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Navodila za uporabo

www.samsung.com

Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in druga medijska vsebina, ki je dodana
napravi, je namenjena za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne
ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti
odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Ta izdelek vsebuje določeno brezplačno/odprto kodno programsko opremo. Točni pogoji
licenc, izjave o omejeni odgovornosti, priznanja in obvestila so na voljo na spletnem mestu
Samsung opensource.samsung.com.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Če želite podrobne informacije, se obrnite
na svojega ponudnika storitev.
• Privzete aplikacije, ki dostavljene z napravo, so predmet posodobitev in morda ne bodo več
podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je priložena
napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika,
se obrnite na ponudnike storitev.
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Več o teh navodilih
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme z neuradnih
virov, lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2012 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.

• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi
Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
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Uvod
Mikrofon na vrhu naprave se vključi samo pri uporabi zvočnika.
• Ne blokirajte antene z rokami ali drugimi predmeti. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali izpraznite baterijo.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.

Tipke
Tipka

Funkcija
• Pritisnite in zadržite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za vklop/izklop

• Pritisnite in držite 9-10 sekund za ponastavitev
naprave v primeru usodnih napak, neodzivanja oz.
zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko
se zaslon na dotik izklopi je naprava zaklenjena.

Nazaj

• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.

Start

• Pritisnite za vrnitev na zaslon Start.

Iskanje

• Pritisnite za zagon iskanja Bing.

Glasnost

• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
• Pritisnite za zagon Fotoaparat.

Fotoaparat

• Pritisnite za snemanje fotografij ali video posnetkov
v načinu kamere.
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Uvod

Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Baterija
• Navodila
Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita
programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija ne zajema.
• Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije
oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
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Uvod

Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja, in priloženo baterijo.
Naprava podpira samo kartice microSIM.

1

Odstranite zadnji pokrov.

• Pri odstranjevanju zadnjega pokrova pazite, da si ne poškodujete nohtov.
• Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.

2

Vstavite kartico SIM ali USIM v zlate stike, obrnjeno navzdol.

3

Potisnite kartico SIM ali USIM v režo, dokler ne sede na mesto.

9

Uvod
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v reži za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.

4

Vstavite baterijo.

2
1

5

Ponovno namestite zadnji pokrov.
2

1
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Uvod

Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije

1
2

3

Odstranite zadnji pokrov.
Izvlecite baterijo.

Potiskajte kartico SIM ali USIM dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
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Uvod

Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo napolnite baterijo. Uporabite polnilnik za polnjenje naprave. Za polnjenje
naprave lahko prav tako uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira, oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.

Polnjenje s polnilnikom
Manjši konec polnilca vstavite v večnamenski vhod v napravi, večji del polnilca pa v električno
vtičnico.
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Uvod
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite polnilca. To lahko poškoduje napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Med polnjenjem napravo pustite v bližini
električne vtičnice.
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Uvod

Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.

Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Pred
uporabo te naprave formatirajte vašo pomnilniško kartico na eno od teh oblik. Če
vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, naprava morda
ne bo prepoznala kartice.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
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Uvod

1
2

Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.
Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.

Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na zaslonu Start, se pomaknite
v levo, pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, ter nato pritisnite prostor za shranjevanje
→ Kartica SD → odstrani kartico SD → da.
Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na zaslonu Start, se pomaknite v levo, pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, ter nato
pritisnite prostor za shranjevanje → Kartica SD → formatiraj kartico SD → da.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
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Uvod

Vklop ali izklop naprave
Pritisnite in za nekaj sekund zadržite tipko za vklop/izklop za vklop naprave.

• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Na zaslonu Start, se pomaknite v levo, pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem,
ter nato pritisnite letalski način , da s tem onemogočite brezžično funkcijo.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter nato povlecite ozadje na
zaklenjenem zaslonu navzdol.
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Nastavitev naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev naprave.

1

Pritisnite get started za začetek nastavljanja naprave.
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Uvod

2

Izberite jezik prikaza, ter nato pritisnite next. Če namesto privzetega jezika izberete kateri
koli drug jezik, se bo naprava samodejno ponovno zagnala.

Vsebina in storitve se morda razlikujejo glede na jezik prikaza.

3
4

Preberite pogoje in določila, ter nato pritisnite sprejmi za njihovo sprejetje.
Pritisnite priporočene, če želite uporabiti privzete nastavitve oz. po meri za konfiguracijo
nastavitev naprave.
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Uvod

5

Nastavite regijo ali državo, ki ustreza jeziku prikaza, časovni pas, uro in datum, ter nato
pritisnite naprej.

Če nastavitev države ali območja ne ustreza prikazanemu jeziku, se območna oblika
nastavi na privzeto tovarniško vrednost. To vpliva na obliko časa in datuma, pri nekaterih
aplikacijah pa se spremenijo tudi podatki ali vsebina. Zaradi tega morate v primeru
nastavitve države ali območja, ki odstopa od prikazanega jezika, nastviti območno
obliko, kot je potrebno. (str. 68)

6
7

Pritisnite ustvari račun za registracijo računa Microsoft oz. pritisnite vpis, ter nato sledite
navodilom na zaslonu.
Ko so aplikacije nameščene, pritisnite opravljeno za zaključitev nastavitve naprave.
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Uvod

Držanje naprave
Ne blokirajte antene z rokami ali drugimi predmeti. S tem lahko povzročite težave s
povezovanjem ali izpraznite baterijo.

Zaklep in odklep naprave
Ko naprave ne uporabljate, jo zaklenite za preprečitev nezaželene uporabe. Pritisk tipke za vklop/
izklop izklopi zaslon in zaklene napravo. Naprava se samodejno zaklene, če je ne uporabljate
določen čas.
Za odklep naprave pritisnite tipko za vklop/izklop ali tipko Start pri izklopljenem zaslonu, ter nato
povlecite ozadje na zaklenjenem zaslonu navzgor.

Prilagoditev glasnosti
Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol za prilagoditev glasnosti zvonjenja oz. za
prilagoditev glasnosti zvoka med predvajanjem glasbe ali videoposnetka.

Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za zniževanje glasnosti za vključitev tihega načina.
• Pritisnite tipko za glasnost, ter nato pritisnite

.

Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori na različne dogodke v tihem načinu. Na
zaslonu Start, se pomaknite v levo, pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, pritisnite
zvonjenje+zvoki, ter nato povlecite drsnik Vibriranje v levo.
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Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona

Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Stanje baterije
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Uporaba zaslona na dotik
Pri uporabi zaslona na dotik uporabljajte le prste.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali
vodo deluje nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.

Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, pritisniti tipko na
zaslonu, ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
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Osnove

Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.

Dvakratno pritiskanje
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

Podrsanje
Podrsajte levo ali desno za ogled druge plošče. Za premik po seznamu, kot so stiki ali spletne
strani, podrsajte gor ali dol.

23

Osnove

Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.

• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon.
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Zaslon Start
Zaslon Start je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje indikatorje,
pripomočke, bližnjice do aplikacij, in drugo.

Razporejanje predmetov
Dodajanje ploščice aplikacije
Na zaslonu Start, se pomaknite v levo, pritisnite in zadržite ikono aplikacije, ter nato pritisnite
pripni na začetni zaslon.

Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.

Spreminjanje velikosti predmeta
Pritisnite in zadržite predmet, ter nato pritisnite
želite povrniti prvotno velikost, pritisnite .

, da ga povečate oz.

, da ga pomanjšate. Če

Odstranjevanje predmeta
Pritisnite in pridržite predmet, ter pritisnite

.

Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.

Odpiranje aplikacije
Na zaslonu Start ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Pritisnite

za iskanje aplikacije.
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Preklop med aplikacijami
Pritisnite in zadržite

za ogled vseh zagnanih aplikacij, ter nato izberite eno od aplikacij.

Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite

, izberite aplikacijo ter nato pritisnite

, da jo zaprete.

Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na zaslonu Start, se pomaknite v levo, da odprete zaslon z aplikacijami.

Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Trgovnia, za prenos in namestitev aplikacij.

Odstranjevanje aplikacij
Pritisnite in pridržite aplikacijo, ter pritisnite odstrani.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
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Pomoč+Nasveti
Uporabite to aplikacijo za dostop do informacij in nasvetov o uporabi naprave.
Pritisnite Pomoč+namigi na zaslonu aplikacij.
Uporabite naslednje:
• pomoč: izberite temo in odprite pomoč.
• namigi: izberite temo in odprite uporabne nasvete.

Vnos besedila
Uporabite tipkovnico Qwerty ali funkcijo za glasovni vnos, da vnesete besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

Uporaba tipkovnice Qwerty

Vpišite veliko črko.

Izbrišite predhodni znak.

Vpišite številke in ločila.

Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite presledek.

Vstavi emotikone.

Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite . Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
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Spreminjanje jezika tipkovnic
Dodati morate jezik tipkovnice za vnos besedila v drugih jezikih. Na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve, pomaknite se na sistem, pritisnite tipkovnica → dodajte tipkovnice, ter nato
izberite jezik tipkovnice.
Pritisnite tipko za jezik, če želite spremeniti jezik tipkovnice.

Kopiranje in lepljenje
Podrsajte preko besedila ali povlecite , da izberete več ali manj besedila, in nato izberite
kopirate. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.

, da

Če želite besedilo vnesti v polje z besedilom, pritisnite in držite točko na kateri želite vstaviti
besedilo, nato pritisnite .

Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Povežite napravo na omrežje Wi-Fi za uporabo interneta. (str. 63)

Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, pritisnite Wi-Fi, povlecite
drsnik Uporaba omrežij Wi-Fi v desno, da ga vklopite. Povlecite drsnik Uporaba omrežij Wi-Fi v
levo, da ga izklopite.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU uporablja znotraj objektov brez
omejitev, medtem pa ga na prostem ni mogoče uporabljati.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
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Združevanje omrežij Wi-Fi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, pritisnite Wi-Fi, povlecite
drsnik Uporaba omrežij Wi-Fi v desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite
opravljeno. Omrežja, ki zahtevajo geslo so prikazana kot zavarovana omrežja. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.

Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite napredno, ki se nahaja na dnu
seznama omrežij. Pritisnite , vnesite ime omrežja v Ime omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar
to ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite dodaj.

Nastavitev računov
Aplikacije Microsoft, kot so Trgovnia, zahtevajo račun Microsoft. Ustvarite račun Microsoft, da
najbolje izkoristite delovanje naprave.

Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Microsoft brez prijave, da ustvarite
račun Microsoft.
Če se želite prijaviti z drugim računom Microsoft, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve,
pomaknite se na sistem, ter nato pritisnite e-pošta+računi → dodaj račun → Microsoftov
račun. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavljanjem računa. Na napravi lahko
uporabite več kot samo en Microsoft račun.

Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, pritisnite e-pošta+računi,
pritisnite in zadržite račun, ki ga želite odstraniti, ter nato pritisnite izbriši.
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Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Glasba: m4a, m4b, wma, in mp3
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, in wmv
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf in txt

Povezovanje kot predstavnostna naprava
Napravo priključite v računalnik s kablom USB. Vgrajeni pomnilnik naprave in pomnilniška
kartica, ki je vstavljena v napravo, se na računalniku prikažeta kot izmenljivi napravi za shrambo.

1
2

Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
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Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij, z
uporabo zaščitnih funkcij. Naprava zahteva prednastavljeno kodo, kadar jo želite odkleniti.

Nastavljanje gesla
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, pritisnitet zaklenjeni zaslon,
ter nato povlecite drsnik Geslo v desno. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.

Odklepanje naprave
Prižgite zaslon tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop oz. tipko Start, ter vnesite geslo.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.

Posodobitev naprave
Naprava bo samodejno prenesla in namestila posodobitve. Če želite ročno preveriti posodobitve,
na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, ter nato posodobitve.
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Telefon
Uporabite to aplikacijo za dohodne ali odhodne klice.
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.

Klicanje
Opravljanje klica
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• zgodovina: opravite klic iz zgodovine prihajajočih in odhajajočih klicev.
•

: vpišite številko z uporabo številčnice in nato pritisnite kliči.

•

: opravite klic s seznama stikov.

Iskanje stikov
Pritisnite , vnesite ime, telefonsko številko ali e-poštni naslov, da poiščete stik v seznamu stikov.
Med vnosom znakov se bodo istočasno pojavljali predvideni stiki. Izberite enega, da opravite klic.

Klici v tujino
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi + znak. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številk, ter pritisnite kliči.
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Med opravljanjem klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• hold: zadrži klic. Ponovno pritisnite hold za sprejem zadržanega klica.
• dodaj klic: pokličite drugi klic.
•

: odprite tipkovnico.

