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Varnost in uporaba......................
Pred uporabo telefona natančno preberite to poglavje. Proizvajalec ne odgovarja za
morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi nepravilne uporabe ali napake, do katere bi
prišlo zaradi neupoštevanja navodil iz tega priročnika.

• VARNOST V PROMETU:

Študije so pokazale, da uporaba mobilnega telefona med vožnjo predstavlja resno
tveganje celo takrat, ko voznik uporablja opremo za prostoročno telefoniranje
(avtomobilski komplet, slušalke), zato naj voznik telefonira le, ko je avto parkiran.
Med vožnjo ne uporabljajte telefona ali slušalk za poslušanje glasbe ali radia. Uporaba
slušalk je lahko nevarna, poleg tega je na nekaterih območjih prepovedana.
Ko je telefon vklopljen, oddaja elektro-magnetne valove, ki lahko vplivajo na
elektronske sisteme vozila kot so ABS ali zračne blazine. Za vožnjo brez težav:
- telefona ne odlagajte na armaturno ploščo ali na mesta, pod katerimi se nahajajo
zračne blazine;
- pri prodajalcu ali proizvajalcu avtomobila preverite, ali je avtomobilska elektronika
dobro izolirana pred vplivom radio-frekvenčne energije, ki jo oddaja telefon.

• POGOJI UPORABE:

Ta izdelek je v skladu z lokalnimi SAR omejitvami,
ki znašajo 2.0W/kg. Specifične najvišje vrednosti
SAR lahko najdete na 8. strani tega uporabniškega
priročnika.
Ko proizvod nosite ali pa uporabljate med nošnjo,
uporabljajte odobreno dodatno opremo, kot je
www.sar-tick.com tulec, ali pa držite varnostno razdaljo 10 mm od
telesa, da zagotovite izpolnitev zahtev izpostavitve RF.
Upoštevajte dejstvo, da lahko naprava oddaja signale,
tudi če ne opravljate klica.
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Za boljše delovanje telefona priporočamo, da telefon občasno izključite.
Preden se vkrcate na letalo, izključite telefon.
Telefon izključite tudi ob obisku zdravstvenih ustanov, razen na za to namenjenih
mestih. Kot druge naprave, ki se običajno uporabljajo, lahko tudi mobilni telefon
vpliva na delovanje električnih in elektronskih naprav ter aparatov, ki uporabljajo
radio-frekvenčne signale.
Telefon izključite v bližini plina ali drugih vnetljivih tekočin. Upoštevajte napise in
navodila na skladiščih goriva, bencinskih črpalkah, kemičnih tovarnah in prostorih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije.
Kadar je telefon vklopljen, ga hranite na razdalji najmanj 15 cm od katere koli
medicinske naprave (npr. srčnega spodbujevalnika, slušnega aparata, inzulinske črpalke
itd.). Ko telefon uporabljate, ga držite ob ušesu, ki je najbolj oddaljeno od uporabljane
medicinske naprave.
Poškodbam sluha se izognete tako, da na klic odgovorite, preden slušalko prislonite k
ušesu. Če uporabljate prostoročen način odstranite telefon od ušesa, saj lahko zaradi
povečane glasnosti povzroči poškodbe sluha.
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Majhnim otrokom ne dovolite uporabljati telefona in pripomočkov brez nadzora
odrasle osebe.
Pri menjavi pokrova telefona upoštevajte, da lahko nekatere substance v telefonu
povzročijo alergično reakcijo.
S telefonom ravnajte pazljivo in ga hranite v čistem prostoru.
Telefona ne izpostavljajte neugodnim vremenskim ali okoljskim razmeram (vlaga,
sopara, dež, vdor tekočine, prah, morski zrak itd). Delovna temperatura, ki jo
priporoča proizvajalec je od -10°C to +55°C.
Če temperatura presega 55°C je lahko ovirana zanesljivost telefonskega zaslona, toda
to je le začasna in ni resna težava.
Številke za klice v sili morda ne bodo dosegljive v vseh mobilnih omrežjih. Za klice v
sili se nikoli ne zanašajte samo na svoj telefon.
Telefona ne odpirajte, razstavljajte ali poskušajte popraviti sami.
Telefona ne spuščajte, mečite in ga ne poskušajte prepogniti.
Ne uporabljajte telefona, če je stekleni zaslon poškodovan, počen ali polomljen, da
se izognete poškodbam.
Telefona ne barvajte.
Uporabljajte samo baterije, polnilce in pripomočke, ki jih priporoča podjetje TCT
Mobile Limited in njegove podružnice, ki so združljivi z modelom vašega telefona.
Podjetje TCT Mobile Limited in njegove podružnice ne prevzemajo odgovornosti za
škodo, nastalo zaradi uporabe drugih polnilcev ali baterij.
Za vse pomembne informacije, ki so shranjene v telefonu, si izdelajte varnostne ali
natisnjene kopije.
Nekateri ljudje lahko doživijo epileptični napad ali izgubijo zavest, če so izpostavljeni
utripajočim lučem ali med igranjem video iger. Takšni napadi ali izgube zavesti se
lahko pojavijo tudi, če jih oseba nikoli prej ni imela. Če ste napad že doživeli ali so ga
doživeli drugi v vaši družini, se posvetujte z zdravnikom, preden boste igrali video igre
na svojem telefonu ali vključili funkcijo utripajočih luči.
Starši naj nadzirajo svoje otroke pri igranju video iger in pri uporabi ostalih funkcij,
ki vključujejo utripajoče luči. Z uporabo bi morali prenehati, če se pojavijo naslednji
simptomi: krči, utripanje očesa ali mišice, izguba zavesti, nekontrolirani gibi ali izguba
orientacije. Če želite preprečiti pojav teh znakov, upoštevajte naslednje varnostne
ukrepe:
- Ne uporabljajte utripajočih luči, če ste utrujeni ali zaspani;
- Vsako uro počivajte vsaj 15 minut;
- Igre igrajte v sobi s prižganimi lučmi;

5

- Igre igrajte čim dlje od zaslona;
- Če vas med igranjem začnejo skeleti dlani, zapestje ali roke, prenehajte z igranjem
in počivajte nekaj ur, preden se boste ponovno začeli igrati;
- Če bolečine v dlaneh, zapestju ali rokah med igranjem ali po njem ne popustijo,
prenehajte igrati in obiščite zdravnika.
Med igranjem iger na telefonu lahko začutite neudobje v zapestjih, rokah, ramah, vratu
ali drugih delih telesa. Sledite tem navodilom, da se izognete negativnim posledicam,
kot so tendinitis, sindrom karpalnega tunela ali druga mišično-skeletna obolenja.

ZAŠČITITE VAŠ SLUH

Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte glasne glasbe dlje časa.
Pazljivo približujte napravo vašemu ušesu, ko je vklopljen zvočnik.

• ZASEBNOST:

Upoštevajte veljavne zakone in predpise v svoji državi, ki zadevajo slikanje in snemanje
zvokov s telefonom. Skladno s temi zakoni in predpisi je morda prepovedano slikati in/
ali snemati glasove drugih oseb ali njihovih osebnih stvari ter posnetke razmnoževati
ali kopirati, saj se to smatra kot vdor v zasebnost. Če je to potrebno, mora uporabnik
za snemanje zasebnih ali zaupnih pogovorov ali fotografiranje druge osebe vnaprej
pridobiti ustrezno dovoljenje; proizvajalec ali prodajalec mobilnega telefona (vključno
z operaterjem) ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi
nepravilne uporabe mobilnega telefona.

• BATERIJA:

Pri uporabi baterije upoštevajte spodnja navodila:
- Baterije ne poskušajte odpirati (zaradi tveganja širjenja strupenih hlapov in možnosti
opeklin)
- Baterije ne prebadajte, ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika;
- Baterije ne mečite v ogenj in je ne odvrzite med gospodinjske odpadke, prav tako
je ne hranite pri temperaturah nad 60°C.
Baterije zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi. Baterijo uporabljajte
samo v namene, za katerega je bila narejena. Ne uporabljajte poškodovanih baterij
ali baterij, ki jih ne priporočajo podjetje TCT Mobile Limited in njegove podružnice.
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Ta simbol na telefonu, bateriji in pripomočkih pomeni, da je treba te izdelke
ob koncu njihove življenjske dobe odvreči na ustreznih zbirnih mestih:
- v občinskih centrih za odlaganje odpadkov, kjer so posebne posode,
namenjene takšnim odpadkom;
- v zbiralnih posodah na prodajnih mestih.
Izdelki bodo reciklirani, s čimer se prepreči odlaganje nevarnih substanc v okolje in
omogoči ponovna uporaba komponent.
Države članice Evropske unije:
Tovrstna zbirna mesta so brezplačna.
Vse izdelke s to oznako lahko oddate na teh zbirnih mestih.
Države, ki niso članice Evropske unije:
Izdelkov s to oznako se ne sme odvreči med običajne smeti, če so v vaši državi ali regiji
ustrezna mesta za recikliranje in zbiranje; takšne izdelke lahko oddate na ustreznem
zbirnem mestu, da bodo reciklirani.
POZOR: OB UPORABI NEUSTREZNE VRSTE BATERIJE OBSTAJA NEVARNOST
EKSPLOZIJE. BATERIJE ODVRZITE V SKLADU Z NAVODILI.

• POLNILCI:

Polnilci, ki uporabljajo električno omrežje, so namenjeni delovanju pri temperaturah
od 0 do 40°C.
Polnilci za mobilni telefon ustrezajo standardu za varnost opreme informacijske
tehnologije in pisarniške opreme. So prav tako v skladu z direktivo ecodesign
2009/125/EC. Zaradi različnih električnih specifikacij, morda polnilec, ki ste ga kupili
na enem področju, na drugem področju ne bo deloval. Polnilci se uporabljajo izključno
v te namene.

• RADIJSKO VALOVANJE:

Pogoj za uvedbo vsakega modela mobilnega telefona na tržišče je dokaz
skladnosti z mednarodnimi standardi (ICNIRP - Mednarodna komisija za zaščito
pred neionizirajočim sevanjem) ali Direktivo 1999/5/ES (o radijski opremi in
telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te
opreme). Zagotovitev zdravja in varnosti uporabnika ter vseh ostalih oseb je ključna
zahteva tega standarda ali direktive.
TA MOBILNI TELEFON IZPOLNJUJE MEDNARODNE IN EVROPSKE ZAHTEVE
NA PODROČJU IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKEMU VALOVANJU.
Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Ni namenjen preseganju omejitev
izpostavljenosti radijskemu valovanju, kot jih določajo mednarodne smernice. Te
smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija (ICNIRP) in vključujejo znatno
varnostno rezervo, ki je bila razvita, da zagotovi varnost vsem osebam, ne glede na
starost in zdravstveno stanje.
Smernice navajajo mersko enoto, imenovano stopnja specifične absorpcije oziroma
SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne telefone je 2 W/kg.
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Testi, ki se uporabljajo za določitev vrednosti SAR, so bili izvedeni na podlagi
standardnih načinov uporabe, z mobilnimi telefoni pri maksimalni moči oddajanja
radijskih frekvenc čez celoten nabor frekvenčnih pasov. Najvišja testirana vrednost
SAR za ta mobilni telefon znotraj smernic ICNIRP so:
7041X:
Maksimalne SAR vrednosti za ta model in pogoji pod katerimi so bile
vrednosti zabeležene.
SAR (glava)

GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi

0.285 W/kg

SAR (ob telesu)

UMTS2100 +Bluetooth+Wi-Fi

0.494 W/kg

Dejanska vrednost SAR med uporabo mobilnega telefona je na splošno občutno
manjša od zgoraj navedenih vrednosti. Za namene sistemske učinkovitosti in
zmanjševanja vpliva na omrežje se delovna moč mobilnega telefona samodejno
zmanjša, ko ni potrebna polna moč za klic. Čim manjša je poraba energije telefona,
tem manjša je njena vrednost SAR.
SAR testiranje ob telesu se je izvršilo na razdalji 10 mm. Za izpolnitev smernic
izpostavitve RF med testiranjem ob telesu mora biti naprava postavljena v lego, pri
kateri je od telesa oddaljena najmanj za to razdaljo. Če ne uporabljate odobrene
opreme morate zagotoviti, ne glede na kateri proizvod je uporabljen, da ne vsebuje
nobenih kovin in da postavi telefon na določeno razdaljo od telesa.
Svetovna zdravstvena organizacijo (WHO) je izjavila, da če so ljudje zaskrbljeni in
želijo omejiti njihovo lastno izpostavljenost lahko uporabljajo prostoročne naprave,
s katerimi držijo telefon na razdalji od glave in telesa med telefonskimi klici, oziroma
omejijo dolžino klicev in časa, ki ga preživijo na telefonu.
Več informacij najdete na www.alcatelonetouch.com.
Dodatne informacije o elektromagnetnih poljih in javnem zdravju so na voljo na
spletnem mestu: http://www.who.int/peh-emf.
Telefon je opremljen z vgrajeno anteno. Za optimalno delovanje se izogibajte
dotikanju antene, prav tako antene ne razstavljajte.
Ker mobilne naprave zagotavljajo vrsto funkcij, se lahko uporabljajo tudi v drugih
položajih in ne le prislonjene ob uho. V takih okoliščinah mora biti naprava skladna
s smernicami za uporabo s slušalkami ali podatkovnim kablom USB. Če uporabljate
drug pripomoček, zagotovite, da izdelek ne vsebuje kovine in je telefon s takim
pripomočkom od telesa oddaljen vsaj 10 mm.

• Podatki, določeni s predpisi
Sledeče odobritve in opozorila veljajo na določenih področjih, kot navedeno.
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• LICENCE

7041X:

(1)

Logotip micro SD je blagovna znamka.
Besedna znamka Bluetooth in logotipi so last podjetja Bluetooth
SIG, Inc. in vsakršna uporaba teh oznak s strani podjetja TCT Mobile
Limited in njegovih podružnic je licenčna. Druge blagovne znamke
in trgovska imena, omenjena tukaj, so blagovne znamke in trgovska
imena njihovih lastnikov.

ONE TOUCH 7041X Bluetooth QD ID
B021405
Wi-Fi Logo je certifikacijski znak podjetja Wi-Fi Alliance.
Google, logotip Google, Android, logotip Android, Google IskanjeTM,
Google ZemljevidiTM, GmailTM, YouTube, Google Play Trgovina,
Google latitudeTM and HangoutsTM so registrirane blagovne znamke
podjetja Google Inc.
Android robot je objavljen ali spremenjen v skladu s pogoji izraženimi v licenci
Creative Commons 3.0 Attribution License (besedilo se bo prikazalo, ko se
dotaknete in zadržite Google pravne zadeve v meniju Nastavitve\Već o
telefonu\Pravne informacije) (1).
Kupili ste proizvod, ki uporablja odprto-kodne (http://opensource.org/) programe
mtd, msdosfs, netfilter/iptables in initrd znotraj programske kode ter druge odprtokodne programe, ki so licencirani pod GNU splošno javno licenco ter Apache Licenco.
Ob predloženi zahtevi vam bomo kopijo omenjenih izvirnih kod posredovali v roku
treh let od časa izdaje proizvoda s strani TCT.
Izvirne kode lahko prenesete s spletnega mesta http://sourceforge.net/projects/
alcatel/files/. Pridobitev izvirnih kod z interneta je brezplačna.

(1)
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Dostopnost je odvisna od države.
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Splošne informacije.....................
• Spletni naslov: www.alcatelonetouch.com
• Telefonska številka: glejte dokumentacijo "Storitve TCT Mobile" ali obiščite našo
spletno stran.
• Naslov: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong
Na spletni strani je razdelek s pogostimi vprašanji (FAQ). Vprašanja nam lahko
posredujete tudi prek e-pošte.
Elektronska različica tega uporabniškega priročnika je na voljo v angleščini in drugih
jezikih glede na razpoložljivost, na strežniku: www.alcatelonetouch.com.
Vaš telefon je oddajnik, ki deluje v omrežjih GSM štiri-pasovno s pasovi
850/900/1800/1900 MHz in UMTS dvo-pasovno s pasovi 900/2100 MHz.

Oprema je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive
1999/5/ES. Deklaracijo o skladnosti za vaš telefon lahko v celoti pridobite na naši
spletni strani: www.alcatelonetouch.com.

Zaščita pred krajo (1)
Telefon je prepoznaven po številki IMEI (serijski številki telefona), ki je na nalepki
embalaže in v pomnilniku izdelka. Priporočamo vam, da si številko ob prvi uporabi
telefona zabeležite tako, da vnesete * # 0 6 #, nato pa jo shranite na varno mesto. V
primeru kraje bo številko morda zahtevala policija ali vaš operater. Številka omogoča
blokiranje mobilnega telefona, s čimer se tretji osebi prepreči uporaba telefona tudi
z drugo kartico SIM.

(1)

Omejitev odgovornosti
Obstajajo lahko določene razlike med opisom v uporabniškem priročniku in
delovanjem telefona, kar je odvisno od različice programske opreme oziroma
določenih nastavitev operaterja.
Podjetje TCT Mobile ni pravno odgovorno za tovrstne razlike, če obstajajo, in ravno
tako ne odgovarja za morebitne posledice različnosti; odgovornost za to v celoti
nosi operater.
Ta telefon lahko vključuje materiale, vključno z aplikacijami in programsko opremo v
izvirni kodi, ki so jih predložile tretjih osebe za vključitev v telefon ("materiali tretje
osebe"). Vsi materiali tretjih oseb v tem telefonu so ponujeni "kot so", brez sleherne
garancije, četudi je ta izražena ali implicirana, kar tudi vključuje implicirane garancije
tržnosti, ustreznost za določen namen oziroma uporabo/aplikacije tretje osebe,
souporabnost z ostalimi materiali ali aplikacijami kupca in ne predstavlja kršitev
avtorskih pravic. Kupec se strinja, da je podjetje TCT Mobile ravnalo v skladu s vsemi
obveznostmi glede kvalitete kot proizvajalcem mobilnih telefonov in naprav v skladu s
pravicami o intelektualni lastnini. TCT Mobile ni odgovoren za neuspešnost delovanja
ali odpoved materialov tretjih oseb med delovanjem na tej napravi ali v interakciji s
katero koli drugo napravo lastnika. Do največje možne mere, ki jo dovoljuje zakon,
podjetje TCT Mobile zavrača vso odgovornost za vse zahteve, terjatve, tožbe ali
ukrepe, in bolj specifično - a ne omejeno na - odškodninsko pravo, pod nobeno
teorijo o odgovornosti, ki izhaja iz uporabe na kakršen koli način oziroma iz poskusa
uporabe takih materialov tretje osebe. Poleg tega so lahko materiali tretjih oseb, ki so
trenutno priskrbljeni brezplačno s strani TCT Mobile, deležni plačljivih posodobitev v
prihodnosti. TCT Mobile ne prevzema odgovornosti za kakršne koli dodatne stroške,
ki jih bo moral v celoti poravnati kupec. Razpoložljivost aplikacij je odvisna od
države in operaterja, pri katerem se naprava uporablja. V nobenem primeru seznama
možnih aplikacij in programske opreme ne bi smeli smatrati kot prizadevanje s strani
TCT Mobile. Ta seznam je zgolj informacija za kupca. Zaradi zgoraj navedenega,
TCT Mobile ne more biti odgovoren za nedostopnost ene ali več aplikacij, ki
bi jih kupec želel imeti, saj je njihova dostopnost odvisna od kupčeve države in
operaterja. Podjetje TCT Mobile si pridržuje pravico ob katerem koli času dodajati ali
odstranjevati materiale tretje osebe iz njihovih telefonov brez predhodnega opozorila;
v nobenem primeru ne bo podjetje TCT Mobile odgovorno za kakršne koli posledice,
ki jih bi taka odstranitev imela na kupca glede na uporabo ali poskus uporabe takih
aplikacij in materialov tretje osebe.

Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.
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1

Vaš mobilni telefon................

1.1

Tipke in priključki

Kamera
Bliskavica/svetilka
Kamera
Glasneje
Tišje
Tipka za
Vklop/Izklop

Priključek za slušalke
Sprednja kamera

Zaslon občutljiv
na dotik
Tipka Meni
• Dotaknite se za dostop do Nastavitev.
• Dotaknite se in zadržite: Dotaknite se in zadržite, da se odpre
seznam sličic aplikacij s katerimi ste nedavno delali.
Tipka Nazaj

Tipka Meni

Tipka Domov

Tipka Domov
• Med prikazovanjem katerega koli zaslona ali aplikacije, izberite,
da se vrnete na Začetni zaslon.
Tipka Nazaj

Konektor
Micro-USB

13

• Dotaknite se, da se vrnete na prejšnji zaslon ali zaprite
pogovorno okno, meni možnosti, meni z obvestili, itd.
Te tipke postanejo vidne, ko se zaslon zasveti.

14

Tipka za Vklop

1.2

• Pritisnite: Zaklepanje zaslona / Osvetlitev zaslona

1.2.1 Začetne nastavitve

• Pritisnite in zadržite: Odprite meni, da se prikažejo dodatne
možnosti, kot so Ponovni zagon, Način Letalo, itd.

Uvod

Odstranjevanje in nameščanje zadnje ploščice

• Pritisnite in zadržite tipko Vklop in tipko Zmanjšanje
glasnosti, da zajamete sliko zaslona.
• Pritisnite, da utišate zvonjenje ob dohodnem klicu.
Tipki za glasnost
• V načinu klicanja nastavite glasnost slušalke.
• V meniju Glasba/Video/Pretočni način, nastavite glasnost
medija.
• Utiša zvonjenje dohodnega klica.
• Pritisnite, da osvetlite zaslon med klicanjem.

Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM
Za klicanje morate vstaviti kartico SIM. Pred vstavljanjem/odstranjevanjem
kartice SIM, telefon izključite.

