedenih nekaj osnovnih nastavitev, ki jih lahko spremenite: 

§ Tapnite Omrežje in internet, da vzpostavite in konfigurirate brezžično in podatkovno
povezavo, preverite uporabo podatkov, spremenite telefon v brezžično dostopno točko
in drugo.

§ Tapnite Zaslon in gumbi, da spremenite ozadje, prilagodite velikost pisave in zaslona,
nastavite ohranjevalnik zaslona, vklopite/izklopite ambientalni zaslon in drugo.

§ Tapnite Zvok, da spremenite melodijo zvonjenja, določite, ali se pri interakciji s
telefonom pojavita zvok in vibriranje, določite nastavitve načina »Ne moti« in drugo.

§ Tapnite Varnost in lokacija, da pomagate zaščititi telefon, izberete nastavitve
zaklenjenega zaslona, nastavite možnost lokacije in drugo.

§ Tapnite element pod izbiro Predlogi, da preverite nove ali priporočene nastavitve za
prilagoditev.

V Nastavitvah tapnite , da hitro poiščete možnosti in nastavitve.

Uporaba Hitrih nastavitev
V oknu Hitre nastavitve lahko preprosto vklopite ali izklopite nastavitve, kot sta Wi-Fi in
Bluetooth®.

1. Povlecite od vrha zaslona navzdol, da odprete podokno z obvestili.

Neposredno pod vrstico stanja je prikazana kratka vrstica s hitrimi nastavitvami.

2. Če želite prikazati celo ploščo s hitrimi nastavitvami, naredite nekaj od naslednjega:

§ Na zaklenjenem zaslonu enkrat povlecite navzdol od vrha zaslona.

§ Na katerem koli drugem zaslonu z dvema prstoma enkrat povlecite navzdol ali z enim
prstom dvakrat povlecite navzdol od vrstice stanja.

§ Ko je odprta kratka vrstica s hitrimi nastavitvami, tapnite 

3. Za prikaz dodatnih ploščic povlecite v levo ali desno.

4. Če želite vklopiti ali izklopiti nastavitev, preprosto tapnite njeno ploščico.
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Prilagajanje Hitrih nastavitev
Ploščice v Hitrih nastavitvah lahko odstranite, zamenjate ali prerazporedite.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve. 

2. Tapnite  in naredite nekaj od naslednjega:

§ Pritisnite ploščico in jo pridržite, nato pa jo povlecite na želeno mesto.
§ Pritisnite ploščico in jo pridržite, nato pa jo povlecite navzdol v razdelek Za dodajanje

ploščic povlecite, da ne bo več vidna v podoknu Hitre nastavitve.
§ V razdelku Za dodajanje ploščic povlecite povlecite ploščico navzgor, da se prikaže v

podoknu Hitre nastavitve.

3. Pritisnite .

Število ploščic, ki so lahko prikazane v prvem podoknu v Hitrih nastavitvah, je omejeno. Za
prikaz dodatnih ploščic v Hitrih nastavitvah boste morda morali povleči v levo v podoknu Hitre
nastavitve.

Zajemanje zaslona telefona
Se želite pohvaliti z odličnim rezultatom v igri ali napisati objavo v blogu o funkcijah telefona HTC
U11 life? Svoj zaslon lahko preprosto posnamete in ga delite z drugimi.

1. Sočasno pritisnite gumba za VKLOP/IZKLOP inZMANJŠANJE GLASNOSTI.

2. Odprite okno z obvestili, nato pa v obvestilu Zajet posnetek zaslona razmaknite dva prsta.

3. Tapnite Skupna raba.

Vnovičen zagon HTC U11 life (programska
ponastavitev)
Če se HTC U11 life izvaja počasneje kot običajno, je neodziven ali se aplikacija v njem ne izvaja
pravilno, ga poskusite znova zagnati, da boste videli, ali lahko s tem odpravite težavo.

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP, da ga znova vklopite.

2. Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP, nato pa tapnite Znova zaženi.
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Se HTC U11 life ne odziva?
Če se telefon HTC U11 life ne odzove, ko se dotaknete zaslona ali pritisnete gumbe, ga lahko
znova zaženete.

Pritisnite in pridržite gumb za VKLOP/IZKLOP in gumb za ZMANJŠANJE GLASNOSTI,
da telefon zavibrira, nato pa spustite gumba. 

Da bo telefon zavibriral, boste morda morali pridržati gumba od 12 do 15 sekund.

Obvestila
Obvestilna lučka LED
Obvestilna lučka LED sveti:

§ Zeleno, ko je HTC U11 life priključen v napajalnik ali
računalnik in je baterija čisto napolnjena.

§ Utripa zeleno, če vas čaka obvestilo.

§ Oranžno, če se baterija polni.

§ Utripa oranžno, ko je raven napolnjenosti baterije zelo
nizka.
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Okno z obvestili
Ikone za obvestila vas obveščajo o novih sporočilih, dogodkih v koledarju, alarmih in dejavnostih v
teku, kot je na primer prenašanje datotek.

Ko so prikazane ikone za obvestila, odprite okno z obvestili, da preverite podrobnosti prejetih
obvestil.

Okno z obvestili odprete tako, da povlečete z vrha zaslona. 

§ Tapnite obvestilo, da odprete ustrezno aplikacijo.

§ Če želite zapreti samo eno obvestilo na seznamu, ga povlecite v levo ali desno.

§ V obvestilu razširite dva prsta, da ga povečate in prikažete več podrobnosti ali si ogledate, ali je
znotraj njega še kakšno obvestilo. V obvestilu približajte dva prsta, da ga znova pomanjšate.

§ Nekatera obvestila omogočajo takojšnje ukrepanje. Če želite na primer vrniti klic ali odgovoriti
na besedilno sporočilo, lahko tapnete obvestilo o zgrešenem klicu.

§ Če je prikazanih več obvestil, se pomaknite po zaslonu s seznamom, da jih pregledate.

§ Če želite zapreti vsa netrajna obvestila, tapnite Počisti vse.

§ Aplikacije, iz katerih prejemate obvestila, lahko spremenite, za nekatera obvestila pa lahko tudi
nastavite dremež, da jih začasno odstranite. Glejte Upravljanje obvestil aplikacij na strani 37.
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Upravljanje obvestil aplikacij
Izberete lahko, katere vrste obvestil aplikacij želite utišati ali blokirati ali preglasiti nastavitve za
izbiro Ne moti.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Aplikacije in obvestila.

2. Tapnite Obvestila  Obvestila, nato pa tapnite aplikacijo, katere obvestila želite prilagoditi. 

Za prikaz nastavitev obvestil, ki jih lahko prilagodite, lahko tudi pritisnete in pridržite
obvestilo v oknu za obvestila ali na zaklenjenem zaslonu.

3. Tapnite stikalo Vklopljeno/izklopljeno zraven možnosti, ki jo želite preklopiti.

Nastavitve za obvestila aplikacij so uveljavljene za obvestila v oknu z obvestili in na zaklenjenem
zaslonu.

Nastavitev dremeža za obvestila

Za obvestila lahko nastavite dremež, da jih začasno odstranite iz vrstice stanja in okna z obvestili.

1. Povlecite od vrha zaslona navzdol, da odprete podokno z obvestili.

2. Obvestilo počasi povlecite v desno ali levo, nato pa tapnite .

3. Tapnite , nato pa izberite trajanje dremeža za obvestilo.

Obvestilo, za katerega ste nastavili dremež, se prikaže v vrstici stanja in v oknu z obvestili takoj, ko
se konča čas dremeža.

Vklop ali izklop pik obvestil
Nekatere aplikacije lahko prikažejo piko, ko imajo na voljo obvestila. Pike obvestil lahko vklopite ali
izklopite.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Aplikacije in obvestila.

2. Tapnite Obvestila.

3. Tapnite stikalo Vklopljeno/izklopljeno zraven možnosti Dovoli obvestilne pike, da jo
vklopite ali izklopite.

Izbiranje, kopiranje in lepljenje besedila
1. Pritisnite in pridržite besedo.

2. Povlecite označevalnika začetka in konca, da označite besedilo, ki ga želite izbrati.

3. Tapnite Kopiraj.

4. V polju za vnos besedila (na primer pri sestavljanju e-poštnega sporočila) pritisnite in
pridržite točko, na katero želite prilepiti besedilo.

5. Tapnite Prilepi.
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Skupna raba besedila

1. Potem ko izberete besedilo, tapnite Skupna raba.

2. Izberite, kje želite souporabljati izbrano besedilo.

Vnašanje besedila
Tipkovnica postane na voljo, ko tapnete besedilno polje v aplikaciji.

Pri uporabi funkcije Gboard upoštevajte naslednje:

Postavitev tipkovnic je lahko nekoliko drugačna in je odvisna od besedilnega polja, ki je trenutno
aktivno.

§ Tapnite tipke na zaslonski tipkovnici, da vnesete črke in številke, kot tudi ločila in simbole.

§ Z nekaterimi tipkami je povezano več znakov ali naglasov. Pritisnite in pridržite tipko, da
vnesete številke, simbole ali naglašene črke.

§ Tapnite , da se prikažejo tipke s številkami in simboli.

§ Tapnite , da izberete med širokim naborom čustvenih simbolov in sličic GIF.

§ Tapnite , da prevedete besedilo, preklopite na enoročni način tipkanja, dostopite do
nastavitev tipkovnice in drugih možnosti.

§ Pritisnite , da zaprete zaslonsko tipkovnico.

Vnašanje besedila z govorom

1. Kliknite v področju, v katerega želite vnesti besedilo.

2. Na tipkovnici tapnite .

3. Izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Ločila vnesete tako, da izgovorite njihovo ime. Recite
na primer »Prinesite vodo vejica brisače vejica in očala pika«. Besedilo
bo prikazano kot »Prinesite vodo, brisače in očala.«.
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Edge Sense

Kaj je Edge Sense?

§ Vsebina pomoči v tem dokumentu temelji na naslednji različici aplikacije: 1.21.9x.

§ Prenesite najnovejšo različico vmesnika HTC Edge Sense iz Trgovina Google Play, da boste
lahko uživali v dodatnih funkcijah.

Edge Sense zagotavlja intuitiven način za delo s telefonom HTC s preprostim stiskom na spodnjih
straneh. Vmesnik Edge Sense lahko prilagodite za hiter zagon priljubljene aplikacije ali izvedbo
določenih dejanj.

Spodaj so navedena dejanja, ki jih je trenutno mogoče dodeliti potezam stiska v vmesniku
Edge Sense:

§ Zagon aplikacije Fotoaparat HTC, ki mu je privzeto dodeljena poteza kratkega stiska. Glejte 
Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense na strani 41.

§ Zagon privzetega glasovnega pomočnika, ki mu je privzeto dodeljena poteza stiska in
pridržanja. Glejte Tipkanje z glasom s funkcijo Edge Sense na strani 43.

Če želite, lahko preklopite tudi na drugo aplikacijo glasovnega pomočnika, če ste jo prenesli
iz Trgovina Google Play. Glejte Dodeljevanje druge aplikacije glasovnega pomočnika
vmesniku Edge Sense na strani 43.

§ Zagon privzete glasbene aplikacije. S kratkim stiskom lahko izvedete predvajanje ali
prekinitev, medtem ko se glasba izvaja v ozadju.

§ Zagon katere koli druge aplikacije, ki je prednameščena ali prenesena v vaš telefon.

§ Zajemanje posnetkov zaslona.

§ Vklop ali izklop svetilke.

§ Vklop ali izklop Wi-Fi dostopne točke.

§ Razširitev ali strnitev okna z obvestili.

Poleg zgoraj navedenega lahko prilagodite poteze stiska tako, da izvedejo določena dejanja v
aplikaciji. Glejte Dodeljevanje dejanj v aplikaciji za poteze stiska na strani 45.

§ Razen zajemanja posnetkov zaslonov in izvajanja dejanj v aplikaciji lahko zgornja dejanja
sprožite s potezami stiska tudi, ko je zaslon izklopljen.

§ Edge Sense zagotavlja podporo za Glasba Google Play in glasbene aplikacije drugih ponudnikov,
ki upoštevajo standard za nadzor glasbe Android.
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Nastavitev funkcije Edge Sense
Če funkcije Edge Sense niste nastavili pri prvi nastavitvi telefona, lahko to naredite v Nastavitvah.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite  Nastavitve  Edge Sense. 

Nastavitveni zaslon vmesnika Edge Sense se samodejno prikaže tudi, ko prvič stisnete na
spodnjih straneh telefona.

2. Za dokončanje postopka upoštevajte zaslonska navodila.

Ko končate z nastavljanjem vmesnika Edge Sense, ta deluje v Osnovnem načinu, ki privzeto
omogoča, da s stiskom telefona zaženete aplikacijo Fotoaparat in fotografirate. Glejte Snemanje
posnetkov s fotoaparatom s funkcijo Edge Sense na strani 41. Če želite potezi stiska dodeliti drugo
dejanje ali aplikacijo, glejte Spreminjanje dejanja, ki se izvede, ko stisnete telefon na strani 41.

Edge Sense vključuje tudi Napredni način, ki zagotavlja dve vrsti potez stiska: kratki stisk ter stisk
in pridržanje. Za podrobnosti glejte Omogočanje naprednega načina na strani 42.

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Edge Sense
Vmesnik Edge Sense lahko vklopite ali izklopite v Nastavitvah.

1. Izberite Nastavitve.

2. Za vklop ali izklop tapnite stikalo Edge Sense Vklopljeno/izklopljeno.

Vmesnik Edge Sense lahko tudi vklopite ali izklopite v hitrih nastavitvah.
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Snemanje posnetkov s fotoaparatom s funkcijo
Edge Sense
Takoj zaženite fotoaparat in začnite fotografirati s stiskom telefona.

Prenesite najnovejšo različico aplikacij HTC Edge Sense in Fotoaparat iz trgovine Trgovina
Google Play.

Stisnite na spodnjih straneh telefona HTC, da odprete aplikacijo Fotoaparat, nato pa znova stisnite,
da fotografirate. 

S stiskom telefona odprete aplikacijo Fotoaparat v zadnjem načinu zajemanja, ki ste ga uporabljali.
Ko znova stisnete, fotoaparat glede na način zajemanja posname fotografijo, video ali avtoportret.

Če v nastavitvah vmesnika Edge Sense vklopite Napredni način, lahko stisnete in pridržite spodnji
strani telefona, da preklopite med glavnim in sprednjim fotoaparatom, medtem ko ste v aplikaciji
Fotoaparat. Za podrobnosti glejte Omogočanje naprednega načina na strani 42.

Privzeti dejanji v aplikaciji za aplikacijo Fotoaparat sta kratki stisk za fotografiranje ter stisk in
pridržanje za preklop med sprednjim in glavnim fotoaparatom. Poteze stiska lahko spremenite
tako, da izvedejo druga dejanja v aplikaciji. Če vas zanima, kako, preberite temo Spreminjanje
dejanj v aplikaciji na strani 46.

Spreminjanje dejanja, ki se izvede, ko stisnete telefon
Ko stisnete telefon, se privzeto odpre aplikacija Fotoaparat. Dodelite lahko potezo stiska, da
izvedete drugo dejanje ali zaženete drugo aplikacijo.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite  Nastavitve  Edge Sense.

2. Tapnite Prilagodi dejanje stiska in izberite želeno možnost. 

Če želite, da telefon zaznava stisk samo takrat, ko je zaslon vklopljen, počistite možnost Omogoči
potezo, ko je zaslon izklopljen.

3. Če želite shraniti nastavitev, pritisnite .

Za Edge Sense lahko dodelite še eno dejanje. Za podrobnosti glejte Omogočanje naprednega načina
na strani 42.
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Omogočanje naprednega načina
Če vklopite Napredni način, aktivirate potezo stiska in pridržanja. V tem načinu lahko z
vmesnikom Edge Sense naredite naslednje:

§ Med uporabo Fotoaparat HTC stisnite in pridržite spodnji strani telefona, da preklopite med
glavnim in sprednjim fotoaparatom. To lahko naredite samo, če je dejanje stiska, pa naj gre za
kratki stisk ali stisk in pridržanje, nastavljeno na Zaženi aplikacijo Fotoaparat.

§ Med stiskom lahko izvedete dve različni dejanji, odvisno od tega, kako dolgo stiskate. Kratki
stisk privzeto odpre aplikacijo Fotoaparat. S stiskom in pridržanjem zaženete privzetega
glasovnega pomočnika, ki je Google Assistant. Ti potezi stiska lahko dodelite drugim
dejanjem.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite  Nastavitve  Edge Sense.

2. Izberite potrditveno polje Omogoči napredni način.

3. Za nastavitev ravni moči stiska upoštevajte navodila na zaslonu.

4. Če želite spremeniti dejanje, ki ga izvedete telefon, ko ga stisnete, tapnite Prilagodi dejanje
kratkega stiska in izberite želeno možnost.

5. Če želite spremeniti dejanje, ki ga izvede telefon, ko ga stisnete in pridržite, tapnite Prilagodi
dejanje stiska in pridržanja, nato pa izberite želeno možnost.

6. Če želite shraniti nastavitve, pritisnite .
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Tipkanje z glasom s funkcijo Edge Sense
Za tipkanje lahko namesto zaslonske tipkovnice uporabite svoj glas.

§ Iz trgovine Trgovina Google Play prenesite najnovejšo različico vmesnika HTC Edge Sense.

§ Pod izbiro Nastavitve  Edge Sense se prepričajte, da je možnost Tipkovnica izbrana pod izbiro
Možnosti v aplikaciji.

1. Kliknite aplikacijo, v katero želite vnesti besedilo.

2. Medtem ko je prikazana zaslonska tipkovnica, stisnite spodnji strani telefona in izgovorite
besede, ki ste jih natipkali. 

Če ste se med govorjenjem ustavili, za nadaljevanje glasovnega tipkanja znova stisnite ali se
dotaknite ikone mikrofona na zaslonu.

