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Uporabniški priročnik za 
telefon LG-E900 – slovenščina

• S tem priročnikom si lahko pomagate 
ob prvi uporabi telefona. Za 
podrobnejše informacije obiščite 
www.lg.com.

• Del vsebine v tem priročniku se glede 
na programsko opremo telefona ali 
ponudnika storitev lahko razlikuje od 
vašega telefona.

• Ker ima ta telefon tipkovnico na 
zaslonu na dotik, ga ne priporočamo 
slabovidnim.

• Copyright© 2010 LG Electronics Inc. Vse 
pravice pridržane. LG in logotip LG sta 
registrirani blagovni znamki družbe LG 
Group in povezanih podjetij. Vse ostale 
blagovne znamke so v lasti njihovih 
lastnikov.
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Čestitamo vam za nakup naprednega in kompaktnega 
LG-jevega mobilnega telefona LG-E900, zasnovanega za 
delovanje z najnovejšo digitalno tehnologijo za mobilno 
komunikacijo.

Odstranjevanje stare naprave 
1  Če je na izdelku simbol prekrižanega smetnjaka na kolesih, zanj 

velja Evropska direktiva 2002/96/ES.
2  Vse električne in elektronske izdelke je treba odlagati ločeno 

od komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih 
določijo vlada ali krajevne oblasti.

3  S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate 
preprečiti možne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi.

4  Za podrobne informacije o odlaganju stare naprave se 
obrnite na lokalno komunalno podjetje, komunalno službo ali 
prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.



Avtorske pravice in blagovne 
znamke
Pravice za vse tehnologije in 
proizvode, ki so del te naprave, so v 
lasti njihovih lastnikov:
• Ta izdelek vsebuje 

programsko 
opremo z 
licenco podjetja 
MS, ki je povezano podjetje 
Microsoft Corporation. Microsoft 
in programska oprema z imenom 
Microsoft so registrirane blagovne 
znamke Microsoft Corporation. Za 
informacije o pravicah in omejitvah 
pred uporabo tega izdelka preverite 
licenčne pogoje za Microsoftovo 
programsko opremo v pogodbi 
za uporabo programske opreme 
Windows Phone 7. na hrbtni strani 
teh navodil.

• Bluetooth® je registrirana blagovna 
znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc. 

• © 2010 Microsoft Corporation. 
Vse pravice pridržane. Microsoft, 
Internet Explorer® Mobile, 
Windows® Phone, Windows® Phone 
Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®, <v 
abecednem vrstnem redu navedite 
imena blagovnih znamk Windows, 
vseh drugih blagovnih znamk in 
logotipe, ki so navedeni v gradivu> 
so blagovne znamke skupine 
Microsoft.
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Preberite te enostavne smernice. 
Neupoštevanje teh smernic je lahko 
nevarno ali nezakonito. 
Izpostavljenost radiofrekvenčni 
energiji
TA TELEFON JE SKLADEN Z 
MEDNARODNIMI SMERNICAMI 
GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM 
VALOVOM.
Mobilni telefon je radijski oddajnik 
in sprejemnik. Zasnovan in izdelan je 
tako, da ne presega mejnih vrednosti 
izpostavljenosti radijskim frekvencam 
(RF), ki jih priporočajo mednarodne 
smernice (ICNIRP). Te mejne vrednosti 
so del splošnih smernic in predstavljajo 
dovoljene ravni radiofrekvenčne 
energije za splošno prebivalstvo. 
Smernice so razvile samostojne 
znanstvene organizacije z rednim in 
temeljitim vrednotenjem znanstvenih 
raziskav. Smernice vključujejo znatno 
varnostno mejo, ki je namenjena 
zagotavljanju varnosti vseh ljudi, ne 
glede na starost in zdravje.

Za standard izpostavljenosti za 
mobilne naprave se uporablja merska 
enota, znana kot stopnja sevanja ali 
SAR. Mejna vrednost SAR, navedena 
v mednarodnih smernicah, je 2,0 
W/kg*. Preizkusi za SAR se izvajajo 
v standardnih delovnih položajih, 
tako da naprava oddaja pri najvišji 
potrjeni ravni moči v vseh preizkušanih 
frekvenčnih pasovih. Čeprav se SAR 
določi pri najvišji potrjeni ravni moči, je 
lahko dejanska vrednost SAR naprave 
med delovanjem znatno nižja od 
najvišje vrednosti. To se zgodi zaradi 
tega, ker je naprava zasnovana za 
delovanje pri več ravneh moči in tako 
uporablja samo moč, ki jo potrebuje 
za dosego omrežja. Na splošno velja: 
bližje kot ste bazni postaji, nižja je 
izhodna moč naprave. Preden je model 
telefona javnosti na voljo na tržišču, 
mora biti izkazana njegova skladnost 
z Direktivo ES o radijski opremi in 
telekomunikacijski terminalski opremi. 
Ena od bistvenih zahtev direktive 
je varovanje zdravja ter varnost 
uporabnika in vseh drugih oseb.

Smernice za varno in učinkovito uporabo
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Najvišja vrednost SAR za to napravo, ki 
so jo preizkušali za uporabo pri ušesu, 
je 0,935 W/kg. 
Ta naprava izpolnjuje smernice glede 
izpostavljenosti radijski frekvenci 
pri uporabi v običajnem delovnem 
položaju pri ušesu ali pri uporabi 
z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm 
od telesa. Če za nošenje na telesu 
uporabljate torbico, pasno zaponko 
ali držalo, ne sme vsebovati kovine 
in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 
cm od telesa. Ta naprava za prenos 
podatkovnih datotek ali sporočil 
potrebuje kakovostno povezavo 
z omrežjem. V nekaterih primerih 
lahko pride do zakasnitve prenosa 
podatkovnih datotek ali sporočil, 
dokler ni na voljo taka povezava. 
Upoštevajte zgornja navodila o 
oddaljenosti, dokler prenos ni končan. 
Najvišja vrednost SAR za to napravo, ki 
so jo preizkušali za uporabo pri telesu, 
je 1,47 W/kg.
* Mejna vrednost SAR za mobilne 
naprave, ki jih uporablja javnost, 
je 2,0 vatov/kilogram (W/kg), 

porazdeljeno po desetih gramih tkiva. 
Smernice vsebujejo znatno varnostno 
mejo za dodatno zaščito javnosti 
in zaradi upoštevanja odstopanj v 
meritvah. Vrednosti SAR se lahko 
razlikujejo glede na nacionalne 
zahteve za poročanje in pasovno širino 
omrežja.
Za informacije o vrednostih SAR v 
različnih regijah si oglejte informacije o 
izdelku na www. lgmobile.com.
Informacije Zvezne komisije za 
komunikacije (FCC) o SAR
Mobilna naprava je zasnovana tudi 
tako, da izpolnjuje zahteve glede 
izpostavljenosti radijskim valovom, 
ki sta jih določili Zvezna komisija 
za komunikacije (ZDA) in zbornica 
Industry Canada.
V skladu s temi zahtevami je mejna 
vrednost SAR določena na 1,6 W/
kg, porazdeljena po 1 gramu tkiva. 
Najvišja vrednost SAR, ki je bila v 
skladu s tem standardom določena 
med potrjevanjem izdelka za uporabo 
pri ušesu, je 0,59 W/kg, in za pravilno 
nošenje na telesu 0,63 W/kg.
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Poleg tega je bila naprava preizkušena 
za običajno nošenje na telesu, pri 
čemer je bila hrbtna stran telefona 
2 cm (0,79 palca) oddaljena od telesa 
uporabnika.
Zahteve FCC glede izpostavljenosti 
radijskim frekvencam določajo 
najmanjšo razdaljo 2 cm (0,79 palca) 
med telesom uporabnika in hrbtno 
stranjo telefona.

* Obvestilo in opozorilo FCC

Obvestilo!
Ta naprava je skladna z določili 15. 
člena pravilnika FCC. Uporaba je 
dovoljena pod naslednjima dvema 
pogojema:
(1)  naprava ne sme povzročati 

škodljivih motenj in
(2)  naprava mora sprejeti vse motnje, 

vključno z motnjami, ki bi lahko 
povzročile neželeno delovanje.

Pozor! 
Spremembe ali prilagoditve, ki jih 
proizvajalec izrecno ne odobri, lahko 
razveljavijo dovoljenje uporabnika za 
uporabo te opreme.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

 OPOZORILO
Uporabljajte samo baterije, 
polnilnike in dodatke, odobrene 
za uporabo s tem določenim 
modelom telefona. Uporaba 
katere koli druge vrste lahko 
pripelje do razveljavitve vsakršne 
odobritve ali garancije, ki velja za 
telefon, in je lahko nevarna.

• Naprave ne razstavljajte. Ko je 
potrebno, naj za popravilo poskrbi 
usposobljen serviser.

• Garancijska popravila lahko po 
presoji podjetja LG vključujejo 
nadomestne dele in plošče, ki 
so nove ali obnovljene, katerih 
funkcionalnost je enaka delom, ki 
bodo zamenjani.  

• Enote ne približujte električnim 
napravam, kot so televizorji, radijski 
sprejemniki ali osebni računalniki.

• Enote ne smete približevati toplotnim 
virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
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• Pazite, da ne pade po tleh.
• Enote ne izpostavljajte mehanskim 

tresljajem ali udarcem.
• Telefon izklopite povsod, kjer to 

zahtevajo posebni predpisi. Na 
primer, telefona ne uporabljajte 
v bolnišnicah, ker lahko vpliva na 
delovanje občutljive medicinske 
opreme.

• Med polnjenjem telefona ne držite 
z mokrimi rokami. Lahko pride do 
električnega udara in hudih poškodb 
telefona.

• Telefona ne polnite v bližini 
vnetljivega materiala, ker se lahko 
segreje in pride do nevarnosti požara.

• Zunanjost enote očistite s čisto krpo 
(ne uporabljajte topil, kot so benzen, 
razredčilo in alkohol).

• Telefona ne polnite na mehki opremi.
• Telefon je treba polniti v dobro 

prezračenem prostoru.
• Enote ne izpostavljajte 

prekomernemu dimu ali prahu.

• Telefona ne hranite v bližini 
plačilnih kartic ali vozovnic; lahko 
se poškodujejo informacije na 
magnetnem zapisu.

• Zaslona se ne dotikajte z ostrimi 
predmeti, saj lahko poškodujete 
telefon.

• Telefona ne izpostavljajte tekočini, 
vlagi ali vlažnosti.

• Previdno uporabljajte dodatno 
opremo, kot so slušalke. Antene se ne 
dotikajte po nepotrebnem.

• Telefona ali dodatne opreme ne 
uporabljajte na mestih z visoko 
vlago, kot so bazeni, rastlinjaki, 
solariji ali tropska okolja, saj lahko 
vlaga poškoduje telefon in razveljavi 
garancijo.

Učinkovita uporaba telefona
Elektronske in medicinske naprave
Pri vseh mobilnih telefonih lahko 
pride do motenj, kar lahko poslabša 
delovanje.
Mobilnega telefona ne uporabljajte 
v bližini medicinske opreme brez 
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dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, 
da bi ugotovili, ali delovanje telefona 
lahko moti delovanje medicinske 
naprave.
Mobilni telefoni lahko motijo nekatere 
slušne pripomočke.
Manjše motnje se lahko pojavijo 
pri delovanju televizorjev, radijskih 
sprejemnikov, osebnih računalnikov 
itd.

Srčni spodbujevalniki
Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov 
priporočajo, da mobilni telefon in srčni 
spodbujevalnik uporabljate na razdalji 
vsaj 15 cm, da preprečite motnje 
delovanja srčnega spodbujevalnika. To 
zagotovite tako, da telefon uporabljate 
na nasprotni strani telesa od srčnega 
spodbujevalnika in da telefona ne 
nosite v žepu na prsih.

Bolnišnice
V bolnišnicah, klinikah in zdravstvenih 
ustanovah telefon izklopite, ko 
to zahtevajo od vas. Te zahteve 
preprečujejo morebitne motnje 
občutljive medicinske opreme.

Varnost na cesti
Preverite zakone in predpise glede 
uporabe mobilnih telefonov na 
območju vožnje.
• Med vožnjo ne držite telefona.
• Povsem se osredotočite na vožnjo.
• Pred klicanjem ali sprejemanjem klica 

ustavite ob cesti in parkirajte, če to 
zahtevajo pogoji vožnje.

• Radiofrekvenčna energija lahko 
vpliva na nekatere elektronske 
sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali 
varnostna oprema.

• Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, 
je ne ovirajte z nameščeno ali 
prenosno brezžično opremo. To lahko 
povzroči, da se blazina ne sproži, ali 
hude poškodbe zaradi nepravilnega 
delovanja.

• Če med hojo poslušate glasbo, naj bo 
glasnost zmerna, tako da se zavedate 
okolice. To je posebej pomembno v 
bližini cest.
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Preprečevanje poškodb sluha
Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim 
zvokom, si lahko poškodujete sluh. 
Zato priporočamo, da telefona ne 
vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. 
Priporočamo tudi nastavitev glasnosti 
glasbe in klica na zmerno jakost.

Premočna glasnost in pretiran 
pritisk slušalk lahko poškodujeta 
sluh.

Stekleni deli
Nekateri deli mobilne naprave so 
stekleni. To steklo lahko poči, če 
mobilna naprava pade na trdo 
površino ali je močno udarjena. Če 
steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne 
poskušajte odstraniti. Mobilne naprave 
ne uporabljajte, dokler stekla ne 
zamenja pooblaščeni storitveni center.

Območje razstreljevanja
• Telefona ne uporabljajte na območju 

razstreljevanja. Upoštevajte omejitve 
in vse predpise ali pravila.

Potencialno eksplozivno okolje
• Telefona ne uporabljajte na bencinski 

črpalki. 
• Ne uporabljajte ga v bližini goriva in 

kemikalij.
• V predelu vozila, kjer imate mobilni 

telefon in dodatno opremo, ne 
prevažajte ali shranjujte vnetljivih 
plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu
Brezžične naprave lahko povzročijo 
motnje v letalu.
• Pred vkrcanjem na letalo izklopite 

mobilni telefon.
• Brez dovoljena posadke ga ne 

uporabljaje na tleh.

Otroci
Telefon hranite na varnem izven 
dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne 
delce, ki lahko v primeru odstranitve 
predstavljajo nevarnost zadušitve.
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Klici v sili
Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih 
omrežjih. Zato se za klice v sili ne 
smete zanašati le na telefon. Preverite 
pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo
• Baterije pred ponovnim polnjenjem 

ni treba povsem izprazniti. Za razliko 
od drugih baterijskih sistemov pri teh 
baterijah ni spominskega učinka, ki bi 
zmanjšal zmogljivost baterije.

• Uporabljajte samo baterije in 
polnilnike LG. Polnilniki LG so 
zasnovani tako, da zagotavljajo 
najdaljšo možno življenjsko dobo 
baterije.

• Baterije ne razstavljajte in ne 
povzročajte kratkega stika.

• Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
• Ko zmogljivost baterije ni več 

sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo 
lahko napolnite več stokrat, preden jo 
je treba zamenjati.

• Če baterije dlje časa ne uporabljate, 
jo napolnite, da čim bolj povečate 
uporabnost.

• Polnilnika baterij ne izpostavljajte 
neposredni sončni svetlobi in ga 
ne uporabljajte v prostorih z visoko 
vlago, kot je kopalnica.

• Baterije ne puščajte na vročini ali 
hladu, ker se s tem poslabša njena 
zmogljivost.

• Če baterijo zamenjate z baterijo 
napačne vrste, obstaja nevarnost 
eksplozije.

• Uporabljene baterije odstranjujte v 
skladu s proizvajalčevimi navodili. Po 
možnosti jih reciklirajte. Ne zavrzite 
jih kot gospodinjske odpadke.

• Če želite zamenjati baterijo, jo nesite 
na najbližji pooblaščeni servis ali k 
trgovcu izdelkov LG Electronics.

• Ko se telefon popolnoma napolni, 
izključite polnilnik iz stenske 
vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po 
nepotrebnem porabljal energijo.

• Dejanska življenjska doba baterije 
je odvisna od konfiguracije omrežja, 
nastavitev izdelka, načina uporabe, 
baterije in okoljskih pogojev.
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Zgradba telefona
Spoznavanje telefona

OPOZORILO: 
če na telefon 
postavite 
težji predmet 
ali če sedete 
nanj, lahko 
poškodujete 
LCD-zaslon in 
okvarite zaslon 
na dotik. Ne 
prekrijte zaščitne 
plasti senzorja 
bližine na 
LCD-zaslonu, saj 
bi senzor lahko 
napačno deloval.

Priključek za slušalke

Tipka za vklop/izklop in 
zaklepanje
•  Z daljšim pritiskom (tri sekunde) 

telefon vklopite/izklopite.
•  S kratkim pritiskom izklopite 

zaslon.
Slušalka

Senzor bližine

Senzor svetlobe – ALS  
(Ambient Light Sensor)

Gumb za iskanje
Odpre hitro iskanje
Gumb Start 
Za vrnitev na začetni zaslon; 
Zagon funkcije prepoznavanja 
zvoka (če tipko pritisnete in 
držite).
Gumb Nazaj 
Za vrnitev na prejšnji zaslon.
Mikrofon
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Pokrov baterije

Baterija

Ležišče za kartico USIM

Zunanji 
objektiv 
fotoaparata

Bliskavica 
fotoaparata

Polnilnik, podatkovni kabel (vrata za 
USB-kabel)
NASVET! Preden priklopite USB-kabel, 
počakajte, da se telefon vklopi in registrira 
v omrežje.

Tipka za fotoaparat
•  S tipko za fotoaparat neposredno 

preklopite v predogled posnetka.

Tipki za glasnost
•  Ko je zaslon 

nedejaven: glasnost 
zvokov in zvonjenja.

•  Med klicem: 
glasnost slušalke.

•  Med predvajanjem 
posnetka: nastavitev 
glasnosti posnetka.

Prikaz razstavljenega telefona
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Namestitev kartice USIM in 
baterije
1  Odstranite pokrov baterije
Pritisnite gumb za odklep pokrova 
baterije, kot je prikazano na spodnji 
sliki (1). Dvignite pokrov (2).