Da jo namestite, najprej odprite zatič ter vstavite kartico SIM v režo s
čipom obrnjenim navzdol. Prepričajte se, da je pravilno vstavljena. Če želite
odstraniti kartico SIM, odprite zatič ter jo vzemite iz reže.
Pred vstavljanjem/odstranitvijo kartice SIM se prepričajte, da je

telefon izklopljen, da ga zaščitite pred poškodbami. Vaš telefon
podpira samo microSIM kartico. Ne poskušajte vstavljati drugačnih
SIM kartic, kot so mini in nano kartice, saj lahko to poškoduje
telefon.
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Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice microSD

Da jo namestite, najprej odprite zatič kartice microSD in nato vstavite
kartico microSD v režo z zlatim delom obrnjenim navzdol. Če želite
odstraniti zunanjo kartico microSD, odprite zatič ter jo vzemite iz reže.
Pred vstavljanjem/odstranitvijo kartice microSD se prepričajte, da je
telefon izklopljen, da ga zaščitite pred poškodbami. Poleg tega, lahko
pogosto odstranjevanje in ponovno vstavljanje SD kartice povzroči,
da se telefon ponovno zažene.
Nameščanje in odstranjevanje baterije

• Baterijo vstavite in namestite tako, da klikne ter zaprite ploščico telefona.
• Odprite ploščico in baterijo odstranite.
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Polnjenje baterije

Polnilec priključite v telefon in v omrežno vtičnico.
• Preden vključite polnilec se prepričajte, da je baterija pravilno vstavljena.
• Ob prvi uporabi telefona baterijo napolnite v celoti (približno 5 ur).
Priporočeno je, da baterijo telefona napolnite do konca (
). Nivo
polnjenja je prikazan z odstotki, ko je telefon izklopljen. Odstotki se med
polnjenjem povečujejo.
Če je baterija popolnoma prazna, se prikaz za polnjenje ne bo pojavil,
dokler se baterija ne napolni dovolj za prikaz vrstice stanja polnjenja.
Če želite omejiti porabo energije, ko je baterija napolnjena, izključite
polnilec iz vtičnice, izklopite Bluetooth in programe v ozadju, kadar jih
ne uporabljajte, omejite čas osvetlitve ozadja itd.
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1.2.2 Vklop telefona

1.2.3 Izklop telefona

Držite pritisnjeno tipko Vklop/Izklop, dokler se telefon ne prižge.
Odklenite ga (Zdrsnite, PIN, geslo, vzorec, obrazno odklepanje ali glasovno
odklepanje), če je potrebno in potrdite. Prikazal se bo začetni zaslon.

Zadržite tipko Vklop/izklop, dokler se ne prikaže pojavni meni, nato
pritisnite Izklop, da potrdite.

Če ne poznate svoje PIN kode ali ste jo pozabili, se obrnite na omrežnega
operaterja. Kode PIN ne hranite skupaj s telefonom. Podatek hranite na
varnem mestu.
Nastavitve ob prvem vklopu
Prvič, ko vklopite vaš telefon, je potrebno nastaviti naslednje možnosti:
• Pritisnite Uvod ..., nato izberite jezik telefona.

1.3

Začetni zaslon

Vse predmete (aplikacije, bližnjice, mape, pripomočke), ki jih imate radi ali
najpogosteje uporabljate lahko prinesete na začetni zaslon za hiter dostop.
Dotaknite se tipke Domov za preklop na začetni zaslon.
Vrstica stanja
• Ikone za prikaz Stanja/Obvestil.

• Naprava bo samodejno poiskala omrežje. Aktivacija vam bo vzela samo
nekaj minut.
• Izberite tipkovnico vnosa in pritisnite Naprej.
• Nastavite datum in časovni pas. Izberete lahko tudi Samodejno nast.
čas. pas, nato pritisnite Naprej.
• Izberite želeno SIM ter nato Naprej.
• Nastavite svoj Google račun: Pritisnite Namesti zdaj. Če že
imate Google račun, izberite Prijava, nato vnesite vaše uporabniško
ime in geslo. Če ste pozabili vaše geslo, ga lahko ponovno pridobite na
http://www.google.com. Pritisnite Naprej, da preidete na naslednji korak.
• Pritisnite Naprej in prikazal se bo zaslon zaključevanja nastavitve,
pritisnite Končaj, da potrdite.
Ko je telefon vklopljen, se lahko povežete z Wi-Fi omrežjem tudi če SIM
kartica ni vstavljena (glejte poglavje "6.1.2 Wi-Fi"), da se prijavite v vaš
Google račun ter opravljate še nekatere funkcije.

Priljubljene aplikacije
• Dotaknite se, da zaženete aplikacijo.
• Dotaknite se in zadržite da premaknete ali spremenite
aplikacijo.
Zavihek z aplikacijami
• Dotaknite se, da odprete glavni meni.

Začetni zaslon ima povečan format, da omogoča več prostora za dodajanje
aplikacij, bližnjic, ipd. Drsnite s prstom horizontalno levo ali desno za
celoten prikaz začetnega zaslona. Kratka bela črta v spodnjem delu zaslona
označuje zaslon, ki je trenutno prikazan.

1.3.1 Uporaba zaslona občutljivega na dotik
Dotaknite se
Za dostop do aplikacije se je morate dotakniti.
19

20

Statusne ikone
Dotaknite se in zadržite
Dotaknite se in zadržite začetni zaslon, za dostop do razpoložljivih
možnosti za nastavitev ozadja.
Povlecite

GPRS povezan

Ni signala (sivo)

GPRS v uporabi

Gostovanje

EDGE povezan

SIM kartica ni nameščena

EDGE v uporabi

Moč signala (modro)

3G povezan

Način vibriranja

3G v uporabi

Zvonjenje je utišano

HSPA (3G+) povezan

Mikrofon telefona je utišan

HSPA (3G+) v uporabi

Baterija je prazna

Povezava vzpostavljena
z Wi-Fi omrežjem

Baterija je skoraj prazna

Bluetooth je vključen

Baterija je delno izpraznjena

Povezan z Bluetooth napravo

Baterija je polna

Način Letalo

Baterija se polni

Alarm je nastavljen

Slušalke so povezane

Postavite prst na katerikoli predmet, če ga želite povleči na drug položaj.
Povlecite/Zdrsnite
Drsite po zaslonu za premikanje navzgor in navzdol po aplikacijah, slikah,
spletnih straneh..., kot vam ustreza.
Tlesknite
Podobno kot drsenje, toda pri tlesku se bo predmet premikal hitreje.
Uščipnite/Razširite
Postavite prste ene roke na zaslon ter jih združite ali razširite, da
spremenite povečavo elementa na zaslonu.

Zasukajte
Z obračanjem na bok samodejno spremenite usmerjenost zaslona iz
ležečega v pokončen format, za boljši pogled.

1.3.2 Vrstica stanja
V vrstici stanja so vidni tako stanje telefona (na desni strani) kot tudi
obvestila (na levi strani).
21
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Ikone obvestil

Dotaknite se in povlecite vrstico stanja navzdol, da se odpre zaslon s
hitrimi nastavitvami ali meni z obvestili. Dotaknite se in potegnite navzgor,
da ga zaprete. Če imate obvestila, lahko vrstico stanja povlečete z dvema
prstoma in neposredno dostopate do hitrih nastavitev.

Nov SMS ali MMS

Zgrešen klic

Težava pri pošiljanju SMS
ali MMS

Klic na čakanju

Zaslon hitrih nastavitev

Novo Hangouts sporočilo

Preusmeritev klicev je
vklopljena

Povlecite navzdol vrstico stanja, da se odpre zaslon hitrih nastavitev, kjer
lahko omogočite ali onemogočite različne funkcije ali spremenite načine
tako, da se dotaknete ikon.

Novo sporočilo glasovne
pošte

Klic v teku

Prihodnji dogodek

Nalaganje podatkov

Podatki se sinhronizirajo

Prenos podatkov

Pesem se predvaja

Izberite način vnosa

Zajem slike zaslona

Na voljo je odprto Wi-Fi
omrežje

USB souporaba podatkovne
povezave je vklopljena

Telefon je povezan preko
USB kabla

Mobilna Wi-Fi dostopna
točka je vklopljena

Radio je vključen
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Dotaknite se za dostop do Nastavitev,
kjer lahko nastavite še več predmetov.
Dotaknite se, da preklopite na zaslon
z obvestili

Zaslon z obvestili
Če imate obvestila, povlecite navzdol vrstico stanja, da se odpre zaslon z
obvestili, kjer lahko preberete zadnje informacije.
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Dotaknite se za brisanje vseh obvestil
dogodkov (druga trajajoča obvestila
bodo ostala).
Dotaknite se, da preklopite na zaslon
s hitrimi nastavitvami



Iskanje z besedilom

• Izberite vrstico iskanja z začetnega zaslona
• Vnesite besedilo/frazo, ki jo želite poiskati.
• Na tipkovnici izberite tipko


, če želite iskati na spletu.

Iskanje z glasom

• Izberite

v vrstici iskanja za prikaz pogovornega zaslona.

• Izgovorite besedilo/frazo, ki jo želite poiskati. Prikazal se bo seznam
rezultatov, iz katerega boste lahko izbirali.

1.3.4 Zaklepanje/odklepanje zaslona
1.3.3 Vrstica iskanja

Da zaščitite vaš telefon in zasebnost, lahko zaslon zaklenete z izbiro drsenja
ali ustvarjanjem raznoraznih vzorcev, PIN kode ali gesla.

Vaš telefon ima funkcijo Išči, ki jo lahko uporabite za iskanje informacij
znotraj aplikacij, telefona ali spleta.

Ustvarite vzorec za odklepanje zaslona (Glejte razdelek "Zaklepanje
zaslona" za natančnejše nastavitve.)





• Povlecite dol zaslon z obvestili, pritisnite
in nato nastavitveno ikono
, da odprete Nastavitve. Nato izberite Varnost\Nastavi zaklep
zaslona\Kombinacija gibov.
• Narišite vaš lastni vzorec.

Narišite vaš vzorec za odklep

Potrdite tako, da vzorec narišete še enkrat
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Ustvarite PIN/geslo za odklepanje zaslona

1.3.5 Osebna prilagoditev začetnega zaslona

• Dotaknite se možnosti Nastavitve\Varnost\Nastavi zaklep zaslona\
PIN koda ali Geslo.

Dodaj

• Nastavite PIN ali geslo.

Lahko se dotaknete in zadržite mapo, aplikacijo ali pripomoček, da
aktivirate način premikanja. Nato povlecite predmet na vaš izbrani začetni
zaslon.

Za zaklep zaslona telefona
Pritisnite tipko Vklop enkrat, da zaklenete zaslon.
Za zaklep zaslona telefona
Enkrat pritisnite tipko za vklop, da se zaslon osvetli, narišite vzorec za odklep,
ki ste ga ustvarili ali vnesite PIN oz. geslo za odklepanje zaslona.
Če ste za zaklepanje zaslona izbrali Drsenje, pritisnite in povlecite dol
ikono
,da odklenete zaslon.

Spreminjanje položaja
Pritisnite in zadržite predmet, ki ga želite premestiti, da omogočite način
premikanja, povlecite predmet na želeni položaj, nato spustite. Predmete
lahko premikate tako v začetnem zaslonu kot po vrstici priljubljenih.
Pritisnite ikono na levem ali desnem robu zaslona, da povlečete predmet
na drug začetni zaslon.
Odstrani
Dotaknite se in zadržite predmet, ki ga želite odstraniti, da se aktivira
način za premikanje, povlecite ga na ikono Odstrani ter sprostite, ko se
obarva rdeče.
Ustvari mape
Da izboljšate organiziranost predmetov (bližnjic ali aplikacij) na začetnem
zaslonu, jih lahko dodate v mapo tako, da povlečete en predmet čez
drugega.
Prilagoditev ozadja
Dotaknite se tipke Meni
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ter izberite Ozadje, da ga prilagodite.
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1.3.6 Nastavitev glasnosti
Uporaba tipke za glasnost
S pritiskom na tipko za Glasnost nastavite glasnost. Da aktivirate način
vibriranja, pritisnite tipko Zmanjšanje glasnosti, dokler telefon ne
zavibrira. Pritisnite tipko Zmanjšanje glasnosti še enkrat, da aktivirate
Tihi način.
Uporaba menija nastavitev
Povlecite dol zaslon z obvestili in pritisnite
in ikono nastavitev
, da
odprete Nastavitve. Nato se dotaknite možnosti Zvok, kjer lahko po želji
nastavite glasnost klicev, obvestila, sistem itd.

2

Vnos besedila..........................

2.1

Uporaba zaslonske tipkovnice

Nastavitve zaslonske tipkovnice
Na začetnem zaslonu izberite Nastavitve\Jezik in vnos ter se dotaknite
ikone nastavitev
desno od tipkovnice Android. Za vašo izbiro so na
voljo nastavitve iz prikazane serije.
Prilagoditev usmerjenosti zaslonske tipkovnice
Obrnite telefon na bok ali pokonci, da prilagodite usmerjenost zaslonske
tipkovnice. Lahko pa jo prilagodite tudi s spremembo nastavitev (Izberite
Nastavitve\Prikaz\Usmerjenost).

29
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2.1.1 Android tipkovnica
Dotaknite se za
preklop med načinoma
"abc/Abc"; Dotaknite
se in zadržite za
preklop med načinoma
"abc/ABC".
Dotaknite se za
zamenjavo med
simbolno in številčno
tipkovnico.
Dotaknite se in zadržite
za prikaz možnosti
vnosa. Dotaknite se, da
vstopite v glasovni vnos,
ko je Wi-Fi ali podatkovni
prenos vključen.

2.2

Dotaknite se
in zadržite,
nato izberite za
vnos simbola/
razpoloženja.

Lahko tudi vstavite novo besedilo
• Dotaknite se, kjer želite vnesti besedilo ali se dotaknite in zadržite
prazen prostor, kazalec bo začel utripati in prikazana bo vrstica. Povlecite
vrstico, da premaknete kazalec.
• Če ste izbrali besedilo, se dotaknite vrstice za prikaz ikone PRILEPI,
kar vam omogoča takojšnje izvajanje tega dejanja za predhodno kopirano
besedilo.

Urejanje besedila

Besedilo, ki ste ga vnesli, lahko uredite.
• Dotaknite se in zadržite ali dvakrat tapnite v besedilo, ki ga želite urejati.
• Povlecite oznake, da spremenite označeno besedilo.
• Prikazane bodo naslednje možnosti: Izberi vse
in Prilepi
.
• Za potrditev, se dotaknite ikone

, Izreži

, Kopiraj

.
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3
3.1

 elefonski klic, Dnevnik
T
klicev in Stiki..........................
Telefon..........................................................

3.1.1 Klicanje
Uporabnik lahko začne klicati na preprost način, in sicer z uporabo
aplikacije Telefon. Izberite
na začetnem zaslonu za dostop do
aplikacije Telefon.
Zdrsnite za dostop
do Dnevnika
klicev in Stikov

Če želite izvesti mednarodni klic, pritisnite in zadržite
, da vnesete
"+" in nato vnesite klicno številko države, tej naj sledi celotna telefonska
številka, na koncu pa pritisnite Pokliči.
Klic v sili
Če ima telefon omrežje, vtipkajte številko v sli in pritisnite Pokliči, da
izvedete klic v sili. Klic v sili je mogoč tudi brez kartice SIM in vnosa kode
PIN.
Pri klicanju z dvema nameščenima karticama SIM se bo pojavilo
pogovorno okno, kjer boste izbrali želeno kartico SIM. Ko se čas,
ki ga imate na razpolago, izteče, bo sistem izbral privzeto.

3.1.2 Sprejem ali zavrnitev klica
Dotaknite se, da
izbrišete števke

Dotaknite se in
zadržite za dostop
do glasovne pošte

Dotaknite se,
da prikažete več
možnosti

Dotaknite se da
skrijete/prikažete
tipkovnico

Vnesite želeno številko neposredno z uporabo tipkovnice ali izberite stik
iz Ljudje ali Dnevnik klicev, tako da izberete zavihek, nato pritisnite
možnost Klic, da vzpostavite klic.
Številko, ki ste jo vnesli, lahko shranite v Ljudje z dotikom na
Dodaj med stike.
Če želite končati klic izberite Konec ali pritisnite tipko Vklop

(1)

Mednarodni klic

in izbiro

Ko prejmete klic, izberite

.

• Zdrsnite v desno, da sprejmete klic;
• Zdrsnite v levo, da zavrnete klic;

.

(1)

• Zdrsnite navzgor, da zavrnete klic s prednastavljenim sporočilom.

Prepričajte se, da je v nastavitvah označeno Tipka vklop konča klic.
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Če želite utišati dohodni klic, pritisnite tipko Povečanje/zmanjšanje
glasnosti ali obrnite telefon navzdol, če je možnost Obrnite, da
utišate aktivirana. Da jo aktivirate izberite Nastavitve\Geste\Obrnite,
da utišate ali Telefon\Nastavitve\Druge nastavitve\Obrnite, da
utišate.

Pritisnite, da zadržite trenutni klic. Pritisnite to ikono za
nadaljevanje pogovora.

3.1.3 Klicanje glasovne pošte

Dotaknite se, da dodate klic.

Telefonski predal vam omrežje omogoča z namenom, da ne zgrešite
nobenega klica. Deluje kot telefonski odzivnik, ki ga lahko pokličete kadar
koli.

Dotaknite se, da utišate trenutni klic. Dotaknite se te ikono
za ponovni vklop zvoka.

Za dostop do glasovne pošte pritisnite in zadržite zavihek Telefon

.

Za nastavitev številke za glasovno pošto se dotaknite tipke Meni in izberite
Nastavitve\Klicne nastavitve\Glasovni klic\Telefonski predal.
Ob prejetju glasovne pošte se v vrstici stanja prikaže ikona za glasovno
pošto
. Odprite zaslon z obvestili in se dotaknite možnosti Nova
glasovna pošta, da jo poslušate.

Dotaknite se da prikažete tipkovnico.

Dotaknite se, da vklopite zvočnike med trenutnim klicem.
Ponovno se dotaknite ikone, da izklopite zvočnik.
Dotaknite se, da začnete snemati.
Zaradi preprečevanja nenamernih dotikov zaslona med klicem, se
bo zaslon samodejno zaklenil, ko ga približate ušesu. Takoj, ko ga
oddaljite od ušesa, se bo samodejno odklenil.

3.1.4 Med klicem
Za nastavitev glasnosti pritisnite tipko Povečanje/zmanjšanje glasnosti.
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3.1.5 Upravljanje z več klici

3.1.6 Klicne nastavitve

S tem telefonom lahko upravljate več klicev istočasno.

Dotaknite se tipke Meni in izberite Nastavitve na zaslonu klicanja. Na
voljo bodo naslednje možnosti:

Preklapljanje med klicema
Če sprejmete dva klica, lahko z dotikom ikone
preklapljate med dvema
linijama. Trenutni klic bo zadržan in vi se boste priključili drugemu klicu.
Konferenčni klici

(1)

Za vzpostavitev konferenčnega klica:
• Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
• Dotaknite se ikone

.

• Vnesite številko osebe, ki jo želite dodati v konferenco in se dotaknite
ikone Pokliči. Dodate lahko tudi osebe iz menijev Ljudje ali Dnevnik
klicev.
• Dotaknite se ikone

Glasovni klic
• Telefonski predal
Storitev
Odpre se pogovorno okno, kjer lahko izberete
telefonskega predala glasovno pošto vašega ponudnika ali kakšno
drugo storitev.
Nastavitve tel.
predala

, da začnete konferenčni klic.

• Med konferenčnim klicem se dotaknite
, da odstranite udeleženca
ali da z enimi od udeležencev govorite zasebno. Dotaknite se možnost
Končaj, da končate klic z enim udeležencem konference, izberite
za
zasebni pogovor z enim udeležencem medtem, ko drugim udeležencem
zadržite klic.
• Izberite Končaj, da prekinete konferenčni klic in prekinete povezavo z
vsemi klicatelji.

Če uporabljate glasovno pošto vašega ponudnika
storitev, se odpre okno, kjer lahko vnesete
telefonsko številko, kjer boste lahko poslušali in
upravljali z vašo glasovno pošto. Vnesete lahko
vejico (,), da v številko vnesete pavzo - na primer,
da za telefonsko številko dodate geslo.

• Preusmeritev klica
Dotaknite se, da izberete, kako so vaši klici posredovani, ko ste zasedeni,
ko ne odgovorite ali ko niste dosegljivi.
• Dodatne nastavitve
ID klicatelja

Odpre se pogovorno okno, kjer lahko izberete ali
bo, ko kličete, vaša telefonska številka prikazana.

Čakajoči klic

Označite potrditveno polje, da prejmete
obvestilo o novem dohodnem klicu.

Stanje čakajočega
klica

Preverite stanje čakajočega klica telefona.

IP predpona številke
(1)

Odvisno od omrežnega operaterja.
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Video klic

Druge nastavitve

(1)

• Lokalna
zamenjava videa

Izberete lahko sliko iz vaše zbirke za prikaz, ko
je Kamera nedosegljiva.

• Video vrstnika je
prevelik

Izberite, da omogočite večji prikaz vrstnika.

• Odhodni video
klic.

Izberite za prikaz lokalnega videa med
opravljanjem klica.

• Dohodni video klic Izberite za prikaz lokalnega videa, ko prejmete
dohodni klic.
• Pokaži video
vrstnika

Pokaže sliko kot zamenjavo za videoposnetek
vrstnika, ko ta ni na voljo

• Zamenjav video
vrstnika

Nastavite sliko za prikaz, ko video vrstnika ni
na voljo

• Omogoči zadnjo
kamero

Omogoča preklop med kamerama

Predpisane klicne številke (FDN) je storitveni način SIM, kjer so odhodni
klici omejeni na določene telefonske številke. Številke se dodajajo na FDN
seznam. Najbolj običajna uporaba FDN funkcije je možnost, da starši
nadzorujejo na katere telefonske številke lahko kličejo njihovi otroci.
Iz varnostnih razlogov, boste za aktivacijo FDN morali vnesti PIN2
SIM kartice, ki vam ga lahko posreduje vaš ponudnik storitev ali SIM
proizvajalec.
• Minutni opomnik
Označite potrditveno polje, da omogočite opomnik na 50. sekundi vsake
minute.
• Opomnik z vibriranjem
Označite potrditveno polje, da omogočite vibriranje med dejavnim klicem.
• Obrnite, da utišate

• Samodejno zavrni Samodejno zavrni povezavo z glsovnim klicem
• Preusmeritev klica Nastavite preusmeritve video klica
• Dodatne
nastavitve

• Predpisane klicne številke

Nastavitve telefonske številke in klicev na
čakanju.

Če označite to potrditveno polje, boste lahko dohodne klice utišali tako,
da obrnete telefon.
• S tipko vklop se zaključi klic
Označite potrditveno polje, da zaključite klic s pritiskom na tipko Vklop
med klicem.

Internetni klic

• Zmanjševanje šumov s pomočjo dveh mikrofonov

Za več informacij o internetnih klicih glejte odstavek 6.7 Upravljanje
Internetnih klicev (SIP).

Označite potrditveno polje, da omogočite zmanjševanje šumov s pomočjo
dveh mikrofonov.
• Hitri odgovori
Dotaknite se, da uredite hitre odgovore, ki bodo uprabljeni, ko želite na
klic odgovoriti s sporočilom.
• Pomoč pri mednarodnih klicih

(1)

Označite potrditveno polje, da vključite funkcijo.

