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Uvod

Hvala, ker ste izbrali pametni telefon HUAWEI Ascend G6.

V tem priročniku predstavljamo komponente in funkcije vašega novega 

telefona ter varnostne ukrepe. Preden začnete uporabljati telefon, ga 

natančno preberite. 

Vse slike in ilustracije v tem dokumentu so zgolj referenčne. Dejanski izdelek 

je lahko drugačen.

Simboli in definicije

V tem dokumentu uporabljamo naslednje simbole.

Opomba Navaja dodatne informacije.

Opozorilo

Kaže morebitne težave, do katerih lahko pride, če 

ne upoštevate navodil, in po potrebi tudi, kako 

obravnavati te težave. 
1



Varnostni ukrepi

Preden začnete uporabljati telefon, natančno preberite te varnostne ukrepe.

Pazite, da se telefon ne razbije ter ga ne mečite ali luknjajte. 

Pazite, da vam ne pade ter ga ne stiskajte ali zvijajte.

Telefon ni namenjen za uporabo v vlažnem okolju, kot je 

kopalnica. Telefona ne izpostavljajte nobeni tekočini in pazite, da 

se ne zmoči.

Mobilnega telefona ne uporabljajte na mestih, na katerih lahko 

povzroča motnje ali nevarnost. Upoštevajte lokalne zakone in 

predpise.

Telefona ne uporabljajte med vožnjo. Varnost naj bo vedno na 

prvem mestu.

Upoštevajte navodila ali predpise v bolnicah in zdravstvenih 

ustanovah. Telefon izklopite v bližini medicinskih naprav.

Telefon izklopite v letalu. Telefon lahko namreč moti nadzorno 

opremo in navigacijski sistem letala.

Telefon izklopite v bližini natančnih elektronskih naprav. Telefon 

lahko namreč moti delovanje teh naprav.

Telefona ali njegovih dodatkov ne poskušajte razstavljati. Telefon 

lahko servisira ali popravlja samo kvalificirano osebje.

Telefona ali njegovih dodatkov ne postavljajte v vsebnike z 

močnim elektromagnetnim poljem.

Zraven telefona ne postavljajte magnetnih shranjevalnih medijev. 

Radijski valovi iz telefona lahko namreč izbrišejo informacije na 

njih.

Telefona ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali ga ne 

uporabljajte na mestih z gorljivimi snovmi, kot je bencinska 

postaja.
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Varnostni ukrepi 
Telefon in njegove dodatke hranite zunaj dosega otrok. Majhni 

otroci telefona ne smejo uporabljati brez nadzora odrasle osebe.

Uporabljajte samo odobrene baterije in polnilce, da preprečite 

tveganje eksplozije.

Upoštevajte katere koli zakone ali predpise glede brezžičnih 

naprav. Pri uporabi telefona upoštevajte pravice glede zasebnosti 

in zakonske pravice drugih uporabnikov.

Da bi preprečili poškodbe telefona ali računalnika, upoštevajte 

navodila, ki se nanašajo na kabel USB.
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Prvi koraki

Hiter pregled telefona

Senzor bližine/svetlobni 

senzor
Prednja kamera

Vtikač slušalk Mikrofon

Gumb za vklop Gumb za glasnost

Indikator stanja Slušalke

Vrata za mikro USB Zadnja kamera

Bliskavica
Mikrofon za zmanjšanje 

hrupa

Zvočnik - -
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Prvi koraki 
Gumbi

Vklop in izklop telefona

• Če želite vklopiti telefon, pritisnite in pridržite . 

• Če želite izklopiti telefon, pritisnite in pridržite , da prikažete meni 

možnosti, nato pa se dotaknite Izklopi > V redu.

 

Če pride do napak in telefona ne morete izklopiti, pritisnite in ga 

pridržite vsaj 10 sekund ali več, da telefon znova zaženete.

Poteze

•Ko je telefon izklopljen, pritisnite in pridržite , da ga vklopite.

•Če želite vklopiti ali izklopiti zaslon, pritisnite . Če želite 

prikazati meni možnosti, pritisnite in pridržite .

•Če se želite vrniti na prejšnji zaslon ali zapreti trenutni program, 

se dotaknite .

•Pri vnašanju besedila se dotaknite , če želite skriti zaslonsko 

tipkovnico. 

•Če se želite vrniti na začetni zaslon, se dotaknite .

•Če želite prikazati meni možnosti, se dotaknite .

•Če želite prikazati seznam nedavno uporabljenih programov, se 

dotaknite in pridržite .

Dotaknite se: Enkrat se dotaknite elementa. 

Dotaknite se na primer, da izberete element ali 

odprete aplikacijo.
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Prvi koraki 
Zaklepanje in odklepanje zaslona

Z zaklepanjem zaslona ne preprečite samo, da bi telefon izvajal neželena 

dejanja, medtem ko ga ne uporabljate, pač pa ga tudi zavarujete pred 

nepooblaščeno uporabo. Telefon lahko zaklenete in odklenete na veliko 

načinov. Kot primer v tem razdelku je uporabljen prednameščen način 

odklepanja zaslona.

Dotaknite se in pridržite: Dotaknite se in pridržite 

prst na zaslonu 2 sekundi ali več. Dotaknite se in 

pridržite na primer aplikacijo, gradnik ali prazno 

področje, da prikažete povezan meni možnosti.

Potisnite: Kjer je ustrezno, s prstom potisnite v 

smeri, kamor želite premakniti zaslon. Če želite 

zapreti obvestilo, lahko na primer potisnete v levo ali 

v desno na zaslonu za obvestila.

Povlecite: Dotaknite se elementa in ga pridržite, nato 

pa ga povlecite na drugo mesto. Na ta način lahko na 

primer prerazporedite aplikacije in gradnike na 

začetnem zaslonu.

Povlecite skupaj: Dva prsta povlecite skupaj za 

pomanjšanje ali ju raztegnite za povečanje. Skupaj ali 

narazen lahko na primer povlečete, da povečate ali 

pomanjšate sliko ali spletno stran.
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Prvi koraki 
Zaklepanje zaslona

• 1. način: Če želite zakleniti zaslon, pritisnite . 

• 2. način: Če telefon določen čas miruje, samodejno zaklene zaslon.

 

Če želite nastaviti način zaklepanja zaslona, se na začetnem zaslonu 

dotaknite . Na prikazanem zavihku Splošno se dotaknite Zaklepanje 

zaslona. 

Odklepanje zaslona

1. Če se zaslon izklopi, ga vklopite tako, da pritisnete .

2. Če želite odkleniti zaslon, povlecite proti .

 

Na zaklenjenem zaslonu lahko tudi povlečete proti predhodno 

konfiguriranem programu, da ga odprete. 
7



Prvi koraki 
Spoznajte začetni zaslon

Na začetnem zaslonu boste našli priljubljene gradnike in vse svoje programe. 

Seznam programov smo odstranili in ga nadomestili s priročnejšim in 

neposrednejšim način dostopanja do programov. Privzeti začetni zaslon je 

prikazan spodaj.

Statusne ikone

Vrstica stanja: prikazuje obvestila in ikone. Povlecite navzdol od 

vrstice stanja, da odprete okno za obvestila.

Področje za prikaz: prikazuje ikone programov, mape in gradnike.

Indikator položaja na zaslonu: prikazuje trenutni položaj na 

zaslonu.

Sidrišče: prikazuje najpogostejše programe.

Jakost signala

Omrežje EDGE (Enhanced 

Data Rates for GSM 

Evolution) je povezano
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Prvi koraki 
Omrežje GPRS je 

povezano

Omrežje HSPA (High 

Speed Packet Access) je 

povezano

Omrežje 3G je povezano
Letalski način je 

omogočen

Omrežje LTE (Long Term 

Evolution) je povezano

Prejemanje lokacijskih 

podatkov prek sistema 

GPS

Gostovanje Tihi način je omogočen

Bluetooth je vklopljen Polnjenje

Vibracijski način je 

omogočen
Baterija je prazna

Alarmi so omogočeni Neodgovorjeni klici

Baterija je polna Nova e-poštna sporočila

Poteka klic Izberite način vnosa

Nova sporočila
Povezani ste v omrežje 

Wi-Fi

Nova glasovna sporočila Prenašanje podatkov

Omrežje Wi-Fi je na voljo Prihajajoči dogodki

Nalaganje podatkov
Težave pri prijavi ali 

sinhronizaciji

Kartice SIM ni bilo 

mogoče najti
Sinhronizacija ni uspela

Sinhronizacija podatkov Več obvestil

Prenosna dostopna točka 

Wi-Fi je vklopljena
Slušalke so vključene

Povezan v VPN

Skupna raba mobilnega 

interneta prek USB je 

vklopljena

GG HH

3G3G

4G4G
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Prvi koraki 
Preklapljanje med začetnimi zasloni

Vam na začetnem zaslonu zmanjkuje prostora? Ne skrbite. V telefonu lahko 

ustvarite več začetnih zaslonov za različne ikone aplikacij in gradnike.