2  Odstranite baterijo.
Baterijo dvignite iz ležišča s pomočjo 
zareze na dnu.

OPOZORILO: baterije ne 
odstranjujte, če je telefon vklopljen, 
saj ga lahko poškodujete.

3   Namestite kartico USIM
Vstavite kartico USIM v njeno držalo. 
Zlata stična površina mora biti 
obrnjena navzdol, proti telefonu. 
Potisnite držalo za kartico USIM nazaj.
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4 Namestite baterijo
Najprej vstavite zgornji del baterije v 
zgornji del ležišča za baterijo. Kontakti 
baterije morajo biti poravnani s 
priključki na telefonu. Spodnji del 
baterije potisnite navzdol, da se 
zaskoči.

5 Polnjenje telefona
Odprite pokrov vrat za polnilnik na 
strani telefona LG-E900. V vrata vstavite 
priključek polnilnika in priključite 
polnilnik v omrežno vtičnico.

Če je baterija povsem prazna, telefona 
ne morete vklopiti. Z omrežnim 
polnilnikom TA se mora polniti 
približno štiri do pet minut, preden je 
baterija dovolj napolnjena za zagon 
telefona.
Če uporabljate USB-povezavo, pa 
polnjenje traja približno 14–15 minut 
dlje.
Če je baterija skoraj prazna, se pojavi 
ikona za skoraj prazno baterijo, ki 
označuje, da je potrebno daljše 
polnjenje.
OPOMBA: pri prvem polnjenju je 
treba baterijo popolnoma napolniti, da 
zagotovite optimalno življenjsko dobo. 
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OPOZORILO: če baterija ni 
vstavljena, ne povežite polnilnika 
s telefonom. Pred polnjenjem se 
prepričajte, da je baterija nameščena.

OPOZORILO: med polnjenjem 
telefona ne odstranite baterije ali 
kartice sim.

OPOZORILO: če baterijo 
zamenjate z baterijo napačne 
vrste, obstaja nevarnost eksplozije. 
Izrabljene baterije zavrzite v skladu z 
navodili proizvajalca.

OPOZORILO: med nevihto 
odklopite polnilnik iz omrežne 
vtičnice in telefona, da preprečite 
možnost električnega udara ali 
požara.

OPOZORILO: pazite, da baterija 
ne pride v stik z ostrimi predmeti. 
Lahko bi povzročili požar.
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Uporaba zaslona na dotik
Nasveti za uporabo zaslona na 
dotik
Telefon ima zaslon na dotik, s katerim 
enostavno izbirate elemente in 
funkcije. Osvojite osnovne načine 
uporabe zaslona na dotik.
OPOMBA: 
• Ne uporabljajte ostrih predmetov, da ne 

bi opraskali zaslona.
• Pazite, da zaslon na dotik ne pride v 

stik z drugimi električnimi napravami. 
Zaslon na dotik bi se lahko pokvaril 
zaradi elektrostatičnih razelektritev.

• Pazite, da zaslon na dotik ne pride v stik 
z vodo. Če bi bil izpostavljen visoki vlagi 
ali vodi bi se lahko pokvaril.

• Za optimalno uporabo telefona z 
zaslonom na dotik z zaslona najprej 
odstranite zaščitno folijo.

• Zaslon na dotik ima plast,s katero 
zaznava majhne električne naboje, ki jih 
oddaja človeško telo.

• Za optimalno delovanje po zaslonu 
tapkajte s konico prsta. Zaslon na dotik 
ne bo zaznal dotikov ostrih predmetov, 
kot je na primer pisalo.

OPOMBA: 
• Če telefona določen čas ne uporabljate, 

se zaslon na dotik izklopi. Za vkop 
zaslona pritisnite gumb za [vklop]. 

• Nastavite lahko tudi čas osvetlitve 
zaslona ali spremenite sliko za ozadje. 
Z začetnega zaslona se pomaknite do 
seznama aplikacij in izberite Settings 
(Nastavitve) > lock & wallpaper 
(zaklepanje in ozadje). 

Univerzalne poteze na zaslonu 
na dotik
V večini aplikacij lahko za pomikanje 
po možnostih in vnos ukazov 
uporabljate naravne poteze. Za 
tipkanje besedila uporabite tipkovnico 
na zaslonu ali osnovno tipkovnico. 
Po telefonu Windows Phone 7 se lahko 
pomikate z naslednjimi potezami:

Navigacija po telefonu Windows
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Tapkanje
Tapnete tako, da 
se enkrat na kratko 
dotaknete zaslona 
v navpični smeri. S 
tapkanjem vnašate 
ukaze (kot s tipko Enter 
na računalniku). S 
tapkanjem tudi ustavite 
vse premike na zaslonu.

t

Dvotapkanje
Pri dvotapkanju se 
dvakrat na kratko 
dotaknete zaslona na 
istem mestu v navpični 
smeri. Z dvotapkanjem 
povečate ali pomanjšate 
prikaz na zaslonu 
telefona. 

y

Pritisk in držanje
Ko element na zaslonu 
pritisnete in držite, 
s prstom pritisnete 
navzdol in ga nekaj 
sekund držite na mestu.

Vlečenje s prstom
Z vlečenjem prestavljate 
predmete navzgor in 
navzdol. 
S prstom pritisnete 
navzdol in ga pomikate 
v želeni smeri. Vlečenje 
prekinete tako, da 
dvignete prst. Vsebina 
lahko sledi pomikanju 
prsta (npr. premikanje 
zemljevida v sredino 
zaslona) ali pa s 
pomikanjem preurejate 
položaj elementov.
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Frcanje
Frcanje je namenjeno 
pomikanju predmetov 
na stran. 
S prstom pritisnete 
navzdol in ga pomikate 
v želeni smeri. Potezo 
zaključite tako, da 
dvignete prst.  Vsebina 
lahko sledi pomikanju 
prsta (npr. premikanje 
zemljevida v sredino 
zaslona) ali pa s 
pomikanjem preurejate 
položaj elementov.

Stiskanje in raztezanje
Potezi stiskanje in 
raztezanje sta si nasprotni. 
Pogosto se ju uporablja 
za približevanje in 
oddaljevanje področja na 
zemljevidu. 
Stiskanje dosežete tako, 
da se zaslona dotaknete 
z dvema prstoma, ki ju 
nato pomaknete skupaj. 
S to potezo povečate 
prikazano vsebino, pri 
čemer je središče točka, 
ki leži med konicama 
prstov. Pri raztezanju 
prsta razmikate, s čimer 
pomanjšate prikazano 
območje na sliki.
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Spoznavanje začetnega 
zaslona
S tega zaslona lahko dostopate do 
menijskih možnosti, opravljate klice, 
si ogledate stanje telefona in še veliko 
več.

 

Spoznavanje zaslona in 
pomikanje po njem
Začetni zaslon vas pozdravi, ko 
vklopite Windows Phone 7. Na njem 
so prikazane ploščice za hitri zagon 
aplikacij, ki jih lahko dodajate in 
premikate po svojih željah. Po pritisku 
gumba [Start]  na telefonu se vedno 
vrnete na začetni zaslon, ne glede na 
to, katera aplikacija je zagnana.
1  Za ogled ploščic aplikacij s prstom 

frcnite v levo ali desno, navzgor 
ali navzdol. 

Ploščice na začetnem zaslonu so 
bližnjice do priljubljenih menijev in si 
jih lahko prilagodite po meri.
OPOMBE: po odklepu telefona je prikazan 
zaslon v stanju pripravljenosti; za ogled 
začetnega zaslona s ploščicami aplikacij 
se s prstom pomaknite navzgor.
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Ploščice na začetnem zaslonu
Ploščica je oblikovno enostavno prepoznavna bližnjica do aplikacije ali njene 
vsebine. Ploščice lahko dodajate kamorkoli na začetni zaslon.
Nekatere ploščice imajo tudi funkcijo obveščanja – lahko se spremeni njihov 
videz ali besedilo ali pa posodobi števec – z njimi si lahko po meri ustvarite že na 
pogled bolj intuitiven zaslon. Takšne ploščice na primer prikazujejo, ali ste vi na 
vrsti v igri, kakšno je vreme ali koliko e-poštnih sporočil vas čaka.
Začetni zaslon je vedno usmerjen pokončno.

Ikona Opis

Klicanje s hitrim dostopom do zadnjih ali priljubljenih številk in 
imenika. Številko lahko vtipkate s številsko tipkovnico. Če tapnete 
ikono za telefonski predal, lahko izberete glasovna sporočila, ki jih 
želite poslušati, in njihov vrstni red.

S pritiskom odprete zvezdišče People (Osebe), vdelano komunikacijsko 
aplikacijo za e-pošto, sporočila, stike in druge informacije.

Pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil SMS. Pogovori so shranjeni 
v obliki neposrednega klepeta, kar omogoča pregledovanje zgodovine 
poslanih in prejetih sporočil. Pošiljanje MMS-sporočil s posneto sliko.

Mobilni telefon Windows Phone je združljiv s storitvami Microsoft 
Exchange, Microsoft Outlook Web App in številnimi najbolj razširjenimi 
sistemi za e-pošto, kot sta Hotmail, Yahoo! Mail, Google in drugi. 
Shranjevanje priloženih fotografij in grafik v Saved Pictures (Shranjene 
slike).
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Ikona Opis

Ikono za predvajanje pritisnite za pretakanje videoposnetkov, skladb 
in slik iz telefona v naprave, ki podpirajo standard DLNA (Digital Living 
Network Alliance).

S funkcijo ScanSearch lahko iščete izdelke in informacije o ulicah, 
mestih ali državah. ScanSearch omogoča ogled lokalnih poslovnih 
informacij, vključno z lokacijo in kontaktnimi informacijami.

Vnos dogodkov v novi telefon Windows Phone. Naročite se lahko na 
koledarje. ali pa si nastavite alarme, ki vas opominjajo na dogodke, 
sestanke in roke. Poleg tega so alarmi sinhronizirani s koledarjem 
storitve Windows Live in obratno.

Pritisnite za dostop do brskalnika Internet Explorer.

Dostop do možnosti Xbox LIVE, kjer se lahko sproščate ob igri ali k igri 
povabite prijatelja. V telefon lahko prenesete tudi nove igre.

Ogled fotografij in videoposnetkov, ki ste jih posneli s telefonom 
Windows Phone, prejeli po e-pošti ali kot MMS ali s sinhronizacijo iz 
programa Zune na računalniku. (Samo operacijski sistemi Windows). 
Posnetke si lahko ogledate pokončno ali ležeče. Na voljo je tudi 
povečava fotografij za ogled podrobnosti. Fotografije lahko pošljete 
kot prilogo po e-pošti ali kot MMS.
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Ikona Opis

Predvajanje skladb, videov in podcastov, shranjenih v napravi, prek 
povezave z računalnikom za sinhronizacijo vaših zadev. Poslušajte FM-
radio. Obiščite trgovino.

V spletni trgovini lahko poiščete aplikacije in skladbe za Windows 
Phone ter jih kupite ali prenesete prek omrežne povezave Wi-Fi ali 
mobilnega podatkovnega omrežja. Preberite ocene aplikacij ali 
napišite svojo oceno aplikacij, ki jih uporabljate. Prenesite in namestite 
aplikacije na začetni zaslon.

OPOMBE: položaj, ime ali oblika ploščic se lahko razlikujejo glede na nastavitve, regijo, 
ponudnika storitev, storitveni paket in različico programske opreme Windows Phone 
software. 
Funkcionalnost in razpoložljivost aplikacij je odvisna tudi od države ali regije, kjer ste 
telefon Windows Phone kupili in kjer ga uporabljate. Za podrobnejše informacije se 
obrnite na svojega ponudnika storitev.
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Ogled vrstice stanja
V vrstici stanja so z različnimi ikonami 
prikazane informacije telefona, kot so 
na primer moč signala, nova sporočila, 
napolnjenost baterije ter aktivne 
Bluetooth- in podatkovne povezave.
V spodnji preglednici so razloženi 
pomeni ikon, ki so lahko prikazane v 
vrstici stanja.

[Vrstica stanja]
Ikona Opis

Moč signala

H
3G
G
E

HSDPA
3G 
2G-GPRS
2G-EDGE

Podatkovna 
povezava

Posredovanje klicev

Gostovanje

Ikona Opis

Moč signala brezžičnega 
omrežja

Stanje povezave Bluetooth

Način zvonjenja

Stanje vnosa

Napolnjenost baterije

Ura sistema
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Prilagajanje začetnega zaslona
Prilagodite lahko razporeditev ploščic na začetnem zaslonu. 
Na zaslon lahko pripnete številne elemente, kot so aplikacije, 
spletna mesta, kraji na zemljevidu in tudi stike. Če na začetni 
zaslon pripnete stik, boste posodobitve tega stika označene 
kar na ploščici.

Večino elementov na zaslon pripnete tako, da predmet 
pritisnete in ga držite, dokler se ne pojavi meni, ali pa 
odprete seznam aplikacij in tapnete možnost pin (pripni). 
•  Če želite ploščico na začetnem zaslonu prestaviti drugam, 

jo pritisnite in držite ter premaknite na želeno mesto.
•  Ploščico odstranite tako, da jo pritisnete in držite ter nato 

tapnite možnost unpin (odpni) .
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Navigacija in nastavitev 
aplikacij

Dostop do aplikacij
Dostop do aplikacij v telefonu 
Windows Phone:
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij.

2  Pomaknite se do želene ploščice, če 
ta še ni vidna.

3  Izberite aplikacijo.
4  za vrnitev na prejšnji zaslon 

pritisnite gumb Nazaj ; za 
vrnitev na začetni zaslon pritisnite 
gumb Start .

OPOMBE: 
• Bližnjico do aplikacije dodate tako, 

da pritisnete in držite njeno ikono 
na seznamu aplikacij. Aplikacijo 
lahko prestavite na želeno mesto na 
začetnem zaslonu.

• Windows Phone ima vgrajen senzor 
gibanja, ki zazna usmerjenost telefona. 
Če telefon obračate, bo vmesnik pri 
nekaterih aplikacijah samodejno 
preklopil na ležeči pogled. 

Spoznavanje vrstice aplikacij
Pri nastavitvi aplikacije si lahko 
pomagate z vrstico aplikacij in njenim 
menijem na dnu zaslona. 
Primer: nastavitev alarmov
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij.

2  Tapnite ikono za alarme .
3  Pritisnite vrstico aplikacij, da 

odprete meni aplikacij ali prikažete 
ikone z besedilnimi namigi.

4  Izberite ikono ali meni, ki bi ga radi 
nastavili.
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Vrstica aplikacij 
V vrstici stanja so prikazane ikone z 
besedilnimi namigi in izbirno tudi 
pojavni meni, če tapnete tropičje ali 
frcnete vrstico aplikacij navzgor. Tega 
lahko znova zaprete na več načinov: 
tapnite območje zunaj menija, tropičje 
ali gumb Nazaj ali pa izberite menijski 
element oziroma ikono v vrstici 
aplikacij.

Meni vrstice aplikacij 
Prek menija vrstice aplikacij lahko 
na drug način dostopate določena 
opravila v vrstici aplikacij. Meni vrstice 
aplikacij odprete tako, da tapnete 
tropičje v vrstici aplikacij ali pa frcnete 
vrstico aplikacij navzgor. Ta pogled 
lahko znova zaprete na več načinov: 
tapnite območje zunaj menija, tropičje 
ali gumb Nazaj ali pa izberite menijski 
element oziroma ikono v vrstici 
aplikacij.
OPOMBE: 
• Prikazanih je lahko največ pet menijskih 

elementov.
• Če ni nobenega menijskega elementa, 

so prikazane samo besedilni namigi 
ikon.

• Meni vrstice aplikacij ostane na zaslonu, 
dokler ne izvedete dejanja.
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Ikone v vrstici aplikacij
Spodaj so navedene nekatere pogosto uporabljene ikone za nastavitve aplikacij.

 

video

priljubljene

skupna raba

predvajaj

fotoaparat

dodaj med 
priljubljene

uredi

premor

e-pošta

prenesi

tropičje

prejšnje/na 
začetek

nastavitve

naloži

naslednje/na konec

novo dodaj minus potrdi

zapri prekliči sinhroniziraj osveži

vprašaj klicaj nazaj naprej

iskanje izbriši shrani mapa
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Prilagajanje telefona 
Windows Phone
Prilagodite telefon svojim željam in ga 
bolje izkoristite.

Nastavitev trenutnega datuma 
in časa
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij.

2  Tapnite Settings (Nastavitve) > 
System (Sistem) > date & time 
(datum in čas).

3  Frcnite vrstico Set automatically 
(Samodejna nastavitev) in 
spremenite datum in čas ter druge 
možnosti.

Vklop ali izklop zvonjenja in 
zvokov 
Nastavite lahko zvonjenje in zvoke, kot 
so melodije za opozarjanje na klic, nov 
SMS, novo glasovno sporočilo, nova 
e-pošta itd.
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij.

2  Tapnite Settings (Nastavitve) > 
System (Sistem) > ringtones & 
sounds (melodije in zvoki).

Preklop na tihi način 
Za vklop ali izklop tihega načina frcnite 
vrstico stanja Ringer (Zvonjenje) levo 
ali desno.

Nastavitev glasnosti zvonjenja 
Za nastavitev glasnosti zvonjenja 
pritisnite tipko za povečanje ali 
zmanjšanje glasnosti.

Izbira ozadja za začetni zaslon
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij.

2  Tapnite Settings (Nastavitve) > 
System (Sistem) > lock & wallpaper 
(zaklepanje in ozadje) > change 
wallpaper (spremeni ozadje).

3  Izberite sliko in shranite 
spremembe.

   Spremenite lahko tudi čas za izklop 
zaslona in geslo.
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OPOMBA: 
• Družba LG ne odgovarja za uporabo 

privzetih slik ali ozadij, prednaloženih 
v telefon.

Nastavitev svetlosti zaslona 
Za hitro nastavitev svetlosti zaslona se 
s prstom pomaknite v levo ali desno po 
indikatorski črti na zaslonu.
Prilagajanje svetlosti v meniju za 
nastavitve
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij.

2  Tapnite Settings (Nastavitve) > 
System (Sistem) > brightness 
(svetlost).

3  Drsnik Automatically adjust 
(Samodejna nastavitev) pomaknite v 
položaj Off (Izklop) in izberite želeno 
raven svetlosti.

OPOMBA: raven svetlosti zaslona vpliva 
na porabo baterije.