• zvočnik: aktivirajte zvočnik. Pri uporabi zvočnika, držite napravo proč od ušesa.
• nemo: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• združi: opravite klic z več udeleženci, kadar ste povezani z dvema klicema. Ponovite, če želite
dodati več udeležencev. Ta funkcija je na voljo le, če je klicna storitev, ki omogoča pogovor z
več udeleženci, aktivna.
• TAP TO SWAP: menjaj med dvema klicema.

Dodajanje stikov
Da s tipkovnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, vnesite številko in pritisnite shrani.

Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, pritisnite answer ali pritisnite tipko za slušalko.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko prejmete dodaten klic. Ko sprejmete drugi klic, je prvi
klic na čakanju.
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Zavrnitev klica
Ko prejmete klic, pritisnite ignore, ali pritisnite tipko za slušalko.

Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, pritisnite call blocking, ter
nato vpišite oz. jo izberite s seznama stikov.

Zgrešeni klici
Če imate zgrešene klice, se na zaslonu Start prikaže število zgrešenih klicev. Pritisnite ploščo
Telefon za ogled seznama zgrešenih klicev.

Čakajoč klic
Čakajoč klic je storitev, ki jo nudi ponudnik storitev. Uporabnik lahko s to storitvijo prekine
trajajoči klic in prevzame dohodni klic.
Če želite izkoristiti to storitev, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem,
ter nato pritisnite dodatne klicene nastavitve → klic na čakanju.

Posredovanje klicev
Nastavite preusmerjanje dohodnih klicev na določeno številko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, pritisnite dodatne klicene
nastavitve → posredovanje klicev, ter nato izberite vrsto klica in pogoj. Vnesite številko in
pritisnite shrani.
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Končanje klica
Pritisnite končaj klic, da končate klic. Ali pritisni tipko za slušalke.

Osebe
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Ljudje na zaslonu aplikacij.

Upravljanje stikov
Ustvarjanje stika
V vse pritisnite

, ter nato vnesite informacije o stiku.

Urejanje stika
Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite

.

Brisanje stika
Izberite stik, ki ga želite izbrisati, ter nato pritisnite

→ izbriši.

Iskanje stikov
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Pritisnite

in vnesite kriterij iskanja.
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Ko izberete stik, pritisnite telefonsko številko za klic oz. naredite sledeče.
• pošlji SMS : sestavite sporočilo.
• pošlji e-poštno sporočilo: sestavite e-pošto.

Uvoz in izvoz stikov
Sinhronizacija računov Microsoft ali spletnih družabnih omrežij
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prav tako dodan ali izbrisan v računih Microsoft ali SNS,
in obratno.

Uvoz stikov
→ nastavitve → uvozi stike s kartice SIM. Izberite stike, ki jih želite uvoziti, ter
Pritisnite
nato pritisnite uvozi.

Ogled objav s spletnih mest družabnih omrežij
In novosti pritisnite

→ osveži, ter nato izberite objavo.

Če želite dodati komentar, pritisnite

.
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Skupine stikov
Dodajanje stika v skupino
V druženje izberite skupino in nato pritisnite

.

Urejanje skupin
Izberite skupino, ter nato naredite eno izmed sledečega:
•

: doda skupino na zaslon Start.

•

→ preimenuj: preimenuje skupino.

•

→ izbriši: izbriše skupino.

Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupino in nato pritisnite pošlji SMS ali pošlji e-poštno sporočilo.

Sporočila
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
Za dostop do interneta in prenos medijskih datotek, vam lahko operater zaračuna
dodatne stroške. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.

37

Komunikacija

Pošiljanje sporočil
V pogovori pritisnite

, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo in pritisnite

.

Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite

in nato izberite stik.

Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeč način:
• Pritisnite

in pripnite slike, videe, stike in drugo.

Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite stik za ogled sporočila s strani te osebe.

Poslušanje glasovnega sporočila
Na zaslonu aplikacij pritisnite telefon →

, ter nato sledite navodilom ponudnika storitve.

E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.

Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošto.
Na zaslonu Start pritisnite , vnesite e-poštni naslov in geslo, ter sledite navodilom na zaslonu
za končanje namestitve. Na zaslon Start in zaslon aplikacij je dodan nov e-poštni račun,
Če želite namestiti drug e-poštni naslov, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se
na sistem, ter nato pritisnite e-pošta+računi → dodaj račun.

38

Komunikacija

Pošiljanje sporočil
Na zaslonu aplikacij izberite želen e-poštni račun in pritisnite
sporočila, nato pritisnite .
Pritisnite
Pritisnite
Pritisnite

. Vnesite prejemnike, osebe, in

, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
→ pokaži polji kp in skp, da dodate več prejemnikov.
, da pripnete slike.

Branje sporočil
Na zaslonu aplikacij izberite želen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni
priklic novih sporočil pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Pritisnite na priponko, da jo odprete in pritisnite

→ shrani v telefon, da le-to shranite.

ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor s katerokoli napravo, ki ima mobilno telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu aplikacij.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.
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Internet Explorer
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet Explorer na zaslonu aplikacij.

Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite

.

Odpiranje nove strani
Pritisnite

→ zavihki →

.

Če želite odpreti drugo spletno mesto, pritisnite
izberete.

→ zavihki, ter nato pritisnite stran, da jo

Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran v zaznamkih, pritisnite
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→ dodaj med priljubljene.

→ priljubljene.
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Zgodovina
→ nedavno, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
Pritisnite
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite .

Povezave
Pritisnite in držite povezavo na spletni strani, da jo odprete v novem oknu, daste v skupno rabo
oz. kopirate.

Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite

→ deli stran z drugimi.

Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na
sistem, pritisnite Bluetooth, ter nato povlecite drsnik Stanje v desno.
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Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve, pomaknite se na sistem, pritisnite Bluetooth, povlecite
drsnik Stanje v desno in na seznamu se prikažejo zaznane naprave. Izberite napravo s katero se
želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno geslo na obeh napravah za potrditev.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Fotografije. Odprite
→ deli z drugimi ... → Bluetooth, ter nato izberite eno
Fotografije, izberite sliko, pritisnite
od seznanjenih naprav Bluetooth. Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth
na drugi napravi, za sprejete slike.
Ko vaša naprava prejme podatke od drugih naprav, naprava shrani datoteke v ustrezno aplikacijo
ali mapo, glede na njihov tip.
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Glasba+Video
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe ali predvajanjem videoposnetkov ali poddaj.
Pritisnite Glasba+Video na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.

Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Ponastavite trenutno predvajano
pesem ali preskočite na prejšnjo
pesem. Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.

Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.