• Za preklop med začetnimi zasloni potisnite v levo in desno na zaslonu. 

• Dva prsta povlecite skupaj, da prikažete sličice začetnega zaslona. 

Dotaknite se sličice, da odprete določen začetni zaslon.

Posnetek zaslona

Želite z drugimi deliti zanimiv prizor iz filma ali se pohvaliti z novim rezultatom 

v igrici? Ustvarite posnetek zaslona in ga delite z drugimi.

Način iskanja in 

odpravljanja napak z USB 

je omogočen

– –
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Prvi koraki 
Če želite ustvariti posnetek zaslona, hkrati pritisnite in gumb za 

zmanjšanje glasnosti. Posnetki zaslonov so shranjeni v albumu Posnetki 

zaslona v programu Galerija.

Samodejno sukanje zaslona

Telefonu je dodan senzor nagiba. Če med brskanjem po spletni strani ali 

ogledovanju fotografije zasukate telefon, se bo postavitev zaslona samodejno 

spremenila v ležeči ali pokončni pogled. Uživali boste lahko tudi v programih, 

ki temeljijo na senzorju nagiba, kot so dirkalne igre.

Če želite hitro vklopiti ali izklopiti funkcijo samodejnega sukanja zaslona, 

povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila, in se 

dotaknite .

Uporaba okna za obvestila

Povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila.

Če želite izbrisati vsa obvestila, se dotaknite . 

Če želite prikazati zaslon z nastavitvami, se dotaknite . 

Dotaknite se preklopnih bližnjic v oknu za obvestila, da vklopite ali 

izklopite funkcije. 

1
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Prvi koraki 
Dostopanje do aplikacij

Zaganjanje programov in preklapljanje med njimi

Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa, da ga odprete. 

Če želite preklopiti na drug program, se dotaknite , da se vrnete na 

začetni zaslon, nato pa se dotaknite ikone programa, ki ga želite odpreti.

Prikaz nedavno uporabljanih programov

Če želite prikazati seznam nedavno uporabljanih programov, se dotaknite in 

pridržite . Nato lahko naredite naslednje:

• Dotaknete se programa, da ga zaženete.

• Povlečete v levo ali desno čez program, da ga zaprete.

• Če želite počistiti seznam, se dotaknite . 

Dotaknite se programa, da ga zaženete, ali potisnite v levo ali 

desno na zaslonu, da ga zaprete.
4

12



Prilagajanje telefona

Nastavljanje teme

V telefonu so nastavljene različne teme.

Spreminjanje teme

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Izberite temo in se dotaknite Uporabi.

Prilagajanje teme

1. Na mreži tem se dotaknite PRILAGAJANJE TRENUTNE TEME. 

2. Na seznamu elementov izberite element, ki ga želite spremeniti.

Spreminjanje ozadja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite praznega območja in ga pridržite, da se 

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon.

2. Dotaknite se Slika za ozadje. 

3. Na zaslonu Slika za ozadje lahko nastavite naslednje elemente:

•Ozadje zaklenj. zaslona: nastavite ozadje, prikazano na zaklenjenem 

zaslonu telefona.

•Ozadje dom. zaslona: nastavite ozadje začetnega zaslona.

•Potresi za sprem.: spremenite ozadje začetnega zaslona tako, da 

potresete telefon.

•Naključna sprememba: ozadje začetnega zaslona se spreminja naključno.
13



Prilagajanje telefona 
Nastavitev učinka prehoda začetnega 

zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite praznega območja in ga pridržite, da se 

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon.

2. Dotaknite se Prehodi.

3. Izberite učinek prehoda začetnega zaslona.

Razporejanje gradnikov in ikon programov 

na začetnem zaslonu

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite praznega območja in ga pridržite, da se 

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon.

2. Dotaknite se Pripomočki.

3. Gradnik povlecite iz spodnjega dela zaslona na sličico zaslona. 

4. Če se želite vrniti na začetni zaslon, se dotaknite .

 

Če na začetnem zaslonu ni na voljo dovolj prostora, bo telefon 

samodejno ustvaril nov začetni zaslon na desni strani izvirnika in nanj 

postavil gradnik.

Brisanje ikon aplikacij ali gradnikov

Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa ali gradnika, ki ga želite 

izbrisati, in ga pridržite, dokler se ne prikaže . Ikono neželenega 

programa ali gradnik povlecite na , da ga izbrišete.

 

Če izbrišete ikono programa, odstranite program. Ob brisanju ikone 

programa telefon prikaže potrditveni poziv. Če želite odstraniti program, 

se dotaknite V redu.
14



Prilagajanje telefona 
Premikanje ikon programov ali gradnikov

Ikone programov in gradnikov lahko prerazporedite na katero koli ustrezno 

prazno mesto na začetnem zaslonu.

Razporejanje ikon na začetnem zaslonu s 

pomočjo map

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

1. Na začetnem zaslonu lahko povlečete en element na drugega, da ustvarite 

mapo, ki vsebuje oba.

2. Nato lahko naredite naslednje: 

•Dotaknete se imena mape, da jo preimenujete.

•Dotaknete se in v mapo dodate več elementov.

Odstranjevanje elementa iz mape

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite mape.

2. Element odstranite tako, da ga povlečete iz mape. 

Mapa mora vsebovati vsaj dva elementa, sicer bo samodejno izginila.

Prilagajanje začetnih zaslonov

Preurejanje začetnih zaslonov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite praznega območja in ga pridržite, da se 

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon.

2. Dotaknite se Sličice.

3. Dotaknite se sličice začetnega zaslona in jo pridržite, dokler telefon ne 

zavibrira, nato pa jo povlecite na novo mesto.
15



Prilagajanje telefona 
Dodajanje začetnega zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite praznega območja in ga pridržite, da se 

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon.

2. Dotaknite se Sličice.

3. Če želite dodati začetni zaslon, se dotaknite .

Brisanje začetnega zaslona

Izbrišete lahko samo prazne začetne zaslone.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite praznega območja in ga pridržite, da se 

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon.

2. Dotaknite se Sličice.

3. Če želite izbrisati začetni zaslon, se dotaknite . 

Prilagajanje preklopnih bližnjic v oknu za 

obvestila

Preklopne bližnjice lahko prerazporedite in tiste, ki jih uporabljate največ, 

premaknete na vrh seznama. Bližnjice, ki so na vrhu, bodo v celoti prikazane 

v oknu za obvestila.

1. Povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila.

2. V zgornjem področju povlecite v levo. Če želite prikazati seznam preklopnih 

bližnjic, se dotaknite .

3. Bližnjico za preklop povlecite na nov položaj na seznamu.

Upravljanje profilov

Spreminjanje profila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu profilov izberite profil in se za njegovo aktiviranje dotaknite 

gumba na desni.
16



Prilagajanje telefona 
 

Če želite, lahko tudi povlečete navzdol od vrstice stanja, da odprete okno 

za obvestila, in spremenite profil s preklopnimi bližnjicami.

Dodajanje profila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se .

3. Dotaknite se besedilnega polja in poimenujte profil.

4. Dotaknite se Naprej.

5. Izberite dejanja za profil in se dotaknite dejanja, da konfigurirate njegove 

nastavitve.

6. Ko končate, se dotaknite DoKončano.

Brisanje profila

 

Prednastavljenih profilov ni mogoče izbrisati.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Izbriši. 

3. Izberite profil, ki ga želite izbrisati.

4. Dotaknite se ZBRIŠI. 

5. Dotaknite se V redu. 

Nastavljanje načina za odklepanje zaslona

Odklepanje z obrazom

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom OSEBNO se dotaknite Varnost.

3. Dotaknite se Zaklepanje zaslona > Odklepanje z obrazom.
17



Prilagajanje telefona 
4. S pomočjo navodil na zaslonu fotografirajte svoj obraz.

Vaš telefon bo uporabil funkcijo odklepanja z obrazom kot primarni način 

odklepanja.

5. Nastavite sekundarni način odklepanja.

Če vas funkcija odklepanja z obrazom ne prepozna (na primer zaradi slabe 

svetlobe), s pomočjo navodil na zaslonu odklenite telefon s sekundarnim 

načinom odklepanja. 

Če želite izklopiti funkcijo odklepanja z obrazom, z načinom za sekundarno 

odklepanje odprite zaslon Zaklepanje zaslona in izberite drug način 

odklepanja.

Odklepanje zaslona z vzorcem

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom OSEBNO se dotaknite Varnost.