Zaklepanje SIM-kartice
Telefon lahko zaklenete tako, da 
omogočite kodo PIN vaše SIM-kartice.
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij.

2  Tapnite Settings (Nastavitve) in 
s prstom povlecite, da izberete 
application (aplikacija) > phone 
(telefon) 

3  Pomaknite drsnik SIM security 
(Zaščita SIM) v položaj On (Vklop).

4  Vnesite kodo PIN in izberite enter 
(potrdi)

OPOMBA: 
• Če je možnost zaklepanja s kodo PIN 

omogočena, morate PIN vnesti vsakič, 
ko vklopite telefon.

• Če prevečkrat vtipkate napačno kodo 
PIN, bo SIM-kartica blokirana. V tem 
primeru morate, da odklenete SIM-
kartico, vnesti kodo za odklep kode 
PIN (PUK).
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Vnašanje besedila
Besedilo vnašate z izbiranjem znakov 
na navidezni tipkovnici.
Vnos besedila v nekaterih jezikih ni 
mogoč. V tem primeru se za vnos 
besedila odjavite in izberite enega 
izmed jezikov, ki podpira vnos 
besedila. (Settings (Nastavitve) 
> System (Sistem) > keyboard 
(tipkovnica))

Vnašanje besedila s tipkovnico 
na zaslonu
1  Pritisnite ikono plošče za vnos.
2  Pritisnite znake za vnos besedila.

OPOMBE: 
• Telefon ponuja različne načine pomoči 

pri pisanju, kot so predlogi besedila, ki 
se pojavijo nad tipkovnico, samodejni 
popravki in kontekstu prilagojena 
postavitev tipkovnice. (Settings 
(Nastavitve) > System (Sistem) > 
keyboard (tipkovnica))

• Windows Phone 7 podpira samo 
postavitve tipkovnice z vsemi črkami, 
kot so QWERTY, AZERTY in QWERTZ.

• Velike črke lahko vnašate s tipko 
shift – puščico navzgor. Na voljo imate 
tri načine za vnašanje velikih črk: On 
(Vklopljeno), Off (Izklopljeno) in, če shift 
pritisnete in držite, Caps Lock (Samo 
velike).

• S tipko za emotikone odprete zaslon za 
izbiro emotikonov.

• Če pritisnete in držite črke a, i, e, o ali 
u, se odpre zaslon za izbiro naglasnih 
znamenj. 
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Prenos aplikacij s spletne 
trgovine Marketplace
V trgovini Marketplace lahko hitro 
poiščete in kupite skladbe in aplikacije 
(vključno z igrami), s katerimi opremite 
telefon Windows.
Na spletno mesto so bile dodane strani 
po kategorijah za aplikacije, igre in 
glasbo.
• Na začetnem zaslonu tapnite  

, da se pomaknete na seznam 
aplikacij, nato izberite Marketplace 

.
Lahko pa tapnete ploščico 
Marketplace na začetnem zaslonu.

• Če želite poiskati aplikacije, pritisnite 
gumb Search (Iskanje) in tapnite 
iskalni niz, da ga uredite in zaženete 
iskanje.

• Vtipkajte želeni niz in ga tapnite. 
Rezultati bodo prikazani pod nizom 
na isti strani.

• Tapnite element na seznamu, da 
odprete želeno stran v trgovini 
Marketplace.

• Med brskanjem ali iskanjem aplikacij 
lahko tapnete na aplikacijo ali igro 
in odprla se bo stran z njenimi 
podrobnostmi.

• Izberite predmet, ki ga želite kupiti in 
tapnite download (prenos). 

OPOMBA: 
• Iz trgovine Marketplace ne morete 

prenesti slik, podcastov in videov. 
• Ta funkcija v vaši regiji morda ni na 

voljo.
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Ob prvem vklopu vas bo telefon vodil po osnovnih nastavitvah. Za aktivacijo 
telefona sledite navodilom na zaslonu.
V nadaljevanju so predstavljene priporočene nastavitve.
SELECT LANGUAGE (Izbira jezika) > WINDOWS PHONE SETTINGS (Nastavitve 
Windows Phone) > TIME ZONE (Časovni pas). Nato se vpišite s svojim ID-jem 
za Windows Live

Vpis z ID-jem za Windows Live
Za prenos aplikacij, igre Xbox LIVE, uporabo storitev Zune 
Pass, samodejno sinhronizacijo informacij Windows Live s 
spletom in številne druge funkcije se morate vpisati z ID-jem 
za Windows LIVE.
ID za Windows Live je e-poštni naslov, ki ga uporabite za vpis 
v storitve, kot so Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail® in druge. Če ste 
pozabili e-poštni naslov, uporabite:
Za Xbox LIVE: na konzoli Xbox 360®, se vpišite s svojim 
imenom Gamertag in pritisnite gumb za vodenje na 
upravljalniku (sredinski gumb, ki je videti kot logotip Xbox). 
V nastavitvah kliknite Account Management (Upravljanje 
računov) > Windows Live ID.

Prvi koraki



35

Za storitev Zune: vpišite se v programsko opremo Zune na računalniku. Za 
ogled svojega ID-ja za Windows Live desno kliknite svojo sliko profila in kliknite 
možnost Switch user (Preklopi med uporabniki). Za ponastavitev gesla ali 
nastavitev opomnika obiščite http://account live.com/ResetPassword.aspx.
Če se z ID-jem za Windows Live še niste vpisali, ne boste mogli uporabljati 
nekaterih možnosti svojega telefona (npr. prenos aplikacij ali igranje iger Xbox 
LIVE).

Uvažanje stikov
Ko nastavite račun za e-pošto ali Facebook, bodo vaši stiki 
samodejno uvoženi v zvezdišče People. Če dodate Facebook, 
bodo v zvezdišču People prikazane posodobitve vaših 
prijateljev in njihove slike, vaše posodobitve pa bodo 
prikazane na ploščici Me (Jaz).

Če želite nastaviti račun Facebook (ali katerikoli e-poštni 
račun):
1   Pritisnite puščico na začetnem zaslonu, da se pomaknete 

na seznam aplikacij.
2   Tapnite Settings (Nastavitve) > email & accounts (e-pošta 

in računi).
 Tudi pridobivanje stikov iz starega telefona je enostavno. 
V telefon vstavite staro kartico SIM in pojdite na Settings 
(Nastavitve). Odprite aplikacije, pritisnite možnost people 
(Osebe) in nato import SIM contacts (Uvozi stike s kartice 
SIM).
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Sinhronizacija
Za sinhronizacijo skladb, videoposnetkov, slik in posodobitev 
med telefonom in računalnikom potrebujete programsko 
opremo Zune.
1   Za namestitev programske opreme Zune obiščite 

windowsphone.com.
2  Telefon prek USB-kabla povežite z računalnikom.
3   Odprite program Zune in sledite navodilom, da v svojo 

zbirko dodate skladbe, videoposnetke, slike in ostalo.
4   Kliknite možnost Collection (Zbirka), nato pa na ikono 

telefona v spodnjem levem kotu povlecite vso vsebino, ki 
jo želite sinhronizirati.
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Komunikacija
Telefon
Klicanje
1  Dotaknite se .
2  Pritisnite .
3  S tipkovnico vnesite številko.  

Za brisanje številke pritisnite .
4  Če želite opraviti klic, pritisnite 

call (kliči) .
5  Da klic končate, pritisnite 

end call (končaj klic) . 
Klice lahko opravljate tudi s ploščico 
telefona na začetnem zaslonu. Vnašate 
lahko številke za klicanje. 

NASVET! Če želite vnesti "+" pri klicih 
v tujino, pritisnite in držite [0+].

Klicanje stikov
1  Pritisnite ploščico People (Osebe), 

da odprete imenik.
2  Pomaknite se po seznamu stikov ali 

pritisnite , da vnesete prvih nekaj 
črk stika, ki ga želite poklicati.

3  Na seznamu pritisnite stik, ki ga 

želite poklicati, in izberite želeno 
številko, če ste za izbrani stik shranili 
več številk.

Sprejem in zavrnitev klica
Na telefon se oglasite tako, da 
pritisnete jeziček answer (sprejmi klic). 
Že želite zavrniti dohodni klic, pa 
pritisnite jeziček ignore (prezri).

NASVET! Ko telefon zvoni, lahko 
zvonjenje utišate z gumbom za 
glasnost na levi strani.

Način na letalu (brezžična 
komunikacija je onemogočena)
Ponekod boste morali telefon 
preklopiti v način na letalu, da izklopite 
brezžične povezave.
Tapnite SETTINGS (Nastavitve) > 
flight mode (način v letalu). S to 
funkcijo sočasno preklopite mobilno 
komunikacijo, Wi-Fi in Bluetooth.  
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Prilagoditev glasnosti klica
Za prilagajanje glasnosti med klicem 
pritisnite gumb za zvišanje/zmanjšanje 
glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic
1  Med prvim klicem se dotaknite 

možnosti  in pritisnite .
2  Pokličite želeno številko ali jo z 

možnostjo  ali  poiščite med 
svojimi stiki.

3  Pritisnite ikono za klicanje, da 
vzpostavite povezavo.

4  Oba klica bosta prikazana na 
zaslonu za klice. Prvi klic bo 
zaklenjen in zadržan.

5  Za preklop med klicema pritisnite 
možnost PRESS TO SWAP (Pritisni za 
preklop) na vrhu zaslona. 

6  Če želite zaključiti aktivni klic, 
pritisnite možnost end call (končaj 
klic). 
Če noben klic ni aktiven, zaključite 
zadržani klic.

OPOMBA: vsak opravljen klic je plačljiv.

Ogled zgodovine klicev
Za ogled zgodovine klicev na 
začetnem zaslonu pritisnite .
Ogledate si lahko seznam vseh 
izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET! Za ogled datuma in časa 
klica, se dotaknite posameznega 
vnosa v dnevniku klicev.

NASVET! Če želite izbrisati vse 
zabeležene elemente, pritisnite 
jeziček vrstice aplikacij in nato 
možnost delete all (izbriši vse).

Nastavitve klicev
Nastavite lahko vse klicne nastavitve 
telefona, kot je posredovanje klica, 
in druge posebne funkcije, ki jih 
omogoča ponudnik storitev.
1  Na začetnem zaslonu pritisnite .
2  Pritisnite vrstico aplikacij na 

dnu zaslona z zgodovino klicev 
in odprite meni Call Settings 
(Nastavitve klicev).
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3  Pomikajte se med možnostmi za 
nastavitve klicev in izberite tiste, ki 
jih želite urejati.

Voicemail number (Številka 
telefonskega predala) – urejanje 
številke telefonskega predala
Show my caller ID to (Prikaži moj 
ID) – izberite, ali naj bo vaša številka pri 
odhodnem klicu prikazana.
international assist (pomoč za 
tujino) – samodejno popravi nekatere 
pogoste napake pri mednarodnih 
klicih ali klicih iz tujine.

Iskanje stika
Stik lahko poiščete na dva načina:
Z začetnega zaslona
1  Na začetnem zaslonu pritisnite 

ploščico zvezdišča People (Osebe), 
da odprete imenik (zvezdišče 
People).

2  Pritisnite  in s tipkovnico vnesite 
ime stika.

NASVET! Za iskanje začetnic imena 
pritisnite jeziček Contacts (Imenik) 
v zgornjem delu zaslona in izberite 
možnost Groups (Skupine). Prikaže se 
seznam vseh vaših skupin.

Iz menija aplikacij
1  Na začetnem zaslonu pritisnite , 

da se odpre meni aplikacij.
2  Dotaknite se aplikacije People 

(Osebe) in izberite želeni profil.

Dodajanje novega stika
1  Na začetnem zaslonu se dotaknite 

aplikacije People (Osebe).
2  Če želite novemu kontaktu dodati 

sliko, pritisnite .
Uporabite lahko shranjeno sliko ali 
pa posnamete novo.

3  Pritisnite želeni element in se 
dotaknite besedilnega polja, da 
odprete tipkovnico na dotik.

4  Ko končate, pritisnite ikono Done 
(Končano), da shranite nove 
informacije.
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5  Pritisnite kategorijo informacij o 
stiku in vnesite podrobnosti o stiku.

6  Pritisnite ikono za shranjevanje, da 
shranite stik.

NASVET! 
• Če želite izbrisati pravkar shranjeni 

stik, pritisnite jeziček vrstice 
aplikacij in izberite možnost delete 
(izbriši).

• Če na dolgo tapnete stik na 
seznamu oseb, se pojavi kratek 
meni, s katerim ga lahko pripnete 
na začetek, urejate ali izbrišete.

Priljubljeni stiki
Stike, ki jih pogosto kličete, lahko 
dodate med priljubljene.
Dodajanje stika med Favourites 
(Priljubljene) – pripenjanje na 
začetni zaslon
1  Na začetnem zaslonu pritisnite , 

da odprete seznam stikov.
2  Pritisnite stik, da si ogledate njegove 

podrobnosti.

3  Če želite priljubljeni stik dodati na 
začetni zaslon, v meniju aplikacij 
pritisnite možnosti Pin to start 
(Pripni na začetek).

Sporočila
Pošiljanje besedilnega sporočila
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

Messaging (Sporočila)  > New 
(Novo) .

2  Izberite eno naslednjih dejanj:
• V polje To: (Za:) začnite tipkati ime 

osebe in nato tapnite ime želene 
osebe na seznamu. Če želite dodati 
več prejemnikov, postopek ponovite. 
Njihova imena bodo samodejno 
dodana med prejemnike. 

• V polje To: (Za:) vnesite telefonsko 
številko osebe ali e-poštni naslov. 
Če želite dodati več prejemnikov, po 
vsakem vnosu tapnite Enter (Vnesi). 

• Tapnite Add (Dodaj) , se 
pomaknite do želenega stika in 
ga tapnite. Če želite dodati več 
prejemnikov, postopek ponovite. 
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Njihova imena bodo samodejno 
dodana med prejemnike.

3  Tapnite polje s sporočilom, vtipkajte 
sporočilo in tapnite Send (Pošlji) 

.
OPOMBE: če želite poslanemu sporočilu 
dodati podatke, pritisnite  v spodnjem 
delu zaslona in izberite želeno datoteko. 
Prilagate lahko samo slike.

Odgovarjanje na besedilno 
sporočilo
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

Messaging (Sporočila) in nato 
pogovor s prejetim besedilnim 
sporočilom.

2  Tapnite polje s sporočilom, vtipkajte 
odgovor in tapnite Send (Pošlji) .

Posredovanje besedilnega 
sporočila
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

Messaging (Sporočila)  in nato 
pogovor z besedilnim sporočilom, ki 
ga želite posredovati.

2  Pritisnite in držite sporočilo ter 
tapnite Forward (Posreduj).

3  V polje To: (Za:) vnesite ime osebe, 
telefonsko številko ali e-poštni 
naslov.

4  Tapnite polje s sporočilom, vnesite 
želeno sporočilo in tapnite Send 
(Pošlji) .

OPOMBE:
• Mobilni operater vam bo pošiljanje 

besedilnih sporočil morda dodatno 
zaračunal. Storitev pa vam mora 
omogočati tudi vaš storitveni paket. 

• Besedilna sporočila, imenovana tudi 
SMS (Short Message Service), imajo 
lahko do 160 znakov. 

• Če je besedilno sporočilo daljše od 
160 znakov, bo poslano kot eno ali več 
dodatnih sporočil. 

• Včasih vam mobilni operaterji pošljejo 
besedilna sporočila, na katera ne 
morete odgovoriti in jih ne morete 
posredovati, v polju s sporočilom pa 
piše Read-only message (Samo za 
branje). 
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Shranjevanje slike iz besedilnega 
sporočila
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

Messaging (Sporočila) .
2  Tapnite pogovor s sliko in nato še 

sliko.
3  Pritisnite in držite odprto sliko ter 

izberite možnost Save to phone 
(Shrani v telefon). 
Slika bo shranjena v album Saved 
Pictures (Shranjene slike) v telefonu.

OPOMBE:
• Mobilni operater vam bo pošiljanje 

besedilnih sporočil morda dodatno 
zaračunal. Storitev pa vam mora 
omogočati tudi vaš storitveni paket. 

• Besedilna sporočila s priloženimi 
slikami se imenujejo sporočila MMS 
(Multimedia Message Service). 

• Nekatere prejete slike so lahko 
zaščitene z avtorskimi pravicami, zato 
jih ni mogoče shraniti v telefon. Kljub 
temu pa lahko tako sliko nastavite za 
ozadje telefona.

E-pošta
Nastavitev e-poštnega računa
Windows Phone omogoča tudi delo z 
zasebno ali službeno e-pošto, zanju pa 
lahko nastavite tudi različna e-poštna 
računa. Glede na vrsto e-poštnega 
računa, ki jo nastavite na telefonu, 
lahko iz računa uvozite tudi druge 
elemente (kot so stiki, koledar, ...).
OPOMBA: za nastavitve-poštnega računa 
na telefonu potrebujete aktivno povezavo 
z mobilnim podatkovnim omrežjem 
ali povezavo Wi-Fi. Za podrobnejše 
informacije o vzpostavljanju povezave z 
omrežjem Wi-Fi glejte poglavje "Povezava 
z omrežjem Wi-Fi). 

Nastavitev računa Windows Live
Ob prvi nastavitvi vas bo telefon 
pozval, da se vpišete s svojim ID-jem za 
Windows Live. Če se takrat ne vpišete 
ali če imate več ID-jev za storitve 
Windows Live, lahko po spodnjih 
navodilih nastavite svoj osnovni, po 
želji pa tudi dodatne ID-je za Windows 
Live. 
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Na začetnem zaslonu frcnite v levo na 
seznam aplikacij, tapnite  Settings 
(Nastavitve) in nato Email & accounts 
(e-pošta in računi).
1  Tapnite Add an account (Dodaj 

račun) > Windows Live in sledite 
navodilom na zaslonu.

OPOMBE:
• Prvega računa Windows Live, ki ga 

nastavite na telefonu, iz telefona ni 
mogoče izbrisati. 

• Če na telefonu nastavite dodatne 
ID-je Windows Live, fotografije 
v teh dodatnih računih ne bodo 
sinhronizirane s telefonom. 

