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iPhone – kratek opis

iPhone – pregled
V tem priročniku so opisane funkcije sistema iOS 8 ter mobilnikov iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c,
iPhone 5s, iPhone 6 in iPhone 6 Plus.
iPhone 6
Sprejemnik/
sprednji mikrofon

Statusna
vrstica

Kamera
FaceTime

Kamera iSight

Stikalo
glasno/tiho
Gumba za
glasnost

Bliskavica True Tone

Mikrofon na
zadnji strani
Gumb
spanje/bujenje

Ikone aplikacij

Pladenj
kartice SIM

Zaslon na
večkratni dotik

Gumb Home/
senzor Touch ID

Priključek za
slušalke

Zvočnik

Spodnji mikrofon

Priključek Lightning

iPhone 6 Plus
Sprejemnik/
sprednji mikrofon

Statusna
vrstica

Kamera
FaceTime

Kamera iSight

Stikalo
glasno/tiho
Gumba za
glasnost
Ikone aplikacij
Zaslon na
večkratni dotik

Bliskavica True Tone

Gumb
spanje/bujenje
Mikrofon na
zadnji strani
Pladenj
kartice SIM
Gumb Home/
senzor
Touch ID

Priključek
za slušalke

Zvočnik

Spodnji mikrofon

Priključek Lightning
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iPhone 5s
Kamera FaceTime

Gumb
spanje/bujenje

Sprejemnik/
sprednji mikrofon

Kamera iSight

Stikalo
glasno/tiho

Mikrofon na
zadnji strani

Gumba za
glasnost

Bliskavica True Tone

Statusna vrstica

Ikone aplikacij

Pladenj
kartice SIM

Zaslon na
večkratni dotik

Gumb Home/
senzor Touch ID

Priključek za
slušalke

Zvočnik

Spodnji mikrofon

Priključek Lightning

Funkcije in aplikacije v mobilniku iPhone se lahko razlikujejo glede na model mobilnika iPhone,
ki ga imate, ter vašo lokacijo, jezik in operaterja. Če želite izvedeti, katere funkcije so podprte na
vašem območju, obiščite spletno stran www.apple.com/ios/feature-availability.
Opomba:  Aplikacije in storitve, ki pošiljajo ali prejemajo podatke prek mobilnega omrežja,
lahko povzročijo dodatne stroške. Za informacije o paketu, ki ste ga izbrali ob nakupu mobilnika
iPhone, in cenah se obrnite na svojega operaterja.

Dodatna oprema
Mobilniku iPhone je priložena naslednja dodatna oprema:

Slušalke Apple. Slušalke Apple EarPods z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom (iPhone 5
ali novejši) ali slušalke Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom (iPhone 4s) lahko
uporabljate za poslušanje glasbe, gledanje videoposnetkov in telefoniranje. Glejte razdelek
Uporaba slušalk Apple na strani 42.

Kabel za povezovanje. S priključkom Lightning za kabel USB (iPhone 5 ali novejši) ali 30-pinskim
priključkom za kabel USB (iPhone 4s) lahko povežete mobilnik iPhone z računalnikom za
sinhronizacijo in polnjenje.

Napajalnik USB Apple. Za polnjenje baterije mobilnika iPhone uporabljajte priključek Lightning
za kabel USB ali 30-pinski priključek na kabel USB.
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Orodje za odstranjevanje kartice SIM. Uporablja se za odstranjevanje pladnja kartice SIM. (Ni na
voljo na vseh območjih.)

Zaslon Multi-Touch
Mobilnik iPhone in njegove aplikacije lahko uporabljate z le nekaj preprostimi gibi – tapnite,
povlecite, podrgnite in uščipnite/raztegnite.

Gumbi
Večina gumbov na mobilniku iPhone so virtualni gumbi zaslona na dotik. Z nekaj fizičnimi
gumbi na napravi lahko upravljate osnovne funkcije, npr. vklopite mobilnik iPhone ali
prilagodite glasnost.

Gumb Vklop/izklop
Ko mobilnika iPhone ne uporabljate, pritisnite gumb Vklop/izklop, da ga zaklenete. S tem
preklopite zaslon v način spanja, prihranite baterijo in preprečite neželena dejanja, če se
dotaknete zaslona. Kljub temu lahko še vedno sprejemate klice, klice FaceTime, besedilna
sporočila, budilke in druga obvestila. Prav tako lahko poslušate glasbo in prilagajate glasnost.
Na mobilnikih iPhone 6 in iPhone 6 Plus je gumb Vklop/izklop na desni strani:

Gumb
spanje/bujenje
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Na starejših modelih iPhone je gumb Vklop/izklop na zgornjem robu:

Gumb
spanje/bujenje

iPhone se samodejno zaklene, če se zaslona ne dotaknete približno eno minuto. Če želite
prilagoditi čas, pojdite v Settings > General > Auto-Lock.
Vklopite mobilnik iPhone. Pritisnite in držite gumb Vklop/izklop, dokler se ne pojavi
logotip Apple.
Odklenite mobilnik iPhone. Pritisnite gumb Vklop/izklop ali Home, nato pa povlecite drsnik.
Izklopite mobilnik iPhone. Pritisnite in držite gumb Vklop/izklop, dokler se ne prikaže drsnik,
nato ga povlecite.
Za dodatno varnost lahko nastavite geslo za odklepanje mobilnika iPhone. Pojdite v Settings >
Touch ID & Passcode (modeli mobilnika iPhone s senzorjem Touch ID) ali Settings > Passcode
(drugi modeli). Glejte razdelek Uporaba gesla z zaščito podatkov na strani 44.

Gumb Home
Če pritisnete gumb Home, se prikaže domači zaslon s priročnimi bližnjicami.

Oglejte si odprte aplikacije. Dvokliknite gumb Home. Glejte razdelek Domači zaslon na strani 22.
Uporabite aplikacijo Siri (iPhone 4s ali novejši) ali glasovno upravljanje. Pritisnite in držite
gumb Home. Glejte razdelka Glasovno upravljanje na strani 32 in Poglavje 4, Siri, na strani 49.
Na modelih iPhone s Touch ID lahko senzor gumba Home prebere vaš prstni odtis, tako da vam
ni treba uporabiti običajnega gesla ali gesla Apple ID za odklepanje mobilnika iPhone ali za
nakupovanje v trgovinah iTunes Store, App Store in iBooks Store. Glejte razdelek Senzor Touch
ID na strani 45.
Poleg tega lahko z gumbom Home vklopite ali izklopite pripomočke za osebe s posebnimi
potrebami. Glejte razdelek Accessibility Shortcut na strani 148.
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Kontrolniki glasnosti
Ko se pogovarjate po telefonu ali poslušate pesmi, filme ali druge predstavnostne datoteke, lahko
z gumboma ob strani mobilnika iPhone prilagajate glasnost zvoka. Sicer z gumboma upravljate
tudi glasnost zvonjenja, opozoril in drugih zvočnih učinkov.
OPOZORILO:  Za pomembne informacije o tem, kako preprečite poškodbe sluha, glejte
Pomembne varnostne informacije na strani 178.

Povečanje
glasnosti
Zmanjšanje
glasnosti

Zaklenite glasnost zvonjenja in opozoril. Pojdite v Settings > Sounds in vklopite »Change with
Buttons«. Če želite omejiti glasnost za glasbo in videoposnetke, pojdite v Settings > Music >
Volume Limit.
Opomba:  V nekaterih državah Evropske unije (EU) vas mobilnik iPhone lahko opozori, da imate
glasnost nastavljeno nad tisto, ki je po priporočilih EU še varna za poslušanje. Če želite glasnost
povečati nad to raven, boste morali za kratek čas sprostiti upravljanje glasnosti. Če želite omejiti
največjo glasnost na to raven, pojdite v Settings > Music > Volume Limit in vklopite možnost
»EU Volume Limit«. Če želite preprečiti spremembe za omejitev glasnosti, pojdite v Settings >
General > Restrictions.
Z gumbom za glasnost lahko tudi fotografirate ali posnamete videoposnetek. Glejte razdelek
Snemanje fotografij in videoposnetkov na strani 93.

Stikalo Glasno/tiho
Premaknite stikalo Glasno/tiho, če želite iPhone prestaviti v način zvonjenja

ali v tihi način

.

Glasno

Tiho

V načinu zvonjenja iPhone predvaja vse zvoke. V tihem načinu mobilnik iPhone ne zvoni ali
predvaja opozoril in drugih zvočnih učinkov (vendar lahko vseeno vibrira).
Pomembno:  Opozorila budilke, zvočne aplikacije, kot je Music, in številne igre še vedno
predvajajo zvok prek vgrajenega zvočnika, tudi ko je iPhone v tihem načinu. V nekaterih
območjih se zvočni učinki za aplikaciji Camera in Voice Memos predvajajo, tudi ko je stikalo
Glasno/tiho nastavljeno na tiho.
Več informacij o spreminjanju nastavitev zvokov in vibriranja najdete v razdelku Zvoki in
utišanje na strani 36.
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Uporabite možnost »Do Not Disturb«. Z možnostjo »Do Not Disturb« You lahko utišate klice,
opozorila in obvestila. Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre Control Center,
in tapnite . Glejte razdelek Do Not Disturb na strani 36.

Ikone stanja
Ikone v vrstici stanja na vrhu zaslona ponujajo informacije o mobilniku iPhone:
Ikona stanja

Pomen
Mobilni signal

Ste v dosegu mobilnega omrežja ter lahko kličete in sprejemate
klice. Če ni signala, se prikaže »No Service«.

Letalski način

Letalski način je vklopljen – ne morete klicati in druge brezžične
funkcije so morda onemogočene. Glejte razdelek Potovanje z
mobilnikom iPhone na strani 48.

LTE

Operaterjevo omrežje LTE je na voljo in iPhone se lahko prek tega
omrežja poveže z internetom. (Modeli iPhone 5 ali novejši. Ni na
voljo na vseh območjih.) Glejte razdelek Mobilne nastavitve na
strani 185.

UMTS

Operaterjevo omrežje 4G UMTS (GSM) ali LTE (odvisno od
operaterja) je na voljo in iPhone se lahko prek tega omrežja poveže
z internetom. (Modeli iPhone 4s ali novejši. Ni na voljo na vseh
območjih.) Glejte razdelek Mobilne nastavitve na strani 185.

UMTS/EV-DO

Operaterjevo omrežje 3G UMTS (GSM) ali EV-DO (CDMA) je na voljo
in iPhone se lahko prek tega omrežja poveže z internetom. Glejte
razdelek Mobilne nastavitve na strani 185.

EDGE

Operaterjevo omrežje EDGE (GSM) je na voljo in iPhone se lahko
prek tega omrežja poveže z internetom. Glejte razdelek Mobilne
nastavitve na strani 185.

GPRS/1xRTT

Operaterjevo omrežje GPRS (GSM) ali 1xRTT (CDMA) je na voljo
in iPhone se lahko prek tega omrežja poveže z internetom. Glejte
razdelek Mobilne nastavitve na strani 185.

Klic prek omrežja
Wi-Fi

Mobilnik iPhone vzpostavlja klic prek omrežja Wi-Fi. Glejte razdelek
Vzpostavljanje klica na strani 51.

Wi-Fi

iPhone je povezan z internetom prek omrežja Wi-Fi. Glejte razdelek
Povezava z omrežjem Wi-Fi na strani 16.

Do Not Disturb

Funkcija »Do Not Disturb« je vklopljena. Glejte razdelek Do Not
Disturb na strani 36.

Osebna
dostopna točka

iPhone omogoča osebno dostopno točko za drugo napravo. Glejte
razdelek Osebna dostopna točka na strani 40.

Sinhronizacija

iPhone se sinhronizira z aplikacijo iTunes.

Dejavnost omrežja

Prikazuje dejavnost v omrežju. Nekatere aplikacije drugih
proizvajalcev lahko s to ikono prikazujejo aktiven proces.

Preusmeritev klica

Nastavljena je preusmeritev klica. Glejte razdelek Preusmeritev klica,
čakanje klica in ID klicatelja na strani 55.

VPN

Z omrežjem ste povezani prek povezave VPN. Glejte razdelek
Omrežni dostop na strani 176.

TTY

iPhone je nastavljen na delovanje z napravo TTY. Glejte razdelek
Podpora TTY na strani 172.

Ključavnica
pokončne orientacije

Zaslon mobilnika iPhone je zaklenjen v pokončni orientaciji. Glejte
razdelek Sprememba orientacije zaslona na strani 24.
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Ikona stanja

Pomen
Budilka

Budilka je nastavljena. Glejte razdelek Budilke in časovniki na
strani 100.

Lokacijske storitve

Element uporablja lokacijske storitve. Glejte razdelek Zasebnost na
strani 43.

Bluetooth®

Modra ali bela ikona: Bluetooth je vklopljen in seznanjen z napravo.
Siva ikona: Bluetooth je vklopljen. Če je mobilnik iPhone seznanjen z
napravo, je ta morda zunaj dosega ali izklopljena.
Ni ikone: Bluetooth je izklopljen.
Glejte razdelek Naprave Bluetooth na strani 42.

Baterija Bluetooth

Prikazuje stanje baterije seznanjene naprave Bluetooth.

Baterija

Prikazuje stanje baterije ali polnjenja mobilnika iPhone. Glejte
razdelek Polnjenje in spremljanje stanja baterije na strani 47.

Kartica SIM
Če ste prejeli kartico SIM za namestitev, jo namestite, preden nastavite iPhone.
Pomembno:  Za uporabo mobilnih storitev pri povezovanju v omrežja GSM in nekatera omrežja
CDMA potrebujete kartico Micro-SIM (iPhone 4s) ali kartico Nano-SIM (iPhone 5 ali novejši).
iPhone 4s ali novejši, ki je bil aktiviran v brezžičnem omrežju CDMA, bo morda tudi za povezavo
z omrežjem GSM potreboval kartico SIM, zlasti za mednarodno gostovanje. Vaš mobilnik iPhone
je predmet pravil vašega ponudnika brezžičnih storitev, ki lahko omejujejo uporabo drugih
ponudnikov storitev in gostovanja, kljub sklenjeni pogodbi o zahtevanih minimalnih storitvah.
Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika brezžičnih storitev. Od brezžičnega omrežja je
odvisno, katere mobilne zmogljivosti so na voljo.
Pladenj
kartice
SIM

Sponka za
papir ali
orodje za
odstranjevanje
kartice SIM
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Uvod
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Nastavitev in aktivacija mobilnika iPhone

·

OPOZORILO:  Za preprečevanje poškodb pred uporabo mobilnika iPhone preberite Pomembne
varnostne informacije na strani 178.
Aktivacijo lahko izvedete prek omrežja Wi-Fi ali, pri mobilniku iPhone 4s ali novejših, prek
mobilnega omrežja svojega operaterja (ni na voljo na vseh območjih). Če ni na voljo nobena
možnost, morate povezati mobilnik iPhone z računalnikom in ga aktivirati s funkcijo iTunes
(glejte naslednji razdelek).
Nastavite in aktivirajte mobilnik iPhone. Vklopite iPhone in sledite navodilom funkcije
Setup Assistant.
Setup Assistant vas vodi skozi postopke, med drugim te:
••

povezovanje z omrežjem Wi-Fi,

••

vpisovanje in ustvarjanje brezplačnega Apple ID-ja (potrebnega za različne funkcije in storitve,
med drugim iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store itd.),

••

vnos gesla,

••

nastavitev funkcij iCloud in iCloud Keychain,

••

vklop priporočenih funkcij, npr. Location Services,

••

aktiviranje mobilnika iPhone pri ponudniku.

Med nastavitvijo lahko izvedete tudi obnovitev iz varnostne kopije iTunes ali iCloud.
Opomba:  Find My iPhone se vklopi, ko se vpišete v storitev iCloud. Vklopi se možnost »Activation
Lock«, ki onemogoči drugim, da bi aktivirali vaš mobilnik iPhone, tudi če je popolnoma
obnovljen. Preden prodate ali podarite vaš mobilnik iPhone, ga morate ponastaviti, da se izbriše
vsa osebna vsebina in izključi možnost »Activation Lock«. Glejte razdelek Prodajate ali podarjate
iPhone? na strani 186.
Nekateri operaterji omogočajo odklep mobilnika iPhone za uporabo v svojem omrežju. Če želite
preveriti, ali vaš operater ponuja to možnost, obiščite spletno stran support.apple.com/kb/HT1937.
Za informacije o odobritvi in nastavitvi se obrnite na svojega operaterja. Če želite dokončati
postopek, morate iPhone povezati z aplikacijo iTunes. Zaračunajo se vam lahko dodatni stroški.
Več informacij najdete na spletni strani support.apple.com/kb/HT5014.

Povezava mobilnika iPhone z računalnikom
Morda boste morali mobilnik iPhone aktivirati prek računalnika. Če iPhone povežete z
računalnikom, lahko s funkcijo iTunes sinhronizirate fotografije in druge vsebine med
mobilnikom iPhone in računalnikom. Glejte razdelek Sinhronizacija z aplikacijo iTunes na
strani 19.
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Za uporabo mobilnika iPhone z vašim računalnikom potrebujete:
••

Internetno povezavo za računalnik (priporočamo širokopasovno povezavo)

••

Računalnik Mac ali PC z vrati USB 2.0 ali 3.0 in enim od naslednjih operacijskih sistemov:
••

OS X različica 10.6.8 ali novejši

••

Windows 8, Windows 7, Windows Vista ali Windows XP Home ali Professional s servisnim
paketom 3 ali novejšim

Povežite mobilnik iPhone z računalnikom. Uporabite priključek Lightning za kabel USB
(iPhone 5 ali novejši) ali 30-pinski priključek za kabel USB (iPhone 4s), ki je priložen mobilniku
iPhone. V vsaki napravi boste morali preveriti »zaupanje« druge naprave.

Povezava z omrežjem Wi-Fi
Če se na vrhu zaslona prikaže ikona , ste že povezani z omrežjem Wi-Fi. iPhone se znova
poveže vsakič, ko se vrnete na isto lokacijo.
Konfigurirajte omrežje Wi-Fi. Pojdite v Settings > Wi-Fi.
••

Izbira omrežja: Tapnite eno od navedenih omrežij in po potrebi vnesite geslo.

••

Prošnja za pridružitev omrežju: vklopite možnost »Ask to Join Networks«, če želite prejeti poziv,
ko je omrežje Wi-Fi na voljo. V nasprotnem primeru se morate ročno pridružiti omrežju, ko
prejšnje omrežje ni na voljo.

••

Če želite pozabiti omrežje: Tapnite
»Forget this Network«.

••

Pridružitev zaprtemu omrežju Wi-Fi: tapnite »Other« in vnesite ime zaprtega omrežja. Ime
omrežja, vrsto varnosti in geslo (če je potrebno) morate že poznati.

••

Prilagajanje nastavitev za omrežje Wi-Fi: tapnite
poleg omrežja. Nastavite lahko proxy HTTP,
določite statične nastavitve omrežja, vklopite BootP ali obnovite nastavitve strežnika DHCP.

poleg omrežja, ki ste se mu že pridružili, in tapnite

Nastavite lastno omrežje Wi-Fi. Če imate nekonfigurirano bazno postajo AirPort, ki je vklopljena
in v dosegu, jo lahko nastavite z mobilnikom iPhone. Pojdite v Settings > Wi-Fi in poiščite
možnost »Set up an AirPort base station«. Tapnite svojo bazno postajo, za ostalo bo poskrbel
Setup Assistant.
Upravljajte omrežje AirPort. Če je mobilnik iPhone povezan z bazno postajo AirPort, pojdite
v Settings > Wi-Fi, tapnite
poleg imena omrežja, nato tapnite »Manage this Network«. Če
pripomočka AirPort še niste prenesli, tapnite »OK«, da odprete spletno trgovino App Store, in
ga prenesite.

Povezava z internetom
iPhone se z internetom poveže po potrebi prek omrežja Wi-Fi (če je na voljo) ali mobilnega
omrežja vašega operaterja. Več informacij o povezavi z omrežjem Wi-Fi najdete v zgornjem
razdelku Povezava z omrežjem Wi-Fi.
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Če aplikacija za delovanje potrebuje internet, iPhone po vrsti naredi naslednje:
••

poveže se prek zadnjega uporabljenega razpoložljivega omrežja Wi-Fi,

••

prikaže seznam omrežij Wi-Fi v dosegu in se poveže prek izbranega<

••

poveže se prek mobilnega omrežja, če je na voljo.

Opomba:  Če povezava Wi-Fi z internetom ni na voljo, bodo aplikacije in storitve morda prenesle
podatke prek mobilnega omrežja vašega operaterja, zaradi česar se vam lahko zaračunajo
dodatni stroški. Za informacije o cenah prenosa podatkov prek mobilnega omrežja se obrnite
na svojega operaterja. Več o upravljanju podatkov prek mobilnega omrežja najdete v razdelku
Mobilne nastavitve na strani 185.

Apple ID
Vaš Apple ID je račun, ki ga uporabljate za vse, kar počnete v napravah Apple, vključno s storitvijo
iCloud za shranjevanje vsebin, prenosom aplikacij iz trgovine App Store ter nakupovanjem pesmi,
filmov in TV-oddaj iz trgovine iTunes Store.
Če že imate Apple ID, ga uporabite ob prvi nastavitvi mobilnika iPhone in ob vsakem vpisu za
uporabo storitev Apple. Če še nimate Apple ID-ja, ga lahko ustvarite ob vsaki prijavi. Za vse, kar je
povezano s storitvami in aplikacijami Apple, potrebujete samo en Apple ID.
Za več informacij glejte https://appleid.apple.com/si/.

Nastavite druge račune za e-pošto, stike in račune koledarja
iPhone podpira storitev Microsoft Exchange ter večino najbolj priljubljenih ponudnikov storitev
internetne e-pošte, stikov in koledarjev.
Nastavite račun. Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Add Account.
Če vaše podjetje ali organizacija podpira račune na osnovi protokola LDAP ali CardDAV, lahko z
njimi dodajate stike. Glejte razdelek Dodajanje stikov na strani 145.
Dodate lahko koledarje, ki uporabljajo račun koledarja CaIDAV, se naročite na koledarje iCalendar
(.ics) ali jih uvozite iz aplikacije Mail. Glejte razdelek Uporaba več koledarjev na strani 83.

iCloud
Storitev iCloud omogoča brezplačno pošto, stike, koledar in druge funkcije, ki jih lahko enostavno
nastavite s prijavo v iCloud z vašim Apple ID-jem, pri čemer se morate nato prepričati, da so
storitve, ki jih želite uporabiti, vklopljene.
Nastavite storitev iCloud. Pojdite v Settings > iCloud. Po potrebi ustvarite Apple ID ali uporabite
že obstoječega.
S storitvijo iCloud shranjujete svoje fotografije, videoposnetke, dokumente, glasbo, koledarje,
stike in drugo. Vsebina, ki je shranjena v storitvi iCloud, se brezžično prenese v druge naprave iOS
in računalnike, ki so vpisani v iCloud z istim Apple ID-jem.
Storitev iCloud je na voljo v napravah z operacijskim sistemom iOS 5 ali novejšim, v računalnikih
Mac z operacijskim sistemom OS X Lion v10.7.5 ali novejšim in v osebnih računalnikih z nadzorno
ploščo iCloud za Windows (potrebujete sistem Windows 7 ali Windows 8).
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Opomba:  Storitev iCloud morda ni na voljo na vseh območjih, funkcije storitve iCloud pa se
morda na različnih območjih razlikujejo. Za več informacij glejte www.apple.com/si/icloud.
Storitev iCloud vključuje naslednje funkcije:
••

glasbo, filme, TV-oddaje, aplikacije in knjige: Samodejno prejmite datoteke, ki ste jih kupili v
trgovini iTunes, na vse naprave, ki imajo račun iCloud, ali kadarkoli brezplačno prenesite glasbo
in TV-oddaje, ki ste jih prek iTunes kupili v preteklosti. Z naročnino na storitev iTunes Match
lahko vso glasbo, vključno s tisto, ki ste jo prenesli s CD-jev ali kupili kje drugje in ne v trgovini
iTunes Store, shranjujete v storitvi iCloud in jo kadarkoli predvajate. Glejte razdelek iCloud
in iTunes Match na strani 72. Kadarkoli brezplačno prenesite datoteke, ki ste jih v preteklosti
kupili v trgovinah App Store in iBooks Store, v mobilnik iPhone.

••

fotografije: S funkcijo iCloud Photo Sharing lahko delite fotografije in videoposnetke le z
določenimi osebami ter jim hkrati omogočite, da jih tudi sami dodajo oz. komentirajo. Glejte
razdelek iCloud Photo Sharing na strani 88.

••

Family Sharing: Do šest družinskih članov si lahko deli svoje nakupe iz trgovin iTunes Store,
iBooks Store, in App Store. Starši lahko nakupe plačajo z eno kreditno kartico in potrdijo
nakupe otrok prek lastne naprave. Poleg tega lahko delite fotografije, družinski koledar in
drugo. Glejte razdelek Family Sharing na strani 37.

