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Uvod

Hvala, ker ste izbrali pametni telefon HUAWEI Ascend P7! 

V tem priročniku so predstavljene značilnosti in funkcije vašega novega 

telefona. Vključena so tudi varnostna navodila, ki jih morate upoštevati, zato 

pred prvo uporabo svojega novega telefona preberite ta priročnik.

Simboli in definicije

Opomba
Poudarja pomembne informacije in nasvete ter 

zagotavlja dodatne informacije. 

Opozorilo

Označuje potencialne težave, do katerih lahko 

pride, kot so okvara naprave ali izguba podatkov, 

v primeru da ni zagotovljena primerna nega ali 

pozornost.

Opozorilo

Označuje potencialno nevarne situacije, ki lahko 

povzročijo hude telesne poškodbe, če se jim ne 

izognete. 
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Prvi koraki

Hiter pregled telefona

Vtičnica za slušalke Indikator stanja

Slušalke Navigacijska vrstica

Mikrofon Vrata micro-USB

Reža za kartico micro-SIM Reža za kartico microSD

Gumb za vklop Gumb za glasnost

Fotoaparat spredaj

Senzor bližine/senzor za 

zaznavanje osvetlitve 

okolja

Mikrofon za zmanjšanje 

hrupa
Fotoaparat zadaj

Bliskavica Zvočnik
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Prvi koraki 

 

Ne blokirajte območja okoli senzorja za zaznavanje osvetlitve okolja in 

senzorja bližine. Ko na zaslon nameščate zaščitno folijo, le-ta ne sme 

blokirati senzorja. 

Navigacijska vrstica

Polnjenje baterije
 

Uporabnik ne more odstraniti vgrajene baterije telefona. Za zamenjavo 

baterije se obrnite na pooblaščen servisni center. Baterije ne poskušajte 

odstraniti sami. 

Baterijo telefona lahko polnite na enega izmed naslednjih načinov: 

• Za povezavo svojega telefona z napajalno vtičnico uporabite USB kabel in 

napajalnik. 

• Z USB kablom povežite telefon z računalnikom in se dotaknite Samo 

polnjenje na zaslonu Načini povezovanja USB. 

Nazaj
Dotaknite se za povratek na prejšnji zaslon ali za 

izhod iz trenutne aplikacije.

Domov Z dotikom se vrnete na začetni zaslon.

Nedavno
Dotaknite se za prikaz seznama nedavno 

uporabljenih aplikacij.
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Indikator stanja baterije

Indikator stanja baterije prikazuje raven napolnjenosti baterije vašega 

telefona. 

• Utripa rdeče: Raven napolnjenosti baterije je manj kot 10%.

• Sveti rdeče (med polnjenjem): Raven napolnjenosti baterije je manj kot 

10%.

• Sveti rumeno (med polnjenjem): Raven napolnjenosti baterije je več kot 

10%.

• Sveti zeleno (med polnjenjem): Baterija je skoraj napolnjena oz. je že polna.

Pomembne informacije o bateriji

• Polnilne baterije imajo omejeno življenjsko dobo in jih je sčasoma treba 

zamenjati. Če opazite znatno skrajšan čas delovanja baterije, jo 

zamenjajte. Uporabnik ne more odstraniti vgrajene baterije telefona. Za 

zamenjavo baterije se obrnite na pooblaščen servisni center. Baterije ne 

poskušajte odstraniti sami.

• Če vaš telefon dalj časa neprekinjeno deluje, predvsem v vročih okoljih, se 

površina telefona lahko segreje. Če se vaš telefon pregreva, ga takoj 

prenehajte uporabljati, odklopite od vseh virov napajanja in pustite, da se 

ohladi. Telefona v tem primeru ne držite predolgo v rokah, da se ne 

opečete. 

• Uporabljajte originalno baterijo, za polnjenje pa originalen napajalnik in 

USB kabel. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko poslabša 

učinkovitost delovanja telefona oz. povzroči varnostna tveganja. Telefona 

ne uporabljajte med polnjenjem in ga ne prekrijte z nekim predmetom. 

Prav tako ne prekrijte napajalnika.

• Čas, ki je potreben za polno polnjenje baterije, je odvisen od temperature 

okolja in starosti baterije.

• Ko telefonu zmanjkuje energije, se oglasi opozorilni zvok in prikaže 

sporočilo. Če je raven napolnjenosti baterije izredno nizka, se telefon 

samodejno izklopi. 
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Prvi koraki 

• Če se baterija močno izprazni, morda ne bo možno vklopiti telefona takoj 

po začetku polnjenja baterije. To je običajno. Pred poskusom ponovnega 

vklopa telefona pustite, da se baterija nekaj minut polni.

Vklop ali izklop telefona

• Za vklop telefona pritisnite in držite gumb za vklop. 

• Če želite izklopiti telefon, pritisnite in pridržite gumb za vklop, da se 

prikaže meni z možnostmi, nato pa se dotaknite Izklopi > V redu.

 

Če imate težave z upočasnitvijo delovanja ali če se sistem ne odziva 

pravilno, pritisnite in zadržite gumb za vklop za 10 sekund ali več, da 

znova zaženete telefon. 

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje telefona ne varuje le pred nenamerno sprožitvijo ukazov brez vaše 

vednosti, temveč tudi varuje telefon pred uporabo s strani nepooblaščenih 

oseb. Telefon lahko zaklenete in odklenete na različne načine. Kot primer v 

tem razdelku je uporabljen vnaprej nameščeni način odklepanja zaslona. 

Zaklepanje zaslona

•  1. način: pritisnite gumb za vklop/izklop za ročno zaklepanje zaslona. 

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

 

Za nastavitev načina zaklepanja zaslona se dotaknite na začetnem 

zaslonu. Na prikazanem zavihku Splošno se dotaknite Zaklepanje zaslona 

> Zaklepanje zaslona. 
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Odklepanje zaslona

Če je zaslon izključen, ga vklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop. Za 

odklepanje zaslona povlecite s prstom v poljubno smer. 

Povlecite od spodaj navzgor preko zaklenjenega zaslona za dostop do hitre 

upravljalne plošče, ki omogoča odpiranje pogosto uporabljenih aplikacij, kot 

je Računalo.
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Prvi koraki 

Spoznajte začetni zaslon

Na začetnih zaslonih boste našli vse svoje priljubljene gradnike in aplikacije. 

Seznam aplikacij smo odstranili in ga nadomestili s priročnejšim in 

neposrednejšim načinom dostopanja do aplikacij. Privzeti začetni zaslon je 

prikazan spodaj.

Vrstica stanja: prikazuje obvestila in ikone stanja. Povlecite 

navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila.

Območje prikaza: prikazuje ikone aplikacij, mape in gradnike.

Indikator položaja zaslona: prikazuje trenutni položaj zaslona.

Dok: prikazuje pogosto uporabljene aplikacije.

Navigacijska vrstica: prikaz virtualnih tipk.
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Uporaba okna za obvestila

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

obvestila.

Dotaknite se za prikaz zaslona z nastavitvami. 

Dotaknite se bližnjičnih tipk v oknu za obvestila, da vklopite ali 

izklopite funkcije. 

Dotaknite se za prikaz bližnjičnih tipk, nato pa se dotaknite 

v zgornjem desnem kotu za urejanje. 

Dotaknite se Počisti za zapiranje vseh obvestil. 

Dotaknite se aplikacije, da si jo ogledate, in povlecite v levo ali 

v desno preko obvestila, da ga zaprete. 
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Prvi koraki 

Posnetek zaslona

Ali želite dati v skupno rabo zanimiv prizor iz filma oz. pokazati nov visok 

rezultat v igri? Posnemite zaslon in posnetek dajte v skupno rabo. 

Za posnetek zaslona istočasno pritisnite gumb za vklop/izklop in gumb za 

nižanje glasnosti. Nato odprite okno za obvestila in se dotaknite , da 

posnetek daste v skupno rabo. Privzeto so posnetki zaslona shranjeni v mapi 

Posnetki zaslona v Galerija. 

 

Lahko tudi povlečete navzdol od vrstice stanja, da oprete okno za 

obvestila, in se dotaknete  > .

Samodejno obračanje zaslona

V vaš telefon je vgrajen senzor nagiba. Če pri brskanju po spletni strani ali 

ogledovanju fotografij zavrtite telefon, se usmerjenost zaslona samodejno 

spremeni iz ležeče v pokončno. Uživali boste lahko v aplikacijah, ki temeljijo 

na senzorju nagiba, kot so nekatere dirkalne igre. 

Za omogočanje ali onemogočanje funkcije samodejnega obračanja zaslona 

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

dotaknite  > .

Ikone stanja

Moč signala Ni signala

Omrežje GPRS je 

povezano

Omrežje LTE (Long Term 

Evolution) je povezano

Omrežje 3G je povezano

Omrežje EDGE (Enhanced 

Data Rates for GSM 

Evolution) je povezano

Omrežje HSPA (High 

Speed Packet Access) je 

povezano

Omrežje HSPA+ (Evolved 

High Speed Packet 

Access) je povezano

GG 4G4G

3G3G EE

HH HH
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Gostovanje
Letalski način je 

omogočen

Bluetooth je vključen
Prejemanje podatkov o 

lokaciji prek GPS

Vibracijski način je 

omogočen
Tihi način je omogočen

Alarmi so omogočeni Polnjenje

Baterija je polna Baterija je prazna

Klic je v teku Neodgovorjeni klici

Nova sporočila Nova e-poštna sporočila

Nova glasovna sporočila Izberite način vnosa

Omrežje Wi-Fi je na voljo
Povezani ste v omrežje 

Wi-Fi

Nalaganje podatkov Prenašanje podatkov

Pomnilnik telefona je poln Prihajajoči dogodki

Ni kartice SIM
Težava s prijavo ali 

sinhronizacijo

Sinhronizacija podatkov Sinhronizacija ni uspela

Prenosna dostopna točka 

Wi-Fi je vključena
Več obvestil

Povezan z VPN Slušalke so vključene

Način iskanja in 

odpravljanja napak prek 

USB je omogočen

Skupna raba mobilnega 

interneta prek USB je 

vključena

R
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Prvi koraki 

Dostop do aplikacij

Zagon aplikacij in preklop med njimi

Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone aplikacije, da jo odprete.