Ocenite trenutno pesem.
Vključite mešanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.

Odprite seznam predvajanja.

Odprite seznam drugih možnosti.
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Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Med predvajanjem glasbe pritisnite
nato pritisnite .

→ shrani kot seznam predvajanja, vpišite naslov in

Predvajanje videoposnetkov
Izberite video kategorijo in izberite video, ki ga želite predvajati.

Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.

Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Spremenite razmerje
slike.

Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.

Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.

Predvajanje poddaj
Izberite kategorijo poddajo in izberite poddajo → epizoda.

Fotoaparat
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Fotografije za ogled fotografij in videov, ki ste jo posneli s fotoaparatom naprave.
(str. 48)
Pritisnite Kamera na zaslonu aplikacij.
Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
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Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Fotografiranje
Snemanje fotografije
Pritisnite tipko fotoaparata za snemanje fotografije.
Spremenite
nastavitve kamere.

Preklop v video način.

Odprite
pregledovalnik slik, če
želite prikazati
fotografije.

Preklopite med
sprednjo in zadnjo
kamero.
Spremenite
nastavitve bliskavice.
Uporabite druge
objektive.

Snemanje videoposnetkov
Snemanje
Pritisnite , ter nato pritisnite tipko fotoaparata za snemanje video posnetka. Za prenehanje
snemanja ponovno pritisnite tipko fotoaparata.
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Snemalni način
Spremenite
nastavitve kamere.

Preklopite v način
mirovanja.

Odprite video
predvajalnik za
prevajanje video
posnetkov.

Preklopite med
sprednjo in zadnjo
kamero.
Spremenite
nastavitve bliskavice.
Uporabite druge
objektive.

Povečevanje in zmanjševanje

Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
Povečevanje in zmanjševanje je na voljo kadar uporabljate funkcijo za snemanje videa.
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Konfiguracijske nastavitve za kamero
Pritisnite
za konfiguracijo nastavitev kamere. Vse nastavitve niso na voljo v načinu
fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano
vrsto načina.
• Način ostrenja: izberite način ostrenja. Normalno (privzeto) način krmili fotoaparat. Makro
način se uporablja za snemanje predmetov od blizu.
• Odpr. tresen.: vklopite ali izklopite funkcijo odpravljanje tresenja. Odpravljanje tresenja
pomaga izostriti lečo kameri kadar se premika.
• Izenačevanje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Vrednost osvetlitve: to določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z
manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Učinki: izberite med različnimi učinki, ki so na voljo.
• Samodejni kontrast: kamero nastavite na samodejni kontrast. Samodejni kontrast določi
stopnjo kontrasta brez, da bi vam jo bilo potrebno vnesti ročno.
• Ločljivost / Ločljivost : izberite možnost ločljivosti.

Uporaba Bing Vision
Pritisnite → Pogled Bing za optično branje kod in ogled informacij oz. izvleček besedila iz
dokumentov.

Optično branje kode
Usmerite zadnjo kamero proti kodi. Po samodejnem optičnem branju kode, pritisnite številko
kode za ogled informacij.
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Optično branje dokumenta
Usmerite zadnjo kamero proti dokumentu in nato pritisnite optično preberi. Izberite besedo,
nato pritisnite prevedi za ogled definicije besede.
Za iskanje po internetu po ključni besedi, pritisnite išči.

Fotografije
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Fotografije na zaslonu aplikacij.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.

Ogled slik
Zagon Fotografije prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko, se
samodejno ustvari mapa s prenesenimi datotekami, ki vsebuje preneseno sliko. Izberite mapo in
jo odprite, nato pritisnite sliko za ogled čez celoten zaslon.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.

Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.

Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
se bo Glasba+Video.

ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, zagnal
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Urejanje slik
Ko si ogledujete slike, pritisnite

in uporabite sledeče funkcije:

• uredi: uredite sliko.
• dodaj med priljubljene: dodajte sliko med priljubljene.
• shrani v omrežje SkyDrive: prenesite slike na mesto za shranjevanje SkyDrive. Ta aplikacija
je lahko označena drugače, odvisno od nastavitev računa.
• aplikacije ...: glejte urejevalnike slike, ki ste jih prenesli Trgovina.

Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite

, izberite slike s klikom in pritisnite

.

→ izbriši.

• Ko si ogledujete sliko pritisnite

Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite

, s klikom izberite slike in pritisnite

• Med ogledom slike pritisnite

, da jih pošljete drugim osebam.

→ deli z drugimi... za pošiljanje drugim.

Nastavljanje ozadja za zaklenjen zaslon.
Med ogledom slike pritisnite
ozadja za zaklenjen zaslon.

→ za ozadje zaklenjenega zaslona za nastavljanje slike kot
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Živo ozadje
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje diaprojekcije z ozadji za zaklenjen zaslon.
Pritisnite Live Wallpaper na zaslonu aplikacij.
Pritisnite izberi sliko, izberite mapo, izberite slike, ter nato pritisnite
želite dodati diaprojekciji, pritisnite .

. Za zajem fotografije, ki jo

Pritisnite da za nastavitev diaprojekcije za ozadje.

Urejevalnik fotografij
Uporabite to aplikacijo za okrasitev fotografij z dodajanjem raznih učinkov, kot je učinek oljne
slike.
Pritisnite Photo Editor na zaslonu aplikacij.
Če želite odpreti sliko, izberite eno od naslednjega:
•

: izbirajte med slikami, ki ste jih shranili v napravo.

•

: posnemite fotografijo za urejanje.
Spremenite
nastavitve
urejevalnika slike.

Razveljavi trenutno
sliko in odpri novo
sliko.

Prilagodite
nasičenost ali svetlost
slike.

Shranite sliko.
Razveljavi in uveljavi
zadnji ukaz.

Obreži, zavrti ali
spremeni velikost
slike.

Okrasite sliko z okvirji
ali nalepkami.

Uporabite učinke na
sliki.

Za končanje pritisnite

→ v redu.
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Zdaj
Uporabite to aplikacijo za vremensko napoved, nedavne novice ali informacije o delnicah.
Pritisnite Now na zaslonu aplikacij.

Ogled informacij o vremenu
Pomaknite se na vreme za ogled trenutnega vremena in napovedi.
Če želite dodati trenutno lokacijo, pritisnite
Če želite dodati druge lokacije, pritisnite

→ Dodaj mesto →

.

→ Dodaj mesto.

Če želite posodobiti vremensko napoved, pritisnite

.