3. Dotaknite se Zaklepanje zaslona > Vzorec. 

4. S pomočjo navodil na zaslonu nastavite vzorec za odklepanje zaslona.

 

Če petkrat zapored narišete napačen vzorec, se zaslon za 30 sekund 

preneha odzivati na nadaljnje poskuse odklepanja. V tem času lahko še 

vedno opravljate klice v sili. 

Odklepanje zaslona s kodo PIN

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom OSEBNO se dotaknite Varnost.

3. Dotaknite se Zaklepanje zaslona > Koda PIN. 

4. S pomočjo navodil na zaslonu nastavite kodo PIN za odklepanje zaslona.

Ko je koda PIN nastavljena, jo boste morali vnesti vsakič, ko boste želeli 

odkleniti zaslon telefona. 

 

Če petkrat zapored vnesete napačno kodo PIN, se zaslon za 30 sekund 

preneha odzivati na nadaljnje poskuse odklepanja. V tem času lahko še 

vedno opravljate klice v sili. 
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Prilagajanje telefona 
Odklepanje zaslona z geslom

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom OSEBNO se dotaknite Varnost.

3. Dotaknite se Zaklepanje zaslona > Geslo. 

4. S pomočjo navodil na zaslonu nastavite geslo za odklepanje zaslona.

5. Ponovite geslo in se dotaknite V redu.

Ko je geslo nastavljeno, ga boste morali vnesti vsakič, ko boste želeli odkleniti 

zaslon telefona.

 

Če petkrat zapored vnesete napačno geslo, se zaslon za 30 sekund 

preneha odzivati na nadaljnje poskuse odklepanja. V tem času lahko še 

vedno opravljate klice v sili. 
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Klici

Pametno klicanje

Pametno klicanje poleg standardnih klicnih postopkov omogoča tudi, da hitro 

najdete stike, tako da vnesete dele njihovih imen ali številk.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Vnesite telefonsko številko ali začetnice ali prvih nekaj črk imena stika.

Na seznamu se prikažejo ustrezni stiki v telefonu in telefonske številke v 

dnevniku klicev.

3. Na seznamu izberite stik, ki ga želite poklicati.

4. Če želite končati klic, se dotaknite .

Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica

 

Ko prejmete klic, lahko z gumbom za glasnost utišate zvonjenje.

• Če želite odgovoriti na klic, povlecite v desno.

• Če želite zavrniti klic, povlecite v levo.

• Če želite zavrniti klic in klicatelju poslati sporočilo, povlecite navzgor.

 

Na zaslonu klicalnika se dotaknite  > Nastavitve klicanja > Hitri 

odgovori, da uredite sporočilo, ki bo poslano. 
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Klici
Prikaz dnevnika klicev

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , da nad klicalnikom prikažete 

nedavne klice.

2. Če si želite ogledati zgrešene klice, se dotaknite  > Neodgovorjeni klici.

Kaj lahko naredite med klicem

Če želite zadržati aktivni klic, se dotaknite  > , če ga želite 

nadaljevati, pa se dotaknite .

Če želite vzpostaviti trismerni klic, se dotaknite  > . Preden 

lahko uporabite trismerno klicanje, se morate naročiti na to 

storitev. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Če želite uporabiti zvočnik, se dotaknite . 

Če želite izklopiti mikrofon ali ga znova vklopiti, se dotaknite . 

Če želite končati klic, se dotaknite .

Če želite prikazati klicalnik, se dotaknite . 

Če želite prikazati zapise, se dotaknite  > . 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

21



Klici
Če se želite vrniti na zaslon za klicanje, povlecite navzdol od statusne vrstice, 

da odprete okno za obvestila, in se dotaknite Trenutni klic.

Konferenčni klic

Vzpostavitev konferenčnega klica s prijatelji, sorodniki in sodelavci je zelo 

preprosta. Pokličite nekoga ali odgovorite na klic, nato pa za dodajanje 

drugega udeleženca v konferenčni klic pokličite še eno številko. 

 

Preden lahko vzpostavite konferenčni klic, se morate naročiti na to 

storitev. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

1. Pokličite prvega udeleženca.

2. Ko je klic vzpostavljen, se dotaknite  > , da pokličete drugega 

udeleženca.

Prvi udeleženec bo postavljen na čakanje.

3. Ko je drugi klic vzpostavljen, se dotaknite , da vzpostavite konferenčni 

klic.

4. Če želite v klic dodati več oseb, ponovite 2. in 3. korak.

5. Če želite končati klic, se dotaknite .

Odgovarjanje na tretji klic

Preden lahko odgovorite na tretji klic, morate vklopiti funkcijo čakajočega 

klica.

1. Če med aktivnim klicem prejmete nov klic, povlecite v desno, da 

odgovorite na novi klic in postavite prvi klic na čakanje.

2. Če želite preklopiti med dvema klicema, se dotaknite .

Če želite prikazati seznam stikov, se dotaknite  > . 8
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Klici
Klici v sili

V nujnem primeru so mogoči klici v sili brez kartice SIM. Vendar pa morate še 

vedno biti v območju pokritega signala.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Vnesite lokalno številko za klic v sili in se dotaknite .

 

Klici v sili so odvisni od kakovosti mobilnega omrežja, okolja uporabe, 

pravilnikov ponudnika storitev ter lokalnih zakonov in predpisov. V 

nujnih primerih se za kritične komunikacije nikoli ne zanašajte izključno 

na telefon.
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Ljudje

Pozabite na poslovne vizitke. Zdaj lahko svoje stike preprosto shranjujete in 

upravljate.

Ustvarjanje stika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Stiki.

2. Dotaknite se .

3. Izberite račun. 

4. Vnesite ime stika, telefonsko številko in druge podatke. Če želite vnesti 

dodatne podatke, se dotaknite Dodaj drugo polje.

5. Če želite shraniti stik, se dotaknite DOKONČANO.

Iskanje stika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Stiki.

2. Dotaknite se iskalnega polja.

3. Vnesite ime stika ali njegove začetnice. 

Med tipkanjem se prikažejo ustrezni rezultati. 

Če želite na primer poiskati osebo John Doe, vnesite John Doe ali JD. 

Uvažanje ali izvažanje stikov

Vaš telefon podpira datoteke stikov samo v obliki zapisa .vcf. To je standardna 

oblika zapisa za datoteke, v katerih so shranjeni stiki. V datoteke .vcf lahko 

shranite imena stikov, naslove, telefonske številke in druge podatke.
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Ljudje
Uvažanje stikov iz naprave za shranjevanje

Stike, shranjene v datoteki .vcf v napravi za shranjevanje, lahko kopirate v svoj 

telefon.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Stiki.

2. Dotaknite se  > Upravljaj stike > Uvoz iz pomnilnika.

3. Izberite eno ali več datotek .vcf.

4. Dotaknite se V redu.

Uvažanje stikov iz naprave Bluetooth

Stike, shranjene v datoteki .vcf v napravi Bluetooth, lahko kopirate v svoj 

telefon.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Stiki.

2. Dotaknite se  > Upravljaj stike > Uvozi čez Bluetooth.

Telefon omogoči Bluetooth in poišče razpoložljive naprave Bluetooth . 

3. Dotaknite se naprave Bluetooth, s katero želite povezati svoj telefon. 

Ko sta napravi povezani, telefon samodejno uvozi stike iz druge naprave. 

Izvažanje stikov

Stike lahko varnostno kopirate v zunanjo shranjevalno napravo in tako 

preprečite, da bi jih izgubili po nesreči ali med nadgradnjo sistema.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Stiki.

2. Dotaknite se  > Upravljaj stike > Izvoz v pomnilnik.

Prikaže se pogovorno okno, v katerem je prikazano ime izvožene datoteke 

.vcf in njeno mesto za shranjevanje.

3. Dotaknite se V redu.

Če si želite ogledati pravkar izvoženo datoteko .vcf, odprite Upravitelj 

datotek. Datoteka je prikazana v korenskem imeniku notranjega pomnilnika 

telefona.
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Ljudje
Dodajanje stika med priljubljene

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Priljubljeno.

2. Dotaknite se .

3. Dotaknite se stika, ki ga želite dodati med priljubljene, ali pa se dotaknite 

Izberi vse, da izberete vse stike.

4. Dotaknite se Dodaj.

Brisanje stikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Stiki.

2. Dotaknite se  > Izbriši stike.

3. Dotaknite se stikov, ki jih želite izbrisati, ali pa se dotaknite VSE, da 

izberete vse stike.

4. Dotaknite se Izbriši.

5. Dotaknite se V redu.

Souporaba stikov

Stike lahko v obliki zapisa .vcf souporabljate na številne načine.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Stiki.