Če želite preklopiti na drugo aplikacijo, se dotaknite , da se vrnete na 

začetni zaslon, nato pa se dotaknite ikone aplikacije, ki jo želite odpreti.

Ogled nedavno uporabljenih aplikacij

Dotaknite se gumba in ga zadržite, da se prikaže seznam nedavno 

uporabljenih aplikacij. Nato lahko naredite naslednje:

• Dotaknite se aplikacije, da jo zaženete.

• Povlecite v levo ali v desno prek aplikacije oz. se dotaknite na njenem 

desnem zgornjem vogalu, da jo zaprete. 

• Če želite počistiti seznam, se dotaknite . 

Pošiljanje besedil

Telefon podpira več načinov za vnos besedila. Besedilo lahko hitro vnašate s 

pomočjo zaslonske tipkovnice.

• Zaslonsko tipkovnico prikažete tako, da se dotaknete besedilnega polja.

• Če želite skriti zaslonsko tipkovnico, se dotaknite . 

Izbira načina vnosa

1. Na zaslonu za vnos besedila povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete 

okno za obvestila.

2. Dotaknite se , da izberete način vnosa.

 

Če želite spremeniti privzeti način vnosa v telefonu, se na začetnem 

zaslonu dotaknite . Pod Vse se dotaknite Jezik in vnos > Privzeto, da 

izberete način vnosa. 
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Način vnosa Huawei Swype

Podrsajte preko črk za vnos besede, npr. "zaliv".

Z dotikom na preklopite med malimi in velikimi črkami ter 

vklopljenimi velikimi črkami.

Dotaknite se in zadržite za pomik v zaslon nastavitev.

Dotaknite se za vnos številk in simbolov.

•Dotaknite se za vnos presledka. 

•Dotaknite se in zadržite , da izberete drug jezik. 

Dotaknite se za uporabo glasovnega vnosa. 

•Z dotikom na zbrišete znak levo od kazalca. 

•Za hitro brisanje več znakov levo od kazalca se dotaknite in ga 

zadržite. 
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Prvi koraki 

Način vnosa Android

•Z dotikom na preklopite med malimi in velikimi črkami.

•Dotaknite se in zadržite oz. se hitro dvakrat dotaknite za vklop 

pisanja z velikimi črkami.

Dotaknite se za vnos številk in simbolov.

•Dotaknite se za uporabo glasovnega vnosa. 

•Dotaknite se in zadržite , da se odpre meni možnosti Možnosti 

vnosa. 

•Dotaknite se za vnos presledka. 

•Dotaknite se in ga zadržite za izbiro drugega načina vnosa. 

•Dotaknite se za vnos pike. 

•Dotaknite se gumba in ga zadržite za vnos simbolov.

•Z dotikom na zbrišete znak levo od kazalca. 

•Za hitro brisanje več znakov levo od kazalca se dotaknite in ga 

zadržite. 
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Urejanje besedila

Naučite se, kako izberete, izrežete, kopirate in prilepite besedilo v telefonu.

• Izberi besedilo: Dotaknite se besedila in ga zadržite, da se prikaže . 

Nato povlecite in ter izberite več ali manj besedila oz. se dotaknite 

Izberi vse za izbiro vsega besedila v besedilnem polju. 

• Kopiraj besedilo: Izberite besedilo in se dotaknite KOPIRAJ. 

• Izreži besedilo: Izberite besedilo in se dotaknite Izreži. 

• Prilepi besedilo: Dotaknite se na mestu, kjer želite vstaviti besedilo, 

povlecite , da premaknete točko vstavljanja, nato pa se dotaknite 

Prilepi, da prilepite kopirano ali izrezano besedilo. 
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Osnovne funkcije

Upravljanje z gibi

Upravljanje z gibi omogoča upravljanje telefona z enostavnimi gibi. Na 

primer: utišanje zvoka telefona oz. hitro odgovarjanje in klicanje. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Nadzor gibanja. 

3. Na zaslonu Nadzor gibov izberite možnost in izberite gib za njeno 

omogočanje. 

•Obrni: Utišaj zvoke in ustavi vibracije pri dohodnih klicih, alarmih in 

časovnikih. 

•Vzemite v roke: Dvignite telefon, da zmanjšate glasnost zvonjenja 

dohodnih klicev, alarmov in časovnikov. 

•Dvignite: Ko prejmete klic, dvignite telefon k ušesu, da odgovorite. 

Podobno naredite na zaslonu s podrobnostmi stika ali klica, pri čemer 

dvignete telefon k ušesu, da pokličete ustrezno številko. 
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•Tresenje: Na začetnem zaslonu se dotaknite poljubne aplikacije ali 

gradnika, da telefon začne vibrirati in vstopite v način za urejanje. Nato 

stresite telefon, da razporedite ikone. 

•Nagib: Če se v načinu za urejanje začetnega zaslona dotaknete ikone ali 

gradnika in ga zadržite ter nagnete napravo v levo ali desno, ga lahko 

premaknete na naslednji zaslon. 

Gumb za začasno prekinitev

Gumb za začasno prekinitev vsebuje različne uporabne funkcije in bližnjice, ki 

omogočajo hiter zagon pripomočkov, kot so Koledar, Sporočanje in Opombe, 

ter hitro izvajanje splošnih funkcij, kot npr. povratek na začetni zaslon in 

čiščenje pomnilnika. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
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Osnovne funkcije 

2. Pod Vse se dotaknite Plavajoči gumb, da vklopite gumb za začasno 

prekinitev. Na vseh zaslonih, razen na zaklenjenem zaslonu in v oknu za 

obvestila, se prikaže . 

3. Dotaknite se za razširitev gumba za začasno prekinitev.

4. Razširjeni meni omogoča:

•Z dotikom na se vrnete na prejšnji zaslon ali zaprete trenutno 

aplikacijo.

•Z dotikom na se vrnete na začetni zaslon.

•Z dotikom na razširite meni z več okni. Zatem lahko hitro odprete 

Koledar, Sporočanje, Opombe in Računalo ter preklopite med temi 

aplikacijami brez zapiranja trenutne aplikacije. 

•Z dotikom na zaklenite zaslon.

•Z dotikom na počistite pomnilnik telefona in zaprete aplikacije, ki 

delujejo v ozadju.

•Z dotikom na strnite meni.

Vklop načina rokavic

Način rokavic omogoča izvajanje postopkov na zaslonu na dotik, ne da bi sneli 

rokavice. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Način za rokavice, da vključite ali izključite način 

rokavic. 
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Razporejanje aplikacij in gradnikov na 

začetnem zaslonu

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

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

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon. 

2. Dotaknite se Pripomočki. 

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

4. Z dotikom na se vrnete na začetni zaslon.

 

Če na začetnem zaslonu ni na voljo dovolj prostora, telefon desno od 

izvirnega začetnega zaslona samodejno ustvari nov začetni zaslon in nanj 

postavi gradnik. Na voljo imate lahko največ devet začetnih zaslonov. 

Premikanje aplikacije ali gradnika

Na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije ali gradnika in jo/ga zadržite, da 

telefon začne vibrirati in vstopite v način za urejanje. Aplikacijo ali gradnik 

lahko nato povlečete na ustrezno prazno mesto. 

Brisanje aplikacije ali gradnika

Na začetnem zaslonu se dotaknite aplikacije ali gradnika, ki jo/ga želite 

zbrisati, in jo/ga zadržite, dokler se ne prikaže . Neželeno aplikacijo ali 

gradnik povlecite na , da jo/ga izbrišete. 

 

Ko izbrišete ikono aplikacije, odstranite aplikacijo. Pri brisanju ikone 

aplikacije prikaže telefon poziv za potrditev dejanja. Dotaknite se V redu, 

da odstranite aplikacijo. Nekaterih vnaprej nameščenih aplikacij ni 

mogoče odstraniti.

Razporejanje ikon na začetnem zaslonu s pomočjo map

1. Na začetnem zaslonu lahko povlečete eno aplikacijo na drugo, da ustvarite 

mapo, ki vsebuje obe. 



19

Osnovne funkcije 

2. Dotaknite se mape, ki jo želite odpreti. Nato lahko naredite naslednje: 

•Dotaknite se imena mape, da jo preimenujete.

•Dotaknite se in v mapo dodajte več elementov. 

• Ikono odstranite tako, da jo povlečete iz mape. 

 

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

Upravljanje začetnih zaslonov

Dodajanje začetnega zaslona

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

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon. 

2. Dotaknite se Sličice. 

3. Dotaknite se . 

Premikanje začetnega zaslona

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

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon. 

2. Dotaknite se Sličice. 

3. Dotaknite se sličice začetnega zaslona in jo zadržite, da telefon začne 

vibrirati, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

Brisanje začetnega zaslona

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

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon. 

2. Dotaknite se Sličice. 

3. Z dotikom na v zgornjem desnem vogalu zaslona izbrišete začetni 

zaslon. 

 

Izbrišete lahko samo prazne začetne zaslone.
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Spreminjanje sloga začetnega zaslona

Vaš telefon podpira standardni in enostavni slog začetnega zaslona.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Slog domačega zaslona. 

3. Izberite Preprost ali Standardno in se dotaknite UVELJAVI. 

Spreminjanje teme

Spreminjanje teme

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Povlecite v levo ali v desno, da si ogledate različne lokalne in spletne teme. 

Nato lahko naredite naslednje: 

• Izberite temo na zavihku Lokalno in se dotaknite UVELJAVI. 

• Izberite temo na zavihku Na spletu in se dotaknite Prenesi > UVELJAVI. 

Prilagajanje teme

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se PRILAGODI. 

3. S seznama posameznih elementov teme izberite element, ki ga želite 

spremeniti.

Spreminjanje ozadja

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

prikaže pogovorno okno Nastavi začetni zaslon. 

2. Dotaknite se Slike za ozadje. 
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Prilagajanje telefona 

3. Na zaslonu Slika za ozadje lahko naredite naslednje: 

•Dotaknite se Ozadje zaklenj. zaslona, da spremenite ozadje pri 

zaklenjenem zaslonu.

•Dotaknite se Ozadje dom. zaslona, da nastavite ozadje začetnega zaslona.

•Dotaknite se Naključna sprememba za naključno spreminjanje ozadja na 

začetnem zaslonu v prednastavljenih razmakih.