V Naprednem načinu je zagon Google Assistant privzeto dodeljen potezi stiska in pridržanja. Glejte 
Omogočanje naprednega načina na strani 42. Medtem ko niste v aplikaciji Fotoaparat ali ko
zaslonska tipkovnica ni prikazana, stisnite in pridržite na spodnjih straneh telefona, da zaženete
Google Assistant. S pomočjo glasu lahko nato izvedete spletno iskanje, zastavite vprašanja o
vremenu in še veliko več.

Dodeljevanje druge aplikacije glasovnega pomočnika
vmesniku Edge Sense
Edge Sense lahko nastavite tako, da uporabite drugo aplikacijo glasovnega pomočnika, ki ste jo
prenesli iz Trgovina Google Play.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite  Nastavitve  Edge Sense.

2. Tapnite Prilagodi dejanje kratkega stiska ali Prilagodi dejanje stiska in pridržanja,
odvisno od tega, kateri potezi stiska je trenutno dodeljen privzeti glasovni pomočnik.

3. Tapnite Zaženi privzetega glasovnega pomočnika  Aplikacija za pomoč.

4. Izberite aplikacijo glasovnega pomočnika, ki jo želite uporabljati z vmesnikom Edge Sense,
nato pa tapnite V redu.
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Prilagajanje ravni moči stiska
Če med držanjem telefona na straneh po nesreči zaženete Fotoaparat ali dodelite bližnjico,
naravnajte vmesnik Edge Sense tako, da bo učinkoviteje zaznaval moč stiska.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite  Nastavitve  Edge Sense.

2. Tapnite Prilagodite raven moči stiska.

3. Tapnite Preskusite raven moči stiska.

4. Za dokončanje postopka upoštevajte zaslonska navodila.

Stiskanje za izvedbo dejanj v aplikacijah
Edge Sense omogoča izvajanje določenih dejanj v aplikacijah s preprostim stiskanjem telefona.

Na voljo so privzete aplikacije, ki so že preddefinirane s potezami stiska za izvajanje dejanj:

§ Če želite prikazati vse privzete aplikacije s preddefiniranimi dejanji, mora imeti telefon
vzpostavljeno internetno povezavo in te aplikacije morajo biti že nameščene v telefonu. Tapniti
morate tudi Dodaj več možnosti v aplikaciji, nato pa pri prvi uporabi funkcije možnosti v
aplikaciji tapniti Strinjam se.

§ Večina privzetih aplikacij ni izbranih. Da bi omogočili njihove poteze stiska, jih morate izbrati.
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Dodeljevanje dejanj v aplikaciji za poteze stiska
V posamezni aplikaciji lahko prilagodite poteze stiska tako, da izvedejo dotik ali dvojni dotik na
določenem področju zaslona.

§ Če Napredni način ni omogočen v vmesniku Edge Sense, lahko prilagodite samo potezo kratkega
stiska.

§ Na voljo so privzete aplikacije, ki so že preddefinirane z določenimi dejanji. Glejte Stiskanje za
izvedbo dejanj v aplikacijah na strani 44.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite  Nastavitve  Edge Sense.

2. Pod možnostjo Možnosti v aplikaciji tapnite Dodaj več možnosti v aplikaciji.

3. Tapnite aplikacijo, ki jo želite prilagoditi.

4. Tapnite Kratki stisk.

5. Pojdite na zaslon v aplikaciji, kjer želite uveljaviti potezo stiska.

6. Tapnite , nato pa tapnite področje, kot je zaslonski gumb, ki ga želite dodeliti.

7. Izberite, ali želite dodeliti Dotik ali Dvojni dotik, nato pa tapnite V redu.

§ Na izbranem zaslonu lahko dodelite samo dejanje dotika ali dvojnega dotika. Potezi stiska ne
morete dodeliti nabora dejanj na zaslonu na dotik.

§ Ne dodajajte dejanja, pri katerem se morate za dotik nečesa pomakniti navzdol po zaslonu.
Ustvarjena poteza stiska morda ne bo sprožila dejanja, če ste se pomaknili na drug položaj na
tem zaslonu.

§ Dejanja, kot so približevanje prstov, pomikanje ter pritisk in pridržanje trenutno niso podprta.

8. Vnesite ime prilagojenega dejanja, nato pa tapnite Shrani.

9. Če želite prilagoditi potezo stiska in pridržanja, tapnite Stisk in pridržanje  Dodaj novo
dejanje in ponovite korake od 5 do 8. 

Če ste zapustili zaslon aplikacije in niste dokončali nastavitve njenih možnosti v aplikaciji,
tapnite , da nadaljujete, ali , da končate postopek prilagajanja.

10. Ko končate, trikrat tapnite , da se vrnete na zaslon Edge Sense. 

Prilagojena aplikacija bo prikazana na seznamu Možnosti v aplikaciji.
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Primer dodeljevanja dejanj v aplikaciji
Oglejte si primer prilagajanja vmesnika Edge Sense za zagon in zaustavitev časomera v aplikaciji
Ura.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite  Nastavitve  Edge Sense.

2. Pod možnostjo Možnosti v aplikaciji tapnite Dodaj več možnosti v aplikaciji.

3. Na seznamu aplikacij tapnite Ura.

4. Tapnite Kratki stisk.

5. Tapnite , nato pa tapnite zavihek Časovnik, da ga dodelite potezi kratkega stiska.

6. Izberite dejanje Dotik in se dotaknite V redu.

7. Vnesite ime dejanja, na primer Pojdi v časovnik, nato pa tapnite Shrani.

8. Tapnite Stisk in pridržanje  Dodaj novo dejanje.

9. V aplikaciji Ura podrsajte na zavihek Časovnik.

10. Nastavite želeni čas odštevanja. Nato se dotaknite , da zaženete časomer in pustite, da
konča odštevanje.

11. Če želite dodeliti gumb za zagon časovnika potezi stiska in pridržanja, tapnite , nato pa
tapnite .

12. Izberite dejanje Dotik in se dotaknite V redu.

13. Vnesite ime dejanja, na primer Zaženi ali ustavi časovnik, nato pa tapnite Shrani.

14. Trikrat tapnite , da se vrnete na zaslon Edge Sense.

Če želite uporabiti stiskanje tudi za odpiranje aplikacije Ura, tapnite Prilagodi kratki stisk ali
Prilagodi stisk in pridržanje. Izberite Zaženi aplikacijo, nato pa izberite Ura.

Zdaj preizkusite delovanje. Potem ko zaženete aplikacijo Ura, stisnite na spodnjih straneh telefona,
da se odpre zaslon časomera, nato pa za začetek odštevanja stisnite in pridržite. Za ustavitev
odštevanja znova stisnite in pridržite.

Spreminjanje dejanj v aplikaciji
Ne glede na to, ali gre za privzete aplikacije ali lastne prilagojene aplikacije, lahko spremenite
dejanja v aplikacijah, ki so dodeljena njihovim potezam stiska.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor in tapnite  Nastavitve  Edge Sense.

2. Pod možnostjo Možnosti v aplikaciji tapnite aplikacijo, ki jo želite prilagoditi.
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3. Izberite, ali boste prilagodili potezo Kratkega stiska ali Stiska in pridržanja.

4. Če ste že ustvarili več dejanj, izberite tisto, ki ga želite dodeliti potezi stiska. Tapnete lahko
tudi Dodaj novo dejanje, da ustvarite novo.

Tapnite , da spremenite ime ustvarjenega dejanja.
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Posodobitve

Preverjanje različice programske opreme v sistemu
Preden namestite posodobitev sistemske programske opreme, lahko najprej preverite, katera
različico sistema Android je nameščena v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Sistem  O telefonu.

3. Preverite možnost Različica sistema Android.

Ročno preverjanje posodobitev programske opreme

Preden preverite, ali so na voljo posodobitve, vklopite mobilne podatke ali povežite HTC U11 life
v omrežje Wi-Fi.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Sistem  Sistemske posodobitve.

3. Tapnite Preveri, ali je na voljo posodobitev.

Nameščanje posodobitev aplikacij iz trgovine Trgovina
Google Play
Večina aplikacij se posodobi z izboljšavami in popravki napak iz trgovine Trgovina Google Play.
Aplikacije lahko ročno posodobite ali telefon nastavite tako, da samodejno prenese in namesti
posodobitve aplikacij, ko so te na voljo.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Trgovina Play.

2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

3. Tapnite Moje aplikacije in igre.
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4. Na zavihku Posodobitve se prikaže seznam aplikacij, za katere so na voljo posodobitve.

5. Tapnite Posodobi zraven aplikacije, ki jo želite posodobiti. 

Če želite posodobiti vse aplikacije, tapnite Posodobi vse.

V Trgovina Google Play tapnite   Nastavitve  Samodejno posodobi aplikacije, da izberete,
kako želite, da Trgovina Google Play posodablja aplikacije.
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Postavitev in pisave
domačega zaslona

Dodajanje plošče na začetni zaslon

Če želite na začetni zaslon dodati več plošč, mora na plošči začetnega zaslona ostati vsaj ena
ikona aplikacije ali pripomoček.

Aplikacijo ali pripomoček povlecite v desno, nato pa ga spustite na novo ploščo začetnega zaslona, ki
se prikaže.

Če premaknete vse ikone aplikacij ali pripomočke s plošče začetnega zaslona na drugo ploščo
začetnega zaslona, bo prazna plošča na začetnem zaslonu samodejno izbrisana.

Razporejanje plošč na začetnem zaslonu

§ Skrajno leve plošče začetnega zaslona ni mogoče premakniti.

§ Nove plošče začetnega zaslona ni mogoče dodati pred začetni zaslon na skrajni levi strani.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu.

2. Pomaknite se na ploščo začetnega zaslona, ki jo želite premakniti.

3. Povlecite ploščo začetnega zaslona, ki jo želite premakniti na novo mesto.

Nastavitev ozadja začetnega zaslona
Izberite med razpoložljivimi ozadji, fotografijo, ki ste jo posneli s fotoaparatom, ali sliko v telefonu.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zaslon in gumbi. 

Če želite, lahko tudi pritisnete in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu, nato pa tapnete
Ozadja.

2. Tapnite Ozadje.
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3. Izberite, kje želite izbrati ozadje.

4. Izberite želeno sliko, nato pa tapnite Nastavi ozadje.

V nekaterih primerih se prikaže možnost za uporabo slike na začetnem in zaklenjenem zaslonu.

Spreminjanje privzete velikosti pisave
1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zaslon in gumbi.

2. Tapnite Dodatno  Velikost pisave, nato pa izberite želeno pisavo.

51 Postavitev in pisave domačega zaslona



Pripomočki in bližnjice

Vrstica s priljubljenimi
Vrstica s priljubljenimi omogoča dostopanje do pogosto uporabljenih aplikacij in drugih bližnjic z
enim dotikom. Aplikacije v zagonski vrstici lahko spremenite.

Vrstico s priljubljenimi lahko prilagodite tako:

1. V vrstici s priljubljenimi pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite zamenjati, nato pa jo
povlecite na prazen prostor na začetnem zaslonu ali na možnost Odstrani na vrhu zaslona. 

2. Podrsajte navzgor na začetnem zaslonu, da se odpre zaslon Vse aplikacije.

3. Pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na prazno mesto v vrstici s
priljubljenimi.

Aplikacije v vrstici s priljubljenimi lahko tudi združite v mapo. Glejte temo Združevanje aplikacij
na začetnem zaslonu in v vrstici s priljubljenimi na strani 53

Dodajanje pripomočkov in bližnjic na začetni zaslon
Pripomočki omogočajo hiter prikaz pomembnih informacij in predstavnostne vsebine.

1. Pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu.

2. Tapnite Pripomočki.

3. Poiščite pripomoček ali bližnjico, ki jo želite dodati na začetni zaslon.

4. Pritisnite in pridržite pripomoček ali bližnjico, nato pa jo povlecite na začetni zaslon, na
katerega jo želite dodati. 

Pri dodajanju bližnjice boste morali določiti nekaj nastavitev, preden bo bližnjica dodana na
začetni zaslon.
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Združevanje aplikacij na začetnem zaslonu in v vrstici s
priljubljenimi

1. Za samodejno ustvarjanje skupine pritisnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na
drugo aplikacijo. 

2. Tapnite skupino, da jo odprete.

3. Tapnite Neimenovana mapa, da vnesete ime skupine.

4. Če želite v skupino dodati več aplikacij, preprosto povlecite aplikacijo na skupino.

V nastavitve skupine lahko dodate tudi bližnjice. Bližnjico najprej dodajte na začetni zaslon, nato pa
jo povlecite na skupino.

Odstranjevanje elementov iz skupine

1. V vrstici s priljubljenimi ali na začetnem zaslonu tapnite skupino, da jo odprete.

2. Pritisnite in pridržite aplikacijo ali bližnjico v skupini, nato pa jo povlecite na prazen prostor
na začetnem zaslonu ali na možnost Odstrani na vrhu zaslona.

Odstranjevanje elementa z začetnega zaslona
Pritisnite in pridržite element, ki ga želite odstraniti, nato pa ga povlecite na možnost Odstrani na
vrhu zaslona.
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Nastavitve zvoka

Spreminjanje melodije zvonjenja
Na seznamu razpoložljivih melodij zvonjenja izberite drugo melodijo ali pa uporabite svojo.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zvok.

2. Tapnite Melodija zvonjenja telefona.

3. Na seznamu izberite melodijo zvonjenja. 

Če želite uporabiti svojo melodijo zvonjenja, se pomaknite na dno seznama in tapnite Dodaj ton
zvonjenja.

4. Ko končate z izbiranjem melodije zvonjenja, tapnite V redu.

Spreminjanje zvoka obvestil
Zvok obvestila izberite na seznamu ali uporabite svojega.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zvok.

2. Tapnite Dodatno  Privzeti zvok obvestila, nato pa izberite zvok na seznamu. 

Če želite za zvok obvestil uporabiti svojo melodijo, se pomaknite na dno seznama in tapnite
Dodaj ton zvonjenja.

3. Ko končate z izbiranjem zvoka obvestil, tapnite V redu.

Nastavitev privzete glasnosti
1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zvok.

2. Povlecite drsnike za glasnost za vsako vrsto izvora zvoka.
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Naravnavanje slušalk HTC USonic
Pri uporabo slušalk HTC USonic s telefonom HTC U11 life lahko izkusite glasbo, ki je prilagojena
vašim ušesom. Slušalke pregledajo vaša ušesa in določijo najustreznejšo raven zvoka za vas.

Slušalke HTC USonic lahko uporabljate samo s telefonom HTC U11 life in drugimi združljivimi
telefoni HTC, ki zagotavljajo podporo za HTC USonic.

1. Slušalke HTC USonic priključite v telefon in jih vstavite v uho.

2. Če prvič priključujete slušalke in se prikaže poziv za nastavitev osebnega zvočnega profila,
tapnite Začetek. 

Izberite lahko tudi Nastavitve, nato pa tapnete HTC USonic s funkcijo aktivnega
zmanjševanja hrupa.

3. Tapnite Začnite s pregledom, nato pa počakajte, da telefon konča nastavitev zvočnega
profila.

4. Tapnite Opravljeno.

§ Za iste ali druge slušalke HTC USonic lahko dodate drug profil. Preprosto tapnite HTC USonic s
funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa  .

§ HTC USonic ni na voljo prek priključka HDMI, Bluetooth, Miracast™ ali izhoda za zvok USB.

Vklop ali izklop funkcije aktivnega zmanjševanja hrupa
S funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa lahko zmanjšate moteč hrup v ozadju. Privzeto je
vklopljena, potem ko prvič ustvarite svoj osebni zvočni profil. S priključenimi slušalkami HTC
USonic lahko jasno slišite glasbo, videoposnetke ali igre, ne da bi morali v glasnih okoljih povečati
glasnost. Ko ne potrebujete funkcije aktivnega zmanjševanja hrupa, jo lahko izklopite.

V nekaterih regijah boste morali za vklop ali izklop funkcije aktivnega zmanjševanja hrupa
ločeno od osebnega zvočnega profila morda prenesti in namestiti najnovejšo posodobitev
sistema.

§ Če želite izklopiti in nato znova vklopiti funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa, s potegom
odprite okno z obvestili in tapnite  v obvestilu HTC USonic s funkcijo aktivnega
zmanjševanja hrupa.

§ Če izklopite osebni zvočni profil, izklopite tudi funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa. Med
uporabo aplikacije, ki predvaja zvok, s potegom odprite okno z obvestili in tapnite
Onemogoči HTC USonic. Izberete lahko tudi Nastavitve in tapnete stikalo HTC USonic s
funkcijo aktivnega zmanjševanja hrupa Vklopljeno/izklopljeno. 

Ko znova vklopite svoj osebni zvočni profil HTC USonic, se funkcija aktivnega zmanjševanja
hrupa tudi vklopi ali izklopi glede na svoje prejšnje stanje.
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Fotografiranje in snemanje
videoposnetkov

Fotoaparat HTC
S fotoaparatom lahko posnamete odlične fotografije in videoposnetke. Zaradi priročnosti je na voljo
več načinov za zagon aplikacije Fotoaparat.

§ Če ste nastavili Edge Sense, kadar koli preprosto stisnite na spodnji strani telefona, ne glede
na to, ali je zaslon vklopljen ali izklopljen. 

Za podrobnosti glejte Kaj je Edge Sense? na strani 39 in Snemanje posnetkov s fotoaparatom
s funkcijo Edge Sense na strani 41.

§ Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

§ Ko je zaslon izklopljen, dvakrat pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP. 

Prepričajte se, da je stikalo »Skoči na fotoaparat« Vklopljeno/izklopljeno vklopljeno pod izbiro
Nastavitve  Sistem  Jeziki in vnos  Dodatno  Skoči na fotoaparat.

Prikaže se način Fotografija, ki je privzeta možnost zajemanja.