2. Dotaknite se  > Dodaj stike v skupno rabo.

3. Dotaknite se stikov, ki jih želite souporabljati, ali pa se dotaknite VSE, da 

izberete vse stike.

4. Dotaknite se Skupna raba in v prikazanem meniju možnosti izberite način 

souporabe.
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Sporočanje

Pošiljanje sporočila SMS

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite .

3. Dotaknite se besedilnega polja prejemnika in vnesite ime stika ali 

telefonsko številko.

 

Če želite izbrati več stikov, se dotaknite . 

4. Napišite sporočilo.

5. Dotaknite se Pošlji. 

Odgovarjanje na sporočilo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da 

prikažete nit pogovora.

3. Dotaknite se besedilnega polja, da napišete odgovor.

4. Dotaknite se Pošlji. 

Upravljanje sporočil

Kopiranje sporočila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da 

prikažete nit pogovora.

3. Dotaknite se sporočila, ki ga želite kopirati, in ga pridržite.

4. V prikazanem meniju možnosti izberite Kopiraj besedilo.
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Sporočanje
5. Dotaknite se in pridržite področje, v katerega želite prilepiti sporočilo, nato 

pa v prikazanem meniju možnosti izberite Prilepi. 

Posredovanje sporočila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da 

prikažete nit pogovora.

3. Dotaknite se sporočila, ki ga želite posredovati, in ga pridržite.

4. V prikazanem meniju možnosti izberite Posreduj.

5. Dotaknite se besedilnega polja prejemnika in vnesite ime stika ali 

telefonsko številko.

 

Če želite izbrati več stikov, se dotaknite . 

6. Dotaknite se Pošlji. 

Brisanje sporočila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite imena stika ali telefonske številke, da 

prikažete nit pogovora.

3. Dotaknite se sporočila, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite, nato pa se 

dotaknite Izbriši. 

Brisanje niti

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite niti, ki jo želite izbrisati, in jo 

pridržite.

3. V prikazanem meniju možnosti izberite Izbriši sporočila.
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E-pošta

Med poslovnim potovanjem ne želite zgrešiti pomembnih e-poštnih sporočil 

prijateljev ali strank? Ko ste na poti, lahko s telefonom preberete e-poštna 

sporočila in odgovorite nanje.

Dodajanje e-poštnega računa POP3 ali IMAP

Pri dodajanju e-poštnega računa POP3 ali IMAP morate nastaviti določene 

parametre. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika e-poštnih 

storitev.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Izberite tip e-poštnega računa.

3. Vnesite E-poštni naslov in Geslo, nato pa se dotaknite Naprej.

4. Za konfiguriranje nastavitev e-pošte upoštevajte navodila na zaslonu.

Ko je e-poštni račun nastavljen, se prikaže zaslon Prejeto.

 

Če želite dodati več e-poštnih računov, se dotaknite  > Nastavitve > 

Dodaj račun. 

Dodajanje računa Exchange

Exchange je e-poštno sistem, ki so ga razvili pri Microsoftu za komuniciranje 

znotraj podjetja. Nekateri ponudniki e-poštnih storitev ponujajo račune 

Exchange tudi za posameznike in družine.

Pri dodajanju računa Exchange morate nastaviti določene parametre. Za 

podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika e-poštnih storitev.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Exchange.

3. Vnesite E-poštni naslov, Ime domene, Uporabniško ime in Geslo. Nato se 

dotaknite Naprej.

4. Za konfiguriranje nastavitev e-pošte upoštevajte navodila na zaslonu.

Ko je račun Exchange nastavljen, se prikaže zaslon Prejeto.
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E-pošta
Pošiljanje e-poštnih sporočil

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Odprite e-poštni račun.

3. Na zaslonu Prejeto se dotaknite .

4. Vnesite prejemnika in zadevo ter napišite sporočilo. Prenesite priloge.

5. Ko končate, se za pošiljanje e-poštnega sporočila dotaknite .
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Večpredstavnost

Fotoaparat

Čas mineva, toda nekatere spomine lahko ohranite za vedno. To lahko 

naredite s fotoaparatom, Ta podpira različne načine snemanja, kot sta način 

polepšanja in način nasmeška.

Iskalo

•Če želite preklopiti na način za fotografiranje, povlecite drsnik na . 

•Če želite preklopiti na način videoposnetkov, povlecite drsnik na 

. 

•Če želite fotografirati, se dotaknite . 

•Če želite posneti rafalne posnetke, se dotaknite in pridržite . 

Če si želite ogledati fotografije, se dotaknite sličice.

•Dotaknite se predmeta v iskalu, da izostrite fotoaparat.

•Za povečavo razširite dva prsta, za pomanjšavo pa ju približajte. 

Z dotikom na izberite način zajemanja. 

Dotaknete se , da nastavite način bliskavice.

Dotaknete se , da preklopite med zadnjo in prednjo kamero. 
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Večpredstavnost
Fotografiranje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Izostrite prizor, ki ga želite posneti. Fotoaparat samodejno izostri prizor. 

Ko se okvir iskala obarva zeleno, je fotoaparat izostren.

3. Dotaknite se .

Snemanje videoposnetka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Izostrite prizor, ki ga želite posneti. 

3. Če želite začeti snemanje, se dotaknite .

4. Če želite zaustaviti snemanje, se dotaknite .

Fotografiranje v načinu polepšanja

Želite narediti čudovito fotografijo brez uporabe ličil? Za fotografije brez 

napak omogočite način polepšanja. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. V načinu za fotografiranje se dotaknite  > , da preklopite na način 

polepšanja. 

3. Izostrite prizor, ki ga želite posneti, in prilagodite raven polepšanja. 

Fotoaparat bo določil obraz in ga samodejno izostril. 

4. Dotaknite se .

Panoramsko fotografiranje

Vas še vedno moti, ker ogledni kot fotoaparata ni dovolj širok, da bi lahko 

zajel izjemen prizor? Panoramski način je prava rešitev za vas. Omogoča, da 

sestavite več fotografij in jih sestavite v brezhiben posnetek.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. V načinu za fotografiranje se dotaknite  > , da preklopite na 

panoramski način. 

S
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Večpredstavnost
3. Izostrite prizor, ki ga želite posneti.

4. Dotaknite se .

5. Telefon počasi pomaknite v smeri, ki ga kaže puščica, da zajamete več 

fotografij.

 

Če se zaslon iskala obarva rdeče, pogled ne bo zajet. To se lahko zgodi, 

če telefon premaknete prehitro ali če je obseg iskala zunaj omejitev 

panoramskega pogleda. 

6. Ko telefon posname dovolj fotografij za panoramsko fotografijo, preneha 

snemati. Če želite ustaviti snemanje, se lahko tudi dotaknete .

Fotoaparat samodejno združi fotografije in ustvari eno panoramsko 

fotografijo.

Uporaba tehnologije HDR

Tehnologija slik HDR (High dynamic range) izboljšuje podrobnosti na 

najsvetlejših in najtemnejših delih fotografij in omogoča realistično kakovost.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. V načinu za fotografiranje se dotaknite  > , da preklopite na način 

HDR. 

3. Izostrite prizor, ki ga želite posneti. Fotoaparat samodejno izostri prizor. 

Ko se okvir iskala obarva zeleno, je fotoaparat izostren.

4. Dotaknite se . 

Fotografiranje z zvočnim posnetkom

Med fotografiranjem lahko posnamete avdio izrezek za opis fotografije. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Z dotikom na  > preklopite v način za fotografiranje z zvočnim 

posnetkom. 

3. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. 

HDR

HDR
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Večpredstavnost
4. Ko želite fotografirati, se dotaknite . Telefon nato posname nekaj 

sekund dolg avdio izrezek. Posnemite misli za fotografijo, ki ste jo pravkar 

posneli. 

Galerija

Galerija je osebna zakladnica najlepših spominov.

Ogled fotografij ali videoposnetkov

V mapi Galerija so fotografije in videoposnetki shranjeni v ločene albume.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se albuma, ki si ga želite ogledati.

3. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka, da si ga ogledate v 

celozaslonskem načinu.

 

Pri ogledovanju fotografije lahko za pomanjšavo približate dva prsta, za 

povečavo pa ju raztegnete.

Urejanje fotografije

S fotografij lahko odstranite rdeče oči, jih obrežete ali uporabite učinke, da 

bodo še bolj izjemne.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite urediti.

3. Dotaknite se  > Urejanje, nato pa lahko naredite naslednje:

•Dotaknete se , da izberete filter. 

•Dotaknete se , da zavrtite ali obrežete fotografijo.

•Dotaknete se , da fotografijo osvetlite ali zatemnite.

•Dotaknete se , da fotografiji dodate okvir. 

4. Dotaknite se .
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Večpredstavnost
Sukanje fotografije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite zasukati.