Nastavljanje zvokov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Zvok. 

3. Dotaknite se Melodija zvonjenja telefona ali Privzeti zvok obvestil ter 

izberite enega od naslednjih zavihkov:

•Mel. zv.: Na voljo so privzete izbire.

•Glasba: Izberite med zvočnimi datotekami, ki ste jih shranili v telefon.

4. Dotaknite se UVELJAVI. 

Spreminjanje sloga zaklenjenega zaslona

Odklepanje z obrazom

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Varnost. 

3. Dotaknite se Zaklepanje zaslona > Odklepanje z obrazom. 

4. Sledite navodilom na zaslonu in dokončajte nastavitev odklepanja z 

obrazom kot glavnega načina odklepanja. 

5. Nastavite sekundarni način odklepanja v primeru, da vašega obraza ni 

mogoče prepoznati. 

Da izključite odklepanje z obrazom, se dotaknite na začetnem zaslonu. 

Pod Vse se dotaknite Varnost > Zaklepanje zaslona. Uporabite sekundarni 
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način odklepanja, da odprete zaslon Izberite zakl. zaslona, nato pa izberite 

drug način odklepanja. 

Nastavitev vzorca za odklepanje zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Varnost. 

3. Dotaknite se Zaklepanje zaslona > Vzorec. 

4. Povežite vsaj štiri pike, da narišete vzorec, nato pa ponovno narišite vzorec 

za potrditev.

5. Nastavite rezervni PIN kot alternativni način odklepanja telefona, v primeru 

da pozabite svoj vzorec za odklepanje.

Nastavitev PIN-a za odklepanje zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Varnost. 

3. Dotaknite se Zaklepanje zaslona > Koda PIN. 

4. Vnesite vsaj štiri števke, nato pa jih ponovno vnesite za potrditev.

Nastavitev gesla za odklepanje zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Varnost. 

3. Dotaknite se Zaklepanje zaslona > Geslo. 

4. Vnesite vsaj štiri znake, nato pa jih ponovno vnesite za potrditev.

Spreminjanje velikosti pisave

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Prikaz. 

3. Dotaknite se Velikost pisave in izberite velikost pisave.
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Klici

Pametno klicanje

Klic lahko izvedete z vnosom telefonske številke na klicalniku ali s pomočjo 

pametnega izbiranja, ki vam omogoča hitro iskanje stikov z vnosom dela 

njihovih imen ali številk.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Vnesite začetnice ali prvih par črk imena stika, ali del telefonske številke 

stika. Na seznamu se prikažejo ustrezni stiki iz telefona in telefonske 

številke iz dnevnika klicev.

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

4. Če želite končati klic, se dotaknite . 

Klicanje v sili

V nujnem primeru je klic mogoč tudi brez uporabe kartice SIM. Vendar pa 

morate kljub temu biti na področju s pokritostjo 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 ponudnikov storitev ter lokalnih zakonov in predpisov. Glede 

kritičnih komunikacij, kot so nujni klici za medicinsko pomoč, se nikoli 

ne zanašajte izključno na svoj telefon.
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Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica

 

Ko vas nekdo pokliče, lahko s pritiskom na gumb za glasnost utišate 

zvonjenje.

• Povlecite v desno, da odgovorite na klic.

• Povlecite v levo, da zavrnete klic.

• Povlecite navzgor, da zavrnete klic in klicatelju pošljete sporočilo SMS.

 

Na zaslonu klicalnika se dotaknite  > Klicne nastavitve > Zavrni klice 

s SMS sporočilom za urejanje sporočila, ki ga boste poslali. 
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Kaj lahko naredite med klicem

 

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

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

Dotaknite se  > , da prestavite trenutni klic na čakanje, 

nato pa pritisnite , da nadaljujete s klicem.

Če želite vzpostaviti tri-smerni klic, se dotaknite  > . 

Preden lahko začnete uporabljati tri-smerno klicanje, se morate 

naročiti na to storitev. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika 

storitev.

Če želite prikazati klicalnik, se dotaknite . 

Če želite uporabiti zvočnik, se dotaknite . 

Če želite končati klic, se dotaknite .

Če želite izključiti mikrofon in ga znova vključiti, se dotaknite 

. 

Dotaknite se  > , da napišete beležko. 

1

2

3
4

5

7

6

1

2

3

4

5

6

7
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Odgovarjanje na tretji klic

Preden lahko odgovorite na tretji klic, morate omogočiti funkcijo čakajočega 

klica.

1. Če med pogovorom pride nov dohodni klic, povlecite v desno, da 

odgovorite na novi klic in prestavite prvega na čakanje.

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

Konferenčni klic

Konferenčni klici z vašimi prijatelji, družino ali sodelavci so s tem telefonom 

enostavni.

 

Preden lahko začnete uporabljati konferenčne klice, se morate naročiti 

na to storitev. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika storitev.

1. Pokličite prvega udeleženca.

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

udeleženca. Prvi udeleženec gre na čakanje.

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

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

5. Če želite končati klic, se dotaknite .

Uporaba dnevnika klicev

V dnevniku klicev so zabeleženi odhodni, odgovorjeni in neodgovorjeni klici. 

Dodajanje stika iz dnevnika klicev

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Iz dnevnika klicev izberite številko, ki jo želite dodati med stike, nato pa se 

dotaknite .

3. Dotaknite se Ustvari nov stik ali Shrani k obstoječemu stiku.
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Številke, ki jo želite dodati, se lahko tudi dotaknete in jo pridržite, nato 

pa se dotaknete Ustvari nov stik ali Shrani k obstoječemu stiku. 

Brisanje zapisov o klicih

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Možnosti pod Klicalnik: 

•Dotaknite se imena stika ali telefonske številke in pridržite, nato se 

dotaknite Izbriši vnos, da izbrišete zapis o klicu. 

•Dotaknite se  > Izbriši dnevnik klicev, da istočasno izbrišete več 

zapisov. 

Vklop žepnega načina

Ali vas kdaj skrbi, da boste spregledali pomembne klice, ko nosite telefon v 

žepu? Žepni način postopoma povečuje glasnost zvonjenja in intenzivnost 

vibracij pri dohodnih klicih. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Pokliči. 

3. Potrdite okence Žepni način.
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Ustvarjanje stika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se . 

3. Izberite mesto za shranjevanje stika. 

4. Vnesite ime stika, telefonsko številko in druge podatke. 

5. Dotaknite se SHRANI. 

Uvažanje ali izvažanje stikov

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

oblika zapisa datotek za shranjevanje stikov. V datoteke .vcf lahko shranite 

imena stikov, naslove, telefonske številke in druge podatke. 

Uvažanje stikov iz naprave za shranjevanje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Uvozi/izvozi > Uvoz iz pomnilnika. 

3. Izberite eno ali več datotek .vcf in se dotaknite V redu. 

Uvažanje stikov iz kartice SIM

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Uvozi/izvozi > Uvozi s kartice SIM. 

3. Dotaknite se stikov, ki jih želite uvoziti, ali se dotaknite VSE, da izberete vse 

stike, in nato se dotaknite UVOZI. 

Uvažanje stikov iz naprave Bluetooth

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
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2. Dotaknite se  > Uvozi/izvozi > Uvozi iz drugega telefona. 

3. Izberite Podpira Bluetooth in se dotaknite NAPREJ > NAPREJ. Telefon nato 

vključi Bluetooth in začne iskati druge naprave Bluetooth v dosegu. 

4. Dotaknite se naprave Bluetooth, iz katere želite uvoziti stike. 

Ko se dve napravi povežeta, telefon samodejno uvozi datoteko .vcf iz druge 

naprave. 

Uvoz stikov s funkcijo Wi-Fi Direct

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Uvozi/izvozi > Uvozi prek Wi-Fi Direct. Telefon vas nato 

pozove, da vključite Wi-Fi in začne iskati naprave Wi-Fi Direct v dosegu. 

3. Dotaknite se naprave Wi-Fi Direct, iz katere želite uvoziti stike.

Ko se dve napravi povežeta, telefon samodejno uvozi datoteko .vcf iz druge 

naprave. 

Izvažanje stikov v napravo za shranjevanje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Uvozi/izvozi > Izvoz v pomnilnik. 

3. Dotaknite se IZVOZI. 

4. Izberite, od kod želite uvoziti stike, nato pritisnite V REDU. 

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

Upravitelj datotek. Datoteka se privzeto shrani v korenski imenik notranjega 

pomnilnika vašega telefona. 

Izvažanje stikov na kartico SIM

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Uvozi/izvozi > Izvozi na kartico SIM. 

3. Dotaknite se stikov, ki jih želite izvoziti, ali se dotaknite VSE, da izberete 

vse stike, in nato se dotaknite IZVOZI. 
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4. V prikazanem pogovornem oknu se dotaknite V REDU.

Kopiranje stikov

Stike lahko kopirate iz kartice SIM v vaš telefon in obratno. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Nastavitve > Kopiraj stike in izberite, od kod želite 

kopirati stike. 

3. Dotaknite se stikov, ki jih želite kopirati, ali se dotaknite VSE, da izberete 

vse stike. 

4. Dotaknite se KOPIRAJ in izberite, kam želite prilepiti stike. 

Iskanje stika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Vnesite ime stika ali njegove začetnice. Med tipkanjem se prikažejo 

ustrezni stiki.

Združevanje stikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Nastavitve > Spoji podvojene stike. 

3. Dotaknite se stikov, ki jih želite združiti, ali se dotaknite VSE, da izberete 

vse stike, ki jih je mogoče združiti, nato pa se dotaknite SPOJI. 

 

Združite lahko samo dvojne stike, ki so shranjeni v shrambi telefona. 

Ustvarjanje skupine stikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Priljubljeno se dotaknite  > Ustvari skupino. 
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3. Poimenujte skupino stikov.

4. Dotaknite se Dodaj člane. 

5. Dotaknite se stikov, ki jih želite dodati v skupino, ali se dotaknite VSE, da 

izberete vse stike, nato pa se dotaknite DODAJ. 

6. Dotaknite se SHRANI. 

Pošiljanje sporočil ali e-poštnih sporočil 

skupini stikov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Priljubljeno se dotaknite in pridržite skupino stikov, ki jim želite poslati 

sporočilo ali e-poštno sporočilo, nato pa izberite Pošlji sporočilo ali Pošlji 

pošto v meniju z možnostmi, ki se prikaže.