• Tukaj lahko ustvarite račun Hotmail 
in prenesete vsa nova sporočila v 
računu Hotmail v mapo Inbox (Prejeto) 
v telefonu. Ko nastavite aplikacijo 
Hotmail, je na ploščici za e-pošto 
prikazano število novih e-poštnih 
sporočil.

Nastavitev e-poštnega računa 
Microsoft Exchange
Za nastavitev e-poštnega računa 
na strežniku Microsoft Exchange 
sledite naslednjim navodilom. 
(Strežnik Microsoft Exchange na 
primer morda uporablja vaš službeni 
račun.) Po naslednjih navodilih lahko 
nastavite tudi druge e-poštne račune, 
ki uporabljajo funkcijo Exchange 
ActiveSync – vključno z gostujočimi 
e-poštnimi računi Microsoft Exchange 
ali računi Outlook Web App.
1  Na začetnem zaslonu frcnite v levo 

na seznam aplikacij, tapnite  
Settings (Nastavitve) in nato Email 
& accounts (e-pošta in računi).

2  Tapnite Add an account (Dodaj 
račun) > Outlook.
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Nastavitev e-poštnega računa 
ponudnika internetnih storitev 
(ISP)
Ko nastavite e-poštni račun, bo telefon 
samodejno poskušal poiskati pravilne 
nastavitve zanj. E-poštni račun je 
lahko tisti, ki ga ponuja vaš ponudnik 
internetnih storitev, ali drug račun 
IMAP ali POP drugega ponudnika.
1  Na začetnem zaslonu frcnite v levo 

na seznam aplikacij, tapnite  
Settings (Nastavitve) in nato Email 
& accounts (e-pošta in računi).

2  Tapnite Add an account (Dodaj 
račun) > Other account (Drug 
račun).

V nadaljevanju so navedene nastavitve, 
ki jih morate poznati vnaprej, če 
pravilnih nastavitev za e-poštni 
račun ni mogoče zaznati samodejno. 
Načeloma lahko te informacije najdete 
na spletnem mestu ponudnika. 
• Vrsta e-poštnega računa (POP ali 

IMAP) 

• Naslov strežnika za dohodna 
sporočila 

• Naslov strežnika za odhodna 
sporočila (SMTP) 

• Nastavitve za preverjanje pristnosti 
strežnika 

• Zahteve SSL za dohodno pošto 
• Zahteve SSL za odhodno pošto 

Pošiljanje e-pošte
Ko nastavite e-poštni račun na 
telefonu, lahko prek tega računa 
prejemate in pošiljate e-pošto.
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

e-poštni račun, do katerega želite 
dostopati (na primer Outlook, 
Google ali Windows Live).

2  Tapnite New (Novo) .
3  Izberite eno naslednjih dejanj:
• V besedilnem polju To: (Za:) tapnite 

Add (Dodaj)  in izberite stik. 
• Tapnite besedilno polje To: (Za:) 

in začnite tipkati e-poštni naslov. 
Telefon vam bo med tipkanjem 
ponudil predloge. 
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• Če želite odstraniti prejemnika, 
tapnite njegovo ime ali e-poštni 
naslov in nato Remove (Odstrani).

4  Tapnite v besedilno polje Subject: 
(Zadeva:) in vtipkajte zadevo.

5  Tapnite pod besedilno polje Subject: 
(Zadeva:), vtipkajte svoj e-poštni 
naslov in tapnite Send (Pošlji) .

OPOMBA: če želite dodati slike, pred 
pošiljanjem tapnite  .

Ogled e-poštnih sporočil
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

e-poštni račun, do katerega želite 
dostopati (na primer Outlook, 
Google ali Windows Live).

2  Izberite e-poštno sporočilo.
V pregledu sporočila so vam na voljo 
naslednje možnosti:
• Če želite odgovoriti na e-pošto ali 

jo posredovati, tapnite Respond 
(Odgovori)  in izberite med 
naslednjimi možnostmi:

• Če želite izbrisati eno e-poštno 
sporočilo, tapnite sporočilo, da ga 

odprete, in izberite Delete (Izbriši) 
. 

• Če želite izbrisati več sporočil, 
tapnite skrajno levo stran 
sporočila, ki ga želite izbrisati. 
Pojavi se potrditveno polje. Tapnite 
potrditvena polja ob tistih e-poštnih 
sporočilih, ki jih želite izbrisati, in 
izberite Delete (Izbriši).

Sprejemanje e-pošte
Samodejno ali ročno lahko preverjate, 
ali ste prejeli novo e-pošto.
Ročno preverjanje:
1  Tapnite  na začetnem zaslonu, da 

odprete seznam aplikacij in izberite 
aplikacijo Email (E-pošta). 
Lahko pa tudi tapnete ploščico 
Email na začetnem zaslonu in 
izberete, kateri račun želite uporabiti 
(Hotmail, Gmail, ...).

2  Izberite možnost Synchronise 
(Sinhroniziraj). Telefon Windows 
se bo povezal z vašim e-poštnim 
računom in pridobil nova sporočila.
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Za samodejno preverjanje:
1  Telefon Windows e-poštna sporočila 

pridobiva samodejno, če je tako 
nastavljen račun.

2  Obdobje pridobivanja 
(sinhroniziranja) lahko spremenite 
pod možnostjo "download email 
from" (prenesi e-pošto iz). (Za 
podrobnosti glejte naslednjo 
kategorijo "Spreminjanje nastavitev 
e-poštnega računa".)

Spreminjanje nastavitev 
e-poštnega računa
Če želite, lahko nastavite dodatne 
račune.
1  Tapnite  na začetnem zaslonu, da 

odprete seznam aplikacij, in izberite 
aplikacijo E-mail (E-pošta). Lahko pa 
tapnete ploščico Email (E-pošta) na 
začetnem zaslonu.

2  Dotaknite se vrstice aplikacij v 
spodnjem delu zaslona, da odprete 
meni z možnostmi, in tapnite "add 
email account" (dodaj e-poštni 
račun).

3  Izberite e-pošto, ki jo želite dodati. 
Na voljo so možnosti, kot so 
Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, 
Google in drugi računi.

4  Vnesite svoj e-poštni naslov in 
geslo, telefon pa bo samodejno 
sinhroniziran z novim e-poštnim 
računom.

Če želite, lahko nastavitve spremenite.
1  Dotaknite se vrstice aplikacij v 

spodnjem delu zaslona, da odprete 
meni z možnostmi, in tapnite 
"settings" (nastavitve).

2  Če tapnete "sync settings" 
(nastavitve sinhronizacije), lahko 
spreminjate podrobne možnosti 
za sinhronizacijo, lahko pa tudi 
označite/odznačite možnosti 
"Always bcc myself" (Vedno me 
dodaj na slepo kopijo) in "Use an 
email signature" (Uporabi podpis).

OPOMBE:
• Pod nastavitvami sinhronizacije 

lahko spreminjate spodnje možnosti 
download new content (prenos nove 
vsebine): obdobje za pridobivanje 
vsebin 
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download email from content to 
sync (prenos e-pošte iz vsebine za 
sinhronizacijo (e-pošta, stiki, koledar)): 
omogočanje/onemogočanje vsebin in 
druge podrobne informacije o računu.

Brisanje e-poštnega računa
1  Tapnite  na začetnem zaslonu, da 

se pomaknete na seznam aplikacij. 
2  Tapnite Settings (Nastavitve) in 

izberite email & accounts (e-pošta 
in računi).

3  Pritisnite in držite račun, ki ga želite 
izbrisati, nato tapnite delete (izbriši).

Facebook
Nastavitev računa Facebook
Če na telefonu nastavite račun 
Facebook, so vam informacije z njega 
dostopne z več mest. Do informacij 
s Facebooka lahko dostopate prek 
zvezdišča People (Osebe), Pictures 
(Slike) in svoje kartice Me (Jaz). 

1  Na začetnem zaslonu frcnite v 
levo na seznam aplikacij, tapnite 
Settings (Nastavitve) > Email & 
accounts (e-pošta in računi).

2  Tapnite Add an account (Dodaj 
račun) > Facebook.

OPOMBE:
• Če želite na svojem telefonu nastaviti 

račun Facebook, morate imeti 
vzpostavljeno povezavo z mobilnim 
podatkovnim omrežjem ali Wi-Fi. 

• Na telefonu imate lahko nastavljen 
največ en račun Facebook naenkrat. 
Če želite dodati drug račun, morate s 
telefona izbrisati obstoječega. 
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Fotoaparat
Pred uporabo fotoaparata bo 
prikazano vprašanje, ali lahko 
fotoaparat uporabi podatke o lokaciji. 
Če to možnost omogočite, bodo slikam 
dodani podatki o mestu, kjer ste jih 
posneli. 

Fotografiranje 
1  Na začetnem zaslonu frcnite v levo 

na seznam aplikacij.
2  Tapnite  Camera (Fotoaparat).

Ali pa fotoaparat zaženite tako, 
da pritisnete in držite tipko za 
fotoaparat.

3  Izbran mora biti način za fotoaparat 
. Telefon držite na miru, obrnete 

pa ga lahko pokonci ali ležeče. Sliko 
lahko povečate ali pomanjšate 

, da se približate ali 
oddaljite motivu. 

NASVET! Bi se radi poigrali z 
nastavitvami fotoaparata? Tapnite za 
izbiro različnih nastavitev, vključno 
z bliskavico.

4  Sliko posnamete s tipko za 
fotoaparat. 

5  Slika bo samodejno shranjena v 
album Camera Roll (Filmski trak) v 
vašem telefonu. 

Če želite, lahko slike prenesete na 
splet, ali pa jih samodejno objavite na 
straneh SkyDrive ali Facebook. 

Po snemanju fotografije
1  Ko posnamete fotografijo, 

frcnite desno, da si jo ogledate v 
pregledovalniku. 

NASVET! Si želite slike ogledati 
na filmskem traku? Odprite meni 
fotoaparata, tapnite sliko ali 
videoposnetek, stisnite ga, kot 
bi ga želeli skrčiti, nato pa frcnite 
v levo ali desno, da si ogledate 
filmski trak. Filmski trak je videti 
najbolje, če telefon obrnete ležeče 
in uporabljate ležeči pogled.

Razvedrilo
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2  Tapnite sliko in jo držite, da si 
ogledate možnosti. Lahko jo na 
primer dodate med priljubljene, 
izbrišete, uporabite kot ozadje ali jo 
prenesete v Messaging (Sporočila) 
ali Play To (Predvajaj kot). 

Snemanje videoposnetka
1  Na začetnem zaslonu frcnite v levo 

na seznam aplikacij.
2  Tapnite  Camera (Fotoaparat).

Ali pa fotoaparat zaženite tako, 
da pritisnete in držite tipko za 
fotoaparat.

3  Izbran mora biti način za 
videoposnetke . Telefon držite na 
miru, obrnete pa ga lahko pokonci 
ali ležeče. 

4  Pritisnite tipko za fotoaparat, da 
začnete ali zaključite snemanje.  
Videoposnetek je samodejno 
shranjen v album Camera Roll 
(Filmski trak) v vašem telefonu. 

Po snemanju videoposnetka
1  Za predvajanje posnetka v 

pregledovalniku po snemanju 
frcnite desno.

Na zaslonu se prikaže sličica, ki 
predstavlja videoposnetek, na dnu 
zaslona pa bo prikazano trajanje 
videoposnetka.
OPOMBA: če ima vaš Windows Phone 
RAM zmogljivosti 288 MB ali več in 
omogoča to možnost, lahko snemate 
in predvajate videoposnetke visoke 
ločljivosti (ločljivost 1280 x 720 HD). Če 
telefon povežete z računalnikom in vanj 
kopirate videoposnetek, si lahko HD-video 
ogledate v polni ločljivosti 1280 x 720. 
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NASVETI! 
• Za ogled videoposnetkov, 

prenesenih iz spletnega mesta, 
telefon povežite z računalnikom in 
ju sinhronizirajte. Videoposnetkov 
ne morete prenesti neposredno 
v telefon. 

• Če želite poiskati video, ki 
ste ga posneli s telefonom 
in s sinhronizacijo prenesli v 
računalnik, odprite programsko 
opremo Zune in kliknite 
Collection (Zbirka) > Videos 
(Videoposnetki). 

• Če želite izbrisati večje število 
slik ali videoposnetkov ali jih 
shraniti v računalnik, si lahko 
prihranite čas tako, da telefon 
povežete z računalnikom, odprete 
programsko opremo Zune in 
pustite, da Zune opravi delo 
namesto vas.

Dodajanje podatkov o lokaciji 
na slike
Če posnetim slikam dodate informacije 
o lokaciji (GPS), si lahko te podatke 
ogledajo tudi drugi, ko slike naložite 
in objavite. Po prenosu se lahko s 
prijatelji zabavate ob gledanju slik 
na zemljevidu prek storitev Bing ali 
Windows Live Photo Gallery. Poleg 
tega lahko na spletu poiščete tudi 
druge podobne slike, saj je lokacija 
vdelana v ozadje vaše slike. 
1  Na začetnem zaslonu frcnite v 

levo na seznam aplikacij in tapnite 
Settings (Nastavitve) > Applications 
(Aplikacije) > Pictures + Camera 
(Slike in fotoaparat).

2  Omogočite možnost Include 
location (Vključi lokacijo) (GPS), 
s katero posnetim slikam dodate 
podatke o lokaciji.

NOTE: če želite, da ostanejo te informacije 
v slikah tudi po objavi na straneh 
Facebook ali SkyDrive, vklopite možnost 
Keep location info on upload pictures 
(Ohrani podatke o lokaciji na prenesenih 
slikah). 
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Spoznavanje načina za fotoaparat
Camera/Video Record 
mode (Snemanje fotografij/
videoposnetkov) – to ikono tapnite, 
če želite preklopiti med snemanjem 
fotografij in videoposnetkov.
Zoom (Povečava) – povečava ali 
pomanjšava slike.

Nastavitve – te ikone se dotaknite, 
da odprete meni z nastavitvami. 
Oglejte si poglavje Uporaba naprednih 
nastavitev. Omogoča nastavitev 
različnih možnosti, kot so Intelligent 
Shot (Pametni posnetek), Beauty shot 
(Lepotni posnetek), ScanSearch, Photo 
Resolution (Ločljivost) in druge.

Uporaba pametnih nastavitev za fotografije in videoposnetke
V iskalu se dotaknite ikone , da odprete vse možnosti naprednih nastavitev.
Nastavitve lahko spreminjate z obračanjem vrtljivega gumba.
Ko izberete želeno možnost, tapnite in jo nastavitev.

Možnosti 
nastavitev Funkcija

Intelligent 
Shot (Pametni 
posnetek)

Windows Phone samodejno nastavi hitrost zaklopa in 
zaslonko na optimalne vrednosti glede na motiv in svetlost.

Beauty Shot 
(Lepotni 
posnetek)

Novi Windows Phone samodejno nastavi izostritev in 
barvno ravnovesje, da izpostavi naravne kožne barve.

ScanSearch Snemate lahko neposredno v načinu aplikacije ScanSearch.
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Možnosti 
nastavitev Funkcija

Photo resolution 
(Ločljivost 
fotografije)

Večje je število slikovnih pik, večja je datoteka, zato zasede 
več pomnilniškega prostora. Če želite v telefon shraniti 
več slik, lahko spremenite število slikovnih pik in tako 
zmanjšate velikost datotek.

Brightness 
(Svetlost)

S to funkcijo lahko uravnavate svetlost snemanja glede na 
svetlobo v okolici.

White Balance 
(Nivo beline)

Ta funkcija samodejno prilagodi barvo motiva. Snemate 
lahko v naravnih barvah glede na motiv in svetlobo v 
okolici.

Colour effect 
(Barvni učinki)

V meniju lahko izbirate med naslednjimi možnostmi: off 
(izklop), sepia (sepija), mono, negative (negativ), solarise 
(solarizacija) 

Quality 
(Kakovost)

Na voljo so vam možnosti Super fine (Zelo dobra), Fine 
(Dobra) in Normal (Običajna). Višja kot je kakovost, ostrejša 
je fotografija. Ker je posledično večja tudi datoteka, boste 
lahko v pomnilnik telefona shranili manj fotografij.

Anti-shake 
(Optični 
stabilizator)

Za preprečevanje zamegljenosti zaradi tresenja ali gibanja).
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Možnosti 
nastavitev Funkcija

Flash (Bliskavica) S to funkcijo lahko uporabljate vgrajeno bliskavico za 
dodatno snemanje v šibki svetlobi.

Video Resolution 
(Ločljivost 
videoposnetkov)

Večje je število slikovnih pik, večja je datoteka, zato zasede 
več prostora pomnilnika. Če želite v telefon shraniti več 
videoposnetkov, lahko spremenite njihovo ločljivost in tako 
zmanjšate datoteke.

Restore to 
default (Obnovi 
privzeto)

Ponastavitev menijev in možnosti snemanja.

OPOMBA: pred fotografiranjem lahko tapnete Settings (Nastavitve) > Applications 
(Aplikacije) > pictures & camera (slike in fotoaparat), kjer so vam na voljo naslednje 
možnosti: GPS, SkyDrive.
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Slike
Naučite se pregledovati slike in 
predvajati videoposnetke, shranjene 
v pomnilniku telefona. Ogledate si 
lahko samo videoposnetke, posnete s 
fotoaparatom.

Zvezdišče Pictures (Slike)
Zvezdišče Pictures (Slike) v telefonu 
Windows Phone je digitalna različica 
slik, ki jih hranite v denarnici. Pred 
znanci se lahko postavite s slikami, ki 
ste jih posneli s fotoaparatom telefona, 
shranili iz e-poštnih ali besedilnih 
sporočil, prenesli s spleta ali iz 
računalnika. 

• Zid Times Square. Izložba lokalnih 
slik, zbranih iz zbirke All (Vse). 
Mozaik čudovitih trenutkov, ki se 
zamenja ob vsakem petem vklopu 
telefona. Če telefon sinhronizirate s 
programsko opremo Zune, preden 
se pomaknete v zvezdišče Pictures 
(Slike), boste v njem videli vse svoje 
slike. 

• What's new? (Kaj je novega?) Tukaj 
si lahko ogledate zadnje slike, ki so 
jih na spletnih straneh Windows Live 
ali Facebook objavili vaši znanci in 
sorodniki. 