••

iCloud Drive: Varno shranjujte predstavitve, preglednice, datoteke PDF, slike in druge
dokumente v storitev iCloud ter si jih oglejte prek mobilnika iPhone, tablic iPad in iPod touch
ter računalnika Mac ali osebnega računalnika. Glejte razdelek Več o storitvi iCloud Drive na
strani 39.

••

dokumenti v oblaku: Pri aplikacijah z omogočeno storitvijo iCloud so posodobljeni vsi
dokumenti in podatki aplikacij v vseh vaših napravah z omogočeno storitvijo iCloud.

••

e-pošta, stiki in koledarji: E-pošta, stiki, koledarji, opombe in opomniki so posodobljeni v vseh
vaših napravah.

••

zavihki Safari: Oglejte si zavihke, ki jih imate odprte v drugih napravah iOS in v računalnikih z
operacijskim sistemom OS X. Glejte razdelek Brskanje po spletu na strani 64.

••

varnostno kopiranje: Samodejno ustvarite varnostno kopijo mobilnika iPhone v iCloud, ko
se priključite na napajanje in povežete z omrežjem Wi-Fi. Podatki in varnostne kopije iCloud
se prek interneta pošiljajo v šifrirani obliki. Glejte razdelek Varnostno kopiranje mobilnika
iPhone na strani 183.

••

Find My iPhone: Poiščite iPhone na zemljevidu, prikažite sporočilo, predvajajte zvok, zaklenite
zaslon ali izbrišite podatke na daljavo. Funkcija Find My iPhone vključuje možnost »Activation
Lock«, ki zahteva vaš Apple ID in geslo, ko želite izklopiti funkcijo Find My iPhone ali izbrisati
podatke v napravi. Apple ID in geslo potrebujete tudi, če želite znova aktivirati mobilnik
iPhone. Glejte razdelek Find My iPhone na strani 46.

••

Find My Friends: Delite svojo lokacijo z osebami, ki so vam pomembne. Prenesite brezplačno
aplikacijo iz trgovine App Store.

••

iCloud Keychain: Ta funkcija posodablja vaša gesla in podatke o kreditni kartici v vseh
napravah, ki jih uporabljate. Glejte razdelek iCloud Keychain na strani 45.

Storitev iCloud vključuje brezplačen e-poštni račun in 5 GB prostora za shranjevanje za pošto,
dokumente, fotografije in varnostne kopije. Glasba, aplikacije, TV oddaje in knjige, ki jih kupite, ter
pretoki fotografij ne zasedajo prostega prostora.
Posodobite prostor za shranjevanje iCloud. Pojdite v Settings > iCloud > Storage in tapnite
»Change Storage Plan«. Za informacije o nadgrajevanju prostora za shranjevanje iCloud glejte
help.apple.com/icloud.
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Oglejte si pretekle nakupe in jih prenesite, ali pa omogočite deljenje nakupljenih datotek z
družinskimi člani.
••

Nakupi v trgovini iTunes Store: do kupljenih skladb in videoposnetkov imate dostop v
aplikacijah Music in Videos. Lahko tudi v trgovini iTunes Store tapnete »More« in nato
»Purchased«.

••

Nakupi v spletni trgovini App Store: pojdite v »App Store«, tapnite »Updates« in nato
»Purchased«.

••

Nakupi v spletni trgovini iBooks Store: pojdite v »iBooks«, tapnite »Store« in nato »Purchased«.

Vklopite funkcijo Automatic Downloads za glasbo, aplikacije ali knjige. Pojdite v Settings >
iTunes & App Stores.
Več informacij o storitvi iCloud najdete na spletni strani www.apple.com/si/icloud. Informacije o
podpori najdete na spletni strani www.apple.com/emea/support/icloud.

Upravljanje vsebine v napravah iOS
Podatke in datoteke lahko med napravami iOS in računalnikom prenašate s storitvijo iCloud ali
aplikacijo iTunes.
••

S storitvijo iCloud lahko shranjujete fotografije, videoposnetke, dokumente, glasbo, koledarje,
stike in drugo. Vse se brezžično prenese v druge naprave iOS in računalnike, s čimer so vaše
datoteke posodobljene. Glejte razdelek iCloud na strani 17.

••

Z aplikacijo iTunes lahko med računalnikom in mobilnikom iPhone sinhronizirate glasbo,
videoposnetke, fotografije in drugo. Spremembe, ki jih izvedete v eni napravi, se med
sinhronizacijo kopirajo v drugo. Za sinhronizacijo datotek in dokumentov lahko uporabite tudi
storitev iTunes. Glejte razdelek Sinhronizacija z aplikacijo iTunes na strani 19.

Glede na potrebe lahko uporabite storitev iCloud ali aplikacijo iTunes ali oboje. S storitvijo iCloud
lahko na primer samodejno posodabljate stike in koledarje v vseh svojih napravah, z aplikacijo
iTunes pa sinhronizirate glasbo iz računalnika v mobilnik iPhone.
Pomembno:  Če se želite izogniti podvojevanju, redno sinhronizirajte stike, koledarje in opombe s
storitvijo iCloud ali iTunes, vendar ne z obema.
V podoknu »Summary« v napravi lahko ročno upravljate tudi vsebino iz aplikacije iTunes. Pesmi
in videoposnetke dodate tako, da v knjižnici iTunes izberete pesem, videoposnetek ali seznam
za predvajanje, ki ga nato povlečete v mobilnik iPhone v aplikaciji iTunes. To je uporabno, če je v
vaši knjižnici iTunes več elementov, kot jih lahko imate v napravi.

Sinhronizacija z aplikacijo iTunes
Pri sinhronizaciji z aplikacijo iTunes se podatki kopirajo iz računalnika v mobilnik iPhone in
obratno. Sinhronizirate lahko tako, da povežete iPhone z računalnikom ali da v aplikaciji iTunes
nastavite brezžično sinhronizacijo prek omrežja Wi-Fi. Aplikacijo iTunes lahko nastavite tako, da
se sinhronizirajo glasba, videoposnetki, aplikacije, fotografije in drugo. Za pomoč pri sinhronizaciji
mobilnika iPhone odprite aplikacijo iTunes v računalniku, izberite Help > iTunes Help in nato
»Sync your iPod, iPhone, or iPad«.
Brezžično sinhronizirajte. Povežite iPhone. Nato v programu iTunes v svojem računalniku izberite
svoj mobilnik iPhone, kliknite »Summary« in izberite možnost »Sync with this iPhone over Wi-Fi.«
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Če je možnost sinhronizacije Wi-Fi vklopljena, iPhone izvede sinhronizacijo, če je priključen
na vir napajanja, če sta iPhone in računalnik povezana z istim brezžičnim omrežjem ter če je v
računalniku odprta aplikacija iTunes.
Nasveti za sinhronizacijo z aplikacijo iTunes v računalniku
Povežite iPhone z računalnikom, izberite ga v iTunes in nastavite možnosti v različnih podoknih.
••

V podoknu »Summary« naprave lahko aplikacijo iTunes nastavite tako, da samodejno
sinhronizira iPhone, ko je ta priključen na računalnik. Če želite to nastavitev začasno preglasiti,
držite »Command« in »Options« (računalnik Mac) ali »Shift« in »Control« (računalnik PC), dokler
se v oknu iTunes ne prikaže iPhone.

••

V podoknu »Summary« izberite »Encryp iPhone backup«, če želite šifrirati informacije,
shranjene v računalniku, ko aplikacija iTunes naredi varnostno kopijo. Šifrirane varnostne kopije
so označene z ikono in potrebno je geslo, če želite obnoviti varnostno kopijo. Če ne izberete
te možnosti, ostala gesla (npr. za račune za pošto) niso vključena v varnostni kopiji in jih boste
morali znova vnesti, če varnostno kopijo uporabite za obnovitev mobilnika iPhone.

••

Ko sinhronizirate račune za pošto v podoknu »Info«, se iz računalnika v mobilnik iPhone
prenesejo samo nastavitve. Spremembe poštnega računa v mobilniku iPhone ne vplivajo na
račun v računalniku.

••

V podoknu »Info« kliknite »Advanced«, da izberete možnosti za zamenjavo podatkov v
mobilniku iPhone s podatki v računalniku pri naslednji sinhronizaciji.

••

V podoknu »Music« lahko sinhronizirate glasbo s pomočjo vaših seznamov predvajanja.

••

V podoknu »Photos« lahko sinhronizirate fotografije in videoposnetke iz podprte aplikacije ali
mape v računalniku.

••

Če stike, koledarje in zaznamke shranjujete s storitvijo iCloud, jih ne sinhronizirajte v mobilnik
iPhone še z aplikacijo iTunes.

Datum in ura
Datum in ura sta običajno odvisna od vaše lokacije – na zaklenjenem zaslonu preverite, ali sta
pravilno nastavljena.
Nastavite samodejno posodobitev datuma in ure v mobilniku iPhone. Pojdite v Settings >
General > Date & Time in vklopite ali izklopite »Set Automatically«. Če je iPhone nastavljen na
samodejno posodobitev časa, prejme trenutni čas prek mobilnega omrežja in ga posodobi
za časovni pas, v katerem ste. Nekateri operaterji ne podpirajo omrežnega časa, zato mobilnik
iPhone v nekaterih območjih ne bo mogel samodejno določiti lokalnega časa.
Ročno nastavite datum in uro. Pojdite v Settings > General > Date & Time in izklopite »Set
Automatically«.
Nastavite mobilnik iPhone na prikaz 24-urnega ali 12-urnega časa. Pojdite v Settings >
General > Date & Time in vklopite ali izklopite »24-Hour Time«. (24-urni čas morda ni na voljo na
vseh območjih.)

Mednarodne nastavitve
Pojdite v Settings > General > Language & Region, da nastavite:
••

jezik za iPhone,

••

prednostni vrstni red jezikov za aplikacije in spletna mesta,

••

obliko regije,
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••

obliko koledarja.

••

napredne nastavitve za datume, čas in številke.

Za dodajanje tipkovnice za drug jezik pojdite v Settings > General > Keyboard > Keyboards. Več
informacij najdete v razdelku Uporaba mednarodnih tipkovnic na strani 173.

Ime mobilnika iPhone
Ime mobilnika iPhone uporabljata aplikacija iTunes in storitev iCloud.
Spremenite ime mobilnika iPhone. Pojdite v Settings > General > About > Name.

Ogled tega uporabniškega priročnika v mobilniku iPhone
Uporabniški priročnik za iPhone si lahko v mobilniku iPhone ogledate v brskalniku Safari in v
aplikaciji iBooks.
Oglejte si uporabniški priročnik v brskalniku Safari. Tapnite
in nato zaznamek »iPhone User
Guide«. (Če ne vidite zaznamka, obiščite naslov help.apple.com/iphone.)
••

Dodajanje ikone za uporabniški priročnik na domači zaslon: Tapnite
Screen«.

in nato »Add to Home

••

Ogled uporabniškega priročnika v drugem jeziku: tapnite »Change Language« na dnu
domače strani.

Ogled uporabniškega priročnika v aplikaciji iBooks: Odprite aplikacijo iBooks in poiščite
»iPhone user« v trgovini iBooks Store.
Več informacij o aplikaciji iBooks najdete v razdelku Poglavje 24, iBooks, na strani 124.

Nasveti za uporabo iOS 8
Aplikacija »Tips« vam pomaga kar najbolj izkoristiti mobilnik iPhone.
Pridobite nasvete. Odprite aplikacijo »Tips«. Novi nasveti so na voljo tedensko.
Prejemajte sporočila o novih nasvetih. Pojdite v Settings > Notifications > Tips.
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Osnove

3

Uporaba aplikacij
Vse aplikacije, ki jih dobite z mobilnikom iPhone – tudi aplikacije, ki jih prenesete iz spletne
trgovine App Store – so na domačem zaslonu.

Domači zaslon
Aplikacijo odprete tako, da jo tapnete.

Za vrnitev na domači zaslon pritisnite gumb Home. Če želite videti druge zaslone, podrgnite levo
ali desno.
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Večopravilnost
iPhone vam pomaga upravljati več opravil hkrati.
Oglejte si stike in odprte aplikacije. Dvakrat kliknite gumb Home, da se prikaže večopravilni
zaslon. Če želite videti več, podrgnite v levo ali desno. Če želite preklopiti na drugo aplikacijo,
jo tapnite. Če se želite povezati z nedavnim ali priljubljenim stikom, tapnite sliko ali ime stika in
nato tapnite vaš priljubljen način komunikacije.

Zaprite aplikacijo. Če aplikacija ne deluje pravilno, jo lahko prisilno zaprete. Na večopravilnem
zaslonu povlecite aplikacijo navzgor. Nato jo poskusite znova odpreti.
Če imate veliko aplikacij, jih lahko poiščete in odprete s funkcijo Spotlight. Osrednji del
domačega zaslona povlecite navzdol, da se prikaže iskalno polje. Glejte razdelek Spotlight
Search na strani 33.

Pregled
Če želite videti več, povlecite seznam navzgor ali navzdol. Podrgnite po zaslonu za hitro
pomikanje; če ga želite prekiniti, se dotaknite zaslona. Nekateri seznami imajo kazalo – tapnite
črko, da se pomaknete na želeno mesto.

Če želite videti več, povlecite fotografijo, zemljevid ali spletno stran v poljubni smeri.
Če se želite hitro pomakniti na vrh strani, tapnite vrstico stanja na vrhu zaslona.
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Podroben pogled
Povečajte fotografijo, spletno stran ali zemljevid in jih s ščipanjem spet pomanjšajte. Če tako
ščipate v aplikaciji Photos, se prikaže zbirka ali album, v katerem je fotografija.

Fotografijo lahko tudi dvakrat tapnete, če jo želite povečati, in znova dvakrat tapnete, če jo želite
pomanjšati. Pri zemljevidih tapnite dvakrat, da jih povečate, in enkrat z dvema prstoma, da jih
pomanjšate.

Sprememba orientacije zaslona
Ko zasukate mobilnik iPhone, so v številnih aplikacijah na voljo različni pogledi.
9:41 AM

100%
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Če želite zakleniti zaslon v pokončni orientaciji, podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da
se odpre Control Center, in tapnite .
Ob zaklepu zaslona se v vrstici stanja prikaže ikona za zaklepanje pokončne orientacije

.

Ko uporabljate iPhone 6 Plus v ležeči orientaciji, imajo določene aplikacije posebno postavitev. Te
aplikacije so:
••

Mail

••

Messages

••

Calendar

••

Reminders

••

Weather

••

Notes

••

Clock

••

Settings

••

Contacts

••

Voice Memos

••

Stocks
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Reachability
Če imate iPhone 6 ali iPhone 6 Plus in ga uporabljate v pokončni orientaciji, dvakrat lahno
tapnite gumb Home, da podrsate zaslon v smeri navzdol, tako da je zgornja polovica zaslona
bliže vašemu palcu.
Onemogočite funkcijo Reachability. Tapnite Settings > General > Accessibility, nato tapnite
»Reachability« (pod »Interaction«).

Razširitve aplikacij
Nekatere aplikacije vam omogočajo, da razširite delovanje aplikacij na mobilniku iPhone. Med
razširitve aplikacij spadajo možnost skupne rabe, možnosti dejanj, pripomoček v aplikaciji
Notification Center, ponudnik datotek ali tipkovnica po meri. Če na primer prenesete aplikacijo
Pinterest na iPhone, se aplikacija Pinterest pojavi kot dodatna možnost za skupno rabo vsebine,
ko kliknete .

Možnosti skupne rabe
Možnosti dejanj

S pomočjo razširitev aplikacij lahko tudi uredite fotografijo ali videoposnetek v aplikaciji Photos.
Prenesete lahko na primer aplikacijo, ki vam omogoča, da uporabite filtre na fotografijah iz
aplikacije Photos.
Namestite razširitve aplikacij. Prenesite aplikacijo iz spletne trgovine App Store, nato odprite
aplikacijo in sledite navodilom na zaslonu.
Vklopite/izklopite možnosti skupne rabe in dejanj. Tapnite , nato tapnite »More« (po potrebi
povlecite možnosti na levo). Izklopite možnosti skupne rabe ali dejanj drugih proizvajalcev
(privzeto so vklopljene).
Uredite možnosti za skupno rabo in dejanja. Tapnite , nato tapnite »More« (po potrebi
povlecite ikone na levo). Dotaknite se in povlecite
, da prerazporedite možnosti.
Več informacij o pripomočkih aplikacije »Notification Center« najdete v razdelku Notification
Center na strani 35. Več informacij o možnostih skupne rabe najdete v razdelku Skupna raba v
aplikacijah na strani 37.

Povezovanje
Več o funkcijah za povezovanje
S funkcijami za povezovanje lahko povežete mobilnik iPhone z napravami iPad, iPod Touch
in Mac, tako da delujejo kot ena sama naprava. Začnete lahko na primer sestavljati e-poštno
sporočilo ali dokument na mobilniku iPhone in nato na napravi iPad nadaljujete od tam, kjer
ste končali. Mobilnik iPhone lahko uporabljate tudi za opravljanje telefonskih klicev in pošiljanje
besedilnih sporočil SMS ali MMS z naprav iPad ali Mac.
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Funkcije za povezovanje zahtevajo operacijski sistem iOS 8 ali OS X Yosemite in delujejo z
napravami iPhone 5 ali novejšimi, iPod touch (pete generacije) ali novejšimi, iPad (četrte
generacije) ali novejšimi in s podprtimi računalniki Mac. Več informacij najdete na spletni strani
support.apple.com/kb/HT5014.

Handoff
Nadaljujte z delom na novi napravi tam, kjer ste na prejšnji napravi končali. Funkcijo Handoff
lahko uporabljate z aplikacijami Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Maps, Messages,
Reminders, Calendar, Contacts in celo z nekaterimi aplikacijami drugih proizvajalcev. Funkcija
»Handoff« deluje le, če so naprave vpisane v iCloud z istim Apple ID-jem in če so v dosegu za
povezovanje prek Bluetooth-a (približno do 33 čevljev oz. 10 metrov narazen).
Preklapljajte med napravami. Podrgnite navzgor iz spodnjega levega roba zaklenjenega zaslona
(kjer je ikona dejavnosti aplikacije), ali pojdite na večopravilni zaslon in tapnite aplikacijo. Na
napravi Mac odprite aplikacijo, ki ste jo uporabljali na napravi iOS.
Onemogočite funkcijo Handoff na napravah. Pojdite v Settings > General > Handoff &
Suggested Apps.
Onemogočite funkcijo Handoff na napravi Mac. Pojdite v System Preferences > General in nato
izklopite možnost »Allow Handoff between this Mac and your devices set up with iCloud«.

Telefonski klici
Opravite in sprejemajte telefonske klice na napravah iPad, iPod touch ali Mac (z operacijskim
sistemom iOS 8 ali OS X Yosemite), ko je mobilnik iPhone v bližini, povezan z istim omrežjem
Wi-Fi ter vpisan v iCloud in FaceTime z istim Apple ID-jem.
Kličite iz naprav iPad, iPod touch ali Mac. Tapnite ali kliknite telefonsko številko v aplikacijah
Contacts, Calendar, ali Safari. Na napravah iPad ali iPod touch lahko tudi tapnete nedavni stik na
večopravilnem zaslonu.
Onemogočite mobilne klice z mobilnika iPhone. Pojdite v Settings > FaceTime, nato izklopite
»iPhone Cellular Calls«.

Messages
Med pošiljanjem in sprejemanjem besedilnih sporočil SMS in MMS preklapljajte med napravami
iOS in računalniki Mac (z operacijskim sistemom iOS 8 ali OS X Yosemite). Preprosto se vpišite
v aplikacijo iMessage z istim Apple ID-jem kot vaš iPhone. Več informacij najdete v razdelku
Sporočila SMS, MMS in iMessage na strani 77.

Instant Hotspot
S storitvijo Instant Hotspot v mobilniku iPhone lahko zagotovite dostop do interneta drugim
napravam iOS in računalnikom Mac (z operacijskim sistemom iOS 8 ali OS X Yosemite), ki so
vpisani v iCloud z istim Apple ID-jem. Instant Hotspot uporablja funkcijo Personal Hotspot vašega
mobilnika iPhone, ne da bi morali vnesti geslo ali celo vklopiti funkcijo Personal Hotspot.
Uporabite storitev Instant Hotspot. Pojdite v Settings > Wi-Fi na drugih napravah iOS in nato
preprosto izberite omrežje svojega mobilnika iPhone pod možnostjo »Personal Hotspots«. Na
računalniku Mac v nastavitvah Wi-Fi izberite omrežje svojega mobilnika iPhone.
Ko ne uporabljate vroče točke, se povezava z napravami prekine, da se prihrani energija baterije.
Več informacij najdete v razdelku Osebna dostopna točka na strani 40.
Opomba:  Ta funkcija morda ni na voljo pri vseh operaterjih. Zaračunajo se vam lahko dodatni
stroški. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.
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Prilagajanje mobilnika iPhone
Razporejanje aplikacij
Razporedite aplikacije. Dotaknite se aplikacije na domačem zaslonu in jo držite, da se
začne tresti, nato jo povlecite na želeno mesto. Povlecite aplikacijo na rob zaslona, če jo
želite premakniti na drug domači zaslon, ali v vrstico Dock na dnu zaslona. Če želite shraniti
razporeditev, pritisnite gumb Home.

Ustvarite nov domači zaslon. Med razporejanjem aplikacij povlecite aplikacijo na desni rob
zadnjega domačega zaslona. Pike nad vrstico Dock prikazujejo število domačih zaslonov, ki jih
imate, ter kateri je prikazan.
Ko je iPhone povezan z računalnikom, lahko prilagodite domači zaslon z aplikacijo iTunes. V
aplikaciji iTunes izberite »iPhone« in kliknite »Apps«.
Začnite znova od začetka. Pojdite v Settings > General > Reset in tapnite »Reset Home Screen
Layout«, da vrnete domači zaslon in aplikacije v njihovo izvorno postavitev. S tem boste odstranili
mape in obnovili izvorno ozadje.

Razvrščanje z mapami
Ustvarite mapo. Med razporejanjem aplikacij povlecite eno aplikacijo na drugo. Tapnite ime
mape in jo preimenujte. Povlecite aplikacije, če jih želite dodati ali odstraniti. Ko končate,
pritisnite gumb Home.

V mapi je lahko več strani aplikacij.
Izbrišite mapo. Če odstranite vse aplikacije, se mapa samodejno izbriše.

Spreminjanje ozadja
Nastavitve ozadja omogočajo nastavitev slike ali fotografije za ozadje zaklenjenega zaslona ali
domačega zaslona. Izbirate lahko med dinamičnimi in statičnimi slikami.
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Spremenite ozadje. Pojdite v Settings > Wallpaper > Choose a New Wallpaper.

Med izbiro slike za ozadje gumb »Perspective Zoom« določa, ali je izbrano ozadje povečano.
Če imate ozadje že nastavljeno, odprite nastavitev »Wallpaper« in tapnite sliko zaklenjenega ali
domačega zaslona, da se prikaže gumb »Perspective Zoom«.
Opomba:  Če je vklopljena funkcija »Reduce Motion« (v nastavitvah »Accessibility«), gumb
»Perspective Zoom« ni prikazan. Glejte razdelek Zmanjšanje premikanja na zaslonu na strani 162.

Prilagoditev osvetlitve zaslona
Zatemnite zaslon, da podaljšate čas delovanja baterije, ali uporabite možnost »Auto-Brightness«.
Prilagodite osvetlitev zaslona. Pojdite v Settings > Display & Brightness in povlecite drsnik. Če
je možnost »Auto-Brightness« vklopljena, iPhone prilagaja osvetlitev zaslona glede na trenutne
svetlobne razmere s pomočjo vgrajenega senzorja za zaznavanje osvetlitve okolja. Svetlobo lahko
prilagodite tudi v storitvi »Control Center«.

Povečava zaslona (iPhone 6 ali iPhone 6 Plus)
Z mobilnikom iPhone 6 ali iPhone 6 Plus lahko povečate zaslon. Pojdite v Settings > Display &
Brightness. Tapnite »View« (pod »Display Zoom«), izberite »Zoomed« in nato tapnite »Set«. Opis
dodatnih funkcij povečave najdete v razdelku Povečava na strani 160.

Tipkanje besedila
Z zaslonsko tipkovnico lahko po potrebi vnesete besedilo.
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Vnos besedila
Tapnite besedilno polje, da prikažete zaslonsko tipkovnico, in nato tapnite črke, ki jih želite vnesti.
Če se dotaknete napačne tipke, lahko s prstom zdrsite do prave tipke. Črka je vnesena šele, ko
umaknete prst s tipke.