 

Odprete lahko tudi skupino stikov in se dotaknete , da pošljete 

sporočilo, ali , da pošljete e-poštno sporočilo. @
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Pošiljanje sporočil 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. Med tipkanjem se prikažejo ustrezni stiki. Izberite stik. 

 

Dotaknite se , da izberete več stikov. 

4. Napišite sporočilo.

5. Dotaknite se Pošlji. 

Pošiljanje sporočila MMS

Raba prenosa podatkov se lahko zaračuna. Za podrobnosti se obrnite na 

ponudnika storitev. 

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. Med tipkanjem se prikažejo ustrezni stiki. Izberite stik. 

 

Dotaknite se , da izberete več stikov. 

4. Dotaknite se  > Dodaj zadevo in vnesite zadevo sporočila.

5. Napišite sporočilo.

6. Dotaknite se , izberite tip priloge in priložite datoteko.

 

Če želite sporočilu priložiti več datotek, se dotaknite Diaprojekcija. Da 

izbrišete trenutno diaprojekcijo, se lahko dotaknete Odstrani diapozitiv. 
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7. 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. Napišite sporočilo.

4. Dotaknite se Pošlji. 

Iskanje sporočila

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu niti sporočil se dotaknite  > Iskanje.

3. Vnesite sporočilo ali ime stika, ali pa samo njun del. Telefon bo nato 

prikazal ustrezne rezultate.

Upravljanje sporočil

Kopiranje sporočil na kartico SIM.

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, ga zadržite in se dotaknite 

Kopiraj v SIM kartico. 

 

Obnovitev tovarniških nastavitev vašega telefona ne bo izbrisala 

sporočil, shranjenih na kartico SIM.
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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. Nato lahko naredite naslednje: 

•Dotaknite se sporočila, ki ga želite posredovati, ga zadržite in se 

dotaknite Posreduj. 

•Dotaknite se  > Posreduj za posredovanje več sporočil.

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

telefonsko številko.

 

Dotaknite se , da izberete več stikov. 

5. 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, ga zadržite in se dotaknite 

Izbriši. 

 

Dotaknite se  > Izbriši, da izbrišete več sporočil naenkrat. 

Brisanje niti

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu niti sporočil lahko: 

•Dotaknite se niti, ki jo želite izbrisati, jo zadržite in se dotaknite Izbriši 

pogovor. 

•Dotaknite se  > Izbriši, da izbrišete več niti naenkrat. 
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Brskanje po spletnih straneh

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. V polje za naslov vnesite naslov spletnega mesta. Telefon med tipkanjem 

zatem prikaže ustrezna spletna mesta. 

3. Dotaknite se spletne strani, ki jo želite obiskati.

Upravljanje zaznamkov

Z zaznamki lahko spremljate svoja priljubljena spletna mesta. Zaznamke lahko 

organizirate tako, da jih razporedite v različne mape.

Dodajanje zaznamka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na zaslonu Brskalnik odprite spletno stran, ki jo želite dodati kot 

zaznamek. 

3. Dotaknite se  > Shrani med zaznamke. 

4. Poimenujte zaznamek in se dotaknite V redu.

Dostopanje do zaznamka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se zavihka  > Zaznamki nato pa Zaznamki. 

3. Pod Lokalno se dotaknite zaznamka.

Urejanje zaznamka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se zavihka  > Zaznamki nato pa Zaznamki. 
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3. Dotaknite se zaznamka, ki ga želite urejati, ga zadržite in se dotaknite 

Uredi zaznamek. 

4. Preimenujte zaznamek, spremenite naslov spletnega mesta ali popravite 

podatke o računu. Nato se dotaknite V redu. 

Nastavljanje domače strani

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Nastavitve > Splošno > Nastavi domačo stran. 

3. V prikazanem meniju možnosti izberite spletno stran, ki jo želite nastaviti 

kot svojo domačo stran. 

Čiščenje zgodovine brskanja

Zaradi večje zaščite zasebnosti občasno počistite zgodovino brskanja.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se  > Nastavitve > Zasebnost in varnost. 

3. Dotaknite se Počisti zgodovino in nato V redu.
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Dodajanje e-poštnega računa POP3 ali IMAP

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

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

storitev.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Drugo 

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

4. Za konfiguriranje e-poštnega računa upoštevajte navodila na zaslonu. 

Sistem se nato samodejno poveže s strežnikom in preveri njegove 

nastavitve. 

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

 

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

Dodaj račun na zaslonu Prejeto. 

Dodajanje računa Exchange

Exchange je e-poštni sistem, ki ga je razvil Microsoft za interno dopisovanje v 

podjetju. Nekateri ponudniki e-poštnih storitev ponujajo račune Exchange 

tudi za posameznike in družine. 

Morda se boste morali obrniti na svojega ponudnika e-pošte zaradi 

konfiguriranja določenih parametrov.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Exchange.

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

se dotaknite Naprej.

4. Za konfiguriranje računa Exchange upoštevajte navodila na zaslonu. Sistem 

se nato samodejno poveže s strežnikom in preveri njegove nastavitve. 

Ko je račun Exchange pripravljen, se prikaže zaslon Prejeto. 



E-pošta

38

Pošiljanje e-pošte

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na zaslonu Prejeto se dotaknite , da izberete e-poštni račun.

3. Dotaknite se . 

4. Vnesite enega ali več prejemnikov. 

 

Če želite poslati e-pošto več prejemnikom, se dotaknite + Kp/Skp. E-

poštne naslove ločite s podpičji (;). 

5. Vnesite zadevo e-pošte in napišite sporočilo. Če želite naložiti priponke, se 

dotaknite . 

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

Branje e-poštnih sporočil

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na zaslonu Prejeto se dotaknite , da izberete e-poštni račun.

3. Dotaknite se e-poštnega sporočila, ki ga želite prebrati.

4. Nato lahko naredite naslednje: 

•Dotaknite se , da ga izbrišete.

•Dotaknite se , da odgovorite nanj.

•Dotaknite se , da odgovorite vsem.

•Dotaknite se , da ga posredujete.

•Povlecite v levo za vrnitev na prejšnje e-poštno sporočilo ali v desno za 

preskok na naslednje e-poštno sporočilo.

 

Glede na stanje omrežja lahko pride pri prenosu pošte do manjših 

zamikov. Na zaslonu Prejeto se dotaknite  > Osveži za osvežitev 

predala prejeto.
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Fotoaparat

Vaš telefon podpira različne načine fotografiranja, kot npr. pokrajina, portret 

in dinamično. Podpira tudi načine fotografiranja: pametni, lepotni, 

panoramski, kontrolo zvoka in zaporedne posnetke.

Zaslon za snemanje

Z dotikom na preklopite na video način. 

•Z dotikom na preklopite v način za fotografiranje. 

•Za snemanje zaporednih fotografij se dotaknite gumba in 

ga zadržite, za zaustavitev pa sprostite prst z gumba. 

Dotaknite se sličice za ogled fotografij in videoposnetkov.

•Dotaknite se predmeta v iskalu, da izostrite fotoaparat.

•Za povečavo razmaknite prsta, za pomanjšavo pa prsta 

približajte skupaj. 

Z dotikom na izberite način zajemanja. 

Z dotikom na nastavite način bliskavice.

1

2
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Fotografiranje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. Pustite, da se fotoaparat samodejno 

izostri ali pa se za izostritev dotaknite zaslona. Ko je fotoaparat izostren, 

postane okvir na sredini iskala zelen. 

3. Dotaknite se . 

Snemanje videoposnetka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Uokvirite prizor, ki ga želite snemati.

3. Dotaknite se za začetek snemanja.

4. Med snemanjem se dotaknite objekta ali območja, ki ga želite izostriti.

 

Z dotikom na prekinete snemanje.

5. Z dotikom na zaustavite snemanje. 

Ultra posnetek

Hitro lahko posnamete fotografijo brez predhodnega odklepanja zaslona.

1. Pred fotoaparat namestite predmet, ki ga želite fotografirati, medtem ko je 

zaslon izključen ali zaklenjen.

2. Dvakrat zaporedoma hitro pritisnite na gumb za zmanjšanje glasnosti, da 

naredite hiter posnetek.

Neprekinjeno fotografiranje

Neprekinjeno fotografiranje omogoča snemanje zaporednih dinamičnih slik in 

izbiro najboljših. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

Dotaknite se za preklop med fotoaparatom zadaj in spredaj. 

Za prikaz dodatnih možnosti se dotaknite . 

7

8
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2. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. 

3. Dotaknite se gumba in ga zadržite. Fotoaparat nato posname do 20 

fotografij v hitrem zaporedju. Fotografiranje lahko kadarkoli prekinete 

tako, da spustite prst.

Panoramsko fotografiranje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Z dotikom na  > preklopite na panoramski način. 

3. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. 

4. Dotaknite se za začetek snemanja. 

5. Sledite navodilom na zaslonu in telefon počasi pomikajte, da posname več 

fotografij. 

 

Telefona ne premikajte prehitro. Če ga premikate prehitro oz. izven meja 

panoramskega pogleda, iskalo postane rdeče in vas tako opozori, da se 

prizor ni posnel. 

6. Z dotikom na zaustavite snemanje. Fotoaparat samodejno združi 

fotografije in ustvari panoramski posnetek.

Fotografiranje v načinu "lepota"

Ali želite izgledati brezhibno na kakovostnih fotografijah? Omogočite način 

"lepota" za fantastične fotografije.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Z dotikom na  > preklopite v način "lepota". 

3. S pomikom drsnika prilagodite raven lepote. 

4. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. Fotoaparat poišče obraz in ga izostri. 

5. Dotaknite se . 
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Fotografiranje z zvočnim posnetkom

Potem ko posnamete fotografijo, lahko naredite kratek zvočni posnetek. 

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. 

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

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

posneli. 

Uporaba tehnologije HDR

Tehnologija slik HDR (High dynamic range) izboljšuje podrobnosti na 

najsvetlejših in najtemnejših delih fotografij ter zagotovi bolj realistične 

posnetke. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Z dotikom na  > preklopite v način HDR. 

3. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. 

4. Dotaknite se . 

 

Fotoaparat spredaj ne podpira tehnologije HDR. 