• Picture collection (Zbirka slik). Tukaj 
si lahko ogledate svoje slike in 
videoposnetke po albumu, datumi 
ali priljubljenih. Če dodate sliko 
med priljubljene kot del albuma 
Favourites (Priljubljene), lahko ta 
album pripnete na začetni zaslon. 

• Hub background (Ozadje zvezdišča). 
Ozadje lahko spremenite tako, da 
tapnete poljubno mesto v zvezdišču. 
Lahko pa zamenjavo ozadja s 
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katerokoli vašo sliko prepustite nam. 
V vsakem primeru se ob zamenjavi 
ozadja zamenja tudi ploščica za slika 
na začetnem zaslonu. 

• Zune software (Programska 
oprema Zune). Sinhronizacija slik z 
možnostjo My Phone (Moj telefon), 
k omogoča premikanje slik iz 
računalnika v albume v telefonu in 
obratno. 

OPOMBA: ko prvič odprete zvezdišče 
Pictures (Slike), bo prikazanih 8 slik z 
mape 7 v zidu Times Square. Če želite, 
da je tukaj prikazan mozaik vaših slik, 
tapnite mapo 7, da jo izbrišete. Aplikacija 
Times Square bo naključno izbirala 
slike iz albuma Camera Roll (Filmski 
trak), albumov, ki ste jih sinhronizirali 
z računalnikom, ali družabnih omrežij, 
katerih član ste. 

Podprti datotečni zapisi

Vrsta Format

Slika Pripone: bmp, gif, jpg, 
png, tiff

Video • Pripona: mp4 
• Kodek: MPEG4

OPOMBA: telefon datotečni zapis JPG 
podpira samo, če ste dali fotografije 
v skupno rabo z odjemalcem Zune v 
računalniku.

• Nekateri datotečni zapisi niso 
podprti – odvisno od programske 
opreme v telefonu.

• Če je datoteka večja od 
razpoložljivega prostora v 
pomnilniku, lahko ob odpiranju 
pride do napake.

Albums (Albumi)
Albumi so nepogrešljivi za urejanje 
slik in videoposnetkov v telefonu, 
računalniku ali na spletu. Če veste, 
kam lahko dodajate albume in iz kje 
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jih lahko brišete, bo delo z vašimi 
datotekami občutno lažje. 
S programsko opremo Zune lahko slike 
iz albumov v telefonu (filmski trak, 
shranjene in prejete slike) prenesete v 
knjižnico s slikami v računalniku. 
OPOMBA: razen pregledovanja in 
brisanja, morate vse delo z albumi 
opravljati s programsko opremo Zune na 
računalniku. 

Ogled slike
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico, da se pomaknete na 
seznam aplikacij, in tapnite Pictures 
(Slike). 
Lahko pa tudi tapnete ploščico 
Pictures na začetnem zaslonu, če 
ste jo tja pripeli kot priljubljeno.

2  V zvezdišču s slikami se lahko 
pomikate med albumi (vsi, po 
datumu, priljubljene) in tapnete 
ploščico fotografije, ki jo želite 
odpreti.

Med ogledovanjem fotografije so vam 
na voljo naslednje možnosti:
• Če želite videti več fotografij, se 

pomaknite levo ali desno.
• Če na dolgo pritisnete sliko, se pojavi 

kratek meni, prek katerega lahko 
sliko izbrišete, objavite ali dodate 
med priljubljene.

• Za povečavo ali pomanjšavo zaslon 
tapnite z dvema prstoma in ju nato 
razprite (za povečavo pa ju stisnite 
skupaj).

Predvajanje videoposnetka
1  V zvezdišču s slikami se lahko 

pomikate med albumi (vsi, po 
datumu, priljubljene) in tapnete 
ploščico videoposnetka, ki ga želite 
odpreti.

2  Za ogled tapnite ploščico 
videoposnetka.

3  Za preklop v ležeči način obrnite 
telefon v levo.

4  Predvajanje lahko upravljate z 
navideznimi gumbi. 
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Skupna raba fotografij
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

Pictures (Slike).
2  Izberite sliko, ki jo želite dati 

v skupno rabo. Slik iz spletnih 
albumov ne morete nalagati.

3  Pritisnite in držite sliko, nato tapnite 
Share (Daj v skupno rabo).

4  Izberite, kako želite dati sliko v 
skupno rabo oziroma jo naložiti na 
splet – v besedilnem ali e-poštnem 
sporočilu ali z objavo na straneh 
SkyDrive. 

OPOMBA: SkyDrive je del Windows Live, 
ki je z geslom zaščitene storitve na spletu 
(photos.live.com), kjer lahko brezplačno 
shranjujete dokumente in fotografije 
velikosti do 25 GB in jih dajte v skupno 
rabo. Le vpišite se z ID-jem Windows Live 
in pripravljeni ste. 

NASVET! Ko slike iz telefona naložite 
na SkyDrive, jih lahko poiščete 
in urejate v galeriji Windows Live 
Photo Gallery prek računalnika, ne 
da bi se morali povezati s spletom. 
Za to potrebujete računalnik z 
operacijskim sistemom Windows 
Vista ali Windows 7. Če niste 
prepričani, ali je v vašem računalniku 
nameščena galerija Windows Live 
Photo Gallery, kliknite gumb Start 
v opravilni vrstici . V polje za 
iskanje vtipkajte "photo gallery" in na 
seznamu rezultatov kliknite Windows 
Live Photo Gallery. 

Priljubljene v galeriji slik
Album Favourites (Priljubljene) v 
zvezdišču Pictures (Slike) je zelo 
priročen, saj lahko vanj dodajate 
najbolj zanimive slike in jih pozneje 
hitro poiščete. Poleg tega lahko 
na začetni zaslon pripnete samo 
priljubljene slike (na primer take, ki 
vas vsakič, ko jih zagledate, spravijo v 
dobro voljo). 
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1  Na začetnem zaslonu tapnite 
Pictures (Slike), izberite sliko in jo 
tapnite, da jo odprete.

2  V pregledovalniku slik pritisnite 
in držite sliko, nato pa izberite 
možnost Add to Favourites (Dodaj 
med priljubljene).

NASVET! Želite dodati sliko iz 
spletnega albuma med priljubljene? 
Odprite sliko, jo tapnite in nato 
tapnite možnost Save to phone 
(Shrani v telefon). Slika bo dodana 
v mapo Saved Pictures (Shranjene 
slike) (v zvezdišču slik pojdite na > 
All (Vse) > Saved Pictures (Shranjene 
slike)). Poiščite sliko in jo med 
priljubljene dodajte po 3. koraku 
zgoraj. 

Dodajanje ali brisanje podnapisa 
k sliki
Dodajanje podnapisa
Slikam, ki jih objavite na Facebooku ali 
straneh Windows Live, lahko dodajate 
podnapise.

1  Tapnite sliko in nato možnost Share 
(Daj v skupno rabo).

2  Izberite račun, kamor želite naložiti 
sliko.

3  Tapnite besedilno okno, da vtipkate 
podnapis. Če v 4 sekundah ne 
začnete s pisanjem, bo slika 
naložena brez podnapisa.

4  Tapnite Upload (Naloži).

Brisanje podnapisa 
Podnapis lahko izbrišete samo prek 
računalnika in samo iz slik, ki ste jih 
naložili sami.
1  Poiščite želeno sliko.
2  Vpišite se in sledite navodilom za 

brisanje podnapisov, ki veljajo za 
Facebook ali Windows Live.

Dodajanje podatkov o lokaciji 
na slike
Če posnetim slikam dodate informacije 
o lokaciji (GPS), si lahko te podatke 
ogledajo tudi drugi, ko slike naložite 
in objavite. Po prenosu se lahko s 
prijatelji zabavate ob gledanju slik 
na zemljevidu prek storitev Bing ali 
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Windows Live Photo Gallery. Poleg 
tega lahko na spletu poiščete tudi 
druge podobne slike, saj je lokacija 
vdelana v ozadje vaše slike. 
1  Na začetnem zaslonu frcnite 

v levo na seznam aplikacij in 
tapnite Settings (Nastavitve) > 
Applications (Aplikacije) > Pictures 
+ Camera (Slike in fotoaparat).

2  Omogočite možnost Include 
location (Vključi lokacijo) (GPS), 
s katero posnetim slikam dodate 
podatke o lokaciji.

NOTE: če želite, da ostanejo te informacije 
v slikah tudi po objavi na straneh 
Facebook ali SkyDrive, vklopite možnost 
Keep location info on upload pictures 
(Ohrani podatke o lokaciji na prenesenih 
slikah). 

Slike in videoposnetki
Programska oprema Zune 
S sinhroniziranjem datotek s telefonom 
lahko premaknete glasbene in video 
datoteke iz računalnika v telefon in 
obratno.

Pridobivanje glasbe, 
videoposnetkov in podcastov iz 
trgovine Marketplace
Zune Marketplace je spletna trgovina, 
kjer lahko na enem mestu najdete 
odlično glasbo, podcaste, filme, 
videoposnetke, TV-oddaje in še 
marsikaj. Nekatere vsebine lahko 
brezplačno igrate, prenesete ali 
preizkusite. Druge morate kupiti ali 
najeti. 
Do trgovine Zune Marketplace lahko 
dostopate na dva načina: 

Prenašanje ali pretakanje glasbe 
neposredno v telefon
1  Na začetnem zaslonu tapnite Music 

& Videos (Glasba in videoposnetki). 
2  Frcnite na Zune in tapnite 

Marketplace.
3  Skladbo, album, izvajalca ali seznam 

predvajanja lahko poiščete na 
naslednje načine:

• Frcnite levo ali desno, brskajte po 
razpoložljivih kategorijah in tapnite 
želeni predmet. 
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• Pritisnite gumb za iskanje, vnesite 
ime skladbe, naslov albuma ali ime 
izvajalca ter tapnite želeni predmet.

4  Sledite navodilom za dodajanje 
glasbe, videoposnetkov, slik in 
drugih vsebin v svojo zbirko.

Prenašanje glasbe, podcastov, 
videoposnetkov, filmov in TV-
oddaj v računalnik
1  Pojdite na windowsphone.com, 

da namestite programsko opremo 
Zune.

2  Telefon prek USB-kabla povežite z 
računalnikom.

3  Odprite program Zune in sledite 
navodilom, da v svojo zbirko dodate 
skladbe, videoposnetke, slike in 
ostalo. 
Če še niste vpisani, kliknite gumb 
Sign In (Vpis). Če uporabljate več 
računov Windows Live, vnesite ID, ki 
ste ga vnesli ob nastavitvi telefona.

4  Kliknite možnost Collection 
(Zbirka), nato pa na ikono telefona v 
spodnjem levem kotu povlecite vso 
vsebino, ki jo želite sinhronizirati.

OPOMBA: nekateri izdelki niso 
namenjeni prodaji, najemu, prenosu ali 
pretakanju. Zune Marketplace ni na voljo 
v vseh regijah ali jezikih. Vsebina Zune 
Marketplace se razlikuje glede na trg. 
Za podrobnejše informacije o uporabi 
storitev Zune Marketplace obiščite Zune.
net.

Podprti datotečni zapisi

Vrsta Format Sinhronizacija 
iz programa 
Zune

Avdio Pripona: 
mp3, mp4, 
m4a, wma
Kodek: MP3, 
AAC, WMA 

Pripona: mp3, 
mp4, m4a, 
wma
Kodek: MP3, 
AAC, WMA

Video Pripona: 3gp, 
3g2, mp4, 
m4v, wmv
Kodek: 
MPEG4, 
H263, H264, 
VC-1

Pripona: mp4, 
m4v, wmv
Kodek: 
MPEG4, 
H.264, VC-1
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Predvajanje glasbenih in video 
posnetkov ter podcastov
Vaš Windows Phone ni samo telefon, 
temveč tudi vrhunski glasbeni in video 
predvajalnik Zune. 
Med deskanjem po spletu ali 
pregledovanjem e-pošte lahko 
poslušate glasbo, med vožnjo 
pogledate nove dele najljubših 
podcastov ali se med letom sprostite 
ob filmu. Za vse to pa potrebujete le 
eno napravo. Windows Phone nudi vse 
vrste razvedrila. 
1  Na začetnem zaslonu tapnite Music 

& Videos (Glasba in videoposnetki).
2  Frcnite na Zune in tapnite Music 

(Glasba) Videos (Videoposnetki) ali 
Podcasts (Podcasti).

3  Frcnite predmet, ki ga želite 
predvajati, na enega od naslednjih 
načinov:

• Frcnite levo ali desno, tapnite 
kategorijo (npr. Artists (Izvajalci), 
Albums (Albumi) ali Songs (Skladbe)) 
in, če je potrebno, frcnite navzgor 
ali navzdol. 

• Za iskanje po trgovini Zune 
Marketplace pritisnite gumb za 
iskanje in vnesite ime skladbe, naslov 
albuma ali ime izvajalca. (Zune 
Marketplace v nekaterih regijah ali 
državah morda ni na voljo.)

4  Tapnite posnetek, ki ga želite 
predvajati. 
Če želite prilagoditi glasnost, 
pritisnite gumb za povečanje ali 
pomanjšanje glasnosti ob strani 
telefona.
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NASVET! 
• Skladbe lahko na enostaven 

način predvajate v naključnem 
zaporedju. Frcnite na Zune in 
tapnite Play (Predvajaj). Ikona je 
poleg možnosti Music (Glasba). 

• Če imate veliko datotek iste 
kategorije (na primer skladb ali 
albumov), se lahko do določenega 
elementa na tem seznamu 
premaknete hitro brez odvečnega 
iskanja. Če ste na primer na 
začetku seznama skladb (pri tistih, 
ki se začnejo na "a"), radi pa bi radi 
predvajali skladbo, ki se začne 
na "s". Tapnite obarvano polje s 
črko "a". Na mreži črk, ki se pojavi, 
izberite "s". 

Nastavitev predvajanja
1  Med predvajanjem datoteke lahko 

predvajanje upravljate, kot je 
opisano v nadaljevanju (nekatere 
možnosti niso na voljo za vse vrste 
večpredstavnosti, na primer za 
videoposnetke).

Gumb Funkcija

Glasba: za ponavljajoče 
predvajanje tapnite sliko 
albuma in nato gumb Repeat 
(Ponovi).

Glasba: za predvajanje 
datotek v trenutnem 
seznamu predvajanja v 
naključnem vrstnem redu 
tapnite sliko albuma in nato 
Shuffle (Naključno).
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Gumb Funkcija

Z ocenami si lahko pomagate 
pri urejanju svoje glasbene 
zbirke: če skladbe, izvajalce 
ali albume razporedite 
po ocenah, boste lahko 
hitro našli tiste, ki jih lahko 
pogrešate, če bi kdaj 
potrebovali več prostora.

Glasba: tapnite, če se 
želite vrniti na začetek 
trenutne skladbe ali na 
prejšnjo skladbo v seznamu 
predvajanja (odvisno od 
tega, kako dolgo se že 
določena skladba predvaja).
Videoposnetki in podcasti: 
tapnite, če se želite vrniti 
sedem sekund nazaj.
Vse: tapnite in držite, če 
se želite vrniti na začetek 
trenutne datoteke.

Gumb Funkcija
Glasba: tapnite, če se želite 
pomakniti na naslednjo 
skladbo na seznamu 
predvajanja.
Videoposnetki in podcasti: 
tapnite, če se želite 
pomakniti 30 sekund naprej.
Vse: tapnite in držite, če se 
želite pomakniti na konec 
trenutne datoteke.
Tapnite za prekinitev 
predvajanja.

Tapnite za predvajanje.
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NASVET! 
• Pri predvajanju skladb ali zvočnih 

podcastov se lahko na prejšnji ali 
naslednji element na seznamu 
predvajanja pomaknete tudi s 
frcanjem v levo ali v desno. 

• Gumbe za upravljanje med 
predvajanjem videoposnetkov 
prikažete tako, da tapnete zaslon. 
Pritisnite gumb Nazaj, da se vrnete 
na Music & Videos (Glasba in 
videoposnetki). 

• Za prikaz mini gumbov za 
upravljanje predvajanja 
pritisnite gumb za povečanje ali 
pomanjšanje glasnosti. Funkcija 
je na voljo, tudi če je zaslon 
zaklenjen. 

Prikaz trenutnega seznama 
predvajanja
Pri predvajanju glasbenih datotek je 
naslednjih nekaj skladb prikazanih pod 
sliko albuma. Ogled vseh elementov na 
seznamu predvajanja:
1  Tapnite ime trenutne skladbe (pod 

sliko albuma).
2  Če želite skriti seznam predvajanja, 

počakajte nekaj trenutkov ali 
pritisnite gumb Nazaj .

NASVET! Za predvajanje druge 
skladbe s seznama predvajanja 
frcnite navzgor ali navzdol in tapnite 
ime datoteke, ki jo želite predvajati. 
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Prikaz trenutno predvajane 
skladbe
1  Izberite eno naslednjih dejanj:
• Pritisnite gumb za povečanje ali 

pomanjšanje glasnosti. Ime trenutne 
skladbe je prikazano nad mini 
gumbi za upravljanje predvajanja. 
Funkcija je na voljo, tudi če je telefon 
zaklenjen. 

• V Music & Videos (Glasba in 
videoposnetki), frcnite na History 
(Zgodovina).

Prikaz sorodnih informacij o 
skladbi
1  Med predvajanjem v Music & 

Videos (Glasba in videoposnetki) 
tapnite ime izvajalca.

2  Frcnite levo ali desno, če si želite 
ogledati dodatne informacije (če so 
te na voljo), kot so na primer drugi 
albumi izvajalca, ocenah albuma in 
biografije izvajalca.

Igre
Zvezdišče Games (Igre)
Z zvezdišča Games (Igre) lahko igrate 
igre, vendar ne samo na telefonu; 
povežete se lahko tudi z računalnikom 
in konzolo Xbox. 
• Spotlight (V središču). Preberite 

novice o igrah Xbox LIVE, nasvete in 
trende ekipe Xbox LIVE. 

• Xbox LIVE Gamer Profile (Profil 
igralca Xbox LIVE). V svojem profilu si 
lahko ogledate pred kratkim igrane 
igre, svojo GamerCard, spremenite 
informacije računa in prilagodite 
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svoj avatar. 
• Requests (Zahteve). Oglejte si 

povabila za hiter vstop v igro, 
spremljajte obvestila v potezni igri 
ali sprejmite dregljaj prijatelja za 
naslednjo potezo. 