Odvisno od vašega modela.
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3.2

Dnevnik klicev

3.3

Do spomina klicev lahko dostopate tako, da se dotaknete
na zaslonu
klicanja. Za neposreden klic izberite
na desni strani stika/številke. V
Dnevniku klicev lahko izbirate med tremi vrstami klicev:
Zgrešeni klici

Ljudje.............................................................

Možnost Ljudje omogoča hiter in enostaven dostop do ljudi, ki jih želite
kontaktirati.
Stike lahko ustvarite in si jih ogledate na telefonu ter jih sinhronizirate z
vašimi Gmail stiki oziroma drugimi aplikacijami na spletu ali vašem telefonu.

Odhodni klici

3.3.1 Pregledovanje stikov

Dohodni klici
Dotaknite se ikon na vrhu seznama klicev, da spremenite pogled med
različnimi vrstami klicev.

Dotaknite se, da
prikažete skupine
stikov.

Dotaknite se, da
prikažete priljubljene
stike.

Dotaknite se stika ali številke, da prikažete več informacij ali izvedete
nadaljnja dejanja.
Lahko prikažete podrobne informacije o klicu, kličete, pošljete sporočilo
stiku ali številki, dodate številko v Ljudje (na voljo samo za telefonske
številke), itd.
Dotaknite se slike

Dotaknite se ikone, da
odprete zaslon Hitrih
stikov.

Dotaknite se,
da prikažete
podrobnosti o stiku.

, da odprete zaslon Hitrih stikov.

Da zbrišete celotni spomin klicev, se dotaknite tipke Meni in izberite
Izbriši.
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Dotaknite se, da
dodate nov stik.

Dotaknite se za
iskanje v Ljudeh.
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Dotaknite se tipke Meni, da prikažete meni možnosti seznama stikov.
Omogočena so naslednja dejanja:
• Izbriši stik

Izberite in izbrišite neželene stike.

• Prikazani stiki

Izberite stike, ki jih želite prikazati.

• Uvoz/Izvoz

Uvažaj in izvažaj stike med telefonom, SIM
kartico, kartico microSD in pomnilnikom
telefona.

• Računi

Upravljanje z nastavitvami sinhronizacije za
različne račune.

• Nastavitve

Nastavite način prikaza stikov.

• Skupna raba vidnih Delite stik z drugimi s pošiljanjem vCard
stikov
datoteke stika preko Bluetooth-a, E-pošte,
SMS-a, ipd.

Dotaknite se, da shranite.
Izberite sliko za stik.
Dotaknite se, da dodate novo oznako.

Dotaknite se, da prikažete druge
vnaprej določene možnosti.

Če želite dodati več informacij, izberite Dodaj novo polje, da dodate
novo kategorijo.

3.3.2 Upravljanje s skupinami stikov

Ko zaključite, izberite Končano, da shranite.

Skupine stikov vam omogočajo preprostejšo organizacijo vaših stikov.
Skupine lahko dodajate, odstranite ali prikažete v zaslonu Skupina stikov.

Za izhod brez shranitve se lahko dotaknete možnosti Prekliči.

Dotaknite se ikone
, da si ogledate lokalne skupine. Ustvarite novo
skupino tako, da izberete ikono
, vnesete ime nove skupine ter izberete
Končano, da potrdite. Če ste v vaš telefon dodali račune, se dotaknite
ikone
, da prikažete skupine in račune.

Če želite stik dodati med priljubljene, se ga dotaknite, da se prikažejo
podrobnosti ter izberite
, da stik dodate med priljubljene (zvezdica se
bo obarvala v zlato barvo).
Če želite stik odstraniti iz priljubljenih, se dotaknite zlate zvezdice
zaslonu podrobnosti stika.

3.3.3 Dodajanje stika
Dotaknite se ikone

Dodaj v/Odstrani iz priljubljenih

v seznamu stikov, da ustvarite nov stik.

Pod priljubljene lahko dodate samo stike telefona.

Potrebno je vnesti ime stika ter druge informacije. Z drsenjem po zaslonu
gor in dol, se lahko hitro premikate med različnimi vnosnimi polji.
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3.3.4 Urejanje vaših stikov

3.3.5 Komunikacija z vašimi stiki

Za urejanje podatkov stika se dotaknite tipke Meni na zaslonu podrobnosti
stika in nato izberite Uredi. Zaključite s pritiskom na Končano.

S seznama stikov lahko komunicirate z vašimi stiki s klici ali pošiljanjem
sporočil.

Spremenite privzeto telefonsko številko stika

Če želite poklicati stik, se ga dotaknite, da vstopite v zaslon s podrobnostmi
ter se dotaknite številke.

Privzeta številka (številka, ki ima prednost pri klicanju ali pošiljanju
sporočila) bo vedno prikazana pod imenom stika.
Da spremenite privzeto številko, se v zaslonu s podrobnostmi stika
dotaknite in zadržite številko, ki jo želite nastaviti kot privzeto ter izberite
Nastavi za privzeto. se prikaže za številko.
Izbira je na voljo le, če stik vsebuje več kot eno številko.

Če želite stiku poslati sporočilo, se ga dotaknite, da vstopite v zaslon s
podrobnostmi ter izberite ikono
na desni strani številke.
Uporaba Hitrih stikov za Android
Dotaknite se slike stika, da odprete Hitre stike za Android, nakar lahko
izberete številko ali ikono
, da izberete način komunikacije.

Nastavi zvonjenje za stik
Na zaslonu podrobnosti stika se dotaknite tipke Meni key, da prikažete
seznam možnosti menija. Dotaknite se možnosti Nastavi zvonjenje.
Izbriši stik
Za izbris stika se dotaknite tipke Meni in izberite možnost Izbriši na
zaslonu podrobnosti stika.
Ob naslednji sinhronizaciji vašega telefona bo stik, ki ste ga izbrisali,
izbrisan tudi iz drugih aplikacij v vašem telefonu ter s strežnika na
spletu.

Razpoložljive ikone v zaslonu Hitri stiki so odvisne od informacij o stiku, ki
jih imate ter od aplikacij in računov na vašem telefonu.
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3.3.6 Uvoz, izvoz ter dodajanje stikov v skupno rabo

3.3.8 Združevanje/Ločevanje stikov

Telefon omogoča uvoz in izvoz stikov med telefonom, kartico SIM, kartico
microSD in pomnilnikom telefona.

Da se izognete podvajanju, lahko z enim dejanjem dodate informacije že
obstoječim stikom.

V zaslonu stikov izberite  
, da se odpre meni z možnostmi. Izberite
Uvoz/Izvoz, nato izberite ali želite uvoziti/izvoziti stike z/v kartico SIM,
Telefon, Pomnilnik telefona, Račune, itd.

Dotaknite se stika, kateremu želite dodati podatke, nato se dotaknite tipke
Meni in izberite Uredi. Ponovno se dotaknite tipke Meni in nato Združi.

Za uvoz/izvoz enega stika v/z SIM kartice izberite račun ter ciljno kartico
SIM, izberite stik za uvoz/izvoz ter izberite ikono , da potrdite izbiro.
Za uvoz/izvoz vseh stikov na/z SIM kartice izberite račun in ciljno SIM
kartico, označite Izberi vse ter se dotaknite ikone , da potrdite izbiro.
V skupno rabo lahko dodate posamezni stik ali stike z drugimi s pošiljanjem
njihove vCard datoteke preko e-pošte, Bluetooth-a, Gmail-a, ipd.
Dotaknite se stika, ki ga želite dodati v skupno rabo, dotaknite se tipke
Meni ter izberite možnost Skupna raba v zaslonu podrobnosti stikov,
nato izberite aplikacijo s katero želite izvesti to dejanje.

3.3.7 Prikaz stikov
Za vsak račun lahko izberete katero skupino stikov želite prikazati v
seznamu stikov. Dotaknite se tipke Meni in izberite Stiki, ki naj bodo
prikazani v zaslonu seznama stikov, kjer lahko izberete kateri stiki bodo
prikazani.

Sedaj izberite stik, katerega podatke želite združiti s prej izbranim stikom.
Informacije o drugem stiku bodo dodane prvemu, drugi stik pa ne bo več
prikazan v seznamu stikov.
Za ločitev podatkov stika se dotaknite stika, katerega podatke želite ločiti,
dotaknite se tipke Meni in nato možnosti Uredi. Ponovno se dotaknite
tipke Meni in izberite možnost Loči. Dotaknite se možnosti V redu, da
potrdite izbiro.

3.3.9 Računi
Stiki, podatki in druge informacije so lahko sinhronizirane iz več računov,
odvisno od aplikacij, ki so nameščene na vašem telefonu.
Da dodate račun, povlecite dol zaslon z obvestili in se dotaknite
odprete Nastavitve, nato se dotaknite možnosti Dodaj račun.
Izberite vrsto računov, ki jih želite dodati - npr. Google, Corporate, itd.

Dotaknite se tipke Meni ter izberite Nastavitve, kjer lahko seznam
razvrstite glede na ime ali priimek, lahko pa tudi nastavite seznam tako, da
je najprej navedeno ime ali priimek.

(1)
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(1)

Samo za stike telefona.
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Kot vedno ob nastavitvi računov je potrebno vnesti podrobne informacije
kot so uporabniško ime, geslo, itd.
Če odstranite račun, ga skupaj z vsemi povezanimi informacijami izbrišete
iz telefona. Odprite zaslon Nastavitev, dotaknite se računa, ki ga želite
izbrisati, dotaknite se tipke Meni in izberite Odstrani račun, da potrdite.
Vključi/Izključi sinhronizacijo in samodejno sinhronizacijo
Dotaknite se računa, da odprete zaslon računa, označite/odznačite
potrditveno polje, da vključite/izključite samodejno sinhronizacijo računa.
Ko je možnost aktivirana, bodo vse spremembe v telefonu ali na spletu
samodejno sinhronizirane med seboj.
Ročna sinhronizacija
Račun lahko sinhronizirate tudi ročno, in sicer z zaslona Računov.
Dotaknite se računa na seznamu in nato tipke Meni in izberite
Sinhroniziraj zdaj.

4

Sporočanje, e-pošta...............

4.1

Sporočanje....................................................

S tem telefonom lahko ustvarjate, urejate in prejemate sporočila SMS in
MMS.
Za dostop do te funkcije izberite
na začetnem zaslonu.
 sa sporočila, ki jih prejmete ali pošljete, lahko shranite v spominu
V
telefona ali na kartici SIM. Če želite pregledati SMS sporočila, ki so
shranjena na kartici SIM, izberite
z zaslona sporočil, nato
izberite Nastavitve\SMS\Upravljanje s sporočili na SIM.

4.1.1 Pisanje sporočila
Na zaslonu seznama sporočil se dotaknite ikone za novo sporočilo
napišete besedilno/večpredstavnostno sporočilo.

• Dotaknite se, da prikažete celotno
besedilo.
• Dotaknite se in zadržite možnost, da
izbrišete sporočila ali ustvarite bližnjico.

Dotaknite se, da ustvarite novo sporočilo.
Dotaknite se za iskanje med vsemi
sporočili.
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Pri shranjenih stikih se lahko dotaknete slike, da odprete zaslon
Hitrih stikov in komunicirate s stikom. Za neshranjene stike se
dotaknite slike, da številko dodate v Ljudi.

Možnosti priponk
• Slike

Odprite Galerijo ali Upravitelj datotek, da
izberete sliko za priponko.

Pošiljanje besedilnega sporočila

• Zajemi sliko

Vnesite mobilno številko prejemnika v polje Za ali izberite
, da dodate
prejemnike. Izberite vrstico Vnesite besedilno sporočilo, da vnesete
besedilo sporočila. Ob koncu izberite
, da pošljete SMS. Če sta
vstavljeni dve kartici, morate izbrati SIM.

Odprite Kamero za priponke, da zajamete novo
sliko za priponko.

• Video arhiv

Odprite Galerijo ali Upravitelj datotek, da
izberete video za priponko.

• Zajemi video

SMS sporočilo z več kot 160 znaki bo lahko imelo ceno večih SMS sporočil.
Ko se približujete meji 160-tih znakov, se bo v spodnjem desnem kotu (pod
možnostjo Pošlji) pojavil števec, ki vas bo opomnil na to, koliko znakov je
dovoljeno vnesti v eno sporočilo.

S Kamkorderjem posnemite nov videoposnetek za
priponko.

• Zvok

Odprite zbirko glasovnih datotek za pripenjanje.

• Posnemi zvok

Vstopite v snemalnik zvokov, da posnamete
glasovno sporočilo za priponko.

• Diaprojekcija

Odprite zaslon za urejanje diaprojekcije, dotaknite
se možnosti Dodaj diapozitiv, da ustvarite nov
diapozitiv in se dotaknite obstoječega diapozitiva,
da ga uredite (glejte naslednjo sliko). Dotaknite
se tipke Meni, da dostopate do več dejanj, kot
so trajanje diapozitiva, dodajanje glasbe itd.

• Kontakt

Odprite aplikacijo Ljudje, da izberete enega ali
več stikov, ki jih želite pripeti.

• Koledar

Odprite aplikacijo Koledar, da izberete enega
ali več dogodkov, ki jih želite pripeti.

Specifične črke (naglasna znamenja) bodo povečale velikost SMS
sporočila, kar lahko privede to tega, da bo prejemnik prejel vaše
sporočilo v obliki dveh ali več sporočil.
Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila
Funkcija MMS vam omogoča pošiljanje video izrezkov, slik, fotografij,
animacij in zvokov na druge mobilne telefone s to funkcijo ter na e-poštne
naslove.
SMS sporočilo bo samodejno pretvorjeno v MMS sporočilo, ko bo
sporočilu v priponko dodana medijska datoteka (slike, posnetki, zvoku,
diapozitivi, ipd.) ali pa dodan e-poštni naslov ali zadeva.
Za pošiljanje večpredstavnostnega sporočila vnesite prejemnikovo
telefonsko številko v polje Za, in se dotaknite vrstice Vnesite besedilno
sporočilo, da vnesete besedilno sporočilo. Pritisnite tipko Meni, da se
odpre meni z možnostmi, izberite Dodaj zadevo, da dodate zadevo ter
izberite
, da pripnete sliko, videoposnetek, zvok itd..
Ob koncu izberite

, da pošljete večpredstavnostno sporočilo.
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Dotaknite se, da se premaknete na prejšnji
ali naslednji diapozitiv.
Dotaknite se, da prikažete trenutni diapozitiv.

Dotaknite se, da uredite naslov tega
diapozitiva.

• Shrani sporočilo Ta možnost se prikaže, ko je sporočilo sporočilo
na SIM kartico
SMS. Dotaknite se, da shranite sporočilo na
kartico SIM.
• Prikaži
Dotaknite se, da prikažete podrobnosti
podrobnosti o
o sporočilu.
sporočilu
• Izbriši sporočilo Izbris trenutnega sporočila.
• Izberite besedilo Dotaknite se, da izberete besedilo sporočila, ki ga
želite kopirati, izrezati, dodati v slovar, itd.

4.1.3 Prilagodi nastavitve sporočila
Lahko prilagodite nekaj nastavitev sporočila. Iz zaslona Aplikacije sporočil
pritisnite tipko Meni ter izberite Nastavitve.

4.1.2 Upravljanje s sporočili

Besedilno sporočilo (SMS)

Ob prejetju sporočila se bo v vrstici stanja v obvestilo prikazala ikona
.
Povlecite vrstico stanja, da odprete Zaslon obvestil. Nato izberite novo
sporočilo, da ga odprete in preberete. Lahko tudi vstopite v Aplikacijo
sporočil ter izberete sporočilo, da ga odprete.

• Poročila o dostavi

Izberite, da zahtevate poročilo o dostavi za
vsako poslano sporočilo.

• Uredi hitro
besedilo

Dotaknite se, da dodate ali urejate predloge za
sporočila.

• Lokacija SMS
pomnilnika

Dotaknite se, da izberete telefon ali kartico
SIM za shranjevanje sporočil.

• Upravljanje s SIM
sporočili

Dotaknite se, da upravljate s sporočili
shranjenimi na vaši kartici SIM.

Sporočila so prikazana v zaporedju pogovora.
Da odgovorite na sporočilo, izberite trenutno sporočilo, da se vam odpre
zaslon za pisanje sporočila, vnesite besedilo ter izberite
.
V zaslonu s podrobnostmi o sporočilu se dotaknite in zadržite SMS
sporočilo. Za izbiro so na voljo naslednje možnosti sporočila:
• Kopiraj

• Posreduj
• Zaklepanje/
Odklepanje
sporočila

Ta možnost se prikaže, ko je sporočilo sporočilo
SMS. Kopiraj vsebino trenutnega sporočila.
Besedilo lahko prilepite v vnosno polje
naslednjega sporočila, ki ga poste napisali.
Dotaknite se, da sporočilo posredujete drugemu
prejemniku.

• Obdobje veljavnosti Dotaknite se, da nastavite obdobje veljavnosti
sporočil.
• Center za storitve SMS
• Upravljanje
abecede

GSM abeceda

Dotaknite se, da zaklenete/odklenete sporočilo
tako da je lahko/ne more biti izbrisano, če
dosežete največje število shranjenih sporočil.
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Večpredstavnostno sporočilo (MMS)
• Skupinsko
Označite potrditveno polje, da pošljete
pošiljanje sporočil sporočilo več prejemnikom.

• Izberite ton
zvonjenja

Dotaknite se, da izberete zvonjenje kot
opozorilo o prejemu novega sporočila.

• Vibriranje

Dotaknite se, da vključite vibriranje ob
obvestilu.

• Poročila o dostavi Izberite, da zahtevate poročilo o dostavi za
vsako poslano večpredstavnostno sporočilo.
• Poročila o branju

Izberite, da zahtevate potrdilo o branju s strani
prejemnikov vaših večpredstavnostnih sporočil.

• Pošlji poročilo
o branju

Izberite, da zahtevate poročilo o tem ali je bilo
večpredstavnostno sporočilo poslano.

• Samodejno
pridobivanje

Izberite, da samodejno prenesete celotno
sporočilo MMS (vključno s telesom besedila
ter priponkami) na vaš telefon. V nasprotnem
primeru prenesite zgolj glavo MMS sporočila.

• Samodejno
Izberite, da samodejno prenesete celotno
pridobivanje
sporočilo MMS (vključno s telesom besedila ter
med gostovanjem priponkami) na vaš telefon med gostovanjem. V
nasprotnem primeru prenesite zgolj glavo MMS
sporočila, da se izognete dodatnim stroškom.
• Način ustvarjanja

Dotaknite se, da izberete način ustvarjanja
sporočila MMS.

• Maksimalna
velikost sporočila

Izberite, da uredite velikost sporočila, ki ne sme
presegati 300 KB.

• Prioriteta

Dotaknite se, da nastavite prednost sporočil
MMS.

Obvestila

Splošno
• Ozadje klepeta

Dotaknite se, da izberete sliko za ozadje
sporočila.

• Velikost pisave
sporočila

Dotaknite se, da izberete velikost pisave
sporočil.

• Izbriši stara
sporočila

Izberite, da so, v primeru, da dosežete
največje število sporočil, izbrisana stara
sporočila.

• Omejitev besedilnih Dotaknite se, da nastavite število shranjenih
sporočil
sporočil za posamezen pogovor.
• Omejitev
Dotaknite se, da nastavite število shranjenih
večpredstavnostnih večpredstavnostnih sporočil za posamezen
sporočil
pogovor.
• Oddajni vmesnik

Dotaknite se, da izberete kartico SIM in
nastavite oddajni vmesnik.

• Omogoči potisne
WAP

Označite potrditveno polje, da omogočite
sprejem WAP PUSH.

• Prikaži e-poštni
naslov

Označite potrditveno polje, da v rezultate
stikov vključite e-poštne naslove.

• Obvestila

Izberite za prikaz obvestil o sporočilih v vrstici
stanja.

• Omogoči CB
zvonjenje

Označite potrditveno polje, da omogočite
hitri zagon.

• Izklopi zvok

Dotaknite se, da utišate ali izberete časovni
interval obvestilnega zvoka.

• Izberite CB
zvonjenje

Dotaknite se, da izberite zvonjenje za
sporočila oddajnega vmesnika.
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4.2

Gmail/E-pošta

• Vnesite predmet in vsebino sporočila.

Ob prvi nastavitvi telefona lahko izberete obstoječi Gmail račun ali pa
ustvarite nov E-poštni račun.

• Dotaknite se tipke Meni in izberite Pripni sliko/video, da dodate
priponko.
• Pošljite tako, da izberete ikono

4.2.1 Gmail�������������������������������������������������������������������
Gmail je, kot Googlova spletna e-poštna storitev, nastavljen ob vaši
prvi nastavitvi telefona. Gmail na vašem telefonu se lahko samodejno
sinhronizira z vašim Gmail računom na spletu. Za razliko od drugih
e-poštnih računov, Gmail shranjuje vsako sporočilo in odgovore nanj kot
posamezna sporočila v vaših Prejetih sporočilih. Sporočila so urejena glede
na oznake in ne po mapah.
Za dostop do Gmail-a
Gmail prikazuje sporočila in pogovore z le enega računa hkrati. Če imate v
lasti več računov, lahko dodate drugega z dotikom tipke Meni in izborom
možnosti Nastavitve v zaslonu Prejeto. Nato izberite DODAJ RAČUN.
Ko ste končali, lahko preklapljate med računi tako, da se v zaslonu Prejeto
dotaknete računa ter izberete račun, ki ga želite prikazati.
Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnih sporočil
• Dotaknite se ikone

v zaslonu Prejeto.

• Vnesite prejemnikov e-poštni naslov v polje Za, in po potrebi pritisnite
tipko Meni in nato Dodaj Kp/Skp, da vključite kopijo ali skrivno kopijo
k sporočilu.
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• Če sporočila ne želite takoj poslati, lahko izberete tipko Meni in
možnost Shrani osnutek ali se dotaknete tipke Nazaj, da shranite
kopijo. Za ogled osnutka se dotaknite ikone in nato izberite Osnutki.
Če ne želite niti poslati niti shraniti pošte, pritisnite tipko Meni ter izberite
Zavrzi.
Da k e-pošti dodate podpis, se dotaknite tipke Meni in izberite možnost
Nastavitve v zaslonu Prejeto, izberite račun in se nato dotaknite
možnosti Podpis.
Prejemanje in branje vaše e-pošte
Ko dobite novo e-pošto, vas bo opozorilo zvonjenje ali vibriranje in v
vrstici stanja se bo prikazala ikona
.
Dotaknite se in povlecite Vrstico stanja, da se prikaže zaslon z obvestili.
Izberite novo e-poštno sporočilo, da ga prikažete. Lahko tudi izberete
oznako Prejeto v Gmail aplikaciji ter izberete novo e-poštno sporočilo, da
ga prikažete.
E-pošto lahko iščete glede na pošiljatelja, prejemnika, zadevo itd.
• Dotaknite se ikone

v zaslonu Prejeto.