Fotografiranje z avdio upravljanjem

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Z dotikom na  > preklopite v način z avdio upravljanjem. 

3. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. Telefon posname fotografijo, ko 

okoljski hrup doseže določeno raven glasnosti. 
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Fotografiranje z vodnim žigom

Fotografiji lahko kot vodne žige dodate čas, lokacijo, vreme in druge 

informacije.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Z dotikom na  > preklopite na način z vodnim žigom. 

3. Povlecite v levo ali desno na spodnjem delu zaslona in izberite vodni žig.

4. Povlecite vodni žig in prilagodite njegov položaj.

5. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. 

6. Dotaknite se . 

Nastavitev ločljivosti fotoaparata

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na iskalu se dotaknite  > Kamera ali Video.

3. Dotaknite se Velikost slike aliKakovost videoposnetka . 

4. Izberite ločljivost za fotografije in video posnetke.

Nastavitev lokacije shranjevanja fotografij

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na iskalu se dotaknite  > Drugo > Shrani na.

3. Nato lahko naredite naslednje:

•Z dotikom polja Kartica SD se fotografije ali videoposnetki shranjujejo na 

kartico microSD. 

•Z dotikom polja Notranji pomnilnik se fotografije ali videoposnetki 

shranjujejo v notranji pomnilnik. 
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Galerija

Ogled fotografij ali videoposnetkov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se albuma.

3. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka za ogled v celozaslonskem 

načinu.

 

Pri ogledu fotografij približajte dva prsta skupaj za pomanjšavo oz. ju 

razmaknite za povečavo.

Predvajanje diaprojekcije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se albuma.

3. Dotaknite se  > Diaprojekcija za predvajanje diaprojekcije fotografij v 

albumu.

4. Za zaustavitev diaprojekcije se dotaknite zaslona.

Urejanje fotografije

Prilagodite lahko svetlost, nasičenost, velikost slike in drugo. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite urejati.

3. Dotaknite se  > Urejanje. 

4. Izberite način obdelave fotografije. 

5. Izberite poseben učinek in sledite navodilom na zaslonu, da uredite sliko.

6. Ko končate, se dotaknite za shranjevanje sprememb.
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Vrtenje fotografije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite zavrteti.

3. Dotaknite se  > Zasukaj levo ali Zasukaj desno.

Brisanje fotografije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na seznamu fotografij se dotaknite . 

3. Izberite fotografijo, ki jo želite izbrisati, in se dotaknite IZBRIŠI.

4. Dotaknite se Izbriši. 

Skupna raba fotografij ali videoposnetkov

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

Fotografije in videoposnetke lahko daste v skupno rabo z uporabo e-pošte, 

povezave Bluetooth in na druge načine.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se albuma. 

3. Dotaknite se in v prikazanem meniju z možnostmi izberite način skupne 

rabe. 

4. Izberite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite dati v skupno rabo.

5. Dotaknite se SKUPNA RABA in upoštevajte navodila na zaslonu za prenos 

fotografije ali videoposnetka v skupno rabo. 

Nastavljanje fotografije kot ozadja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

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

3. Dotaknite se  > Nastavi kot. 

4. Nato lahko naredite naslednje: 
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•Dotaknite se Ozadje zaklenjenega zaslona, z vlečenjem okvirjev 

spremenite velikost mreže ter z dotikom na V redu nastavite fotografijo 

kot ozadje zaklenjenega zaslona. 

•Dotaknite se Ozadje začetnega zaslona, z vlečenjem okvirjev spremenite 

velikost mreže ter z dotikom na NASTAVI OZADJE nastavite fotografijo 

kot ozadje začetnega zaslona. 

Glasba

Poslušanje glasbe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Izberite kategorijo.

3. Dotaknite se pesmi, ki jo želite predvajati. 

4. Dotaknite se pesmi, ki se predvaja, da vnesete glavni vmesnik za 

predvajanje. 

Povlecite v levo ali v desno, da preklopite med naslovnico 

albuma in besedilom. 
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Med predvajanjem pesmi lahko z dotikom na zaprete zaslon za 

predvajanje brez zaustavitve pesmi. Če se želite vrniti na zaslon za 

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

se predvaja. 

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Seznami predvaj. > Nov seznam predvajanja. 

3. Za poimenovanje seznama predvajanja se dotaknite besedilnega polja, 

nato se dotaknite Shrani. 

4. V prikazanem pogovornem oknu se dotaknite V REDU.

5. Izberite pesmi, ki jih želite dodati.

6. Dotaknite se ADD. 

Z dotikom na pesem dodate med Priljubljeno. 

Z dotikom na preklopite med različnimi načini predvajanja 

(ponovitev trenutne pesmi, ponovitev seznama predvajanja, 

naključno in zaporedno predvajanje). 

•Za predvajanje se dotaknite , za zaustavitev pa . 

•Z dotikom na se pomaknete nazaj na prejšnjo pesem.

•Z dotikom na preskočite na naslednjo pesem.

Za upravljanje predvajanja povlecite drsnik.

Dotaknite se za prikaz menija z možnostmi, ki omogočajo 

dodatne postopke.

Z dotikom na omogočite ali onemogočite DTS avdio. 
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Predvajanje seznama predvajanja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Seznami predvaj.. 

3. Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite predvajati, ga zadržite in se 

dotaknite Predvajaj. 

Nastavitev pesmi kot melodije zvonjenja

Ali želite ob klicu poslušati svojo najbolj priljubljeno pesem? Nastavite jo kot 

melodijo zvonjenja.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Izberite kategorijo.

3. Dotaknite se pesmi, ki jo želite nastaviti kot melodijo zvonjenja, jo zadržite 

in se dotaknite Nastavi kot ton zvonjenja. 
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Mobilna podatkovna povezava

Vklop vašega mobilnega omrežja

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Mobilna omrežja. 

3. Potrdite okence Podatki omogočeni.

 

Ko ne potrebujete dostopa do interneta, izklopite svoje mobilno 

omrežje, da prihranite porabo baterije in zmanjšate porabo mobilnih 

podatkov. 

Ustvarjanje dostopne točke APN

Ime dostopne točke (APN) je nujen parameter za povezovanje telefona z 

mobilnim omrežjem ali pošiljanje sporočil MMS. Običajno se nastavi 

samodejno, ko vstavite kartico SIM v telefon. Če se vaš telefon ne more 

povezati z mobilnim omrežjem prek samodejno nastavljenega APN, se obrnite 

na svojega ponudnika storitev za parametre in podatke o ustvarjanju novega 

APN. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Mobilna omrežja. 

3. Dotaknite se Imena dostopnih točk. 

4. Dotaknite se  > Nov APN. 

5. Vnesite ime dostopne točke in druge parametre. 

6. Dotaknite se Shrani. 
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Omrežje Wi-Fi

Telefon se lahko povezuje v omrežja Wi-Fi. Na nakaterih javnih mestih, kot so 

letališča in knjižnice, so za uporabo na voljo omrežja Wi-Fi. Uporaba omrežij 

Wi-Fi, ki jih ponujajo nekateri ponudniki internetnih storitev, je lahko 

plačljiva. Preden začnete uporabljati javno dostopno točko Wi-Fi, preverite 

pravila obračunavanja ponudnika storitev. 

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite stikala Wi-Fi, da ga vključite.

3. Dotaknite se Wi-Fi. Telefon bo poiskal razpoložljiva omrežja Wi-Fi in jih 

prikazal.

4. Dotaknite se omrežja Wi-Fi, na katerega se želite povezati. 

•Če je omrežje odprto, se lahko neposredno povežete z njim. 

•Če je omrežje Wi-Fi šifrirano, na poziv vnesite geslo, nato se dotaknite 

Vzpostavi povezavo. 

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi z uporabo WPS

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

Fi. Enostavno pritisnite gumb WPS in vnesite PIN, da povežete telefon z 

usmerjevalnikom Wi-Fi, ki podpira WPS. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite stikala Wi-Fi, da ga vključite.

3. Dotaknite se Wi-Fi. 

4. Dotaknite se  > Gumb za WPS in pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku 

Wi-Fi. 

 

Da se povežete z omrežjem Wi-Fi s pomočjo PIN-a WPS, se dotaknite  

> Vnesite PIN za WPS. 
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Skupna raba mobilne podatkovne povezave 

telefona

Dostopna točka Wi-Fi

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

jim da v souporabo svojo mobilno podatkovno povezavo. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite in nato zavihka Vse.

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

3. Dotaknite se Inter. in pren. dost. toč.. 

4. Izberite potrditveno okence Pren. brezžična dost. točka, da vključite 

dostopno točko Wi-Fi. 

5. Dotaknite se Nastavitve prenosne vroče točke Wi-Fi > Konfig. brezžič. 

dostop. točko. 

6. Nastavite ime, način šifriranja in geslo dostopne točke Wi-Fi. 

 

Zaradi večje varnosti je priporočljivo, da nastavite način šifriranja na 

WPA2PSK.

7. Dotaknite se Shrani. 

V napravi, ki jo želite uporabiti, poiščite omrežje Wi-Fi svojega telefona in se 

povežite z njim. 
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Bluetooth

Vaš telefon ima možnost povezave Bluetooth, kar pomeni, da ga lahko 

povežete z drugimi napravami z vključeno povezavo Bluetooth za brezžični 

prenos podatkov. Ko uporabljate Bluetooth, ste lahko od drugih naprav 

Bluetooth oddaljeni največ 10 metrov (33 čevljev). 

Vklop in izklop povezave Bluetooth

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Bluetooth, da vključite ali izključite Bluetooth. Po 

vklopu povezave Bluetooth se v vrstici stanja prikaže . 

 

Izključite Bluetooth, ko ga ne potrebujete, zaradi varčevanja z baterijo. 

Preimenovanje vašega telefona

Pred preimenovanjem svojega telefona vklopite Bluetooth. Privzeto ime 

vašega telefona je njegov model. Ime lahko spremenite tako, da bo bolj 

osebno in ga bo lažje najti.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Bluetooth. 

3. Dotaknite se  > Preimenuj telefon. 

4. Preimenujte svoj telefon in se dotaknite Preimenuj.

Iskanje drugih naprav Bluetooth in seznanjanje z njimi

Pred seznanjanjem vašega telefona z drugo napravo vklopite Bluetooth. 