9:41 AM
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Za vnos velikih tiskanih črk tapnite tipko »Shift« ali se je dotaknite in nato zdrsite do črke. Dvakrat
tapnite »Shift« za velike črke. Če želite vnesti številke, ločila ali simbole, tapnite tipko za številke
ali tipko za simbole
. Če niste dodali tipkovnice, tapnite , da preklopite na tipkovnico
Emoji. Če imate več tipkovnic, tapnite , da preklopite na tipkovnico, ki ste jo nazadnje
uporabljali. Tapnite večkrat zapored, da prikažete druge omogočene tipkovnice, ali se dotaknite
in zadržite
ter nato podrsajte, da izberete drugo tipkovnico. Če želite hitro zaključiti stavek s
piko in presledkom, dvakrat tapnite preslednico.

Če želite natipkati drug znak, se
dotaknite tipke in jo držite, nato
pa zdrsite s prstom, da izberete
eno od možnosti.

Če vidite besedo, podčrtano z rdečo, jo tapnite, da se prikažejo predlagani popravki. Če se želena
beseda ne prikaže, vnesite popravek.
Med pisanjem aplikacija QuickType s tehnologijo predvidevanja predvidi vašo naslednjo besedo.
Tapnite besedo, da jo izberete, ali sprejmite označeno predvideno besedo tako, da vnesete
presledek ali ločilo. Zavrnite predlagano besedo, tako da vnesete svojo besedo (prikazana je kot
možnost aplikacija QuickType v navednicah).

Predlogi QuickType

Skrijte predvideno besedilo. Predloge aplikacije QuickType povlecite navzdol. Če želite, da se
znova prikažejo, jih povlecite navzgor.
Izklopite predvideno besedilo. Dotaknite se in zadržite
»Predictive«.
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Če izklopite aplikacijo QuickType, bo iPhone morda še vedno popravljal napake v zapisu in
predvideval naslednjo besedo. Predlog sprejmete tako, da vnesete presledek ali ločilo oz. tapnete
znak za vračanje. Če želite predlog zavrniti, tapnite »x«. Če določen predlog večkrat zavrnete, ga
iPhone ne predlaga več.
Nastavite možnosti tipkanja ali dodajte tipkovnice. Pojdite v Settings > General > Keyboard.
Zaslonska tipkovnica mobilnikov iPhone 6 in iPhone 6 Plus vključuje dodatne tipke, ki vam bodo
morda prišle prav. Te tipke se prikažejo, ko držite iPhone v ležeči orientaciji.
Za vnos besedila lahko uporabite tudi brezžično tipkovnico Apple. Glejte razdelek Uporaba
brezžične tipkovnice Apple na strani 31. Če želite namesto tipkanja uporabiti narekovanje, glejte
razdelek Narekovanje na strani 31.

Urejanje besedila
Uredite besedilo. Dotaknite se besedila in ga zadržite za prikaz povečevalnega stekla, nato
povlecite, da namestite točko vnosa.

Izberite besedilo. Tapnite točko vnosa, da prikažete možnosti za izbiro. Besedo lahko izberete
tudi tako, da jo dvakrat tapnete. Povlecite točki prijema, da izberete več ali manj besedila. V
dokumentih samo za branje, kot so spletne strani, se dotaknite besede in jo držite, da jo izberete.

Izbrano besedilo lahko izrežete, kopirate ali prelepite. V nekaterih aplikacijah lahko uporabite
krepko, ležeče ali podčrtano oblikovanje (tapnite »B/I/U«), prikažete definicijo besede ali vam
mobilnik iPhone predlaga drugo besedo. Za prikaz vseh možnosti tapnite .
Razveljavite zadnje urejanje. Stresite iPhone in nato tapnite »Undo«.

Shranjevanje kombinacije tipk
Bližnjica omogoča, da besedo ali besedno zvezo vnesete tako, da natipkate le nekaj znakov. Z
bližnjico »omw« na primer vnesete »On my way!«. Ta bližnjica je prednastavljena za vašo uporabo,
lahko pa dodate tudi svoje.

Ustvarite bližnjico. Pojdite v Settings > General > Keyboard in tapnite »Shortcuts«.
Ali uporabljate določeno besedo ali besedno zvezo, za katero ne želite popravkov? Ustvarite
bližnjico, vendar ne izpolnite polja »Shortcut«.
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S storitvijo iCloud posodobite svoj osebni slovar na drugih napravah. Pojdite v Settings >
iCloud in vklopite možnost »iCloud Drive« ali »Documents & Data«.

Uporaba brezžične tipkovnice Apple
Z brezžično tipkovnico Apple (na voljo ločeno) lahko vnesete besedilo v mobilniku iPhone.
Tipkovnica se poveže prek tehnologije Bluetooth, zato jo morate najprej seznaniti z
mobilnikom iPhone.
Opomba:  Brezžična tipkovnica Apple ne podpira funkcij tipkovnice vaše naprave. Ne predvideva
na primer vaše naslednje besede in zatipkanih besed ne popravlja samodejno.
Seznanite brezžično tipkovnico Apple z mobilnikom iPhone. Vklopite tipkovnico, pojdite v
Settings > Bluetooth in vklopite povezavo Bluetooth, nato tapnite tipkovnico, ko se prikaže na
seznamu naprav.
Ko je tipkovnica seznanjena, se znova poveže z mobilnikom iPhone, kadar je ta v dosegu – do
razdalje približno 10 m. Ko je povezana brezžična tipkovnica Apple, se zaslonska tipkovnica
ne prikaže.
Prihranite energijo baterije. Ko tehnologije Bluetooth in brezžične tipkovnice ne uporabljate, ju
izklopite. Tehnologijo Bluetooth lahko izklopite v aplikaciji Control Center. Tipkovnico izklopite
tako, da držite stikalo Vklop/izklop, dokler se zelena lučka ne ugasne.
Razdružite brezžično tipkovnico. Pojdite v Settings > Bluetooth, tapnite
tipkovnice, nato pa »Forget this Device«.

poleg imena

Glejte razdelek Naprave Bluetooth na strani 42.

Dodajanje ali spreminjanje tipkovnic
Vklopite ali izklopite lahko funkcije za tipkanje, kot je preverjanje črkovanja, dodate tipkovnice za
pisanje v različnih jezikih in spremenite postavitev zaslonske tipkovnice ali brezžične tipkovnice
Apple.
Nastavite funkcije za tipkanje. Pojdite v Settings > General > Keyboard.
Dodajte tipkovnico za drug jezik. Pojdite v Settings > General > Keyboard > Keyboards > Add
New Keyboard.
Preklapljanje tipkovnic. Če niste dodali tipkovnice, tapnite , da preklopite na tipkovnico Emoji.
Če imate več tipkovnic, tapnite , da preklopite na tipkovnico, ki ste jo nazadnje uporabljali.
Tapnite večkrat zapored, da prikažete druge omogočene tipkovnice, ali se dotaknite in zadržite
ter nato podrsajte, da izberete drugo tipkovnico.
Več informacij o mednarodnih tipkovnicah najdete v razdelku Uporaba mednarodnih
tipkovnic na strani 173.
Spremenite postavitev tipkovnice. Pojdite v Settings > General > Keyboard > Keyboards, izberite
tipkovnico in nato še postavitev.

Narekovanje
V mobilniku iPhone 4s ali novejši različici lahko besedilo namesto tipkanja tudi narekujete.
Prepričajte se, da je aplikacija Siri vklopljena (v Settings > General > Siri) in da je iPhone povezan
z internetom.

Poglavje 3    Osnove

31

Opomba:  Narekovanje morda ni na voljo v vseh jezikih ali na vseh območjih, funkcije pa se lahko
razlikujejo. Zaračunajo se vam lahko stroški za prenos podatkov prek mobilnega omrežja. Glejte
razdelek Mobilne nastavitve na strani 185.
Narekujte besedilo. Na zaslonski tipkovnici tapnite
tapnite »Done«.

in povejte želeno besedilo. Ko končate,

Tapnite za začetek govora.

Dodajte besedilo. Znova tapnite in nadaljujte z narekovanjem. Če želite vstaviti besedilo,
najprej tapnite in vstavite točko vnosa. Izbrano besedilo lahko zamenjate tudi z narekovanjem. i
Dodajte ločilo ali oblikujte besedilo. Povejte ukaz za ločilo ali oblikovanje. »Dear Mary comma
the check is in the mail exclamation mark« na primer postane »Dear Mary, the check is in the
mail!« Ukazi za ločila in oblikovanje vključujejo naslednje:
••

»quote … end quote« – začetek in konec citata

••

»new paragraph« – nov odstavek

••

»new line« – nova vrstica

••

»cap« – vklop velike začetnice za naslednjo besedo

••

»caps on … caps off« – vklop velike začetnice za vsako besedo

••

»all caps« – zapis naslednje besede z velikimi tiskanimi črkami

••

»all caps on … all caps off« – zapis označenih besed z velikimi tiskanimi črkami

••

»no caps on … no caps off« – zapis označenih besed z malimi tiskanimi črkami

••

»no space on … no space off« – zapis besed brez presledkov

••

»smiley« – vstavljanje :-)

••

»frowny« – vstavljanje :-(

••

»winky« – vstavljanje ;-)

Glasovno upravljanje
Kličite in upravljajte predvajanje glasbe s svojim glasom. (V mobilniku iPhone 4s ali novejši
različici lahko za glasovno upravljanje mobilnika iPhone uporabite tudi aplikacijo Siri. Glejte
Poglavje 4, Siri, na strani 49.)
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Opomba:  Glasovno upravljanje in nastavitve glasovnega upravljanja niso na voljo, ko je aplikacija
Siri vklopljena.

Uporabite glasovno upravljanje. Izklopite funkcijo Siri v Settings > General > Siri, nato pritisnite
in zadržite gumb »Home«, dokler se ne prikaže zaslon »Voice Control« in slišite pisk ali pa
pritisnite in zadržite glavni gumb na slušalkah. Glejte razdelek Uporaba slušalk Apple na strani 42.
Za najboljše rezultate:
••

Govorite razločno in naravno.

••

Izgovarjajte samo ukaze, imena in številke glasovnega upravljanja. Med ukazi naredite
kratek premor.

••

Uporabljajte celotna imena.

Spremenite jezik za glasovno upravljanje. Privzeto je, da glasovne ukaze za glasovno upravljanje
govorite v jeziku, ki je nastavljen za iPhone (v Settings > General > International > Language). Če
želite uporabljati glasovno upravljanje v drugem jeziku ali narečju, pojdite v Settings > General >
International > Voice Control.
Glasovno upravljanje je v aplikaciji Music vedno vklopljeno, vendar je onemogočeno, ko
je iPhone zaklenjen. Pojdite v Settings > Touch ID & Passcode (modeli mobilnika iPhone s
senzorjem Touch ID) ali Settings > Passcode (drugi modeli) in izklopite glasovno klicanje.
Za posebne ukaze glejte razdelka Vzpostavljanje klica na strani 51 in Siri in glasovno
upravljanje na strani 75. Več informacij o uporabi glasovnega upravljanja, vključno
z informacijami o uporabi glasovnega upravljanja v različnih jezikih, najdete na
support.apple.com/kb/HT3597.

Iskanje
Iskanje aplikacij
Številne aplikacije imajo iskalno polje, v katerega lahko vnesete poizvedbo, da poiščete določen
element aplikacije. V aplikaciji Maps lahko na primer poiščete določeno lokacijo.

Spotlight Search
Funkcija »Spotlight Search« preišče vaš iPhone ter prikaže predloge iz spletne trgovine App Store
in interneta. Prikažejo se vam lahko predlogi za filmske predstave, bližnje lokacije itd.
Iščite v mobilniku iPhone. Osrednji del poljubnega domačega zaslona povlecite navzdol, da se
prikaže iskalno polje. Rezultati se prikazujejo, medtem ko tipkate. Če želite skriti tipkovnico ali na
zaslonu prikazati več rezultatov, tapnite »Search«. Tapnite element na seznamu, da ga odprete.
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S funkcijo Spotlight Search lahko tudi iščete in odprete aplikacije.

Izberite aplikacije in vsebino, po kateri želite iskati. Pojdite v Settings > General > Spotlight
Search in nato tapnite, da prekličete izbiro aplikacij ali vsebine. Če želite spremeniti vrstni red
iskanja, se dotaknite
in jo povlecite na novo mesto.
Omejite funkcijo Spotlight Search na vaš iPhone. Pojdite v Settings > General > Spotlight
Search in nato tapnite »Spotlight Suggestions«, da prekličete izbiro te funkcije.
Izklopite lokacijske storitve za funkcijo Spotlight Suggestions. Pojdite v Settings > Privacy >
Location Services. Tapnite »System Services« in nato izklopite funkcijo Spotlight Suggestions.

Control Center
Aplikacija Control Center vam omogoča takojšen dostop do kamere, kalkulatorja, aplikacije
AirPlay in drugih priročnih funkcij. Lahko tudi prilagodite osvetlitev, zaklenete zaslon v pokončni
orientaciji, vklopite ali izklopite brezžične storitve in vklopite aplikacijo AirDrop. Glejte razdelek
AirDrop na strani 37.

Odprite aplikacijo Control Center. Podrgnite navzgor od roba poljubnega zaslona (tudi
zaklenjenega).
Odprite zvočno aplikacijo, ki se trenutno predvaja. Tapnite naslov pesmi.
Zaprite aplikacijo Control Center. Podrgnite navzdol, tapnite vrh zaslona ali pritisnite
gumb Home.
Izklopite dostop do aplikacije Control Center v aplikacijah ali na zaklenjenem zaslonu. Pojdite
v Settings > Control Center.
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Opozorila in aplikacija Notification Center
Opozorila
Opozorila vas obvestijo o pomembnih dogodkih. Lahko se prikažejo za kratek čas na vrhu
zaslona ali ostanejo v sredini zaslona, dokler jih ne potrdite.
Nekatere aplikacije imajo na ikoni domačega zaslona oznako, ki vam pove, koliko novih
elementov vas čaka: na primer število novih e-poštnih sporočil. Če obstaja težava – na primer,
da sporočila ni bilo mogoče poslati – se na oznaki prikaže klicaj . Oštevilčena oznaka na mapi
označuje skupno število obvestil za vse vključene aplikacije.

Opozorila so lahko prikazana na zaklenjenem zaslonu.
Odzovite se na opozorilo, ne da bi zapustili trenutno odprto aplikacijo. Opozorilo povlecite
navzdol, ko se prikaže na vrhu zaslona.
Opomba:  Ta funkcija deluje z besedilnimi in e-poštnimi sporočili, povabili v koledarju itd.
Odzovite se na opozorilo, ko je iPhone zaklenjen. Podrgnite opozorilo od desne proti levi.
Utišajte opozorila. Pojdite v Settings > Do Not Disturb.
Nastavite zvoke in vibriranje. Pojdite v Settings > Sounds.

Notification Center
Aplikacija Notification Center zbere vaša obvestila na enem mestu, da si jih lahko ogledate, kadar
koli želite. Oglejte si podrobnosti o vašem dnevu – na primer vremensko napoved, sestanke,
rojstne dneve, borzne kotacije in celo hiter povzetek dogodkov naslednjega dne. Tapnite zavihek
»Notifications«, da si ogledate vsa opozorila.
Odprite aplikacijo Notification Center. Podrgnite navzdol od zgornjega roba zaslona.

Nastavite možnosti zavihka »Today«. Tapnite gumb »Edit« na koncu informacij v zavihku
»Today«, da izberete, katere informacije naj se prikazujejo. Tapnite + ali –, da dodate ali odstranite
informacije. Če želite spremeniti vrstni red informacij, se dotaknite ikone
in jo povlecite na
novo mesto.
Nastavite možnosti za obvestila. Pojdite v Settings > Notifications. Tapnite aplikacijo, za katero
želite nastaviti možnosti za obvestila. Izberite, na primer, da si želite obvestilo ogledati na
zaklenjenem zaslonu. Lahko tudi tapnete »Edit« in spremenite vrstni red prikaza obvestil aplikacij.
Dotaknite se možnosti
in jo povlecite na nov položaj.
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Opomba:  Če želite vključiti prometne razmere (iPhone 4s ali novejši) na zavihku »Today«, mora
biti v Settings > Privacy > Location Services > System Services > Frequent Locations vklopljena
možnost »Frequent Locations«.
Omogočite vladna opozorila. V nekaterih območjih lahko vklopite opozorila na seznamu
»Government Alerts«. Pojdite v Settings > Notifications.
V Združenih državah Amerike lahko v mobilnike iPhone 4s ali novejše na primer sprejemate
predsedniška opozorila in vklopite ali izklopite opozorila AMBER ter opozorila za nevarnost (ki
vključujejo opozorila za resne in ekstremne nevarnosti) (privzeto so vklopljena). Na Japonskem
lahko mobilnik iPhone prejema opozorila glede nevarnosti potresa od japonske meteorološke
agencije. Vladna opozorila so odvisna od operaterja in modela mobilnika iPhone ter v nekaterih
pogojih morda ne delujejo.
Izberite, ali želite, da sta zavihka »Today« in »Notifications View« prikazana na zaklenjenem
zaslonu. Pojdite v Settings > Touch ID & Passcode (modeli mobilnika iPhone s senzorjem
Touch ID) ali Settings > Passcode (drugi modeli) in izberite, ali želite dovoliti dostop, ko je
zaslon zaklenjen.
Zaprite aplikacijo Notification Center. Podrgnite navzgor ali pritisnite gumb Home.

Zvoki in utišanje
Spremenite ali izklopite lahko zvoke, ki jih iPhone predvaja za dohodni klic, besedilno sporočilo,
glasovno pošto, e-pošto, tvit, obvestilo na Facebooku, opomnik ali drug dogodek.
Nastavite možnosti za zvok. Pojdite v Settings > Sounds za možnosti, kot so zvonjenja in zvočni
toni za opozorila, nastavitve in vzorci vibriranja ter glasnost zvonjenja in opozoril.
Nastavite vzorce vibriranja. Pojdite v Settings > Sounds in izberite element s seznama »Sounds
and Vibration Patterns«. Tapnite »Vibration« in izberite vzorec ali ustvarite lastnega.
Če želite začasno utišati dohodne klice, opozorila in zvočne učinke, glejte naslednji razdelek in
Stikalo Glasno/tiho na strani 12.

Do Not Disturb
Z možnostjo »Do Not Disturb« lahko na preprost način utišate mobilnik iPhone, ko ste na večerji
ali če želite zaspati. Ta možnost preprečuje klicem in opozorilom, da bi povzročali zvoke ali
osvetlili zaslon.
Vklopite funkcijo Do Not Disturb. Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre
Control Center, in tapnite . Ko je možnost »Do Not Disturb« vklopljena, se v vrstici stanja
prikaže .
Opomba:  Budilke so še vedno slišne, tudi ko je možnost »Do Not Disturb« vklopljena. Če želite
zagotoviti, da je mobilnik iPhone utišan, ga izklopite.
Konfigurirajte možnost »Do Not Disturb«. Pojdite v Settings > Do Not Disturb.
Načrtujete lahko ure tišine ter omogočite klice iz priljubljenih ali skupine stikov in zvonjenje
večkrat ponovljenih klicev za nujne primere. Nastavite lahko, ali možnost »Do Not Disturb« utiša
mobilnik iPhone samo, ko je zaklenjen, ali tudi takrat, ko je odklenjen.
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Skupna raba vsebine
Skupna raba v aplikacijah
V številnih aplikacijah lahko tapnete »Share« ali , da izberete možnost za skupno rabo
informacij. Možnosti se razlikujejo glede na aplikacijo, ki jo uporabljate. Dodatne možnosti lahko
postanejo na voljo, če si prenesete aplikacije z možnostmi skupne rabe vsebine. Več informacij
najdete v razdelku Razširitve aplikacij na strani 25.
Uporabljajte Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo ali druge aplikacije drugih proizvajalcev z
možnostmi skupne rabe vsebine. Prijavite se v svoj račun v možnosti »Settings«. Če tapnete
gumbe za skupno rabo aplikacij drugih proizvajalcev, se odpre ustrezna nastavitev, če še
niste vpisani.
Prilagodite načine, na katere želite deliti informacije. Tapnite gumb »More«, nato se dotaknite
ikone
in jo povlecite, da premaknite elemente na novo mesto.

AirDrop
Funkcija AirDrop vam omogoča, da dodate fotografije, videoposnetke, lokacije in druge elemente
v skupno rabo prek brezžične povezave z drugimi bližnjimi napravami (iOS 7 ali novejšimi).
Z operacijskim sistemom iOS 8 lahko vsebino dodate v skupno rabo z računalniki Mac z
nameščenim operacijskim sistemom OS X Yosemite. Funkcija AirDrop prenaša informacije prek
povezav Wi-Fi in Bluetooth. Za uporabo funkcije AirDrop morate biti vpisani v iCloud z vašim
Apple ID-jem in povezani z istim omrežjem Wi-Fi oziroma se morate nahajati do približno 10
metrov stran od druge naprave. Prenosi so zaradi varnosti šifrirani.

Tapnite, če želite dati
v skupno rabo s
prijateljem v bližini
prek funkcije AirDrop.

Dajte element v skupno rabo s funkcijo AirDrop. Tapnite »Share« , tapnite »AirDrop« in nato
tapnite ime osebe blizu vas, ki uporablja funkcijo AirDrop. AirDrop je na voljo tudi v aplikaciji
Control Center – preprosto podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da odprete aplikacijo
Control Center.
Prejmite elemente AirDrop od drugih oseb. Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da
se odpre Control Center. Tapnite »AirDrop« in izberite, ali želite prejemati elemente iz možnosti
»Contacts Only« ali iz »Everyone«. Vsako prošnjo, ki jo prejmete, lahko sprejmete ali zavrnete.

Family Sharing
S storitvijo Family Sharing lahko do 6 družinskih članov doda v skupno rabo izdelke iz spletnih
trgovin iTunes Store, iBooks Store in App Store, družinski koledar ter družinske fotografije in to
vsak s svojim osebnim računom.
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Ena odrasla oseba iz gospodinjstva – družinski organizator – povabi družinske člane, da se
pridružijo družinski skupini, in se strinja, da bo poravnal vse stroške nakupov, ki jih ti družinski
člani opravijo v storitvah iTunes Store, iBooks Store in App Store, medtem ko so člani družinske
skupine. Ko je skupina oblikovana, dobijo družinski člani takojšen dostop do glasbe, filmov,
TV-oddaj, knjig in aplikacij drugih družinskih članov, do katerih so upravičeni. Poleg tega lahko
družinski člani preprosto dodajo v skupno rabo fotografije prek skupnega družinskega albuma,
dodajajo dogodke na družinski koledar, delijo svojo lokacijo z drugimi družinskimi člani in celo
pomagajo najti izgubljeno napravo enega od družinskih članov.
Tudi otroci, mlajši od 13 let, lahko dodajo vsebine v skupno rabo prek storitve Family Sharing.
Družinski organizator lahko kot starš ali skrbnik poda soglasje, da ima otrok svoj lasten Apple ID
in ga ustvari v otrokovem imenu. Ko je račun ustvarjen, se samodejno doda v družinsko skupino.
Storitev Family Sharing zahteva, da se vpišete v iCloud s svojim Apple ID-jem. Prav tako morate
potrditi Apple ID, ki ga uporabljate v storitvah iTunes Store, iBooks Store in App Store. Na
voljo je za naprave z operacijskim sistemom iOS 8, računalnike Mac z operacijskim sistemom
OS X Yosemite in računalnike z aplikacijo iCloud za Windows 4.0. Lahko ste član samo ene
družinske skupine naenkrat.
Nastavite storitev Family Sharing. Pojdite v Settings > iCloud > Set Up Family Sharing. Sledite
navodilom na zaslonu, da nastavite storitev Family Sharing kot družinski organizator in nato
povabite družinske člane, da se pridružijo skupini.
Ustvarite Apple ID za otroka. Tapnite Settings > iCloud > Family, pomaknite se na dno zaslona in
nato tapnite »Create an Apple ID for a child«.
Sprejmite povabilo za storitev Family Sharing. Prepričajte se, da ste vpisani v iCloud in da lahko
sprejmete povabilo za storitev Family Sharing z vaše naprave iOS (zahtevan je operacijski sistem
iOS 8), računalnika Mac (zahtevan je operacijski sistem OS X Yosemite) ali vašega osebnega
računalnika (zahtevan je iCloud za Windows 4.0). Oziroma, če je med procesom nastavitve
družinski organizator v bližini, vas lahko prosi, da vnesete Apple ID in geslo, ki ju uporabljate
za iCloud.