• Collection (Zbirka). Oglejte si vse 
igre Xbox LIVE in druge igre, ki so 
shranjene na enem mestu v vašem 
telefonu. 

Igranje igre
Xbox LIVE v vaši regiji morda ni na 
voljo. Če je na voljo in želite igrati, 
uporabite obstoječ račun Xbox LIVE 
ali ustvarite novega. Pred igranjem 
morate igro namestiti v svoj telefon. 
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

Games (Igre).
2  Frcnite levo na Collection (Zbirka) in 

tapnite, da odprete že kupljeno igro. 
Za igranje iger Xbox LIVE morate biti 
vpisani v storitve Xbox LIVE.

3  Če želite preveriti, ali ste prejeli 
povabilo k igri ali obvestilo, da ste 
na vrsti, frcnite levo na Requests 

(Zahteve). Če želite igrati igro s 
prijateljem, vendar v telefonu 
nimate iger, ki bi omogočale igranje 
za več igralcev, frcnite do konca 
zbirke, tapnite Get more games 
(Poišči več iger) in si oglejte, katere 
igre lahko preizkusite ali kupite v 
trgovini Marketplace.

OPOMBA: Xbox LIVE v vaši državi ali regiji 
morda ni na voljo.
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Radio FM
Naučite se, kako lahko poslušate 
glasbo in novice po radiu FM. Če želite 
poslušati radio FM, morate priključiti 
slušalke, ki so hkrati radijska antena.

Poslušanje postaje
1  Na napravo priključite priložene 

slušalke (te so hkrati antena).
2  Na začetnem zaslonu tapnite Music 

& Videos (Glasba in videoposnetki). 
3  Frcnite na Zune in tapnite Radio.
4  Za izbiro postaje sledite spodnjim 

navodilom:
• S prstom povlecite levo ali desno, da 

se premaknete navzgor ali navzdol 
med postajami. (Če frcnete, se boste 
premaknili do močnih postaj in 
preskočili šibke postaje.)

• Če na dolgo pritisnete izbrano 
radijsko postajo, se pojavi kratek 
meni z možnostmi "pin to start" 
(pripni na začetni zaslon), settings 
(nastavitve), radio mode:speaker 
(radijski način: zvočniki).

• Tapnite Favourites (Priljubljene)  
za prikaz najljubših postaj.

NASVET! 
• Za začetek ali zaustavitev 

predvajanja tapnite Play (Predvajaj) 
 ali Pause (Premor) . 

• Če je zaslon zaklenjen, za prikaz 
mini gumbov za upravljanje 
predvajanja pritisnite gumb za 
zvišanje ali zmanjšanje glasnosti. S 
temi lahko prekinete ali nadaljujete 
predvajanje ter preskočite na 
naslednjo ali prejšnjo postajo. 

OPOMBA: med preklapljanjem med 
kanali bodo morda prikazane informacije 
o posamezni postaji, kot so zvrst, 
podatki o trenutno predvajani skladbi 
ali programu. Vsaka postaja sama izbere 
vsebine, ki jih oddaja, zato vse informacije 
morda ne bodo na voljo za vse postaje. 
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Dodajanje ali odstranjevanje 
priljubljene postaje
Za hitrejše izbiranje postaj dodajte 
nekaj priljubljenih postaj.
1  Nastavi postajo.
2  Izberite eno naslednjih dejanj:
• Če želite postajo dodati med 

priljubljene, tapnite Add Favourite 
(Dodaj med priljubljene) . 

• Če želite postajo odstraniti s 
seznama priljubljenih, tapnite 
Remove Favourite (Odstrani iz 
priljubljenih) .

NASVET! Za prikaz priljubljenih 
postaj, tapnite Favourites 
(Priljubljene). Če pritisnete in 
držite gumb številke postaje, lahko 
priljubljeno postajo pripnete na 
začetni zaslon. 

Preklapljanje med načinom za 
zvočnik in slušalke
1  Med predvajanjem postaje tapnite 

in držite številko postaje.

2  Za spremembo načina poslušanja 
tapnite Radio mode: headset 
(Radijski način: slušalke) ali Radio 
mode: speaker (Radijski način: 
zvočnik). 

Preklapljanje med radijskimi 
regijami
Če potujete izven države, boste morda 
morali preklopiti nastavitve radijske 
regije, da boste lahko v tujini poslušali 
radio FM. V tem primeru ne pozabite 
obnoviti prvotnih nastavitev, ko se 
znova vrnete domov.
1  Med predvajanjem postaje tapnite 

in držite številko postaje.
2  Tapnite Settings (Nastavitve).
3  Na zaslonu Radio tapnite okno 

Region (Regija) in tapnite ime želene 
radijske regije. 
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Nastavljanje alarma
1  Tapnite  na začetnem zaslonu, da 

odprete seznam aplikacij, in izberite 
aplikacijo Alarms (Alarmi) . 

2  Če želite dodati nov alarm, 
tapnite  v spodnji menijski 
vrstici z možnostmi. Na voljo so 
prednastavljeni alarmi, ki jih lahko 
aktivirate.

3  Pritisnite Time (Ura), da nastavite čas 
zvonjenja alarma.

4  Nastavite ponovitev. 
Ikone označujejo izbran dan.

5  Izberite želeni ton in ime alarma. Ko 
zaključite z nastavljanjem alarma, 
pritisnite  na spodnjem delu 
strani.

Uporaba kalkulatorja
1  Tapnite  na začetnem zaslonu, da 

se pomaknete na seznam aplikacij, 
in tapnite aplikacijo Calculator 
(Kalkulator) . 

2  Dotaknite se tipk s številkami, da 
vnesete številke.

3  Za preproste račune pritisnite 
želeno funkcijo (+, –, x ali ÷) in 
nato =.

4  Za bolj kompleksne izračune izberite 
ležeči način prikaza in nato izberite 
sin, cos, tan, log itd.

Dodajanje dogodka v 
koledar
1  Tapnite  na začetnem zaslonu, da 

se pomaknete na seznam aplikacij, 
in tapnite aplikacijo Calendar 
(Koledar) . 

2  Pritisnite , da dodate nov 
sestanek. 

3  Tapnite Subject (Zadeva), da 
ustvarite naslov za sestanek.

4  Tapnite Location (Kraj), da dodate 
kraj.

5  Tapnite When (Kdaj) , da izberete 
datum in nato čas začetka sestanka.

Pripomočki
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6  Tapnite How long (Trajanje), da 
izberete čas trajanja sestanka.

7  Če želite nastaviti opomnik, 
ponovitve in status, pritisnite 
More details (Več podrobnosti) in 
nastavite želene možnosti.

8  Če želite, da dogodek dodajo 
tudi drugi udeleženci, tapnite 
Add someone (Dodaj osebe), da 
izberete stik. Označite ga lahko tudi 
kot zaseben sestanek in dodate 
opombe.

9  Pritisnite Save (Shrani), da 
sestanek shranite v koledar. Barvni 
kvadratek v koledarju označuje dni s 
shranjenimi sestanki. Ob nastavljeni 
uri se oglasi alarm, da ne bi pozabili 
na sestanek.

10  Morda boste želeli spremeniti ali 
izbrisati podrobnosti sestanka. 
Pritisnite , če jih želite 
spremeniti, oziroma , če jih 
želite odstraniti.

Office
Urejate in ogledate si lahko 
dokumente. Podprte vrste datotek so 
doc, docx, txt, xls in xlsx.
1  Tapnite  na začetnem zaslonu, da 

se pomaknete na seznam aplikacij, 
in tapnite aplikacijo Office .

2  Tapnite New note (Nova opomba), 
če želite ustvariti novo opombo 
in slediti zadevam doma, v šoli ali 
v službi. 
Če si želite ogledati vse vaše 
opombe, tapnite All (Vse).

3  Če si želite ogledati ali urejati 
datoteke vrst Excel, Word, 
PowerPoint, frcnite na Documents 
(Dokumenti).

4  Pritisnite in držite poljubno 
datoteko, prikazale se bodo 
možnosti send (pošlji), delete 
(izbriši) in properties (lastnosti).
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1  Najprej ustvarite račun v sistemu 
Windows. Vnesite uporabniško ime 
in geslo.

2  Po vpisu se bodo stiki, e-naslovi in 
koledar v vašem računu Windows 
samodejno sinhronizirali s 
telefonom Windows Phone 7.

NASVET! Če ID svojega računa 
Windows Live po vpisu spremenite 
ali izbrišete, sledite naslednjim 
korakom: Applications (Aplikacije) 
> Settings (Nastavitve) > System 
(Sistem) > Email & Accounts 
(E-pošta in računi) > Add an 
account (Dodaj račun)> Pritisnite 
in zadržite ID Window Live, če ga 
želite sinhronizirati ali izbrisati.

Maps (Zemljevidi)
Preverite svojo trenutno lokacijo in 
vklopite vodenje do želenega cilja. 
Vaš telefon Windows Phone 7 mora 
biti priključen na omrežje Wi-Fi ali 3G/
GPRS.

directions (napotki)
Tapnite  ter vnesite začetno in 
končno lokacijo, da dobite napotke. 
Prikazali se bodo napotki, kako priti 
od začetne lokacije do želenega 
cilja, podatki o poti, kot so razdalja 
in čas trajanja. Izberete lahko tudi 
podrobnosti o poti za hojo  in 
vožnjo .  

me (jaz) 
Tapnite , da določite svojo lokacijo. 
To je lokacija vašega telefona. Svojo 
lokacijo boste videli natančneje, 
če dvakrat tapnete ali stisnete in 
raztegnete zaslon. 
Lahko jo tudi pripnete na začetni 
zaslon ali jo delite s pomočjo sporočil 
ali hotmaila. 

Aplikacije Windows
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search (iskanje)
Tapnite  in vnesite lokacijo, ki jo 
želite najti. Lokacija bo prikazana na 
zemljevidu. 
OPOMBA: če frcnete navzgor in tapnete, 
lahko na dnu strani vključite pogled z 
zraka. Prikazani bodo tudi opisi bližnjih 
zgradb in različni pogledi.

Marketplace
Trgovina Marketplace omogoča prenos 
uporabnih aplikacij, glasbe in iger. Če 
jih namestite s trgovine Marketplace, 
bodo prikazane v seznamu aplikacij.
1  Tapnite  na začetnem zaslonu, da 

se pomaknete na seznam aplikacij, 
in tapnite aplikacijo Marketplace. 
Lahko pa tapnete ploščico 
Marketplace na začetnem zaslonu.

2  Marketplace ima tri kategorije – 
apps (aplikacije), games (igre) in 
music (glasba). Izberite tisto, ki jo 
želite namestiti ali prenesti. 

Hotmail
Hotmail se nastavi ob prvem 
nastavljanju telefona. Glede na 
sinhronizacijske nastavitve se Hotmail 
v telefonu samodejno sinhronizira z 
vašim računom Windows v spletu.
Seznam prejete e-pošte je privzet 
prikaz v aplikaciji Hotmail.
Pritisnite gumb Meni in nato gumb za 
osvežitev, da pošljete ali prejmete nova 
e-poštna sporočila in sinhronizirate 
svoja e-poštna sporočila z računom 
Windows v spletu.
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Brskalnik
Brskalnik vam ponuja hiter in barvit 
svet iger, glasbe, novic, športa, 
zabave in še veliko več preprosto prek 
mobilnega telefona. Kjerkoli ste in 
karkoli vas zanima.

Dostop do spleta
1  Tapnite  na začetnem zaslonu, 

da odprete seznam aplikacij, in 
izberite Internet Explorer. Lahko pa 
tapnete ploščico Internet Explorer 
na začetnem zaslonu.

2  Preusmerjeni boste na spletno 
mesto.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi 
storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. 
Pri ponudniku storitev preverite stroške za 
prenos podatkov.

Uporaba orodne vrstice za splet
1  Pritisnite  , da osvežite spletno 

stran.

Uporaba možnosti
Za dodatne možnosti pritisnite vrstico 
z menijskimi možnostmi.
forward (naprej) – pojdite naprej na 
obiskano stran.
share page (izmenjaj stran) – pošljite 
povezavo do strani po e-pošti ali v 
sporočilu.
find on page (najdi na strani) – 
označite element, ki ga želite najti na 
strani.
pin to start (pripni na začetni zaslon) 
– za hitrejši zagon pripnite stran na 
začetni zaslon.
setting (nastavitev) – nastavi spodnje 
možnosti.
  Allow cookies on my phone (Dovoli 

piškotke na mojem telefonu)
  Let Bing suggest sites as I type (Ko 

tipkam, naj Bing predlaga strani)

Splet
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Nastavitve spletnih strani
 Mobile version (Mobilna različica)
 Desktop version (Namizna različica) 
delete history (izbriši zgodovino) – iz 
Internet Explorerja izbriše vse začasne 
datoteke, zgodovino, piškotke in 
shranjena gesla. 

 add (dodaj) – dodajanje strani 
med priljubljene.

  favourites (priljubljene) – dostop 
do priljubljenih strani in strani z 
zgodovino ter urejanje.
  tabs (zavihki) – uporaba zavihkov 
za pomikanje med več stranmi.
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Bluetooth 
Bluetooth je brezžična komunikacijska 
tehnologija kratkega dosega, ki je 
primerna za izmenjavo informacij na 
razdalji približno 10 metrov, ne da bi 
potrebovali fizično povezavo.
Naprav ni treba poravnati za pošiljanje 
informacij s pomočjo povezave 
Bluetooth. Če so naprave Bluetooth v 
medsebojnem dosegu, je izmenjava 
informacij med njimi mogoča tudi, če 
so naprave v različnih prostorih.
OPOMBA: 
• Podjetje LG ne prevzema odgovornosti 

za izgubo podatkov, prestrežene 
podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili 
poslani ali prejeti s pomočjo brezžične 
funkcije Bluetooth.

• Za izmenjavo in sprejemanje podatkov 
uporabljajte samo preverjene in 
ustrezno zaščitene naprave. Če so med 
napravami ovire, se lahko razdalja, 
na kateri je mogoč prenos podatkov, 
zmanjša.

Vklop brezžične funkcije 
Bluetooth

1  Na začetnem zaslonu tapnite 
puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij.

2  Tapnite Settings (Nastavitve) > 
System (Sistem) > Bluetooth. 

3  Za vklop funkcije Bluetooth 
povlecite drsnik stanja na On 
(Vklop).

4  Telefon začne iskati naprave 
Bluetooth.

5  Tapnite napravo, s katero se želite 
povezati.

Povezljivost
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Povezovanje s slušalkami 
Bluetooth
Ko sta napravi združeni, se lahko 
kadarkoli priključite na napravo 
Bluetooth.
• Če je funkcija Bluetooth izključena, 

pritisnite Bluetooth, da jo vključite. V 
seznamu naprav Bluetooth pritisnite 
ime združene naprave.

OPOMBA: 
• Če želite izključiti funkcijo Bluetooth, 

pojdite na Settings (Nastavitve), tapnite 
Bluetooth in povlecite drsnik v levo, v 
položaj Off (Izklop).

• Ko je funkcija Bluetooth nastavljena, jo 
telefon Windows Phone 7 prepozna, ko 
je vključena.

Wi-Fi
Naučite se uporabljati možnosti za 
brezžično povezovanje, da boste lahko 
aktivirali in se povezali s poljubnim 
brezžičnim lokalnim omrežjem 
(WLAN), ki je združljivo s standardi IEEE 
802.11 b/g/n. Internetno povezavo 
ali povezavo z drugimi omrežnimi 
napravami lahko vzpostavite povsod, 
kjer je na voljo dostopna točka ali 
brezžična dostopna točka. Vaša 
naprava uporablja neharmonizirano 
frekvenco in je namenjena uporabi 
v vseh evropskih državah. Brezžično 
lokalno omrežje lahko v EU v zaprtih 
prostorih uporabljate brez omejitev, 
uporaba na prostem pa je v Franciji 
prepovedana.
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Vzpostavljanje povezave z 
brezžičnim omrežjem
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij.

2  Tapnite Settings (Nastavitve) 
> System (Sistem) > Wi-Fi, da 
vzpostavite povezavo z brezžičnim 
omrežjem.

3  Drsnik pomaknite na On (Vklop), 
da vklopite brezžične povezave. V 
večini primerov boste videli tako 
zaščitene kot nezaščitene povezave.

4  Zdaj tapnite na omrežje s katerim 
želite vzpostaviti povezavo.  

5  Na naslednjem zaslonu tapnite 
besedilna polja. Nato vnesite 
uporabniško ime ali geslo. 

6  Tapnite done (dokončano), da 
zaključite.

OPOMBA: da bi preprečili nenamerno 
vzpostavitev povezave z napačnim 
omrežjem z enakim imenom, se bo 
pojavilo to opozorilo. Tapnite connect 
(poveži), če ste prepričani, da je izbrano 
pravilno omrežje.

Urejanje povezave Wi-Fi
Če želite spremeniti nastavitve za 
brezžično omrežje ali če se omrežje 
ne pojavi:
1  Pojdite nazaj na zaslon Wi-Fi 

Settings (Nastavitve Wi-Fi), da 
izberete omrežje, ki ga želite urediti.

2  Tapnite edit (uredi), če želite urediti 
podatke, ki jih je zbral telefon 
Windows Phone.

3  Če želite spremeniti uporabniško 
ime in geslo, preglejte omrežne 
nastavitve.

4  Če želite dodati ali urediti 
informacije o strežniku proxy, lahko 
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to storite tukaj. Tapnite in držite za 
prikaz možnosti strežnika proxy.

5  Če želite urediti informacije o 
omrežju, vpišite v ustrezna polja. 
Informacije o novih nastavitvah 
boste dobili pri vašem skrbniku 
omrežja.

OPOMBA: 
• Za ogled drugih omrežnih možnosti 

se pomaknite navzdol. Te informacije 
bi moral samodejno vnesti telefon 
Windows Phone 7, ko prepozna 
omrežje.

• Če želite izklopiti brezžično omrežje, 
pojdite nazaj na zaslon za nastavitve in 
za Wi-Fi izberite možnost Off (Izklop).

• Ko znova vključite Wi-Fi, bo vaš telefon 
priklical prejšnje omrežne nastavitve in 
samodejno vzpostavil povezavo.