3. Dotaknite se  > Zasukaj levo ali Zasukaj desno.

 

Omogočite lahko tudi funkcijo samodejnega sukanja zaslona, če želite, 

da bo telefon pri sukanju samodejno prilagodil postavitev zaslona.

Brisanje fotografije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite izbrisati.

3. Dotaknite se .

4. Dotaknite se Izbriši.

Deljenje fotografij ali videoposnetkov z drugimi

Želite z drugimi deliti svoje najboljše posnetke ali zabaven trik vašega kužka? 

Fotografije in videoposnetke lahko delite z drugimi prek e-pošte, povezave 

Bluetooth in na druge načine.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka, ki ga želite deliti z drugimi.

3. Dotaknite se .

4. Izberite način za deljenje z drugimi in upoštevajte navodila na zaslonu.

Nastavljanje fotografije kot ozadja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Izberite fotografijo, ki jo želite nastaviti kot ozadje.

3. Dotaknite se  > Nastavi kot > Slika za ozadje.

4. Povlecite okvirje mreže, da spremenite njeno velikost.

5. Dotaknite se .
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Glasba

Želite poslušati glasbo? Vaš telefon omogoča izvrstno zvočno izkušnjo.

Dodajanje pesmi

Pesmi lahko kopirate v svoj telefon in se kadar koli potopite v svet izjemnega 

zvoka. Pesmi lahko dodate v telefon na enega od teh načinov:

• Pesmi prekopirajte iz računalnika prek kabla USB.

• Pesmi prenesite iz spleta.

• Pesmi kopirajte iz naprav Bluetooth.

• Pesmi kopirajte iz drugih naprav s povezavo Wi-Fi.

Poslušanje glasbe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Izberite kategorijo.

3. Dotaknite se pesmi, ki jo želite predvajati.

Če želite preklopiti med naslovnico albuma in besedili pesmi, 

povlecite v levo ali desno. 

Dotaknite se , da dodate pesem med priljubljene. 

1

2

3

5

6

4

1

2
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Večpredstavnost
 

Če želite zapreti zaslon za predvajanje, ne da bi zaustavili pesem, se med 

njenim predvajanjem dotaknite . Če se želite vrniti na zaslon za 

predvajanje glasbe, odprite okno za obvestila in se dotaknite pesmi, ki 

se predvaja. 

Ustvarjanje seznama predvajanja

Pri ustvarjanju seznamov predvajanja ste lahko ustvarjalni in pesmi uredite v 

skupine. Nato boste lahko poslušali seznam predvajanja, ki najbolj ustreza 

vašemu počutju.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 

2. Dotaknite se Sezn.predv. > Nov seznam predvajanja.

3. Dotaknite se besedilnega polja, da poimenujete seznam predvajanja. 

4. Dotaknite se Shrani.

Zdaj lahko na seznam predvajanja dodate pesmi. 

5. V prikazanem pogovornem oknu se dotaknite V redu.

6. Izberite pesmi, ki jih želite dodati.

7. Dotaknite se DODAJ.

Predvajanje seznama predvajanja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 

2. Dotaknite se Sezn.predv..

Če želite preklopiti način predvajanja, se dotaknite . 

•Za predvajanje se dotaknite , za začasno prekinitev pa . 

•Če se želite vrniti na prejšnjo pesem, se dotaknite .

•Če želite skočiti na naslednjo pesem, se dotaknite .

Za nadzor nad predvajanjem povlecite drsnik.

Dotaknite se , da prikažete meni možnosti, v katerem lahko 

izvedete dodatna dejanja.

3

4

5

6
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Večpredstavnost
3. Dotaknite se in pridržite seznam predvajanja, ki ga želite predvajati.

4. V prikazanem meniju možnosti izberite Predvajaj.

Brisanje seznama predvajanja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 

2. Dotaknite se Sezn.predv..

3. Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.

4. V prikazanem meniju možnosti izberite Izbriši.

Deljenje pesmi z drugimi

Svoje priljubljene pesmi lahko delite z družino in prijatelji prek e-pošte, 

Bluetootha in na druge načine. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 

2. Izberite kategorijo.

3. Dotaknite se pesmi, ki jo želite deliti z drugimi, in jo pridržite.

4. V prikazanem meniju možnosti izberite Daj v skupno rabo.

5. Izberite način za deljenje z drugimi in upoštevajte navodila na zaslonu.

Nastavljanje pesmi kot melodije zvonjenja

Želite pri vsakem dohodnem klicu zaslišati svojo najljubšo pesem? Določite jo 

kot melodijo zvonjenja.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite 

2. Izberite kategorijo.

3. Dotaknite se pesmi, ki jo želite dodati kot melodijo zvonjenja, in jo 

pridržite.

4. V prikazanem meniju možnosti izberite Nastavite kot zvonjenje telefona.
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Internetna povezava

Mobilna podatkovna povezava

Ko v telefon vstavite kartico SIM in ga prvič vklopite, se telefon samodejno 

registrira za podatkovno storitev ponudnika storitev.

Preverjanje omrežne povezave

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE se dotaknite Mobilna 

omrežja.

3. Če želite preveriti nastavitve omrežne povezave, se dotaknite Imena 

dostopnih točk ali Omrežni operaterji.

 

Telefon samodejno prebere nastavitve dostopne točke s kartice SIM. 

Nastavitev dostopne točke ne smete spreminjati, sicer se lahko zgodi, da 

ne boste mogli dostopati do omrežja.

Omogočanje podatkovne storitve

1. Na začetnem zaslonu povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno 

za obvestila.

2. Če želite v telefonu omogočiti podatkovno storitev, se dotaknite .

 

Če ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite podatkovno 

storitev, da boste prihranili energijo in zmanjšali porabo podatkov.

Nastavitev povezave Wi-Fi

Če telefon uporabljate doma, se lahko povežete z dostopno točko Wi-Fi 

vašega usmerjevalnika. Omrežja Wi-Fi so lahko na voljo tudi na nekaterih 

javnih mestih, kot so letališča in knjižnice.
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Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE se dotaknite stikala 

Wi-Fi, da vklopite Wi-Fi.

3. Pod razdelkom BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE se dotaknite Wi-Fi.

Telefon bo pregledal razpoložljiva omrežja Wi-Fi in jih prikazal.

4. Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati, nato pa se dotaknite 

Vzpostavi povezavo z omreŽjem.

Za šifrirano omrežje Wi-Fi ob pozivu vnesite geslo.

 

Če sta omogočena Wi-Fi in mobilni podatki, se telefon prednostno 

poveže v omrežje Wi-Fi. Če Wi-Fi ni na voljo, telefon samodejno preklopi 

na mobilno podatkovno povezavo.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi z WPS

Zaščitena nastavitev Wi-Fi (WPS) omogoča hitro povezovanje z omrežjem Wi-

Fi. Varno povezavo vzpostavite tako, da pritisnete gumb WPS ali vnesete kodo 

PIN. 

 

Če želite uporabljati funkcijo WPS in nastaviti povezavo Wi-Fi med 

telefonom in dostopno točko Wi-Fi, se prepričajte, da dostopna točka 

Wi-Fi podpira WPS.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct omogoča preprosto povezovanje dveh naprav in prenašanje ali 

souporabljanje podatkov med njima.

Povezovanje dveh naprav s funkcijo Wi-Fi Direct

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE se dotaknite stikala 

Wi-Fi, da vklopite Wi-Fi.
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3. Na seznamu omrežij Wi-Fi se dotaknite .

Telefon bo pregledal razpoložljive naprave in jih prikazal.

4. Izberite napravo.

Pošiljanje datoteke prek omrežja Wi-Fi

1. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo pridržite.

2. V prikazanem meniju možnosti izberite Daj v skupno rabo.

3. Dotaknite se WiFi direct. 

Telefon bo pregledal razpoložljive naprave in jih prikazal.

4. Dotaknite se naprave, v katero želite poslati datoteko.

 

Specifični koraki se lahko nekoliko razlikujejo glede na vrsto datoteke. 

Prejemanje datoteke prek omrežja Wi-Fi

Privzeto so prejete datoteke shranjene v mapo Wi-Fi direct v programu 

Upravitelj datotek. 

Dostopna točka Wi-Fi

Vaš telefon lahko deluje tudi kot dostopna točka Wi-Fi za druge naprave, tako 

da souporablja svojo mobilno podatkovno povezavo.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE se dotaknite Več….

3. Dotaknite se Inter. in pren. dost. toč. > Konfig. brezžič. dostop. točko.

4. Poimenujte dostopno točko Wi-Fi.

5. Izberite način šifriranja.

 

Zaradi boljše zaščite omrežja Wi-Fi priporočamo, da nastavite način 

šifriranja na WPA2PSK.