Delite dostop do izdelkov iz spletnih trgovin iTunes Store, iBooks Store in App Store. Odprite
spletno trgovino iTunes Store, iBooks Store ali App Store, tapnite »Purchased« in v prikazanem
meniju izberite družinskega člana.
Ko eden od družinskih članov opravi nakup, se ta zaračuna neposredno računu družinskega
organizatorja. Ko je nakup opravljen, je izdelek dodan na račun družinskega člana, ki je nakup
opravil, in v skupno rabo z ostalimi družinskimi člani. Če je storitev Family Sharing onemogočena,
vsak član obdrži izdelke, ki jih je kupil, tudi če je zanje plačal družinski organizator.
Vklopite funkcijo Ask to Buy. Družinski organizator lahko od mladih družinskih članov zahteva,
da potrdi njihove nakupe in brezplačne prenose. Pojdite v Settings > iCloud > Family in nato
tapnite ime osebe.
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Opomba:  Starostne omejitve za funkcijo »Ask to Buy« se razlikujejo glede na območje. V ZDA
lahko starši ali skrbniki omogočijo funkcijo »Ask to Buy« za vse člane družine, mlajše od 18 let; za
otroke, mlajše od 13 let, je privzeto vklopljena.
Skrijte nakupe iz spletnih trgovin iTunes Store, iBooks Store in App Store. Odprite aplikacijo
iTunes na računalniku in kliknite »iTunes Store«. Pojdite v »Quick Links«, kliknite »Purchased«
in nato izberite vrsto vsebine (na primer »Music« ali »Movies«). S kazalcem miške se dotaknite
elementa, ki ga želite skriti, in nato kliknite . Če želite, da postanejo nakupljeni izdelki znova
vidni, se vrnite v »Quick Links« in kliknite »Account«. Pojdite v »Cloud«, pomaknite se navzdol do
»iTunes« in kliknite »Manage« (levo od »Hidden Purchases«).
Dodajte fotografije in videoposnetke v skupno rabo z družinskimi člani. Ko nastavite storitev
Family Sharing, se v aplikaciji Photos na vseh napravah družinskih članov samodejno ustvari
skupni album, imenovan “Family”. Če želite dodati fotografijo ali videoposnetek v skupno rabo z
družinskim članom, odprite aplikacijo Photos in si oglejte fotografijo ali videoposnetek ali izberite
več fotografij ali videoposnetkov. Tapnite , tapnite »iCloud Photo Sharing« in dodajte vsebino v
skupni družinski album. Glejte razdelek iCloud Photo Sharing na strani 88.
Dodajte dogodek v družinski koledar. Ko nastavite storitev Family Sharing, se v aplikaciji
Calendar na vseh napravah družinskih članov samodejno ustvari skupni koledar, imenovan
“Family”. Če želite dodati družinski dogodek, odprite aplikacijo Calendar, ustvarite dogodek
in nato izberite možnost dodajanja dogodka v družinski koledar. Glejte razdelek Skupna raba
koledarjev iCloud na strani 84.
Nastavite družinski opomnik. Ko nastavite storitev Family Sharing, se v aplikaciji Reminders
na vseh napravah družinskih članov samodejno ustvari skupni seznam. Če želite na družinski
seznam dodati opomnik, odprite aplikacijo Reminders, tapnite družinski seznam in nato dodajte
opomnik na seznam. Glejte razdelek Reminders – kratek opis na strani 109.
Delite svojo lokacijo z družinskimi člani. Družinski člani lahko delijo svojo lokacijo, tako da
tapnejo Settings > iCloud > Share My Location. Če želite poiskati lokacijo družinskega člana,
uporabite aplikacijo Find My Friends (prenesite jo brezplačno iz spletne trgovine App Store).
Lahko uporabite tudi aplikacijo Messages (zahteva operacijski sistem iOS 8). Več informacij
o uporabi aplikacije Messages za deljenje ali ogled lokacij najdete v razdelku Skupna raba
fotografij, videoposnetkov, vaše lokacije in ostale vsebine na strani 80.
Sledite napravam vaših družinskih članov. Pojdite v Settings > iCloud > Family, tapnite svoje ime
in izberite možnost, ki dovoljuje družinskim članom, da sledijo vaši napravi. Če želite družinskemu
članu pomagati najti njegovo napravo, odprite aplikacijo Find My iPhone. Več informacij o
sledenju napravam najdete v razdelku Find My iPhone na strani 46.
Zapustite storitev Family Sharing. Pojdite v Settings > iCloud > Family in nato tapnite »Leave
Family Sharing«. Če ste organizator, pojdite v Settings > iCloud > Family, tapnite svoje ime in nato
tapnite »Stop Family Sharing«.

iCloud Drive
Več o storitvi iCloud Drive
Storitev iCloud Drive shrani vaše predstavitve, razpredelnice, datoteke PDF, slike in druge vrste
dokumentov v iCloud, tako da lahko do njih dostopate iz katere koli naprave, ki ima nastavljen
dostop do storitve iCloud. Omogoča aplikacijam, da delijo dokumente, tako da lahko eno
datoteko urejate z več aplikacijami.
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Storitev iCloud Drive deluje z napravami, ki uporabljajo operacijski sistem iOS 8, računalniki Mac,
ki uporabljajo operacijski sistem OS X Yosemite, ter osebnimi računalniki s storitvijo iCloud za
Windows 4.0 ali prek spletnega mesta iCloud.com. Za dostop do storitve iCloud Drive morate
biti vpisani v iCloud s svojim Apple ID-jem. Storitev iCloud Drive deluje s podprtimi aplikacijami,
vključno s Pages, Numbers, Keynote, GarageBand in nekaterimi aplikacijami drugih proizvajalcev.

Nastavitev storitve iCloud Drive
Storitev iCloud Drive lahko nastavite s pomočjo funkcije Setup Assistant med nameščanjem
operacijskega sistema iOS 8 ali pa ga nastavite po namestitvi v »Settings«. Storitev iCloud Drive
je nadgradnja storitve Documents and Data. Ko nadgradite na storitev iCloud Drive, se vaši
dokumenti kopirajo v iCloud Drive in so na voljo na napravah, ki tudi uporabljajo storitev iCloud
Drive. Na drugih napravah ne morete dostopati do dokumentov, ki so shranjeni v storitvi iCloud,
dokler jih ne nadgradite na operacijski sistem iOS 8 ali OS X Yosemite. Več informacij o prehodu
na storitev iCloud Drive najdete na spletni strani support.apple.com/kb/HT6345.
Nastavite storitev iCloud Drive. Pojdite v Settings > iCloud > iCloud Drive, vklopite storitev
iCloud Drive in sledite navodilom na zaslonu.

Prenos datotek
Datoteke lahko prenašate med mobilnikom iPhone in računalnikom ali drugo napravo iOS na več
načinov.
Prenesite datoteke z aplikacijo iTunes. iPhone povežite z računalnikom s priloženim kablom. V
aplikaciji iTunes v računalniku izberite »iPhone« in nato kliknite »Apps«. Za prenos dokumentov
med mobilnikom iPhone in računalnikom uporabite razdelek »File Sharing«. Aplikacije, ki
podpirajo deljenje datotek, so prikazane na seznamu »File Sharing Apps« v aplikaciji iTunes. Če
želite datoteko izbrisati, jo izberite na seznamu »Documents« in pritisnite tipko »Delete«.
V mobilniku iPhone si lahko tudi ogledate datoteke, prejete kot e-poštne priloge.
Z nekaterimi aplikacijami lahko prenašate datoteke prek funkcije AirDrop. Glejte razdelek
AirDrop na strani 37.

Osebna dostopna točka
Z osebno dostopno točko lahko delite internetno povezavo mobilnika iPhone. Računalniki
lahko delijo internetno povezavo prek omrežja Wi-Fi, tehnologije Bluetooth ali kabla USB. Druge
naprave iOS lahko delijo povezavo prek omrežja Wi-Fi. Osebno dostopno točko lahko uporabljate
samo, če je iPhone povezan z internetom prek mobilnega omrežja.
Opomba:  Ta funkcija morda ni na voljo pri vseh operaterjih. Zaračunajo se vam lahko dodatni
stroški. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.
Delite internetno povezavo. Pojdite v Settings > Cellular in tapnite »Personal Hotspot«, če se ta
možnost prikaže, da nastavite storitev pri svojem operaterju.
Ko vklopite možnost »Personal Hotspot«, se lahko druge naprave povežejo na naslednje načine:
••

Wi-Fi: v napravi izberite svoj iPhone s seznama omrežij Wi-Fi, ki so na voljo.

••

USB: s priloženim kablom povežite mobilnik iPhone z računalnikom. V »Network Preferences« v
računalniku izberite iPhone in konfigurirajte nastavitve omrežja.
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••

Bluetooth: v mobilniku iPhone pojdite v Settings > Bluetooth in vklopite Bluetooth. Če
želite seznaniti ali povezati iPhone z napravo Bluetooth, glejte dokumentacijo, ki je bila
priložena napravi.

Opomba:  Ko je naprava povezana, se na vrhu zaslona mobilnika iPhone prikaže moder pas. Ikona
»Personal Hotspot«
se prikaže v vrstici stanja naprave iOS, ki uporablja »Personal Hotspot«.
Spremenite geslo omrežja Wi-Fi za iPhone. Pojdite v Settings > Personal Hotspot > Wi-Fi
Password in nato vnesite geslo z vsaj osmimi znaki.
Spremljajte porabo prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Pojdite v Settings > Cellular.
Glejte razdelek Mobilne nastavitve na strani 185.

AirPlay
S funkcijo AirPlay lahko brezžično pretakate glasbo, fotografije in videoposnetke v Apple TV
in druge naprave, ki imajo omogočeno funkcijo AirPlay. Če ne vidite svojih naprav, ki imajo
omogočeno funkcijo AirPlay, ko tapnete , morate morda poskrbeti, da so vse naprave v istem
omrežju Wi-Fi.
Prikažite kontrolnike AirPlay. Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre Control
Center, in tapnite .
Pretakajte vsebino. Tapnite

, nato izberite napravo, v katero želite pretakati.

Preklopite nazaj v mobilnik iPhone. Tapnite

in izberite »iPhone«.

Prezrcalite zaslon mobilnika iPhone na televizor. Tapnite , izberite »Apple TV« in nato tapnite
»Mirroring«. Ko je zrcaljenje AirPlay vklopljeno, je na vrhu zaslona mobilnika iPhone prikazana
modra vrstica.
Mobilnik iPhone lahko prek ustreznega kabla ali vmesnika Apple povežete tudi s
televizorjem, projektorjem ali drugim zunanjim zaslonom. Obiščite spletno stran
support.apple.com/kb/HT4108.

AirPrint
S funkcijo AirPrint lahko brezžično tiskate na tiskalnik, ki ima omogočeno funkcijo AirPrint. Tiskate
lahko na primer iz aplikacij Mail, Photos in Safari. Številne aplikacije, ki so na voljo v trgovini App
Store, podpirajo tudi funkcijo AirPrint.
iPhone in tiskalnik morata biti povezana z istim omrežjem Wi-Fi. Več informacij o tehnologiji
AirPrint najdete na support.apple.com/kb/HT4356.
Natisnite dokument. Tapnite

ali

(odvisno od aplikacije, ki jo uporabljate).

Oglejte si stanje tiskalnega opravila. Dvokliknite gumb Home in nato tapnite »Print Center«.
Oznaka na ikoni prikazuje, koliko dokumentov je v čakalni vrsti.
Prekličite opravilo. V aplikaciji Print Center izberite opravilo in nato tapnite »Cancel Printing«.
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Uporaba slušalk Apple
Slušalke Apple EarPods z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom (iPhone 5 ali novejši) ter
slušalke Apple z daljinskim upravljalnikom in mikrofonom (iPhone 4s) imajo mikrofon, gumbe
za glasnost ter glavni gumb, ki omogoča prevzem in prekinitev klica ali upravljanje zvočnega
predvajanja in predvajanja videoposnetkov, tudi ko je iPhone zaklenjen.

Glavni gumb

Upravljajte predvajanje glasbe z glavnim gumbom.
••

Premor pesmi ali videoposnetka: pritisnite glavni gumb. Znova pritisnite za
nadaljevanje predvajanja.

••

Preskok na naslednjo pesem: dvakrat hitro pritisnite glavni gumb.

••

Nazaj na predhodno pesem: trikrat hitro pritisnite glavni gumb.

••

Previjanje naprej: dvakrat hitro pritisnite glavni gumb in ga držite.

••

Previjanje nazaj: trikrat hitro pritisnite glavni gumb in ga držite.

Z glavnim gumbom lahko sprejemate ali opravljate klice.
••

Prevzem dohodnega klica: pritisnite glavni gumb.

••

Prekinitev trenutnega klica: pritisnite glavni gumb.

••

Zavrnitev dohodnega klica: pritisnite in držite glavni gumb približno dve sekundi, potem ga
spustite. Dva nizka piska potrdita, da ste klic zavrnili.

••

Preklop na dohodni ali čakajoči klic in prestavitev trenutnega klica na čakanje: pritisnite glavni
gumb. Znova pritisnite gumb, da preklopite na prvi klic.

••

Preklop na dohodni ali čakajoči klic in prekinitev trenutnega klica: pritisnite in držite glavni gumb
približno dve sekundi, potem ga spustite. Dva nizka piska potrdita, da ste prvi klic prekinili.

Uporabite aplikacijo Siri ali glasovno upravljanje. Pritisnite in držite glavni gumb. Glejte
Poglavje 4, Siri, na strani 49 ali Glasovno upravljanje na strani 32.

Naprave Bluetooth
Z mobilnikom iPhone lahko uporabljate naprave Bluetooth, vključno z naglavnimi slušalkami,
kompleti za avto, stereo slušalkami ali brezžično tipkovnico Apple. Za podprte profile Bluetooth
pojdite na spletno stran support.apple.com/kb/HT3647.
OPOZORILO:  Pomembne informacije o preprečevanju poslabšanja sluha in odvračanju
pozornosti, ki bi vodilo do nevarnih okoliščin, najdete v razdelku Pomembne varnostne
informacije na strani 178.
Opomba:  Uporaba nekatere dodatne opreme z mobilnikom iPhone lahko vpliva na učinkovitost
brezžične povezave. Vsa dodatna oprema iPod in iPad ni popolnoma združljiva z mobilnikom
iPhone. Če vklopite letalski način, lahko izločite motnje v zvoku med mobilnikom iPhone in
dodatno opremo. Obračanje ali premeščanje mobilnika iPhone in povezane dodatne naprave
lahko izboljša učinkovitost brezžične naprave.
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Vklopite povezavo Bluetooth. Pojdite v Settings > Bluetooth.
Vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth. Tapnite napravo na seznamu »Devices« in jo
povežite, tako da upoštevate navodila na zaslonu. Informacije o seznanjanju naprave Bluetooth
preberite v dokumentaciji, ki je priložena napravi. Za več informacij o uporabi brezžične
tipkovnice Apple glejte Uporaba brezžične tipkovnice Apple na strani 31.
iPhone mora biti od naprave Bluetooth oddaljen približno 10 metrov (33 čevljev).
Preklopite izhodni zvok nazaj v mobilnik iPhone. Izklopite ali razdružite napravo, izklopite
povezavo Bluetooth v Settings > Bluetooth ali uporabite funkcijo AirPlay , da preklopite
izhodni zvok nazaj v mobilnik iPhone. Glejte razdelek AirPlay na strani 41. Če je naprava Bluetooth
zunaj dosega, se izhodni zvok preklopi nazaj v mobilnik iPhone.
Zaobidite napravo Bluetooth. Možnosti uporabe sprejemnika ali zvočnika mobilnika iPhone za
klice:
••

odgovorite na klic, tako da tapnete zaslon mobilnika iPhone.

••

Med klicem tapnite »Audio« in izberite »iPhone« ali zvočnik.

••

Izklopite napravo Bluetooth, jo razdružite ali se pomaknite zunaj dosega.

••

Izklopite Bluetooth v Settings > Bluetooth.

Razdružite napravo. V Settings > Bluetooth tapnite
poleg naprave in nato »Forget this
Device«. Če ne vidite seznama »Devices«, preverite, ali je povezava Bluetooth vklopljena.

Omejitve
Za nekatere aplikacije in kupljene vsebine lahko nastavite omejitve. Starši lahko na primer
omejijo prikaz določene glasbe na seznamih za predvajanje ali onemogočijo spreminjanje
določenih nastavitev. Z omejitvami lahko preprečite uporabo določenih aplikacij, namestitev
novih aplikacij ali spreminjanje računov ali omejitve glasnosti.
Vklopite omejitve. Pojdite v Settings > General > Restrictions in tapnite »Enable Restrictions«.
Določiti boste morali geslo za omejitve, potrebno za izvajanje sprememb. To geslo se lahko
razlikuje od gesla za odklepanje mobilnika iPhone.
Pomembno:  Če pozabite geslo za omejitve, morate obnoviti programsko opremo mobilnika
iPhone. Glejte razdelek Obnovitev mobilnika iPhone na strani 185.

Zasebnost
V nastavitvah zasebnosti lahko vidite in upravljate, katere aplikacije in sistemske storitve imajo
dostop do lokacijskih storitev in stikov, koledarjev, opomnikov ter fotografij.
Lokacijske storitve omogočajo aplikacijam, ki temeljijo na lokaciji, kot so Reminders, Maps in
Camera zbiranje in uporabo podatkov, ki označujejo vašo lokacijo. Vaša približna lokacija se
določi s pomočjo razpoložljivih informacij iz mobilnega podatkovnega omrežja, lokalnih omrežij
Wi-Fi (če imate vklopljeno omrežje Wi-Fi) in omrežja GPS (morda ni na voljo v vseh območjih).
Podatki o lokaciji, ki jih zbira družba Apple, se zbirajo v obliki, ki vas osebno ne identificira. Ko
aplikacija uporablja lokacijske storitve, se v statusni vrstici prikaže .
Vklopite ali izklopite lokacijske storitve. Pojdite v Settings > Privacy > Location Services. Lahko
jih izklopite za nekatere ali za vse aplikacije in storitve. Če izklopite lokacijske storitve, jih morate
znova vklopiti, ko aplikacija ali storitev naslednjič poskuša uporabiti to funkcijo.
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Izklopite lokacijske storitve za sistemske storitve. Lokacijske storitve uporablja več sistemskih
storitev, na primer kalibracija kompasa in oglasi na podlagi lokacije. Če želite videti njihov status,
jih vklopite ali izklopite oz. prikažite v statusni vrstici, ko te storitve uporabljajo vašo lokacijo.
Pojdite v Settings > Privacy > Location Services > System Services.
Izklopite dostop do zasebnih informacij. Pojdite v Settings > Privacy. Vidite lahko, katere
aplikacije in funkcije so zaprosile za dostop oz. katerim je bil odobren dostop do naslednjih
informacij:
••

Contacts

••

Calendar

••

Reminders

••

Photos

••

Bluetooth Sharing

••

Microphone

••

Camera

••

HomeKit

••

Health

••

Motion Activity

••

Twitter

••

Facebook

Vsaki aplikaciji lahko onemogočite dostop do posamezne kategorije informacij. Preberite
pogoje in izjavo o zasebnosti vseh aplikacij drugih proizvajalcev, da boste razumeli,
kako aplikacija uporablja podatke, ki jih zahteva. Več informacij najdete na spletni strani
support.apple.com/kb/HT6338.

Varnost
Varnostne funkcije preprečujejo drugim osebam dostop do informacij v mobilniku iPhone.

Uporaba gesla z zaščito podatkov
Za večjo varnost lahko nastavite geslo, ki ga je treba vnesti vsakič, ko vklopite ali zbudite
mobilnik iPhone.
Nastavite geslo. Pojdite v Settings > Touch ID & Passcode (modeli mobilnika iPhone s senzorjem
Touch ID) ali Settings > Passcode (drugi modeli) in nastavite 4-mestno geslo.
Z nastavitvijo gesla se vklopi zaščita podatkov, ki vaše geslo uporablja kot ključ za šifriranje
poštnih sporočil in prilog, shranjenih v mobilniku iPhone, z 256-bitnim šifriranjem AES. (Zaščito
podatkov lahko uporabljajo tudi druge aplikacije.)
Povečajte varnost. Izklopite preprosto geslo in uporabite daljšega. Za vnašanje gesla, ki je
kombinacija številk in črk, uporabite tipkovnico. Če želite mobilnik iPhone odklepati s številsko
tipkovnico, ustvarite geslo, ki je sestavljeno samo iz številk.
Dodajte prstne odtise in nastavite možnosti za senzor Touch ID. (modeli mobilnika iPhone
s senzorjem Touch ID) Pojdite v Settings > Touch ID & Passcode. Glejte razdelek Senzor Touch
ID spodaj.
Omogočite dostop do funkcij, ko je iPhone zaklenjen. Pojdite v Settings > Touch ID & Passcode
(modeli mobilnika iPhone s senzorjem Touch ID) ali Settings > Passcode (drugi modeli). Izbirne
funkcije so naslednje:
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••

Today

••

Notifications View

••

Siri (če je aplikacija omogočena, glejte Nastavitve aplikacije Siri na strani 50)

••

Passbook (glejte Poglavje 26, Passbook, na strani 130)

••

Reply with Message (glejte razdelek Kadar nekdo kliče na strani 52)

Omogočite dostop do aplikacije Control Center, ko je iPhone zaklenjen. Pojdite v Settings >
Control Center. Glejte razdelek Control Center na strani 34.
Izbrišite podatke po desetem napačnem vnosu gesla. Pojdite v Settings > Touch ID & Passcode
(modeli mobilnika iPhone s senzorjem Touch ID) ali Settings > Passcode (drugi modeli) in tapnite
»Erase Data«. Ko desetkrat vnesete napačno geslo, se vse nastavitve ponastavijo ter vsi vaši
podatki in predstavnostne datoteke se izbrišejo z odstranitvijo šifrirnega ključa za podatke.
Če pozabite geslo, morate obnoviti programsko opremo mobilnika iPhone. Glejte razdelek
Obnovitev mobilnika iPhone na strani 185.

Senzor Touch ID
Za odklep mobilnika iPhone s senzorjem Touch ID ali nakupovanje v storitvah iTunes Store, App
Store in iBooks Store lahko namesto običajnega gesla uporabite prstni odtis.
Nastavite senzor Touch ID. Pojdite v Settings > Touch ID & Passcode. Nastavite, ali želite za
odklepanje mobilnika iPhone in nakupovanje aplikacij uporabljati prstni odtis. Tapnite »Add a
Fingerprint« in sledite navodilom na zaslonu. Dodate lahko več kot en prstni odtis (na primer
odtis palca in kazalca ali prstni odtis partnerja).
Izbrišite prstni odtis. Tapnite prstni odtis in nato tapnite »Delete Fingerprint«. Če uporabljate več
kot en prstni odtis, se dotaknite gumba Home, da odkrijete, za kateri prstni odtis gre.
Poimenujte prstni odtis. Tapnite prstni odtis in nato vnesite ime (npr. »palec«).
S senzorjem Touch ID odklenite iPhone. Dotaknite se gumba Home s prstom, ki ste ga dodali
v možnosti »Settings«. Mobilnik iPhone lahko odklenete z zaklenjenega zaslona ali z zaslona
z geslom.
Opomba:  Če izklopite iPhone, boste ob ponovnem prvem vklopu morali potrditi geslo in ga
odkleniti, ob prvem nakupu pa boste morali potrditi tudi svoje geslo Apple ID.

iCloud Keychain
Z aplikacijo iCloud Keychain so vaša uporabniška imena in gesla spletnih mest v brskalniku Safari
ter informacije o kreditni kartici in omrežju Wi-Fi posodobljeni. iCloud Keychain deluje na vseh
odobrenih napravah (iOS 7 ali novejših) in računalnikih Mac (OS X Mavericks ali novejših).
iCloud Keychain deluje skupaj s funkcijama Safari Password Generator in AutoFill. Ko nastavljate
nov račun, funkcija Safari Password Generator predlaga edinstvena gesla, ki jih je težko uganiti.
Uporabite funkcijo AutoFill, če želite, da iPhone vnese uporabniško ime in geslo ter vam s tem
olajša prijavo. Glejte razdelek Izpolnjevanje obrazcev na strani 67.
Opomba:  Nekatera spletna mesta ne podpirajo funkcije AutoFill.
Aplikacija iCloud Keychain je med shranjevanjem in prenosom podatkov zavarovana z 256bitnim šifriranjem AES, ki je podjetje Apple ne more prebrati.
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Nastavite funkcijo iCloud Keychain. Pojdite v Settings > iCloud > Keychain. Vklopite funkcijo
»iCloud Keychain« in sledite navodilom na zaslonu. Če nastavite funkcijo iCloud Keychain v
drugih napravah, morate odobriti uporabo funkcije iz ene od teh naprav ali uporabiti varnostno
kodo za storitev iCloud.
Pomembno:  Če pozabite svojo varnostno kodo za storitev iCloud, morate začeti od začetka in
znova nastaviti funkcijo iCloud Keychain.
Nastavite funkcijo AutoFill. Pojdite v Settings > Safari > Passwords & AutoFill. Prepričajte se, da
sta možnosti »Names and Passwords« in »Credit Cards« vklopljeni (privzeto sta vklopljeni). Če
želite dodati podatke o kreditni kartici, tapnite »Saved Credit Cards«.
Varnostna koda za vašo kreditno kartico ni shranjena, zato jo morate vnesti ročno.
Za samodejno izpolnjevanje imen, gesel ali podatkov o kreditni kartici na mestih, ki to podpirajo,
tapnite besedilno polje in nato »AutoFill«.
Če vklopite funkciji »iCloud Keychain« in »AutoFill«, zaščitite svoje osebne podatke, tako da
nastavite geslo.