Prikaže se ime vašega telefona. Izberite potrditveno polje poleg imena 

telefona, da telefon nastavite kot viden za druge naprave Bluetooth. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
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2. Pod Vse se dotaknite Bluetooth. Vaš telefon nato začne iskati druge 

naprave Bluetooth v dosegu.

3. Na seznamu zaznanih naprav Bluetooth se dotaknite naprave in 

upoštevajte navodila na zaslonu za seznanjanje z njo. 

Če želite prekiniti povezavo s seznanjeno napravo Bluetooth, se pod 

POVEZANE NAPRAVE dotaknite  > Prekliči seznanitev. 

 

Če ne morete vzpostaviti povezave Bluetooth z drugo napravo, morda ta 

naprava ni združljiva z vašim telefonom. 

Skupna raba datoteke z uporabo povezave Bluetooth

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

omogočite Bluetooth in ju seznanite. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, jo zadržite in se dotaknite V 

skupno rabo > Bluetooth. 

3. Izberite napravo. 

Sprejemanje datoteke z uporabo povezave Bluetooth

Ko vaš telefon prejme zahtevo za prenos datoteke, se prikaže pogovorno 

okno Prenos datoteke. Dotaknite se Sprejmi za začetek prejemanja datoteke. 

Odprete lahko okno za obvestila in opazujete napredek prejemanja datoteke. 

Privzeto so prejete datoteke shranjene v mapi bluetooth v aplikaciji Upravitelj 

datotek. 

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct omogoča, da se dve napravi medsebojno povežeta za prenos 

podatkov brez uporabe dostopne točke.

Povezovanje dveh naprav s funkcijo Wi-Fi Direct

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Wi-Fi za vklop omrežja Wi-Fi.
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3. Na seznamu omrežij Wi-Fi se dotaknite Wi-Fi direct za iskanje razpoložljivih 

naprav. 

4. Izberite napravo.

Pošiljanje datoteke s funkcijo Wi-Fi Direct

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, jo zadržite in se dotaknite V 

skupno rabo. 

3. Dotaknite se Wi-Fi Direct za iskanje razpoložljivih naprav. 

4. Izberite napravo. 

Prejem datoteke s funkcijo Wi-Fi Direct

Po prihodu datoteke z uporabo funkcije Wi-Fi Direct jo telefon začne 

samodejno prejemati. Odprete lahko okno za obvestila in opazujete napredek 

prejemanja datoteke. 

Privzeto so prejete datoteke shranjene v mapi Wi-Fi Direct v Upravitelj 

datotek.

Povezovanje telefona z računalnikom

Način MTP

Način MTP omogoča prenos predstavnostnih datotek, kot so fotografije, 

pesmi in videoposnetki, med telefonom in računalnikom. Potreben je 

Windows Media Player 11 ali novejša različica. 

1. Za povezavo telefona z računalnikom uporabite USB kabel. 

2. Na zaslonu Načini povezovanja USB se dotaknite Upravitelj datotek v 

napravi (MTP). Gonilnik telefona se samodejno namesti na računalnik.

3. Po namestitvi gonilnika odprite nov pogon in začnite s prenosom 

predstavnostnih datotek med telefonom in računalnikom. 

Večpredstavnostno vsebino na svojem telefonu si lahko ogledate samo s 

programom Windows Media Player.
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Način HiSuite

HiSuite je v podjetju Huawei razvita aplikacija za prenos datotek, ki omogoča 

ustvarjanje varnostne kopije, sinhronizacijo in prenos podatkov med 

telefonom in računalnikom.

1. Za povezavo telefona z računalnikom uporabite USB kabel. 

2. Na zaslonu Načini povezovanja USB se dotaknite PC Suite (HiSuite). 

Gonilnik telefona se samodejno namesti na računalnik.

3. Na računalniku odprite nov pogon, dvokliknite na 

HiSuiteDownLoader.exe in upoštevajte navodila na zaslonu za 

namestitev aplikacije HiSuite. Podatke iz svojega telefona lahko nato 

urejate v prikazanem oknu aplikacije HiSuite. 

Način bliskovnega pogona USB

Če je v vašem telefonu vstavljena kartica microSD, lahko telefon uporabljate 

kot bliskovni pogon USB ter prenašate datoteke med svojo kartico microSD in 

računalnikom. 

1. Za povezavo telefona z računalnikom uporabite USB kabel. 

2. Na zaslonu Načini povezovanja USB se dotaknite Bliskovni pogon USB. 

Gonilnik telefona se samodejno namesti na računalnik.

3. Po namestitvi gonilnika računalnik identificira vaš telefon kot bliskovni 

pogon USB. Za ogled datotek na vaši kartici microSD odprite nov pogon. 

Povezovanje telefona z napravo za 

shranjevanje USB

Če želite prenesti podatke, lahko svoj telefon neposredno povežete z napravo 

za shranjevanje USB z uporabo USB OTG kabla. Združljive naprave za 

shranjevanje USB vključujejo bliskovne pogone USB, čitalce kartic in telefone 

z vstavljeno kartico microSD. 

 

Za nakup USB OTG kabla se obrnite na pooblaščenega prodajalca Huawei 

ali na prodajalca svoje naprave. 
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Pred povezavo svojega telefona z drugim telefonom se prepričajte, da ima 

telefon nameščeno kartico microSD. Postopek za vzpostavitev povezave in 

branje podatkov, shranjenih na kartici microSD:

1. Telefona povežite z USB OTG kablom in USB kablom.

2. V telefonu, v katerem želite brati podatke, vklopite način množičnega 

shranjevanja USB.

3. Na svojem telefonu se dotaknite  > USB za branje podatkov s kartice 

microSD na drugem telefonu. 

4. Ko končate, se dotaknite na svojem telefonu. Pod Vse se dotaknite 

Pomnilnik > Izpni pomnilnik USB. 

 

Za povezavo svojega telefona z drugimi vrstami naprav za shranjevanje 

USB uporabite kabel USB OTG za povezavo svojega telefona z napravo in 

se dotaknite  > USB na svojem telefonu. 

Kabel USB OTG

Kabel USB
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Ustvarjanje mape

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Lokalno se dotaknite Notranji ali Kartica SD. 

3. Dotaknite se  > Nova mapa. 

4. Poimenujte mapo in se dotaknite Shrani. 

Iskanje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Lokalno se dotaknite Notranji ali Kartica SD. 

3. Dotaknite se  > Išči. 

4. Vnesite delno ali celotno ime datoteke. Med tipkanjem se prikazujejo 

rezultati iskanja. 

Kopiranje, izrezovanje in lepljenje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Lokalno se dotaknite Notranji ali Kartica SD. 

3. Dotaknite se ali .

4. Dotaknite se datoteke, ki jo želite kopirati ali izrezati, in se nato dotaknite 

KOPIRAJ ali IZREŽI. 

5. Izberite mesto, kamor želite prilepiti datoteko, in se dotaknite PRILEPI. 
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Stiskanje in razširjanje datotek

Datoteke lahko stisnete v datoteke .zip, da prihranite prostor, ali razširite 

datoteke .zip in .rar. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Lokalno se dotaknite Notranji ali Kartica SD. 

3. Dotaknite se  > Stisni. 

4. Izberite datoteko ali mapo, ki jo želite stisniti, in se dotaknite STISNI. 

5. Izberite pot za shranjevanje stisnjene datoteke, jo poimenujte in se 

dotaknite V REDU. 

Za razširjanje datoteke se dotaknite datoteke, jo zadržite in iz prikazanega 

menija z možnostmi izberite Izvleci.

Preimenovanje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Lokalno se dotaknite Notranji ali Kartica SD. 

3. Dotaknite se datoteke, ki jo želite preimenovati, jo zadržite in se dotaknite 

Preimenuj. 

4. Preimenujte datoteko in se dotaknite V REDU.

Brisanje datoteke

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Lokalno se dotaknite Notranji ali Kartica SD. 

3. Dotaknite se . 

4. Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati, in se dotaknite Izbriši.

5. Dotaknite se V REDU. 
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Ustvarjanje bližnjice za datoteko ali mapo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Lokalno se dotaknite Notranji ali Kartica SD. 

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

zadržite ter iz prikazanega menija z možnostmi izberite Bližnjice na 

namizju. 

Preverjanje stanja pomnilnika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Lokalno se dotaknite  > Shramba. 

3. Na zaslonu Pomnilnik si lahko ogledate skupen in razpoložljiv prostor v 

notranjem pomnilniku ali na kartici microSD.
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Prenos aplikacij

Na voljo je bogat izbor aplikacij iz različnih virov. Na voljo vam je: 

• Prenos aplikacij iz Googlove trgovine Play Store. 

• Prenos aplikacij iz spletnih strani z brskalnikom telefona. 

• Prenos aplikacij z računalnikom in nato kopiranje aplikacij v telefon. 

• Priključitev telefona na računalnik in prenos aplikacij s pomočjo HiSuite ali 

neke druge aplikacije tretjih ponudnikov. 

Nameščanje aplikacije

 

Trgovina Play Store naj bo vaš glavni vir za prenos. Aplikacije, ki jih 

prenesete iz drugih virov, so lahko zlonamerne ali pa niso združljive z 

vašim telefonom. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Kategorije se dotaknite Aplikacije. 

3. Na seznamu aplikacij se dotaknite aplikacije, ki jo želite namestiti, in sledite 

navodilom na zaslonu med nameščanjem.

 

Med nameščanjem sledite navodilom na zaslonu ter nastavite dovoljenja 

aplikacije, ki zagotavljajo zaščito vašega telefona in zasebnosti.

Prikaz informacij o aplikacijah

Ogledate si lahko velikost in pravice dostopa aplikacij, ki so nameščene v 

vašem telefonu. Ogledate si lahko tudi aplikacije, ki se trenutno izvajajo, in 

preverite stanje delovanja sistema. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .
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2. Pod Vse se dotaknite Upravljaj programe. 

3. Izberite vrsto aplikacij: prenesene, izvajajoče se ali vse. 

4. Dotaknite se aplikacije, da si ogledate podrobnosti o njej. Povlecite 

navzgor ali navzdol, da si ogledate več podatkov. 

Skupna raba aplikacije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite aplikacijo, ki jo želite dati v 

skupno rabo, dokler se na vrhu zaslona ne pokaže . 