6. Nastavite ključ za dostopno točko Wi-Fi.

Ko želijo druge naprave dostopati do omrežja vašega telefona, morajo 

vnesti ta ključ.
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7. Izberite potrditveno polje Pren. brezžična dost. točka.

8. V napravi Bluetooth, ki jo želite uporabiti, poiščite omrežje Wi-Fi telefona 

in vzpostavite povezavo z njim.
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Souporabljanje podatkov

Bluetooth

Vaš telefon ima zmožnost Bluetooth, ki omogoča, da vzpostavite povezavo z 

drugimi napravami, omogočenimi za Bluetooth, in brezžično prenašate 

podatke. Če uporabljate Bluetooth, bodite v obsegu 10 metrov (33 palcev) od 

drugih naprava Bluetooth.

Vklop Bluetootha

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE se dotaknite 

Bluetooth.

Ko je Bluetooth vklopljen, je ime telefona prikazano na vrhu zaslona 

Bluetooth. Če želite nastaviti vidljivost telefona, se dotaknite imena.

 

Če želite preimenovati telefon, se dotaknite  > Preimenuj telefon. Ko 

končate, se za shranitev sprememb dotaknite Preimenuj.

Povezovanje z drugimi napravami Bluetooth

Če želite izmenjati podatke z drugo napravo Bluetooth, v obeh napravah 

omogočite Bluetooth in ju seznanite.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE se dotaknite 

Bluetooth.

3. Na seznamu odkritih naprav Bluetooth se dotaknite naprave in za 

seznanitev upoštevajte navodila na zaslonu.

Če želite prekiniti povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth, se pod 

razdelkom Povezane naprave dotaknite  > Prekliči seznanitev. 

 

Če med telefonom in drugo napravo ni mogoče nastaviti povezave 

Bluetooth, morda nista združljivi.
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Skupna raba datotek z Bluetoothom

Bluetooth omogoča priročno pošiljanje datotek, videoposnetkov in drugih 

datotek sorodnikom in prijateljem. Datoteke lahko souporabljate z 

napravami, ki so omogočene za Bluetooth, brez internetne povezave.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, in jo pridržite.

3. V prikazanem meniju možnosti izberite Daj v skupno rabo > Bluetooth.

4. Na seznamu odkritih naprav Bluetooth izberite napravo.

Prejemanje datotek z Bluetoothom

1. Ko telefon prejme zahtevo za prenos datoteke, odprite okno za obvestila.

2. Če želite prikazati pogovorno okno za prejem datoteke, se dotaknite Delež 

Bluetootha: Prihajaj. dat..

3. Če želite začeti prejemati datoteko, se dotaknite Sprejmi.

Ko je datoteka prejeta, se prikaže obvestilo o uspešnem prenosu. Če želite 

prebrati obvestilo, odprite okno za obvestila. Privzeto so prejete datoteke 

shranjene v mapo bluetooth v programu Upravitelj datotek. 

Uporaba funkcije DLNA

Funkcija DLNA (Digital Living Network Alliance) je namenjena izvajanju 

komunikacij med računalniki in drugimi elektronskimi izdelki prek ožičenih in 

brezžičnih omrežij ter nudenju preprostih digitalnih medijskih storitev za 

uporabnike. DLNA uporabnikom v istem omrežju Wi-Fi omogoča preprosto 

souporabljanje večpredstavnostnih datotek. Funkcija DLNA omogoča 

naslednje: 

• souporabo večpredstavnostnih datotek s prijatelji

• dostopanje do večpredstavnostnih datotek v drugih napravah DLNA

• predvajanje večpredstavnostnih datotek v drugih napravah in nadzor nad 

prevajanjem.
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Preden lahko uporabite DLNA, se prepričajte, da so telefon in druge 

naprave DLNA povezani v isto omrežje Wi-Fi in da je DLNA omogočen v 

vseh napravah.

Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > , da dostopite do tega 

programa. Nato lahko souporabljate fotografije, videoposnetke in pesmi z 

drugimi napravami DLNA ter si ogledate in prenesete večpredstavnostne 

datoteke, ki jih z vami souporabljajo druge naprave DLNA.

Povezovanje telefona z računalnikom

Če telefon povežete z računalnikom prek kabla USB, se v telefonu prikaže 

obvestilo, ki vas pozove, da izberete vrsto povezave.

Način MTP

MTP (Media Transfer Protocol - protokol za prenos predstavnosti) se uporablja 

za prenašanje predstavnostnih datotek, kot so slike, pesmi in videoposnetki 

med telefonom in računalnikom. Način MTP je združljiv samo s 

predvajalnikom Windows Media Player 10 ali novejšim. 

1. Če želite povezati telefon z računalnikom, uporabite kabel USB.

2. Na zaslonu Povezava USB z računalnikom se dotaknite Predstavnostna 

napr. (MTP).

Gonilnik telefona bo samodejno nameščen v računalnik.

3. Ko je gonilnik nameščen, za prikaz ali prenos datotek upoštevajte 

zaslonska navodila na računalniku.

Način PTP

PTP (Picture Transfer Protocol - protokol za prenos slik) je drug način za 

prenašanje slik in videoposnetkov v računalnik.

1. Če želite povezati telefon z računalnikom, uporabite kabel USB.

2. Na zaslonu Povezava USB z računalnikom se dotaknite Fotoaparat (PTP).

Gonilnik telefona bo samodejno nameščen v računalnik.

3. Ko je gonilnik nameščen, za prikaz ali prenos datotek upoštevajte 

zaslonska navodila na računalniku.
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Način množičnega shranjevanja

V načinu množičnega shranjevanja lahko uporabite telefon kot napravo za 

množično shranjevanje USB in prenesete datoteke med telefonom in 

računalnikom.

1. Če želite povezati telefon z računalnikom, uporabite kabel USB.

2. Na zaslonu Povezava USB z računalnikom se dotaknite Masovni pomnilnik 

USB.

Gonilnik telefona bo samodejno nameščen v računalnik.

3. Računalnik bo določil telefon kot napravo za množično shranjevanje USB. 

Datoteke lahko nato prenesete med telefonom in računalnikom.

 

Po prenosu datotek varno odstranite napravo iz računalnika in izključite 

kabel USB, da preprečite izgubo ali okvaro podatkov.
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Upravitelj datotek

Upravitelj datotek vam pomaga upravljati datoteke in programe v notranjem 

pomnilniku ali na kartici microSD telefona. Datoteke lahko prikazujete, 

ustvarjate, urejate, brišete, premikate, arhivirate, stiskate in raztegujete.

Ustvarjanje mape

Zaradi boljšega upravljanja datotek in programov, shranjenih v notranjem 

pomnilniku ali na kartici microSD telefona, lahko ustvarite mape.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se Lokalno ali Kartica SD.

3. Dotaknite se  > Nova mapa.

4. V prikazanem pogovornem oknu poimenujte novo mapo.

5. Dotaknite se Shrani.

Iskanje datoteke

Imate preveč datotek? Funkcija za iskanje vam bo takoj pomagala najti, kar 

potrebujete.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se Lokalno ali Kartica SD.

3. Dotaknite se  > Išči.

4. Vnesite celotno ali delno ime datoteke. 

Prikažejo se ustrezni rezultati. 

Kopiranje, izrezovanje in lepljenje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite kopirati ali izrezati, in jo pridržite.
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3. V prikazanem meniju možnosti izberite Kopiraj ali Izreži.

4. Izberite, kam želite prilepiti datoteko.

5. Dotaknite se PRILEPI.

Stiskanje ali raztegovanje datotek

Če želite prihraniti prostor, lahko datoteke stisnete v datoteke .zip ter 

raztegnete datoteke .zip in .rar. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se datoteke ali mape, ki jo želite stisniti, in jo pridržite.

3. V prikazanem meniju možnosti izberite Stisni.

4. Izberite pot, na katero bo shranjena stisnjena datoteka, in jo poimenujte.

5. Dotaknite se V redu.

Če želite raztegniti datoteko, se je dotaknite in jo pridržite, nato pa v 

prikazanem meniju možnosti izberite Izvleci. 

Preimenovanje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite preimenovati, in jo pridržite.

3. V prikazanem meniju možnosti izberite Preimenuj.

4. V prikazanem pogovornem oknu vnesite novo ime datoteke.

5. Dotaknite se V redu.

Brisanje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite izbrisati, in jo pridržite.

3. V prikazanem meniju možnosti izberite Izbriši.

4. Dotaknite se V redu.
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Ustvarjanje bližnjice za datoteko ali mapo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se datoteke ali mape, za katero želite ustvariti bližnjico. 

3. V prikazanem meniju možnosti izberite Bližnjice na namizju.

Preverjanje stanja pomnilnika

Preden v notranji prostor za shranjevanje ali na kartico microSD telefona 

shranite velike datoteke, preverite, ali imate na voljo dovolj prostora.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se  > Shramba. 