Omejitev sledenja oglasov
Omejite ali ponastavite funkcijo Ad Tracking. Pojdite v Settings > Privacy > Advertising. Vklopite
»Limit Ad Tracking«, da aplikacijam preprečite dostop do oglaševalskega identifikatorja mobilnika
iPhone. Za več informacij tapnite »About Advertising & Privacy«.

Find My iPhone
Find My iPhone je funkcija, ki pomaga najti in zavarovati iPhone z brezplačno aplikacijo Find My
iPhone (na voljo v trgovini App Store) v drugem mobilniku iPhone, tabličnem računalniku iPad
ali predvajalniku iPod touch oziroma prek spletnega brskalnika z računalnikom Mac ali osebnim
računalnikom, prijavljenim v www.icloud.com/find. Funkcija Find My iPhone vključuje možnost
»Activation Lock«, ki preprečuje, da bi kdo drug uporabljal vaš mobilnik iPhone, če ga izgubite.
Če želite izklopiti funkcijo Find My iPhone ali izbrisati podatke v mobilniku iPhone in ga znova
aktivirati, potrebujete Apple ID in geslo.
Vklopite funkcijo Find My iPhone. Pojdite v Settings > iCloud > Find My iPhone.
Pomembno:  Če želite uporabljati možnosti Find My iPhone, mora biti funkcija Find My iPhone
vklopljena, preden izgubite mobilnik iPhone. Če ga želite najti in zavarovati, mora imeti mobilnik
iPhone omogočeno povezavo z internetom.
Uporabite funkcijo Find My iPhone. Odprite aplikacijo Find My iPhone v napravi iOS ali obiščite
spletno mesto www.icloud.com/find v računalniku. Vpišite se in izberite napravo.
••

Play Sound: predvaja zvok na najvišji glasnosti za dve minuti, tudi če je zvonjenje nastavljeno
na tiho.

••

Lost Mode: nemudoma zaklene pogrešan mobilnik iPhone s kodo in mu pošlje sporočilo s
kontaktno številko. iPhone tudi spremlja in poroča svojo lokacijo, da lahko vidite, kje je bil, ko
preverite aplikacijo Find My iPhone.

••

Erase iPhone: zaščiti vašo zasebnost, tako da izbriše vse informacije in predstavnostne datoteke
ter ponastavi izvorne tovarniške nastavitve v mobilniku iPhone.

Opomba:  Preden prodate ali podarite svoj mobilnik iPhone, izbrišite vse osebne podatke in
izklopite funkcijo Find My iPhone, da bo lahko novi lastnik normalno aktiviral in uporabljal
napravo. Pojdite v Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings. Glejte razdelek
Prodajate ali podarjate iPhone? na strani 186.
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Polnjenje in spremljanje stanja baterije
iPhone ima notranjo litij-ionsko baterijo, ki jo je mogoče znova polniti. Več informacij o
bateriji – vključno z namigi o podaljšanju časa delovanja baterije – najdete na spletni strani
www.apple.com/si/batteries.
OPOZORILO:  Za pomembne varnostne informacije o bateriji in polnjenju mobilnika iPhone
glejte Pomembne varnostne informacije na strani 178.
Napolnite baterijo. Povežite iPhone z električno vtičnico s priloženim kablom in
napajalnikom USB.

Opomba:  Ko iPhone povežete z električno vtičnico, se lahko zažene varnostno kopiranje s
storitvijo iCloud ali brezžična sinhronizacija iTunes. Glejte razdelka Varnostno kopiranje mobilnika
iPhone na strani 183 in Sinhronizacija z aplikacijo iTunes na strani 19.
Baterijo lahko polnite tudi tako, da mobilnik iPhone povežete z računalnikom in ga hkrati
sinhronizirate z aplikacijo iTunes. Glejte razdelek Sinhronizacija z aplikacijo iTunes na strani 19. Če
tipkovnica nima visokozmogljivih vrat USB 2.0 ali 3.0, morate iPhone povezati z vrati USB 2.0 ali
3.0 v računalniku.
Pomembno:  Baterija mobilnika iPhone se lahko prazni namesto polni, če je iPhone povezan z
računalnikom, ki je izklopljen ali v načinu mirovanja ali pripravljenosti.
Spremljajte, koliko energije baterije porabljajo različne aplikacije. Tapnite Settings > General >
Usage in nato tapnite »Battery Usage«.
Ikona baterije v zgornjem desnem kotu prikazuje stanje baterije ali polnjenja. Če želite prikazati
odstotek napolnjenosti baterije, pojdite v Settings > General > Usage. Če baterijo polnite med
sinhronizacijo ali uporabo mobilnika iPhone, se lahko polni dlje.

Pomembno:  Če je napolnjenost mobilnika iPhone zelo nizka, se bo morda prikazala slika skoraj
izpraznjene baterije, ki pomeni, da je treba mobilnik polniti do deset minut, preden ga lahko
uporabite. Če je napolnjenost mobilnika iPhone izjemno nizka, bo zaslon morda prazen do dve
minuti, nato pa se bo prikazala slika prazne baterije.
Baterije, ki jih je mogoče znova polniti, imajo omejeno število polnjenj in jih je sčasoma
treba zamenjati. Baterije mobilnika iPhone ne more zamenjati uporabnik sam, ampak
mora to storiti pooblaščeni ponudnik storitev družbe Apple. Obiščite spletno mesto
www.apple.com/si/batteries/.
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Potovanje z mobilnikom iPhone
Če potujete zunaj omrežnega področja vašega operaterja, se lahko izognete stroškom
gostovanja, tako da izklopite glasovne in podatkovne storitve gostovanja v Settings > Cellular.
Glejte razdelek Mobilne nastavitve na strani 185.
Nekatere letalske družbe dovolijo, da imate mobilnik iPhone vklopljen, če vklopite letalski način.
Na letalu ne morete klicati ali uporabljati povezave Bluetooth, vendar lahko poslušate glasbo,
igrate igre, gledate videoposnetke ali uporabljate druge aplikacije, ki ne zahtevajo omrežne
ali mobilne povezave. Če letalska družba dovoli, lahko vklopite Wi-Fi ali Bluetooth, s čemer
omogočite te storitve, tudi če je naprava v letalskem načinu.
Vklopite letalski način. Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre Control
Center, in tapnite . Letalski način lahko vklopite ali izklopite tudi v možnosti »Settings«. Ko je
letalski način vklopljen, se v vrstici stanja na vrhu zaslona prikaže .
Wi-Fi in Bluetooth lahko vklopite ali izklopite tudi v aplikaciji Control Center.
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4

Siri

Zahtevajte
Siri vam omogoča, da govorite z mobilnikom iPhone in na ta način pošiljate sporočila, načrtujete
sestanke, opravljate telefonske klice itd. Siri razume naravni govor, zato se vam ni treba učiti
posebnih ukazov ali ključnih besed. Prosite ali vprašajte Siri karkoli od »set the timer for 3
minutes« do »what movies are showing tonight?«. Odprite aplikacije in vklopite ali izklopite
funkcije, kot so »Airplane Mode«, »Bluetooth«, »Do Not Disturb« in nastavitve pripomočkov za
osebe s posebnimi potrebami. Siri je odlična aplikacija, ki vas obvešča o najnovejših športnih
novicah ter vam pomaga izbrati restavracijo in iskati po trgovinah iTunes Store ali App Store.
Opomba:  Siri lahko uporabljate le, če je iPhone povezan z internetom. Glejte razdelek Povezava z
internetom na strani 16. Zaračunajo se vam lahko stroški za uporabo mobilnega omrežja.
Pokličite Siri. Pritisnite in držite gumb Home, dokler ne slišite, da Siri zapiska in ji nato posredujte
svojo zahtevo.
Določite, kdaj naj aplikacija Siri posluša. Namesto da Siri samodejno zazna konec pogovora,
lahko med pogovorom držite gumb Home in ga spustite, ko končate pogovor.
Siri v prostoročnem načinu. Ko je iPhone priključen na vir napajanja, lahko uporabljate Siri v
prostoročnem načinu. Namesto da pritisnete gumb Home, recite »Hey Siri«, da prikličete njeno
pozornost, in ji nato posredujte svojo zahtevo. Za vklop/izklop funkcije »Voice Activation« pojdite
v Settings > General > Siri.
Če uporabljate slušalke, lahko uporabite glavni gumb ali gumb za klicanje namesto
gumba Home.
Odgovor aplikacije Siri

Pogosto lahko tapnete
zaslon, če želite
dodatne informacije
ali če želite izvesti
dodatno dejanje.
Tapnite, če želite
govoriti z aplikacijo Siri.

Za več namigov vprašajte Siri »what can you do?« ali tapnite
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Odvisno od vaše zahteve, odziv aplikacije Siri, ki se prikaže na zaslonu, pogosto vključuje
informacije ali slike, ki jih lahko tapnete za dodatne podrobnosti ali da opravite druga dejanja, na
primer iskanje po spletu ali odpiranje sorodne aplikacije.
Spremenite spol glasu aplikacije Siri. Pojdite v Settings > General > Siri (morda ni na voljo na
vseh območjih).
Prilagodite glasnost aplikacije Siri. Uporabite gumbe za glasnost med interakcijo s Siri.

Naj vas Siri spozna
Če aplikaciji Siri poveste več o sebi, ji zaupate na primer službeni in domači naslov ter vaša
razmerja z drugimi osebami, lahko dobite prilagojeno storitev, kot je »remind me when I get
home to call my wife«.
Povejte Siri, kdo ste. Izpolnite podatke o sebi v možnosti »Contacts«, nato pa pojdite v Settings >
General > Siri > My Info in tapnite svoje ime.
Opomba:  Siri uporablja lokacijske storitve, ko mora za izpolnitev vaših zahtev poznati vašo
lokacijo. Glejte razdelek Zasebnost na strani 43.

Popravljanje
Želite preklicati zadnji ukaz? Recite »cancel«, tapnite ikono aplikacije Siri ali pritisnite
gumb Home.
Če se Siri zmoti, lahko tapnete in uredite svojo zahtevo.

Lahko tudi znova tapnete

in pojasnite svojo zahtevo.

Nastavitve aplikacije Siri
Če želite nastaviti možnosti za Siri, pojdite v Settings > General > Siri. Možnosti vključujejo:
••

vklop ali izklop aplikacije Siri,

••

vklop ali izklop storitve Voice Activation,

••

jezik,

••

spol glasu (morda ni na voljo na vseh območjih),

••

glas, ki vam daje povratne informacije,

••

kartico »My Info«,

Preprečite dostop do aplikacije Siri, ko je iPhone zaklenjen. Pojdite v Settings > Touch ID &
Passcode (modeli mobilnika iPhone s senzorjem Touch ID) ali Settings > Passcode (drugi modeli).
Siri lahko onemogočite tudi tako, da vklopite omejitve. Glejte razdelek Omejitve na strani 43.
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5

Phone

Telefonski klici
Vzpostavljanje klica
Klic z mobilnikom iPhone vzpostavite tako, da izberete številko iz stikov ali tapnete enega od
priljubljenih ali nedavnih klicev. Lahko tudi prosite aplikacijo Siri, naj »pokliče Janeza Novaka«.
OPOZORILO:  Pomembne informacije o preprečevanju odvračanja pozornosti, ki bi vodilo do
nevarnih okoliščin, najdete v razdelku Pomembne varnostne informacije na strani 178.

Dodajte priljubljene. Z uporabo priljubljenih lahko vzpostavite klic, tako da le enkrat tapnete.
Če želite nekoga dodati na seznam priljubljenih, tapnite . Med priljubljene lahko dodate tudi
imena iz stikov. V možnosti »Contacts« na dnu kartice tapnite »Add to Favorites« in tapnite
številko (mobilna ali službena), ki jo želite dodati.
Izbrišite ime ali prerazporedite seznam priljubljenih. Tapnite »Edit«.
Vrnite nedavni klic. Tapnite »Recents« in nato klic. Tapnite
klicatelju. Rdeča oznaka prikazuje število zgrešenih klicev.

, če želite več informacij o klicu ali

Nedavne in priljubljene osebe, s katerimi ste bili v stiku, lahko pokličete tudi z večopravilnega
zaslona – preprosto dvokliknite gumb Home.
Ročno vnesite številko. Tapnite »Keypad«, vnesite številko in tapnite »Call«.
••

Lepljenje številke na tipkovnico: tapnite zaslon nad tipkovnico in nato »Paste«.

••

Vnos trenutnega (2-sekundnega) premora: dotaknite se tipke »*«, da se pojavi vejica.
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••

Vnos premora po meri (za začasno zaustavitev klicanja, dokler ne tapnete gumba »Dial«):
dotaknite se tipke »#«, da se pojavi podpičje.

••

Ponovno klicanje zadnje klicane številke: tapnite »Keypad«, nato »Call«, da se prikaže številka, in
še enkrat »Call«.

Uporabite aplikacijo Siri ali glasovno upravljanje. Pritisnite in držite gumb Home , recite »call«
ali »dial«, nato recite ime ali številko. Dodate lahko oznake »at home«, »work« ali »mobile«. Glejte
Poglavje 4, Siri, na strani 49 in Glasovno upravljanje na strani 32.
Za najboljše rezultate izgovorite ime in priimek osebe, ki jo kličete. Kadar številko kličete z
glasovnim upravljanjem, izgovorite vsako številko posebej – recite na primer »four one five, five
five five ...«. Za območno kodo 800 v ZDA lahko izgovorite »eight hundred«.
Opravite klice prek omrežja Wi-Fi. (Ni na voljo na vseh območjih. Zahteva iPhone 5c, iPhone
5s ali novejši.) Za usmerjanje klicev prek omrežja Wi-Fi pojdite v Settings > Phone in vklopite
možnost »Wi-Fi Calling«. Na mobilnikih iPhone 6 in iPhone 6 Plus se v primeru, da je povezava
z omrežjem Wi-Fi prekinjena, klici samodejno preklopijo na mobilno omrežje vašega operaterja
prek storitve VoLTE (Voice over LTE), če je na voljo (klici VoLTE se prav tako preklopijo na omrežje
Wi-Fi, ko postane povezava Wi-Fi na voljo). Na starejših modelih se klic prekine, če je povezava
z omrežjem Wi-Fi prekinjena. Za informacije o razpoložljivosti posameznih funkcij se obrnite na
svojega operaterja.
Opravljajte klice iz naprav iPad, iPod touch ali Mac. Tapnite ali kliknite telefonsko številko
v aplikacijah Contacts, Calendar ali Safari oziroma telefonsko številko nedavnega stika na
večopravilnem zaslonu. Naprava mora biti povezana z istim omrežjem Wi-Fi ter skupaj z
mobilnikom iPhone vpisana v FaceTime in iCloud z istim Apple ID-jem. Vaš iPad ali iPod touch
mora uporabljati operacijski sistem iOS8, računalnik Mac mora uporabljati operacijski sistem
OS X Yosemite. Klic se opravi prek mobilnika iPhone, ki mora biti vklopljen in povezan z mobilnim
omrežjem. Zaračunajo se vam lahko stroški za uporabo mobilnega omrežja.

Kadar nekdo kliče
Tapnite »Accept«, da sprejmete dohodni klic. Če je iPhone zaklenjen, povlecite drsnik. Lahko tudi
pritisnete glavni gumb na slušalkah.

Utišajte klic. Pritisnite gumb Vklop/izklop ali katerega od gumbov za glasnost. Ko zvonjenje
utišate, lahko še vedno odgovorite na klic, dokler ni preusmerjen v glasovno pošto.
Zavrnite klic in ga preusmerite neposredno v glasovno pošto. Uporabite eno od naslednjih
možnosti:
••

Dvakrat hitro pritisnite gumb Vklop/izklop.

••

Pritisnite in držite glavni gumb na slušalkah približno dve sekundi. Dva nizka piska potrdita, da
ste klic zavrnili.

••

Tapnite »Decline« (če je iPhone buden, ko prejmete klic).

Opomba:  V nekaterih območjih se zavrnjeni klici prekinejo, ne da bi bili posredovani v
glasovno pošto.
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Odgovorite z besedilnim sporočilom, namesto da se oglasite na telefon. Tapnite »Message«
in izberite odgovor ali tapnite »Custom«. Če želite ustvariti lastne odgovore, pojdite v Settings >
Phone > Respond with Text in tapnite poljubno privzeto sporočilo in ga zamenjajte s
svojim besedilom.
Opomnite se na vrnitev dohodnega klica. Tapnite »Remind Me« in nato določite, kdaj
želite opomnik.
Kličite iz naprav iPad, iPod touch ali Mac. Kliknite ali podrgnite obvestilo, da se oglasite,
prezrete klic ali odgovorite s hitrim sporočilom. Naprava mora biti povezana z istim omrežjem
Wi-Fi in vpisana v FaceTime z istim Apple ID-jem kot mobilnik iPhone. Vaš iPad ali iPod touch
mora uporabljati operacijski sistem iOS8, računalnik Mac mora uporabljati operacijski sistem
OS X Yosemite.

Naj bo tišina
Želite biti nekaj časa nedosegljivi? Podrgnite navzgor od roba zaslona, da se odpre Control
Center, nato vklopite »Do Not Disturb« ali »Airplane Mode«. Glejte razdelka Do Not Disturb na
strani 36 in Potovanje z mobilnikom iPhone na strani 48.
Blokirajte neželene klicatelje. Na kartici stika tapnite »Block this Caller« (do klicateljeve kartice
stika pridete v možnosti »Favorites« ali »Recents«, tako da tapnete ). Klicatelje lahko blokirate
tudi v Settings > Phone > Blocked. Blokirani klicatelji vas ne bodo mogli doseči prek glasovnih
klicev, klicev FaceTime ali besedilnih sporočil. Več informacij o blokiranju klicev najdete na spletni
strani support.apple.com/kb/HT5845.

Med klicanjem
Ko kličete, je na zaslonu prikazanih več možnosti klicanja.
Utišajte zvok svoje linije.
Druga možnost je, da se
dotaknete tipke in jo držite,
da prestavite klic na čakanje. Pokličite ali
vnesite številko.
Uporabite
zvočnik ali
napravo
Bluetooth.
Pridobite
podatke o stiku.

Opravite drug klic.

Končajte klic. Tapnite

Opravite klic
FaceTime.

ali pritisnite gumb Vklop/izklop.

Med klicem uporabljajte drugo aplikacijo. Pritisnite gumb Home, nato odprite aplikacijo. Če se
želite vrniti na klic, tapnite zeleno vrstico na vrhu zaslona.
Odgovorite na drugi klic. Možnosti:
••

Prezrite klic in ga preusmerite v glasovno pošto: tapnite »Ignore«.

••

Prestavitev prvega klica na čakanje in sprejem novega: tapnite »Hold + Accept«.

Poglavje 5    Phone

53

••

Zaključek prvega klica na čakanje in sprejem novega: če uporabljate omrežje GSM, tapnite »End
+ Accept«. Pri omrežju CDMA tapnite »End« in ko ponovno pozvoni drugi klic, tapnite »Accept«
ali povlecite drsnik, če je telefon zaklenjen.

Če imate klic na čakanju, tapnite »Swap«, da preklopite med klici, ali tapnite »Merge Calls«, da
hkrati govorite z obema sogovornikoma. Glejte razdelek Konferenčni klici spodaj.
Opomba:  Pri CDMA ne morete preklapljati med klici, če je drugi klic izhodni, lahko pa združite
klica. Klicev ne morete združiti, če je drugi klic dohodni. Če končate drugi ali združeni klic, se
končata oba klica.

Konferenčni klici
Pri GSM lahko namestite konferenčni klic in hkrati govorite z do petimi osebami (odvisno od
vašega operaterja).
Opomba:  Konferenčni klici morda niso na voljo, če vaš klic uporablja storitev VoLTE (Voice over
LTE).
Vzpostavite konferenčni klic. Med klicem tapnite »Add Call«, pokličite še drugo številko, nato
tapnite »Merge Calls« Ponovite večkrat, če želite v konferenčni klic dodati več oseb.
••

Prekinite osebo: tapnite

poleg osebe, nato tapnite »End«.

••

Zasebno se pogovarjajte z eno osebo: tapnite
Calls«, če se želite vrniti na konferenčni klic.

••

Dodajanje dohodnega klicatelja: tapnite »Hold Call + Answer« in nato »Merge Calls«.

, in nato »Private« poleg osebe. Tapnite »Merge

Klici v sili
Opravite klic v sili, ko je iPhone zaklenjen. Na zaslonu »Enter Passcode« tapnite »Emergency
Call« (da na primer v Sloveniji pokličete 112).
Pomembno:  Mobilnik iPhone lahko uporabite za klic v sili na mnogih lokacijah, če je mobilna
storitev na voljo, vseeno pa se v nujnih primerih ne zanašajte nanj. Nekatera mobilna omrežja
morda ne sprejmejo klica v sili od mobilnika iPhone, če iPhone ni aktiviran, če iPhone ni združljiv
ali konfiguriran, da deluje v določenem mobilnem omrežju, ali (če je možno) če iPhone nima
kartice SIM oz. je kartica SIM zaklenjena s PIN kodo.
Ko v ZDA pokličete številko za klice v sili 911, službe za nujno pomoč dobijo informacije o vaši
lokaciji (če so te na voljo). Oglejte si informacije za klicanje v sili vašega operaterja, da boste
razumeli omejitve klicanja v sili prek omrežja Wi-Fi.
Ko se klic v sili konča, iPhone pri CDMA za nekaj minut vstopi v način za klicanje v sili, kar službam
za nujno pomoč omogoča, da pokličejo nazaj. Ko je mobilnik v tem načinu, je prenos podatkov in
besedilnih sporočil preprečen.
Zapustite način za klicanje v sili (CDMA). Uporabite eno od naslednjih možnosti:
••

tapnite gumb »Back«,

••

pritisnite gumb Vklop/izklop ali gumb Home,

••

s tipkovnico vnesite številko, ki ni številka v sili.
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Vizualna glasovna pošta
Z vizualno glasovno pošto vidite seznam sporočil in izberete, katerega želite poslušati ali izbrisati,
pred tem pa vam ni treba poslušati vseh prejšnjih sporočil. Oznaka na ikoni glasovne pošte
prikazuje število neprebranih sporočil. Ko prvič tapnete »Voicemail«, ste pozvani, da ustvarite
geslo za glasovno pošto in posnamete pozdrav v glasovni pošti.
Poslušajte sporočilo glasovne pošte. Tapnite »Voicemail« in nato sporočilo. Za ponovno
poslušanje izberite sporočilo in tapnite . Če storitev ne omogoča vizualne glasovne pošte,
tapnite »Voicemail« in sledite glasovnim ukazom.
Neposlušana sporočila

Podatki o stiku

Predvajanje/premor
Povlecite drsnik, da
preskočite na katero
koli mesto v sporočilu.
Pokličite nazaj.
Zvočnik (zvok, kadar
je povezana naprava
Bluetooth. Tapnite,
če želite izbrati avdio
izhod.)

Sporočila se shranijo, dokler jih ne izbrišete ali pa jih izbriše operater.
Izbrišite sporočilo. Podrgnite ali tapnite sporočilo in nato tapnite »Delete«.
Opomba:  V nekaterih območjih lahko izbrisana sporočila trajno izbriše vaš operater.
Uredite izbrisana sporočila. Tapnite »Deleted Messages« (na koncu seznama sporočil), nato
imate na voljo naslednje možnosti:
••

Poslušanje izbrisanega sporočila: tapnite sporočilo.

••

Vrnitev izbrisanega sporočila: tapnite sporočilo in tapnite »Undelete«.

••

Trajno brisanje sporočil: tapnite »Clear All«.

Spremenite pozdrav. Tapnite »Voicemail«, »Greeting«, »Custom« in nato še »Record«. Če želite
uporabiti generični pozdrav operaterja, tapnite »Default«.
Nastavite opozorilni zvok za novo glasovno pošto. Pojdite v Settings > Sounds.
Spremenite geslo. Pojdite v Settings > Phone > Change Voicemail Password.

Contacts
Med ogledom kartice stika lahko hitro tapnete in opravite telefonski klic, ustvarite e-poštno
sporočilo, poiščete lokacijo stika in še več. Glejte Poglavje 32, Contacts, na strani 144.

Preusmeritev klica, čakanje klica in ID klicatelja
Nastavite preusmeritev klica, čakanje klica in ID klicatelja. (GSM) Pojdite v Settings > Phone.

Poglavje 5    Phone

55

••

Preusmeritev klica: ikona za Call Forwarding ( ) se pojavi v vrstici stanja, ko je preusmeritev
klicev vklopljena. Ko nastavljate preusmeritev klicev v mobilniku iPhone, morate biti v dosegu
mobilnega omrežja, ker drugače klici ne bodo preusmerjeni.

••

Čakanje klica: če telefonirate in je čakanje klicev izklopljeno, so dohodni klici preusmerjeni
neposredno v glasovno pošto.