Play To (Predvajaj kot)
Naučite se uporabljati funkcijo Play 
To (Predvajaj kot), ki je združljiva s 
standardom DLNA (Digital Living 
Network Alliance), s katero lahko prek 
omrežja Wi-Fi doma predvajate vsebine 
na telefonu ali drugih napravah, ki 
podpirajo standard DLNA-DMR.
Preden začnete, morate aktivirati 
funkcijo Wi-Fi in dodati profil Wi-Fi.
OPOMBE: 
• Nekatere naprave, ki so združljive z 

DLNA-DMR, morda ne omogočajo 
predvajanja določenih datotek.

• Glede na omrežno povezavo in 
priključene predvajalnike, ki podpirajo 
DLNA-DMR, bo predvajanje morda 
potekalo iz medpomnilnika.
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Predvajanje datotek na drugi 
napravi, ki omogoča DLNA-DMR
1  Na začetnem zaslonu tapnite 

puščico , da se pomaknete na 
seznam aplikacij, in izberite Play To 
(Predvajaj kot).

2  Tapnite ikono Device (Naprava) 
v vrstici z opozorili in izberite 
ciljno napravo. Vaša naprava bo 
samodejno poiskala naprave, ki 
omogočajo DLNA DMR.

3  Izberite vrsto medija > datoteko.
4  Na izbranem predvajalniku se začne 

predvajanje.
5  Predvajanje lahko upravljate z 

ikonami vašega telefona. 
OPOMBE:
• Glede na omrežno povezavo in 

priključen strežnik lahko predvajanje 
poteka z medpomnjenjem.

• Naprave, ki omogočajo DLNA DMR, 
lahko poiščete le, če so vključene.
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V tem meniju lahko prilagodite 
nastavitve telefona. Pritisnite  na 
začetnem zaslonu, da se pomaknete na 
seznam aplikacij, nato tapnite Settings 
(Nastavitve). 

system (Sistem)
ringtones & sounds (Melodije 
in zvoki)
Nastavite Ringer (Zvonjenje) in 
Vibrate (Vibriraj) in izberite Ringtone 
(Melodije), New text message (Novo 
besedilno sporočilo), New voicemail 
(Nova glasovna pošta), New mail (Nova 
pošta).
Nastavite predvajanje zvoka za 
Appointment reminders (Opomniki 
sestankov), Key press (Pritisk tipke), 
Lock and unlock (Zaklepanje in 
odklepanje), All other notifications (Vsa 
druga obvestila).

Theme (Tema)
Spremenite ozadje telefona in osrednjo 
barvo, ki ustreza vašemu razpoloženje 
danes, ta teden ali ves mesec.

flight mode (na letalu)
Sočasen preklop nastavitev mobilnega 
omrežja ter povezav WI-Fi in Bluetooth. 
Še vedno boste lahko posebej 
preklopili nastavitve za Wi-Fi in 
Bluetooth.

Wi-Fi
Vključite Wi-Fi, da vzpostavite 
povezavo z razpoložljivimi omrežji 
Wi-Fi.
Nastavitve Wi-Fi – za nastavljanje 
sporočil omrežja ali dodajanje omrežij 
Wi-Fi

Bluetooth
Poiščite in vzpostavite povezavo z 
napravami Bluetooth.

email & accounts (e-pošta in 
računi)
Nastavite e-pošto, stike, Facebook in 
drugo.

Settings (Nastavitve)
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lock & wallpaper (zaklepanje in 
ozadje)
Nastavite, če želite spremeniti ozadje in 
zaklepanje zaslona.
Preklopite, če želite nastaviti geslo in 
ustvariti 4-mestno geslo.

location (lokacija)
Aplikacije, za katere ste prej omogočili 
uporabo podatkov o lokaciji, lahko 
sedaj dostopajo do vaše trenutne 
lokacije.

mobile network (mobilno 
omrežje)
Nastavite Data connection 
(Podatkovna povezava) in Data 
roaming (Podatkovno gostovanje). 
Preklopite, da nastavite povezavo 3G in 
izberite Network (Omrežje).

date & time (datum in čas)
Nastavljanje datuma, časa in 
časovnega pasu

brightness (svetlost)
Nastavite svetlost zaslona.

keyboard (tipkovnica)
Nastavite Keyboard language 
(jezik tipkovnice). Nastavite lahko 
"Suggest text and highlight misspelt 
words" (Predlagaj besedilo in označi 
napačno črkovane besede), "Correct 
misspelt words" (Popravi zatipkane 
besede), Insert a space after selecting 
a suggestion (Vstavi presledek 
za izbranim predlogom), Insert a 
full-stop after double-clicking the 
spacebar (Vstavi piko za dvoklikom 
preslednice) in Capitalise the first letter 
of a sentence (Stavek začni z veliko 
začetnico).

region & language (regija in 
jezik)
Nastavite Display language (Jezik 
prikaza), Region format (Regijski 
format), Short date (Kratki datum), 
Long date (Dolgi datum), First day 
of week (Prvi dan v tednu), System 
locale (Področne nastavitve sistema) 
in Browser & search language (Jezik 
brskalnika in iskanja).
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ease of access (lažji dostop)
Nastavljanje TTY/TDD mode (način 
TTY/TDD)

speech (govor)
Nastavite Play audio confirmations 
(Predvajaj zvočno potrditev) in Use 
Speech (Uporabi govor), ko je telefon 
zaklenjen.

find my phone (najdi telefon)
Prikažite telefon na zemljevidu, 
pokličite, zaklenite ali izbrišite vaš 
telefon na windowsphone.live.com
Če ste izgubili telefon, ga boste tako 
lažje našli. Pojdite na windowsphone.
live.com in vnesite svoj ID Windows 
Live in geslo.

phone update (posodobitev 
telefona)
Ko so najdene nove posodobitve, 
boste prejeli obvestilo. Uporabite 
mobilno podatkovno povezavo 
telefona za iskanje posodobitev.

about (vizitka)
V vizitki so prikazane pravne 
informacije, stanje telefona in različica 
programske opreme.
Reset your phone (Ponastavite telefon). 
S tem izbrišete vso osebno vsebino, 
vključno z aplikacijami, ki ste jih kupili 
in prenesli.

feedback (povratne informacije)
Pošljite povratne informacije in 
pomagajte izboljšati telefon Windows 
Phone

applications (aplikacije)
games (igre) 
Vklop/izklop povezave z Xbox LIVE.

Internet Explorer
Preverite, ali so piškotki v vašem 
telefonu omogočeni. Nastavite lahko 
tudi, ali naj Bing med tipkanjem 
predlaga strani.
Izberite nastavitve spletne strani.
Mobilna različica ali namizna različica



83

delete history (izbriši zgodovino)
Iz brskalnika Internet Explorer lahko 
izbrišete vse začasne datoteke, 
zgodovino, piškotke in shranjena gesla.

maps (zemljevidi)
Vklop/izklop funkcije Use my location 
(Uporabi mojo lokacijo). 
Funkcija uporabi vašo lokacijo 
za zagotavljanje boljših lokalnih 
rezultatov iskanja.
delete history (izbriši zgodovino)
Iz telefona lahko izbrišete iskanja 
zemljevidov, gesla in slikovne podatke.

messaging (sporočila)
Vklop/izklop potrditvenega sporočila o 
dostavi SMS-sporočil.

music & videos (Glasba in 
videoposnetki)
Vklop/izklop vzpostavitve povezave 
z Zune.
Vključite za samodejni prenos 
informacij, ki izboljšajo uporabo 
programske opreme Zune.

Office
username (Uporabniško ime)
Vnesite uporabniške informacije 
za identificiranje v komentarjih in 
za boljše sodelovanje in sledenje 
dokumentom.
SharePoint
• data store (shranjevanje podatkov)

Nov prostor na telefonu 
lahko ustvarite z brisanjem 
predpomnilnika programske opreme 
SharePoint. S tem boste izbrisali 
vse začasne datoteke programske 
opreme SharePoint in zgodovino.

• conflicts (spori)
SharePoint vam omogoča, da 
izberete način upravljanja sporov 
med datotekami v vašem telefonu in 
strežnikom. Izberete lahko način za 
odpravljanje sporov.
–  Notify me and I’ll resolve the 

conflict manually. (Obvesti me, 
spor bom razrešil ročno.)

–  Automatically replace item on 
the phone. (Samodejno zamenjaj 
element na telefonu.)
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• startup option (možnost zagona) 
Potrdite, če želite vedno odpreti 
povezave SharePoint.

• reset (ponastavi) 
Obnovitev privzetih nastavitev.

OneNote
Vklop/izklop samodejne sinhronizacije.
Vključite za samodejno sinhroniziranje 
opomb, ko odprete stran, jo shranite ali 
odprete razdelek.

people (osebe)
Stiki uvoženi na SIM kartici bodo 
sinhronizirani s spletnim seznamom 
stikov Windows Live.
– Sort list by First name / Last name. 
(Razvrsti seznam po imenu/priimku)
–  Display names by First Last / Last, 

First (Prikaži imena v obliki ime 
priimek/priimek, ime)

phone (telefon)
Nastavite številko za Voicemail 
(Telefonski predal). 
Show my caller ID to everyone / no one 
/ my contacts (Prikaži moj ID-klicatelja 
vsem/nikomur/mojim stikom)
Call forwarding On/Off (Vklop/izklop 
posredovanja klicev)
International assist On/Off (Vklop/
izklop pomoči za tujino)
SIM security On/Off (Vklop/izklop 
zaščite SIM)
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pictures & camera (Slike in 
fotoaparat)
Nastavljate lahko spodnje možnosti.
Vklop/izklop možnosti, da s pritiskom 
na gumb za fotoaparat vklopite 
telefon.
Vklop/izklop možnosti, da je funkcija 
Include location (Vključi lokacijo) (GPS) 
vključena na posnetih slikah.
Vklop/izklop funkcije samodejnega 
pošiljanja podatkov na SkyDrive.
Vklop/izklop funkcije Keep location 
info on upload pictures (Ohrani 
podatke o lokaciji na prenesenih 
slikah).

radio (radio)
Nastavite možnosti za regijo. 
Severna Amerika/svet/Japonska

search (iskanje) 
Vklop/izklop funkcije Use my location 
(Uporabi mojo lokacijo).
Funkcija uporabi vašo lokacijo 
za zagotavljanje boljših lokalnih 
rezultatov iskanja.
Označite, če želite, da vam Bing med 
tipkanjem nudi predloge.
delete history (izbriši zgodovino)
Iz telefona izbrišete predhodne iskalne 
izraze.
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Posodobitev programske opreme
Posodobitev programske 
opreme telefona
Možnost Windows Phone Update 
(Posodobitev Windows Phone) 
omogoča priročno posodobitev 
vdelane programske opreme na 
najnovejšo različico. Storitev Windows 
Phone Updates telefon samodejno 
obvesti, če so na voljo posodobitve za 
telefon Windows Phone, posodobitve 
pa so na telefon nameščene s 
pomočjo programske opreme Zune 
v računalniku uporabnika. V meniju 
Settings (Nastavitve) programske 
opreme Zune pojdite v meni 'PHONE' 
(TELEFON) in kliknite 'UPDATE' 
(POSODOBITEV), da preverite, ali so na 
voljo posodobitve.
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Za vaš mobilni telefon je na voljo različna dodatna oprema, ki je morda naprodaj 
ločeno. Opremo izberite glede na lastne komunikacijske potrebe. Razpoložljivost 
preverite pri lokalnem prodajalcu. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Polnilnik Podatkovni kabel
Povežite telefon LG-E900 z 
računalnikom.

Baterija Uporabniški priročnik
Več o telefonu LG-E900.

Stereo 
slušalke

Microsoftova navodila 
za prvo uporabo SHG 
(start here guide)
Pomoč pri prvih korakih 
s telefonom Windows 
Phone.

OPOMBA: 
• Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
• V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
• Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Dodatna oprema
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Temperatura okolja
Najvišja:  +55 °C (praznjenje)

+45 °C (polnjenje)
Najnižja: -10 °C

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E900

Trade Name

LG

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, 
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006 
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth  House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the 
product mentioned above to which this declaration 
relates complies with the above mentioned 
standards and Directives

LG Electronics Inc. – EU Representative   

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands 

Declaration of Conformity

Name Issued Date

Doo Haeng Lee / Director Sep. 07, 2010

Signature of representative
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Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, 
preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom

Kategorija Podkategorija Vprašanje Odgovor

Bluetooth Slušalka Bluetooth
Z oddaljenimi slušalkami 
Bluetooth ne morete poslušati 
glasbe 

*  Preverite, da ne uporabljate slušalk, 
priklopljenih na telefon.

•  Prepričajte se, da je vaša naprava povezana s 
stereo slušalkami. 

•  Preverite, ali slušalke podpirajo obliko zapisa 
glasbenih datotek, ki jih želite poslušati. 

•  Razdalja med slušalkami in napravo ne sme 
presegati 10 m, med slušalkami in napravo pa 
ne sme biti zidov ali drugih ovir.

Bluetooth Slušalka Bluetooth
Z oddaljenimi slušalkami 
Bluetooth ne morete poslušati 
zvoka videoposnetkov

Ni podprto. Če želite poslušati zvok na 
videoposnetkih, namesto slušalk Bluetooth raje 
uporabite običajen vtič.

Pogosta vprašanja
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Kategorija Podkategorija Vprašanje Odgovor

Bluetooth Podprti profili za 
Bluetooth

Katere profile podpira Windows 
Phone 7?

prostoročni profil HFP (HandsFreeProfile)
profil s slušalkami HSP (HeadSet Profile)
profil naprednega distribuiranja zvoka A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile)
profil za daljinsko upravljanje AVRCP (A/V 
Remote Control Profile)
–  glasba: podprte so samo funkcije 

predvajanje/premor/prejšnja skladba/
naslednja skladba

profil za dostop do imenika PBAP (Phone Book 
Access Profile)

Bluetooth Povezava 
Bluetooth

Katere funkcije so na voljo prek 
povezave Bluetooth?

Povezava s stereo/mono slušalkami in 
avtomobilski komplet.

Bluetooth Povezava 
Bluetooth

Ali je med sinhronizacijo med 
telefonom in računalnikom 
mogoče uporabljati internet?
(če je računalnik povezan z žičnim 
omrežjem LAN).

Ni podprto.

Bluetooth Prenos stikov

Ali lahko prek povezave Bluetooth 
prenesem podatke o stikih 
drugemu telefonu? npr. uvoz 
stikov iz drugega telefona prek BT.

Ni podprto.
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Bluetooth Tiskanje

Ali je mogoče prek BT ali brezžične 
povezave natisniti dokumente 
zbirke MS Office (MS Word, Excel, 
PDF, …)?

Ni podprto.

Podatki Varnostno 
kopiranje

Kako lahko uvozim stike s 
starega telefona v novi Windows 
Phone 7?

•  V telefon vstavite staro kartico SIM in 
pojdite na Settings (Nastavitve). Frcnite 
na aplikacije, tapnite People (Osebe) > 
import SIM contacts (Uvozi stike iz SIM). 

•  Tega ne morete storiti s programsko opremo 
Zune.

Podatki Sinhronizacija

Kakšne so omejitve pri 
sinhronizaciji podatkov med 
telefonom Windows Phone 7 in 
računalnikom?

Pri telefonu Windows Phone 7, se namesto 
"ActiveSync" uporablja aplikacijo "Zune". Med 
sinhroniziranjem z aplikacijo Zune predvajanje 
glasbe videoposnetkov in slik ni mogoče.

Podatki Sinhronizacija

Kako opravim sinhronizacijo med 
telefonom in računalnikom z 
operacijskim sistemom Windows 
Vista in Win7?

Z Microsoftovo aplikacijo "Zune", ki jo lahko 
prenesete z MS-ovega spletnega mesta.

Podatki Nadgradnja po 
spletu

Je mogoče med nadgradnjo 
po spletu samodejno ustvariti 
varnostno kopijo uporabniških 
podatkov?

Aplikacija Zune podpira varnostno kopiranje 
celotnega bliskovnega pomnilnika, ne pa tudi 
ločenega varnostnega kopiranja uporabniških 
podatkov.
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Razno Čas klica
Je čas klicanja, preračunan 
glede na model (npr. 2G/3G, 
CDMA …)

Model CDMA: čas klicanja je izračunan od časa, 
ko pritisnete tipko za klicanje po izbiri številke. 
Model 2G/3G: čas klicanja je izračunan od časa, 
ko je vzpostavljena povezava.

Razno E-pošta Kje lahko dobim nastavitve za 
strežnika POP3 in SMTP?

Za pomoč se obrnite na skrbnika e-poštnega 
sistema.

Razno Active X Ali je kontrolnik Active X podprt 
kot na računalniku? Ne, ni podprt.

Funkcija 
telefona Baterija Kako vidim, kdaj je baterija 

povsem napolnjena?
Raven napolnjenosti baterije je prikazana v 
zgornjem delu zaslona.

Funkcija 
telefona

Premori in zamiki 
(W&P)

Ali lahko pri shranjevanju 
telefonske številke v imenik 
vnesem tudi premor (W – Wait) 
ali zamik (P – Pause)?

Da, to je mogoče. Vendar lahko to vnesete 
samo s fizično tipkovnico. Vnos s tipkovnico na 
zaslonu ni mogoč.

Funkcija 
telefona

Office za mobilni 
telefon

Ali lahko urejam datoteke z 
aplikacijami Office v telefonu?

Lahko jih samo pregledujete. 
•  Microsoft Office Mobile ne podpira vseh 

funkcij, ki so na voljo v zbirki Microsoft Office 
2010. Če je v dokumentu vsebina, ki je zbirka 
Office Mobile ne podpira, lahko dokument na 
telefonu kljub temu odprete, vendar vsebina, 
ki ni podprta, ne bo prikazana.
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Funkcija 
telefona

Nastavitev tona 
zvonjenja Kako nastavim ton zvonjenja?

Za nastavitev tona zvonjenja pojdite na seznam 
aplikacij in tapnite Settings (Nastavitve) 
> ringtone & sounds (ton zvonjenja in 
zvoki). Na voljo so vam različne vrste opozoril 
in različni toni zvonjenja, ki jih lahko dodelite 
različnim osebam. Na začetnem zaslonu 
tapnite People (Osebe) > stik, ki ga želite 
urediti > Edit (Uredi) > Rigntone (Ton 
zvonjenja).