Preklopite med načini bliskavice.

Odprite izvlečni meni, da izberete način zajemanja in nastavitve fotoaparata.

Preklopite med načini HDR za fotografiranje.

Preklopite med sprednjim in glavnim fotoaparatom.

Preklopite med načinoma Videoposnetek in Fotografija.
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Posnemite fotografijo.

Oglejte si zadnjo posneto fotografijo ali videoposnetek.

Povečava/pomanjšava
Preden posnamete običajno fotografijo ali videoposnetek, razširite dva prsta za povečavo ali ju
približajte za pomanjšavo. Povečava ali pomanjšava je mogoča tudi med snemanjem.

Vklop in izklop bliskavice fotoaparata
Za izbiro nastavitve bliskavice tapnite ikono bliskavice. 

Če uporabljate  ali , fotoaparat pametno nastavi najboljšo svetlost bliskavice za fotografijo.

V načinu Avtoportretna fotografija lahko tudi tapnete ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite
bliskavico zaslona.

Uporaba gumbov za glasnost za zajemanje
V aplikaciji Fotoaparat lahko nastavite gumba za GLASNOST tako, da delujeta kot kontrolnika za
sprostitev sprožilca ali povečavo/pomanjšavo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

3. Tapnite Nastavitve  Možnosti gumba za glasnost.

4. Izberite, kako želite uporabljati gumba za glasnost, ko ste v aplikaciji Fotoaparat.

Izbiranje načina zajemanja
Izberite način zajemanja, ki ga boste uporabili za snemanje fotografij ali videoposnetkov.
Fotoaparat v telefonu HTC U11 life ločuje načine zajemanja v kategorije, da lahko hitro poiščete
želeni način.

1. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

V ležečem načinu lahko tudi podrsate z levega roba na desno ali v pokončnem načinu
podrsate z zgornjega roba navzdol.

2. Če si želite ogledati razpoložljive načine zajemanja, se pomaknite po meniju.

57 Fotografiranje in snemanje videoposnetkov



3. Tapnite način zajemanja, ki ga želite uporabiti.

4. Če želite hitro preklopiti med sprednjim in glavnim fotoaparatom, na zaslonu iskala tapnite
.

5. Ko ste v drugih način zajemanja, lahko hitro preklopite nazaj v način »Fotografija« ali
»Videoposnetek«, ne da bi odprli izvlečni meni.Neposredno pod gumbom sprožilca tapnite

, da preklopite nazaj v način »Fotografija« ali , da preklopite v način »Videoposnetek«.

Nastavitve načina zajemanja
Nastavitve za nekatere načine zajemanja, na primer za način Fotografija ali Videoposnetek, lahko
spremenite. Če želite spremeniti nastavitve, izberite način, nato pa tapnite , da prikažete in
izberete razpoložljive nastavitve za način.

Način Nastavitev Opis

Fotografija

Samoportretna
fotografija

Pro

Preklopite med nastavitvami časa, da nastavite samodejni
časomer ali ga izklopite. Za podrobnosti glejte Snemanje
fotografij s samodejnim časovnikom na strani 63.

Fotografija

Samoportretna
fotografija

Pro

Nastavite kakovost in razmerje stranic fotografije. Za
podrobnosti glejte Nastavitev kakovosti in velikosti
fotografije na strani 59.

Videoposnetek

Avtoportretni
videoposnetek

Nastavite kakovost videoposnetka. Za podrobnosti glejte 
Nastavitev ločljivosti videoposnetkov na strani 61.

Videoposnetek

Avtoportretni
videoposnetek

Za vklop in izklop zvoka visoke ločljivosti tapnite Zvok
visoke ločljivosti. Za podrobnosti glejte Vklop zvoka
visoke ločljivosti na strani 61.

Pro Za fotografije izberite format RAW ali JPG. Za podrobnosti
glejte Snemanje fotografije RAW na strani 71.

Samoportretna
fotografija

Samoportretna
panorama

Vklopite in izklopite Polepšanje v živo. Za podrobnosti
glejte Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo
na strani 62.
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Fotografiranje
1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Fotografija, če ga ne uporabljate. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina
zajemanja na strani 57.

3. Fotoaparat usmerite proti predmetu, ki ga želite zajeti. Fotoaparat samodejno nastavi fokus,
medtem ko ga premikate. Če želite izostriti drug predmet, lahko tudi tapnete zaslon.

4. Če želite ročno prilagoditi osvetlitev, tapnite zaslon, nato pa s prstom povlecite gor in dol.

Vklopite lahko tudi možnost Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«, ki omogoča osvetlitev ali
zatemnitev predmeta z enim dotikom. Glejte Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij na strani
64.

5. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

V nastavitvah načina Fotografija tapnite Možnosti fotoaparata, nato pa vklopite možnost
Samodejno zajemanje nasmeha, da nastavite fotoaparat tako, da samodejno fotografira, ko se
oseba nasmehne.

Nastavitev kakovosti in velikosti fotografije
1. Preklopite v način Fotografija ali Samoportretna fotografija. Namesto tega lahko tudi

izberete način Pro.

2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

3. Tapnite trenutno nastavitev, na primer , da spremenite kakovost in velikost ali
razmerje stranic fotografije.
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Nasveti za boljše fotografije
Spodaj si lahko ogledate nekaj nasvetov za snemanje boljših fotografij z aplikacijo Fotoaparat.

Pred zajemanjem
§ Prepričajte se, da sta leči fotoaparata in bliskavice čisti in da na njima ni prstnih odtisov.

Obrišite jih z mehko in čisto krpo iz mikrovlaken.

§ Telefon pridržite tako, da s prsti ne boste blokirali leče fotoaparata in bliskavice.

Za čiste, ostre posnetke
§ Tapnite zaslon, da nastavite ostrino in dinamično prilagodite kontrast slike, kar je včasih

zaželeno, če želite izdelati makro, ki izdela učinek zunaj sredine bokeh ali fotografirati med
premikanjem. Prilagodite osvetlitev, da bo predmet svetlejši ali temnejši in bogatejši. Za
podrobnosti glejte Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij na strani 64.

§ Če se predmet premika, v iskalu pritisnite in pridržite predmet, da zaklenete izostritev.

§ Če so deli slike osenčeni, drugi pa osvetljeni, s funkcijo HDR zajemite več posnetkov različnih
osvetlitev in jih združite v en posnetek. Ko uporabljate funkcijo HDR, držite telefon HTC U11
life pri miru ali ga postavite na ravno površino. Za podrobnosti glejte Uporaba funkcije HDR
Boost na strani 65.

§ Pri snemanju panoramske fotografije zajemite celoten prizor in se usmerite na predmet z
nevtralnim tonom, da bo osvetlitev na združeni sliki uravnotežena.

§ Med fotografiranjem pazite, da ne premikate fotoaparata, kar še posebej velja v pogojih slabe
osvetlitve. Med zajemanjem fotografij RAW v načinu Pro držite telefon pri miru in ne
premikajte fotoaparata.

§ Hrup slike lahko nadzirate tako, da prilagodite nastavitve ISO, zaslonke in osvetlitve
fotoaparata. Te lahko regulirate z načinom Pro in shranite do tri različne ročne nastavitve za
fotografijo. Glejte Ročna prilagoditev nastavitev fotoaparata na strani 70.

Zajema tudi format RAW, ki je primeren za nadaljnjo obdelavo fotografij. Glejte Snemanje
fotografije RAW na strani 71.

Drugi nasveti
§ V nastavitvah za Fotoaparat tapnite Mreža, ki vam bo v pomoč pri uokvirjanju predmeta ali

izboljšanju kompozicije.

§ Po končanem zajemanju lahko izboljšate fotografijo v aplikaciji Google Foto.

Snemanje videoposnetka
1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Videoposnetek. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na
strani 57.

3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .
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4. S preprostim dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali območje. Po
dotiku lahko tudi spremenite osvetlitev, tako da povlečete navzgor in navzdol po zaslonu.

5. Tapnite ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico.

6. Za začasno ustavitev snemanja tapnite , nato pa tapnite , da nadaljujete s snemanjem.

7. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Nastavitev ločljivosti videoposnetkov

1. Preklopite v način Videoposnetek.

2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

3. Če želite spremeniti ločljivost videoposnetka, tapnite Kakovost.

Vklop zvoka visoke ločljivosti
Videoposnetke, vključno z avtoportetnimi, lahko posnamete z zvokom visoke ločljivosti.

§ Zvok visoke ločljivosti je na voljo samo, če nastavite kakovost videoposnetka na HD (720p) ali
višjo.

§ Videoposnetka, ki ga snemate v načinu visoke ločljivosti, ne morete začasno ustaviti.

1. Preklopite v način Videoposnetek.

2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

3. Za vklop zvoka visoke ločljivosti tapnite Zvok visoke ločljivosti.

4. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .

5. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Videoposnetki, shranjeni z zvokom visoke ločljivosti, so shranjeni v formatu datoteke MKV
(videoposnetek Matroska).

Fotografiranje med snemanjem videoposnetka – VideoPic

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Videoposnetek. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na
strani 57.

3. Za začetek snemanja tapnite .

4. Med snemanje kadar koli tapnite , da zajamete mirujoč posnetek.

5. Za zaustavitev snemanja tapnite .
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Avtoportreti
Izboljšanje videza kože s funkcijo Polepšanje v živo
Preden posnamete avtoportret, izboljšajte videz kože. Funkcija Polepšanje v živo v realnem času
zgledi kožo.

Ko je vklopljen način HDR, je funkcija Polepšanje v živo onemogočena.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Avtoportretna fotografija. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina
zajemanja na strani 57.

3. Če na zaslonu iskalnika ni prikazana vrstica za prilagajanje Polepšanje v živo, tapnite , da
odprete izvlečni meni, nato pa tapnite .

4. Če želite spremeniti raven glajenja kože, povlecite drsnike na traku za prilagoditev.

Ko boste naslednjič želeli uporabljati avtoportrete brez funkcije Polepšanje v živo, tapnite , da
odprete izvlečni meni, nato pa tapnite , da izklopite funkcijo Polepšanje v živo.

Samodejno snemanje avtoportretov
Med snemanjem avtoportreta se ne premikajte ali pa se preprosto nasmehnite. To funkcijo morate
samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Avtoportretna fotografija. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina
zajemanja na strani 57.

3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

4. Tapnite Nastavitve  Možnosti fotoaparata.

5. Izberite možnost Samodejno zajemanje avtoportreta, nato pa tapnite zunaj izvlečnega
menija, da ga zaprete.

6. Pripravite se in se uokvirite na zaslonu iskala.

7. Če želite avtoportret posneti samodejno, poglejte v sprednji fotoaparat, nato pa naredite
naslednje:

§ bodite pri miru, dokler se belo polje na zaslonu iskala ne spremeni v zeleno;
§ ali pa se nasmehnite v fotoaparat; smejte se nekaj sekund, dokler naprava ne naredi

posnetka.
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Snemanje avtoportretov z glasovnimi ukazi
Avtoportretne fotografije ali videoposnetke lahko preprosto posnamete z glasovnimi ukazi. To
funkcijo morate samo vklopiti v nastavitvah fotoaparata.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Avtoportretna fotografija ali Avtoportretni videoposnetek. Za
podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na strani 57.

3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

4. Tapnite Nastavitve  Možnosti fotoaparata.

5. Izberite možnost Zajemanje z glasovnim ukazom, nato pa tapnite zunaj izvlečnega menija,
da ga zaprete.

6. Pripravite se in se uokvirite na zaslonu iskala.

7. Poglejte v sprednji fotoaparat, nato pa naredite naslednje:

§ recite Ptička ali Slikaj da posnamete avtoportret;
§ recite Akcija ali Snemamo, da posnamete lastni videoposnetek.

Glasovne ukaze lahko uporabite tudi z glavnim fotoaparatom. Preklopite v način Fotografija,
nato pa v nastavitvah fotoaparata izberite Zajemanje z glasovnim ukazom.

Snemanje fotografij s samodejnim časovnikom
Če uporabite samodejni časovnik, aplikacija Fotoaparat do posnetka odšteva. Sami lahko izberete
čas odštevanja.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Izberite način zajemanja, ki ga želite uporabiti. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina
zajemanja na strani 57.

3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

4. Za nastavitev časa odštevanja tapnite Časomer.

5. Za začetek časomera tapnite . Fotoaparat po končanem odštevanju posname fotografijo.

Obračanje kotov avtoportretov
Želite, da je kot slikanja isti kot tisti, pod katerim se vidite na zaslonu iskala?

1. Preklopite v način Avtoportretna fotografija. Če želite izvedeti, kako preklopiti med načini
zajemanja, glejte Izbiranje načina zajemanja na strani 57.

2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.
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3. Tapnite Nastavitve  Možnosti fotoaparata.

4. Prepričajte se, da je izbrana možnost Shrani prezrcaljene avtoportrete.

Hitro prilagajanje osvetlitve fotografij
Telefon HTC U11 life omogoča hitro prilagajanje ravni osvetlitve ali svetlosti v realnem času.
Vklopite možnost Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«, če želite, da fotoaparat samodejno
prilagodi osvetlitev, ko se dotaknete temnejšega ali preveč osvetljenega dela na zaslonu iskala.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Fotografija ali Panorama. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina
zajemanja na strani 57.

3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

4. Tapnite Nastavitve.

5. Izberite možnost Dotaknite se »Samodejna osvetlitev«.

6. Tapnite temnejše območje, da ga osvetlite, ali pa tapnite preveč osvetljeno območje, da ga
zatemnite. 

Nadaljnjo natančno nastavitev lahko izvedete z ročno prilagoditvijo osvetlitve tako, da s
prstom povlečete gor in dol.

7. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

Snemanje neprekinjenih fotografij
Želite fotografirati premikajoče se stvari? To lahko naredite, ne glede na to, ali gre za nogometno
tekmo ali avtomobilsko dirko.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Fotografija. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na strani
57.

3. Pritisnite in pridržite . 

Fotoaparat bo posnel zaporedne fotografije predmeta, ki vas zanima.
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Uporaba funkcije HDR Boost
Pri snemanju portretov na svetlem ozadju lahko s funkcijo HDR Boost, ki je kratica za High
Dynamic Range, jasno zajamete predmete. HDR Boost deluje tudi v okoljih s slabo osvetlitvijo, v
katerih zagotavlja jasnejše fotografije z manj hrupa.

Funkcija HDR Boost deluje najbolje, kadar se predmet ne premika. Fotoaparat posname več
fotografij z različnimi ravnmi osvetlitve in jih združi v eno fotografijo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Fotografija. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na strani
57.

3. Prepričajte se, da je izbrana možnost  ali . Če ni, tapnite , da jo spremenite. 

Zvok HDR je na voljo tudi v načinu avtoportretne fotografije in je privzeto omogočen.

4. Uokvirite prizor ali predmet, ki ga želite zajeti.

5. Tapnite .

Avtoportretna panorama
Z načinom Panoramski avtoportret lahko posnamete avtoportret z več osebami.

Ko uporabljate način Panoramski avtoportret, nekatere funkcije fotoaparata, na primer
povečava/pomanjšava, niso na voljo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Panoramski avtoportret. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina
zajemanja na strani 57.

3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

4. Prepričajte se, da je izbrana možnost .

5. Telefon pridržite v višini obraza in v pokončni usmerjenosti.

6. Ko ste pripravljeni posneti sredinski posnetek, tapnite .
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7. Medtem ko držite fotoaparat pri miru, telefon počasi pomaknite v levo ali desno na njegovi
osi, da se belo polje za zajemanje premakne v stransko okno panorame. 

Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju
zaslišite zvok zaslonke.

8. Nato telefon počasi pomaknite v nasprotno smer, dokler se belo polje za zajemanje ne
premakne na drugo stran panoramskega posnetka.

Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju
zaslišite zvok zaslonke.

Fotoaparat vse sličice poveže v eno fotografijo.

Za najboljše rezultate natančno upoštevajte ravno in linearno pot polja za zajemanje v
panoramskem oknu. Pazite, da telefona ne boste nagnili navzgor ali navzdol ali premaknili polja
za zajemanje z njegove poti.
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Snemane avtoportretne panorame z izjemno širokim
zornim kotom
Če želite zajeti več prijateljev ali večji prizor, nastavite način Panoramski avtoportret na izbiro
Najširše, da združite pet fotografij namesto treh.

Ko uporabljate način Panoramski avtoportret, nekatere funkcije fotoaparata, na primer
povečava/pomanjšava, niso na voljo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Panoramski avtoportret. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina
zajemanja na strani 57.

3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

4. Tapnite , da preklopite na .

5. Telefon pridržite v višini obraza in v pokončni usmerjenosti.

6. Ko ste pripravljeni posneti sredinski posnetek, tapnite .

7. Medtem ko držite fotoaparat pri miru, telefon počasi pomaknite v levo ali desno na njegovi
osi, da se belo polje za zajemanje premakne v stransko okno panorame. 

Polje za zajemanje postane zeleno in pri fotografiranju zaslišite zvok zaslonke. Ko je posneta
druga fotografija, lahko vidite, da se panorama razširi.

8. Telefon še naprej počasi pomikajte v levo in desno, da napolnite celotno panoramo v
fotografijami.

Za najboljše rezultate sledite zaporedju zajemanja, prikazanemu na spodnji sliki.

Fotoaparat vse sličice poveže v eno fotografijo.
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Snemanje panoramske fotografije
Z enim potegom posnemite širšo sliko pokrajine.

Ko uporabljate način panoramske fotografije, nekatere funkcije fotoaparata, kot je na primer
povečava/pomanjšava, niso dostopne.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Panoramsko. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na strani
57.

3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .

4. Premikajte napravo levo ali desno v ležečem ali pokončnem pogledu. Za samodejno
zajemanje sličic držite telefon HTC U11 life čim bolj mirno.

Če želite kadar koli ustaviti snemanje, lahko tudi tapnete .