ID klicatelja: pri klicih FaceTime se vaša številka prikaže tudi, če je ID klicatelja izklopljen.
Za račune CDMA se obrnite na ponudnika storitev, če potrebujete informacije o omogočanju in
uporabi teh funkcij. Obiščite spletno stran support.apple.com/kb/HT4515.
••

Toni zvonjenja in vibriranje
iPhone ima vključene tone zvonjenja, ki jih lahko uporabljate za dohodne klice, opozorila
budilke in odštevalnik. Kupite lahko tudi tone zvonjenja iz pesmi v trgovini iTunes Store. Glejte
Poglavje 22, iTunes Store, na strani 117.
Nastavite privzeti ton zvonjenja. Pojdite v Settings > Sounds > Ringtone.
Dodelite različne tone zvonjenja posebnim osebam v vašem življenju. Pojdite v »Contacts«,
izberite stik, tapnite »Edit«, in nato tapnite »Ringtone«.
Vklopite ali izklopite zvonjenje. Premaknite stikalo na strani mobilnika iPhone.
Pomembno:  Tudi če je stikalo Ring/Silent nastavljeno na tiho, lahko budilke še vedno slišite.
Vklopite ali izklopite vibriranje. Pojdite v Settings > Sounds. Glejte razdelek Zvoki in utišanje na
strani 36.

Mednarodni klici
Za informacije o opravljanju mednarodnih klicev iz vašega domačega območja (tudi glede cen in
drugih možnih stroškov) se obrnite na vašega operaterja ali pojdite na njegovo spletno stran.
Med potovanjem v tujino boste morda lahko uporabljali iPhone za klicanje, pošiljanje in
prejemanje besedilnih sporočil, prejemanje vizualne glasovne pošte ter uporabo aplikacij, s
katerimi dostopate do interneta, kar je odvisno od omrežij, ki so na voljo.
Omogočite mednarodno gostovanje. Za vklop možnosti »Data Roaming« in »Voice Roaming«
(CDMA) pojdite v Settings > Cellular. Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na
svojega operaterja.
Pomembno:  Zaračunajo se vam lahko stroški za glasovne klice, besedilna sporočila in prenos
podatkov med gostovanjem. Da bi se izognili stroškom med gostovanjem, izklopite možnosti
»Data Roaming« in »Voice Roaming« (CDMA).
Morda lahko gostujete v omrežjih GSM, če imate račun CDMA in mobilnik iPhone 4s ali novejši
z nameščeno kartico SIM. Med gostovanjem v omrežju GSM lahko iPhone dostopa do funkcij
omrežja GSM. Zaračunajo se vam lahko stroški. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.
Nastavite možnosti omrežja. Pojdite v Settings > Cellular za:
••

vklop ali izklop prenosa podatkov med gostovanjem,

••

vklop ali izklop prenosa podatkov prek mobilnega omrežja,

••

vklop ali izklop glasovnih klicev med gostovanjem (CDMA),

••

uporabo omrežji GSM v tujini (CDMA).

Glejte razdelek Informacije o porabi na strani 183.
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Izklopite mobilne storitve. Pojdite v »Settings«, vklopite »Airplane Mode« in nato tapnite »Wi-Fi«
ter ga vklopite. Dohodni telefonski klici bodo poslani v glasovno pošto. Če želite mobilne storitve
ponovno vklopiti, izklopite »Airplane Mode«.
Med potovanjem v tujini kličite z uporabo stikov in priljubljenih. (GSM) Pojdite v Settings >
Phone in vklopite možnost »Dial Assist«. »Dial Assist« samodejno doda predpono ali državno
kodo za klice znotraj ZDA.
Izberite operaterja. Pojdite v Settings > Carrier. Ta nastavitev se prikaže v omrežjih GSM, ko ste
zunaj omrežja svojega operaterja in so na voljo druga podatkovna omrežja lokalnih operaterjev
za telefonske klice, vizualno glasovno pošto in internetno povezavo prek mobilnega omrežja.
Kličete lahko samo v omrežjih operaterjev, ki imajo z vašim operaterjem sklenjeno pogodbo o
gostovanju. Zaračunajo se vam lahko dodatni stroški. Stroške gostovanja vam lahko prek vašega
operaterja zaračuna drug operater.
Prejmite glasovno pošto, ko vizualna glasovna pošta ni na voljo. Vnesite svojo številko (pri
CDMA vnesite svojo številko in #) ali se na številski tipkovnici dotaknite in držite »1«.

Nastavitve telefona
Pojdite v Settings > Phone za:
••

ogled telefonske številke svojega mobilnika iPhone,

••

spreminjanje privzetih odgovorov v obliki besedilnih sporočil za dohodne klice,

••

vklop ali izklop preusmeritve klicev, čakanja klicev in ID-ja klicatelja (GSM),

••

vklop ali izklop TTY,

••

spreminjanje gesla za glasovno pošto (GSM),

••

Zahtevajte PIN kodo za odklepanje kartice SIM pri vklopi mobilnika iPhone (nekateri ponudniki
storitev to zahtevajo).

Pojdite v Settings > Sounds za:
••

nastavitev tonov zvonjenja in glasnosti,

••

nastavitev možnosti vibriranja,

••

nastavitev zvoka za novo glasovno pošto.

Ko izberete omrežje, iPhone uporablja samo to omrežje. Če omrežje ni na voljo, se v mobilniku
iPhone prikaže »No service«.
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6

Mail

Pisanje sporočil
Z aplikacijo Mail lahko tudi na poti dostopate do vseh svojih e-poštnih računov.
OPOZORILO:  Pomembne informacije o preprečevanju odvračanja pozornosti, ki bi vodilo do
nevarnih okoliščin, najdete v razdelku Pomembne varnostne informacije na strani 178.
Spremenite poštne predale ali račune.
Izbrišite, premaknite
ali označite več
sporočil.

Poiščite
sporočila.

Sestavite
sporočilo.

Vstavite fotografijo ali videoposnetek. Tapnite točko vnosa. Tapnite puščice, da vidite več
možnosti izbire. Glejte tudi razdelek Urejanje besedila na strani 30.
V odgovoru citirajte poljubno besedilo. Tapnite točko vnosa in nato izberite besedilo, ki ga želite
vključiti. Tapnite
in nato »Reply«. Zamik citiranega besedila lahko izklopite v Settings > Mail,
Contacts, Calendars > Increase Quote Level.

Pošljite sporočilo iz drugega računa. Tapnite polje »From« in izberite račun.
Spremenite prejemnika iz »Cc« v »Bcc«. Ko vnesete prejemnike, jih lahko povlečete iz enega
polja v drugega ali spremenite njihov vrstni red.
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Označite naslove zunaj določenih domen. Ko pošiljate sporočilo prejemniku, ki ni v domeni vaše
organizacije, lahko aplikacija Mail obarva ime prejemnika rdeče, da vas o tem opozori. Pojdite
v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Mark Messages in nato določite domene, za katere ne
želite, da so označene. Vnesete lahko več domen, ki jih ločite z vejicami, kot na primer »apple.
com, example.org«.

Predogled
Spremenite prikaz imen v
možnosti Nastavitve > Pošta,
stiki, koledarji > Kratko ime.

Oglejte si daljši predogled. Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Preview. Prikažete
lahko največ pet vrstic.
Je to sporočilo zame? Vklopite možnost Settings > Mail, Contacts, Calendars > Show To/Cc Label.
Če vidite oznako »Cc« namesto »To«, ste prejeli le kopijo. Uporabite lahko tudi nabiralnik »To/
Cc«, kjer so vsa sporočila, naslovljena na vas. Če ga želite prikazati ali skriti, podrgnite v desno (ali
tapnite »Mailboxes«) in tapnite »Edit«.

Dokončanje sporočila pozneje

Oglejte si sporočilo, medtem ko sestavljate drugo. Podrgnite navzdol po naslovni vrstici
sporočila, ki ga sestavljate. Ko želite nadaljevati s sestavljanjem sporočila, tapnite njegov naslov
na dnu zaslona. Če imate odprtih več sporočil, ki jih morate dokončati, tapnite dno zaslona, da se
vam prikažejo vsa.
Shranite osnutek za poznejšo uporabo. Če pišete sporočilo in ga želite dokončati pozneje,
tapnite »Cancel« in nato »Save Draft«. Dotaknite se in zadržite možnost »Compose«, da se
nedokončano sporočilo ponovno prikaže.
Z operacijskim sistemom OS X Yosemite lahko prek funkcije Handoff tudi dokončate
nedokončana sporočila v računalniku Mac. Glejte razdelek Več o funkcijah za povezovanje na
strani 25.
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Ogled pomembnih sporočil

Prejmite obvestilo o odgovorih na sporočilo ali temo. Tapnite in nato »Notify Me«. Med
pisanjem sporočila lahko tudi tapnete v polju »Subject«. Če želite spremeniti način prikaza
obvestil, pojdite v Settings > Notifications > Mail > Thread Notifications.
Zberite pomembna sporočila. Dodajte pomembne osebe na seznam »VIP«, tako da se vsa
njihova sporočila prikažejo v nabiralniku »VIP«. V sporočilu tapnite ime pošiljatelja in nato tapnite
»Add to VIP«. Če želite spremeniti način prikaza obvestil, pojdite v Settings > Notifications >
Mail > VIP.
Označite sporočilo, da ga boste pozneje našli. Tapnite , medtem ko berete sporočilo. Videz
indikatorja označenega sporočila lahko spremenite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Flag
Style. Če želite videti nabiralnik »Flagged«, med pregledovanjem seznama »Mailboxes« tapnite
»Edit«, nato tapnite »Flagged«.
Poiščite sporočilo. Pomaknite se na vrh seznama sporočil ali tapnite, da se prikaže iskalno polje.
Iskanje poteka v poljih za naslov, zadevi in telesu sporočila. Če želite iskati po več računih hkrati,
uporabite pametni nabiralnik, kot je »All Sent«.
Iščite po časovnem okvirju. Pomaknite se na vrh seznama sporočil ali tapnite, da se prikaže
iskalno polje, nato vnesite na primer »February meeting«, če želite poiskati vsa sporočila v
februarju, ki vsebujejo besedo »meeting«.
Iščite po stanju sporočila. Če želite poiskati vsa označena, neprebrana sporočila od oseb na
seznamu »VIP«, vnesite »flag unread vip«. Iščete lahko tudi druge atribute sporočila, kot je
»attachment«.
Nič več neželene pošte! Med branjem sporočila tapnite in nato tapnite »Move to Junk«, da ga
shranite v mapo »Junk«. Če sporočilo nehote označite kot neželeno pošto, takoj stresite mobilnik
iPhone, da razveljavite.
Ustvarite priljubljen nabiralnik. Favorites se prikažejo na vrhu seznama »Mailboxes«. Če želite
dodati v Favorites, med pregledovanjem seznama »Mailboxes« tapnite »Edit«. Tapnite »Add
Mailbox« in izberite nabiralnike, ki jih želite dodati. Za svoje priljubljene nabiralnike boste prejeli
tudi potisna obvestila.
Prikažite osnutke sporočil iz vseh svojih računov. Med pregledovanjem seznama »Mailboxes«
tapnite »Edit«, nato »Add Mailbox« in vklopite nabiralnik »All Drafts«.

Priloge
Shranite fotografijo ali videoposnetek v aplikacijo »Photos«. Dotaknite se fotografije ali
videoposnetka in ga držite, dokler se ne prikaže meni, nato tapnite »Save Image«.
Odprite prilogo z drugo aplikacijo. Dotaknite se priloge in jo zadržite, dokler se ne prikaže meni,
nato tapnite aplikacijo, s katero jo želite odpreti. Nekatere priloge samodejno prikažejo trak z
gumbi, ki ji lahko uporabite za odpiranje drugih aplikacij.
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Oglejte si sporočila s prilogami. V nabiralniku »Attachments« so prikazana sporočila s prilogami
iz vseh nabiralnikov. Če jo želite dodati, med pregledovanjem seznama »Mailboxes« tapnite
»Edit«.

Delo z več sporočili
Izbrišite, premaknite ali označite več sporočil. Med ogledom seznama sporočil tapnite »Edit«.
Izberite nekaj sporočil in nato izberite dejanje. Če se zmotite, takoj stresite mobilnik iPhone,
da razveljavite.
Podrgnite po zaslonu za upravljanje sporočila. Med ogledom seznama sporočil podrgnite
sporočilo v levo, da se prikaže meni dejanj. Podrgnite skrajno levo, da izberete prvo dejanje.
Sporočilo lahko podrgnete tudi v desno, da se prikaže drugo dejanje. Določite, katera dejanja se
prikažejo v meniju, v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Swipe Options.
Organizirajte pošto z nabiralniki. Na seznamu nabiralnikov tapnite »Edit«, če želite ustvariti nov
nabiralnik, ga preimenovati ali izbrisati. (Nekaterih vgrajenih nabiralnikov ni mogoče spremeniti.)
Na voljo so številni pametni nabiralniki, kot je »Unread«, v katerih so prikazana sporočila iz vseh
vaših računov. Tapnite nabiralnike, ki jih želite uporabljati.
Obnovite izbrisano sporočilo. Pojdite v nabiralnik »Trash« za račun, odprite sporočilo, ter nato
tapnite
in premaknite sporočilo iz nabiralnika. Če ste sporočilo pravkar izbrisali, lahko tudi
stresete mobilnik iPhone, da razveljavite. Če si želite ogledati izbrisana sporočila v vseh svojih
računih, dodajte nabiralnik »All Trash«. Dodate ga tako, da na seznamu nabiralnikov tapnete
»Edit« in izberete nabiralnik s seznama.
Arhivirajte, ne brišite. Namesto da sporočila izbrišete, jih lahko arhivirate – tako so še vedno na
voljo, ko jih potrebujete. Vklopite »Archive Mailbox« v Settings > Mail, Contacts, Calendars > ime
računa > Account > Advanced. Če želite sporočilo izbrisati in ne arhivirati, se dotaknite možnosti
»Archive«, držite
in tapnite »Delete«.
Pospravite koš. Nastavite lahko, kako dolgo izbrisana sporočila ostanejo v nabiralniku »Trash«.
Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > ime računa > Account > Advanced.

Ogled in shranjevanje naslovov

Označite osebo
kot VIP.

Dodajte osebo med stike ali na seznam »VIP«. Tapnite ime osebe ali e-poštni naslov in nato
tapnite »Add to VIP«. Njihove naslove lahko tudi dodate novemu ali že obstoječemu stiku.
Oglejte si, kdo je prejel sporočilo. Med ogledom sporočila tapnite besedo »More« v polju »To«.
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Tiskanje sporočil
Natisnite sporočilo. Tapnite

in nato »Print«.

Natisnite prilogo ali sliko. Tapnite, da jo prikažete, nato tapnite

in izberite »Print«.

Glejte razdelek AirPrint na strani 41.

Nastavitve pošte
Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, kjer lahko:
••

ustvarite drugačen podpis pošte za posamezni račun,

••

dodate poštne račune,

••

nastavite odgovore o odsotnosti iz pisarne za poštne račune Exchange,

••

sami sebi pošljete skrito kopijo vsakega poslanega sporočila,

••

vklopite možnost »Organize by Thread« in združite povezana sporočila,

••

izklopite potrditev za brisanje sporočila,

••

izklopite potisno dostavo novih sporočil, s čimer prihranite baterijo,

••

začasno izklopite račun.
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7

Safari

Safari – kratek opis
Na mobilniku iPhone z aplikacijo Safari brskajte po spletu, uporabljajte funkcijo »Reading List«
za zbiranje spletnih strani za poznejše branje in dodajajte ikone strani na domači zaslon za
hiter dostop. S storitvijo iCloud si oglejte strani, ki ste jih odprli v drugih napravah, ter imejte
posodobljene zaznamke, zgodovino in seznam branja v vaših drugih napravah.
Vnesite spletni naslov
ali element iskanja oz.
si zagotovite hiter
dostop do priljubljenih.
Za povečevanje
dvakrat tapnite
element ali uščipnite.
Oglejte si svoje
zaznamke, seznam
za branje in deljene
povezave.
Oglejte si odprte
zavihke ali odprite
nov zavihek.
Delite, tiskajte in še mnogo drugega.
Znova obiščite nedavno obiskane strani.
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Iskanje v spletu
Vnesite to,
kar iščete, in
tapnite »Go«.

Oglejte si
izbrano mesto.

Tapnete lahko
tudi predlog.

Iščite v spletu. V iskalno polje na vrhu strani vnesite URL ali iskalni izraz, nato pa tapnite iskalni
predlog ali gumb »Go« na tipkovnici, če želite poiskati natančno to, kar ste vnesli. Če ne želite, da
se prikažejo predlagani iskalni izrazi, pojdite v Settings > Safari in nato (pod »Search«) izklopite
»Search Suggestions«.
Hitro prebrskajte spletno mesto, ki ste ga že obiskali. Vnesite ime spletnega mesta in nato
iskani element. Vnesite na primer »wiki einstein«, če želite pridobiti podatke o Einsteinu s
spletnega mesta Wikipedia. Pojdite v Settings > Safari > Quick Website Search, da vklopite ali
izklopite to funkcijo.
Na vrh seznam postavite priljubljene. Izberite jih v Settings > Safari > Favorites.
Iščite po strani. Pomaknite se na dno seznama s predlaganimi rezultati in tapnite vnos pod »On
This Page«. Tapnite , da vidite naslednjo pojavitev na strani.
Izberite orodje za iskanje. Pojdite v Settings > Safari > Search Engine.

Brskanje po spletu

Dotaknite se povezave
in jo zadržite, da si
ogledate te možnosti.

Poglejte, preden skočite. Če želite videti URL povezave, preden jo obiščete, se dotaknite
povezave in jo držite.
Povezavo odprite na novem zavihku. Dotaknite se povezave in jo držite, nato tapnite »Open in
New Tab«. Če želite nove strani odpreti v ozadju, pojdite v Settings > Safari > Open Links.
Brskajte po odprtih zavihkih. Tapnite
kotu ali podrgnite zavihek v levo.
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Oglejte si zaznamke, ki so odprti v vaših drugih napravah. Če vklopite aplikacijo Safari v
Settings > iCloud, si lahko ogledate zavihke, odprte v drugih napravah. Tapnite , nato se
pomaknite na seznam na dnu strani.

Pomaknite se
na dno, da si
ogledate zavihke,
odprte v drugih
napravah.

Oglejte si nedavno zaprte zavihke. Dotaknite se gumba

in ga držite.

Vrnite se na vrh. Tapnite zgornji rob zaslona, če se želite hitro vrniti na vrh dolge strani.
Oglejte si več. Obrnite mobilnik iPhone v ležečo orientacijo.
Oglejte si najnovejše. Tapnite

poleg naslova v iskalnem polju, da posodobite stran.

Oglejte si zgodovino zavihka. Dotaknite se in držite

ali .

Oglejte si različico spletnega mesta za osebne računalnike. Če si želite ogledati celotno
različico spletnega mesta za osebne računalnike namesto mobilne različice, tapnite iskalno polje,
povlecite navzdol prikaz svojih priljubljenih spletnih mest in tapnite »Request Desktop Site«.

Zaznamki

Zaznamujte trenutno stran. Tapnite
Bookmark«.
Preglejte svoje zaznamke. Tapnite

(ali se dotaknite
in nato

in držite) ter nato tapnite »Add

.

Organizirajte se. Če želite ustvariti mapo za zaznamke, tapnite

in nato tapnite »Edit«.

Dodajte spletno mesto med svoja priljubljena spletna mesta. Odprite spletno mesto, tapnite
iskalno polje, povlecite navzdol in tapnite »Add to Favorites«.
Hitro si oglejte svoja priljubljena in pogosto obiskana spletna mesta. Tapnite iskalno polje,
da si ogledate svoja priljubljena spletna mesta. Pomaknite se navzdol, da si ogledate pogosto
obiskana spletna mesta.
Uredite svoje priljubljene fotografije. Tapnite iskalno polje, nato se dotaknite mesta ali mape in
jo držite. Element lahko izbrišete ali uredite, da mu spremenite ime ali ga prestavite.
Izberite, katere priljubljene se prikažejo, ko tapnete iskalno polje. Pojdite v Settings > Safari >
Favorites.
Vrstica z zaznamki v računalniku Mac? Vklopite aplikacijo Safari v Settings > iCloud, če želite,
da se elementi iz vrstice z zaznamki v aplikaciji Safari v računalniku Mac prikažejo v možnosti
»Favorites« v mobilniku iPhone.
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Shranite ikono za trenutno stran na domači zaslon. Tapnite
Ikona se prikaže samo v napravi, kjer jo ustvarite.

in nato »Add to Home Screen«.

Shranjevanje seznama branja za poznejšo uporabo
Zanimive elemente shranite na seznam branja, tako da jih lahko ponovno obiščete pozneje.
Strani s seznama branja lahko berete tudi, ko niste povezani z internetom.

Dodajte trenutno spletno stran na seznam branja. Tapnite

in nato »Add to Reading List«.

Dodajte povezano stran, ne da bi jo odprli. Dotaknite se povezave in jo držite, nato tapnite
»Add to Reading List«.
Oglejte si seznam branja. Tapnite

in nato

.

Izbrišite nekaj s seznama branja. Podrgnite levo prek elementa na seznamu branja.
Ne želite uporabljati mobilnih podatkov za prenos elementov seznama branja? Izklopite
Settings > Safari > Use Cellular Data.

Deljene povezave in naročnine
Ogledate si lahko povezave, ki so deljene prek družabnih spletnih mest, kot je Twitter, ali prek
virov vaših naročnin.

Oglejte si deljene povezave in naročnine. Tapnite

in nato

.

Naročite se na vir. Pojdite na spletno mesto, ki ponuja vir, na katerega se lahko naročite, tapnite
, nato »Add to Shared Links« in potrdite tako, da tapnete »Add to Shared Links«.
Izbrišite naročnino. Tapnite , nato , nato »Subscriptions« pod seznamom vaših deljenih
povezav in tapnite
poleg naročnine, ki jo želite izbrisati.
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Razširite novice. Tapnite

.
Tapnite, če želite
dati v skupno
rabo s prijateljem
v bližini prek
funkcije AirDrop.
Dajte v skupno
rabo na običajne
načine.

Izpolnjevanje obrazcev
Če se prijavljate na spletno mesto, vpisujete v storitev ali nakupujete, lahko za vnos podatkov
na spletno stran uporabljate zaslonsko tipkovnico ali prepustite aplikaciji Safari, da s funkcijo
AutoFill vnese podatke namesto vas.
Imate dovolj prijavljanja? Na vprašanje, ali želite shraniti geslo za spletno mesto, tapnite »Yes«.
Ob naslednjem obisku bosta vaše uporabniško ime in geslo že vnesena.
Izpolnite obrazec. Če želite prikazati zaslonsko tipkovnico, tapnite poljubno polje. Tapkajte
nad zaslonsko tipkovnico, da se premikate s polja na polje.

ali

Izpolnite samodejno. Pojdite v Settings > Safari > Passwords & Autofill in vklopite »Use Contact
Info«. Ko izpolnjujete obrazec, tapnite »AutoFill« nad zaslonsko tipkovnico. Vsa spletna mesta ne
podpirajo funkcije AutoFill.
Dodajte kreditno kartico za nakupe. Pojdite v Settings > Safari > Passwords & Autofill > Saved
Credit Cards > Add Credit Card. Za vnos informacij brez tipkanja tapnite »Use Camera« in držite
mobilnik iPhone nad kartico, tako da je slika kartice znotraj okvirja. Kreditno kartico lahko
dodate tudi tako, da po opravljenem spletnem nakupu sprejmete ponudbo brskalnika Safari za
shranjevanje podatkov. Glejte razdelek iCloud Keychain na strani 45.
Uporabite podatke o svoji kreditni kartici. Kadar ste v polju za kreditno kartico, poiščite gumb
»AutoFill Credit Card« nad zaslonsko tipkovnico. Varnostna koda kartice se ne shrani, zato jo
morate vnesti ročno. Če še ne uporabljate gesla za iPhone in ga želite začeti uporabljati, glejte
razdelek Uporaba gesla z zaščito podatkov na strani 44.
Oddajte obrazec. Tapnite »Go«, »Search« ali povezavo na spletni strani.

Zmanjševanje odvečnih delov z aplikacijo Reader
Z aplikacijo Safari Reader se osredotočite na primarno vsebino strani.

Tapnite, da si stran ogledate v funkciji Reader.

Osredotočite se na vsebino. Tapnite
na levi strani polja za naslov. Če ikone ne vidite, bralnik
ni na voljo za stran, ki si jo ogledujete.

Poglavje 7    Safari

67

Delite samo dobre stvari. Če želite deliti le besedilo članka in povezavo do njega, med ogledom
strani v aplikaciji Reader tapnite .
Vrnite se na celo stran. Znova tapnite ikono bralnika v polju za naslov.