Funkcija 
telefona

Nastavitev tona 
zvonjenja

Kako lahko nastavim svojo 
najljubšo skladbo za ton 
zvonjenja?

V trgovini Marketplace lahko uporabniki 
hitro poiščejo in prenesejo svojo najljubšo 
melodijo. Pojdite na seznam aplikacij in tapnite 
Marketplace > Music (Glasba). Prebrskajte 
po vsebini in izberite najljubšo melodijo 
zvonjenja.
Marketplace v vaši državi ali regiji morda 
ni na voljo.

Funkcija 
telefona Podprt jezik Ali lahko spremenim jezik?

Telefon Windows Phone 7 podpira 6 različnih 
jezikov (nemščino, angleščino (ZK/ZDA), 
španščino, francoščino in italijanščino). Če želite 
spremeniti nastavitve, pojdite na aplikacije, 
tapnite Settings (Nastavitve) > region 
& language (regija in jezik) > Display 
language (Jezik prikaza).
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Funkcija 
telefona Nastavitve zvoka Kako nastavim zvok sistema in 

zvonjenja?

Glasbo, ton zvonjenja in zvok sistem lahko 
nastavite s tipkami za glasnost. 
•  Pojdite na Settings (Nastavitve) > 

ringtone & sounds (ton zvonjenja in zvoki)

Telefon 
Funkcija Nastavitev časa Kako nastavim čas na telefonu?

Seznam aplikacij > Settings (Nastavitve) 
> date & time (datum in čas) > drsnik 
"Set automatically" (Samodejno nastavi) 
pomaknite v položaj Off (Izklop) > Set the 
Time (Nastavi čas)

Funkcija 
telefona YouTube Ali lahko s telefonom gledam 

posnetke s portala YouTube?

Lahko, če s trgovine Marketplace prenesete 
predvajalnik YouTube. Predvajalnik YouTube iz 
spletne trgovine Marketplace v vaši državi ali 
regiji morda ni na voljo.

Funkcija 
telefona

Vzdržljivost 
baterije

Kako dolgo zdrži baterija tega 
telefona?

Klicanje: 360 min (na osnovi 3G)
Stanje pripravljenosti: 350 ur

Funkcija 
telefona fotoaparat Ali lahko sliko shranim ali izbrišem 

takoj, ko je posneta?

Slika se shrani samodejno. Frcnite v levo, da se 
pomaknete na Picture Viewer (Pregledovalnik 
slik). Pritisnite in držite posneto sliko. Prikažejo 
se razpoložljive možnosti. (npr. za dodajanje 
med priljubljene, brisanje itd.).

Funkcija 
telefona E-pošta Ali lahko nastavim filter za 

e-pošto? E-pošto lahko filtrirate z gumbom za iskanje.
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Funkcija 
telefona E-pošta Ali lahko nastavim opozorilo na 

prejeto e-pošto?

[koraki]
Settings (Nastavitve) > ringtones & 
sounds (toni zvonjenja in zvoki) > New 
email (Nova e-pošta) > izberite element

Funkcija 
telefona

Nastavitve 
brskalnika

Kako lahko spremenim zasebnost 
in druge nastavitve brskalnika?

Pojdite na Settings (Nastavitve) > 
applications (aplikacije) > Internet 
Explorer, da izbrišete piškotke. Onemogočite 
lahko tudi skupno rabo podatkov o vaši lokaciji: 
Settings (Nastavitve) > system (sistem) > 
location (lokacija).

Funkcija 
telefona Senzor bližine

Kako preprečim, da bi se LCD-
zaslon izklopil med telefonskim 
pogovorom?

Senzor bližine na telefonu je zasnovan tako, da 
se LCD med klicem izklopi.

Funkcija 
telefona Blokada SIM Ali lahko uporabljam kartico SIM 

drugega operaterja?

V trgovini, kjer ste kupili telefon, se pozanimajte 
ali je omogočena blokada SIM. Če blokada SIM 
ni omogočena, nekatere funkcije ali storitve 
zaradi nastavitev telefona ali omrežja morda 
ne bodo na voljo.

Funkcija 
telefona Blokada SIM

Telefon Windows Phone ima 
blokado SIM. Mi lahko LG pri tem 
pomaga?

Blokado SIM dodeli omrežni operater, od 
katerega ste kupili telefon. Za pomoč se obrnite 
na omrežnega operaterja ali trgovca, pri 
katerem ste kupili Windows Phone.
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Funkcija 
telefona

Ali je podprt Adobe Flash 
(podobno kot računalniški 
brskalnik)?

Ni podprt.

Funkcija 
telefona Je podprt pretočni prenos?

Nekateri protokoli za pretočni prenos (npr. 
RTSP) niso podprti. Glede na obiskano spletno 
mesto in aplikacijo, ki jo uporabljate, sta lahko 
podprta protokola HTTP-Progressive in IIS 
SmoothStreaming.

Specifikacije 
telefona Pas

Ali je tehnologija GSM štiri-, 
tri- ali dvopasovna? (na primer: 
1900 Mhz, 900, 1800, 850)

Podprta je štiripasovna tehnologija.

Specifikacije 
telefona

Specifikacije 
telefona

Ali je uporaba zunanjih naprav 
GPS podprta? Ne. V Windows Phone 7 je vgrajena enota GPS.

Rešitev za 
obnovitev Manjkajoče geslo Kaj storiti, če pozabite geslo? Kako 

dobite geslo, če ste ga pozabili? Obrnite se na ponudnika storitev.
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Rešitev za 
obnovitev

Obnovitev 
tovarniških 
nastavitev, spletna 
posodobitev

Rad bi ponastavil telefon, da 
bi izboljšal delovanje. Kako 
to storim? Rad bi posodobil 
programsko opremo, ki se izvaja 
na telefonu, da bi izboljšal 
delovanje. Kako to storim?

1. Obnovite tovarniške nastavitve.
Pojdite na seznam aplikacij > Settings 
(Nastavitve) > about (vizitka) > reset your 
phone (ponastavi telefon).
S ponastavitvijo izbrišete vse osebne vsebine, 
vključno z aplikacijami, ki ste jih kupili 
in prenesli. Obnovljene bodo tovarniške 
nastavitve.
2. Poskusite s spletno posodobitvijo 
programske opreme na najnovejšo različico.
Poskusite s spletno posodobitvijo programske 
opreme na najnovejšo različico. Storitev 
Windows Phone Updates telefon samodejno 
obvesti, če so na voljo posodobitve za telefon 
Windows Phone, posodobitve pa so na 
telefon nameščene s pomočjo programske 
opreme Zune v računalniku uporabnika, ko je 
vzpostavljena povezava s telefonom.
Če programske opreme Zune še niste namestili, 
jo namestite s spletnega mesta www.
windowsphone.com. 
Opozorilo! 
Z obnovitvijo tovarniških nastavitev "Factory 
Reset" IZBRIŠETE vse uporabniške podatke. 
PRED tovarniško ponastavitvijo in posodobitvijo 
po spletu MORATE ustvariti varnostne kopije.
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Rešitev za 
obnovitev

Obnovitev 
tovarniških 
ponastavitev

Kaj storiti, če se delovanje telefona 
bistveno poslabša?

1. Obnovite tovarniške nastavitve.
Pojdite na seznam aplikacij > Settings 
(Nastavitve) > about (vizitka) > reset your 
phone (ponastavi telefon).
S ponastavitvijo izbrišete vse osebne vsebine, 
vključno z aplikacijami, ki ste jih kupili 
in prenesli. Obnovljene bodo tovarniške 
nastavitve.
2. Poskusite s spletno posodobitvijo 
programske opreme na najnovejšo različico. 
Storitev Windows Phone Updates telefon 
samodejno obvesti, če so na voljo posodobitve 
za telefon Windows Phone, posodobitve pa so 
na telefon nameščene s pomočjo programske 
opreme Zune v računalniku uporabnika, ko 
je vzpostavljena povezava s telefonom. Če 
programske opreme Zune še niste namestili, 
jo namestite s spletnega mesta www.
windowsphone.com.
*Pozor
Z obnovitvijo tovarniških nastavitev in spletno 
posodobitvijo se izbrišejo vsi uporabniški 
podatki. Zato jih morajo uporabniki najprej 
varnostno kopirati.
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Wi-Fi Preprosta 
poizvedba Wi-Fi

Kaj lahko storim s tehnologijo 
Wi-Fi (brezžično povezovanje)?

Internetno povezavo ali povezavo z drugimi 
omrežnimi napravami lahko vzpostavite 
povsod, kjer je na voljo dostopna točka ali 
brezžična dostopna točka.

Wi-Fi Preprosta 
poizvedba Wi-Fi

Ali je za skrbništvo Wi-Fi 
odgovoren operater?

Ne, ni. Uporabniki lahko do interneta dostopajo 
prek dostopnih točk (AP).
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• This guide helps you to start using your phone. If you need more 
information, please visit www.lg.com.

• Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending 
on your phone’s software or your service provider.

• This handset is not recommended for the visually impaired because of its 
touch-screen keypad.

• Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are 
registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks 
are the property of their respective owners.

Disposal of your old appliance 
1  When this crossed-out, rubbish bin symbol is attached to a 

product, the product is subject to European Directive 2002/96/
EC.

2  Dispose of all electrical and electronic products separately 
from municipal waste, using collection facilities designated by 
government or other local authorities.

3  The correct disposal of your old appliance will help prevent 
potential negative impacts on the environment and human 
health.

4  For detailed information about disposal of your old appliance, 
please contact your local waste disposal authority, waste disposal 
service or the store where you purchased the product.
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Assembling
Getting to know your phone

WARNING: 
Placing a heavy 
object on the phone 
or sitting on it can 
damage its LCD 
and touch screen 
functionality. Do not 
cover the protective 
film on the proximity 
sensor of the LCD, 
as this can cause the 
sensor to malfunction.

Headset jack

Power/Lock key
•  Long press (three seconds) 

to the power on/off.
•  Short press to turn the 

screen off.
Earpiece

Proximity sensor

ALS(Ambient Light Sensor)

Search button
Open Quick Search

Start button 
Return to the Start screen; 
Start the Voice Recognition 
function (press and hold).

Back button 
Return to the previous screen.

Mouthpiece
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Battery cover

Battery

USIM card tray

External 
camera lens

Camera 
flash

Charger, data cable (USB cable port)
TIP! Before connecting a USB cable, wait 
until the phone has powered up and been 
registered on the network.

Camera key
•  Go directly to camera preview by 

pressing the camera key.

Volume keys
•  When the screen 

is idle: volume 
of system tone & 
ring tone.

•  During a call: 
earpiece volume.

•  When playing 
a track: controls 
track volume.

Open view
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Installing the USIM and 
battery
1  Remove the battery cover
Press the battery cover release button 
as shown in the image below (1). Lift 
the cover away from the phone (2).

2  Remove the battery
Using the cut-out at the bottom, lift 
the battery out of its compartment.

WARNING: Do not remove the 
battery when the phone is switched 
on, as this may damage the phone.

3   Install the USIM card
Put the USIM card into the USIM card 
holder. Make sure the gold-coloured 
contact area on the card is facing into 
the phone. Push the USIM card holder 
back.
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4  Install the battery
First, insert the top of the battery 
into the top edge of the battery 
compartment. Ensure that the battery 
contacts align with the phone’s 
terminals. Press the bottom of the 
battery down until it clips into place.

5  Charging your phone
Open the charger port cover on the 
side of your LG-E900. Insert the charger 
connector into the port and plug the 
charger into a mains electricity outlet.

You cannot switch on the phone if 
the battery is fully discharged It takes 
approximately four to five minutes 
to reach a charge state sufficient for 
booting by TA charger.
It takes approximately 14-15 minutes 
longer to charge using a USB 
connection.
If the battery is critically low, the image 
for the critically low battery will appear 
to notify you to charge for longer.
NOTE: The battery must be fully charged 
initially to improve battery life. 
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WARNING: Do not connect the 
charger to the phone without the 
battery being installed. You must 
check the battery is inserted before 
charging.

WARNING: Do not remove the 
battery or USIM card while charging 
the phone.

WARNING: There is a risk of 
explosion if the battery is replaced 
by an incorrect type. Dispose of used 
batteries in accordance with the 
manufacturer's instructions.

WARNING: Unplug the charger 
from the mains and phone during 
lightning storms to avoid electric 
shock or fire.

WARNING: Make sure that no 
sharp items come into contact with 
the battery. This could pose a fire risk.



7

Using the touch screen
Touch screen tips
Your phone's touch screen lets 
you easily select items or perform 
functions. Learn basic actions to use 
the touch screen.
NOTE: 
• To avoid scratching the touch screen, 

do not use sharp objects.
• Do not allow the touch screen to 

come into contact with other electrical 
devices. Electrostatic discharges can 
cause the touch screen to malfunction.

• Do not allow the touch screen to come 
into contact with water. The touch 
screen may malfunction in humid 
conditions or if exposed to water.

• For optimal use of the touch screen, 
remove the screen protection film 
before using your phone.

• Your touch screen has a layer that 
detects small electrical charges emitted 
by the human body.

• For best performance, tap the touch 
screen with your fingertip. The touch 
screen will not react to touches by 
sharp objects, such as a stylus or pen.

NOTE: 
• Your phone turns off the touch screen 

when you do not use it for a specified 
period. To turn on the screen, press the 
[Power] button. 

• You can also adjust the backlight time 
or change the wallpaper. On the Start 
screen, go to the application list and 
select Settings > lock & wallpaper.

Navigating your Windows Phone
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Universal gestures on your touch 
screen
For most applications, natural gestures 
can be used to move about and give 
commands. To type text, use the 
onscreen or the hardware keyboard. 
The following gestures are used 
to move around for your Windows 
Phone 7:

Tap
A tap is a single, quick 
downward touch on 
the screen. Tap is used 
to execute commands 
(like pressing Enter on a 
PC). Tapping also stops 
any movement on the 
screen.

t

Double tap
A double tap is two 
quick downward 
touches on the screen 
in the same place. The 
double tap commands 
the phone to zoom in or 
out, as appropriate. 

y

Touch and hold
To touch and hold, the 
finger is pressed down 
and held there for a few 
seconds.

Scroll
Scrolling is for moving 
objects upwards and 
downwards. 
The finger is pressed 
down and moved in the 
desired direction. To end 
the scrolling, the finger 
is lifted up. Either the 
content will follow (as 
with moving a map into 
the centre of the screen) 
or it can be used for 
reordering items.
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Flick
Flicking is for moving 
objects sideways. 
The finger is pressed 
down and moved in the 
desired direction. To end 
the gesture, the finger 
is lifted up.  Either the 
content will follow (as 
with moving a map into 
the centre of the screen) 
or it can be used for 
reordering items.

Pinch and stretch
Pinch and stretch are 
opposites of each other. 
These gestures are often 
used with maps to zoom 
in and out. 
Pinching is achieved 
by pressing two fingers 
down on the screen 
and bringing  them 
together. This zooms 
in on content, while 
centering the image 
between the finger 
tips. For stretching, the 
fingers are moved apart 
from each other to zoom 
out on an image.
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Getting to know your Start 
screen
From this screen you can access menu 
options, make a call, view the status of 
your phone and much more.

Knowing and navigating the 
screen
Start screen is the beginning of the 
Windows Phone 7 experience for you 
after you power on your phone. The 
Start screen displays application tiles 
that you have pinned and placed in 
a position of your choice for quick 
launch. Pressing the [Start] Button 

 on the phone always returns you 
to the Start screen, no matter what 
application is running.
1  Simply swipe your finger to the 

left, right, up or down to view 
them. 

You can also customise tiles on the 
Start screen, which are shortcuts to 
your favourite menus and applications.
NOTES: When you are in a standby display  
after unlocking the phone, swipe your 
finger upwards to see the Start screen 
displaying application tiles.
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Tiles on the Start screen
A tile is an easily recognisable visual shortcut for an application or its content. 
You can place tiles anywhere on the phone Start experience.
Tiles that use the tile notification feature can update the tile graphic or title text, 
or increment a counter, enabling you to create a personalised, “at a glance” Start 
experience. Examples include displaying if it is your turn in a game, the weather, 
or how many email messages you have received.
The Start screen is always presented in portrait view.

Icon Description

Make calls, with quick access to recent callers, favourites, and all 
your contacts. Dial manually using the numeric keypad. Just tap the 
voicemail icon to listen to voice message you want, in any order you 
like.

Touch to access People hub, the integrated communication 
application for emails, messages, contacts and other information.

Send and receive SMS text messages. Conversations are saved in an 
instant chat style, so you can see a history of messages you’ve sent and 
received. Send MMS messages with a picture you've taken.

Your Windows Phone works with Microsoft Exchange, Microsoft 
Outlook Web App and many of the most popular email systems, 
including Hotmail, Yahoo! Mail, Google and others. Save attached 
photos and graphics to your Saved Pictures.
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Icon Description

Touch Play To to stream videos, music, and pictures from your phone 
to Digital Living Network Alliance (DLNA) compatible playback devices.

With ScanSearch, you can search product and local information 
for streets, cities, or countries. ScanSearch allows you to view local 
business information, including locations and contact information.

Enter events on your new Windows Phone. Subscribe to calendars. Set 
alerts to remind you of events, appointments and deadlines. Plus, they 
get synced back to the calendar on your Windows Live and vice versa.

Touch to access the Internet Explorer.

Access to Xbox LIVE to play a game and invite a friend to play it with 
you. Download new games onto your phone.

View photos and videos you’ve taken with your new Windows Phone, 
received in Email or MMS messages, or synced from your computer’s 
Zune Software. (Windows OS only) View them in portrait or landscape 
format. Zoom in on photos for a closer look. Send an email or MMS 
messages with attached photos.

Play musics, videos and podcasts stored in the device by connecting 
to your PC to synchronise your stuff. Listen to FM radio. Go to 
marketplace.
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Icon Description

Search the Application Store for your Windows Phone applications 
and musics you can purchase or download, using your Wi-Fi or cellular 
data network connection. Read reviews or write your own reviews for 
your favourite apps. Download and install the applications on your 
Start screen.

NOTES: The arranged location, name, or design of tiles may vary by your setting status, 
area, service provider, plan, and version of Windows Phone software. 
Application functionality and availability may vary depending on the country or region 
where you purchase and use your Windows Phone. Contact your service provider for 
more information.