Branje novic
Pomaknite se na novice za ogled novic. Izberite članek, ki ga želite prebrati.
Če želite dodati kategorijo novic, pritisnite

→ Dodaj kategorijo.

Ogled informacij o delnicah
Pomaknite se na delnice za ogled informacij o delnicah. Izberite delnico, ki jo želite spremljati.
Če želite dodati predmet delnice, pritisnite

→ Dodaj delnico.

Preverjanje valut
Pomaknite se na valuta za ogled informacij o valuti. Izberite valuto, ki si jo želite ogledati.
Če želite dodati valuto, pritisnite

→ Dodaj valuto.

Ogled objav Twitter
Pomaknite se na najboljši tweets za ogled objav Twitter. Izberite objavo, ki si jo želite ogledati.
Če želite dodati regijo za ogled objav Twitter, pritisnite
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→ Dodaj državo.

Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite

za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite namesti. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite kupi in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev.
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Aplikacije in medijske trgovine

Igre
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos iger.
Pritisnite Igre na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pomaknite se na zbirka, ter nato izberite igro. Za prenos več iger pritisnite poišči več iger.
Za dostop do storitev za igre Xbox, se pomaknite na xbox, ter se nato prijavite v vaš račun Xbox.

Music Hub
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos pesem.
Pritisnite Music Hub na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite

, ter nato vpišite ključno besedo za iskanje. Izberite eno iz seznama rezultatov iskanja.

Za nakup albuma, izberite album, pritisnite
plačila.

in sledite navodilom na zaslonu za končanje
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Pripomočki
OneNote
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje opombe z uporabo slik ali glasovnih posnetkov.
Pritisnite OneNote na zaslonu aplikacij.

Sestavljanje opomb
Pritisnite

in nato vnesite opombo.

Da ustvarite seznam nalog pritisnite

.

Da ustvarite označen seznam pritisnite
Da vstavite sliko pritisnite

.

.

Da vstavite glasovni posnetek pritisnite

.

Brskanje po opombah
Brskajte po opombah tako, da se pomikate gor in dol.
Če želite poiskati opombo, pritisnite
Za izbris opomb pritisnite

.

→ izberi strani.

Ogled opombe
Pritisnite na opombo, da jo odprete.
Če želite opombo poslati drugim, pritisnite

→ deli z drugimi....

Če želite na zaslon Start dodati opombo, pritisnite
Če želite opombo izbrisati, pritisnite

→ izbriši.

Če želite opombo urediti, pritisnite zaslon.
Za predvajanje glasovnega posnetka pritisnite

.
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→ pripni na začetni zaslon.

Pripomočki

Koledar
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite Koledar na zaslonu aplikacij.

Ustvarjanje dogodkov ali opravil
V dan ali dnevni red pritisnite , ter nato vnesite dogodek z dodatno nastavitvijo ponavljanja. V
opravki pritisnite , ter nato vnesite nalogo z dodatno nastavitvijo pomembnosti.
Če želite takoj dodati dogodek, pritisnite časovni okvir.

Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite več
podrobnosti za dodajanje več podrobnosti, kot so število ponavljanj dogodka oz. čas, ko se
pojavi predčasno opozorilo na dogodek.

Brisanje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite

.
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Family Story
Uporabite to aplikacijo za skupno rabo vaših zgodb z ostalimi.
Pritisnite Family Story na zaslonu aplikacij.

Dodajanje članov v vašo družino
Pritisnite
televizijo.

in nato povabite člane s telefonsko številko, e-poštnim naslovom ali družinsko

Ustvarjanje zgodb
Pritisnite , izberite kategorijo zgodbe, vnesite podrobnosti, ter nato pritisnite
rabo zgodbe.

Ogled zgodb
V naslovni zgodbi izberite sliko.
Pritisnite Pojdi na zgodbo dneva za ogled zgodb po datumu.
Za dodajanje komentarja zgodbi, pritisnite Pritisnite, da dodate komentar.
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za skupno

Pripomočki

MiniDiary
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje dnevnika s slikami, besedilom in celo geolokacijami.
Pritisnite MiniDiary na zaslonu aplikacij.

Pisanje dnevnika
Pritisnite

za ustvarjanje vnosa v dnevnik.

Spremenite današnji datum.

Izberite tip vremena.

Izberite ali posnemite sliko, ki jo
želite dodati.

Izberite kraj na zemljevidu, ki ga
želite dodati.
Vpišite besedilo.

Izberite ali posnemite sliko, ki jo
želite dodati.

Vstavite sliko.
Vstavite glasovni posnetek.

Branje dnevnika
Pritisnite vnos za branje.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednjega ali prejšnjega vnosa.
Če želite poiskati vnos, pritisnite

.

Za razvrstitev vnosov po datumu ali lokaciji, se pomaknite na Datum ali lokacija.
Za pošiljanje ali skupno rabo dnevnika z drugimi, pritisnite vnos in nato
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Pripomočki

Office
Uporabite to aplikacijo za urejanje dokumentov v različnih oblikah, vključno z razpredelnicami in
predstavitvami.
Pritisnite Office na zaslonu aplikacij.

Ustvarjanje dokumentov
V nedavni pritisnite

, ter nato izberite vrsto dokumenta.

Za urejanje dokumenta uporabite orodno vrstico za urejanje na dnu zaslon.
Ko končate, pritisnite
pritisnite shrani.

→ shrani, vpišite ime datoteke, izberite mesto za shranjevanje, ter nato

Branje dokumentov
V mesta pritisnite telefon ali e-pošta, ter nato izberite datoteko, ki jo želite odpreti.

Prenos dokumentov
Za dostop do spletnega mesta za shranjevanje dokumentov ustvarite račun SkyDrive ali Office
365,
V mesta pritisnite SkyDrive ali Office 365.
Za prenos dokumenta s spletnega mesta odprite dokument, pritisnite
nato shranite na napravo.
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→ shrani kot ..., ter ga

Pripomočki

Budilka
Uporabite to aplikacijo za nastavitev budilke in opozoril za pomembne dogodke.
Pritisnite Budilka na zaslonu aplikacij.

Vklopite ali izklopite to budilko.

Nastavljanje opozoril
Pritisnite , nastavite čas, kdaj naj opozorilo zvoni, izberite dneve, kdaj naj se opozorilo ponovi,
izberite melodijo zvonjenja za opozorilo in nato pritisnite .

Izključitev alarmov
Pritisnite opusti za zaustavitev opozorila. Pritisnite dremež za ponovitev opozorila po določenem
času.