2. Povlecite aplikacijo na . 

3. V pogovornem oknu, ki se odpre, izberite način skupne rabe in sledite 

navodilom na zaslonu, da daste aplikacijo v skupno rabo.

 

Sistemskih aplikacij ni mogoče dati v skupno rabo. 

Odstranjevanje aplikacije

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Upravljaj programe. 

3. Povlecite na Vse in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti. 

4. Dotaknite se Odstrani > V redu. 

 

Nekaterih vnaprej nameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Čiščenje predpomnilnika aplikacij

Predpomnilnik aplikacij lahko počistite, če želite sprostiti shrambo v telefonu. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Upravljaj programe. 

3. Povlecite na Vse in se dotaknite Počisti predpomnilnik. 
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Optimiranje sistema

Skeniranje telefona

Skeniranje telefona vam omogoča popoln pregled stanja delovanja vašega 

telefona in hitro optimizacijo sistema.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Išči ali Dotik za pregled.

Ko je pregled končan, sledite navodilom na zaslonu glede čiščenja vsebine 

koša za smeti, optimizacije sistema in odprave morebitnega ogrožanja vašega 

telefona.

Pospeševalnik telefona

Če se vam dogaja, da telefon deluje počasi, ste morda naložili preveč aplikacij, 

ki porabijo preveč spomina. Optimizirajte svoj sistem s pospeševalnikom 

telefona. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Pospeševalnik telefona. 

3. Izberite neželene aplikacije in se dotaknite ZAPRI. 

Čistilec shrambe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Čistilec shrambe. 

3. Dotaknite se Pametno pregledovanje in očistite shrambo svojega telefona 

glede na rezultate skeniranja.  
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Na zaslonu Čistilec shrambe se dotaknite za vsakodnevno čiščenje 

predpomnilnika vašega telefona, za mesečno čiščenje sličic in za 

opominjanje v primeru, da vaš prostor za shranjevanje postaja 

premajhen.

Upravitelj porabe

Nastavitev načina varčevanja z energijo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Način za varčevanje z energijo. 

3. Na zaslonu Način za varčevanje z energijo lahko naredite naslednje: 

•Dotaknite se Običajno, da omogočite navadni način. 

•Dotaknite se Pametno, da omogočite pametni način, v katerem bo vaš 

telefon varčeval z energijo, medtem pa boste lahko še vedno uporabljali 

vse funkcije telefona. 

•Dotaknite se Izredno, da omogočite način ultra varčevanja z energijo. V 

tem načinu se lahko uporabljajo samo Klicalnik, Sporočila in Stiki.

Optimizacija načrta porabe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Način za varčevanje z energijo. 

3. Dotaknite se Nadziranje porabe in ročno optimizirajte načrt porabe 

energije glede na rezultate skeniranja. 

Filter za nadlegovanje

Filter za nadlegovanje

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se Filter za nadlegovanje. 
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3. Na zaslonu Filter za nadlegovanje lahko naredite naslednje: 

•Dotaknite se Klici ali Sporočila, da si ogledate blokirane klice ali sporočila. 

•Z dotikom na Sez. nezaž. > DODAJ STIKE dodate številko na črno listo. 

 

Na zaslonu Filter za nadlegovanje se dotaknite za vklop ali izklop 

filtra za nadlegovanje in opomnikov za prestrezanje.

Upravitelj obvestil

Nekatere aplikacije lahko v vaš telefon potiskajo obvestila vseh vrst. Z 

upraviteljem obvestil lahko nastavite pravila za omejevanje obveščanja, s 

čimer se izognete prejemanju nepotrebnih informacij. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Povlecite v levo in se dotaknite Upravitelj obvestil. 

3. Na zaslonu Upravitelj obvestil lahko naredite naslednje: 

•Dotaknite se Pravila, da si ogledate aplikacije, ki pošiljajo obvestila v okno 

za obvestila in nastavite pravice potiskanja za svoje aplikacije. 

•Dotaknite se Dnevnik, da si ogledate blokirana obvestila.
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in posodobitve

Varnostno kopiranje podatkov v lokalno 

shrambo

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Izberite ali počistite potrditveno okence Šifriraj varnostno kopijo. Ko je 

datoteka varnostne kopije šifrirana, boste za dostop potrebovali geslo. 

3. Dotaknite se Nova varnostna kopija. 

4. Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, ter sledite navodilom na 

zaslonu, da opravite varnostno kopiranje. 

Varnostno kopirane datoteke so privzeto shranjene v mapi HuaweiBackup v 

aplikaciji Upravitelj datotek. 

 

Šifrirane datoteke varnostnih kopij lahko obnovi samo Varnostno 

kopiranje različice 3.2.26 ali novejše. Da preverite svojo različico, odprite 

Varnostno kopiranje in se nato dotaknite  > Nastavitve > Vizitka.

Varnostno kopiranje podatkov v napravo za 

shranjevanje USB

Povežite napravo za shranjevanje USB in svoj telefon s kablom USB OTG. 

Preverite, ali vaš telefon zazna napravo za shranjevanje USB. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se  > Varnostno kopiraj v zunanjo shrambo USB. 

3. Izberite ali počistite potrditveno okence Šifriraj varnostno kopijo. 

4. Dotaknite se Nova varnostna kopija. 
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5. Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, ter sledite navodilom na 

zaslonu, da opravite varnostno kopiranje. 

 

Za več informacij o povezovanju svojega telefona z napravo za 

shranjevanje USB glejte Povezovanje telefona z napravo za shranjevanje 

USB. 

Obnavljanje podatkov iz lokalne shrambe

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > . 

2. Izberite datoteko varnostne kopije, ki jo želite obnoviti. Pri tem si lahko 

pomagate s časom varnostnega kopiranja datoteke. 

3. Če je datoteka varnostne kopije šifrirana, na poziv vnesite geslo, nato pa se 

dotaknite V REDU. 

4. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite OBNOVITEV. 

Obnavljanje podatkov iz naprave za 

shranjevanje USB

Povežite napravo za shranjevanje USB in svoj telefon s kablom USB OTG. 

Preverite, ali vaš telefon zazna napravo za shranjevanje USB. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > . 

2. Dotaknite se  > Varnostno kopiraj v zunanjo shrambo USB. 

3. Izberite datoteko varnostne kopije, ki jo želite obnoviti. Pri tem si lahko 

pomagate s časom varnostnega kopiranja datoteke. 

4. Če je datoteka varnostne kopije šifrirana, na poziv vnesite geslo, nato pa se 

dotaknite V REDU. 

5. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, in se dotaknite OBNOVITEV. 

 

Za več informacij o povezovanju svojega telefona z napravo za 

shranjevanje USB glejte Povezovanje telefona z napravo za shranjevanje 

USB. 
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Obnovitev tovarniških nastavitev

 

Če telefon obnovite v tovarniške nastavitve, iz njegove shrambe izbrišete 

vse osebne podatke, kar vključuje tudi podatke o vaših računih, 

nastavitve sistema in aplikacij ter nameščene aplikacije. Pred obnovitvijo 

v tovarniške nastavitve varnostno kopirajte pomembne podatke v 

telefonu. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse 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.

 

•Uporaba neavtorizirane programske opreme drugega avtorja za 

posodobitev vašega telefona lahko poškoduje telefon ali ogroža 

varnost vaših osebnih informacij. Priporočljivo je, da posodabljanje 

izvajate prek funkcije spletne posodobitve telefona ali da prenesete 

uradne posodobitvene pakete z uradne spletne strani družbe Huawei.

•Med posodobitvijo sistema se lahko izbrišejo vsi vaši podatki. 

Priporočamo, da pred posodabljanjem telefona varnostno kopirate 

pomembne podatke.

Za ročno posodobitev telefona pojdite na začetni zaslon, preverite 

posodobitve tako, da se dotaknete  > Posodobitve > Sistemske 

posodobitve > Spletna posodobitev, nato pa sledite navodilom na zaslonu za 

posodobitev svojega telefona prek spleta. 
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Koledar

Koledar je vaš osebni pomočnik za pomoč pri upravljanju, urejanju in 

nadzorovanju vseh pomembnih dogodkov. Če ste shranili informacije o 

rojstnih dnevih svojih stikov, Koledar samodejno ustvari opomnike za rojstne 

dneve. 

Ustvarjanje dogodka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Dotaknite se . 

3. Vnesite podrobnosti o dogodku, npr. ime dogodka, čas, lokacijo in 

pogostost ponovitev.

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. 

Skupna raba dogodka

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Izberite dogodek, ki ga želite dati v skupno rabo. 

3. Dotaknite se za skupno rabo dogodka z uporabo povezave Bluetooth, 

e-pošte ali drugih načinov. 
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Ura

Ura omogoča prikaz časa po svetu, uporabo štoparice ali časovnika za 

beleženje časa, oz. nastavitev alarmov za jutranje bujenje.

Alarm

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Možnosti pod Alarm: 

•Dodaj alarm: Dotaknite se in nastavite čas alarma, melodijo 

zvonjenja, pogostost ponovitev in drugo. Nato se dotaknite KONČANO. 

•Vklopi ali izklopi alarm: Za vklop ali izklop alarma se dotaknite 

preklopnega gumba na desni strani alarma. 

•Konfigurirajte nastavitve alarma: Dotaknite se in nastavite trajanje 

dremeža, ali alarm zvoni v tihem načinu in kaj naredijo gumbi za glasnost 

ob pritisku nanje. 

• Izbriši alarm: Dotaknite se , izberite alarm, ki ga želite izbrisati, in se 

dotaknite IZBRIŠI. 

Svetovna ura

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Možnosti pod Svet. ura: 

•Dodaj mesto: Dotaknite se , vnesite ime mesta oz. ga izberite s 

seznama mest in se dotaknite mesta, ki ga želite dodati. 

•Nastavite svoj časovni pas: Z dotikom na nastavite domači časovni pas 

ter sistemski datum in čas. 

• Izbriši mesto: Dotaknite se , izberite mesto, ki ga želite izbrisati, in se 

dotaknite ODSTRANI. 
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Štoparica

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na zavihku Štoparica se dotaknite Začni za začetek odštevanja časa. 

3. Dotaknite se Krog za beleženje več časov. 

4. Dotaknite se Ustavi za zaustavitev štoparice. 

Dotaknite se Ponastavi za brisanje vseh zapisov štoparice. 