Zasebnost in varnost
Nastavitve brskalnika Safari lahko prilagodite tako, da ohranite vaše dejavnosti med brskanjem
zasebne in se zaščitite pred zlonamernimi spletnimi mesti.
Se ne želite izpostavljati? Pojdite v Settings > Safari in vklopite možnost »Do Not Track«. Na
straneh, ki jih boste obiskali, aplikacija Safari ne bo spremljala vašega brskanja, vendar se lahko
zgodi, da spletno mesto vaše zahteve ne upošteva.
Nadzorujte piškotke. Pojdite v Settings > Safari > Block Cookies. Če želite odstraniti piškotke, ki
so že v mobilniku iPhone, pojdite v Settings > Safari > Clear History and Website Data.
Naj aplikacija Safari ustvari varna gesla in jih shrani namesto vas. Med ustvarjanjem novega
računa tapnite polje za geslo in aplikacija Safari vas bo vprašala, ali ustvari geslo.

Izbrišite zgodovino brskanja in podatke iz mobilnika iPhone. Pojdite v Settings > Safari > Clear
History and Website Data.
Obiščite mesta brez beleženja zgodovine. Tapnite
in nato »Private«. Spletna mesta, ki jih
obiščete, se ne bodo pojavila na zavihkih iCloud in ne bodo dodana v zgodovino v vašem
mobilniku iPhone. Za skrivanje zasebnih strani tapnite
in nato znova »Private«. Spletna mesta
lahko zaprete ali jih shranite za naslednjič, ko uporabljate način »Private Browsing Mode«.
Pazite na sumljiva spletna mesta. Pojdite v Settings > Safari in vklopite možnost »Fraudulent
Website Warning«.

Nastavitve aplikacije Safari
Pojdite v Settings > Safari, kjer lahko:
••

izberete svoj brskalnik in konfigurirate rezultate iskanja,

••

podate informacije o funkciji AutoFill,

••

izberete, katere priljubljene bodo prikazane med iskanjem,

••

odpirate povezave na novi strani ali v ozadju,

••

blokirate pojavna okna,

••

povečate zasebnost in varnost,

••

počistite zgodovino in podatke o spletnem mestu,

••

izberete, ali želite za elemente na seznamu branja uporabiti mobilne podatke,

••

konfigurirate druge napredne nastavitve.
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Music

8

Pridobivanje glasbe
Glasbo in drugo zvočno vsebino lahko v mobilnik iPhone prenesete na te načine:
••

nakup in prenos iz trgovine iTunes Store: Pojdite v trgovino iTunes Store. Med brskanjem
po seznamih za predvajanje in albumih v aplikaciji Music lahko tapnete »Store«. Glejte
Poglavje 22, iTunes Store, na strani 117.

••

iCloud: Pridobite si dostop do vseh pesmi iz aplikacije iTunes, ne glede na to, prek katere
naprave ste jih kupili. Uporabite aplikacijo iTunes Match, da vključite glasbo s CD-jev in glasbo,
ki ste jo prenesli z drugih medijev. Glejte razdelek iCloud in iTunes Match na strani 72.

••

Family Sharing: Za prenos pesmi, ki so jih kupili drugi družinski člani, pojdite v trgovino iTunes
Store, tapnite »More«, tapnite »Purchased« in nato izberite družinskega člana. Glejte razdelek
Family Sharing na strani 37.

••

Sinhronizacija vsebine z aplikacijo iTunes v računalniku: glejte razdelek Sinhronizacija z aplikacijo
iTunes na strani 19.

OPOZORILO:  Za pomembne informacije o tem, kako preprečite poškodbe sluha, glejte
Pomembne varnostne informacije na strani 178.

iTunes Radio
Na obstoječih radijskih postajah lahko uživate v poslušanju nove glasbe in odkrivate različne
glasbene zvrsti. Na podlagi priljubljenega izvajalca, pesmi ali zvrsti lahko ustvarite tudi lastne
radijske postaje po meri. Glejte razdelek iCloud in iTunes Match na strani 72.
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Opomba:  Storitev iTunes Radio morda ni na voljo na vseh območjih. Več informacij o aplikaciji
iTunes Radio najdete na spletni strani support.apple.com/kb/HT5848.

Tapnite za
predvajanje
postaje.

Ko izberete radijsko postajo in predvajate pesem, se na zaslonu trenutnega predvajanja prikažejo
naslovnica albuma in kontrolniki za predvajanje. Tapnite , če želite izvedeti več, ustvariti novo
radijsko postajo, nastaviti radijsko postajo ali jo dati v skupno rabo.
Ustvarite svojo radijsko postajo na podlagi izvajalca, glasbene zvrsti ali pesmi. Na zaslonu
storitve iTunes Radio tapnite »New Station«. Izberite glasbeno zvrst ali poiščite priljubljenega
izvajalca, pesem ali zvrst. Če tapnete gumb »Create«, lahko tudi ustvarite postajo z zaslona »Now
Playing«.
Uredite radijske postaje. Tapnite »Edit«. Vključite ali izključite lahko druge izvajalce, pesmi ali
zvrsti oz. izbrišete postajo.
Vplivajte na izbiro pesmi v prihodnosti. Na zaslonu »Now Playing« tapnite , nato tapnite
»Play More Like This« ali »Never Play This Song«. Pesem lahko dodate tudi na svoj seznam želja v
aplikaciji iTunes.
Preskočite na naslednjo pesem. Na zaslonu »Now Playing« tapnite
omejeno število pesmi.

. Na uro lahko preskočite

Oglejte si pesmi, ki ste jih predvajali, ali seznam želja. Tapnite »History« in nato »Played« ali
»Wishlist«. Opravite lahko nakup pesmi za knjižnico. Tapnite pesem, ki si jo želite ogledati.
Kupite pesmi za svojo osebno knjižnico. Na zaslonu »Now Playing« tapnite gumb za ceno.
Postajo, ki ste jo ustvarili, dajte v skupno rabo. Na zaslonu »Now Playing« tapnite
tapnite »Share Station«.
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Brskanje in predvajanje
Prebrskajte glasbo po seznamu za predvajanje, izvajalcu ali drugi kategoriji. Za druge
možnosti brskanja tapnite »More«. Tapnite pesem, da jo predvajate.
Zvočne vsebine lahko poslušate prek vgrajenega zvočnika, slušalk, priključenih s priključkom za
slušalke, ali brezžičnih slušalk, seznanjenih z mobilnikom iPhone, prek povezave Bluetooth. Če so
priključene ali seznanjene slušalke, iz zvočnika ni slišati zvoka.

Tapnite za
poslušanje.

Oglejte si dodatne
možnosti brskanja.
Izberite način brskanja.

Imate dovolj možnosti »More«? Če želite prerazporediti gumbe, tapnite »More« in »Edit«, nato
povlecite gumb na tistega, ki ga želite zamenjati.
Na zaslonu »Now Playing« so kontrolniki za predvajanje in prikaz tega, kar se predvaja.
Nazaj
Seznam posnetkov

Položaj predvajanja

Glasnost

Tapnite, da ustvarite seznam
predvajanja Genius ali
radijsko postajo iTunes.

Preskočite na poljubno točko v pesmi. Povlecite drsnik v vrstici predvajanja. S prstom podrgnite
navzdol po zaslonu, da upočasnite hitrost predvajanja.
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Izberite naključno predvajanje. Na zaslonu »Now Playing« tapnite »Naključno«, da se pesmi
predvajajo v naključnem vrstnem redu.
Oglejte si vse posnetke na albumu, ki vsebuje trenutno pesem. Tapnite
posnetek, ga tapnite.

. Če želite predvajati

Tapnite, da ocenite to pesem za
ustvarjanje pametnih seznamov
predvajanja v storitvi iTunes.
Vrnite se na zaslon
trenutnega predvajanja.

Skladbe albuma

Iščite glasbo. Med brskanjem povlecite navzdol, da se prikaže iskalno polje na vrhu zaslona, nato
vnesite iskalno besedilo. Zvočno vsebino lahko iščete tudi z domačega zaslona. Glejte razdelek
Spotlight Search na strani 33.
Podajte oceno pesmi za sezname predvajanja v aplikaciji iTunes. Tapnite zaslon, da se prikažejo
ocenjevalne pike, nato tapnite piko, da dodelite število zvezdic.
Prikažite besedilo. Če ste pesmi dodali besedilo, tapnite naslovnico albuma, da ga boste videli.
Če želite dodati besedilo, poiščite okno »Info« posamezne pesmi v računalniku in sinhronizirajte
pesem v mobilnik iPhone.
Dostopajte do zvočnih kontrolnikov z zaklenjenega zaslona ali med uporabo drugo aplikacije.
Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre Control Center. Glejte razdelek
Control Center na strani 34.
Trenutno se
predvaja pesem

Predvajajte glasbo z zvočniki AirPlay ali Apple TV. Podrgnite navzgor od spodnjega roba
zaslona, da se odpre Control Center, in tapnite . Glejte razdelek AirPlay na strani 41.

iCloud in iTunes Match
S storitvijo iCloud lahko dostopate do vse glasbe, ki jo kupite v trgovini iTunes Store, v vseh
vaših napravah. Ikona
prikazuje pesmi, ki jih imate v storitvi iCloud. Za predvajanje preprosto
kliknite pesem.
Samodejno prenesite glasbo, kupljeno prek druge naprave. Pojdite v Settings > iTunes &
App Store, vpišite se s svojim Apple ID-jem in vklopite aplikacijo Music v »Automatic Downloads«.
Prenesite glasbo, če se odpravljate kam, kjer ne boste imeli dostopa do omrežja Wi-Fi. Kliknite
poleg pesmi, ki jih boste želeli poslušati na poti. Oziroma prenesite celotne albume in
sezname za predvajanje. Prenesete lahko tudi prejšnje izdelke, ki ste jih kupili v trgovini iTunes
Store – tapnite »More«, »Purchased« in nato »Music«.
Odstranite preneseno pesem. Podrgnite v levo in tapnite »Delete«. Pesem je odstranjena iz
mobilnika iPhone, vendar ostane na voljo v storitvi iCloud.
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Oglejte si samo pesmi, ki so prenesene. Pojdite v Settings > iTunes & App Store. V »Show All«
izklopite možnost »Music«.
Če ste naročeni na aplikacijo iTunes Match, lahko shranite svojo glasbo v iCloud (do 25.000
pesmi) – tudi pesmi, ki ste jih prenesli s CD-jev.
Opomba:  Storitev iTunes Match morda ni na voljo na vseh območjih. Glejte
support.apple.com/kb/HT5085.
Naročite se na iTunes Match. Pojdite v Settings > iTunes & App Store > Subscribe to iTunes
Match. Glejte www.apple.com/si/itunes/itunes-match/.
Vklopite storitev iTunes Match. Pojdite v Settings > iTunes & App Store. Vpišite se, če še
niste vpisani.

Naslovnica albuma
Za ogled celotne knjižnice po naslovnicah albumov zasukajte mobilnik iPhone.

Če želite videti druge albume, podrgnite levo ali desno. Tapnite album, da si ogledate pesmi
na njem.

Zvočne knjige
Kontrolniki za zvočne knjige in informacije se prikažejo na zaslonu »Now Playing«, ko začnete
predvajanje.
Položaj predvajanja
Vrstica predvajanja
Preskoči 15 sekund.
Hitrost predvajanja
Ponovi zadnjih 15 sekund.
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Seznami za predvajanje
Ustvarite sezname za predvajanje in organizirajte glasbo. Prikažite sezname za predvajanje,
tapnite »New Playlist« blizu vrha seznama in nato vnesite naslov. Tapnite , če želite dodati
pesmi ali videoposnetke.

Uredite seznam za predvajanje. Izberite seznam za predvajanje in tapnite »Edit«.
••

Dodajanje več pesmi: tapnite

.

••

Brisanje pesmi: tapnite
in nato »Remove«. Če pesem izbrišete s seznama za predvajanje, ne
bo izbrisana iz mobilnika iPhone.

•• Sprememba vrstnega reda pesmi: povlecite
.
Novi in spremenjeni seznami predvajanja se kopirajo na seznam za predvajanje v knjižnici iTunes,
ko naslednjič sinhronizirate iPhone z računalnikom ali ga sinhronizirate prek storitve iCloud, če
ste naročeni na storitev iTunes Match.

Počistite ali izbrišite seznam predvajanja, ki ste ga ustvarili v mobilniku iPhone. Izberite
seznam predvajanja in tapnite »Clear« ali »Delete«.
Izbrišite pesem iz mobilnika iPhone. Tapnite »Songs«, podrgnite pesem in tapnite »Delete«.
Pesem je izbrisana iz mobilnika iPhone, vendar ne iz knjižnice iTunes v računalniku Mac, PC-ju ali
storitvi iCloud.

Genius – ustvarjen za vas
Seznam za predvajanje funkcije Genius je zbirka pesmi iz knjižnice, ki se ujemajo. Funkcija Genius
je brezplačna storitev, vendar zahteva Apple ID.
Zbirka »Genius Mix« je izbor pesmi iste vrste glasbe, ki se znova ustvari iz pesmi v knjižnici vsakič,
ko poslušate zbirko.
Vklopite Genius. Tapnite »Playlists«, tapnite »Genius Playlists« in nato »Turn On Genius«.
Brskajte po zbirkah »Genius Mixes« in jih predvajajte. Tapnite »Genius« (če ta možnost ni vidna,
najprej tapnite »More«). Podrgnite v levo ali desno za dostop do drugih zbirk. Če želite predvajati
zbirko, tapnite .
Ustvarite seznam predvajanja funkcije Genius. Prikažite sezname za predvajanje, nato tapnite
»Genius Playlist« in izberite pesem. Lahko tudi na zaslonu »Now Playing« tapnete »Create« in
nato »Genius Playlist«.
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••

Zamenjava seznama za predvajanje funkcije Genius na osnovi druge pesmi: tapnite »New song«
in izberite pesem.

••

Posodobitev seznama predvajanja: tapnite »Refresh«.

••

Shranjevanje seznama predvajanja: tapnite »Save«. Seznam predvajanja se je shranil z naslovom
pesmi, ki ste jo izbrali, in je označen z .

Z naročnino na aplikacijo iTunes Match so vaši seznami za predvajanje Genius shranjeni v
iCloud. Seznami za predvajanje funkcije Genius, ki so ustvarjeni v mobilniku iPhone, se kopirajo v
računalnik, ko jih sinhronizirate z aplikacijo iTunes.
Opomba:  Ko seznam za predvajanje funkcije Genius sinhronizirate z aplikacijo iTunes, ga ne
bo več mogoče izbrisati neposredno iz mobilnika iPhone. Z aplikacijo iTunes lahko uredite ime
seznama za predvajanje, ustavite sinhronizacijo ali izbrišete seznam za predvajanje.
Izbrišite shranjen seznam za predvajanje funkcije Genius. Tapnite seznam za predvajanje
funkcije Genius in nato »Delete«.

Siri in glasovno upravljanje
Z aplikacijo Siri (iPhone 4s ali novejši) ali glasovnim upravljanjem lahko upravljate predvajanje
glasbe. Glejte Poglavje 4, Siri, na strani 49 in Glasovno upravljanje na strani 32.
Uporabite aplikacijo Siri ali glasovno upravljanje. Pritisnite in držite gumb Home.
••

Predvajanje ali začasna prekinitev glasbe: recite »play« ali »play music«. Za začasno prekinitev
recite »pause«, »pause music« ali »stop«. Za naslednjo ali prejšnjo pesem recite »next song« ali
»previous song«.

••

Predvajanje albuma, izvajalca ali seznama za predvajanje: recite »play« ter nato »album«, »artist«
ali »playlist« in ime.

••

Predvajanje trenutnega seznama za predvajanje v naključnem vrstnem redu: recite »shuffle«.

••

Dodatne informaciji o pesmi, ki se predvaja: recite »what’s playing«, »who sings this song« ali
»who is this song by«.

••

Uporaba funkcije Genius za predvajanje podobnih pesmi: recite »Genius« ali »play more songs
like this«.

Home Sharing
S funkcijo Home Sharing lahko predvajate glasbo, filme in TV oddaje iz knjižnice iTunes v
računalniku Mac ali PC. iPhone in računalnik morata biti povezana z istim omrežjem Wi-Fi.
Opomba:  Funkcija Home Sharing zahteva aplikacijo iTunes 10.2 ali novejšo, ki je na voljo na
spletni strani www.itunes.com/download. Dodatne vsebine, kot so digitalne knjižice in iTunes
Extras, ni mogoče deliti.
Predvajajte glasbo v mobilniku iPhone iz knjižnice iTunes.
1 V aplikaciji iTunes v računalniku izberite File > Home Sharing > Turn On Home Sharing. Prijavite
se, nato pa kliknite »Create Home Share«.
2 V mobilniku iPhone pojdite v Settings > Music ter se prijavite v funkcijo Home Sharing z istim
Apple ID-jem in geslom.
3 V aplikaciji Music tapnite »More« in »Shared«, nato pa izberite svojo knjižnico v računalniku.
Vrnite se na vsebino v mobilniku iPhone. Tapnite »Shared« in izberite »My iPhone«.
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Nastavitve glasbe
Pojdite v Settings > Music in nastavite možnosti za glasbo, vključno z naslednjimi možnostmi:
••

funkcijo Sound Check (za urejanje ravni glasnosti zvočnih vsebin)

••

Izravnava (»EQ«)
Opomba:  Nastavitve »EQ« vplivajo na ves izhodni zvok, vključno s priključkom za slušalke in
funkcijo AirPlay. (Nastavitve »EQ« na splošno veljajo samo za glasbo, ki se predvaja v aplikaciji
Music.)
Nastavitev »Late Night« stisne dinamični razpon izhodnega zvoka, zmanjša glasnost glasnih
delov in poveča glasnost tihih delov. To nastavitev lahko uporabite, če poslušate glasbo na
letalu ali v hrupnem okolju. (Nastavitev »Late Night« velja za ves izhodni zvok – videoposnetke
in tudi glasbo.)

••

Razporejanje po izvajalcih albumov

••

Omejitev glasnosti

Opomba:  V nekaterih državah Evropske unije (EU) vas mobilnik iPhone lahko opozori, da imate
glasnost nastavljeno nad tisto, ki je po priporočilih EU še varna za poslušanje. Če želite glasnost
povečati nad to raven, boste morali za kratek čas sprostiti upravljanje glasnosti. Če želite omejiti
največjo glasnost na to raven, pojdite v Settings > Music > Volume Limit in vklopite možnost
»EU Volume Limit«. Če želite preprečiti spremembe za omejitev glasnosti, pojdite v Settings >
General > Restrictions.
Preprečite spremembe mejne glasnosti. Pojdite v Settings > General > Restrictions > Volume
Limit in tapnite »Don’t Allow Changes«.
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Messages

9

Sporočila SMS, MMS in iMessage
Aplikacija Messages omogoča pošiljanje besedilnih sporočil prek drugih naprav SMS in MMS,
ki uporabljajo mobilno omrežje, ter prek drugih naprav iOS in računalnikov Mac s storitvijo
iMessage.
iMessage je funkcija Apple, ki omogoča pošiljanje sporočil prek omrežja Wi-Fi (ali mobilnih
povezav) osebam, ki uporabljajo iOS 5 ali novejši model oz. OS X Mountain Lion ali novejši model.
Sporočila, ki jih pošljete prek iMessage, niso vključena v naročniško razmerje, ki ste ga sklenili s
ponudnikom. Sporočila lahko vključujejo fotografije, videoposnetke in druge informacije. Prav
tako lahko vidite, ko drugi ljudje tipkajo, in jim sporočite, da ste prebrali njihova sporočila. Če
ste prijavljeni v storitev iMessage z istim Apple ID-jem kot v drugih napravah iOS ali Mac (OS X
Mavericks ali novejši), lahko začnete pogovor na eni napravi in ga nadaljujete na drugi. Zaradi
varnosti so sporočila, ki jih pošljete s storitvijo iMessages, pred pošiljanjem šifrirana.
Če imate druge naprave iOS 8, ki so prijavljene v storitev iMessage z istim Apple ID-jem kot v
mobilniku iPhone, lahko prek njih prav tako pošiljate in prejemate sporočila SMS in MMS. Prav
tako lahko pošiljate in prejemate sporočila SMS in MMS prek aplikacije Messages v računalniku
Mac z operacijskim sistemom OS X Yosemite, če ste v storitev iMessage vpisani z istim Apple
ID-jem kot v mobilniku iPhone. Na mobilniku iPhone se vam lahko zaračunajo stroški za prenos
podatkov prek mobilnega omrežja.
OPOZORILO:  Za pomembne informacije o preprečevanju odvračanja pozornosti med vožnjo
glejte Pomembne varnostne informacije na strani 178.
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Pošiljanje in prejemanje sporočil
Poiščite informacije,
opravite glasovni klic
ali klic FaceTime,
objavite svojo lokacijo
ali utišajte obvestila.

Modra barva označuje
pogovor iMessage.

Dodajte k razgovoru
svoj glas.
Pošljite fotografijo ali videoposnetek.

Začnite pogovor. Tapnite , nato vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov oz. tapnite
in
izberite stik. Prav tako lahko začnete pogovor tako, da tapnete telefonsko številko v »Contacts« ali
»Calendar«, v brskalniku Safari ali v nedavnih ali priljubljenih stikih na večopravilnem zaslonu.
Če besedila ni mogoče poslati, se prikaže opozorilna oznaka . Če želite znova poskusiti poslati
sporočilo, tapnite opozorilo v pogovoru. Dvakrat tapnite, če želite sporočilo poslati kot besedilno
sporočilo SMS.
Nadaljujte pogovor. Tapnite pogovor na seznamu sporočil.
Uporabite slikovne znake. Pojdite v Settings > General > Keyboard > Keyboards > Add New
Keyboard, nato tapnite »Emoji«, da omogočite to tipkovnico. Med tipkanjem sporočila tapnite
da preklopite na tipkovnico Emoji. Glejte razdelek Posebni načini vnosa na strani 174.

,

Zvočna sporočila Tap to Talk. Dotaknite se gumba
in ga držite, da posnamete zvočno
sporočilo, nato pa podrgnite navzgor, da ga pošljete. Za izbris podrgnite v levo.
Da prihranite prostor, se zvočna sporočila Tap to Talk samodejno izbrišejo dve minuti po tem,
ko jih poslušate, razen če tapnete »Keep«. Za samodejno shranjevanje pojdite v Settings >
Messages > Expire (pod »Audio Messages«) in tapnite »Never«.
Dvignite iPhone, da poslušate ali odgovorite na zvočno sporočilo. Za samodejno predvajanje
dohodnih zvočnih sporočil dvignite iPhone k ušesu, kot da bi odgovarjali na klic. Ponovno
dvignite iPhone k ušesu, da odgovorite na zvočno sporočilo. Vklopite ali izklopite to funkcijo v
Settings > Messages pod Audio Messages.
Oglejte si, kdaj je bilo sporočilo poslano ali prejeto. Povlecite poljuben okvirček v levo.
Oglejte si kontaktne podatke osebe. V pogovoru tapnite »Details« in nato . Tapnite elemente
z informacijami, če želite izvesti dejanje, na primer vzpostaviti glasovni klic ali klic FaceTime.
Pošljite sporočilo skupini (iMessage in MMS). Tapnite
in nato vnesite več prejemnikov. Pri
storitvi MMS mora biti skupinsko sporočanje vklopljeno tudi v Settings > Messages, odgovori pa
so poslani samo vam in ne drugim osebam v skupini.
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Poimenujte skupino. Med ogledom pogovora tapnite »Details«, povlecite navzdol vrstico z
zadevo in vanjo vnesite ime.
Dodajte osebo v skupino. Tapnite polje »To« in nato »Add Contact«.
Zapustite skupino. Tapnite »Details«, nato pa »Leave this Conversation«.
Utišajte pogovor. Tapnite »Details«, vklopite »Do Not Disturb«, da utišate obvestila o pogovoru.
Blokirajte neželena sporočila. Na kartici stika tapnite »Block this Caller«. Kartico stika osebe lahko
vidite med ogledom sporočila, tako da tapnete »Details« in nato . Klicatelje lahko blokirate tudi
v Settings > Messages > Blocked. Blokirani klicatelji vas ne bodo mogli doseči prek glasovnih
klicev, klicev FaceTime ali besedilnih sporočil. Več informacij o blokiranju klicev najdete na spletni
strani support.apple.com/kb/HT5845.

Upravljanje pogovorov
Pogovori se shranjujejo na seznam sporočil. Modra pika
želite prikazati ali nadaljevati pogovor, ga tapnite.

označuje neprebrana sporočila. Če

Oglejte si seznam sporočil. V pogovoru tapnite »Messages« ali podrgnite v desno. Pri mobilniku
iPhone 6 Plus lahko zasukate iPhone v ležečo orientacijo, da lahko vidite seznam sporočil in
izbrani pogovor.
Posredujte sporočilo. Dotaknite se sporočila ali priloge in jo držite, tapnite »More«, po želji
izberite dodatne elemente in nato tapnite
.
Izbrišite sporočilo. Dotaknite se sporočila ali priloge in jo držite, tapnite »More«, po želji izberite
dodatne elemente in nato tapnite .
Izbrišite pogovor. Na seznamu sporočil podrgnite pogovor v levo, nato tapnite »Delete«.
Poiščite sporočila. Na seznamu sporočil tapnite vrh zaslona, da se prikaže iskalno polje, nato
vnesite iskano besedilo. Pogovore lahko iščete tudi z domačega zaslona. Glejte razdelek Spotlight
Search na strani 33.
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Skupna raba fotografij, videoposnetkov, vaše lokacije in ostale
vsebine
Storitev iMessage ali MMS omogoča pošiljanje ter prejemanje fotografij in videoposnetkov ter
pošiljanje lokacije, podatkov o stiku in glasovnih beležk. Mejo velikosti prilog določa ponudnik
internetnih storitev – iPhone lahko po potrebi stisne priloge s fotografijami in videoposnetki.