Brisanje alarmov
Izberite opozorilo in pritisnite

.
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Kakulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kakulator na zaslonu aplikacij.
Če želite uporabiti znanstveno kalkulator obrnite napravo v ležeč položaj.

Denarnica
Uporabite to aplikacijo za dodajanje informacij o kreditni ali debetni kartici ter popustih ter
karticah ugodnosti, kot so kartice zvestobe, članske kartice in kuponi.
Pritisnite Denarnica na zaslonu aplikacij.

Dodajanje podatkov o kreditni ali debetni kartici
V vse pritisnite

, izberite vrsto kartice, ter nato vnesite podatke o kartici.

Dodajanje informacij o kuponu
V promocije pritisnite

→ dodaj podatke o promociji, ter nato vnesite informacije o kuponu.

Nastavljanje kode PIN za denarnico
Pritisnite

→ nastavitve+pin → povlecite drsniki PIN denarnice v desno.

Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Obkljukajte S PIN-om denarnice zaščiti nakupe aplikacij in glasbe ter nakupe znotraj
aplikacij.
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Potovanja in lokalno
Zemljevidi
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščite kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevidi na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Iskanje lokacij
Pritisnite , vpišite naslov in nato pritisnite . Izberite lokacijo za ogled podrobnih lokacijskih
informacij. Če želite poiskati bližnje lokacije, pritisnite .
Po najdeni lokaciji uporabite naslednji ikoni:
•

: išči bližnje kraje po kategoriji.

•

: prejmite napotke za najdeno lokacijo.

•

: ogled trenutne lokacije.

Prejemanje napotkov za pot do kraja
Pritisnite

, vnesite začetni in končni kraj, ter nato pritisnite
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Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.

sistem
Spremenite nastavitve za sistem naprave.

zvonjenje+zvoki
• zvonec: vključite tihi način za izključitev vseh zvokov, razen zvoka za medije in zvonjenje
budilke.
• Vibriranje: za obveščanje na dogodek nastavite vibriranje naprave.
• Melodija zvonjenja: omogoča izbiro melodije zvonjenja, ki vas opozarja na dohodne klice.
• Nov SMS ali novo neposredno sporočilo: izberite melodijo zvonjenja, ki vas bo opozorila na
dohodna tekstovna sporočila ali takojšnja sporočila.
• Novo glasovno sporočilo: izberite melodijo zvonjenja, ki vas bo opozorila na dohodno
glasovno pošto.
• Novo e-poštno sporočilo: izberite melodijo zvonjenja, ki vas bo opozorila na dohodno
e-pošto.
• Predvajanje zvoka za: nastavite zvoke za različne dogodke.

tema
• Ozadje: izberite barvo ozadja.
• Barva poudarkov: izberite barvo za poudarjanje.
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Nastavitve

e-pošta+računi
Dodajte ali si oglejte e-pošto in račune SNS.

skupna raba interneta
Uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za souporabo povezave z mobilnim omrežjem
naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi.

zaklenjeni zaslon
• Ozadje: izberite prikazano sliko, ko je zaslon zaklenjen.
• Prikazovanje izvajalca med predvajanjem glasbe: nastavite prikazovanje informacij o
glasbeniku trenutno predvajane pesmi na zaklenjenem zaslonu.
• Izberite aplikacijo, ki bo prikazovala podrobno stanje: izberite aplikacijo za prikaz
podrobnega stanja na zaklenjenem zaslonu.
• Izberite aplikacije, ki bodo prikazovale hitro stanje: izberite aplikacije za prikaz kratkega
stanja na zaklenjenem zaslonu.
• Zaslon se izklopi po: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi
osvetlitev zaslona.
• Geslo: nastavite geslo za odklep zaslona.

Wi-Fi
• Uporaba omrežij Wi-Fi: vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi in
vzpostaviti povezavo z internetom ali drugimi omrežnimi napravami.
• napredno:
– – Obvesti me, ko so na voljo nova omrežja: nastavite napravo, da zazna odprta omrežja
Wi-Fi in vas o tem opozori.
– – Pošiljaj informacije o povezavah Wi-Fi in s tem pomagaj odkrivati bližnja omrežja WiFi: nastavite napravo, da pošlje informacije o trenutnem omrežju Wi-Fi podjetju Microsoft.
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Nastavitve

Bluetooth
Vključite in izključite brezžično funkcijo Bluetooth.

približaj+pošlji
Vključite skupno rabo NFC za pošiljanje podatkov, kot so slike, URL-ji in stik, na naprave Windows,
ki podpirajo NFC. Ko se z zadnjim delom naprave dotaknete zadnji del druge naprave, so izbrani
podatki samodejno poslani na drugo napravo.

letalski način
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.

mobilno omrežje
• Aktivno omrežje: oglejte si omrežje, ki ga trenutno uporabljate.
• Podatkovna povezava: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij
za omrežne storitve.
• Možnosti podatkovne povezave med gostovanjem: omogoča nastavitev vzpostavljanja
povezave z drugim omrežjem, kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Najvišja hitrost povezave: izberite hitrost povezave z mobilnim omrežjem.
• Izbiranje omrežja: izberite metodo za izbiro omrežja.
• aplikacije na kartici sim: dostop do raznolikih dodatnih storitev, ki jih ponuja operater.
Razpoložljivost in ime te storitve je odvisna od vaše kartice SIM ali USIM.
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lokacija
Vključite ali izključite funkcijo GPS.

otroški kotiček
Otroku omejite dostop do medijskih datotek ali aplikacij.

Vključitev otroškega kotička
Povlecite stikalo otroški kotiček v desno za vključitev otroškega kotička. Izberite datoteke ali
aplikacije za uporabo v otroškem kotičku, ter nato pritisnite .