Fotoaparat vse sličice poveže v eno fotografijo.
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Napredne funkcije
fotoaparata

Snemanje videoposnetka v počasnem načinu
Po delih podoživite zelo hitro dejanje in dodajte svojim videoposnetkom občutek napetosti.

Ko uporabljate ta način, se zvok snema, vendar je omogočen šele, ko videoposnetek predvajate z
običajno hitrostjo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v Počasni način. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na strani 57.

3. Za začetek snemanja tapnite .

4. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Snemanje videoposnetka Hyperlapse
Želite v videoposnetku uporabiti učinek hitrega premikanja? Z načinom Hyperlapse lahko pospešite
videoposnetke do 12-krat.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Hyperlapse. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na strani
57.

3. Ko ste pripravljeni na snemanje, tapnite .

4. Z dotikom na zaslonu iskala spremenite fokus na drug predmet ali območje.

5. Tapnite ikono bliskavice, da vklopite ali izklopite bliskavico.

6. Za zaustavitev snemanja tapnite .

Izbiranje prizora
Namesto da ročno prilagodite nastavitve fotoaparata, lahko izberete prizor s preddefiniranimi
nastavitvami, ki najbolj ustrezajo okolju, ki ga zajemate.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Pro. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na strani 57.
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3. Tapnite  in izberite prednastavljen prizor. Izberite: 

§ , če zajemate nočni prizor, na primer obris mesta ali ulice z nočno osvetljavo. Za
najboljše rezultate pri snemanju držite fotoaparat pri miru.

§ , če zajemate hitro premikajoč se predmet, na primer otroka pri športni aktivnosti ali
premikajoč se avto.

§ , če zajemate bližnji posnetek predmeta, na primer rože ali žuželke.

4. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .

Če morate ročno prilagoditi prizor in ga shraniti kot novo prednastavitev, glejte Ročna prilagoditev
nastavitev fotoaparata na strani 70.

Ročna prilagoditev nastavitev fotoaparata
Želite nadzirati nastavitve fotoaparata za različna okolja ali pogoje osvetlitve? Uporabite način Pro,
s katerim lahko ročno prilagodite vrednosti za nastavitve, kot so ravnovesje beline, osvetlitev, ISO in
druge. Prilagoditve lahko nato shranite za vnovično uporabo.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Pro. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na strani 57.

3. Tapnite nastavitev in povlecite njen drsnik, da izvedete prilagoditve. 

Znova tapnite nastavitev, da skrijete drsnik.

4. Če želite shraniti prilagoditve kot nastavitev po meri, tapnite , izberite Po meri 1, 2 ali 3,
nato pa tapnite Shrani.

Če želite uporabiti eno od nastavitev po meri, tapnite  ali , nato pa izberite nastavitev
po meri ( ,  ali ), ki jo želite uporabiti.

5. Če želite preklopiti nastavitev nazaj na samodejno, tapnite .

6. Ko ste pripravljeni posneti fotografijo, tapnite .
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Snemanje fotografije RAW
Želite imeti na fotografijah več podrobnosti ali popraviti osvetlitev med obdelavo? Z načinom Pro
lahko posnamete fotografije, ki bodo shranjene kot datoteke s slikami RAW v obliki zapisa DNG
skupaj s stisnjeno različico JPG.

Datoteke s slikami RAW zavzamejo veliko pomnilniškega prostora. Priporočamo, da kot privzeto
shrambo za fotografije in videoposnetke uporabite pomnilniško kartico.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono fotoaparata, da odprete aplikacijo Fotoaparat.

2. Preklopite v način Pro. Za podrobnosti glejte Izbiranje načina zajemanja na strani 57.

3. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

4. Prepričajte se, da je izbrana možnost . Če ni, tapnite , da jo spremenite.

Tapnete lahko tudi , da preklopite na , če želite shraniti samo stisnjeno različico JPG.

5. Tapnite .

Kako aplikacija Fotoaparat zajema fotografije RAW?
Aplikacija Fotoaparat zajema fotografije v oblikah zapisa DNG RAW in JPG.

Digitalni negativ (DNG) je oblika zapisa fotografije RAW odprtega standarda brez izgube. Ker je
datoteka RAW običajno od dva do šestkrat krat večja od datoteke JPEG, ki je ni mogoče prikazati v
večini aplikacij prikazovalnikov fotografij, se fotografija posname v oblikah zapisa DNG in JPG. Če
uporabite aplikacijo Google Foto, je na fotografiji prikazana ikona , ki kaže, da obstaja različica
datoteke v formatu DNG RAW.

Fotografije RAW niso obdelane, ko so zajete, da se ohrani večina izvirnih podatkov slike, kot je na
primer dinamični obseg, zato da lahko z naprednimi orodji za urejanje prilagodite osvetlitev in
opravite strokovne prilagoditve. Ko opravite prilagoditve, shranite fotografijo RAW kot datoteko
JPG, če jo želite natisniti ali deliti z drugimi.
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Telefonski klici

Klicanje
Za klicanje uporabite aplikacijo »Telefon«.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo Telefon.

2. Naredite nekaj od naslednjega:

§ Če želite poklicati številko, tapnite . Vnesite telefonsko številko ali prvih nekaj črk
imena stika, da se prikažejo ustrezni stiki.

§ Če želite poklicati shranjeni stik, tapnite 
§ Če želite poklicati stik iz zgodovine klicev, tapnite 
§ Če želite poklicati stik, ki ste ga nastavili kot priljubljenega, tapnite 

3. Tapnite stik, ki ga želite poklicati, ali tapnite . 

Če ima telefonska številka tudi interno številko, po povezavi z glavno številko tapnite , nato pa
pokličite interno številko.

4. Ko končate klic, tapnite .

Odgovor na zgrešeni klic
Če zgrešite klic, je v vrstici stanja prikazana ikona zgrešenega klica .

1. S potegom odprite okno z obvestili, da preverite, kdo vas je poklical.

2. Če želite vrniti klic, tapnite Povratni klic.

Če imate več zgrešenih klicev, tapnite obvestilo o zgrešenih klicih, da odprete aplikacijo Telefon v
.

Klicanje številke iz sporočila, e-poštnega sporočila ali
dogodka v koledarju
Ko sprejmete besedilno sporočilo, e-poštno sporočilo ali dogodek v koledarju, ki vsebuje številko
telefona, za klic preprosto tapnite številko.
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Odgovarjanje na klic ali njegova zavrnitev
Ko prejmete telefonski klic, se prikažete fotografija in številka klicatelja, če sta na voljo.

Naredite nekaj od naslednjega:

§ Tapnite Sprejmi ali Zavrni.
§ Če je telefon zaklenjen, povlecite  navzgor, da odgovorite na klic, ali navzdol, da ga zavrnete.

Če povlečete  iz spodnje leve strani zaslona na sredino zaslona, lahko zavrnete klic in
klicatelju pošljete besedilno sporočilo.

Utišanje zvonjenja brez zavrnitve klica
Naredite nekaj od naslednjega:

§ Pritisnite gumb za ZMANJŠANJE GLASNOSTI ali POVEČANJE GLASNOSTI.
§ Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.

Kaj lahko delam med klicem?
Med pogovorom lahko vklopite ali izklopite zvočnik, postavite klic na čakanje in drugo.

Postavitev klica na čakanje
Če želite postaviti klic na čakanje, tapnite Zadrži. V vrstici stanja se prikaže ikona klica na čakanju

.

Če želite nadaljevati klic, znova tapnite Zadrži.

Preklapljanje med klici
Če že kličete in sprejmete drug klic, lahko preklopite med dvema klicema.

1. Ko sprejmete drugi klic,  povlecite navzgor, da sprejmete drugi klic in prvega postavite na
čakanje. 

Če želite odgovoriti na dohodni klic in končati trenutni klic, povlecite  s spodnje desne strani
zaslona na sredino zaslona.

2. Za preklop med klici tapnite Zamenjaj.

Vklop ali izklop zvočnika med klicem

Če želite zmanjšati morebitno okvaro sluha, telefona HTC U11 life ne držite zraven ušesa, ko je
vklopljen zvočnik.

§ Na zaslonu za klic tapnite . V vrstici stanja se prikaže ikona zvočnika .

§ Če želite izklopiti zvočnik, tapnite .
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Utišanje mikrofona med klicem
Na zaslonu za klicanje tapnite , da preklopite med vklopom ali izklopom mikrofona. Ko je
mikrofon izklopljen, se v vrstici stanja prikaže ikona utišanja .

Nastavitev konferenčnega klica
Vzpostavitev konferenčnega klica s prijatelji, družino ali sodelavci je zelo preprosta. Vzpostavite ali
sprejmite klic, nato pa preprosto vzpostavite vsak naslednji klic in ga dodajte v konferenco.

Prepričajte se, da je storitev konferenčnega klicanja aktivirana. Za podrobnosti se obrnite na
mobilnega operaterja.

1. Pokličite prvega udeleženca konference.

2. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , nato pa pokličite številko drugega udeleženca. Prvi
udeleženec je postavljen na čakanje.

3. Ko je vzpostavljena povezava z drugim udeležencem, tapnite .

4. Če želite dodati drugega udeleženca, tapnite , nato pa pokličite številko stika.

5. Ko je povezava vzpostavljena, tapnite , da dodate udeleženca v konferenčni klic. Tapnite
Upravljanje, da dostopite do možnosti, kot je prekinitev klica z udeležencem.

6. Če želite končati konferenčni klic, tapnite .

Zgodovina klicev
V zgodovini klicev lahko preverite zgrešene, odhodne in prejete klice.

1. Na domačem zaslonu tapnite ikono telefona, da odprete aplikacijo Telefon.

2. Povlecite na zavihek .

3. Naredite nekaj od naslednjega:

§ Tapnite  na desni strani imena ali številke za klic.
§ Pritisnite in pridržite ime ali številko na seznamu, da se prikaže meni z možnostmi.
§ Tapnite   Zgodovina klicev, da prikažete zgrešene klice.

Dodajanje nove telefonske številke v stike iz zgodovine klicev

1. Na zavihku  tapnite  na levi strani nove telefonske številke.

2. Tapnite .

3. Tapnite Ustvari nov stik ali tapnite stik na seznamu, da shranite številko tega stika.
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Čiščenje seznama zgodovina klicev

1. Na zavihku  tapnite   Zgodovina klicev.

2. Pod možnostjo Zgodovina klicev tapnite   Izbriši zgodovino klicev.

Blokiranje klicatelja
Kadar želite blokirati telefonsko številko ali stik, bodo vsi klici s te telefonske številka ali stika
samodejno zavrnjeni.

1. Na zavihku  tapnite ime stika ali telefonsko številko, ki jo želite blokirati, nato pa tapnite
Blokiraj/prij. než. vsebino.

2. Tapnite Blokiraj.

Klicatelja lahko vedno odstranite s seznama blokiranih klicateljev. Na zavihku  tapnite ime
stika ali številko, nato pa tapnite Odblokiranje telefonske številke  Odblokiraj.
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SMS in MMS

O aplikaciji Sporočila
Z aplikacijo Sporočila lahko pošiljate in prejemate besedilna (SMS) in predstavnostna (MMS)
sporočila med telefonom HTC U11 life in drugim telefonom, ki je pripravljen za sporočanje. MMS
lahko vsebuje besedilo in slike, posnet glas, zvočne ali video datoteke ali kartice stika (vCard). Za
ustrezne stroške za pošiljanje sporočil glejte svoj naročniški paket.

Pošiljanje besedilnega sporočila (SMS)

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.

2. Tapnite .

3. V polje Za vnesite ime stika, mobilno številko ali elektronski naslov. Stik lahko tudi izberete s
seznama.

4. V besedilnem polju začnite sestavljati sporočilo.

5. Tapnite  za pošiljanje ali pritisnite , da shranite sporočilo kot osnutek. 

§ Za posamezno besedilno sporočilo obstaja omejitev števila znakov. Ko enkrat presežete
omejitev znakov, je ustvarjeno novo sporočilo, ki je ob sprejemu samodejno združeno s prvim.
Ko se približate omejitvi, se število znakov prikaže nad gumbom »Pošlji«.

§ Besedilno sporočilo se samodejno spremeni v večpredstavnostno, če mu priložite element ali
sestavite zelo dolgo sporočilo.

76 SMS in MMS



Pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS)
Če morate v besedilno sporočilo dodati malce več, lahko pošljete večpredstavnostno sporočilo
(MMS) s slikami, videoposnetki ter zvočnimi ali video datotekami.

Preden priložite in pošljete videoposnetek, ga najprej zmanjšajte, da velikost datoteke ne bo
presegla omejitve velikosti sporočil.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.

2. Tapnite .

3. V polje Za vnesite ime stika, mobilno številko ali elektronski naslov. Stik lahko tudi izberete s
seznama.

4. Tapnite  znotraj besedilnega polja, nato pa izberite vrsto priloge, na primer nalepko,
fotografijo, videoposnetek, glasovni posnetek ali svojo lokacijo.

5. Tapnite besedilno polje in vnesite naslov ali besedilo.

6. Tapnite  za pošiljanje ali pritisnite , da shranite sporočilo kot osnutek.

Glede na ločljivost fotografskih ali video prilog so te lahko v večpredstavnostnem sporočilu
prikazane kot obrezane sličice.

Pošiljanje skupinskega sporočila (SMS)
Skupinska sporočila poenostavljajo sočasno pošiljanje sporočil več stikom. Izberete lahko pošiljanje
skupinskega sporočila SMS ali skupinskega sporočila MMS.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.

2. Tapnite   Začni skupinski pogovor.

3. V polje Za vnesite ime stika ali mobilno številko. Namesto tega lahko tapnete stik tudi
tapnete pod možnostjo Najbolj priljubljeni stiki ali na seznamu. 

Če izberete stik s seznama in ne pod možnostjo Najbolj priljubljeni stiki, tapnite ime in ne
fotografijo stika.

4. Ko končate, tapnite .

5. Tapnite besedilno polje in začnite sestavljati sporočilo.

6. Tapnite  za pošiljanje ali pritisnite , da shranite sporočilo kot osnutek.

Odgovarjanje na sporočila

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.

2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem
stikom.

3. Tapnite besedilno polje in vnesite sporočilo.

4. Tapnite .
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Posredovanje sporočila

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.

2. Tapnite stik (ali telefonsko številko), da se prikažejo sporočila, ki ste jih izmenjali s tem
stikom.

3. Pritisnite in pridržite sporočilo, dokler ni izbrano, nato pa tapnite  na vrhu zaslona.

4. Izberite stik v pojavnem oknu. Če stik ni naveden, tapnite Novo sporočilo in vnesite ali
izberite stik.

5. Tapnite .

Blokiranje sporočil neznanih stikov
Blokirajte neželena sporočila in poskrbite, da bo vaš zaslon Sporočila čist.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.

2. Za izbiro pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko).

3. Tapnite  na vrhu zaslona. Ko vam stik pošlje sporočila, ta ne bodo prikazana na zaslonu
Sporočila, prav tako pa ne boste prejemali obvestil in klicev.

4. Če želite prikazati vse blokirane številke in stike, tapnite   Blokirani stiki. 

Če želite prebrati sporočila blokiranega stika ali številke, na zaslonu Sporočila tapnite  
Arhivirano.

Brisanje sporočil in pogovorov
Odprite aplikacijo Sporočila in naredite karkoli od naslednjega:

Brisanje Postopek

Pogovora Pritisnite in pridržite stik (ali telefonsko številko), da ga izberete, nato pa tapnite .

Sporočila Tapnite nit pogovora s stikom (ali telefonsko številko), pritisnite in pridržite sporočilo,
da ga izberete, nato pa tapnite .

Spreminjanje nastavitev in pridobivanje pomoči

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Sporočila.

2. Naredite nekaj od naslednjega:

§ Če želite spremeniti nastavitve aplikacije Sporočila, tapnite   Nastavitve.
§ Če želite spremeniti nastavitve za posamezna sporočila ali stike, tapnite pogovor s

stikom (ali telefonsko številko), nato pa tapnite   Osebe in možnosti.
§ Če želite pridobiti pomoč ali posredovati povratne informacije, na zaslonu s pogovori ali

sporočili tapnite   Pomoč in povratne informacije.
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Stiki

Seznam stikov
Stiki Aplikacija Stiki navaja vse stike, ki ste jih shranili v Google račun. Z aplikacijo Stiki lahko
preverjate komunikacije z ljudmi, ki so vam pomembni.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Stiki. 

2. Spodaj je navedenih nekaj dejanj, ki jih lahko izvedete:

§ dodajanje novega stika; glejte Dodajanje novega stika na strani 79;
§ brisanje stika z dotikom ikone ;
§ preverjanje zgodovine komunikacij s stiki;
§ združevanje stikov z uporabo oznak; glejte Združevanje stikov v oznake na strani 80;
§ iskanje stikov z dotikom ikone  na vrhu zaslona.

Če želite razvrstiti stike po imenu ali priimku, tapnite   Nastavitve  Razvrsti po.

Dodajanje novega stika
Dodajte nove stike ali jih uvozite s kartice SIM.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Stiki.

2. Tapnite .

3. Tapnite polje Ime, nato pa vnesite ime stika. Tapnite , da ločeno vnesete ime, srednje ime
ali priimek in pripono, kot je na primer Ml.
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4. Tapnite , da v stik dodate fotografijo.

5. V prikazana polja vnesite podatke o stiku. 

Za vnos dodatnih informacij tapnite Več polj.

6. Ko končate, tapnite Shrani na vrhu zaslona.

Če želite uvoziti stike s kartice SIM, tapnite   Nastavitve  Uvozi  Kartica SIM.

Urejanje podatkov o stiku
Opravite spremembe v obstoječem stiku.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Stiki.