• Vnesite ključno besedo, ki jo želite poiskati, v okno iskanja ter se na
programski tipkovnici dotaknite tipke
.
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Odgovarjanje ali posredovanje e-pošte
• Odgovori
• Odgovori vsem

• Posreduj

Pri ogledu e-pošte se dotaknite možnosti
odgovorite pošiljatelju e-pošte.

Označite potrditveno polje, da izberete e-poštno sporočilo, da
aktivirate skupinski način ter omogočite naslednje možnosti:
, da

Dotaknite se in izberite "Odgovori vsem", da
sporočilo pošljete vsem osebam, ki so prejele
izvirno sporočilo.

Dotaknite se, da dodate ali spremenite oznako
e-poštnega sporočila ali pogovora.

•

Upravljanje Gmail sporočil glede na oznako

•

Za pregledno ureditev pogovorov in sporočil, jih lahko organizirate z
uporabo Oznak.

•

ter

Med pregledovanjem prejetih sporočil ali kakšnega drugega seznama
sporočil, lahko pogovore prikažete glede na oznako tako, da izberete
ikono
ter se dotaknete oznake, da prikažete seznam vseh pogovorov
s to oznako.
Upravljajte oznake tako, da se z zaslona Oznak dotaknete možnosti
UPRAVLJANJE OZNAK.
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Dotaknite se, da izbrišete e-poštno sporočilo.

•

Dotaknite se in izberite "Posreduj", da
posredujete prejeto e-pošto drugim osebam.

Da dodate oznako pogovoru, ki ga pravkar prebirate, pritisnite ikono
izberite oznako, ki jo želite dodeliti pogovoru.

Dotaknite se, da arhivirate e-poštno sporočilo. Če
želite prikazati arhivirana sporočila, se dotaknite v
zaslonu Prejeto ter izberite Vsa sporočila.

•

/

Dotaknite se, da dodate e-poštno sporočilo kot
prebrano ali kot neprebrano.
Dodelite ali odstranite zvezdico s pogovora.

• Označi kot (ne) Označite e-poštno sporočilo kot pomembno ali
pomembno
nepomembno.
• Nemo

Za utišanje celotnega pogovora. Ko je utišano, nova
sporočila povezana s tem pogovorom ne bodo
prikazana v mapi Prejeto, ampak bodo arhivirana.

• Poročilo o
neželeni pošti

Poročajte, da je to e-poštno sporočilo/pogovor
neželena pošta.

• Prijavi kot lažno Poročajte, da gre pri tem e-poštnem sporočilu/
predstavljanje
pogovoru za lažno predstavljanje.
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Nastavitve Gmail

Dotaknite se računa in prikazale se bodo naslednje nastavitve:

Za upravljanje nastavitev Gmail se dotaknite tipke Meni in izberite možnost
Nastavitve v zaslonu prejetih sporočil.
Splošne nastavitve
• Potrdi pred brisanjem Označite potrditveno polje, da zahtevate
potrditev pred izvajanjem brisanja e-pošte.
• Potrdi pred
arhiviranjem

Označite potrditveno polje, da zahtevate
potrditev pred arhiviranjem e-pošte.

• Potrdite pred
pošiljanjem

Označite potrditveno polje, da zahtevate
potrditev pred pošiljanjem e-pošte.

• Odgovori vsem

Označite potrditveno polje, da nastavite
privzeto odgovarjanje na sporočila.

• Samoprilagodi
sporočila

Označi potrditveno polje, za povečanj/
zmanjšanje sporočila, da bo format
prilagojen zaslonu.

• Samodejno
napredovanje

Dotaknite se, da izberete kateri zaslon
naj se prikaže, ko izbrišete ali arhivirate
pogovor.

• Dejanja sporočil

Dotaknite se, da prikažete/skrijete dejanja
sporočila.

• Slika pošiljatelja

Označite potrditveno polje, da se prikaže
poleg imena na seznamu pogovorov.

• Dejanji arhiviranja
in brisanja

Pokaži arhiiranje in brisanje

• Povlecite za
arhiviranje

Na seznam pogovorov
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• Vrsta mape
Prejeto

Nastavite ta predal kot privzeti ali prednostni.

• Obvestila

Izberite, da omogočite obvestilo ob prejemu
novega e-poštnega sporočila.

• Zvonjenje in
Dotaknite se, da nastavite Zvok, Vibriranje in
vibriranje predala Enkratno obveščanje.
• Podpis

Dodajte podpis na dno vsakega sporočila, ki ga
pošljete.

• Sinhroniziranje
Gmail-a

Dotaknite se, da vključite/izključite Gmail
sinhronizacijo.

• Število dni za
sinhronizacijo
sporočil

Dotaknite se, da nastavite kako pogosto bo
e-pošta sinhronizirana.

• Upravljanje oznak Dotaknite se, da se odpre zaslon Oznak, kjer
lahko upravljate sinhronizacijo in obvestila.
• Prenos prilog

Označi potrditveno polje, da se priponke
aktualnih sporočil samodejno prenesejo preko
Wi-Fi povezave.
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4.3

Poleg vašega Gmail računa lahko na telefonu nastavite tudi zunanji POP3
ali IMAP račun.

Google-ova storitev IM (neposredno sporočanje), Hangouts, vam omogoča
komuniciranje z vašimi prijatelji kadarkoli ste povezani s to storitvijo.

Za dostop do te funkcije izberite E-pošta na začetnem zaslonu.

Za dostop do te funkcije in prijavo pritisnite na zavihek Aplikacije v
začetnem zaslonu, nato izberite Hangouts. Vsi prijatelji, ki so bili dodani
z uporabo Hangouts na spletu ali na vašem telefonu, bodo prikazani v
seznamu prijateljev.

Čarovnik e-pošte vas bo vodil skozi korake namestitve e-poštnega računa.
• Vnesite e-poštni naslov ter geslo za račun, ki ga želite nastaviti.
• Izberite Naprej. Če račun, ki ste ga vnesli ni na voljo s strani ponudnika
vaših storitev na telefonu, boste pozvani, da v zaslonu nastavitev
e-poštnega računa ročno vnesete nastavitve. Lahko pa tudi izberete
možnost Ročna nastavitev, da neposredno vstopite v izhodne in
vhodne nastavitve za e-poštni račun, ki ga nastavljate.
• Vnesite ime računa in ime za prikaz v izhodni e-pošti.
• Če želite dodati še en e-poštni račun, izberite tipko Meni
in
Nastavitve. Dotaknite se možnosti Dodaj račun na desni strani
naslova, da ustvarite račun.
Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnih sporočil
• Dotaknite se ikone

v zaslonu Prejeto.

• Vnesite prejemnikov(e) e-poštni(e) naslov(e) v polje Za.
• Če je to potrebno, izberite tipko Meni
da dodate kopijo ali skrito kopijo sporočila.

ter nato Dodaj Kp/Skp,

• Vnesite predmet in vsebino sporočila.
• Izberite tipko Meni
priponko.
• Na koncu izberite

, nato izberite Dodaj datoteko, da dodate

Hangouts.....................................................

4.3.1 Klepetanje s prijatelji
Za začetek klepeta izberite ime prijatelja v vašem seznamu, vnesite vaše
sporočilo ter končno izberite.
K skupinskemu klepetu lahko povabite še druge prijatelje s pritiskom na
tipko Meni izbiro Nova skupina Hangout ter izbiro prijatelja, ki ga
želite dodati.

4.3.2 Dodajte novega prijatelja
S seznama prijateljev se dotaknite ikone za dodajanje novega prijatelja.
Vnesite ime, e-pošto, številko ali Krog prijatelja, ki ga želite dodati, in če
prijatelj še ni aktiven pri aplikaciji Hangouts, bo sistem zahteval, da mu
pošljete povabilo preko SMS-a ali Gmail-a. Obvestilo s tem povabilom se
bo prikazalo v prijateljevem predalu sporočil ali Gmail-u.
Če vas prijatelji povabijo v video klepet ali vam pošljejo sporočilo prvič,
lahko za odgovor izberete Zavrni ali Odgovori tako, da pritisnete tipko
Meni in prošnje Hangouts.

, da pošljete.

• Če sporočila ne želite takoj poslati, lahko izberete tipko Meni
ter
možnosti Shrani osnutek ali se dotaknite tipke Nazaj, da shranite
osnutek.
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4.3.3 Začenjanje in zapiranje klepeta

4.3.5 Nastavitve

Dotaknite se prijatelja s seznama prijateljev, pošiljate lahko sporočila
prijateljem ali vzpostavljate video klice.

Številne možnosti so vam na voljo, če na zaslonu seznama prijateljev
pritisnete tipko Meni ter izberete Nastavitve in izberete račun.

Če se pridružite aplikaciji Google+, lahko pošiljate slike vsem v aplikaciji
Google Hangouts.

• Profilna slika

Dotaknite se, da nastavite ali spremenite vašo
profilno sliko za Google+.

Ko želite prekiniti klepet se dotaknite tipke Nazaj neposredno iz zaslona
klepeta.

• Obvestila

Označi polje za vklop objav.

• Zvok

Dotaknite se, da nastavite zvok za obvestila
o sporočilih Hangouts ali zvok za video klic
Hangouts.

4.3.4 Upravljanje s prijatelji

• Vibriranje

Označite potrditveno polje, da vključite
vibriranje.

Poleg dodajanja novih prijateljev na vaš seznam, imate na voljo naslednje
možnosti:

• Povabila

Označite potrditveno polje, da vključite
obvestila ob prejemu prošenj Hangouts.

• Za ogled vseh
prijateljev

• Prilagajanje
povabil

Dotaknite se, da omogočite osebam v vašem
krogu, da se družijo z vami ali vam pošljejo
prošnjo za Hangout.

• Profil v Google+

Dotaknite se, da se pridružite aplikaciji Google+
za več.

Če se želite odjaviti, se dotaknite tipke Meni in izberite možnost
Nastavitve\Odjava.

Privzet način prikaza je prikaz seznama vseh
prijateljev. Z dotikom prijatelja lahko neposredno
začnete pogovor. Dotaknite se in zadržite
prijatelja, da vključite arhiviranje in brisanje.

• Potrditev
Dotaknite se, da potrdite telefonsko številko in
telefonske številke tako pomagate ljudem, da vas najdejo in vidijo
ime vašega računa Google v aplikaciji Hangouts.
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• Blokirane osebe

Dotaknite se, da prikažete blokirane osebe.

• Odjava

Dotaknite se, da odstranite vse račune.

• O aplikaciji
Hangouts

Dotaknite se, da prikažete informacije o
aplikaciji Hangouts.
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5
5.1

Koledar in čas...........................

5.1.2 Ustvarjanje novih dogodkov
V vsakem načinu prikaza lahko dodajate nove dogodke.
• Dotaknite se ikone

Koledar..........................................................

Uporabite Koledar, da sledite pomembnim sestankom, dogovorom, itd.

5.1.1 Možnosti prikaza

, da odprete zaslon za urejanje novega dogodka.

• Vnesite vse potrebne informacije. Če gre za celodnevni dogodek, lahko
izberete Ves dan.
• Povabite goste k dogodku. Vnesite e-poštne naslove gostov, ki jih želite
povabiti ter naslove ločite z vejicami. Gostje bodo prejeli vabilo tako
preko Koledarja kot preko e-pošte.
• Ko končate, na vrhu zaslona izberite KONČANO.

Koledar lahko prikazuje dan, teden, mesec ali dnevni red.
Dotaknite se oznake meseca na vrhu zaslona, da spremenite način prikaza
vašega Koledarja. Prikazal se bo spustni meni, na katerem boste lahko
izbrali. Dotaknite se ikone
, da se vrnete na današnji prikaz.
Prikaz agende
Dnevni pogled
Tedenski pogled
Mesečni
pogled

Za hitro ustvarjanje novega dogodka v zaslonu dneva ali tedna, se dotaknite
in zadržite prazen prostor ali že obstoječi dogodek, da odprete meni z
možnostmi. Nato izberite Novi dogodek, kar vas bo popeljalo na zaslon
podrobnosti o dogodku za čas, ki ste ga predhodno izbrali. Lahko pa se
tudi dotaknete praznega prostora, da izberete ciljno mesto, ki se bo modro
obarvalo. Ponovno tapnite, da ustvarite nov dogodek.

5.1.3 Brisanje ali urejanje dogodka
Za dodajanje v skupno rabo, brisanje ali urejanje dogodka se dotaknite
dogodka, da odprete zaslon s podrobnostmi, dotaknite se ikone
, da dodate dogodek v skupno rabo preko naprave Bluetooth, E-pošte,
sporočil itd. Dotaknite se ikone
, da uredite dogodek in ikone
, da
ga izbrišete.

V načinu Dnevnega reda,
Dneva ali Tedna izberite
dogodek, da prikažete Dotaknite se dneva
podrobnosti.
v pogledu Mesec, da
prikažete dogodke za
izbrani dan.
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5.1.4 Opomnik za dogodek

5.2.1 Nastavitev alarma

Če je za dogodek nastavljen opomnik, se bo v vrstici stanja prikazala ikona
prihajajočega dogodka , ko bo prišel čas opominjanja.

Z zaslona za Uro se dotaknite
, da odprete zaslon Alarm, dotaknite se
, da dodate nov alarm. Pojavile se bodo naslednje možnosti:

Dotaknite se in povlecite vrstico stanja, da se odpre zaslon z obvestili ter
izberite ime dogodka, da prikažete seznam obvestil Koledarja.

• Ura

Dotaknite se, da nastavite čas.

• Ponovi

Izberite dneve, ko želite, da se alarm sproži.

• Ton zvonenja

Izberite zvonjenje alarma.

• Vibriranje

Izberite, da aktivirate vibriranje

• Oznaka

Izberite ime alarma.

Izberite Dremež, da za 5 minut izklopite vse opomnike.
Pritisnite tipko Nazaj, da opomniki ostanejo v vrstici stanja ter na zaslonu
z obvestili.
Pomembne možnosti, ko pritisnete tipko Meni z začetnega zaslona
Koledarja:

Ko končate, izberite V redu, da potrdite izbiro.

• Osveži

Osvežitev koledarja

• Iskanje

Iskanje v koledarju

Dotaknite se in zadržite obstoječo budilko in se dotaknite možnosti
Izbriši alarm, da izbrišete izbran alarm.

• Koledarji za prikaz

Prikaži ali skrij, odstrani ali dodaj koledarje

5.2.2 Prilagoditev nastavitev alarma

• Nastavitve

Izvedete lahko številne nastavitve koledarja.

• Počisti dogodke

Počistite izbrane dogodke.

Dotaknite se ikone Nastavitve
prilagodite naslednje možnosti:

• Pojdi na

Skočite na izbran datum.

5.2

Ura................................................................

Aplikacija Ura vsebuje štiri funkcije – Svetovna ura, Alarm, Merilnik
časa in Odštevanje.
Dotaknite se možnosti Alarm

, da dodate ali nastavite alarm.

• Alarm v tihem
načinu
•
•
•

•
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v zaslonu Alarm. Sedaj lahko

Izberite, da se alarm z zvočnim signalom ali
vibracijo sproži celo, ko je telefon v Tihem
načinu.
Trajanje Dremeža Dotaknite se, da nastavite začasno prekinitev
alarma
Samodejno utišanje Dotaknite se, da nastavite trajanje alarmov.
Gumbi za glasnost Izberite funkcijo stranske tipke Povečanje/
Zmanjšanje glasnosti, ko zazvoni alarm:
Brez, Dremež ali Opusti.
Obrnite, da
Dotaknite se, da izberete stanje Dremež ali
aktivirate
Opusti. Dotaknite se, da vključite/izključite
dremež ali opuščanje alarma z obračanjem
telefona.
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6

Povezovanje............................

Za povezavo s spletom preko telefona lahko uporabite GPRS/EDGE/3G
omrežja ali pa Wi-Fi omreže, katero vam je pač najlažje.

6.1

Povezovanje s spletom

6.1.1 GPRS/EDGE/3G.
Ko prvič vklopite telefon s vstavljeno SIM kartico, bo samodejno nastavilo
omrežne storitve: GPRS, EDGE ali 3G. Če se omrežje ne poveže, lahko
izberete
na zaslonu s hitrimi nastavitvami.
Da preverite, katero omrežno povezavo uporabljate, izberite Nastavitve\
Več...\Mobilna omrežja\Imena dostopnih točk ali Omrežni
operaterji.

Aktiviranje/Deaktiviranje Gostovanja podatkov
Ko ste v gostovanju, lahko izbirate ali boste vzpostavili povezavo za prenos
podatkov ali ne.
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

, da odprete Nastavitve.

• Dotaknite se Upravljanje SIM\Gostovanje\Podatkovno gostovanje.
• Dotaknite se za izbiro med pojavnimi možnostmi: Onemogoči, Samo
državno gostovanje in Vsa omrežja.
• Ko je Gostovanje podatkov izključeno, lahko še vedno izmenjujete
podatke ob povezavi preko Wi-Fi omrežja (glejte razdelek "6.1.2
Wi-Fi").

6.1.2 Wi-Fi
Z uporabo Wi-Fi se lahko povežete na splet, ko je telefon v dosegu
brezžičnega omrežja. Wi-Fi lahko uporabljate na telefonu tudi brez
vstavljene SIM kartice.
Vklop Wi-Fi in povezovanje z brezžičnim omrežjem

Ustvarite novo dostopno točko

• V zaslonu hitrih nastavitev izberite

Novo GPRS/EDGE/3G omrežno povezavo lahko dodate vašemu telefonu
z naslednjimi koraki:
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

, da odprete Nastavitve.

• Dotaknite se Več...\Mobilna omrežja\Imena dostopnih točk
• Dotaknite se tipke Meni in izberite možnost Nov APN.
• Vnesite iskane APN informacije.
• Ko končate, se dotaknite tipke Meni in izberite Shrani.
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• Dotaknite se stikala

za dostop do Nastavitev.

poleg Wi-Fi, da vklopite/izklopite Wi-Fi.

• Dotaknite se možnosti Wi-Fi. Podrobnejše informacije o zaznanih Wi-Fi
omrežjih so prikazane v sekciji Wi-Fi omrežij.
• Dotaknite se omrežja Wi-Fi, da se povežete z njim. Če je izbrano omrežje
zavarovano, je potrebno vpisati geslo ali druge poverilnice (za podrobnosti
se obrnite na vašega omrežnega operaterja) Zaključite s pritiskom na
Poveži.
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Aktivacija opomnika, ko je novo omrežje dosegljivo

6.2

Ko je Wi-Fi prižgan, omrežno obvestilo pa aktivno, se bo vrstici stanja
prikazala Wi-Fi ikona vsakič, ko telefon zazna odprto brezžično omrežje.
Ko je Wi-Fi vključen, naslednji koraki aktivirajo funkcijo obveščanja:

Z uporabo Brskalnika lahko uživate v deskanju po spletu.

• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

, da odprete Nastavitve.

Brskalnik........................................................

Za dostop do te funkcije izberite
ikono Brskalnika .

na začetnem zaslonu, nato izberite

• Izberite Wi-Fi. Nato se v zaslonu Wi-Fi dotaknite tipke Meni ter nato
Napredno.

Pojdite na spletno stran

• Označi/Odznači potrditveno polje Omrežnega obvestila, da aktivirate/
deaktivirate to funkcijo.

Na zaslonu brskalnika se dotaknite polja URL zgoraj, vnesite naslov spletne
strani, nato potrdite z dotikom na
.

Dodajte Wi-Fi omrežje
Ko je Wi-Fi vključen, lahko dodajate nova Wi-Fi omrežja.
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite
• Dotaknite se možnosti Wi-Fi in nato

, da odprete Nastavitve.

.

• Vnesite ime omrežja ter katerokoli drugo zahtevano informacijo.

Dotaknite se, da izbrišete celotno vsebino
Za iskanje in sledenje povezave s tem
naslovom, se dotaknite.
Dotaknite se, da sledite povezavi
do predlagane spletne strani
Dotaknite se, da vnesete predlagani naslov

• Izberite Shrani.

URL vrstica se bo čez nekaj sekund samodejno skrila. Če želite prikazati
vrstico URL, se dotaknite zaslona in zdrsnite navzdol.

Če je povezava uspešno vzpostavljena, se bo vaš telefon, naslednjič, ko
boste v dosegu tega omrežja, povezal samodejno.

Nastavitev domače strani

Odstrani Wi-Fi omrežje
Z naslednjimi koraki lahko onemogočite samodejno povezavo z omrežji, ki
jih več ne želite uporabljati.
• Če to še niste, vključite Wi-Fi.

• Dotaknite se tipke Meni z zaslona brskalnika, da prikažete mini možnosti,
nato izberite Nastavitve\Splošno\Nastavi domačo stran.
• Izberite stran ali najpogosteje obiskane strani kot vašo domačo stran.
• Če izberete Drugo, vnesite URL spletne strani, ki jo želite nastaviti kot
vašo domačo stran ter izberite V redu, da potrdite.

• V zaslonu Wi-Fi se dotaknite in zadržite ime shranjenega omrežja.
• Pritisnite Pozabi omrežje v pogovornem okencu, ki se pojavi.
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6.2.1 Prikazovanje spletnih strani

Odpiranje novega okna/preklop med okni

Ko odprete spletno stran, lahko brskate po strani tako, da s prstom drsite
po ekranu v katerikoli smeri, dokler ne najdete iskanih informacij.

Lahko imate odprtih več oken hkrati.

Povečava/pomanjšava spletne strani

• Drsite gor ali dol, da prikažete vsa okna, dotaknite se enega, da ga
prikažete.

Vščipnite/razširite vaše prste na zaslonu, da približate/oddaljite spletno
stran.
Za hitro povečavo dela spletne strani, dvakrat tapnite del, ki ga želite
približati. Znova tapnite dvakrat, da se vrnete v običajno povečavo.
Iskanje besedila na spletni strani
• Dotaknite se tipke Meni na zaslonu spletne strani, nato izberite Poišči na
strani.
• Vnesite besedilo ali frazo, ki jo iščete.
• Prva beseda, ki odgovarja iskanju bo označena, naslednji zadetki bodo
prikazani.
• Izberite puščico za gor ali dol, da prikažete naslednji ali prejšnji zadetek.
• Ko ste končali, lahko izberete
iskanja.

ali tipko Nazaj, da zaprete vrstico

Nadaljnje operacije z besedilom na spletni strani
Lahko kopirate, dodajate v skupno rabo ali iščete znotraj besedila na
spletni strani:
• Dotaknite se in zadržite besedilo, da ga označite.
• Premaknite dva zavihka, da izberete besedilo.
• Izberite IZBERI VSE, da izberete vse besede na spletnem zaslonu.
• Dotaknite se

, da kopirate izbrano besedilo.