Dostop do otroškega kotička
Na zaslonu aplikacij pritisnite zaženi otroški kotiček. Prav tako se lahko pomaknete v levo na
zaklenjenem zaslonu, ter nato povlečete ozadje zaklenjenega zaslona navzgor. Ko je zaslon
izklopljen, je otroški kotiček zaustavljen.

ohranjevalnik baterije
• ohranjevalnik baterije: vključite način varčevanja energije, da zmanjšate porabo baterije.
• napredno: izberite nivo ele. energije pri kateri naprava samodejno preklopi na način
varčevanja energije.

prostor za shranjevanje
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške
kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
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varnostno kopiranje
Nastavite varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Microsoft.

datum+čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• 24-urno zapisovanje časa: prikaže uro v 24-urni obliki.
• Samodejno nastavljanje: samodejna posodobitev ure, ko prečkate časovni pas.
• Časovni pas: izberite domač časovni pas.
• Datum: ročno nastavite trenutni datum.
• Čas: ročno nastavite trenutno uro.

svetlost
• Samodejno prilagajanje: nastavite samodejno prilagoditev svetlosti zaslona.
• Raven: nastavite svetlost zaslona.
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tipkovnica
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
• tipkovnica:
– – Predlagaj besedilo: nastavite napravo, da ugiba besede v skladu z vnosom in predlogi
prikazanih besed.
– – Označi napačno črkovane besede: nastavite napravo, da samodejno poudari napačno
črkovane besede.
– – Popravljaj narobe črkovane besede: nastavite napravo, da samodejno popravi napačno
črkovane besede.
– – Po izbiri predloga vstavi presledek: nastavite napravo, da samodejno vstavi presledek,
ko izberete besedo s seznama predlogov.
– – Po dvotapu PRESLEDKA vstavi piko: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat
dotaknete tipke presledek.
– – Poved začni z veliko začetnico: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico
za ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• napredno:
– – ponastavi predloge: izbrišite besede, ki so dodane na seznam predlogov.
– – Izboljšuj predloge s pošiljanjem informacij o moji uporabi tipkovnice Microsoftu:
nastavite napravo, da pošlje povratno informacijo o vaši uporabo tipkovnice podjetju
Microsoft.
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jezik+območje
• Jezik telefona: izbira prikazanega jezika za vse menije in aplikacije.
• Država/regija: izberite državo ali regijo za obliko prikaza.
• Območne nastavitve: izberite regijo za prikazano obliko. Ta možnost vpliva na obliko časa in
datuma oz. enote.
• Jezik brskalnika in iskanja: izberite jezik za spletno brskanje in iskanje.

dostopnost
• Velikost besedila: spremenite velikost pisave.
• Visok kontrast: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Lupa: povečajte zaslon z dvojnim pritiskom z dvema prstoma.

govor
• Uporabljaj govor, ko je telefon zaklenjen: nastavite vključitev funkcije prepoznavanja
glasu, če je naprava zaklenjena.
• Predvajaj zvočna potrdila: nastavite napravo, da ponuja zvočno potrditev za prepoznavanje
glasu.
• Prebiranje dohodnih kratkih sporočil na glas: nastavite pogoj za aktivacijo funkcije
besedila-v-govor, ko prejmete dohodno sporočilo.
• Glas pretvorbe besedila v govor: izberite tip glasu za funkcijo besedilo-v-govor.
• Jezik govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Omogočanje storitev za prepoznavanje govora: nastavite uporabo pogona za sintezo
govora pri izgovarjanju besedila.

68

Nastavitve

poišči moj telefon
Nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na daljavo prek interneta. Za uporabo
te funkcije, se morate prijaviti v račun Microsoft.

posodobitev
• Stanje posodobitve: preverite nove posodobitve in posodobitve programske opreme
naprave.
• Povej mi, ko so na voljo posodobitve za moj telefon: nastavite napravo, da vas opozori, ko
so na voljo nove posodobitve.
• Samodejno prenesi posodobitve, če moje nastavitve prenosa podatkov to dovoljujejo:
nastavite napravo, da samodejno posodobi programsko opremo, ko so na voljo nove
posodobitve in če omrežne nastavitve naprave dovolijo posodobitve.

aplikacije podjetja
Nastavite dostop do poslovnih virov v skladu z varnostnimi pravili, ki veljajo v vašem podjetju.
Ko nastavite račun, bo informacijski tehnik vašega podjetja lahko šifriral vaš pomnilnik USB in
pomnilniško kartico oz. zbrisal občutljive podatke na daljavo, v primeru izgubljene ali ukradene
naprave.

o napravi
Dostop do informacij o napravi oz. ponastavitev nastavitev na tovarniško privzete vrednosti in
brisanje vseh podatkov.

povratne informacije
Nastavite napravo, da pošilja povratne informacije o načinu, kako uporabljate mobilne izdelke
Windows.
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dodatne klicene nastavitve
• posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
• klic na čakanju: dovoli opozorila na dohodne klice med klicem.

napredna besedilna sporočila
Nastavite prejemanje sporočil oddajnega vmesnika.

apn
• Automatic APN: nastavite napravo, da samodejno nastavi imena dostopnih točk (APN-jev).
ko vstaviti kartico SIM.
• Aktive APN: izberite ime dostopne točke (APN) za uporabo s seznama APN-jev.
• edit apn: dodajte ali uredite imena dostopnih točk (APN-jev).

call blocking
Samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske številke na seznam
zavrnjenih številk.

uvoz stikov
Uvozite stike z druge naprave preko Bluetooth.

dodatne nastavitve
• Auto Display Intensity: nastavite varčevanje energije s prilagoditvijo barve ozadja.
• Echo cancellation: nastavite odstranitev odmeva in s tem izboljšajte kakovost zvoka.
• Audio output mode: nastavite to možnost, če želite uporabiti zvočnik namiznega odložišča,
kadar je vaša naprava priklopljena v avtomobilu ali na namizno odložišče.
• Haptic feedback.: nastavite telefon tako, da zavibrira, ko se boste dotaknili tipk na tipkovnici.
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aplikacije
Spremenite nastavitve za upravljanje aplikacij.

denarnica
Vključite funkcijo zaklepanja s kodo PIN, ki za uporabo Wallet zahteva kodo PIN.

fotografije+kamera
• Snemanje slik in videoposnetkov s tapom na zaslon: nastavite, če želite posneti fotografijo
in videoposnetek s pritiskom zaslona na dotik.
• Zbujanje telefona s pritiskom in pridržanjem gumba za kamero: nastavite, če želite
vklopiti zaslon na dotik s pritiskom tipke fotoaparata.
• Preprečevanje nenamernega zagona kamere, če je telefon zaklenjen: nastavite, če želite
vklopiti fotoaparat s pritiskom gumba fotoaparata, ko je naprava zaklenjena.
• Na slike, ki jih posnamem, dodaj podatke o lokaciji: pripnite lokacijsko oznako GPS
fotografiji.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
• Samodejno nalaganje: nastavite samodejni prenos posnetih fotografij in videoposnetkov
na storitev SkyDrive ali jih pošljite v druge aplikacije.
• ponastavi kamero: ponastavi nastavitve kamere.

glasba+video
• Vzpostavljanje povezave s storitvijo Xbox Music: nastavite sinhronizacijo glasbenih
datotek z Xbox Music.
• Zbirka Xbox Music v oblaku: nastavite samodejni prenos glasbene zbirke Xbox.
• predlogi: nastavite napravo tako, da predlaga več aplikacij s strežnika Microsoft.
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igre
• Povezovanje s storitvijo Xbox: nastavite prenos rezultatov in dosežkov iz iger na Xbox Live.
• Sinhroniziranje zahtev za igre: nastavite samodejno seznanjanje z drugimi napravami za
igranje večigralnostnih iger Xbox LIVE.
• Prikazovanje obvestil o igrah: nastavite napravo, da vas opozori, ko prejmete obvestila z
Xbox LIVE.