2. Tapnite stik, ki ga želite urediti.

3. Tapnite  na v spodnjem desnem kotu zaslona.

4. Vnesite nove informacije.

5. Tapnite Shrani na vrhu zaslona.

Združevanje stikov v oznake
Stike lahko organizirate tako, da jih združite pod oznako.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Stiki.

2. Tapnite   Ustvarjanje oznake.

3. Vnesite ime oznake, nato pa tapnite V redu.

4. Tapnite Dodajanje stikov.

5. Pritisnite in pridržite prvi stik, ki ga želite dodati, nato pa tapnite še druge stike za dodajanje.

6. Ko končate, tapnite Dodaj na vrhu zaslona.

Pošiljanje sporočila ali e-poštnega sporočila stikom v oznaki

Vsako poslano besedilno sporočilo vam bo zaračunano. Če na primer pošljete sporočilo skupini
petih ljudi, vam bo zaračunanih pet sporočil.

1. Na zaslonu Stiki tapnite .

2. Tapnite ime oznake, v katero želite poslati e-poštno ali besedilno sporočilo.

3. Tapnite , nato pa tapnite Pošlji e-pošto ali Pošlji sporočilo.
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Urejanje oznake

1. Na zaslonu Stiki tapnite 

2. Pod možnostjo Oznake tapnite oznako, ki jo želite urediti.

3. Naredite lahko naslednje:

§ Spremenite ime oznake, tako da tapnete   Preimenovanje oznake.
§ Dodate več stikov v skupino, tako da tapnete .
§ Odstranite stike iz skupine, tako da tapnete   Odstranitev stikov.
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Baterija

Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije
Koliko časa bo baterija zdržala, preden je boste morali znova napolniti, je odvisno od tega, kako
uporabljate HTC U11 life. Za podaljšanje življenjske dobe baterije preizkusite nekatere izmed
spodnjih nasvetov.

Uporaba funkcij za upravljanje napajanja
§ Vklopite možnost Varčevanje z energijo akumulatorja pod izbiro Nastavitve 

Akumulator.

§ Če nadzirate porabo baterije, lahko določite, s čim najbolj porabljate energijo in se odločite,
kaj boste naredili glede tega. Za podrobnosti glejte temo Preverjanje porabe baterije na strani
84.

Upravljajte povezave
§ Če brezžične povezave, na primer mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi ali

Bluetooth niso v uporabi, jih izklopite.

§ Sistem GPS vklopite samo, če potrebujete natančno lokacijo, na primer med uporabo
navigacije ali aplikacij, ki temeljijo na lokaciji. Glejte Nastavitve lokacije na strani 115.

§ Način za letalo vklopite, če ne potrebujete brezžičnih povezav in ne želite prejemati klicev ali
sporočil.

Upravljajte zaslon
Če zmanjšate svetlost, pustite, da zaslon preklopi v spanje, ko ni v uporabi, in ga ohranjate
preprostega, pomagate pri varčevanju z energijo.

§ Zmanjšajte svetlost. Glejte Svetlost zaslona na strani 116.

§ Časovno omejitev zaslona nastavite na krajši čas. Glejte Nastavitev časa izklopa zaslona na
strani 116.

§ Za začetni zaslon ne uporabljajte animiranega ozadja. Animacijski učinki so lepi, vendar
porabljajo veliko baterije.

Pomaga tudi, če za ozadje uporabite čisto, črno ozadje. Manj barv kot je prikazanih, manj
baterije se porablja. Glejte Nastavitev ozadja začetnega zaslona na strani 50.
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Upravljajte aplikacije
§ Optimizacija baterije pomaga podaljšati čas pripravljenosti baterije. Glejte Optimizacija

baterije za aplikacije na strani 84.

§ Namestite najnovejše posodobitve programske opreme in aplikacij. Posodobitve včasih
vključujejo tudi izboljšave za delovanje baterije.

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

Veliko aplikacij izvaja procese ali sinhronizira podatke v ozadju, tudi ko jih ne uporabljate. Če
obstajajo aplikacije, ki jih ne potrebujete, jih odstranite.

Če je aplikacija prednameščena in je ni mogoče odstraniti, lahko z njenim onemogočenjem
preprečite, da se stalno izvaja in sinhronizira podatke. Glejte Onemogočanje aplikacij na
strani 95.

Drugi nasveti
Če želite iztisniti še malce energije iz baterije, preizkusite spodnje nasvete:

§ Utišajte glasnost zvonjenja in medijev.

§ Zmanjšajte uporabo vibriranja ali zvočnega odziva. V Nastavitvah tapnite Zvok, nato pa
izberite, katerih možnosti ne potrebujete in jih lahko onemogočite.

§ Preverite nastavitve aplikacij, saj boste lahko odkrili dodatne možnosti za optimizacijo
baterije.

Uporaba načina varčevanja z energijo akumulatorja
Način varčevanja z energijjo akumulatorja pomaga podaljšati življenjsko dobo akumulatorja.
Zmanjšajte uporabo določenih funkcij telefona, ki porabljajo veliko energije, na primer lokacijske
storitve in mobilna povezava.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Akumulator.

3. Za vklop ali izklop načina varčevanja z energijo akumulatorja tapnite stikalo »Varčevanje z
energijo akumulatorja« Vklopljeno/izklopljeno. 

Če želite nastaviti, kdaj se samodejno vklopi ta način, tapnite Varčevanje z energijo
akumulatorja  Samodejni vklop, nato pa izberite raven baterije.

Prikaz odstotka napolnjenosti akumulatorja
Odstotek preostale napolnjenosti baterije si lahko ogledate v vrstici stanja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Akumulator.

3. Za prikaz odstotka napolnjenosti akumulatorja v vrstici stanja tapnite stikalo »Odstotek
napolnjenosti akumulatorja« Vklopljeno/izklopljeno.
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Preverjanje porabe baterije
Ogledate si lahko, kako sistem in aplikacije uporabljajo baterijo in koliko energije se porablja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Akumulator.

3. Tapnite   Prikaz vseh podatkov o uporabi naprave ali Prikaz uporabe aplikacij, nato pa
tapnite element, da preverite, kako uporablja baterijo.

4. Če se med ogledovanje podrobnosti o uporabi baterije prikaže razdelek Upravljanje porabe
akumulatorja, lahko tapnete možnost pod njim, da prilagodite nastavitve, ki vplivajo na
uporabo baterije.

Porabo baterije za posamezne aplikacije lahko preverite tudi tako, da izberete Nastavitve, nato pa
tapnete Aplikacije in obvestila  Podatki o aplikaciji. Tapnite aplikacijo, ki jo želite preveriti, nato
pa tapnite Akumulator.

Optimizacija baterije za aplikacije
Če imate medtem, ko je telefon v načinu spanja, vzpostavljene povezave, kot je na primer Wi-Fi,
lahko nekatere aplikacije še naprej porabljajo baterijo. Od sistema Android 6.0 naprej je
optimizacija baterije privzeto omogočena za vse aplikacije, s čimer se pomaga podaljšati čas
pripravljenosti baterije, ko telefona ne uporabljate.

Funkcija optimizacije baterije začne delovati, če je telefon dlje časa v mirovanju.

Izklop optimizacije baterije v aplikacijah
Če imate aplikacije, za katere ne želite omogočiti optimizacije baterije, lahko v njih izklopite to
funkcijo.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Akumulator.

3. Tapnite   Optimizacija akumulatorja.

4. Tapnite Ni optimizirano  Vse aplikacije, da se prikaže celoten seznam aplikacij.

5. Če želite izklopiti optimizacijo baterije v aplikaciji, tapnite ime aplikacije, nato pa tapnite Ne
optimiziraj  Dokončano. 

Ponovite postopek, če želite izklopiti optimizacijo tudi za druge aplikacije.

Če želite filtrirati seznam in si ogledati, za katere aplikacije je optimizacija baterije onemogočena,
tapnite Vse aplikacije  Ni optimizirano.
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Pomnilnik

Sprostitev pomnilniškega prostora
Ko boste HTC U11 life uporabljali dlje časa, so bo v njem nabrala večja količina podatkov in
napolnila pomnilnik. Spodaj lahko preberete nekaj nasvetov o tem, kako sprostiti pomnilniški
prostor.

Upravljanje fotografij in videoposnetkov
§ Potem ko s fotoaparatom posnamete neprekinjene posnetke, lahko obdržite samo najboljši

posnetek. Če preostalih ne potrebujete, jih lahko zavržete.

§ Potem ko uredite fotografijo ali obrežete videoposnetek, se izvirna datoteka ohrani. Izvirne
datoteke lahko izbrišete ali jih premaknete na kakšno drugo mesto, na primer v računalnik.

§ Če pošiljate videoposnetke samo prek sporočil MMS, uporabite nizko ločljivost.
Videoposnetki z večjo ločljivostjo zasedejo več prostora.

§ Datoteke s slikami RAW zavzamejo veliko pomnilniškega prostora. Priporočamo, da kot
privzeto shrambo za fotografije in videoposnetke uporabite pomnilniško kartico. Če na
pomnilniški kartici primanjkuje prostora, razmislite o premiku slikovnih datotek RAW na
drug računalnik.

§ Vklopite Upravitelj shrambe, ki vam bo pomagal obravnavati stare datoteke in
videoposnetke v telefonu.

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če ste prenesli aplikacije, ki jih ne potrebujete več, jih odstranite. Glejte Odstranjevanje aplikacije
na strani 92.

Prednameščene aplikacije lahko onemogočite, če jih ne uporabljate. Glejte Onemogočanje aplikacij
na strani 95.

Ročna sprostitev prostora
Na zaslonu Prostor za shranjevanje tapnite Sprostitev prostora. Telefon nato preveri shrambo
telefona in predlaga elemente, ki jih boste morda želeli izbrisati.
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Vrste shrambe
Od sistema Android 6.0 naprej je bilo opravljenih nekaj sprememb glede načina in mesta
shranjevanja prenesenih aplikacij in njihovih podatkov.

Shramba telefona
To je notranji pomnilnik, ki vsebuje sistem Android, prednameščene aplikacije, e-poštna sporočila,
besedilna sporočila in predpomnjene podatke iz aplikacij. V ta pomnilnik lahko namestite tudi
prenesene aplikacije in posnete fotografije, videoposnetke in posnetke zaslona.

Pomnilniška kartica
Pomnilniško kartico lahko uporabite kot prenosljivo shrambo za shranjevanje in uporabljanje
predstavnostnih in drugih datotek v HTC U11 life ali v katerem koli drugem telefonu Android.

Pomnilnik USB
Priključite lahko zunanjo pomnilniško napravo USB, kot je na primer bliskovni pomnilnik USB ali
bralnik kartic SD. Za povezavo HTC U11 life in pomnilniške naprave USB potrebujete poseben
kabel.

Kopiranje ali premikanje datotek med pomnilnikom
telefona in pomnilniško kartico
Če si želite ogledati in upravljati datoteke v pomnilniku telefona in na pomnilniški kartici, odprite
Nastavitve. Datoteke med pomnilnikom telefona in pomnilniško kartico lahko prekopirate ali
premaknete. Datoteke lahko tudi prekopirate ali premaknete na zunanjo pomnilniško napravo USB
ali z nje, če je ta priključena v HTC U11 life.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Prostor za
shranjevanje.

2. Tapnite Notranja shramba v skupni rabi  Datoteke ali tapnite ime pomnilniške kartice. 

Če imate priključeno zunanjo shranjevalno napravo USB, jo lahko tapnete.

3. Odprite mapo z datotekami, ki jih želite prekopirati ali premakniti.

4. Če želite izbrati datoteke ali razveljaviti njihovo izbiro, naredite naslednje:

§ Pritisnite in pridržite datoteko, da jo izberete. Če želite izbrati več datotek, tapnite
vsako med njimi.

§ Tapnite datoteko, da razveljavite njeno izbiro.

§ Če želite izbrati vse datoteke, tapnite   Izberi vse.

5. Tapnite , nato pa Prekopiraj v ali Premakni v.

6. Tapnite , da odprete izvlečni meni, izberite vrsto shrambe, v katero želite izvesti kopiranje
ali premik, nato pa odprite ciljno mapo.

7. Tapnite Prekopiraj ali Premakni.
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Kopiranje datotek med HTC U11 life in računalnikom
V HTC U11 life lahko prekopirate glasbo, fotografije in druge datoteke.

Preden datoteke prekopirate iz računalnika v HTC U11 life ali obratno, jih shranite in zaprite.

1. HTC U11 life povežite z računalnikom s priloženim kablom USB tipa C.

2. V HTC U11 life odklenite zaslon, če je ta zaklenjen.

3. V pojavnem sporočilu, ki vas vpraša, ali želite za prenos datotek uporabiti USB, tapnite Da. 

Če to sporočilo ni prikazano, s potegom odprite okno z obvestili, tapnite obvestilo Uporabi
USB za, nato pa tapnite Prenos datotek.

Na zaslonu računalnika se prikažejo možnosti za ogledovanje ali uvažanje datotek.

4. Izberite ogled datotek.

5. Datoteke prekopirajte iz računalnika v HTC U11 life ali obratno.

6. Ko končate s kopiranjem datotek, HTC U11 life odklopite iz računalnika.

Izpenjanje pomnilniške kartice
Če morate odstraniti pomnilniško kartico medtem, ko je HTC U11 life vklopljen, najprej izpnite
pomnilniško kartico, da preprečite okvaro datotek na kartici.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Prostor za
shranjevanje.

2. Pod možnostjo Prenosna shramba tapnite .
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Varnostno kopiranje in
ponastavitev

Varnostno kopiranje HTC U11 life
Samodejno varnostno prekopirajte HTC U11 life v Google Drive, da lahko po ponastavitvi na
tovarniške nastavitve ali obnovitvi podatkov v drugem telefonu HTC obnovite vsebino, kot so
podatki in nastavitve aplikacij.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Sistem  Varnostno
kopiranje.

2. Prepričajte se, da je izbrana možnost Varnostno kopiranje v Google Drive.

3. Tapnite Podatki aplikacij, nato pa preverite, ali je vklopljena možnost Samodejna
obnovitev.

Ta možnost omogoča obnovitev podatkov in nastavitev aplikacij pri vnovični namestitvi
aplikacije v HTC U11 life.

Če želite izbrati račun za varnostno kopiranje, ki ni primarni račun Google, tapnite Varnostni
račun, nato pa izberite drug račun Google. Tapnete lahko tudi Dodajanje računa in nato dodate
nov račun Google za varnostno kopiranje.

Katere vrste podatkov je mogoče varnostno prekopirati?
V HTC U11 life, v katerem se izvaja sistem Android 8, so to elementi, ki jih je mogoče varnostno
prekopirati z računom Google:

Začetni zaslon Ozadje

Seznam aplikacij Aplikacije, nameščene prek Trgovina Google Play

Podatki in
nastavitve
aplikacij

§ Besedilna sporočila SMS
§ Zgodovina klicev
§ Nastavitve za Google Calendar™ in Gmail™

§ Podatki, ki so sinhronizirani z vašim računom Google, na primer stiki in
dogodki v koledarju Google

§ Podatki in nastavitve v aplikacijah drugih ponudnikov, ki ste jih namestili,
glede na to, ali te aplikacije to dovolijo

Nastavitve
naprave

Melodije zvonjenja, nastavitve za jezik in vnos, omrežja Wi-Fi in njihova
gesla ter določene nastavitve naprav
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Funkcija samodejnega varnostnega kopiranja občasno samodejno obnovi telefon v zasebno mapo v
Google Drive. Izvede se vsakih 24 ur, ko je telefon v stanju mirovanja, se polni ali je povezan v
omrežje Wi-Fi.

Podatki varnostnega kopiranja niso všteti v kvoto shrambe Google Drive. Velike datoteke ali
datoteke, ki so jih razvijalci aplikacij izključili iz storitve, ne bodo varnostno kopirane.

Obnovitev ozadja iz starega telefona je lahko odvisna od združljivosti ločljivosti zaslona starega
telefona in HTC U11 life.

Ponastavitev omrežnih nastavitev
Če imate težave pri povezovanju HTC U11 life z mobilnim podatkovnim omrežjem ali omrežjem Wi-
Fi in napravami Bluetooth, ponastavite omrežne nastavitve.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Sistem  Ponastavi.

2. Tapnite Ponastavitev omr. nast.

3. Tapnite Ponastavi nastavitve.

4. Tapnite Ponastavi nastavitve.

Ponastavitev HTC U11 life (strojna ponastavitev)
Če se v HTC U11 life ves čas pojavlja težava, ki je ni mogoče odpraviti, lahko izvedete ponastavitev na
tovarniške vrednosti (imenuje se tudi strojna ali glavna ponastavitev). S ponastavitvijo na
tovarniške nastavitve vrnete telefon v prvotno stanje – stanje pred prvim vklopom.

S ponastavitvijo tovarniških nastavitev odstranite vse podatke v shrambi telefona, vključno z
aplikacijami, ki ste jih prenesli in namestili, računi, datotekami in tudi podatki ter nastavitvami
sistema in aplikacij. Pred ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izdelajte varnostno kopijo vseh
podatkov in datotek, ki jih želite ohraniti.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Sistem  Ponastavi.

2. Tapnite Pon. na tovarniške nast..

3. Tapnite Ponastavi telefon.

4. Tapnite Izbriši vse.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve morda ne bo trajno izbrisala vseh podatkov iz telefona,
vključno z osebnimi podatki.
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Nameščanje in
odstranjevanje aplikacij

Pridobivanje aplikacij iz Trgovina Google Play
Trgovina Google Play je mesto, na katerem lahko poiščete nove aplikacije za telefon HTC U11 life.
Izbirate lahko med številnimi brezplačnimi in plačljivimi aplikacijami, vse od aplikacij za storilnost,
zabavo in igre.

§ Za nakup aplikacij in druge vsebine v Trgovina Google Play, lahko uporabljate načine plačevanja
iz računa Google. Ko opravite prvi nakup, je izbran način plačila dodan v Google račun. Če želite
izvedeti več o sprejemljivih načinih plačevanja, pojdite na spletno mesto support.google.com.