• Izberite , da prikažete nadaljnja dejanja vključno z iskanjem, s skupno
rabo in z iskanjem znotraj spletne strani.
• Ko ste končali, izberite
način.

ali se dotaknite tipke Nazaj, da deaktivirate
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• Dotaknite se

• Dotaknite se

, da prikažete sličice vseh oken.

, da odprete novo okno.

• Dotaknite se tipke Meni ter Nov zavihek brez beleženja zgodovine,
da odprete okno, ki ne bo pustilo sledi.
• Za zapiranje okna izberite
vstran.

na oknu, ki ga želite zapreti, ali ga potisnite

Druge možnosti:
• Osveži
Osvežitev trenutne strani.
• Dodaj stran
Skupna raba trenutne strani s prijatelji preko Sporočila,
v skupno rabo E-pošte, Bluetooth-a, itd.
• Zahtevajte
računalniško
obliko strani
• Shrani za
branje brez
povezave
• Zapri
• Domača stran
• Shrani med
zaznamke
• Poišči na
strani
• Ustavi
• Zaznamki/
Zgodovina
• Različica

Omogoči/onemogoči računalniške različice strani.

Shranite stran za branje, ko nimate povezave. Najdete
jo lahko tako, da se dotaknete tipke Meni in izberete
Zaznamki\Zgodovina\SHRANJENE STRANI.
Zapiranje vseh zavihkov in izhod.
Če želite pridobiti nastavljeno domačo spletno stran.
Dodajte trenutno spletno stran kot zaznamek.
Za vnos vsebine, ki jo želite najti na trenutni strani.
Da ustavite odpiranje trenutne strani.
Ogledate si lahko zaznamke, zgodovino in shranjene
strani.
Da prikažete različico brskalnika.
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Dotaknite se ikone levo od URL zapisa, da prikažete več informacij
o trenutni strani.

6.2.2 Upravljanje s povezavami, z zgodovino in s prenosi
Upravljaj s povezavo, telefonsko številko ali naslovom, prikazanim
na spletni strani
• Povezava

Če želite prenesti predmet, se dotaknite predmeta ali povezave.
Če želite preklicati prenos, se dotaknite prenesenega predmeta v zaslonu
z obvestili, izberite ga ter nato izberite
, da potrdite.
Za ogled prenesenih predmetov se dotaknite možnosti Prenosi.

Upravljaj z zaznamki

Dotaknite se povezave, da se odpre spletna stran.

Spletno stran dodajte med zaznamke

Dotaknite se in zadržite povezavo, da se odprejo
možnosti za nadaljnje delo, kot so odpiranje v novem
oknu, shranjevanje povezave, dodajanje povezave v
skupno rabo, kopiranje povezave, itd.

• Odprite spletno stran, ki jo želite dodati med zaznamke.

• Telefonska
številka

Dotaknite se, da pokličete telefonsko številko.

• Naslov

Dotaknite se, da odprete Google Zemljevide ter
prikažete naslov.

• Dotaknite se tipke Meni ter Shrani med zaznamke, ali se v zaslonu
Zgodovine dotaknite zvezdice ob URL-ju.
• Če je to potrebno, vnesite ime in lokacijo ter izberite V redu, da
potrdite.
Odpiranje zaznamka
• Dotaknite se tipke Meni in izberite Zaznamki\Zgodovina ali se
dotaknite ikone
, da odprete zaslon zaznamkov.

Prikažite zgodovino brskalnika

• Dotaknite se zaznamka, ki ga želite odpreti.

• Izberite tipko Meni v zaslonu brskalnika.

• Lahko se tudi dotaknete in zadržite, da prikažete zaslon možnosti, nato
izberite Odpri ali Odpri v novem oknu.

• Dotaknite se Zaznamki\Zgodovina.
• Izberite zavihek Zgodovina, da prikažete zgodovino brskalnika.

Urejanje zaznamka

• Dotaknite se možnosti Shranjene strani, da si ogledate strani, ki ste
jih shranili.

• Dotaknite se tipke Meni in izberite Zaznamki\Zgodovina ali se
dotaknite ikone
, da odprete zaslon zaznamkov.

Prenos spletne aplikacije/prikaz prenosa
Preden prenesete spletno aplikacijo, morate v vašem telefonu omogočiti
to možnost (dotaknite se tipke Meni na začetnem zaslonu, nato možnosti
Nastavitve\Varnost, označite potrditveno polje Neznani viri in na
koncu potrdite z izbiro V redu).
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• Dotaknite se in zadržite zaznamek, ki ga želite urediti.
• Dotaknite se možnosti Uredi zaznamek in vnesite spremembe.
• Ko zaključite, izberite V redu, da potrdite.
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Dotaknite se in zadržite zaznamek v seznamu zaznamkov, da se
prikažejo naslednje možnosti:
• Dodaj bližnjico
na domačo stran
• Dodaj povezavo
v skupno rabo
• Kopiraj URL
povezave
• Izbriši zaznamek
• Nastavi za
Domačo stran

Dodajte bližnjico do zaznamka na začetni zaslon.
Dodajte zaznamek v skupno rabo.
Kopirajte povezavo zaznamka.
Brisanje zaznamka.
Nastavitev strani za domačo stran.

6.2.3 Nastavitve
Več nastavitev si lahko prilagodite po meri. Za dostop do nastavitev
brskalnika se dotaknite tipke Meni na zaslonu brskalnika in izberite
možnost Nastavitve.
Splošno
• Nastavi domačo
stran

Dotaknite se, da nastavite domačo stran.

• Samodejna
Označite potrditveno polje, da izpolnite spletne
izpolnitev obrazcev obrazce z enim samim dotikom.
• Besedilo
samodejnega
izpolnjevanja

Dotaknite se, da nastavite besedilo, ki se bo
samodejno vneslo v spletne obrazce.

Zasebnost in varnost

• Sprejmi piškotke

Označite, da omogočite strani shranjevanje in
branje piškotkov.

• Počisti vse
piškotke

Dotaknite se, da počistite vse piškotke brskalnika.

• Zapomni si
Označite potrditveno polje, da si brskalnik
podatke obrazcev podatke zapomni v obliki obrazcev, za kasnejšo
uporabo.
• Počisti podatke
obrazcev

Dotaknite se, da počistite vse shranjene obrazce
podatkov.

• Omogoči lokacijo

Označite potrditveno polje, da omogočite
stranem dostop do vaše lokacije.

• Počisti dostop do
lokacije

Dotaknite se, da počistite dostop do lokacije za
vsa spletna mesta.

• Zapomni si gesla

Označite potrditveno polje, da si brskalnik zapomni
uporabniška imena in gesla za spletne strani.

• Počisti gesla

Dotaknite se, da počistite vsa shranjena gesla.

• Omogoči obvestila Dotaknite se, da izberete vrsto obvestila.
• Počisti obvestilo

Dotaknite se, da počistite dostop do obvestil za
vsa spletna mesta.

Nastavitve za osebe s posebnimi potrebami
• Vsili povečavo

Označite potrditveno polje, da lahko določate
povečavo spletne strani.

• Prilagajanje
besedila

Zdrsnite, da spremenite velikost besedila za
prikaz.
Zdrsnite, da spremenite razmerje povečave, ko
dvakrat tapnete stran.

• Počisti
predpomnilnik

Dotaknite se, da počistite lokalno prejeto
vsebino ter podatkovne zbirke.

• Počisti zgodovino

Dotaknite se, da počistite zgodovino brskalnika.

• Povečava, ko
tapnete dvakrat

• Prikaži varnostna
opozorila

Označite potrditveno polje, da se prikaže opozorilo,
če je nekaj narobe z varnostjo spletne strani.

• Najmanjša velikost Zdrsnite, da spremenite najmanjšo velikost
pisave
pisave.
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• Pisava

Dotaknite se, da izberete pisavo.

Upravljanje pasovne širine

• Obrnjeno
upodabljanje

Označi, da prikažeš strani v negativu.

• Kontrast

Zdrsnite, da spremenite kontrast strani.

• Vnaprejšnje
Dotaknite se, da omogočite/onemogočite
nalaganje
brskalniku predhodno nalaganje rezultatov v
rezultatov iskanja ozadju.

Dodatno

• Prednalaganje
spletne strani

Dotaknite se, da omogočite/onemogočite
brskalniku predhodno nalaganje spletnih strani
v ozadju.
Označi potrditveno polje, da se na spletni strani
prikažejo slike.

• Nastavi iskalnik

Dotaknite se, da izberete iskalnik.

• Odpri v ozadju

Označite potrditveno polje, da se nova okna
odprejo za trenutnim.

• Naloži slike

• Omogoči
JavaScript

Označite potrditveno polje, da omogočite
JavaScript.

Laboratoriji

• Dovoli več
zavihkov na aplik.

Označite potrditveno polje, da dovolite, da ima
ena aplikacija več zavihkov.

• Omogoči vtičnike Označite potrditveno polje, da omogočite
vtičnike.
• Nastavitve
spletnega mesta

Dotaknite se, da prikažete napredne nastavitve
posameznih spletnih strani.

• Privzeta povečava Dotaknite se, da izberete privzeto povečavo.
• Odprite strani
v pregledu

Označite potrditveno polje, da spletne strani
prikažete pomanjšane v pregledu.

• Samoprilagodi
strani

Označi potrditveno polje, da bo format spletne
strani prilagojen velikosti ekrana.

• Blokiranje
pojavnih oken

Označite potrditveno polje, da preprečite prikaz
pojavnih oken.

• Kodiranje besedila Dotaknite se, da izberete kodirni standard črk.
• Ponastavi na
Dotaknite se, da počistite vse podatke brksalnika
privzete nastavitve ter ponastavite vse nastavitve na privzeto.
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• Hitri kontrolniki

Označite potrditveno polje, da omogočite hitre
ukaze, skrivanje aplikacije in vrstice URL.

• Celozaslonsko

Označite potrditveno polje, da uporabite
celozaslonski način, da skrijete vrstico stanja.

6.3

Povezovanje z Bluetooth napravo

(1)

Bluetooth je komunikacijska tehnologija za kratke razdalje, ki omogoča
izmenjavo podatkov ali povezavo z drugimi Bluetooth napravami za različno
uporabo.
Za uporabo te funkcije povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite
,
da odprete Nastavitve. Nato se dotaknite možnosti Bluetooth. Vaša
naprava in druge razpoložljive naprave se bodo prikazale na zaslonu.
Vklopite Bluetooth
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite
• Dotaknite se
(1)

, da odprete Nastavitve.

, da vključite/izključite to funkcijo.

Priporočena je uporaba ALCATEL ONE TOUCH Bluetooth slušalk, ki so
bile testirane in so potrjeno skladne s telefonom. Lahko obiščete spletno
stran www.alcatelonetouch.com za več informacij o slušalkah ALCATEL ONE
TOUCH Bluetooth.
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Da postane vaš telefon bolj prepoznaven, lahko spremenite ime vašega
telefona, ki ga vidijo drugi.
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

, da odprete Nastavitve.

• Dotaknite se možnosti Bluetooth.
• Dotaknite se tipke Meni ter izberite Preimenuj telefon.
• Vnesite ime in izberite možnost Preimenuj, da potrdite.
Naredite napravo vidno
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

, da odprete Nastavitve.

• Dotaknite se možnosti Bluetooth.
• Dotaknite se vaše naprave, da jo naredite vidno/nevidno.
• Dotaknite se tipke Meni ter nato Časovna omejitev vidnosti, da
izberete čas vidnosti.
Povežite vaš telefon z Bluetooth napravo
Da omogočite izmenjavo podatkov z drugo napravo, morate vključiti
Bluetooth ter vzpostaviti povezavo vašega telefona z napravo Bluetooth s
katero želite izmenjevati podatke.
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

, da odprete Nastavitve.

• Dotaknite se možnosti Bluetooth.
• Izberite IŠČI NAPRAVE.
• V seznamu izberite Bluetooth napravo s katero se želite povezati.
• Prikazalo se bo pogovorno okno, izberite Vzpostavi komunikacijo,
da potrdite.
• Če je vzpostavitev komunikacije uspešna, se vaš telefon poveže z napravo.
Prekinitev povezave/komunikacije z Bluetooth napravo
• Dotaknite se ikone

ob napravi, s katero želite vzpostaviti komunikacijo.

• Izberite Prekliči seznanitev, da potrdite izbiro.
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6.4

Povezovanje z računalnikom

Preko USB kabla lahko prenašate medijske in druge datoteke med micro
SD kartico/notranjim pomnilnikom in računalnikom.
Pred uporabo MTP ali PTP morate označiti možnost Odpravljanje
napak na USB.
• Za dostop do te funkcije izberite Nastavitve\Več o telefonu, nato
7-krat izberite številko delovne različice. Zdaj lahko izberete
Nastavitve\Razvoj\Odpravljanje napak na USB.
Vzpostavljanje/prekinitev
računalnikom:

povezave

med

telefonom

in

• Uporabite kabel USB, ki ste ga prejeli s telefonom, da povežete telefon
z USB vhodom na vašem računalniku. Prejeli boste opozorilo, da je USB
povezava vzpostavljena.
• Če uporabljate masovni pomnilnik, odprite zaslon z obvestili in se
dotaknite možnosti USB povezan, nato v pogovornem oknu, ki se
odpre, izberite Namesti, da potrdite, da želite prenesti datoteke.
• Če uporabljate MTP ali PTP, se bo vaš telefon samodejno povezal.
Prekinitev povezave (za masovni pomnilnik):
• Odstranite kartico microSD iz računalnika.
• Odprite zaslon z obvestili in pritisnite Izključi.
 a operacijski sistem Windows XP ali starejši, morate na vaš
Z
računalnik prenesti in namestiti Windows Media Player 11 z
naslednje povezave: http://windows.microsoft.com/en-gb/
windows/windows-media-player.
Da najdete podatke, ki ste jih prenesli ali naložili v notranjem pomnilniku,
se dotaknite možnosti Upravitelj datotek. Vsi podatki, ki ste jih prenesli
so shranjeni v Upravitelju datotek, kjer si lahko ogledate vse medijske
datoteke (videoposnetke, slike, glasbo in drugo), preimenujete datoteke,
namestite aplikacije na telefon itd.
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Formatiranje microSD kartice

Preimenujte ali zavarujte vašo prenosno dostopno točko

• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

, da odprete Nastavitve.

• Dotaknite se možnosti Pomnilnik.

Ko je Prenosna Wi-Fi dostopna točka aktivna, lahko spremenite ime Wi-Fi
omrežja vašega telefona (SSID) ter tako zavarujete Wi-Fi omrežje.

• Izberite Formatiraj kartice SD. Na zaslonu se pojavi obvestilo, da
bo formatiranje kartice microSD izbrisalo njeno vsebino. Dotaknite se
možnosti
.

• Izberite Več...\Souporaba mobilne podatkovne povezave in
prenosna dostopna točka\Wi-Fi dostopna točka.

6.5

Skupna raba podatkovne povezave svojega
telefona z drugimi

Podatkovno povezavo svojega telefona lahko delite z enim računalnikom
preko kabla USB (Souporaba podatkovne povezave preko USB) oziroma z do
osem napravami, če spremenite telefon v prenosno Wi-Fi dostopno točko.
Te funkcije lahko predstavljajo dodatne stroške s strani vašega
ponudnika omrežnih storitev. Dodatni stroški se lahko zaračunajo
tudi v gostovanju.
Delite vašo podatkovno povezavo preko USB povezave
Uporabite kabel USB, ki ste ga prejeli s telefonom, da povežete telefon z
USB vhodom na vašem računalniku.
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

, da odprete Nastavitve.

• Izberite Več...\Souporaba mobilne podatkovne povezave in
prenosna dostopna točka.
• Označite\Odznačite potrditveno polje Mobilna podatkovna povezava,
da omogočite/onemogočite to funkcijo.
Deljenje podatkovne povezave vašega telefona kot prenosna Wi-Fi
dostopna točka
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

• Izberite Nastavi Wi-Fi dostopno točko, da spremenite SSID omrežja
ali nastavite varnost vašega omrežja.
• Izberite Shrani.

6.6

Vzpostavitev povezave z virtualnimi
zasebnimi omrežji

Storitev Virtualna zasebna omrežja (VPN) omogoča povezavo do notranje
zaščitenega omrežja izven tega omrežja. VPN omrežja ponavadi uporabljajo
korporacije, šole ter druge institucije, kar njihovim uporabnikom omogoča
dostop tudi takrat, ko niso znotraj omrežja ali preko brezžičnega omrežja.
Dodajanje VPN omrežja
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite
, da odprete Nastavitve.
• Dotaknite se Več...\Nastavitve VPN in se dotaknite možnosti
.
• V zaslonu, ki se odpre, sledite navodilom administratorja vašega omrežja,
da nastavite vse podrobnosti VPN nastavitev.
• Izberite Shrani.
VPN je dodan v seznam na zaslonu VPN nastavitev.
Preden dodate VPN, morate nastaviti vzorec za zaklepanje zaslona,
kodo PI ali geslo telefona.

, da odprete Nastavitve.

• Izberite Več...\Souporaba mobilne podatkovne povezave in
prenosna dostopna točka.
• Dotaknite se
izključite to funkcijo.

poleg Wi-Fi dostopne točke, da vključite/
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, da odprete Nastavitve.
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6.7

Vzpostavitev/prekinitev povezave z VPN
Vzpostavitev povezave z VPN:
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite
• Dotaknite se Več...\Nastavitve VPN.

, da odprete Nastavitve.

• VPN omrežja, ki ste jih dodali, so navedena. Izberite VPN, s katerim želite
vzpostaviti povezavo.
• V pogovorno okno, ki se odpre, vnesite potrebne podatke ter izberite
Vzpostavi povezavo.
Za prekinitev povezave:
• Odprite meni z obvestili ter izberite obvestilo za prekinitev VPN
povezave.

Ko ste povezani z Wi-Fi omrežjem, lahko prejemate/opravljate klice kar
preko interneta, namesto, da uporabljate mobilno omrežje. Pred uporabo
te funkcije nastavite veljaven internetni račun. Glejte sekcijo 3.1.1
Klicanje, da izveste več o klicanju preko interneta.
Dodajanje računa za klicanje preko interneta.
• Na začetnem zaslonu izberite Telefon.
• Dotaknite se tipke Meni in izberite Nastavitve\Internetni klic\
Uporabi internetni klic.
• Označite potrditveno polje, da omogočite Internetno klicanje.
• Izberite Računi, nato izberite zavihek DODAJ RAČUN.
• V zaslonu, ki se odpre, sledite navodila vašega ponudnika internetnih
storitev, da nastavite vaš račun.

Urejanje/brisanje VPN omrežja
Urejanje VPN omrežja:
• Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite
• Dotaknite se Več...\Nastavitve VPN.

Urejanje internetnega (SIP) klica

, da odprete Nastavitve.

• VPN omrežja, ki ste jih dodali, so navedena. Dotaknite se in zadržite
VPN, ki ga želite urejati.

• Ko končate, se dotaknite možnosti SHRANI, da potrdite ali ZAVRZI,
da prekličete.
Urejanje/odstranjevanje računa za klicanje preko interneta.
Urejanje:

• Izberi Uredi profil.

• Na začetnem zaslonu izberite Telefon.

• Ko ste končali, se dotaknite možnosti Shrani.

• Dotaknite se tipke Meni in izberite Nastavitve\Internetni klic\
Računi.

Brisanje:
• Dotaknite se in zadržite VPN, ki ga želite izbrisati. V pojavnem oknu, ki
se odpre, izberite Izbriši profil.
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• Računi, ki ste jih dodali, so navedeni. Dotaknite se računa, ki ga želite
urejati.
• Uredite izbrane nastavitve. Ko končate se dotaknite možnosti SHRANI.
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Odstranjevanje:
• Dotaknite se tipke Meni in izberite Odstrani račun.

7

Nastavitev telefona za prejemanje internetnih klicev

Trgovina Google Play je spletna trgovina s programsko opremo, kjer lahko
prenesete in namestite aplikacije in igre na vaš Android telefon.

Prejemanje internetnih klicev je kot privzeto izklopljeno, da se zmanjša
poraba baterije.

Odpiranje Trgovine Google Play:

• Dotaknite se računa, ki ga želite odstraniti.

• Na začetnem zaslonu izberite Telefon.
• Izberite Nastavitve\Internetni klic\Računi\Sprejmi dohodne klice.
• Označi/Odznači polje, da aktivirate/deaktivirate to funkcijo.

Trgovina Google Play(1).....

• Z razširjenega zaslona se dotaknite možnosti Trgovina Play.
• Prvič, ko vstopite v Trgovino Google Play, se prikaže zaslon s pogoji
uporabe. Za nadaljevanje izberite Sprejemam.
Pritisnite tipko Meni, nato izberite Pomoč, da vstopite na stran pomoči
Trgovine Google Play za več informacij o tej funkciji.

7.1

Poiščite predmet, ki ga želite prenesti
in namestiti

Na domači strani Google Play Trgovine imate več načinov, kako najti
aplikacije. Aplikacije in igre so prikazane v kategoriziranih seznamih.
Dotaknite se tipke Meni in izberite Moje aplikacije, da si ogledate svoje
prenose.
Dotaknite se za iskanje v
Trgovini Google Play.

Zdrsnite gor ali dol, da prikažete
vse kategorije.

(1)
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Odvisno od vaše države in operaterja.
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Izberite kategorijo na zaslonu Trgovine Google Play, da pregledate njeno
vsebino. Lahko izberete tudi podkategorijo, če obstaja. V vsaki kategoriji
lahko izberete, da predmete razvrstite tako: Najbolj priljubljene brezplačne,
Najnovejše brezplačne, Trendi itd.
Dotaknite se ikone za Trgovino Google Play
na zgornji levi strani
zaslona ali se dotaknite tipke Nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon.

7.2

Prenesi in namesti

Nakup aplikacije(1)
V Trgovini Google Play so nekatere aplikacije označene kot brezplačne,
za druge pa je potrebno plačati, da bi jih lahko prenesli in namestili.
• Dotaknite se aplikacije, ki jo želite kupiti.
• Dotaknite se cene v zgornjem desnem kotu zaslona, da prikažete funkcije
in podatke, do katerih lahko aplikacija dostopa na vašem telefonu, če jo
namestite.
• Izberite Naprej, da potrdite izbiro.