3. Na zaslonu Nastavitve pomnilnika prikažite skupen in razpoložljiv prostor v 

notranjem pomnilniku ali na kartici microSD telefona.
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Upravljanje programov

Prenos programov

V trgovini Google Trgovina Play lahko izberete bogat nabor programov. 

Telefon lahko tudi povežete z računalnikom in programe prenesete na ta 

način.

Nameščanje programa

 

Priporočamo, da uporabljate trgovino Trgovina Play kot osnovni izvor za 

prenose. Nekateri programi drugih proizvajalcev iz drugih virov morda ne 

bodo združljivi z vašim telefonom.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Izberite program, ki ga želite namestiti.

3. Dotaknite se  > Namesti.

4. Dotaknite se Končano.

 

Med nameščanjem se lahko prikaže sporočilo Namestitev je blokirana. 

Natančno ga preberite. Če želite nadaljevati z nameščanjem, se 

dotaknite Nastavitve in izberite potrditveno polje Neznani viri, da 

dovolite namestitev programov drugih proizvajalcev. Nato se za 

nadaljevanje dotaknite . 

Ogled programov

O vseh programih, nameščenih v telefonu, lahko prikažete podrobne 

informacije.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom PROGRAMI se dotaknite Upravljaj programe.

3. Povlecite na Vse.
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4. Izberite program, ki si ga želite ogledati.

Odstranjevanje programa

Če želite povečati razpoložljiv prostor v telefonu, lahko odstranite neželene 

programe.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom PROGRAMI se dotaknite Upravljaj programe.

3. Povlecite na Vse. 

4. Izberite program, ki jo želite odstraniti.

5. Dotaknite se Odstrani > V redu.

 

Nekaterih predhodno nameščenih programov ni mogoče odstraniti.

Čiščenje predpomnilnika programov

Predpomnilnik programov lahko počistite, če želite sprostiti pomnilnik v 

telefonu.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom PROGRAMI se dotaknite Upravljaj programe.

3. Povlecite na Vse. 

4. Dotaknite se Počisti predpomnilnik.
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Osnovni pripomočki

Koledar

Koledar je vaš osebni pomočnik, ki vam pomaga pri upravljanju, razporejanju 

in spremljanju vseh pomembnih dogodkov.

Ustvarjanje dogodka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se .

3. Vnesite podrobnosti dogodka, kot so ime, čas in lokacija.

4. Dotaknite se SHRANI.

Ogled dogodkov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se zavihkov na zgornjem delu zaslona za preklop med prikazom 

leta, meseca, tedna, dneva in dnevnega reda. Pogled dnevnega reda 

prikazuje vse koledarske dogodke. 

Deljenje dogodka z drugimi

Dogodek lahko delite z družino in prijatelji na različne načine, na primer prek 

povezave Bluetooth.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Odprite dogodek, ki ga želite deliti z drugimi.

3. Dotaknite se  > Pošlji dogodek.

4. Izberite način deljenja z drugimi in upoštevajte navodila na zaslonu.
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Osnovni pripomočki 
Ura

Ura omogoča, da prikažete čas po svetu, s štoparico ali časovnikom 

spremljate čas ali nastavite alarme za jutranje bujenje.

Dodajanje alarma

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Alarm.

2. Na seznamu alarmov se dotaknite .

3. Nastavite čas alarma, ton zvonjenja, pogostost ponovitev in še več.

4. Dotaknite se KONČANO.

 

Alarmi se bodo sprožili tudi, če je telefon izklopljen. 

Brisanje alarma

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Alarm.

2. Na seznamu alarmov se dotaknite in pridržite alarm, ki ga želite izbrisati.

3. V prikazanem meniju možnosti izberite Izbriši alarm.

4. Dotaknite se V redu.

Konfiguriranje nastavitev alarma

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Alarm.

2. Na seznamu alarmov se dotaknite  > Nastavitve.

3. Na zaslonu z nastavitvami alarma nastavite način zvonjenja, trajanje 

dremeža in gumb za glasnost ob sprožitvi alarma. 

Vreme

Vreme ponuja najnovejše vremenske informacije za katero koli mesto na 

svetu. Vremenske informacije lahko delite s svojo družino in prijatelji.

 

Preden uporabite Vreme, vklopite sistem GPS in podatkovno storitev 

telefona.
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Osnovni pripomočki 
Dodajanje mesta

Mesta, ki vas zanimajo, dodajte v razdelek Vreme, da boste lahko preverjali 

sprotne vremenske informacije. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se  > .

 

Poleg svojega mesta lahko dodate še devet drugih. 

3. Vnesite ime mesta.

Prikažejo se ustrezna mesta.

4. Izberite mesto, ki ga želite dodati.

Posodabljanje vremenskih informacij

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Povlecite v levo ali desno, da poiščete mesto, za katerega želite posodobiti 

vremenske informacije.

3. Za posodobitev vremenskih informacij se dotaknite .

 

Vreme lahko nastavite tudi na način samodejnega posodabljanja. 

Dotaknite se  > , izberite Samodejno posodabljanje in nastavite 

Interval posodabljanja. Telefon bo posodobil vremenske informacije v 

intervalu, ki ste ga nastavili.

Deljenje vremenskih informacij z drugimi

Vaš telefon omogoča, da pošljete informacije o vremenu v obliki sporočila 

SMS, s katerim opomnite svojo družino in prijatelje o spremembah vremena.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Povlecite v levo ali v desno, da poiščete mesto, za katerega želite 

vremenske informacije deliti z drugimi.

3. Dotaknite se , da prikažete zaslon za pošiljanje sporočil.

4. Nato lahko naredite naslednje:
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Osnovni pripomočki 
•Vnesete telefonsko številko.

•Dotaknete se , da izberete stik.

5. Dotaknete se Pošlji, da pošljete vremenske informacije prejemniku.
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Računi in sinhronizacija

Podatke v telefonu, kot so stiki, e-poštna sporočila in dogodki, lahko 

sinhronizirate v internet in iz njega.

Dodajanje računa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom RAČUNI se dotaknite Dodaj račun.

3. Izberite vrsto računa.

4. Upoštevajte navodila na zaslonu in vnesite informacije o računu.

5. Konfigurirajte račun in nastavite vrsto podatkov, ki jih želite sinhronizirati.

Ko je račun nastavljen, bo prikazan v razdelku RAČUNI.

 

Vrsta podatkov, ki jih lahko sinhronizirate s telefonom, se spreminja 

glede na vrsto računa.

Brisanje računa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod RAČUNI izberite vrsto računa.

3. Izberite račun, ki ga želite izbrisati.

4. Dotaknite se  > Odstrani račun.

5. V prikazanem pogovornem oknu se dotaknite Odstrani račun.

Vklop sinhronizacije podatkov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod RAČUNI izberite vrsto računa.

3. Izberite račun, iz katerega želite sinhronizirati.
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Računi in sinhronizacija  
4. Dotaknite se podatkov, ki jih želite sinhronizirati.

 

Nato se lahko dotaknete  > Sinhroniziraj, če želite, da se bo 

sinhronizacija podatkov izvajala v ozadju.

Spreminjanje nastavitev za sinhroniziranje 

računa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod RAČUNI izberite vrsto računa.

3. Izberite račun, za katerega želite spremeniti nastavitve sinhronizacije.

4. Pod razdelkom Nastavitve sinhronizacije izberite podatke, ki jih želite 

sinhronizirati.
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Nastavitve

Vklop ali izklop letalskega načina

Vedno upoštevajte vsa pravila in predpise letalskega prevoznika. Če to dovoli 

operater letala, lahko vklopite telefon in med letom omogočite letalski način.

V letalskem načinu so funkcije brezžičnega delovanja telefona onemogočene, 

vendar lahko še vedno poslušate glasbo ali igrate igrice.

Način za letalo lahko vklopite ali izklopite na enega od naslednjih načinov:

• Pritisnite in pridržite gumb za vklop. V prikazanem meniju možnosti 

izberite Način za letalo.

• Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse. Pod 

razdelkom BREZŽIČNE IN OMREŽNE POVEZAVE se dotaknite Način za 

letalo.

Ko je letalski način vklopljen, se v vrstici stanja prikaže .

Nastavitve zvoka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom NAPRAVA se dotaknite Zvok.

3. Na zaslonu z nastavitvami lahko naredite naslednje: 

•Dotaknete se Glasnost in povlečete drsnike za nastavitev glasnosti za 

glasbo, melodije zvonjenja, zvoke sporočil in drugo.

•Dotaknete se Vibriranje in nastavite, ali bo telefon ob prejemu dohodnega 

klica, sporočila, e-poštnega sporočila, dogodka in drugega zavibriral.