§ Razpoložljivi načini plačevanja so odvisni od države.

§ Ime aplikacije Trgovina Google Play je odvisno od vašega področja.

Iskanje in nameščanje aplikacije
Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu HTC U11 life, lahko zahtevajo dostop do
osebnih podatkov ali določenih funkcij ali nastavitev. Prenesite in namestite samo tiste aplikacije, ki
jim zaupate.

Bodite previdni pri prenosu aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali velike količine podatkov v
telefonu HTC U11 life. Za rezultate pri uporabi prenesenih aplikacij ste odgovorni sami.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Trgovina Play.

2. Tapnite iskalno vrstico, nato pa vnesite ime aplikacije, ki jo iščete.

3. Ko na seznamu rezultatov iskanja najdete želeno aplikacijo, jo tapnite ter preberite njen opis
in ocene uporabnikov.

4. Naredite nekaj od naslednjega:

§ Za namestitev brezplačne aplikacije tapnite Namesti.
§ Če želite namestiti plačljivo aplikacije, tapnite gumb za ceno. Če načina plačila niste

dodali v svoj račun Google, tapnite , da izberete način plačila, nato pa tapnite Naprej.

Če želite odpreti aplikacijo, po namestitvi tapnite Odpri ali pa pojdite na zaslon Aplikacije in tapnite
aplikacijo.
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Aplikacije se včasih posodobijo z izboljšavami ali popravki napak. Privzeto se posodobitve
samodejno prenesejo, ko je telefon povezan z omrežjem Wi-Fi. Možnost samodejnega
posodabljanja lahko izklopite v nastavitvah aplikacije Trgovina Google Play. Glejte Nameščanje
posodobitev aplikacij iz trgovine Trgovina Google Play na strani 48.

Obnavljanje aplikacij iz Trgovina Google Play
Ste nadgradili na nov telefon, zamenjali izgubljenega ali izvedli ponastavitev tovarniških nastavitev?
Obnovite aplikacije, ki ste jih prenesli predhodno.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Trgovina Play.

2. Tapnite , da odprete izvlečni meni.

3. Tapnite Moje aplikacije in igre, nato pa povlecite na zavihek Knjižnica.

4. Tapnite Namesti zraven aplikacije, ki jo želite obnoviti.

Za dodatne podrobnosti glejte pomoč za Trgovina Google Play.

Prenašanje aplikacij s spleta
Aplikacije lahko prenesete s spletnih strani.

Aplikacije, ki ste jih prenesli s spletnih strani, so lahko iz neznanih virov. Kot pomoč pri zaščiti
HTC U11 life in osebnih podatkov priporočamo, da prenašate samo s spletnih mest, ki jim
zaupate.

1. Odprite spletni brskalnik in pojdite na spletno stran, s katere lahko prenesete želeno
aplikacijo.

2. Če se prikaže poziv, tapnite Nastavitve, nato pa vklopite možnost Dovoli aplikacije iz tega
vira.

3. Upoštevajte navodila za prenos aplikacije na spletni strani.

Če želite pregledati namestitvena dovoljenja za nameščene aplikacije, izberite Nastavitve 
Aplikacije in obvestila  Dodatno  Posebni dostop do aplikacije  Nameščanje neznanih
aplikacij.
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Odstranjevanje aplikacije
Če katere izmed aplikacij, ki ste jih prenesli in namestili, ne potrebujete več, jo lahko odstranite.

Večine prednameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Na zaslonu Aplikacije pritisnite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa jo povlecite na
možnost Odstrani.

Če ste aplikacijo kupili v trgovini Trgovina Google Play, jo lahko v omejenem časovnem obdobju
odstranite in zahtevate povračilo. Če želite izvedeti več o pravilniku vračil za plačljive aplikacije,
glejte pomoč za Trgovina Google Play.
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Delo z aplikacijami

Bližnjice do aplikacij
Od izdaje sistema Android 7.1 naprej lahko na začetnem zaslonu ali na zaslonu z aplikacijami
pritisnete in pridržite ikono, da se prikaže meni, na katerem lahko hitro dostopate do splošnih
funkcij aplikacij.

Vse aplikacije ne podpirajo funkcije bližnjic do aplikacij.

1. Pritisnite in pridržite ikono aplikacije, na primer Ura.

2. V prikazanem meniju tapnite funkcijo, ki jo želite zagnati iz aplikacije. 

Večopravilnost
Sočasno delo z dvema aplikacijama

Te funkcije ne podpirajo vse aplikacije.

1. Odprite prvo aplikacijo, ki jo želite uporabiti, nato pa pritisnite in pridržite . Na zaslonu se
prikaže ločevalna črta.

2. Naredite nekaj od naslednjega:

§ Če je aplikacija, ki jo želite uporabiti, na seznamu nedavnih aplikacij, jo tapnite, da
postane druga aktivna aplikacija.

§ Pritisnite DOMOV, nato pa odprite aplikacijo, ki jo želite uporabiti kot drugo aktivno
aplikacijo.

Če želite izklopiti pogled razdeljenega zaslona, povlecite ročko ločevalne črte do roba zaslona.
Namesto tega lahko tudi pritisnete in pridržite .
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Preklapljanje med nedavno odprtimi aplikacijami
Pri uporabi različnih aplikacij v telefonu lahko preprosto preklapljate med tistimi, ki so bile
nazadnje odprte.

Za prikaz nedavno odprtih aplikacij pritisnite . 

§ Če se želite vrniti nazaj v aplikacijo, se pomaknite med
karticami, da poiščete aplikacijo, nato pa jo tapnite.

§ Če želite odstraniti aplikacijo, jo povlecite v levo ali desno.

§ Če želite odstraniti vse aplikacije, tapnite Počisti vse.

Za hiter preklop med dvema nazadnje uporabljenima aplikacijama lahko tudi dvakrat pritisnete .

Nadziranje dovoljenj aplikacij
Ko prvič odprete aplikacije, se prikaže poziv, da jim dodelite dovoljenja za dostopanje do določenih
podatkov ali funkcij, na primer stikov ali mikrofona. S tem omogočite dodaten nadzor nad
aplikacijami, ki imajo pooblaščen dostop.

§ Če sumite, da je določena aplikacija zlonamerna ali da zahteva nepotrebna dovoljenja,
izberite Zavrni, da zaščitite telefon.

§ Če izberete Zavrni v zaupanja vredni aplikaciji, je morda ne boste mogli uporabljati ali
dostopati do vseh njenih funkcij. V tem primeru v Nastavitvah izberite dovoljenja aplikacije.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Aplikacije in obvestila.

3. Tapnite Dovoljenja za aplik, nato pa tapnite podatke ali funkcijo telefona, da izberete, katere
aplikacije lahko dostopajo do nje.

4. Vklopite stikalo Vklopljeno/izklopljeno aplikacije, da ji dovolite dostop do podatkov ali
funkcije.
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Nastavitev privzetih aplikacij
V Nastavitvah lahko izberete privzete aplikacije za brskanje po spletu, pošiljanje besedilnih sporočil
in druga opravila.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Aplikacije in obvestila.

3. Tapnite Dodatno  Privzete aplikacije.

4. Izberite privzeti zaganjalnik, spletni brskalnik, telefon, aplikacije za besedilna sporočila in
drugo.

Nastavitev povezav aplikacij
Če obstaja več kot ena aplikacija, ki se lahko odpre, ko tapnete povezavo, na primer družabna objava
v skupni rabi ali predstavnostna povezava, se lahko prikažete poziv za izbiro želene aplikacije. Če se
prikaže poziv potem, ko tapnete povezavo, izberite aplikacijo, nato pa tapnite Vedno, da nastavite to
povezavo kot privzeto aplikacijo za uporabo.

V Nastavitvah si lahko ogledate, kako so nastavljene povezave aplikacije za različne aplikacije in jih
spremenite.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Aplikacije in obvestila.

3. Tapnite Dodatno  Privzete aplikacije  Odpiranje povezav.

4. Tapnite aplikacijo, ki jo želite konfigurirati, nato pa tapnite Odpiranje podprtih povezav.

5. Izberite Odpri v tej aplikaciji, da aplikacijo vedno odprete, ne da bi se ob dotiku povezave
prikazal poziv. 

Izberete lahko tudi, ali želite, da se vedno prikaže poziv za izbiro aplikacije, ali da aplikacije
nikoli ne uporabite za odpiranje povezav.

Onemogočanje aplikacij
Aplikacije, celo če jih ne uporabljate pogosto, se lahko izvajajo v ozadju in prenašajo podatke. Če
aplikacije ni mogoče odstraniti, jo lahko onemogočite.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Aplikacije in obvestila.

3. Tapnite Podatki o aplikaciji.

4. Tapnite aplikacijo, nato pa tapnite Onemogoči.
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Google Foto

Kaj lahko naredite v storitvi Google Foto
Spodaj navajamo nekaj stvari, ki jih lahko naredite pri uporabi aplikacije Google Foto v telefonu.

§ Oglejte si, uredite in souporabljajte fotografije ter videoposnetke, ki ste jih posneli v svojim
telefonom. Dostopite lahko tudi do predstavnostnih datotek, ki ste jih predhodno varnostno
kopirali v račun Google.

§ Če želite izbrati fotografije in videoposnetke, pritisnite in pridržite sličico, da jo izberete.
Tapnite datum, da izberete vse predstavnostne datoteke pod njo. Namesto tega lahko tudi
pritisnete in pridržite sličico kot svojo prvo izbiro, nato pa s prstom povlečete na zadnji
element, ki ga želite izbrati.

§ Izboljšajte fotografije RAW, posnete z aplikacijo HTC Fotoaparat.

§ V videoposnetke dodajte učinek Hyperlapse.

§ Spremenite hitrost videoposnetkov s počasnim predvajanjem.

Če želite izvedeti več o storitvi Google Foto, tapnite   Pomoč. Če želite, lahko tudi obiščete
spletno mesto support.google.com/photos.

Ogledovanje fotografij in videoposnetkov

Ko prvič odprete aplikacijo Google Foto, se ob prikazu poziva prijavite v svoj račun Google, nato
pa vklopite ali izklopite varnostno kopiranje in sinhroniziranje.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije. 

Lokalne in sinhronizirane fotografije ter videoposnetki bodo organizirani po datumu.

2. Če želite preklopiti v drug pogled, tapnite   Postavitev, nato pa izberite, kako si želite
ogledati predstavnostne datoteke.

3. Tapnite sličico, da si jo ogledate v celozaslonskem načinu.

4. Če si želite ogledati samo fotografije in videoposnetke, shranjene v pomnilniku telefona ali
na pomnilniški kartici, tapnite , da se odpre izvlečni meni, nato pa tapnite Mape v
napravi.
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Urejanje fotografij
1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.

2. Za ogled fotografije v celozaslonskem načinu tapnite sličico.

3. Tapnite , nato pa naredite kar koli od naslednjega:

§ Tapnite , da prilagodite svetlost, barvo in druge možnosti.

§ Tapnite , da na fotografiji uporabite filter.

§ Tapnite , da zasukate ali obrežete fotografijo.

4. Med urejanjem pritisnite in pridržite fotoaparat, da primerjate spremembe z izvirnikom.

5. Potem ko opravite prilagoditve, tapnite Shrani.

Izboljšanje fotografij RAW
Potem ko zajamete fotografije RAW, jih lahko še nadalje uredite z orodji iz aplikacije Fotografije.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.

2. Poiščite in tapnite fotografijo RAW, ki jo želite izboljšati.

Fotografije RAW so v sličici označene z ikono .

3. Tapnite , nato pa naredite kar koli od naslednjega:

§ Tapnite , da na fotografiji uporabite filter.

§ Tapnite , da prilagodite svetlost, barvo in druge možnosti.

§ Tapnite , da zasukate ali obrežete fotografijo.

4. Med urejanjem pritisnite in pridržite fotoaparat, da primerjate spremembe z izvirnikom.

5. Potem ko opravite prilagoditve, tapnite Shrani.

Obrezovanje videoposnetka
1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.

2. Za ogled videoposnetka v celozaslonskem načinu tapnite sličico.

Videoposnetkov, posnetih z zvokom visoke ločljivosti, ni mogoče obrezati.

3. Tapnite , nato pa povlecite drsnik za obrezavo na del, kjer želite, da se videoposnetek
začne in konča.

4. Tapnite , da si predogledate obrezani videoposnetek.

5. Tapnite Shrani.

Obrezani videoposnetek je shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.
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Spreminjanje hitrosti predvajanja počasnega
videoposnetka
Prilagodite hitrost predvajanja za določen odsek počasnega videoposnetka.

Hitrost predvajanja lahko spremenite samo za videoposnetke, posnete v počasnem načinu v
aplikaciji Fotoaparat.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.

2. Poiščite sličico počasnega videoposnetka, ki so jo želite ogledati v celozaslonskem načinu, in
jo tapnite.

Počasni videoposnetki so v sličici označeni z ikono .

3. Tapnite zaslon, da se prikažejo zaslonski kontrolniki.

4. S premikanjem levega in desnega drsnika izberite del, ki ga želite upočasniti.

Urejanje videa Hyperlapse
Če ste zajeli videoposnetek v načinu Hyperlapse, lahko za različne odseke videoposnetka uporabite
različne hitrosti.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.

2. Poiščite videoposnetek Hyperlapse, ki si ga želite ogledati v celozaslonskem načinu, in ga
tapnite.

Videoposnetki Hyperlapse so v sličici označeni z ikono .

3. Tapnite .

4. Za razdelitev videoposnetka na odseke premaknite levi in desni drsnik. 

5. Tapnite del, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite piko, ki ustreza določeni hitrosti
predvajanja, da spremenite izbrani odsek.

6. Prejšnji korak ponovite še za preostale odseke.

7. Tapnite .

Urejen videoposnetek bo shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.
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Dodajanje učinka Hyperlapse v običajni videoposnetek

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite Fotografije.

2. Poiščite sličico videoposnetka, ki so jo želite ogledati v celozaslonskem načinu, in jo tapnite.

Učinka Hyperlapse ne morete dodati v videoposnetek, ki je bil posnet z zvokom visoke ločljivosti.

3. Tapnite   Uredi v Zoe.

Prikaže se lahko poziv za prenos aplikacije Zoe iz Trgovina Google Play.

4. Tapnite Ustvari videoposnetek v načinu Hyperlapse.

5. Za razdelitev videoposnetka na odseke premaknite levi in desni drsnik.

6. Tapnite del, ki ga želite prilagoditi, nato pa tapnite piko, ki ustreza določeni hitrosti
predvajanja, da spremenite izbrani odsek.

7. Prejšnji korak ponovite še za preostale odseke.

8. Tapnite .

Urejen videoposnetek bo shranjen kot kopija. Izvirni videoposnetek ostane nespremenjen.
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Pošta

Ogled mape »Prejeto« v Gmail
Vsa prejeta e-poštna sporočila so dostavljena v mapo »Prejeto«.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Gmail. 

Ko prvič uporabite Google, morate ustvariti račun Google ali se prijaviti vanj. Prijavite se lahko
tudi z naslovom, ki ni Gmailov.

2. V mapi »Prejeto« naredite karkoli od naslednjega.

§ Dotaknite se predogleda e-poštnega sporočila, da sporočilo preberite, posredujete ali
odgovorite nanj.

§ Dotaknite se , da se odpre izvlečni meni, nato pa spremenite kategorijo mape s
prejetimi sporočili, na primer Družabno, preklopite na drug račun Gmail, filtrirajte
mapo s prejetimi sporočili po e-poštnih oznakah ali poiščite pomoč.

§ Dotaknite se slike pošiljatelja ali ploščice s črko, da izberete eno ali več sporočil ali
pogovorov. Tapnete lahko zaslonske gumbe v zgornji vrstici, da arhivirate, izbrišete ali
označite izbrana sporočila ali pogovore.

Pošiljanje elektronskega sporočila v Gmail
1. V mapi s prejetimi sporočili e-poštnega računa, ki ga želite uporabiti, tapnite .

2. Vnesite enega ali več prejemnikov.

3. Vnesite zadevo elektronskega sporočila, nato pa sestavite sporočilo.

4. Če želite priložiti fotografijo, video ali datoteko, tapnite .

5. Za pošiljanje tapnite .

Odgovarjanje na elektronska sporočila v Gmail in
njihovo posredovanje

1. V mapi Prejeto Gmail tapnite elektronsko sporočilo ali pogovor.

2. Če želite odgovoriti pošiljatelju, tapnite . Tapnete lahko tudi  in izberete Odgovori
vsem ali Posreduj.
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3. Naredite nekaj od naslednjega:

§ Če odgovarjate pošiljatelju ali če ste izbrali Odgovori vsem, vnesite sporočilo odgovora.
§ Če ste izbrali Posreduj, podajte prejemnike sporočila.

Če želite preplesti novo sporočilo s prejeto elektronsko pošto, tapnite .

4. Za pošiljanje tapnite .

Dodajanje e-poštnega računa
Nastavite dodatne e-poštne račun, kot je drug račun Microsoft® Exchange ActiveSync ali račun iz
spletne e-poštne storitve ali ponudnika elektronske pošte in dostopite do teh računov v aplikaciji
Gmail.

Če dodajate poštni račun Microsoft Exchange ActiveSync ali POP3/IMAP, prosite skrbnika
omrežja ali ponudnika e-pošte, da vam posredujeta dodatne nastavitve e-pošte, ki jih boste
morda potrebovali.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Gmail.

2. Tapnite , nato pa tapnite Nastavitve  Dodajanje računa.

3. Izberite vrsto e-poštnega računa, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

Preklapljanje med e-poštnimi računi
Gmail omogoča hitro preklapljanje med e-poštnimi računi, ki ste jih dodali v HTC U11 life.