Prenos in namestitev:
• Najdite predmet, ki ga želite prenesti in odprite zaslon s podrobnostmi,
kjer lahko preberete podrobnejši opis, splošno oceno in komentarje,
pregledate informacije razvijalca, itd.

• Ko opravljate svoj prvi nakup, je potrebno vnesti informacije o vaši
kreditni kartici ter se prijaviti v Google plačilno storitev.
• Če ima vaš račun za plačevanje več kreditnih kartic, izberite eno za
nadaljevanje.

• Izberite Namesti za predogled funkcij in podatkov, do katerih bo
aplikacija imela dostop na vašem telefonu, če jo namestite.

• Izberite povezavo Pogoji poslovanja ter preberite dokument. Ko ste
končali, pritisnite tipko Nazaj.

• Izberite Sprejmi in prenesi.

• Označite polje, če se strinjate s pogoji poslovanja.

• Potek prenosa se bo prikazal na zaslonu s podrobnostmi, dotaknite se ,
da prekinete prenos predmeta. Do tega zaslona lahko dostopate tudi
preko Zaslona z obvestili.

• Izberite Kupi zdaj na dnu zaslona.
Ko ste končali, bo Android prenesel aplikacijo.

• Po končanem prenosu in namestitvi se bo v vrstici stanja prikazala ikona
obvestila .
osebej bodite pozorni glede aplikacij, ki lahko dostopajo do
P
številnih funkcij v vašem telefonu ali do velikega števila vaših
podatkov. Ko enkrat sprejmete pogoje, ste odgovorni za uporabo
predmeta na vašem telefonu.
Odpiranje aplikacije, ki ste jo prenesli:
• V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko Meni ter izberite Moje
aplikacije.
• Dotaknite se nameščene aplikacije v seznamu ter izberite Odpri.
(1)
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V nekaterih državah Google plačljive aplikacije morda ne bodo na voljo.
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Zahteva po povrnitvi stroškov

Povrnitev stroškov

Če z nakupom niste zadovoljni, lahko v roku 15 minut zahtevate povrnitev
stroškov nakupa. Sredstva ne bodo trgana z vaše kreditne kartice, aplikacija
pa bo odstranjena z vašega telefona. Če si premislite, lahko aplikacijo znova
namestite, vendar ne boste več mogli dobiti povrnjenih stroškov.

V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko Meni ter izberite Moje
aplikacije. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti s povrnitvijo
stroškov, izberite Povrnitev stroškov ter potrdite izbiro z V redu.

• Dotaknite se tipke Meni in izberite Moje aplikacije z zaslona Trgovine
Google Play.

Obvestila o posodobitvah

• Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti ter pridobiti povrnjene
stroške.
• Dotaknite se možnosti Povrnitev stroškov, da odstranite aplikacijo in
dobite povračilo. Če se gumb spremeni v Odstrani, pomeni, da je vaše
poskusno obdobje poteklo.
• V obrazcu izberite odgovor, ki najbolje opisuje vaše razloge ter izberite
V redu.

7.3

Upravljanje z vašimi prenosi

Ko ste prenesli in namestili aplikacijo, imate na voljo naslednje možnosti.
Prikaži
V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko Meni ter izberite Moje
aplikacije.
Odstrani
V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko Meni ter izberite Moje
aplikacije. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti, da vstopite v
zaslon s podrobnostmi, izberite Odstrani ter potrdite izbiro z V redu.
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V zaslonu Trgovine Google Play pritisnite tipko Meni ter izberite Moje
aplikacije. Dotaknite se tipke Meni in izberite Nastavitve\Obvestila, da
omogočite posodabljanje obvestil.
Samodejno posodabljanje
Za samodejno posodabljanje vseh nameščenih aplikacij se dotaknite
tipke Meni in izberite Moje aplikacije z zaslona Trgovine Google
Play. Dotaknite se tipke Meni in izberite Nastavitve\Samodejno
posodabljanje aplikacij, da omogočite to funkcijo.
Če želite samodejno posodobiti točno določeno aplikacijo, v zaslonu
s podrobnostmi označite potrditveno polje Omogoči samodejno
posodabljanje,
Oceni in preglej
Odprite zaslon s podrobnostmi aplikacije, dotaknite se
pod OCENI IN PREGLEJ, da nagradite, vnesete komentarje. Potrdite z
izbiro V redu.
Zastavica
Google Play Trgovini lahko poročate o neprimerni aplikaciji tako, da ji
dodate zastavico. Odprite zaslon s podrobnostmi aplikacije, zdrsnite do
dna strani ter izberite Z zastavico označi kot neprimerno, vnesite
razlog ter izberite Predloži.
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8

Večpredstavnostne aplikacije

8.1

Kamera........................................................

Vaš mobilni telefon ima kamero za fotografiranje in snemanje
videoposnetkov.
Pred uporabo kamere odstranite zaščitni pokrov, da ta ne vpliva na
kakovost slik.

Dotaknite se zaslona,
da nastavite fokus.
Dvakrat tapnite ali
vščipnite dva ali več
prstov skupaj ali jih
razširite narazen
za povečanje ali
zmanjšanje.

Za zajem slike
Zaslon deluje kot iskalnik pogleda. Namestite predmet ali pokrajino v
iskalniku pogleda, dotaknite se zaslona, da po potrebi nastavite izostritev
in izberite ikono
, da posnamete fotografijo, ki bo samodejno shranjena.
Snemanje videoposnetkov
Najprej namestite predmet ali pokrajino v zaslonu ter izberite ikono
,
da začnete s snemanjem. Dotaknite se
, da ustavite snemanje, ponovno
se dotaknite
ali pritisnite tipko Nazaj, da shranite video.
Dodatne storitve pri prikazovanju slik ali videa, ki ste jih zajeli:

Dotaknite se, da
prikažete nastavitve

• Dotaknite se ikon pod zaslonom, da ustvarjeno sliko ali videoposnetek
dodate v skupno rabo in jih uredite.

Dotaknite se, da
preklopite med prednjo/
zadnjo kamero.

• Dotaknite se ikone s sliko za dostop do Galerije.

8.1.1 Nastavitve v načinu uokvirjanja
V načinu uokvirjanja lahko nastavite številne nastavitve preden posnamete
sliko ali videoposnetek tako, da izberete ikono
.

Dotaknite se, da zajamete sliko.
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Zdrsnite, da
prikažete slike ali
videoposnetke, ki ste
jih posneli.

Način fotografiranja z zadnjo kamero

Dotaknite se,
da preklopite
med kamero in
kamkorderjem.

• Celozaslonsko

Dotaknite se, da vključite/izključite
celozaslonski način predogleda.

• Zvok zaklopke

Dotaknite se, da vključite/izključite zvok
zaklopke.

Dotaknite se tipke Meni za dostop do nastavitev kamere in na izbiro boste
dobili naslednje možnosti:
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• HDR

• Panorama

Dotaknite se, da vključite funkcijo HDR
(visoko dinamično območje). Fotografije
HDR bolje odražajo vizualne učinke oseb
v realnem okolju tako, da sintetizirajo
podobe v različnem času osvetlitve. Telefon
bo samodejno shranil izbirne fotografije in
fotografije HDR.
Dotaknite se, da vključite funkcijo panorame.
Dotaknite se tipke Zaklopka ali tipke za
Glasnost, da začnete zajemati panoramsko
fotografijo,telefon premaknite v smer
zajemanja in prekrijte dve liniji. Ko se na dnu
zaslona napolni vseh devet prostorov, bo
telefon samodejno shranil fotografijo.

8.2

Galerija.........................................................

Galerija je kot predvajalnik, v katerem lahko pregledujete slike in predvajate
videoposnetke. Poleg tega so vam na voljo dodatne operacije povezane s
slikami ali videoposnetki.
Dotaknite se, da odprete
kamero.
Dotaknite se, da pokrpate
ali uredite slike.

Dotaknite se, da
izberete kategorije:
Albumi, lokacije,
Časi.

Dotaknite se albuma, da
ga razširite.
Zdrsnite levo/desno, da
prikažete več albumov.

Prednja kamera in način zajemanja
Preklopite na prednjo kamero, dotaknite se tipke Meni za dostop do
nastavitev kamere in prikazale se bodo naslednje možnosti:
• Lepota obraza

Dotaknite se, da vključite/izključite funkcijo
lepota obraza.

• Izraz (4 posnetki)

Dotaknite se, da vključite funkcijo izraz
(4 posnetki). Po zajetih 4 fotografijah jih bo
telefon samodejno sintetiziral in shranil kot
eno fotograhijo.
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Prikaz slike/predvajanje videoposnetka
V Galeriji so slike in videoposnetki prikazani v albumih.
• Dotaknite se albuma in vse slke ali videoposnetki bodo razširjeni po
zaslonu.
• Neposredno se dotaknite slike/videoposnetka, da ga predvajate.
• Zdrsni levo/desno za prikaz prejšnje ali naslednje slike/videoposnetka.
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Delo s slikami
Slike lahko urejate, jih delite s prijatelji, nastavljate za sliko stika ali ozadje,
itd.
Dotaknite se možnosti Uredi
s celozaslonskega prikaza slike.
Prikazalo se bo še več možnosti, med katerimi boste lahko izbirali.




8.3

YouTube........................................................

YouTube je spletna storitev za dodajanje videoposnetkov v skupno rabo,
kjer lahko uporabnik prenaša, deli in prikazuje videoposnetke. Vsebuje
funkcijo pretoka, ki vam omogoča začetek predvajanja videa skoraj
neposredno za tem, ko se prenos začne.
Kot spletna video storitev, mora vaš telefon imeti omrežno
povezavo, da lahko dostopa do YouTube-a.
Vsi videoposnetki na YouTube-u so razvrščeni po skupinah, kot so:
Priljubljeni, Največkrat komentirani, Najzanimivejši videoposnetki, itd.






Dotaknite
Dotaknite
Dotaknite
Dotaknite

se,
se,
se,
se,

da
da
da
da

se vrnete na zaslon prikaza slike.
razveljavite prejšnjo spremembo.
ponovno uveljavite prejšnjo spremembo.
shranite spremenjeno sliko.

Paketne operacije
Galerija omogoča možnost izbire večih, tako da lahko hkrati delate z več
fotografijami/videoposnetki.
Odprite glavno okno Galerije ali album, dotaknite se tipke Meni ter
izberite Izberi album ali Izberi element, da aktivirate paketni način
delovanja (lahko se tudi dotaknete in zadržite album/sliko), nato se
dotaknite albumov/slik, ki jih želite obdelati. Dotaknite se ikone , da
izbrišete izbrane. Dotaknite se
, da delite izbrane.
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Dotaknite se, da iščete
videoposnetek.

Dotaknite se, da predvajate
videoposnetek in prikažete več
informacij

Z dotikom na tipko Meni v zaslonu YouTube, lahko prikažete Splošne
nastavitve ali Nastavitve iskanja za YouTube. Za podrobnosti o teh
storitvah, obiščite spletno stran YouTube: www.YouTube.com.
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8.3.1 Glej videoposnetke

8.4.1 Predvajanje glasbe

Dotaknite se videoposnetka, da ga pogledate. V zaslonu predvajanja
si lahko ogledate podatke in video komentarje. Lahko pa tudi brskate
po povezavah do sorodnih videoposnetkov. S tega zaslona lahko tudi
ocenjujete, dodate v skupno rabo, označite kot priljubljene, ustvarite nove
sezname predvajanja, itd.

Dotaknite se pesmi, da jo predvajate.

Za izstop iz zaslona predvajanja pritisnite tipko Nazaj, da se vrnete na
seznam videoposnetkov.

8.4

Glasba...........................................................

Z uporabo tega menija lahko predvajate glasbene datoteke shranjene na
kartici microSD vašega telefona. Glasbene datoteke lahko z računalnika
prenesete na microSD kartico z uporabo kabla USB.
Našli boste štiri kategorije, v katerih so shranjene vse pesmi: Izvajalci,
Albumi, Pesmi in Seznami predvajanj. Zdrsnite levo/desno, da
prikažete vse. Dotaknite se tipke Meni in izberite Naključno predvajaj
vse za naključno predvajanje vseh pesmi.






 




 Dotaknite se, da predvajate trenutni seznam predvajanja v načinu
naključnega predvajanja (posnetki so predvajani v naključnem vrstnem
redu).
 Dotaknite se, da preskočite na prejšnji posnetek v albumu, seznamu
predvajanja ali naključnem predvajanju.
 Dotaknite se, da zaustavite/nadaljujete s predvajanjem.
 Dotaknite se, da preskočite na naslednji posnetek v albumu, seznamu
predvajanja ali naključnem predvajanju.
 Dotaknite se, da izberete način ponavljanja. Ponavljanje vseh pesmi,
Ponavljanje trenutne pesmi, Ponavljanje izključeno.
 Dotaknite se, da prikažete pesem, ki se predvaja.
 Dotaknite se, če želite skriti možnosti.
Ko predvajate pesmi s predvajalnikom glasbe, so možnosti ustavi,
začni predvajanje ali preskoči, na voljo tudi, ko je zaslon zaklenjen.
Nastavi zvočni učinek
Dotaknite se tipke Meni in izberite možnost Zvočni učinki na zaslonu
predvajanja, da omogočite in nastavite zvočne učinke.
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8.4.2 Upravljanje s seznami predvajanja
Seznami predvajanja vam omogočajo enostavno organizacijo pesmi,
shranjenih na SD kartici ali v pomnilniku telefona.
Ustvarite lahko nov seznam predvajanja, dodate pesem v seznam, brišete
ali preimenujete seznam predvajanja.
Ustvarjanje seznama predvajanja
Na zaslonu seznamov predvajanja se dotaknite možnosti Zadnje dodano,
dotaknite se tipke Meni in izberite možnost Shrani kot seznam
predvajanja, vnesite ime in na koncu izberite Shrani.
Brisanje seznama predvajanja.
Dotaknite se in zadržite seznam predvajanja, da odprete meni in nato
izberite Izbriši.
Preimenovanje seznama predvajanja
Dotaknite se in zadržite seznam predvajanja, da odprete meni in nato
izberite Preimenuj. Ko zaključite, izberite Shrani, da potrdite.

8.5

Predvajalnik videoposnetkov......................

9

Zemljevid..........................

9.1

Pridobi mojo lokacijo

9.1.1 Izberite vir podatkov za določitev Moje lokacije
Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite
izberite Dostop do lokacije.

Označite potrditveno polje za Dostop do moje lokacije in Storitev
lokacije Google.
Vključite satelite GPS, da nastavite GPS kot vir podatkov Moje lokacije.

9.1.2 Odprite Google Zemljevide ter prikažite Mojo
Lokacijo
Na začetnem zaslonu izberite možnost Zemljevidi.
Dotaknite se ikone

na zemljevidu, da odprete prikaz Moje lokacije.

Zemljevid bo zatem prikazal modro točko obkroženo z modrim krogom.
Vaša dejanska lokacija je znotraj modrega kroga.

Video predvajalnik je majhen vgrajen predvajalnik, ki prikazuje vse vaše
videoposnetke.
Dotaknite se predmeta na seznamu, da ga predvajate. Med predvajanjem
po potrebi uporabite ikone za Pavzo. Dotaknite se točke na časovnem
traku, da predvajanje nadaljujete od tam.
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za dostop do Nastavitev,
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Za premik zemljevida, ga povlecite s prstom.

9.3

Če želite povečati ali zmanjšati povečavo, vščipnite ali razširite ekran.
Povečavo lahko povečate tudi tako, da dvakrat tapnete lokacijo na zaslonu.

Podobno kakor zaznamujete spletni naslov, lahko lokacijo na zemljevidu
označite z zvezdico za poznejšo uporabo.

Da počistite zgodovino zemljevidov, se dotaknite in možnosti Nastavitve,
izberite Zgodovina zemljevidov in nato .

9.3.1 Kako lokacijo označiti (odznačiti) z zvezdico

9.2

Dotaknite se okvirja naslova, ki se prikaže.

Iskanje lokacije

Med prikazom zemljevida aktivirajte funkcijo iskanja z dotikom na ikono
iskanja
.

Označi lokacijo z zvezdico

Dotaknite se lokacije na zemljevidu
Dotaknite se sive zvezdice na dnu zaslona, da označite lokacijo z zvezdico.
(Ali se dotaknite zlate zvezdice, da prekličete oznako.)

V iskalno polje vnesite naslov, mesto ali krajevno podjetje.
Dotaknite se ikone iskanja, da sprožite iskanje. V kratkem bodo vaši
rezultati prikazani na zemljevidu kot rdeče pike. Opis lahko prikažete tako,
da se ene dotaknete.

Dotaknite se, da
prikažete več informacij

9.3.2 Prikaži seznam predmetov označenih z zvezdico
Dotaknite se zgornjega levega kota in izberite možnost Shranjena
mesta.
Odpre se seznam vaših predmetov označenih z zvezdico in pripadajočih
naslovov.
Dotaknite se lokacije na seznamu, da jo prikažete.
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9.4

Pridobite navodila za vožnjo, javne prevoze ali
hojo

9.4.1 Pridobi priporočene smernice za vašo pot
Na zaslonu zemljevidov izberite

• Ogledate si lahko navodila korak za korakom, ocenjeno razdaljo in možen
čas prihoda v seznamu, tako da se dotaknete možnosti SEZNAM
NAVODIL. Dotaknite se tipke Nazaj ali PRIKAZ ZEMLJEVIDA, da
se vrnete v prejšnji prikaz.
Ko se odločate, katero pot bi izbrali, sta ključna faktorja razdalja in čas
poti. Razdalja in predvideni čas bosta prikazana na vrhu zaslona z navodili.

.

9.4.3 Iščite kraje vzdolž vaše poti.
Glej "9.2 Iskanje lokacije" za podrobnejše informacije.

9.5
• Dotaknite se vrstice vnosa ali trikotnika, da uredite začetno točko na
enega izmed naslednjih načinov: vnos naslova, uporaba možnosti Moja
lokacija, izbor začetne točke na zemljevidu, izbor predmeta z zvezdico,
izbor naslova iz stikov ali uporaba iskalne zgodovine.
• Isto naredite za zaključno točko.
• Da obrnete smer, se dotaknite

Ureditev slojev

Sloji vam omogočajo prekrivanje lokacije in dodatnih informacij na vašem
zemljevidu. Lahko dodate več slojev ali odstranite samo določene, tako
da natančno nadzorujete, katere informacije bodo hkrati prikazane na
zemljevidu.

9.5.1 Prikažite več slojev
.

• V seznamu bo prikazanih nekaj predlaganih poti. Dotaknite se poti, da
prikažete natančna navodila.
Da dobite obratna navodila za pot, ki ste jo že opravili, odprite okno z
navodili za to pot in se dotaknite
. Ni potrebno ponovno vnašati vaš
začetni in končni naslov.

9.4.2 Prikažite predloge poti ter izberite tisto, ki najbolj
odgovarja vašim zahtevam.

Dotaknite se ikone v zaslonu Zemljevidov. Vsi sloji, ki so na voljo, so
prikazani (npr. Promet, Satelit itd.). Izberite enega, da se prikaže.

9.5.2 Počisti zemljevid
Ko pridobite navodila ali iščete po zemljevidu, lahko počistite oznake/sloje,
ki ste jih narisali: dotaknite se in možnosti Nastavitve, izberite možnost
Zgodovina zemljevidov in se nato dotaknite .

Vsak zavoj vaše poti lahko prikažite v Navigaciji, Satelitu ali drugih pogledih.
• Dotaknite se leve ali desne puščice, da prikažete naslednji ali prejšnji
korak vaše poti.
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10

Drugo...................................

10.1 Kalkulator......................................................
S pomočjo kalkulatorja lahko rešite mnoge matematične probleme.
Za dostop do te funkcije izberite
dotaknite
.

na začetnem zaslonu, nato se

Na voljo stva dva zaslona: Osnovna plošča ter Napredna plošča Znanstveni kalkulator.
Za preklop med zasloni izberite enega od naslednjih načinov.:

Vnesite številko, izberite aritmetično operacijo in vnesite še drugo številko
ter na koncu izberite "=", da si ogledate rezultat. Izberite
, da izbrišete
števke eno po eno ali pa se dotaknite in zadržite
, da izbrišete vse
naenkrat.
Ko ste vnesli številko, se dotaknite in zadržite vnosno vrstico, da se
prikažejo naslednje možnosti:(1)
• Izreži

Da izrežete izbrano besedilo

• Kopiraj

Da kopirate izbrano besedilo

• Prilepi

Da prilepite, kar ste predhodno kopirali v vnosno
vrstico

(1)

• Obrnite telefon/ekran horizontalno, da prikažete Znanstveni kalkulator.

10.2 Upravitelj datotek........................................

• Ali pritisnite tipko Meni na osnovnem zaslonu, da se odpre meni z
možnostmi ter izberite Znanstveni kalkulator.

Za dostop do te funkcije izberite
dotaknite
.

na začetnem zaslonu, nato se

Upravitelj datotek deluje tako z zunanjo kartico SD kot z notranjim
pomnilnikom.
Upravitelj datotek prikaže vse datoteke, shranjene na kartici mikroSD in
v notranjem pomnilniku, vključno z aplikacijami, medijskimi datotekami, ki
ste jih ustvarili, kot so videi, slike in zvoki, druge podatke prenešene preko
Bluetooth-a, USB kabla, itd.
Ko aplikacijo prenesete z računalnika na kartico mikroSD, jo lahko
prikažete v Upravitelju datotek. Dotaknite jo, da jo namestite na telefon.
Upravitelj datotek vam omogoča izvajanje in veliko učinkovitost pri
naslednjih operacijah: ustvarjanje (pod)mape, odpiranju mape/datoteke,
ogledu, preimenovanju, premikanju, kopiranju, predvajanju, deljenju itd.

(1)
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Možnost se bo pojavila le, če je operacija kopiraj ali izreži bila izvedena.
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10.3 Snemalnik zvoka...........................................

Razpoložljive možnosti

Za dostop do te funkcije izberite
dotaknite
.

• Shrani kanal

Trenutna postaja se shrani na Seznam kanalov.

• Zvočni način

Poslušajte radio z uporabo zvočnika ali slušalk.

• Izhod

Ugasni radio.

• Vnos frekvence

Ročno vnesite frekvenco.

• Izbriši

Brisanje kanala

• Nastavitve RDS

Dotaknite se za izbor podatkov postaje in
alternativne frekvence.