Časovnik

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Na zavihku ČASOVNIK zavrtite številčnico, da nastavite čas časovnika, oz. 

se dotaknite neke možnosti za hitro izbiro trajanja časa. 

 

Dotaknite se za nastavitev zvoka časovnika.

3. Ko končate, se dotaknite Začni za vklop časovnika. 

4. Ko se časovnik izteče, telefon predvaja melodijo in začne odštevati 

naknadni čas. Z dotikom polja Zapri zaustavite melodijo in ponastavite 

števec. 

 

Ko števec deluje, ga lahko ponastavite z dotikom na Ponastavi. 

Vreme

Aplikacija "Vreme" zagotavlja informacije o vremenu za poljubna mesta po 

svetu. Informacije o vremenu lahko delite s svojimi prijatelji in sorodniki. 

 

Pred uporabo aplikacije Vreme na svojem telefonu vklopite GPS in 

podatkovno storitev. 
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Dodajanje mesta

Dodajte mesta in preverite podatke o vremenu v realnem času. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se  > . 

3. Vnesite ime mesta. Prikažejo se ustrezna mesta. 

4. Izberite mesto, ki ga želite dodati.

 

Poleg svojega trenutnega mesta lahko dodate še devet drugih mest. 

Nastavitev privzetega mesta

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se . 

3. Dotaknite se na desni strani mesta, ki ga želite nastaviti kot privzeto 

mesto.

 

Za prerazporeditev mest v seznamu mest se dotaknite  > 

Prerazporeditev mest.

Brisanje mesta

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Dotaknite se  > . 

3. Izberite mesto, ki ga želite izbrisati, in se dotaknite ZBRIŠI (%d).

Posodobitev informacij o vremenu

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

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

posodobiti informacije o vremenu.
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3. Za posodobitev informacij o vremenu se dotaknite .

 

Vreme lahko nastavite tudi na način za samodejno posodabljanje. 

Dotaknite se  >  > Nastavitve, izberite Samodejno posodabljanje 

in nastavite Interval posodabljanja. Telefon nato posodablja informacije 

o vremenu v intervalu, ki ste ga nastavili.

Skupna raba informacij o vremenu

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

sporočil, s katerimi opomnite svoje sorodnike in prijatelje na spremembe 

vremena.

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite Orodja > .

2. Povlecite v levo ali v desno, da poiščete mesto, ki ga želite dati v skupno 

rabo.

3. Dotaknite se za prikaz zaslona za pošiljanje sporočil.

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

telefonsko številko. Med tipkanjem se prikažejo ustrezni stiki. Dotaknite se 

za izbiro stika. 

 

Dotaknite se , da izberete več stikov. 

5. Za pošiljanje informacij o vremenu se dotaknite Pošlji. 
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Vklop ali izklop letalskega načina

 

Sprejem ali prenos signala vašega telefona lahko moti sisteme v letalu. 

Ko ste v letalu, izklopite telefon ali preklopite na letalski način. V 

letalskem načinu so brezžične funkcije telefona onemogočene, vendar še 

vedno lahko poslušate glasbo ali igrate igrice. 

Za vklop ali izklop Let. način uporabite enega od naslednjih načinov: 

• Pritisnite in pridržite gumb za vklop, nato se dotaknite Let. način. 

• Na začetnem zaslonu se dotaknite . Pod Vse se dotaknite Let. način. 

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

Prilagajanje svetlosti zaslona

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Prikaz. 

3. Dotaknite se Svetlost. 

4. Za prilagajanje svetlosti zaslona potegnite drsnik v levo ali v desno.

 

Povlečete lahko tudi od vrstice stanja navzdol, da odprete okno za 

obvestila in svetlost zaslona prilagodite s pomočjo bližnjične tipke. 

Spreminjanje nastavitev zvokov

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Zvok. 

3. Na zaslonu Zvok lahko naredite naslednje: 
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•Dotaknite se Glasnost in premaknite drsnike za nastavitev glasnosti 

glasbe, zvonjenja, zvokov obvestil, alarmov, klicev idr. 

•Dotaknite se Tihi način, da vključite ali izključite tihi način. 

• Izberite ali počistite potrditveno okence Vibriranje v tihem načinu, da 

nastavite vibriranje telefona v tihem načinu. 

• Izberite ali počistite potrditveno okence Vibriranje ob zvonjenju, da 

nastavite vibriranje telefona pri dohodnih klicih.

•Z dotikom na Melodija zvonjenja telefona izberite melodijo zvonjenja.

•Dotaknite se Privzeti zvok obvestil, da izberete zvok obvestila. 

• Izberite ali počistite Način DTS, da vključite ali izključite avdio DTS. 

•Označite ali počistite potrditveno okence pod SISTEM, da vključite ali 

izključite zvok obvestil ali vibracije, ko se dotaknete zaslona ali ga 

zaklenete, ko naredite zaslonski posnetek, pokličete številko itn.

Spreminjanje nastavitev prikaza

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Zaslon. 

3. Na zaslonu Zaslon lahko naredite naslednje: 

•Dotaknite se Svetlost, da nastavite svetlost zaslona. 

•Dotaknite se Barvna temperatura, da nastavite barvno temperaturo 

zaslona. Če želite barvno temperaturo prilagoditi ročno, počistite 

potrditveno polje Privzeto. 

•Dotaknite se Ozadje, da nastavite sliko za ozadje zaklenjenega in 

začetnega zaslona.

• Izberite ali počistite potrditveno okence Samodejno zasuči zaslon, da 

omogočite ali onemogočite funkcijo samodejnega vrtenja zaslona. Če je 

ta funkcija omogočena, se bo usmerjenost zaslona samodejno spremenila 

glede na način, na katerega držite telefon pri izvajanju določenih 
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operacij, kot je brskanje po spletnih straneh, ogledovanje slik ali pisanje 

sporočil. 

• Izberite ali počistite potrditveno okence Pametna osvetlitev ozadja, da 

omogočite ali onemogočite izboljšanje čitljivosti pri sončni svetlobi. Če je 

ta funkcija omogočena, bo vaš telefon prilagodil svetlost zaslona glede 

na svetlobo okolja in omogočil lažje branje pri močni svetlobi.

•Dotaknite se Stanje pripravljenosti, da nastavite čas ugašanja zaslona. Če 

telefon določeno obdobje miruje, samodejno zaklene zaslon, da prihrani 

baterijo. 

•Dotaknite se Sanjarjenje, da omogočite ali onemogočite ohranjevalnik 

zaslona. Če je ta funkcija omogočena, se ohranjevalnik zaslona 

samodejno pokaže, ko se telefon polni. 

•Dotaknite se Velikost pisave, da spremenite velikost pisave na zaslonu.

•Dotaknite se Slog pisave, da spremenite slog pisave na zaslonu.

•Dotaknite se Lučka za obvestila z utripanjem, da omogočite ali 

onemogočite utripajoči indikator ob prejemu obvestil.

Vklop ali izklop načina ne moti

Če ne želite nobenih motenj, ker se morate nečemu posvetiti, vključite način 

ne moti. V načinu ne moti bo vaš telefon zazvonil samo takrat, ko boste prejeli 

klic od dovoljenih stikov. Ostali klici bodo zavrnjeni, zvoki sporočil in drugih 

obvestil pa bodo utišani. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Ne moti. 

3. Na zaslonu Ne moti lahko naredite naslednje: 

•Dotaknite se Omogoči, da vključite ali izključite način ne moti. V načinu 

ne moti se v vrstici stanja prikaže . 

•Dotaknite se Načrtovano, da razporedite čas veljavnosti načina ne moti. 

•Dotaknite se Dovoljeni stiki, da dodate stike, od katerih boste sprejemali 

klice tudi v načinu ne moti. 
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•Dotaknite se Ponovi klice, da omogočite ali onemogočite funkcijo 

ponavljanja klicev. Če je funkcija ponavljanja klicev omogočena, drugi klic 

iz iste številke v 3 minutah ne bo utišan. 

Nastavitev datuma in časa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Datum in ura. 

3. Na zaslonu Datum in ura lahko naredite naslednje: 

•Označite potrditveni okenci Samodejna datum in ura in Samodejno nast. 

čas. pas, da uporabite datum in čas omrežja. 

•Počistite potrditveni okenci Samodejna datum in ura in Samodejno nast. 

čas. pas, če želite ročno nastaviti datum, čas in časovni pas. 

•Označite ali počistite potrditveno okence Uporabljaj 24-urno obliko, da 

preklopite med 12- in 24-urnim formatom.

•Dotaknite se Izberi obliko datuma, da izberete način prikaza datuma. 

Spreminjanje sistemskega jezika

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Jezik in vnos. 

3. Dotaknite se Jezik. 

4. Izberite jezik. 
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Nastavljanje kode PIN za kartico SIM

Skupaj s kartico SIM prejmete tudi osebno identifikacijsko številko (PIN), ki 

vam pomaga varovati podatke v telefonu. Če omogočite zaklepanje kartice 

SIM, morate vnesti PIN vsakič, ko vključite telefon. 

Preden se lotite naslednjega postopka, morate pridobiti kodo PIN svoje 

kartice SIM od ponudnika storitev. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Varnost. 

3. Dotaknite se Nastavi zaklepanje kartice SIM.

4. Potrdite okence Zakleni kartico SIM.

5. Vnesite svojo kodo PIN in se dotaknite V redu.

6. Dotaknite se Spremeni kodo PIN kartice SIM, da spremenite kodo PIN. 

 

Kartica PIN vam dovoli le omejeno število zaporednih napačnih poskusov 

vnosa kode PIN. Če to število presežete, morate vnesti kodo za 

odklepanje kode PIN (PUK), ki jo lahko dobite pri svojem ponudniku 

storitev. Omejeno je tudi število zaporednih napačnih vnosov kode PUK. 

Če to število presežete, bo vaša kartica SIM trajno uničena. Za 

podrobnosti o teh omejitvah se obrnite na svojega ponudnika storitev. 

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Funkcije za osebe s posebnimi potrebami, kot so geste za povečevanje in 

veliko besedilo, lahko vklapljate in izklapljate. 

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite .

2. Pod Vse se dotaknite Prip. za ljudi s pos. potr.. 
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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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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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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.

http://consumer.huawei.com/privacy-policy
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