1. Na začetnem zaslonu podrsajte navzgor, nato pa poiščite in tapnite Gmail.

2. Tapnite , nato pa tapnite ikono e-poštnega računa, ki ga želite uporabiti. Prikaže se mapa s
prejetimi sporočili izbranega e-poštnega računa.
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Internetne povezave

Vklop in izklop podatkovne povezave
Z izklopom podatkovne povezave lahko podaljšate trajanje baterije ter privarčujete denar,
namenjen podatkovnim prenosom.

Za uporabo omrežja 4G/LTE za glasovne klice in podatkovne storitve potrebujete naročnino na
4G/LTE. Za dodatne informacije se obrnite na svojega operaterja.

1. Odprite celozaslonsko okno Hitre nastavitve. Glejte Uporaba Hitrih nastavitev na strani 33.

2. Tapnite ploščico Mobilni podatki, da vklopite in izklopite podatkovno povezavo. 

Če ploščica Mobilni podatki ni prikazana v oknu »Hitre nastavitve«, podrsajte v levo, da
prikažete več ploščic.

Če podatkovna povezava ni vklopljena in niste povezani v omrežje Wi-Fi, ne boste prejemali
samodejnih posodobitev v e-pošto, račune družabnih omrežij in druge sinhronizirane
informacije.

Upravljanje porabe podatkov
Če nameravate omejiti prenos podatkov, je pomembno spremljati dejavnosti in aplikacije, ki
običajno pošiljajo in sprejemajo podatke, kot so iskanje po internetu, sinhronizacija spletnih
računov in pošiljanje e-poštnih sporočil ali posodobitve statusov.

Spodaj je navedenih še nekaj drugih primerov:

§ pretakanje spletnih videov in glasbe

§ igranje spletnih iger

§ prenašanje aplikacij, zemljevidov in datotek

§ osveževanje aplikacije za posodobitev informacij in virov

§ nalaganje in varnostno kopiranje datotek v račun spletne shrambe

§ Uporaba telefona HTC U11 life kot dostopne točke Wi-Fi

§ Souporaba mobilne podatkovne povezave s skupno rabo interneta prek USB-ja.

Da boste privarčevali pri porabi podatkov, se vedno, ko je mogoče, povežite z omrežjem Wi-Fi,
spletne račune in e-poštna sporočila pa nastavite tako, da se bodo redkeje posodabljala.
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Funkcija varčevanja s podatki
Funkcija varčevanja s podatki pomaga omejiti stroške za mobilne podatke tako, da omeji uporabo
podatkov v ozadju. Aplikacije lahko nastavite tudi tako, da imajo vedno dostop do podatkovne
povezave, kot je na primer aplikacija za e-pošto, ki jo funkcija varčevanja s podatki ne upošteva.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Omrežje in internet  Uporaba podatkov.

3. Tapnite Varčevanje s podatki, nato pa tapnite stikalo Vklopljeno/izklopljeno, da ga
vklopite ali izklopite.

4. Tapnite Neomejen dostop do podatkov, nato pa tapnite stikalo Vklopljeno/izklopljeno
zraven aplikacij, za katere želite, da imajo dostop do podatkovne povezave tudi takrat, ko je
funkcija varčevanja s podatki vklopljena.

Vklop in izklop podatkovnega gostovanja
Povežite se s partnerskimi omrežji svojega mobilnega operaterja in dostopajte do podatkovnih
storitev tudi takrat, ko ste zunaj področja pokritosti s signalom.

Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je lahko draga. Za več informacij o
podatkovnem gostovanju se obrnite na svojega operaterja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Omrežje in internet  Mobilno omrežje.

3. Tapnite stikalo »Podatkovno gostovanje« Vklopljeno/izklopljeno, da vklopite ali izklopite
podatkovno gostovanje.

Spremljanje porabe podatkov
Spremljajte porabo podatkov, s čimer preprečite, da bi presegli dovoljeno mesečno porabo.

Poraba podatkov, ki jo izmeri HTC U11 life, je lahko drugačna ali manjša od dejanske porabe
podatkov.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Omrežje in internet  Uporaba podatkov. 

Na vrhu je prikazana vrstica, ki prikazuje porabo podatkov do današnjega dne, in ciklus,
opozorilo, obvestilo ter omejitev za porabo podatkov, če je nastavljena.

3. Medtem ko so vklopljeni mobilni podatki, tapnite Poraba mobilnih podatkov  .

4. Tapnite Ciklus obračunavanja, nato pa nastavite dan v mesecu, na katerega se ponastavi
ciklus porabe. Ta datum je običajno začetek mesečnega cikla obračunavanja.
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5. Tapnite stikalo »Nastavi opozorilo za podatke« Vklopljeno/izklopljeno, da ga vklopite, nato
pa tapnite Opozorilo za prenos podatkov, da vnesete količino za porabo podatkov, pri kateri
boste obveščeni, preden dosežete mesečno omejitev. Za spremembo enote tapnite .

6. Tapnite stikalo »Nastavi omejitev podatkov« Vklopljeno/izklopljeno, da ga vklopite, nato pa
tapnite Omejitev podatkov, da nastavite porabo podatkov, pri kateri bo podatkovna
povezava samodejno onemogočena. Za spremembo enote tapnite .

Ogledovanje porabe podatkov v aplikacijah

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Omrežje in internet  Uporaba podatkov.

3. Tapnite Poraba mobilnih podatkov.

4. Za prikaz seznama aplikacij in informacij o njihovi porabi podatkov se pomaknite po zaslonu
navzdol.

5. Tapnite aplikacijo, da prikažete dodatne informacije.

Povezava Wi-Fi
Če želite uporabljati povezavo Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne ali »vroče« točke.

Razpoložljivost in jakost signala Wi-Fi sta odvisna od predmetov, skozi katere mora potovati
signal Wi-Fi (kot so na primer zgradbe ali stene med sobami).

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Omrežje in internet.

2. Tapnite stikalo Wi-Fi Vklopljeno/izklopljeno, da vklopite ali izklopite povezavo Wi-Fi.

3. Za prikaz seznama odkritih brezžičnih omrežij tapnite Wi-Fi.

Pomaknite se na dno zaslona, da se prikažejo shranjena omrežja.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Vklopite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi. 

Glejte Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi na strani 104.

2. Tapnite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati.

3. Če ste izbrali zaščiteno omrežje, vnesite ključ ali geslo omrežja.

4. Tapnite Poveži. Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže ikona Wi-Fi .
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Povezovanje z omrežjem Wi-Fi prek WPS
Če uporabljate usmerjevalnik Wi-Fi z zaščiteno nastavitvijo Wi-Fi (WPS), lahko telefon HTC U11
life zelo preprosto povežete.

1. Vklopite povezavo Wi-Fi in preglejte seznam odkritih omrežij Wi-Fi. 

Glejte Vklapljanje ali izklapljanje povezave Wi-Fi na strani 104.

2. Pomaknite se na dno seznama razpoložljivih omrežij Wi-Fi in tapnite Nastavitve
brezžičnega omrežja  Dodatno  Potiskanje WPS. 

Če želite uporabljati način zaščitene nastavitve Wi-Fi (WPS) s kodo PIN, tapnite Nastavitve
brezžične povezave  Dodatno  Vnos kode PIN za WPS.

3. Na usmerjevalniku Wi-Fi pritisnite gumb WPS.

Povezovanje z omrežjem VPN
Dodajte navidezna zasebna omrežja (VPN-je), da se boste lahko povezali in dostopali do virov
znotraj lokalnih omrežij, kot je npr. omrežje vašega podjetja ali domače omrežje.

Preden telefon HTC U11 life povežete v lokalno omrežje, boste morda morali narediti naslednje:

§ namestiti varnostna potrdila

§ vnesti prijavne poverilnice

§ prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo VPN, če vzpostavljate povezavo z zaščitenim
omrežjem podjetja; za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.

Preden lahko vzpostavite povezavo VPN, mora telefon HTC U11 life najprej vzpostaviti povezavo
Wi-Fi ali podatkovno povezavo.

Dodajanje povezave VPN

Preden lahko uporabite shrambo poverilnic in nastavite VPN, morate nastaviti PIN, geslo ali
vzorec za zaklepanje zaslona.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Omrežje in internet  VPN, nato pa tapnite .

3. Vnesite nastavitve VPN in jih nastavite v skladu z varnostnimi podatki, ki vam jih je
posredoval skrbnik omrežja.

4. Tapnite Shrani.

Povezovanje z omrežjem VPN

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Omrežje in internet  VPN.
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3. Tapnite omrežje VPN, s katerim se želite povezati.

4. Vnesite prijavne poverilnice, nato pa tapnite Poveži. Ko vzpostavite povezavo, se v področju
za obvestila v vrstici stanja prikaže ikona povezave VPN .

Če želite prekiniti povezavo z omrežjem VPN, tapnite povezavo VPN, nato pa tapnite Prekini
povezavo.

Za dostopanje do virov, kot je omrežni intranet podjetja, lahko odprete spletni brskalnik.

Nameščanje digitalnega potrdila
Če želite za HTC U11 life omogočiti dostopanje do omrežja VPN ali zaščitenih omrežij Wi-Fi ter
zagotoviti overjanje na spletnih varnih strežnikih, lahko uporabite digitalna potrdila odjemalca in
službe za overjanje (CA). Potrdilo lahko dobite pri skrbniku sistema ali ga prenesete s spletnih mest,
ki zahtevajo overjanje.

§ Preden namestite digitalno potrdilo, morate nastaviti kodo PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.

§ Nekatere aplikacije, na primer brskalnik ali odjemalec za e-pošto, omogočajo, da namestite
potrdila kar v aplikaciji. Za podrobnosti glejte pomoč aplikacije.

1. Datoteko s potrdilom lahko shranite v korensko mapo v HTC U11 life ali na pomnilniško
kartico.

2. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Varnost in lokacija.

3. Tapnite Šifriranje in poverilnice  Namesti iz shrambe.

4. Poiščite potrdilo in ga izberite. 

Za brskanje na pomnilniški kartici tapnite .

5. Vnesite ime potrdila in izberite, kako ga želite uporabljati.

6. Tapnite V redu.
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Uporaba telefona HTC U11 life kot dostopne točke Wi-
Fi
Če telefon HTC U11 life določite kot dostopno točko Wi-Fi, lahko souporabljate podatkovno
povezavo z drugimi napravami.

§ Prepričajte se, da je podatkovna povezava vklopljena.

§ Za uporabo te storitve vam mora ponudnik mobilnih storitev odobriti podatkovno naročnino,
povezano z vašim računom.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Omrežje in internet  Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta 
Nastavi brezžično dostopno točko.

3. Vnesite ime dostopne točke Wi-Fi ali uporabite privzeto ime.

4. Izberite vrsto varnosti in nastavite geslo za dostopno točko Wi-Fi. Če ste pod možnostjo
Varnost izbrali Brez, vam ni treba vnesti gesla. 

Geslo je ključ, ki ga morajo drugi ljudje vnesti v svojo napravo, da se lahko povežejo s telefonom
HTC U11 life in ga uporabljajo kot dostopno točko Wi-Fi.

5. Tapnite Shrani.

6. Tapnite stikalo Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta Vklopljeno/izklopljeno,
da ga vklopite.

Telefon HTC U11 life je pripravljen za uporabo kot dostopna točka Wi-Fi, ko se v vrstici stanja
prikaže .

Skupna raba internetne povezave telefona s
posredništvom prek USB-ja
Za računalnik nimate internetne povezave? To ni nobena težava. Za povezavo v internet uporabite
podatkovno povezavo HTC U11 life.

§ Posredništvo prek USB-ja bo morda treba dodati v podatkovno naročnino, kar lahko povzroči
dodatne stroške. Za dodatne podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.

§ Prepričajte se, da so mobilni podatki vklopljeni.

1. HTC U11 life povežite z računalnikom s priloženim kablom USB tipa C.

2. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.
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3. Tapnite Omrežje in internet  Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta.

4. Tapnite stikalo »Skupna raba interneta prek USB-ja« Vklopljeno/izklopljeno, da ga vklopite.
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Skupna raba prek brezžične
povezave

Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth
1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Povezane naprave.

2. Tapnite stikalo Bluetooth Vklopljeno/izklopljeno, da vklopite in izklopite povezavo
Bluetooth.

3. Če želite prikazati seznam razpoložljivih naprav, tapnite Bluetooth.

Bluetooth izklopite, če ga ne uporabljate, da prihranite baterijo, ali na mestih, kjer je uporaba
brezžičnih naprav prepovedana, na primer na letalu ali v bolnišnicah.

Priključitev slušalk Bluetooth
Glasbo lahko poslušate prek stereo slušalk Bluetooth A2DP ali pa z združljivimi slušalkami
Bluetooth omogočite prostoročne pogovore.

Preden priključite slušalke, poskrbite, da jih je mogoče odkriti, da jih HTC U11 life lahko najde.
Za dodatne podrobnosti glejte priročnik za slušalke.

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam razpoložljivih naprav. 

Glejte Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth na strani 109.

2. Če vaša slušalke niso navedene, tapnite   Osveži, da se izvede vnovično iskanje naprav
Bluetooth.

3. V razdelku Razpoložljive naprave tapnite ime slušalk. HTC U11 life se seznani s slušalkami in
stanje povezave s slušalkami je prikazano v razdelku Seznanjene naprave.

4. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v
dokumentaciji slušalk.

Ko so slušalke Bluetooth povezane, se v vrstici stanja prikaže .
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Vnovična priključitev slušalk Bluetooth
Običajno lahko slušalke preprosto znova priključite tako, da vklopite Bluetooth v telefonu HTC U11
life, nato pa vklopite slušalke.

Toda če ste slušalke uporabljali z drugo napravo Bluetooth, jih boste morda morali povezati ročno.

1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav. 

Glejte Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth na strani 109.

2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite ime slušalk.

3. Če se prikaže poziv za vnos gesla, poskusite uporabiti 0000 ali 1234 ali pa geslo poiščite v
dokumentaciji slušalk.

Če slušalk še vedno ne morete priključiti, upoštevajte navodila v razdelku Prekinitev povezave z
napravo Bluetooth na strani 110, nato pa upoštevajte korake iz razdelka Priključitev slušalk
Bluetooth na strani 109.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth
1. Vklopite Bluetooth in preglejte seznam seznanjenih naprav. 

Glejte Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth na strani 109.

2. V razdelku Seznanjene naprave tapnite  zraven naprave, katere povezavo želite prekiniti.

3. Tapnite Pozabi.

Prejemanje datotek s funkcijo Bluetooth
HTC U11 life omogoča prejemanje različnih datotek s funkcijo Bluetooth, vključno s fotografijami,
podatki za stik in dokumenti, kot so datoteke PDF.

Navodila o pošiljanju informacij prek funkcije Bluetooth poiščite v dokumentaciji naprave.

1. Vklopite Bluetooth. 

Glejte Vklapljanje ali izklapljanje povezave Bluetooth na strani 109.

2. V oddajni napravi pošljite eno ali več datotek v HTC U11 life.

3. Če se prikaže poziv, v HTC U11 life in v oddajni napravi sprejmite zahtevo za seznanjanje.
Poziv za vnos istega gesla ali potrditev samodejno generiranega gesla se lahko prikaže tudi v
obeh napravah. 

Nato se prikaže zahteva za pooblastitev Bluetooth.

4. Tapnite Seznani.

5. Ko HTC U11 life prejme obvestilo o zahtevi za prenos datoteke, povlecite okno z obvestili
navzdol, tapnite obvestilo o dohodni datoteki, nato pa tapnite Da.
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6. Ko je datoteka prenesena, se na zaslonu prikaže obvestilo. Okno z obvestili povlecite navzdol,
nato pa tapnite ustrezno obvestilo.

7. Tapnite prejeto datoteko, da si jo ogledate.

Uporaba funkcije NFC
Z vgrajeno tehnologijo NFC (komunikacije bližnjega polja) v telefonu HTC U11 life lahko takoj
souporabite vsebino z drugo mobilno napravo z zmožnostjo NFC.

Razpoložljivost funkcije NFC je odvisna od modela telefona, regije in države.

Če telefon HTC U11 life in drugo napravo pridržite skupaj s hrbtno stranjo, lahko prenesete spletne
strani, fotografije, podatke za stik in še veliko več.

NFC lahko uporabljate tudi za brezstično plačevanje. Razpoložljivost plačil NFC je odvisno od tega,
ali mobilni operater omogoča to storitev. Za podrobnosti se obrnite na mobilnega operaterja.

Vklapljanje ali izklapljanje funkcije NFC

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa poiščite in tapnite izbiro Nastavitve.

2. Tapnite Povezane naprave, nato pa tapnite stikalo NFC Vklopljeno/izklopljeno, da ga
vklopite in izklopite.
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Oddajanje vsebine

Prepričajte se, da sta obe napravi odklenjeni in imata vklopljen NFC.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Povezane naprave.

2. Tapnite Android Beam, nato pa tapnite stikalo Vklopljeno/Izklopljeno, da vklopite
Android Beam™.

Če je v drugi napravi na voljo možnost Android Beam, se prepričajte, da je vklopljena.

3. Med ogledovanjem vsebine, ki jo želite souporabljati, približajte telefon HTC U11 life in drugi
telefon s hrbtnima stranema. 

Prepričajte se, da sta področje NFC (osenčeni del) telefona HTC U11 life in področje NFC
drugega telefona blizu. Telefona poskušajte nekoliko premikati, dokler se ne vzpostavi
povezava.

4. Ko telefon HTC U11 life zavibrira, tapnite zaslon, da pošljete vsebino v drugo napravo.

Vsebina v skupni rabi se prikaže na drugem zaslonu. Za nekatere elemente, ki ste jih dali v skupno
rabo (na primer podatke za stik), se v sprejemni napravi prikažejo dodatna navodila glede
shranjevanja.
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Splošne nastavitve

Način »Ne moti«
Način »Ne moti« lahko uporabite, če želite zavrniti klice in utišati zvočna opozorila in obvestila,
vendar želite ohraniti podatkovno povezavo.