• Posnemi FM

Posnemite trenutno postajo.

na začetnem zaslonu, nato se

Snemalnik zvoka vam omogoča snemanje glasu/zvoka več sekund/ur.

10.4 Radio.............................................................
Telefon je opremljen z radiem(1). Aplikacijo lahko uporabljate kot običajen
radio s shranjenimi kanali ali vzporednimi vizualnimi informacijami radijskega
programa, če se uglasite s postajo, ki omogoča to storitev.
Za dostop do te funkcije izberite
dotaknite
.

na začetnem zaslonu, nato se

Za uporabo radia morate priključiti slušalke, ki delujejo kot s
telefonom povezana antena.
Dotaknite se, da zmanjšate
za 0.1MHz
Dotaknite se in zadržite
za iskanje
in pojdite na najbližjo
postajo
z nižjo frekvenco.
Dotaknite se, da se
premaknete na prejšnji
kanal.

Dotaknite se, da dodate
trenutno postajo med
priljubljene.
Dotaknite se, da povečate
za 0.1MHz
Dotaknite se, da se
premaknete na naslednji
kanal.

Dotaknite se, da
samodejno najdete vse
dosegljive postaje.

Dotaknite se, da odprete in
prikažete shranjeni seznam
kanalov.

Dotaknite se, da predvajate/
ustavite predvajanje.
(1)

Kakovost radia je odvisna od pokritosti signala radijske postaje na določenem
območju.
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10.5 Čarovnik za nastavitev ..............................
Za dostop do te funkcije izberite
dotaknite
.

na začetnem zaslonu, nato se

Čarovnik za nastavitev vam na več načinov pomaga nastaviti vaš telefon:
jezik, način vnosa, mobilna podatkovna povezava, nastavitev računa in
sinhronizacije, sistemske posodobitve, itd. Zagnal se bo tudi, ko boste prvič
prižgali svoj telefon.

10.6 Pomoč Alcatel.............................................
Za dostop do te funkcije izberite
dotaknite
.

na začetnem zaslonu, nato se

Pomoč Alcatel vam priskrbi pomoč, ko imate vprašanja ali ko potrebujete
pomoč pri uporabi vašega telefona.

10.7 Druge aplikacije(1)...............................................
Prej navedene aplikacije so prednaložene na vaš telefon. Če želite prebrati
kratke napotke glede prednaloženih aplikacij tretjih oseb, glejte navodila,
ki ste jih prejeli s telefonom. Z uporabo Google Play Trgovine na vašem
telefonu lahko dostopate do tisočih aplikacij tretjih oseb.

11

Nastavitve......................

Povlecite dol zaslon obvestil in se dotaknite

, da odprete Nastavitve.

11.1 Brezžično in omrežja
11.1.1 Wi-Fi
Z uporabo Wi-Fi lahko, kadar koli ste v dosegu brezžičnega omrežja,
brskate po spletu brez uporabe SIM kartice. Vse kar morate storiti je, da
vstopite v zaslon Wi-Fi ter nastavite dostopno točko za povezavo vašega
telefona z brezžičnim omrežjem.
Za natančnejša navodila o uporabi Wi-Fi glejte "6.1.2 Wi-Fi".

11.1.2 Bluetooth
Bluetooth omogoča izmenjavo podatkov (videoposnetkov, slik, glasbe itd.)
med vami in bližnjim Bluetooth podprtimi napravami v vaši bližini (telefon,
računalnik, tiskalnik, slušalke, avtomobilski paket, itd.).
Za več informacij o Bluetooth funkcijah glejte "6.3 Vzpostavitev
povezave z Bluetooth napravami".

11.1.3 Podatkovni promet
Če želite omogočiti/onemogočiti mobilne podatke, se dotaknite stikala
.

(1)

Razpoložljivost aplikacije je odvisna od države in operaterja.
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Označite potrditveno polje Omejitev podatkov v ozadju, da povlečete
omejitveno linijo in opozorilno linijo glede na želene omejitve. Ko bo
določena meja dosežena, bo vaš prenos podatkov ustavljen. Lahko tudi
izberete cikel porabe podatkov, da prikažete statistiko in povezane
aplikacije porabe podatkov telefona..
Dotaknite se tipke Meni in prikazane bodo dodatne nastavitve povezane
s prenosom podatkov.
Porabo podatkov meri telefon in se lahko razlikuje od tiste, ki jo
meri vaš ponudnik storitev. Morda bi bilo dobro postaviti ozko
omejitev.

11.1.6 Aktivna souporaba mobilne podatkovne povezave
in prenosna dostopna točka
Ta funkcija vam omogoča skupno rabo vaše mobilne podatkovne povezave
preko USB povezave ali kot Wi-Fi dostopne točke (Glej odstavek "6.5
Skupna raba mobilne podatkovne povezave").

11.1.7 Mobilna omrežja
• Podatkovna povezava
Dotaknite se, da vključite/izključite podatkovno povezavo.
• Nastavitve

11.1.4 Način Letalo
Označite potrditveno polje Način Letalo, da istočasno onemogočite vse
brezžične povezave, vključno z Wi-Fi, Bluetooth in drugimi.

Dotaknite se za ogled/urejanje/brisanje nastavitev.
• Imena dostopne točke
V tem meniju lahko izberete vaše prednostno omrežje.

11.1.5 Nastavitve VPN
Virtualno mobilno zasebno omrežje (mobilni VPN ali mVPN) omogoča
mobilnim napravam dostop do omrežnih storitev in aplikacij v domačem
omrežju, ko se povežejo preko brezžičnega ali žičnega omrežja. Mobilni
VPN-ji so v uporabi tam, kjer morajo biti aplikacije vedno na voljo, skozi
celotni delavnik, medtem ko se uporabniki povezujejo preko različnih
brezžičnih omrežij, naletijo na nepokritost omrežja, prekinejo ali znova
vzpostavijo povezavo zaradi varčevanja z energijo. Običajni VPN-ji ne bi
zdržali v takšnih okoliščinah, saj bi to povzročilo motnje v omrežnem
tunelu, aplikacije bi izgubile povezavo, se ustavile ali ugasnile. Tudi sama
naprava bi se lahko sesula.

• Omrežni operaterji
Lahko izberete omrežnega operaterja.

11.1.8 USB Internet

11.2 Naprava
11.2.1 Geste
Označite potrditveno polje, da omogočite naslednje geste: Obrnite, da
utišate, Obrnite, da vključite, Potresite, da zamenjate glasbo.

Za več informacij o VPN omrežjih glejte odstavek "6.6 Vzpostavitev
povezave z virtualnimi zasebnimi omrežji".
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11.2.2 Zvok

11.2.3 Prikaz

Uporabite Nastavitve zvoka, da prilagodite glasnost in zvonjenje različnim
dogodkom in okoljem.

• Obvestila na
zaklenjenem
zaslonu

Označite potrditveno polje, da se obvestila
prikažejo na zaklenjenem zaslonu.

Nastavitve Glasnosti uporabniku omogočajo nastavitev glasnosti
zvonjenja, obvestil, glasbe, videa, alarmov itd. ali neposredno nastavitev
dohodnih klicev na vibriranje ali tiho.

• Svetlost

Dotaknite se, da nastavite svetlost zaslona.

• Ohranjevalnik
zaslona

Dotaknite se, da nastavite ohranjevalnik zaslona.

• Vibriranje

• Ozadje

Dotaknite se, da nastavite ozadje.

• Usmeritev

Dotaknite se, da izberete, ali naj se zaslon obrača
samodejno ali ne.

• Stanje
pripravljenosti

Dotaknite se, da nastavite čas.

• Velikost pisave

Dotaknite se, da nastavite velikost pisave.

Glasnost

Označite potrditveno polje, da telefon vibrira ob
prejetih dohodnih klicih.
• Tihi način
Označite potrditveno polje, da telefon je telefon
tiho ob dohodnih klicih.
Zvonjenje in obvestila
• Zvonjenja telefona Dotaknite se, da nastavite privzeto zvonjenje
telefona.
• Naraščajoče
Označite potrditveno polje, da naraščajoče
zvonjenje
zvonjenje.
• Zvok obvestila
Dotaknite se, da nastavite privzet zvok za
obvestilo.
Sistem
• Zvok številčnice
Označite potrditveno polje, da se, vsakič, ko se
dotaknete številčnice, zaslišijo zvoki.
• Slišna izbira
Označite potrditveno polje, da omogočite
predvajanje zvoka, ko izbirate na zaslonu.
• Zvoki zaklepanja Označite potrditveno polje, da se ob odklepanju/
zaslona
zaklepanju zaslona predvaja zvok.
• Haptične povratne Označite potrditveno polje, da telefon zavibrira
informacije
ob dotiku programskih tipk ter nekaterih UI
interakcijah.
• Ton ob vklopu
Nastavite privzeto zvonjenje ob vklopu.
• Ton ob izklopu

11.2.4 Pomnilnik
Uporabite te nastavitve za upravljanje vaše kartice microSD z nadziranjem
skupnega in razpoložljivega prostora na telefonu in kartici microSD.
Če se pojavi opozorilo o omejenem pomnilniku, morate sprostiti
nekaj prostora tako, da izbrišete nezaželene aplikacije, prenesene
datoteke itd.

Nastavite privzeto zvonjenje ob izklopu.
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11.2.5 Upravljanje baterije

11.3.2 Varnost

V zaslonu upravljanja baterije lahko prikažete podatke porabe baterije od
vašega zadnjega polnjenja. Zaslon prav tako prikazuje trenutno stanje vaše
baterije ter kako dolgo je že v uporabi od zadnjega polnjenja. Dotaknite se
določene kategorije, da se seznanite z njeno porabo energije.

Nastavite zaklepanje zaslona
• Brez

Dotaknite se, da onemogočite varnostno
zaklepanje zaslona.

Porabo lahko uravnate tako, da nastavite svetlost zaslona ali časovno
omejite osvetlitev zaslona v zaslonu prikaza.

• Drsenje

Dotaknite se, da omogočite način drsnega
odklepanja.

Telefon lahko nastavite tudi na varčevalni način ali skrajni varčevalni način.
V slednjem lahko uporabljate samo štiri funkcije, in sicer Telefon, Ljudje,
Sporočila in Koledar.

• Kombinacija gibov

Dotaknite se, da zaslon odklenete tako, da
narišete vzorec.

• PIN

Dotaknite se, da zaslon odklenete z numerično
kodo PIN.

• Geslo

Dotaknite se, da zaslon odklenete z geslom.

• Odklepanje s
pomočjo obraza

Dotaknite se, da zaslon odklenete tako, da
pogledate vanj.

• Glasovno
odklepanje

Dotaknite se, da zaslon odklenete z govorom.

11.2.6 Aplikacije
Za prikaz podrobnosti o aplikacijah na vašem telefonu, upravljanje s
pripadajočimi podatki, zaustavitvijo le-teh ali nastavitev glede dovoljenj za
namestitev aplikacij, ki ste jih prejeli preko spletnih strani ali e-pošte, glejte
nastavitve Aplikacij.

11.3 Osebno

Podatki o lastniku

11.3.1 Dostop do lokacije

Dotaknite se, da prikažete informacije o lastniku, ki bodo prikazane na
zaslonu zaklepa.

GPS sateliti
Uporabite sprejemnik satelita GPS vašega telefona, da določite vaš
položaj na nekaj metrov natančno (''velikost ulic''). Proces prvega dostopa
do satelita GPS in nastavitve natančne lokacije lahko traja do 5 minut.
Postavite se na mesto, kjer boste imeli odprt pogled na nebo in se ne
premikajte. Po tem bo GPS potreboval le 20-40 sekund za ugotovitev vaše
natančne lokacije.

Zaklepanje G-senzorja zaslona
Označite potrditveno polje, da zaklenete G-senzor zaslona.
Poišči me
Vključite stikalo, da aktivirate to funkcijo. Tako boste zaščitili svojo
zasebnost v primeru kraje ali izgube.
Šifriraj telefon
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Vaše račune, nastavitve, prenesene aplikacije, medijske in druge datoteke
lahko šifrirate tako, da se dotaknete možnosti Šifriraj telefon.
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Nastavite zaklepanje SIM kartice

Namestitev iz kartice SD

Izberite SIM kartico, ki jo želite prilagoditi.

Dotaknite se, da namestite šifrirane certifikate s kartice mikroSD ali iz
pomnilnika telefona.

Označite potrditveno polje Zakleni SIM kartico, da omogočite
zaklepanje kartice SIM s kodo PIN.

Počisti shrambo

Izberite Spremeni PIN kartice SIM, da spremenite kodo PIN.

Dotaknite se, da odstranite vse poverilnice.

Gesla so vidna

11.3.3 Jezik in vnos

Označite potrditveno polje, da se gesla prikažejo medtem, ko tipkate.
Skrbniki naprave
Dotaknite se, da dodate ali odstranite skrbnike naprave.
Neznani viri

Uporabite nastavitve Jezika in vnosa, da izberete jezik za besedila na
vašem telefonu ter za urejanje zaslonske tipkovnice. Prilagodite lahko tudi
nastavitve glasovnega vnosa ter hitrost kazalca.
Jezik
Dotaknite se, da izberete jezik in območje po želji.

Označite potrditveno polje, da omogočite namestitev aplikacij, ki jih
prejmete na spletnih straneh, po e-pošti ali drugih lokacijah razen Trgovine
Google Play.

Preverjanje črkovanja

Da zaščitite vaš telefon in osebne podatke, prenašajte aplikacije zgolj z
zaupanja vrednih virov, kot je Trgovina Google Play.

Osebni slovar

Preveri aplikacije
Označite potrditveno polje, da preprečite namestitev ali opozorite pred
namestitvijo aplikacije, ki bi lahko bila škodljiva.
Preverjene poverilnice
Dotaknite se, da prikažete zaupanja vredne CA certifikate.
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Označi potrditveno polje, da omogočite sistemu prikaz predlaganih besed.

Dotaknite se, da prikažete seznam besed, ki ste jih dodali v slovar.
Dotaknite se besede, da jo uredite ali izbrišete. Dotaknite se tipke (+), da
dodate besedo.
Privzeto
Dotaknite se, da izberete privzeti način vnosa. Dotaknite se možnosti
Nastavitev načinov vnosa, da prikažete vse načine vnosa. Dotaknite se
ikone nastavitev
, da prilagodite določeni način vnosa.
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Android tipkovnica

• Dodatne nastavitve

Nastavitve Android tipkovnice se nanašajo na zaslonsko tipkovnico, ki ste
jo prejeli v vašem telefonu. Popravki in velike začetnice se nanašajo zgolj na
angleško različico tipkovnice. Razpoložljive možnosti so sledeče:

Dotaknite se, da prikažete več naprednih možnosti za android tipkovnico,
kot so Trajanje povečanja tipke, Predlagaj ime stika, itd.

• Jeziki vnosa
Dotaknite se, da nastavite jezik vnosa.
• Samodejna velika začetnica
Označite potrditveno polje, da tipkovnica uporablja samodejno veliko
začetnico za piko, prvo besedo v novi vrstici ter vsako besedo v razdelkih
za vpis imen.
• Vibriranje ob pritisku tipke
Označite potrditveno polje, da telefon kratko zavibrira vsakič, ko se
dotaknete tipke na zaslonski tipkovnici.
• Zvok ob pritisku tipke
Označite potrditveno polje, da telefon izpusti kratek zvok vsakič, ko se
dotaknete tipke na zaslonski tipkovnici.
• Povečanje ob pritisku tipke
Označite potrditveno polje za prikaz tipke, ki ste se je dotaknili.

Glasovno iskanje
Dotaknite se, da si ogledate nastavitve glasovnega iskanja, kot so Jezik,
Iznos govora itd.
Nastavitve Besedila-v-govor
• Privzeti mehanizem
Dotaknite se, da izberete prednostni mehanizem besedilo-v-govor,
dotaknite se ikone nastavitev
, da prikažete več možnosti za vsak
mehanizem.
• Hitrost govora
Dotaknite se, da odprete pogovorno okno, kjer lahko izberete, kako hitro
naj sintetizator govori.
• Poslušaj vzorec
Dotaknite se, da predvajate kratek prikaz glasovnega sintetizatorja z
uporabo vaših trenutnih nastavitev.

• Samodejni popravki

Hitrost kazalca

Dotaknite se, da vključite/izključite samopopravke. Lahko pa tudi nastavite
občutljivost popravkov.

Dotaknite se, da odprete pogovorno okno, kjer lahko nastavite hitrost
kazalca ter izberite V redu, da potrdite.

• Prikaži predloge popravkov
Dotaknite se, da prikažete ali ne prikažete predloge popravkov med
tipkanjem.
• Predvidevanje naslednje besede
Označite potrditveno polje, da omogočite pojav predvidevanja besede.
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11.3.4 Varnostno kopiranje in ponovni zagon
Varnostno kopiraj moje podatke
To potrditveno polje vam omogoča kopiranje vaših telefonskih nastavitev in
drugih podatkov aplikacij na Google strežnike, preko vašega Google računa.
Če zamenjate telefon lahko obnovite podatke in nastavitve na nov telefon
ob prvem vpisu v vaš Google račun. Ko označite to možnost, se vam
naredi varnostna kopija različnih nastavitev in podatkov, vključno z Wi-Fi
gesli, zavihki, seznamom nameščenih aplikacji, besed, dodanih v slovar, ki
jih uporablja zaslonska tipkovnica, in večina nastavitev, ki ste jih nastavili z
aplikacijo Nastavitve. Če to možnost odznačite, prenehate z varnostnim
kopiranjem vaših nastavitev in vse že obstoječe varnostne kopije se zbrišejo
iz Googlovih strežnikov.
Varnostno kopiraj moje podatke
Dotaknite se, da varnostno kopirate vaš račun.
Samodejna obnovitev
Označite potrditveno polje, da obnovite vaše varnostno kopiranje
nastavitve in druge podatke, ko ponovno namestite aplikacijo.
Ponastavitev DRM
Dotaknite se, da izbrišete vse licence DRM.

Tovarniška ponastavitev
Ponastavitev bo izbrisala vse vaše osebne podatke iz internega telefonskega
pomnilnika, vključno s podatki o vašem Google računu in vseh ostalih
računih, sistemu in nastavitvah aplikacij in vse prenesene aplikacije.
Ponastavitev telefona ne bo izbrisala sistemsko programsko opremo, ki ste
jo prenesli ali katere koli podatke na vaši MicroSD kartici kot so glasba ali
fotografije. Če označite potrditveno polje Rezerviraj vsebino pomnilnika
telefona, preden izberete Ponastavitev telefona, tako datoteke v
pomnilniku telefona ne bodo izbrisane. Če ponastavite telefon na tak način,
boste ponovno morali vnesti enake informacije, ki ste jih že ob prvem
zagonu Androida.
V primeru, da ne morete vklopiti telefona lahko ponastavitev telefona
opravite s pomočjo tipk. Istočasno pritisnite tipko Povečanje glasnosti
in tipko Vklop in ju zadržite, dokler se zaslon ne osvetli.

11.4 Računi
Uporabite te nastavitve, da dodajate, odstranite in upravljate E-poštne
in druge podprte račune. S temi nastavitvami lahko tudi upravljate
podrobnosti o tem, kako aplikacije pošiljajo, prejemajo in sinhronizirajo
podatke: ali to počnejo po lastnih urnikih ter ali lahko vse aplikacije
samodejno sinhronizirajo podatke.

11.5 Sistem
11.5.1 Datum in čas
Uporabite nastavitve datuma in časa, da prilagodite nastavitve o tem, kako
sta datum in čas prikazana.
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Samodejni datum in čas

11.5.2 Urnik vklopa/izklopa

Dotaknite se, da izberete Uporabi omrežno/GPS pridobljen čas ali
Izključeno.

Dotaknite se, da nastavite čas vklopa/izklopa za vsak dan ali določene
dneve.

Označite potrditveno polje, če želite uporabljati omrežno ali GPS
pridobljen čas.

11.5.3 Dostopnost

Samodejni časovni pas

Uporabite nastavitve dostopnosti, da uredite kakršnekoli vtičnike
dostopnosti, ki ste jih namestili na telefon.

Označite potrditveno polje, da uporabite časovni pas pridobljen preko
omrežja. Ali odznačite, da vse vrednosti nastavite ročno.

Poteze za povečavo

Nastavi datum

Dotaknite se, da vklopite/izklopite in vključite/izključite funkcijo povečanja/
zmanjšanja s trojnim tapom po zaslonu.

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko ročno nastavite
datum telefona.

Izgovori gesla

Nastavi čas

Označite potrditveno polje, da sintetizator izgovori gesla medtem, ko
tipkate.

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko ročno nastavite
čas telefona.

Bližnjica pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami.
Dotaknite se, da vklopite/izklopite, da omogočite/onemogočite funkcije
dostopnosti.

Izberi časovni pas
Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko nastavite časovni
pas telefona.
Uporabi 24-urno obliko zapisa
Označite potrditveno polje, da prikažete čas z uporabo 24-urnega formata.

Časovni zamik za dotik in pridržanje
Dotaknite se, da nastavite trajanje časovne zakasnitve ob zadržanju dotika.
Ta funkcija omogoča telefonu, da razlikuje med dotikom in zadržanjem
dotika, kar lahko prepreči napačne operacije.

Izberi obliko datuma
Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, kjer lahko izberete format
prikaza datuma.
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Povečaj spletno dostopnost

Odpravljanje napak na USB

Dotaknite se, da se odpre pogovorno okno, ki vas nagovarja k namestitvi
Google-ovih skript, zaradi katerih postane njihova spletna vsebina bolj
dostopna. Izberite Dovoli, da potrdite izbiro.

Označite potrditveno polje, da omogočite orodja za odpravljanje napak na
računalniku za boljšo komunikacijo z vašim telefonom preko USB povezave.

11.5.4 Razvoj
Za dostop do te funkcije izberite Nastavitve\Več o telefonu, nato 7-krat
izberite številko delovne različice. Nov Razvoj je na voljo.
Zaslon razvoja vsebuje nastavitve, ki so koristne za razvijanje Android
aplikacij. Za podrobne informacije, vključno z dokumentacijo za Android
aplikacije in orodja za razvijalce, glej spletno stran Android razvijalcev
(http://developer.android.com).

Poročilo o napaki ob vklopu
Označite potrditveno polje, da izberete, da se v meni vklopa vključi
možnost za oddajo poročila o napaki.
Dovoli lažne lokacije
Označite potrditveno polje, da omogočite orodju na računalniku upravljanje
s tem, kje telefon misli, da se le-ta nahaja, kot da to opravlja notranje
orodje telefona.

Naredi poročilo o napaki

Izberite aplikacijo za odpravljanje napak

Dotaknite se, da izberete zbiranje podatkov o trenutnem stanju naprave
pošiljanje kot e-pošte.