Internet Explorer
• Prednostna nastavitev: izberite zaslonski način za spletni brskalnik.
• Gumb naslovne vrstice se uporablja za: izberite funkcijo, ki jo želite zagnati z gumbom
naslovne vrstice.
• izbriši zgodovino: izbrišite podatke, datoteke in zgodovino, ki so se shranili med brskanjem
po internetu.
• napredne nastavitve: konfigurirajte zahtevnejše nastavitve za spletni brskalnik.

iskanje
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Uporaba moje lokacije: nastavite uporabo lokacijskih podatkov za boljše rezultate iskanja.
• Pošiljaj lokacijske podatke za oznake Microsoft Tag: nastavite uporabo lokacijskih
informacij za oznake Microsoft.
• Varno iskanje: nastavite napravo, da filtrira neprimerno besedilo in slike iz rezultatov iskanja.
• Dovoli gumba za iskanje z zaklenjenega zaslona: nastavite uporabo
je naprava zaklenjena.

tudi v primeru, da

• Med vnašanjem pridobivaj predloge storitve Bing: nastavite prikaz predlogov, ko vpisujete
ključno besedo.
• Microsoftu dovoli shranjevanje un uporabo slik iz iskanja s funkcijo Pogled: nastavite,
če želite dovoliti, da Microsoft shrani in uporablja slike z drugih naprav za iskanja z uporabo
Bing Vision.
• izbriši zgodovino: počistite zgodovino iskanja.
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ljudje
• uvozi stike s kartice SIM: uvozite stike s kartice SIM ali USIM.
• filtriraj seznam stikov: izberite filter za stike prikazane na seznamu stikov.
• Skrij objave filtriranih stikov: nastavite prikaz objav z družabnih omrežij samo za stike, ki so
dovoljeni na seznamu stikov.
• seznam razvrsti po: nastavite razvrščanje seznama stikov.
• Imena prikaži po: nastavite prikaz imen stikov.
• Uporaba moje lokacije: nastavite uporabo lokacijskih podatkov za boljše rezultate iskanja.
• Za boljše rezultate iskanja shranjuj iskanja in lokacije javljenih lokacij v moj Microsoftov
račun: nastavite shranjevanje prijavljenih iskanj in lokacij za vaše račune Microsoft.
• računi: dodajte, sinhronizirajte ali izbrišite spletne račune.

Office
• Uporabniško ime: vnesite uporabniško ime za osebno identifikacijo na beležkah v
dokumentih.
• Povezave SharePoint odpiraj v središču Office: nastavite, da odprete povezave SharePoint
v Office.
• ponastavi Office: ponastavite Office na tovarniške privzete vrednosti.

opravila v ozadju
Oglejte si seznam zagnanih aplikacij ali nastavite, da se aplikacija ne izvaja v ozadju.
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sporočila
• Varnostno kopiranje kratkih sporočil: nastavite varnostno kopiranje tekstovnih sporočil v
račun Microsoft.
• Potrdilo o dostavi sporočila SMS: nastavite omrežje, da vas obvešča, ko so vaša tekstovna
sporočila prejeta.
• Potrdilo o dostavi sporočila MMS: nastavite omrežje, da vas obvešča, ko so vaša
večpredstavnostna sporočila prejeta.
• Pošiljatelju sporoči, da ste prejeli MMS: nastavite omrežje, da obvesti pošiljatelje, ko
prejmete njihova večpredstavnostna sporočila.
• Pošiljanje sporočil skupini: nastavite razvrstitev sporočil v niti.

telefon
• Posredovanje klicev: vnesite številko za dostop storitev glasovne pošte. To številko pridobite
pri vašem operaterju.
• Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
• Pomoč za tujino: vključite ali izključite mednarodno asistenco za samodejno odpravljanje
nekaterih običajnih napak pri mednarodnih klicih ali klicih med gostovanjem.
• Varnost kartice SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo telefona
zahteva vnos kode PIN ali dostopate do podatkov SIM.

trgovina
• PIN: vključite funkcijo zaklepanja s kodo PIN, ki za nakup zahteva uporabo kode PIN.
• predlogi: nastavite napravo tako, da predlaga več aplikacij s strežnika Microsoft.
Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

zemljevidi
• Uporaba moje lokacije: nastavite uporabo lokacijskih podatkov za boljše rezultate iskanja.
• prenesi zemljevide: prenesi zemljevid za ogled brez povezave.
• preverti, ali so na voljo posodobitve: preverite posodobitve zemljevida.
• izbriši zgodovino: izbrišite podatke in zgodovino, ki so se shranili med iskanjem lokacij.
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Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo varnostnega menija za SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:
• Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava
morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z
zaslonom na dotik.
• Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center
Samsung.
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Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo,
da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko
za vklop/izklop za 9-10 sekund. Naprava se samodejno izklopi in znova vklopi.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → sistem → o napravi → ponastavi telefon → da → da.

Klici so zavrnjeni
Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite povezavo z
omrežjem. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Dohodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Odhodni klici se ne povežejo
• Preverite, ali je naprava vklopljena.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
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Kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate vgrajeno anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.

Ko želite poklicati osebo iz imenika, se klic ne poveže
• Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
• Če je potrebno, ponovno vnesite številko in jo shranite.
• Preverite, ali je za telefonsko številko stika morda nastavljena omejitev klicev.

Naprava piska, ikona baterije pa je prazna
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne polni pravilo ali pa se naprava izklopi
• Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in
poskusite znova napolniti baterijo.
• Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo
baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).

Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
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Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi Samsung dovolj razpoložljivega
pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o
napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.

Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah
Nekaterih glasbenih datotek v napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati.
Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
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Odpravljanje težav

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s
katero želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Če čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
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Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije oz. ponudnika storitev.

www.samsung.com
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