1. Z dvema prstoma povlecite z zgornjega roba zaslona, da odprete Hitre nastavitve. 

2. Tapnite . Po potrebi povlecite na naslednji zaslon.

3. Glede na to, ali želite omogočiti izjeme, tapnite Popolna tišina, Samo alarmi ali Samo
prioritetni. Če je izbrana možnost Samo prioritetni, lahko prejemate sporočila ali klice
stikov s seznama izjem.

4. Tapnite Dokler ne izklopite načina »Ne moti«, da način Ne moti izklopite sami, ali pa
tapnite  ali , da nastavite število ur, ki potečejo, preden se način Ne moti izklopi
samodejno.

5. Za aktiviranje tapnite Dokončano.

V vrstici stanja se prikaže ikona »Ne moti « .

§ Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb za GLASNOST in tapnite Izklopi zdaj, da hitro izklopite
način Ne moti.

§ Če pritiskate gumb za GLASNOST, dokler ne dosežete tihega načina, se aktivira način »Ne moti«
Samo alarmi.

Če je način »Ne moti« vklopljen, obvestilna lučka LED utripa.
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Preprečevanje vizualnih motenj
Način »Ne moti« lahko nastavite tako, da preprečuje vizualne motnje, na primer pojavna obvestila.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zvok.

2. Tapnite Nastavitve načina »Ne moti«  Blokiranje vizualnih motenj.

3. Tapnite stikalo Vklopljeno/izklopljeno in izberite, ali želite preprečiti vizualne motnje, ko je
zaslon vklopljen in izklopljen.

Omogočanje obvestil in stikov v načinu »Ne moti«
Pomembne stike lahko dodate na seznam izjem, tako da lahko prejemate njihove klice in sporočila
celo takrat, ko je vklopljen način »Ne moti«.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zvok.

2. Tapnite Nastavitve načina »Ne moti«  »Samo predn.« dovoljuje.

3. Tapnite stikalo Vklopljeno/izklopljeno zraven elementov, ki jih želite dovoliti.

4. Tapnite Sporočila ali Klici, da izberete, kdo lahko stopi v stik z vami.

Nastavitev urnika v načinu »Ne moti«
Urnik za način »Ne moti« lahko nastavite tako, da se samodejno vklopi, določite pa lahko tudi, kako
dolgo bo trajal. Nastavite ga lahko na primer tako, da se vklopi med tedenskim sestankom.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zvok.

2. Tapnite Nastavitve načina »Ne moti«.

3. Tapnite Dodaj več.

4. Izberite, ali naj pravilo temelji na času ali dogodku, vnesite ime pravila, nato pa tapnite V
redu.

5. Nastavite parametre pravila.

Pravilo Nastavitve

Časovno
pravilo

§ Nastavite dni.
§ Nastavite čas začetka in konca.
§ Izberite raven za možnost Nastavitve načina »Ne moti«.

Izberete lahko tudi, ali se pravilo konča ob koncu časa pravila ali ob
naslednjem alarmu, nastavljenem v aplikaciji Ura.

Pravilo
dogodkov

§ Izberite koledar, za katerega želite določiti pravilo.
§ Nastavite pogoj za vrsto odgovora.
§ Izberite raven za možnost Nastavitve načina »Ne moti«.

Samodejno pravilo lahko vklopite ali izklopite tako, da med ogledovanjem podrobnosti pravila
tapnete stikalo Vklopljeno/izklopljeno.
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Nastavitve lokacije
Nekatere aplikacije za prikazovanje potrebnih informacij uporabljajo vašo lokacijo. Glede na to,
kako natančno želite, da te aplikacije določajo vašo lokacijo, izberite lokacijski način.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor in tapnite Nastavitve  Varnost in lokacija 
Lokacija.

2. Če je stikalo Vklopljeno/izklopljeno izklopljeno, ga tapnite, da vklopite lokacijski način.

3. Tapnite Način in izberite enega od naslednjih lokacijskih načinov:

§ Visoka natančnost zagotavlja boljšo oceno vaše lokacije. Za določanje lokacije
uporablja sistem GPS, povezavo Wi-Fi, Bluetooth ali mobilna omrežja. Ta način
uporablja lokacijske storitve Google.

§ Varč. z energijo akumulatorja uporablja povezavo Wi-Fi, Bluetooth ali mobilna
omrežja, ne da bi uporabljal sistem GPS, da zmanjša porabo baterije. Ta način uporablja
lokacijske storitve Google.

§ Samo v napravi uporablja sistem GPS.

Če lokacijske storitve izklopite (na primer sistem GPS), to pomeni, da nobena aplikacija v HTC
U11 life ne bo zbirala lokacijskih podatkov prek tega vira lokacije. Vendar pa lahko aplikacije
drugih ponudnikov zbirajo, HTC U11 life pa lahko še naprej uporablja lokacijske podatke prek
drugih virov, tudi prek povezave Wi-Fi in triangulacijo signala.

Način za letalo
Ko omogočite način za letalo, se vse brezžične antene v HTC U11 life izklopijo, vključno s funkcijo za
klicanje, podatkovnimi storitvami, Bluetooth in Wi-Fi.

Če onemogočite način za letalo, se funkcija klicanja zopet vklopi, prejšnje stanje funkcij Bluetooth
in Wi-Fi pa se obnovi.

§ Potem ko omogočite način za letalo, lahko ročno vklopite funkciji Bluetooth in Wi-Fi.

§ Če je vklopljena skupna raba interneta prek USB-ja, z omogočenjem načina za letalo tega
izklopite. Potem ko onemogočite način za letalo, morate ročno vklopiti skupno rabo interneta
prek USB-ja.

Za vklop ali izklop načina za letalo naredite nekaj od naslednjega:

§ Pod izbiro Nastavitve  Omrežje in internet tapnite stikalo »Način za letalo« Vklopljeno/
izklopljeno, da vklopite ali izklopite način za letalo.

§ Z dvema prstoma povlecite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno »Hitre nastavitve«.
Tapnite ploščico Način za letalo, da vklopite ali izklopite način za letalo.

Ko je način za letalo omogočen, je v vrstici stanja prikazana ikona načina za letalo .
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Samodejno sukanje zaslona

Vse aplikacije ne podpirajo samodejnega sukanja zaslona.

1. Z dvema prstoma povlecite navzdol iz vrstice stanja, da odprete okno »Hitre nastavitve«.

2. Tapnite ploščico Samodejno zasukaj/pokončno, da preklopite med dvema načinoma.

Nastavitev časa izklopa zaslona
Po določenem obdobju nedejavnosti se zaslon izklopi, da varčuje z energijo baterije. Čas mirovanja
do izklopa zaslona lahko določite sami.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zaslon in gumbi.

2. Tapnite Dodatno.

3. Tapnite Stanje pripravljenosti, nato pa tapnite čas, ki poteče, preden se zaslon izklopi.

Svetlost zaslona
Raven svetlosti zaslona je lahko nastavljena samodejno ali ročno.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zaslon in gumbi.

2. Možnost Prilagodljiva osvetlitev uporabite za samodejno prilagoditev svetlosti zaslona
glede na okolje osvetlitve. Ta funkcija je privzeto vklopljena. 

Če želite svetlost zaslona nastaviti ročno, tapnite stikalo Prilagodljiva osvetlitev Vklopljeno/
izklopljeno, da ga izklopite.

3. Tapnite Raven svetlosti in povlecite drsnik. 

S tem nastavite največjo svetlost za Prilagodljiva osvetlitev, če je ta funkcija vklopljena, ali pa
omogočite ročno nastavitev svetlosti zaslona, če je funkcija izklopljena.

Nočna svetloba
Če zvečer omogočite nočno svetlobo, se barve na zaslonu spremenijo iz modre v toplejše barve in
pomagajo zmanjšati obremenitev oči.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zaslon in gumbi.

2. Tapnite Nočna svetloba.

3. Tapnite stikalo »Nočna svetloba« Vklopljeno/izklopljeno, da vklopite nočno svetlobo.

4. Povlecite drsnik, da prilagodite barvno temperaturo. Če povlečete drsnik Intenzivnost v
desno, se filtrira še več modre svetlobe.
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5. Tapnite Samodejni vklop in nastavite urnik za vklop nočne svetlobe.

6. Potem ko nastavite urnik, tapnite stikalo »Nočna svetloba« Vklopljeno/izklopljeno, da ga
izklopite. Nočna svetloba bo upoštevala nastavljeni urnik.

Prilagajanje velikosti za prikaz
Spremenite velikost elementov in pisav na zaslonu, da jih boste bolje videli.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zaslon in gumbi.

2. Tapnite Dodatno  Velikost prikaza.

3. Tapnite  ali  ali povlecite drsnike, da povečate ali zmanjšate velikost pisav ali
elementov na zaslonu.

Povlecite v levo ali desno nad možnostjo Predogled, da boste videli, kako spremembe vplivajo na
različne elemente na zaslonu.

Zvoki in vibracije ob dotiku
Nekateri ljudje imajo radi zvočni ali vibracijski odziv ob dotiku zaslona, nekateri pa ne. V telefonu
HTC U11 life lahko vklopite ali izklopite različne vrste zvoka in vibracij ob dotiku.

§ Zvoki dotikov ob dotiku številčnice telefona

§ Zvoki dotikov ob dotiku zaslonskih elementov

§ Zvoki ob zaklepanju zaslona

§ Vibriranje ob pritisku navigacijskih gumbov

§ Zvoki in vibriranje ob dotiku tipkovnice

Vklop in izklop zvokov in vibracij ob dotiku

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Zvok.

2. Tapnite Dodatno.

3. Pod možnostjo Drugi zvoki in vibriranja izberite možnosti, ki jih želite vklopiti ali izklopiti.

Izklop zvokov in vibracij tipkovnice

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Sistem.

2. Tapnite Jezik in vnos  Navidezna tipkovnica  Gboard  Nastavitve.

3. Pod možnostjo Pritisk na tipke lahko naredite naslednje:

§ Tapnete stikalo »Zvok ob pritisku na tipko« Vklopljeno/izklopljeno, da vklopite ali
izklopite zvoke tipkovnice.

§ Tapnete stikalo »Vibriranje ob pritisku na tipko« Vklopljeno/izklopljeno, da vklopite
ali izklopite vibriranje tipkovnice.
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Spreminjanje jezika za prikaz
Sprememba jezika vpliva na postavitev tipkovnice, prikaz datuma in časa ter drugo.

Za pravilen prikaz aplikacij z lokalizirano vsebino lahko izbirate med več jeziki in specifičnimi
dialekti.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Sistem  Jeziki in vnos.

2. Tapnite Jeziki. Prvi jezik na seznamu je privzeti jezik za prikaz.

3. Tapnite Dodaj jezik, da na seznam dodate drug jezik, nato pa izberite področno različico
jezika.

Zraven želenega jezika lahko pritisnete in pridržite  ter ga povlečete na začetek seznama, da
ga nastavite kot jezik prikaza.

4. Če želite odstraniti jezike s seznama, tapnite   Odstrani in izberite jezike, ki jih želite
odstraniti.
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Varnostne nastavitve

Dodelitev kode PIN za kartico nano SIM
Kartico nano SIM lahko pomagate zaščititi tako, da ji dodelite osebno identifikacijsko številko
(PIN).

Preden nadaljujete, morate imeti privzeto kodo PIN, ki vam jo je dodelil operater mobilnega
omrežja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Varnost in lokacija.

2. Tapnite Zaklepanje kartice SIM.

3. Tapnite stikalo »Zaklepanje kartice SIM« Vklopljeno/izklopljeno, da ga vklopite. Vnesite
privzeto kodo PIN kartice, nato pa tapnite V redu.

4. Če želite spremeniti kodo PIN kartice, tapnite Spremeni PIN kartice SIM.

Obnavljanje zaklenjene kartice nano SIM
Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, kot to omogoča največje dovoljeno števil poskusov, se kartica
zaklene in zahteva vnos kode PUK.

Za obnovitev dostopa do telefona HTC U11 life potrebujete kodo PUK (Pin Unlock Key – ključ za
odklepanje kode PIN). Za to kodo se obrnite na mobilnega operaterja.

1. Na zaslonu klicalnika telefona vnesite kodo PUK, nato pa tapnite Naprej.

2. Vnesite novo kodo PIN, ki jo želite uporabiti, nato pa tapnite Naprej.

3. Znova vnesite novo kodo PIN, nato pa tapnite V redu.

Nastavitev zaklepanja zaslona
Pomagajte zaščititi osebne podatke in drugim osebam preprečiti uporabo HTC U11 life brez vašega
dovoljenja.

Izberite vzorec, številsko kodo PIN za zaklepanje zaslona ali kakšen drug način zaklepanja telefona.
Zaslon HTC U11 life boste morali odkleniti pri vsakem vklopu ali po določenem obdobju mirovanja.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Varnost in lokacija.

2. Pod možnostjo Varnost naprave tapnite Zaklepanje zaslona.
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3. Izberite možnost zaklepanja zaslona in nastavite zaklepanje zaslona.

4. Zraven možnosti Zaklepanje zaslona tapnite   Samodejno zaklepanje, nato pa podajte
čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon zaklene. 

Tapnite , nato pa tapnite stikalo »Vzorec je viden« Vklopljeno/izklopljeno, da ga izklopite, če
ne želite, da je vzorec med risanjem na zaslonu viden.

Nastavitev funkcije pametnega zaklepanja
S funkcijo pametnega zaklepanja lahko odklenete telefon v primeru, da pozabite geslo, kodo PIN ali
vzorec. Funkcijo pametnega zaklepanja nastavite tako, da odklene telefon, ko ta prepozna vaš obraz
ali glas.

Nastavite jo lahko tudi tako, da telefon v določenih primerih pusti odklenjen, na primer kadar ga
imate pri sebi in ste na preverjenem mestu.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Varnost in lokacija.

2. Tapnite Pametno zaklepanje. 

Preden lahko uporabite pametno zaklepanje, morate imeti nastavljeno zaklepanje zaslona. Če še
niste nastavili zaklepanja zaslona, tapnite Zaklepanje zaslona. To bo vaš nadomestni način za
zaklepanje zaslona.

3. Potrdite zaklepanje zaslona.

4. Izberite, ali boste telefon odklepali s prepoznavanjem glasu ali obraza ali ga pustili
odklenjenega, če:

§ nosite telefon pri sebi
§ ste na preverjenem mestu, na primer v domačem omrežju Wi-Fi
§ je telefon povezan z varno napravo, na primer vašo napravo Bluetooth

5. Upoštevajte zaslonska navodila, nato pa pritisnite , da se vrnete na zaslon Varnost in
lokacija.

6. Pod možnostjo Varnost naprave tapnite  na desni strani od možnosti Zaklepanje zaslona,
tapnite Samodejno zaklepanje, nato pa podajte čas mirovanja, ki poteče, preden se zaslon
zaklene.

Da bi bila funkcija pametnega zaklepanja pri prepoznavanju obraza še zanesljivejša in varnejša,
lahko HTC U11 life naučite, da prepozna vaš obraz v različnih situacijah, na primer v primeru, ko
nosite očala ali si puščate brado.

Tapnite Pametno zaklepanje, potrdite zaklepanje zaslona, nato pa tapnite Preverjeni obraz 
Izboljšano ujemanje obraza. Upoštevajte navodila na zaslonu.
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Izklop zaklenjenega zaslona
Želite, da vam telefona ni treba odklepati vedno, ko ga prebudite? Zaklenjeni zaslon lahko izklopite
v Nastavitvah.

Priporočamo, da kot pomoč pri zaščiti telefona pred neželenim dostopom zaklenete zaslon.

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, nato pa tapnite Nastavitve  Varnost in lokacija.

2. Pod možnostjo Varnost naprave tapnite Zaklepanje zaslona  Brez.

Če želite znova vklopiti zaklepanje zaslona, še enkrat tapnite Zaklepanje zaslona, da ga nastavite.
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Blagovne znamke in
avtorske pravice

©2017 HTC Corporation. Vse pravice pridržane.

HTC, logotip HTC, VideoPic, Zoe in vsa druga imena izdelkov ter funkcij HTC so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znake družbe HTC Corporation in njenih podružnic v ZDA in/ali drugih
državah.

Google, Android, Google Chrome, Google Drive, Google Zemljevidi, Google Now, Google Play,
Google Glasovno iskanje, Google Denarnica in YouTube so blagovne znamke družbe Google Inc.

Exchange ActiveSync je blagovna ali registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v
ZDA in/ali drugih državah.

Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth
SIG, Inc.

Wi-Fi® in Miracast sta registrirani blagovni znamki družbe Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE je blagovna znamka ETSI (Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde).

microSD je blagovna znamka družbe SD-3C LLC.

Vse druge blagovne in storitvene znamke, navedene v tem dokumentu, vključno z imeni podjetij,
imeni izdelkov, imeni storitev in logotipi, so lastnina njihovih ustreznih lastnikov in njihova
uporaba v tem dokumentu ne pomeni združitve, povezave ali potrditve s strani družbe HTC
Corporation. Vse navedene znamke niso nujno prikazane v tem Uporabniškem priročniku.

Slike zaslonov, vsebovane v tem dokumentu, so simulirane. Družba HTC ni odgovorna za tehnične
ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu, niti za naključno ali posledično
škodo, nastalo zaradi uporabe tega dokumenta. Informacije so ponujene »takšne kot so«, brez
garancij kakršne koli vrste, in se lahko spremenijo brez obvestila. HTC si tudi pridržuje pravico
kadar koli in brez obvestila spremeniti vsebino tega dokumenta.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno kopirati ali prenesti v kakršni koli obliki ali na kakršen
koli način, pa naj bo v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali
shranjevanjem v arhivski sistem, ali prevesti v kateri koli jezik v kakršni koli obliki, ne da bi
predhodno pridobili pisno soglasje družbe HTC.
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