Dotaknite se, da izberete aplikacijo za odpravljanje napak.

Geslo za varnostno kopiranje računa

USB preverjanje aplikacij
Označite potrditveno polje, da preverite aplikacije preko USB-ja.

Dotaknite se, da nastavite/spremenite/odstranite zaslonsko geslo za
popolno varnostno kopiranje.

Prikaži dotike

Ostani buden

Označite potrditveno polje, da prikažete vidne povratne informacije za
dotike.

Označite potrditveno polje, da preprečite zatemnitev ali zaklepanje
zaslona, ko je telefon priključen na polnilec ali USB napravo, ki ga napaja.
Ne uporabljajte te funkcije s statično sliko na zaslonu za daljše časovno
obdobje, saj lahko slika pusti odtis na zaslonu.

Mesto kazalca
Označite potrditveno polje za prikaz trenutnih podatkov dotika.
Prikaži meje izpisa

Zaščiti spomin
Označi potrditveno polje, da izberete, da morajo aplikacije prositi za
dovoljenje za branje kartice SD.
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Označite potrditveno polje, da prikažete meje, robove itd.
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Prikaži posodob. GPU prik.

Vsili 4x MSAA

Označite potrditveno polje za prikaz posodobitev GPU prikaza.

Označite potrditveno polje, da omogočite 4x MSAA.

Prikaži sloje strojnih posodobitev

Strogi način je omogočen

Označite potrditveno polje za prikaz slojev strojnih posodobitev.
Prikaži GPU preseganja

Označite potrditveno polje, da omogočite strogi način. Ko je omogočen,
bo zaslon začel utripati, ko aplikacije opravljajo dolge operacije na glavni
niti.

Označite potrditveno polje za prikaz GPU preseganja.

Prikaži uporabo CPE-ja

Prikaži posodobitve zaslona

Označite potrditveno polje za prikaz trenutne porabe CPU.

Označite potrditveno polje za prikaz posodobitev zaslona.

Profil GPU upodabljanja

Merilo animacije okna

Označite potrditveno polje, da uporabite 2D pospeševanje strojne opreme
v aplikacijah.

Dotaknite se, da prilagodite lestvico animacij za vaše okno.

Omogoči OpenGL sledi

Merilo animacije prehoda
Dotaknite se, da prilagodite lestvico animacij med izvajanjem prenosa.

Dotaknite se, da nastavite OpenGL sledi.
Omogoči sledi

Stopnja trajanja animacije
Dotaknite se, da nastavite stopnjo trajanja animacije.

Dotaknite se, da nastavite sledi.
Ne obdrži dejavnosti

Onemogoči HW prekrivanje
Označite potrditveno polje, da izberete, da vedno uporabite GPU za
sestavljanje zaslona

Označite potrditveno polje, da uničite vsako dejavnost takoj, ko jih
zapustite.
Omejitev postopkov v ozadju

Vsili GPU upodabljanje
Označite potrditveno polje, da uporabite 2D pospeševanje strojne opreme
v aplikacijah.
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Dotaknite se, da spremenite omejitve procesov v ozadju.
Pokaži okna neodzivanj
Označi potrditveno polje, da v primeru procesov v ozadju prikažete
pojavno okno "Aplikacija se ne odziva".
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11.5.5 Več o telefonu
Tu se nahajajo številne informacije od pravnih informacij, številke modela,
različice strojne opreme, osnovnopasovne različice, kernel različice,
številke delovne različice, povezanih z naslednjim:
Sistemske posodobitve
Dotaknite se, da preverite ali obstajajo sistemske posodobitve.
Sistemske posodobitve (pomnilnik)
Dotaknite se, da preverite ali obstajajo sistemske posodobitve (pomnilnik).
Stanje

12

Izkoristite vse prednosti
mobilnega telefona............

Posodobitve programske opreme lahko brezplačno prenesete s spletne
strani (www.alcatelonetouch.com).

12.1 ONE TOUCH Središča
ONE TOUCH Središča vključuje:
• Stike

Tu se nahajajo Stanje baterije, Nivo baterije, Moja telefonska številka,
Omrežje, Moč signala, itd.
Pravne informacije
Dotaknite se, da prikažete pravne informacije.

Omogoča vam ustvarjanje varnostnih kopij vnesenih stikov, tako da več
ne rabite skrbeti, če izgubite, polomite, zamenjate telefon ali pa zamenjate
ponudnika storitev.
• Sporočila
Odreši vas mukotrpnega tipkanja besedila preko telefonske tipkovnice. Vsa
vaša sporočila so lepo organizirana in enostavno dostopna.
• Slike
Omogoča vam preprost uvoz slik z računalnika ali telefona ter organiziranje
le-teh v različne albume za boljše upravljanje.
• Video arhiv
Lahko vstavite video datoteke z računalnika ter jih naložite v mapo telefona.
• Glasbo
Omogoča vam enostavno iskanje po vaših Priljubljenih v računalniku,
upravljanje ultimativne Knjižnice in uživate najpreprostejši digitalni Jukebox
na vaš lasten, mobilen način.
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• Aplikacije

12.2.2 FOTA Nadgradnja

Omogoča vam vnos prenesenih mobilnih aplikacij in nalaganje le-teh na vaš
telefon po sinhronizaciji.

Z uporabo orodja FOTA nadgradnje lahko posodobite programsko opremo
vašega telefona.

• Varnostno kopiranje

Za dostop Sistemskih posodobitev, odprite Nastavitve\Več o
telefonu\Sistemske posodobitve. Izberite Poišči posodobitev in
telefon bo poiskal najnovejše posodobitve. Če želite posodobiti vaš
sistem, izberite tipko Prenos. Ko se dejanje zaključi, izberite Namesti,
da dokončate namestitev. Tako boste imeli najsodobnejšo programsko
opremo.

Omogoča vam varnostno kopiranje vaših stikov, sporočil, koledarja, slik
in aplikacij. Varnostne kopije lahko nato ponovno naložite na vaš telefon.
Podprti operacijski sistemi
Windows XP/Vista/Windows 7

Pred iskanjem posodobitev vključite podatkovno povezavo. Ko telefon
ponovno zaženete, boste imeli na voljo tudi nastavitve intervalov
samodejnega preverjanja o posodobitvah.

12.2 Posodobitev
Za nadgradnjo programske opreme vašega telefona lahko uporabite Mobile
Upgrade orodje ali FOTA Upgrade orodje.

12.2.1 Mobile Upgrade
Mobile Upgrade lahko prenesete iz ALCATEL-ove spletne strani (www.
alcatelonetouch.com) in ga naložite na vaš računalnik. Zaženite orodje in
posodobite telefon, tako da sledite korakom v navodilih (glejte Uporabniški
priročnik zraven orodja).

Če ste izbrali samodejno preverjanje, se bo ikona
pojavila v statusni
vrstici, ko sistem odkrije novo različico. Dotaknite se obvestila za
neposreden dostop do Sistemskih posodobitev.
Med FOTA prenosom in posodobitvijo, ne spreminjajte privzete
lokacije pomnilnika, da se izognete napakam pri iskanju pravilnega
paketa posodobitev.

Tako boste na vašem telefonu imeli najsodobnejšo programsko opremo.
V poteku posodobitve se trajno izbrišejo vsi osebni podatki.
Priporočamo vam, da še pred nadgradnjo naredite varnostno kopijo
osebnih podatkov s programom ONE TOUCH središča
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13

Garancija telefona..............

Telefon ima garancijo za kakršno koli okvaro, do katere lahko pride med
običajnim načinom uporabe v času obdobja garancije, ki traja dvanajst (12)
mesecev (1) od dneva nakupa, kot je prikazan na originalnem računu.
Baterije (2) in pripomočki, priloženi telefonu, imajo prav tako garancijo za
kakršno koli okvaro, do katere lahko pride v prvih šestih (6) mesecih (1) od
dneva nakupa, kot je prikazan na originalnem računu.
V primeru kakršne koli okvare telefona, ki onemogoča njegovo običajno
uporabo, se s telefonom in dokazilom o nakupu takoj obrnite na svojega
prodajalca.
Če je okvara potrjena, bo telefon ali del telefona po potrebi zamenjan
oziroma popravljen. Za popravljen telefon in pripomočke velja garancijsko
obdobje enega (1) meseca za to isto okvaro. Pri popravilu ali zamenjavi se
lahko uporabijo obnovljeni deli, ki po delovanju ustrezajo izvornim.
Ta garancija zajema ceno nadomestnih delov in dela, izključuje pa vse druge
stroške.

Ta garancija ne velja za škodo na vašem telefonu in/ali opremi, ki je nastala
zaradi (brez omejitev):
1) N
 eupoštevanja navodil za uporabo ali namestitev, neupoštevanja
tehničnih in varnostnih standardov, ki veljajo na geografskem območju
uporabe telefona;
2) P
 riključitve v kakršno koli opremo, ki ni oprema podjetja TCT Mobile
Limited in jo podjetje TCT Mobile Limited ni priporočilo,
3) S preminjanja ali popravila, ki ga izvedejo posamezniki brez pooblastila
podjetja TCT Mobile Limited ali njegovih podružnic ali vašega prodajalca,
4) S premembe, popravila ali zamenjave programske ali strojne opreme, ki
jo izvede oseba, ki ni pooblaščena s strani TCT Mobile Limited,
5) N
 eugodnih vremenskih pogojev, strele, ognja, sopare, vdora tekočine
ali hrane, kemičnih izdelkov, prenosa datotek, trka, visoke napetosti,
korozije, oksidacije…
Vaš telefon ne bo popravljen, v kolikor so bile oznake ali serijske številke
(IMEI) odstranjene ali spremenjene.
Poleg te natisnjene garancije ne obstaja nobeno drugo pisno, ustno ali
nakazano izrecno jamstvo ali obvezna garancija, ki jo zagotovi sodna
pristojnost.
Podjetje TCT Mobile Limited ali njegove podružnice v nobenem primeru
ne odgovarjajo za kakršno koli naključno ali posledično škodo, vključno
z, vendar ne omejeno na komercialno škodo, in niso pristojni za nastalo
škodo v celotnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

(1)
(2)

Obdobje trajanja garancije je lahko drugačno, odvisno od vaše države.
Življenjska doba baterije mobilnega telefona je v smislu časa pogovorov, časa
v pripravljenosti in celotne življenjske dobe odvisna od pogojev uporabe in
konfiguracije omrežja. Ker se baterije smatrajo za potrošni material, je v
tehničnih podatkih navedeno, da je optimalno delovanje telefona zagotovljeno
med prvimi šestimi meseci po nakupu in še za 200 nadaljnjih polnjenj.
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Nekatere države ne dovolijo takšne izključitve ali omejitve naključne ali
posledične škode, ali omejitve trajanja nakazanih jamstev, zato zgoraj
navedene omejitve ali izključitve morda za vas ne veljajo.
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Dodatna oprema ...............

Najnovejša generacija mobilnih telefonov ALCATEL ONE TOUCH ima
vgrajeno prostoročno funkcijo, ki omogoča uporabo telefona na razdaljo,
na primer, ko leži na mizi. Za vse, ki želijo ohraniti zaupnost svojih
pogovorov, pa je na voljo slušalka.
1. Polnilec
2. Kabel USB
3. Stereo slušalke
Telefon uporabljajte samo s priloženimi ALCATEL ONE TOUCH
baterijami, polnilci in pripomočki.
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Odpravljanje težav������������

Preden stopite v stik s servisnim centrom, se prepričajte o naslednjem:
• Baterijo telefona napolnite do konca (
), da zagotovite optimalno
delovanje telefona.
• Ogibajte se shranjevanja velikih količin podatkov na vašem telefonu, saj
lahko to vpliva na njegovo delovanje.
• Uporabite Tovarniško ponastavitev podatkov, da izvedete
formatiranje telefona ali posodobitve programske opreme (za tovarniško
ponastavitev podatkov držite hkrati pritisnjeno tipko Vklop in tipko
Povečanje glasnosti). Vsi uporabniški podatki: stiki, fotografije,
sporočila in datoteke ter prenesene aplikacije bodo trajno izbrisani.
Zelo priporočljivo je popolno varnostno kopiranje podatkov na telefonu
in profilih preko ONETOUCH Centra preden izvedete formatiranje ali
posodobitev.
preverite naslednje:
Moj telefon se ne prižge ali je zamrznil
• Če telefona ne morete prižgati, ga pustite, da se polni vsaj 20 minut. Tako
boste zagotovili minimalno moč baterije. Nato poskusite znova.
• Če telefon med vklopom zamrzne na animaciji ob vklopu, pritisnite in
zadržite tipko za zmanjšanje glasnosti, da vstopite v Varni način. To
dejanje ustavi napake zagona, ki jih povzročajo aplikacije tretje osebe.
• Če še vedno ne deluje, ponovno zaženite telefon z uporabo tipke Vklop
in tipke Povečanje glasnosti (zadržite ju pritisnjene).
Moj telefon že nekaj minut ne reagira
• Ponovno zaženite telefon tako, da držite pritisnjeno tipko Vklop.
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Moj telefon se sam od sebe ugasne
• Preverite ali ste zaklenili zaslon, ko telefon ne uporabljate ter se
prepričajte ali morda naključno ne pritisnete tipko Vklop, ko je zaslon
odklenjen.
• Preverite stopnjo napolnjenosti baterije.
Moj telefon se ne polni pravilno
• Preverite, ali je baterija popolnoma izpraznjena; V primeru, da je že
dlje časa popolnoma izpraznjena, lahko traja do 20 minut, da se prikaže
indikator za stanje napolnjenosti baterije.
• Preverite, ali se polnjenje izvaja v okviru običajnih pogojev (0°C do
+40°C).
• V tujini preverite, ali je električni tok združljiv.
Moj telefon se ne poveže z omrežjem ali je prikazano sporočilo
"Ni storitve"
• Povezavo poskušajte vzpostaviti na drugi lokaciji.
• Preverite pokritost omrežja pri svojem operaterju.
• Pri operaterju preverite veljavnost svoje kartice SIM.
• Poskusite ročno izbrati omrežja, ki so na voljo (glejte "11.1.7 Mobilna
omrežja")
• Če je omrežje preobremenjeno, se poskusite z njim povezati kasneje.
Moj telefon se ne more povezati s spletom
• Preverite ali je IMEI številka (pritisnite *#06#) ista, kot tista, ki je
natisnjena na garancijskem listu ali škatli
• Prepričajte se da je storitev spletnega dostopa vaše SIM kartice dosegljiva.
• Preverite internetno povezavo telefona.
• Prepričajte se, da ste znotraj dosega omrežja.
• Poskusite vzpostaviti povezavo ob drugem času ali na drugi lokaciji.
Neveljavna kartica SIM
• Prepričajte se, da ste SIM kartico pravilno vstavili (glej "Vstavljanje in
odstranjevanje kartice SIM").
• Preverite, ali je čip kartice SIM poškodovan ali opraskan.
• Prepričajte se da je storitev vaše SIM kartice dosegljiva.
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Odhodni klici niso mogoči
• Preverite, ali ste poklicali veljavno številko in izbrali Kliči.
• Pri mednarodnih klicih preverite kode držav in območne kode.
• Preverite, ali je mobilni telefon povezan z omrežjem, ki ni preobremenjeno
ali nedosegljivo.
• Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM
itd.).
• Preverite, ali ste morda prepovedali odhodne klice.
• Prepričajte se, da vaš telefon ni v načinu Letalo.
Dohodni klici niso mogoči
• Preverite, ali je mobilni telefon vključen in povezan z omrežjem
(preverite, da omrežje ni preobremenjeno ali nedosegljivo).
• Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM
itd.).
• Preverite, ali ste morda prepovedali dohodne klice.
• Preverite, ali ste morda blokirali določene klice.
• Prepričajte se, da vaš telefon ni v načinu Letalo.
Ime/številka dohodnega klica se ne pojavi na zaslonu, ko je klic
sprejet
• Pri operaterju preverite, ali ste naročeni na to storitev.
• Kličoči je skril svoje ime ali številko.
Ne morem najti svojih stikov
• Preverite, da SIM kartica morda ni poškodovana.
• Preverite ali je SIM kartica pravilno vstavljena.
• Uvozite vse stike shranjene na SIM kartici na telefon.
Kakovost zvoka znotraj klica je zelo slaba
• Glasnost klica lahko prilagodite med klicem s pritiskom na tipko
Povečanje/Zmanjšanje glasnosti.
• Prepričajte se o moči omrežja .
• Prepričajte se, da je sprejemnik, priključek ali zvočnik na vašem telefonu
čist.
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Ne morem uporabljati funkcij, ki so opisane v priročniku
• Pri operaterju preverite, ali vaša naročnina vključuje te storitve.
• Preverite, ali ta funkcija zahteva uporabo pripomočka ALCATEL ONE
TOUCH.
Ne morem klicati številke, ki jo izberem v svojih stikih
• Preverite ali ste v imenik vnesli pravilno številko.
• Preverite, ali ste pri klicanju tujine izbrali kodo države.
Ne morem dodati stika med svoje stike
• Preverite, ali je imenik kartice SIM poln; izbrišite nekatere datoteke
ali datoteke shranite v imenik telefona (tj. svoje poslovne ali osebne
imenike).
Kličoči mi ne morejo pustiti glasovnega sporočila
• Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.
Nimam dostopa do svoje glasovne pošte
• Preverite, ali je številka glasovne pošte vašega operaterja pravilno vnesena
v razdelek "Številka glasovne pošte".
• Če je omrežje zasedeno, poskusite znova kasneje.
Ne morem pošiljati/prejemati MMS sporočila
• Preverite pomnilnik telefona, saj je mogoče poln.
• Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite razpoložljivost storitve
in parametre za sporočila MMS (glejte "4.1.3 Prilagodi nastavitve
sporočila").
• V profilu MMS ali pri operaterju preverite številko storitvenega centra.
• Storitveni center je lahko prezaseden, poskusite znova.
SIM kartica je zaklenjena s PIN številko
• Obrnite se na omrežnega operaterja, ki vam zagotovi kodo PUK (osebni
ključ za odblokiranje).
Telefona ne morem povezati z računalnikom
• Namestite ALCATEL ONE TOUCH Središča.
• Preverite ali je vaš USB gonilnik pravilno nameščen.
• Odprite zaslon z obvestili in preverite ali je ONE TOUCH središča
vklopljen.
• Preverite, ali imate označeno potrditveno polje za odpravljanje napak z USB.
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Za dostop do te funkcije izberite Nastavitve\Več o telefonu, nato
7-krat izberite Številko Delovne Različice. Zdaj lahko izberete
Nastavitve\Razvojne možnosti\Odpravljanje napak na USB.
• Preverite, ali računalnik ustreza zahtevam za namestitev zbirke ALCATEL
ONE TOUCH središča.
• Prepričajte se, da ste vzeli pravi kabel iz škatle.
Ne morem prenesti nove datoteke
• Prepričajte se, da je za vaš prenos na voljo dovolj spomina.
• Pri operaterju preverite stanje svoje naročnine.
Telefona ni mogoče zaznati preko Bluetooth-a
• Preverite, ali je Bluetooth vključen in ali ostali uporabniki vidijo vaš
mobilni telefon (glejte "6.3 Povezovanje z Bluetooth napravo")
• Prepričajte se, da sta telefona znotraj omejitve razdalje za Bluetooth
prenos.
Kako lahko podaljšam čas trajanja baterije
• Upoštevajte celoten čas polnjenja (najmanj 2,5 ure).
• Po delnem polnjenju indikator stanja baterije morda ni natančen. Za
točen prikaz stopnje polnosti baterije počakajte še vsaj 20 minut po
odstranitvi polnilca.
• Ustrezno prilagodite svetlost zaslona.
• Nastavite daljši interval za samodejno preverjanje e-pošte.
• Nastavite ročno posodobitev vremena ali novic ali povečajte interval
samodejnega preverjanja.
• Če aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, dolgo časa ne boste uporabljali, jih
izklopite.
• Bluethooth, Wi-Fi in GPS deaktivirajte, če jih ne uporabljate.
Ob dolgotrajnih klicih, igranju iger, brskanju po internetu ali
predvajanju drugih kompleksnih aplikacij, se telefon segreje.
• To segrevanje je normalna posledica velikega števila podatkov, ki jih
procesor obdela. S prekinitvijo zgoraj navedenih aktivnosti bo vaš telefon
povrnjen na normalno temperaturo.
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Specifikacije

Procesor

MTK6582M

Platforma

Android™ 4.2

Spomin

5GB emmc + 512MB DDR2 RAM

Velikost (DxŠxV)

141 x 71.8 x 9.9 mm

Teža

Približno 140 gramov skupaj z baterijo

Prikaz

5-palčni TFT zaslon občutljiv na dotik z
resolucijo 854 x 480 FWVGA

Omrežje

GSM:

Dvopasovni 900/2100 MHz

AAC, AAC+, APE, AMR, MP3, Midi, MP2,
Vorbis, FLAC

Podprti video
formati

H.263, MPEG4, H.264, XVID, VP8, VC-1

Baterija (1)

• Lithium-ion baterija za ponovno polnjenje
• Moč: 2000 mAh

Razširitveno mesto microSD™ spominska kartica
(Razpoložljivost mikroSD kartice je odvisna od
trga)
Posebne funkcije

• G-senzor
• Senzor svetlobe
• Senzor bližine
• E-Kompas

Štiripasovni 850/900/1800/1900 MHz
UMTS:

Podprti avdio
formati

Opomba: Specifikacije so lahko podvržene spremembam brez
predhodnega opozorila.

(Frekvenca in hitrost prenosa podatkov sta
odvisna od operaterja.)
GPS

Assisted GPS/Vgrajena GPS antena

Povezljivost

• Bluetooth V4.0
• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
• 3.5 mm avdio vtič
• mikro-USB

Kamera

• 5 megapikslov ločljivosti zadnje kamere
• Prednja kamera VGA
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(1)

Originalna baterija je bila izpostavljena strogim varnostnim pregledom, da bi
bila povsem v skladu s kvalificiranimi standardi. Uporaba neoriginalnih baterij je
lahko nevarna.
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ALCATEL je registrirana blagovna znamka podjetja
Alcatel-Lucent in je licenčno uporabljena s strani
podjetja TCT Mobile Limited.
© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Vse pravice pridržane.
TCT Mobile Limited si pridržuje
pravice do spremembe materialov
ali tehničnih specifikacij
brez opozorila.

Slovenščina - CJA33A9ALBGA

Vsa zaščitena zvonjenja vključena v ta telefon je sestavil, uredil ter namešal
NU TROPIC (Amar Kabouche).
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