•Dotaknete se Tihi način, da vklopite ali izklopite tihi način.

•Dotaknete se Melodija zvonjenja telefona, da izberete melodijo zvonjenja.

•Dotaknete se Zvok obvestila, da izberete zvok za sporočila, e-poštna 

sporočila, dogodke in drugo.
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Nastavitve
•Dotaknete se SISTEM, da vklopite ali izklopite zvok obvestil ali vibriranje 

ob dotiku ali zaklepanju zaslona, ustvarjanju posnetka zaslona, klicanju 

številke in drugem.

 

Glasnost lahko prilagodite na začetnem zaslonu ali v večini programov, 

kot so programi za klicanje, glasbo in videoposnetke.

Nastavitve zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom NAPRAVA se dotaknite Prikaz.

3. Na zaslonu z nastavitvami lahko naredite naslednje:

•Dotaknete se Svetlost, da nastavite svetlost zaslona.

•Dotaknete se Ozadje, da nastavite zaklepanje zaslona in ozadja začetnega 

zaslona.

•Dotaknete se Samodejno zasuči zaslon, da vklopite ali izklopite funkcijo 

samodejnega sukanja zaslona. Če je ta funkcija vklopljena, se bo 

postavitev zaslona spremenila samodejno glede na način, na katerega 

med izvajanjem določenih dejanj, kot je brskanje po spletni strani, 

ogledovanje slike ali pisanje sporočila, držite telefon.

•Dotaknete se Stanje pripravljenosti, da nastavite časovno omejitev 

zaslona. Če telefon določen čas miruje, bo zaradi varčevanja z energijo 

samodejno zaklenil zaslon. 

•Dotaknete se Sanjarjenje, da vklopite ali izklopite ohranjevalnik zaslona. 

Če je ta funkcija omogočena, se bo ohranjevalnik zaslona samodejno 

zagnal med polnjenjem telefona. 

•Dotaknete se Velikost pisave, da spremenite velikost pisave.
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Nastavitve
Nastavitev datuma in časa

Privzeto telefon uporablja datum in čas, ki temelji na omrežju. Datum in čas 

lahko nastavite tudi ročno.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom SISTEM se dotaknite Datum in ura.

3. Na zaslonu z nastavitvami lahko naredite naslednje:

•Počistite potrditveno polje Samodejna datum in ura, da telefonu 

preprečite samodejno pridobivanje omrežnega datuma in časa.

•Počistite potrditveno polje Samodejno nast. čas. pas, da telefonu 

preprečite samodejno pridobivanje omrežnega časovnega pasu.

•Dotaknete se Nastavi datum in povlečete navzgor in navzdol, da nastavite 

datum telefona.

•Dotaknete se Nastavi uro in povlečete navzgor in navzdol, da nastavite 

čas telefona.

•Dotaknete se Izberite časovni pas in izberete časovni pas na seznamu. Če 

si želite ogledati več časovnih pasov, se lahko pomaknete navzgor ali 

navzdol.

• Izberete ali počistite potrditveno polje Uporabljaj 24-urno obliko, da 

preklopite med 12- in 24-urno obliko zapisa časa.

•Dotaknete se Izberi obliko datuma in izberete, kako želite prikazati 

datum.

Spreminjanje sistemskega jezika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod OSEBNO se dotaknite Jezik in vnos.

3. Dotaknite se Jezik.

4. Na seznamu izberite jezik.
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Nastavitve
Spreminjanje nastavitev lokacijske storitve

Nastavitve lokacijske storitve v telefonu lahko spremenite tako, da ponujajo 

priročne storitve določanja položaja in navigacije.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom OSEBNO se dotaknite Dostop do lokacije.

3. Na zaslonu z nastavitvami lahko naredite naslednje:

•Dotaknete se Dostop do moje lokacije, da telefonu ommogočite uporabo 

informacij o lokaciji.

•Dotaknete se Sateliti GPS, da telefonu omogočite, da pridobi informacije 

o lokaciji iz satelitov GPS.

•Dotaknete se Brezžična omrežja, da telefonu omogočite, da pridobi 

informacije o lokaciji iz omrežja Wi-Fi ali mobilne podatkovne povezave.

Nastavljanje kode PIN za kartico SIM

S kartico SIM dobite osebno identifikacijsko številko (PIN). Če za kartico SIM 

omogočite funkcijo zaščite s kodo PIN, boste morali vnesti kodo PIN ob 

vsakem vklopu telefona.

Preden izvedete določena dejanja, morate pri ponudniku storitev pridobiti 

kodo PIN za kartico SIM.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom OSEBNO se dotaknite Varnost.

3. Dotaknite se Nast. zaklep. kartice SIM/RUIM.

4. Izberite potrditveno polje Zakleni kartico SIM.

5. Vnesite kodo PIN.

6. Dotaknite se V redu.  
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Nastavitve
 

Če kodo PIN zapored napačno vnesete tolikokrat, kot določa nastavitev, 

se koda PIN zablokira, telefon pa vas pozove, da vnesete kodo za 

odblokiranje kode PIN (PUK)). Če kodo PUK zapored napačno vnesete 

tolikokrat, kot določa nastavitev, bo kartica SIM trajno onemogočena. Za 

podrobnosti o največjem dovoljenem številu poskusov za kodo PIN in 

PUK se obrnite na ponudnika storitev.

Obnovitev tovarniških nastavitev

Če telefon obnovite v tovarniške nastavitve, boste iz njega izbrisali vse osebne 

podatke, vključno z e-poštnimi računi, nastavitvami sistema in programov ter 

nameščeni programi.

 

Pred obnovitvijo tovarniških nastavitev varnostno kopirajte podatke v 

telefonu.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom OSEBNO se dotaknite Izdelaj var. kop. in pon. zaženi.

3. Dotaknite se Ponastav. tovarniških nast. > Ponastavi telefon > Ponastavi 

telefon.

Telefon bo obnovil tovarniške nastavitve in se znova zagnal.

Spletna posodobitev

Občasno bodo za vaš telefon na voljo spletne posodobitve. Takrat boste 

prejeli obvestilo. Pred posodobitvijo poskrbite, da je v telefonu dovolj 

prostora za posodobitveni paket.

Če želite telefon posodobiti ročno, pojdite na začetni zaslon in se dotaknite 

 > O telefonu > Sistemska posodobitev > Spletna posodobitev, da preverite, 

ali so na voljo posodobitve, nato pa za spletno posodobitev telefona 

upoštevajte navodila na zaslonu. 

 

Med posodobitvijo sistema se lahko izbrišejo vsi osebni podatki. 

Priporočamo, da pred posodabljanjem telefona varnostno kopirate 

pomembne podatke.
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Nastavitve
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Prednastavljene ali nameščene pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami 

lahko vklopite ali izklopite.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato pa zavihka Vse.

2. Pod razdelkom SISTEM se dotaknite Prip.za ljudi s pos. potr.

3. Izberite funkcije, ki jih želite vklopiti ali izklopiti.
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Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Vse pravice 

pridržane.

Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni 

koli obliki ali s karkšnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja 

podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).

Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno 

programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencedajalcev. 

Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način 

kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati, 

ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali 

podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno 

zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.

Blagovne znamke in dovoljenja

,  in  so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke 

podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.

LTE je blagovna znamka podjetja ETSI.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so 

v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc. podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. 

uporablja vse takšne znamke na podlagi licence. 

Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so 

lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.

Opomba

Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem 

dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in 

nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko 

omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.
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Pravna obvestila 
Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom 

ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.

Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli 

informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila 

ali kakršne koli obveznosti do vas.

Izjava o programski opremi tretjih oseb

Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in 

aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje 

Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih 

jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in 

aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za 

funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.

Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli 

prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti 

katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo 

vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne 

nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno 

navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno 

za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitev ali 

prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.

Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli 

druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za 

katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi 

besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni 

omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje 

tudi nezdružljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica 

namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.

Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je 

okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij, 

ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s 

programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali 

trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v 

povezavi s takšnimi zadevami.
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Pravna obvestila 
ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE 

TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S 

TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV 

NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE 

TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, 

VENDAR NE OMEJENO NANJE.

DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO 

PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO 

POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO 

DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV, 

POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE 

GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA 

OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE 

TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, 

OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE 

PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali 

uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za 

izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem 

priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.

Pravilnik o zasebnosti

Če želite bolje razumeti, kako varujemo vaše osebne podatke, preberite 

pravilnik o zasebnosti na naslovu http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
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Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in 
postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v 
tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali 
nakazane. 

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali 
regiji poiščite na http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.

Model: HUAWEI G6-L11, HUAWEI G6-L22, HUAWEI G6-L33
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