Hitro ustvarite fotografijo ali posnemite video in ga pošljite. Dotaknite se gumba
in ga
držite. Nato podrsajte na
ali , da ustvarite fotografijo ali posnamete video. Fotografije so
poslane nemudoma. Tapnite za predogled videoposnetka. Za pošiljanje vašega video sporočila
tapnite .
Da prihranite prostor, se video sporočila, ki jih prejmete, samodejno izbrišejo dve minuti po tem,
ko si jih ogledate, razen če tapnete »Keep«. Za samodejno shranjevanje pojdite v Settings >
Messages > Expire (pod »Video Messages«) in tapnite »Never«.
Pošiljajte fotografije in videoposnetke iz galerije Photos. Tapnite . Tu so prikazane nedavne
fotografije; za ogled starejših fotografij tapnite »Photo Library«. Izberite elemente, ki jih
želite poslati.
Oglejte si priponke. Med ogledom pogovora tapnite »Details«. Priponke so na dnu zaslona
razvrščene v zaporedju od najstarejše do najnovejše. Tapnite priponko, da si jo ogledate na celem
zaslonu. V celozaslonskem načinu tapnite
za ogled priponk v obliki seznama.
Pošljite svojo trenutno lokacijo. Tapnite »Details« in nato »Send My Current Location«, da
pošljete zemljevid, ki prikazuje vaš položaj.
Delite svojo lokacijo. Tapnite »Details«, nato pa »Share My Location« in določite časovno
obdobje. Oseba, ki ji pišete, si lahko ogleda vašo lokacijo, če tapne »Details«. Za vklop ali izklop
možnosti »Share My Location« ali za izbiro naprave, ki določa vašo lokacijo, pojdite v Settings >
iCloud > Share My Location (pod Advanced).
Pošljite elemente iz druge aplikacije. V drugi aplikaciji tapnite »Share« ali

in nato »Message«.

Prilogo dajte v skupno rabo, jo shranite ali natisnite. Tapnite prilogo in nato

.

Kopirajte fotografijo ali videoposnetek. Dotaknite se priloge in jo držite, nato tapnite »Copy«.

Nastavitve sporočil
Pojdite v Settings > Messages, kjer lahko:
••

vklopite ali izklopite storitev iMessage,

••

obveščate pošiljatelje, ko preberete njihova sporočila,

••

določate telefonske številke, Apple ID-je in e-poštne naslove za uporabo z aplikacijo Messages,

••

možnosti sporočil SMS in MMS,

••

prikažete polje »Subject«,

••

blokirate neželena sporočila,

••

nastavite, kako dolgo se shranjujejo sporočila,
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••

upravljate z nastavitvami shranjevanja za zvočna in video sporočila, ki jih ustvarite v aplikaciji
Messages (zvočne ali video priponke, ki niso ustvarjene v aplikaciji Messages, so shranjene,
dokler jih ne izbrišete ročno).

Upravljajte obvestila za sporočila. Glejte razdelek Do Not Disturb na strani 36.
Nastavite zvok opozorila za dohodna besedilna sporočila. Glejte razdelek Zvoki in utišanje na
strani 36.
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10

Calendar

Calendar – kratek opis
Oglejte si seznam
dogodkov.

Spremenite koledar
ali račune.
Oglejte si povabila.

Dodajte dogodek. Tapnite in vnesite podrobnosti o dogodku. Če dodate lokacijo in izberete
Alert > Time to leave, vas aplikacija »Calendar« opomni glede dogodka na podlagi trenutnega
časa potovanja do mesta dogodka.
Poiščite dogodke. Tapnite , nato v iskalno polje vnesite besedilo. Poteka iskanje naslovov,
lokacij in opomb za trenutno prikazane koledarje.
Oglejte si tedenski koledar. Zasukajte iPhone v stran.
Spremenite pogled. Tapnite leto, mesec ali dan, če želite povečati ali pomanjšati koledar.
Uščipnite zaslon, da oddaljite pogled, ko ste v tedenskem ali letnem pogledu.
Oglejte si seznam dogodkov. Če si želite v mesečnem pogledu ogledati dogodke v posameznem
dnevu, tapnite . V dnevnem pogledu tapnite
.
Spremenite barvo koledarja.Tapnite »Calendars«, nato pa tapnite
zraven koledarja in izberite
barvo s seznama. Barvo za nekatere račune koledarja, kot je Google, nastavi strežnik.
Prilagodite dogodek. Dotaknite se dogodka in ga držite, nato ga povlecite na nov čas ali
prilagodite točki prijema.
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Povabila
Storitvi iCloud in Microsoft Exchange ter nekateri strežniki CalDAV vam omogočajo pošiljanje in
prejemanje povabil na sestanke.
Povabite druge na dogodek. Tapnite dogodek ter nato »Edit« in »Invitees«. Vnesite imena ali
tapnite , da izberete ljudi iz možnosti »Contacts«. Če ne želite prejeti obvestila, ko nekdo
zavrne vaše povabilo na sestanek, pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendar > Show
Invitee Declines.
RSVP. Tapnite dogodek, na katerega ste bili povabljeni, ali tapnite »Inbox« in tapnite povabilo.
Če dodate komentarje (ki morda niso na voljo za vse vrste koledarjev), si bo vaše komentarje
lahko ogledal organizator, drugi prisotni pa ne. Če želite videti dogodke, ki ste jih zavrnili, tapnite
»Calendars« in nato vklopite možnost »Show Declined Events«.
Načrtujte sestanek, ki se ne prekriva z vašim urnikom. Tapnite dogodek, nato tapnite
»Availability« in tapnite »free«. Če ste dogodek ustvarili sami, lahko tapnete tudi »Show As« in
nato »free«. Dogodek ostane v vašem koledarju, vendar se drugim, ki vam pošiljajo vabila, ta
termin ne izpiše kot »busy«.
Hitro pošljite e-poštno sporočilo prisotnim. Tapnite dogodek, tapnite »Invitees« in nato

.

Uporaba več koledarjev

Izberite, katere
koledarje si
želite ogledati.

Vklopite dogodke
Facebook v možnosti
Settings > Facebook.

Vklopite koledarje iCloud, Google, Exchange ali Yahoo!. Pojdite v Settings > Mail, Contacts,
Calendars, tapnite račun in nato vklopite možnost »Calendar«.
Naročite se na koledar. Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, nato tapnite »Add
Account«. Tapnite »Other«in nato »Add Subscribed Calendar«. Vnesite strežnik in ime datoteke
.ics, na katero se želite naročiti. Naročite se lahko tudi na koledar iCalendar (.ics), ki je objavljen v
spletu, tako da tapnete povezavo do koledarja
Dodajte račun CalDAV. Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, tapnite »Add Account« in
nato »Other«. V »Calendars« tapnite »Add CalDAV Account«.
Oglejte si koledar rojstnih dni. Tapnite »Calendars« in nato »Birthdays«, da dogodkom dodate
rojstne dneve iz aplikacije Contacts. Če imate račun Facebook, lahko dodate tudi rojstne dneve
svojih prijateljev iz Facebooka.
Oglejte si koledar s prazniki. Tapnite »Calendars« in nato »Holidays«, da v dogodke
vključite praznike.
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Prikažite več koledarjev hkrati. Tapnite »Calendars« in izberite koledarje, ki si jih želite ogledati.
Premaknite dogodek v drug koledar. Tapnite dogodek, nato »Edit« in »Calendars« ter izberite
koledar, v katerega ga želite premakniti.

Skupna raba koledarjev iCloud
S storitvijo Family Sharing se samodejno ustvari koledar, ki je v skupni rabi z vsemi družinskimi
člani. Glejte razdelek Family Sharing na strani 37. Koledar iCloud lahko tudi dodate v skupno rabo
z drugimi uporabniki storitve iCloud. Če za koledar omogočite skupno rabo, ga lahko drugi vidijo
in lahko jim omogočite, da dodajajo ali spreminjajo dogodke. V skupno rabo lahko dodate tudi
različico samo za branje, ki jo lahko vsi vidijo.
Ustvarite koledar iCloud. Tapnite »Calendars«, »Edit«, in nato v razdelku »iCloud« tapnite »Add
Calendar«.
Dajte koledar iCloud v skupno rabo. Po vrsti tapnite »Calendars«, »Edit« in koledar iCloud, ki
ga želite dati v skupno rabo. Tapnite »Add Person« in vnesite ime ali tapnite
ter prebrskajte
stike. Povabljene osebe prejmejo e-poštno povabilo, da se pridružijo koledarju, vendar ga lahko
sprejmejo le, če imajo račun iCloud.
Spremenite dostop osebe do koledarja v skupni rabi. Tapnite »Calendars«, »Edit«, koledar v
skupni rabi in nato še osebo, s katero imate omogočeno skupno rabo. Osebi lahko izklopite
dovoljenje za urejanje koledarja, ji znova pošljete povabilo za pridružitev koledarju ali prekinete
skupno rabo koledarja z njo.

Izklopite obvestila za koledarje v skupni rabi. Ko nekdo spremeni koledar v skupni rabi, ste o
tem obveščeni. Če želite izklopiti obvestila za koledarje v skupni rabi, pojdite v Settings > Mail,
Contacts, Calendars > Shared Calendar Alerts.
Dajte koledar samo za branje v skupno rabo z vsemi. Po vrsti tapnite »Calendars«, »Edit« in
koledar iCloud, ki ga želite dati v skupno rabo. Vklopite »Public Calendar«, nato tapnite »Share
Link«, če želite kopirati ali poslati URL za koledar. Z URL-jem se lahko kdorkoli naroči na vaš
koledar, če ima združljivo aplikacijo, kot je na primer koledar za OS X.
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Nastavitve koledarja
V Settings > Mail, Contacts, Calendars je več nastavitev, ki vplivajo na aplikacijo »Calendar« in
račune koledarjev. Te so:
••

sinhronizacija preteklih dogodkov (prihodnji dogodki se vedno sinhronizirajo)

••

zvočni ton opozorila za nova povabila na sestanek

••

privzeti koledar za nove dogodke

••

privzeti čas za opozorila

••

podpora za časovne pasove za prikaz datumov in časa v drugem časovnem pasu

••

dan, s katerim se začne teden

••

prikaz kitajskih, hebrejskih ali islamskih datumov
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11

Photos

Ogled fotografij in videoposnetkov
Aplikacija Photos vam omogoča ogled fotografij in videoposnetkov, ki:
••

ste jih ustvarili z mobilnikom iPhone,

••

ste jih prejeli od drugih prek albumov v skupni rabi (glejte razdelek iCloud Photo Sharing na
strani 88),

••

ste jih sinhronizirali prek računalnika (glejte razdelek Sinhronizacija z aplikacijo iTunes na
strani 19),

••

ste jih pridobili prek e-pošte, besedilnega sporočila, spletnega mesta ali posnetka zaslona.

Tapnite, če želite
videti prikaz na
celotnem zaslonu.

Oglejte si fotografije in videoposnetke. Tapnite »Photos«. Aplikacija Photos samodejno
organizira vaše fotografije in videoposnetke po letu, zbirki ali temi. Če želite hitro prebrskati
fotografije v zbirki ali letu, se za trenutek dotaknite niza fotografij in povlecite.
Aplikacija Photos privzeto prikaže reprezentativni komplet fotografij, ki si jih ogledujete po
letu ali zbirki. Če želite videti vse fotografije, pojdite v Settings > Photos & Camera in izklopite
»Summarize Photos«.
Oglejte si fotografije po lokaciji. Ko gledate fotografije po letu ali zbirki, tapnite . Fotografije
in videoposnetki, ki vsebujejo podatke o lokaciji, se prikažejo na zemljevidu, da vidite, kjer so
bile posneti.
Ko gledate fotografijo ali videoposnetek, tapnite, če želite prikazati in skriti kontrolnike. Podrgnite
levo ali desno, da se pomaknete naprej ali nazaj.
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Iščite fotografije. V »Albums« ali »Photos« tapnite , da iščete po datumu (mesecu in letu) ali
kraju (mesto in država). Iskanje prav tako ohranja vaša nedavna iskanja in vam ponuja seznam
predlaganih iskanih izrazov.
Povečajte ali pomanjšajte. Dvakrat tapnite ali uščipnite in raztegnite fotografijo. Pri povečavi
lahko povlečete, da si ogledate druge dele fotografije.
Predvajajte videoposnetek. Tapnite . Če želite preklopiti med celozaslonskim načinom in
zaslonu prilagojenim načinom, dvakrat tapnite zaslon.
Predvajajte diaprojekcijo. Med gledanjem fotografije tapnite , nato tapnite »Slideshow«.
Izberite možnosti, nato tapnite »Start Slideshow«. Za prekinitev diaprojekcije tapnite zaslon. Za
nastavitev drugih možnosti diaprojekcije pojdite v Settings > Photos & Camera.
Če želite pretočiti diaprojekcijo ali videoposnetek v televizor, glejte razdelek AirPlay na strani 41.

Organiziranje fotografij in videoposnetkov
Ustvarite svoje priljubljene fotografije. Med ogledom fotografije tapnite , da jo samodejno
dodate v album »Favorites«. Fotografija je lahko hkrati v albumu »Favorites« in drugem albumu.
Ustvarite nov album. Tapnite »Albums«, tapnite , vnesite ime in nato tapnite »Save«. Izberite
fotografije in videoposnetke, ki jih želite dodati v album, in tapnite »Done«.
Dodajte elemente v obstoječi album. Med ogledom sličic tapnite »Select«, izberite elemente,
tapnite »Add To« in nato izberite album.
Uredite albume. Med ogledom seznama albumov tapnite »Edit«.
••

Preimenovanje albuma: izberite album, nato vnesite novo ime.

••

Prerazporeditev albumov: povlecite

.

Brisanje albuma: tapnite .
Preimenujete in izbrišete lahko samo albume, ki ste jih ustvarili v mobilniku iPhone.
••

Skrijte fotografije, ki jih želite shraniti, ampak ne prikazati. Dotaknite se fotografije in jo držite,
nato pa izberite »Hide«. Fotografija se premakne v album »Hidden«. Dotaknite se skrite fotografije
in jo držite, da jo spet prikažete (»Unhide«).

My Photo Stream
Posnete fotografije se v My Photo Stream prenesejo samodejno, ko zapustite aplikacijo Camera
in je iPhone povezan z omrežjem Wi-Fi. Vse fotografije, ki ste jih dodali v album »Recently Added«
– vključno s posnetki zaslona in fotografijami, shranjenimi iz e-pošte – se prikažejo v možnosti
»My Photo Stream«.
Fotografije, dodane v »My Photo Stream« v drugih napravah, se prikažejo v možnosti »Recently
Added« v mobilniku iPhone. Naprave iOS lahko v možnosti »My Photo Stream« hranijo do 1000
fotografij; vaš računalnik lahko trajno shrani vse fotografije iz možnosti »My Photo Stream«.
Samodejno preglejte nedavne fotografije, ki jih nosite s seboj v mobilniku iPhone, še v
drugih napravah. Za vklop ali izklop možnosti »My Photo Stream« pojdite v Settings > Photos &
Camera > My Photo Stream ali Settings > iCloud > Photos > My Photo Stream.
Opomba:  Fotografije, shranjene v storitvi iCloud, se upoštevajo pri vašem celotnem prostoru za
shranjevanje, fotografije, ki jih prenesete v »My Photo Stream« pa se ne upoštevajo dodatno pri
prostoru za shranjevanje iCloud.
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Uredite vsebino možnosti »My Photo Stream«. V albumu »My Photo Stream« tapnite »Select«.
••

Shranite najboljše posnetke v mobilnik iPhone: izberite fotografije in tapnite »Add To«.

••

Delite, tiskajte ali kopirajte: Izberite fotografije, nato tapnite

••

Izbrišite fotografije: Izberite fotografije, nato tapnite

.

.

Opomba:  Čeprav se izbrisane fotografije odstranijo iz možnosti »My Photo Stream« v vseh
vaših napravah, izvirne fotografije ostanejo v albumu »Photos« v napravi, s katero so bile zajete.
Fotografije, ki jih shranite v drug album v napravi ali računalniku, se prav tako ne izbrišejo.
Obiščite spletno stran support.apple.com/kb/HT4486.

iCloud Photo Sharing
iCloud Photo Sharing vam omogoča, da ustvarjate albume fotografij in videoposnetkov, ki jih
lahko delite, in se naročite na albume, ki jih dajo v skupno rabo drugi. Tudi druge uporabnike
storitve iCloud Photo Sharing (iOS 6 ali novejši ali OS X Mountain Lion ali novejši) lahko povabite
k ogledu vaših albumov, ki jih lahko po želji tudi komentirajo. Če imajo sistem iOS 7 ali OS X
Mavericks ali novejši, lahko dodajo svoje fotografije in videoposnetke. Svoj album lahko tudi
objavite na spletni strani, da ga lahko vidi kdor koli.
Opomba:  Za uporabo iCloud Photo Sharing mora biti mobilnik iPhone povezan z internetom.
iCloud Photo Sharing deluje prek omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij. Zaračunajo se vam lahko
stroški za prenos podatkov prek mobilnega omrežja. Glejte razdelek Informacije o porabi na
strani 183.

Tapnite, če želite dati
v skupno rabo s
prijateljem v bližini
prek funkcije AirDrop.

Vklopite iCloud Photo Sharing. Pojdite v Settings > iCloud > Photos. Ali pojdite v Settings >
Photos & Camera.
Fotografije in videoposnetke dajte v skupno rabo. Med ogledom fotografije ali videoposnetka
ali če izberete več fotografij in videoposnetkov, tapnite , nato »iCloud Photo Sharing«, dodajte
komentarje in jih nato delite z obstoječim albumom »Shared« ali ustvarite novega. Osebe lahko
povabite, da si ogledajo vaš album v skupni rabi z e-poštnim naslovom ali mobilno telefonsko
številko, ki jo uporabljajo za storitev Messages.
Omogočite javno spletno mesto. Izberite album v skupni rabi, tapnite »People« in vklopite
»Public Website«. Tapnite »Share Link«, če želite razglasiti mesto.
Dodajte elemente v album v skupni rabi. Poglejte album v skupni rabi, tapnite
elemente in tapnite »Done«. Lahko dodate komentar in tapnete »Post«.
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Izbrišite fotografije iz albuma v skupni rabi. Izberite album v skupni rabi, tapnite »Select«,
izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite zbrisati, nato pa tapnite . Biti morate lastnik
albuma v skupni rabi ali lastnik fotografije.
Izbrišite komentarje iz albuma v skupni rabi. Izberite fotografijo ali videoposnetek s
komentarjem. Dotaknite se komentarja in ga držite, nato tapnite »Delete«. Biti morate lastnik
albuma v skupni rabi ali lastnik komentarja.
Preimenujte album v skupni rabi. Tapnite »Shared«, »Edit« in nato ime ter vnesite novega.
Dodajte ali odstranite naročnike oz. vklopite ali izklopite »Notifications«. Izberite album v
skupni rabi in tapnite »People«.
Naročite se na album v skupni rabi. Ko prejmete povabilo, tapnite zavihek »Shared« (
nato »Accept«. Sprejmete lahko tudi povabilo v e-poštnem sporočilu.

) in

Dodajte elemente v album v skupni rabi, na katerega ste se naročili. Izberite album v skupni
rabi in tapnite . Izberite elemente in tapnite »Done«. Lahko dodate komentar in tapnete »Post«.
Oglejte si svoj album »Family«. Ko je nastavljena funkcija »Family Sharing«, se v Photos v
napravah vseh družinskih članov samodejno ustvari album z imenom »Family«. Vsak član družine
lahko v albumu objavlja fotografije, videoposnetke in komentarje ter dobi obvestilo, ko je album
posodobljen. Več informacij o uporabi in nastavitvah funkcije »Family Sharing« najdete v razdelku
Family Sharing na strani 37.

Drugi načini deljenja fotografij in videoposnetkov
Fotografije in videoposnetke lahko delite v aplikacijah Mail ali Messages ali prek drugih aplikacij,
ki jih namestite.
Delite ali kopirajte fotografijo ali videoposnetek. Oglejte si fotografijo ali videoposnetek in nato
tapnite . Če gumb ni prikazan, tapnite zaslon, da se prikažejo kontrolniki.
Tapnite »More« v »Sharing« za vklop drugih aplikacij, ki jih želite uporabiti za deljenje.
Mejo velikosti prilog določa ponudnik internetnih storitev. iPhone lahko po potrebi stisne priloge
s fotografijami in videoposnetki.
Fotografijo ali videoposnetek lahko tudi kopirate in ju nato prilepite v e-poštna sporočila ali
besedilna sporočila (MMS ali iMessage).
Delite ali kopirajte več fotografij in videoposnetkov. Ko si ogledujete fotografije po temi,
tapnite »Share«.
Shranite ali delite prejeto fotografijo ali videoposnetek.
••

E-pošta: po potrebi tapnite za prenos, nato se dotaknite elementa ter ga držite, da vidite
skupno rabo in druge možnosti.

••

Besedilno sporočilo: tapnite element v pogovoru in nato tapnite

.

Fotografije in videoposnetki, ki jih prejmete v sporočilih ali shranite s spletne strani, se shranijo v
album »Recently Added« v aplikacijo Photos.
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Urejanje fotografij in obrezovanje videoposnetkov
Fotografije lahko urejate neposredno v mobilniku iPhone. Če imate fotografije shranjene v
storitvi iCloud, se spremembe posodobijo v vseh napravah, ki imajo račun iCloud, shranijo pa se
izvirna fotografija in spremenjene različice. Če izbrišete fotografijo, se izbriše iz vseh vaših naprav
in storitve iCloud. Razširitve aplikacij za obdelavo fotografij lahko omogočijo posebne možnosti
urejanja. Glejte razdelek Razširitve aplikacij na strani 25.
Uredite fotografijo. Oglejte si fotografijo na celotnem zaslonu, tapnite »Edit« in tapnite eno
od orodij. Za urejanje fotografije, ki ni bila ustvarjena z mobilnikom iPhone, tapnite fotografijo,
tapnite »Edit« in nato »Duplicate and Edit«.
••

Možnost samodejnega izboljšanja
in druge lastnosti.

••

Če želite odstraniti rdeče oči, tapnite posamezno oko z orodjem »Remove Red-eye«

••

Tapnite
in aplikacija Photos vam predlaga najboljše obrezovanje, lahko pa povlečete kote
mreže in nastavite svoje obrezovanje. Premaknite kolesce, da nagnete ali poravnate fotografijo.
Tapnite »Auto«, da fotografijo poravnate z obzorjem, in tapnite »Reset«, da razveljavite
spremembe poravnave. Tapnite , da fotografijo zasukate za 90 stopinj. Tapnite , da
izberete standardno razmerje obrezovanja, kot je 2 : 3 ali način »Square«.
Zavrtite fotografijo.

izboljša izpostavljenost fotografije, kontrast, nasičenost
.

Premaknite kolesce, če
želite nagniti ali poravnati.

Izberite standarden
format fotografije.
••

S filtri fotografij

lahko uveljavite različne barvne učinke, kot sta »Mono« ali »Chrome«.

••

Tapnite »Adjustments«
, da uporabite drsnike »Light«, »Color« in »B&W« (črno-bela). Tapnite
poleg drsnika »Light«, da izberete element, ki ga želite prilagoditi: Light, Brightness,
Contrast, Exposure, Highlights ali Shadows. Tapnite
poleg drsnika »Color«, da izberete
med prilagoditvami Color, Contrast in Vibrancy. Tapnite
poleg drsnika »B&W«, da izberete
med prilagoditvami Intensity, Neutrals, Tone in Grain. Premikajte drsnik, dokler ne dosežete
želenega učinka.

Primerjajte spremenjeno različico z izvirno fotografijo. Dotaknite se fotografije in jo držite, da si
ogledate izvirno fotografijo. Spustite, da si ogledate spremembe.
Vam rezultat ni všeč? Tapnite »Cancel« in nato »Discard Changes«. Tapnite »Done«, da shranite
spremembe.
Povrnite izvirno fotografijo. Ko ste fotografijo spremenili in shranili spremembe, lahko povrnete
izvirno fotografijo. Tapnite sliko ter nato »Edit« in »Revert«.

Poglavje 11    Photos

90

Obrežite videoposnetek. Tapnite zaslon, da prikažete kontrolnike, povlecite katero koli stran
pregledovalnika sličic, in nato tapnite »Trim«.

Pomembno:  Če izberete »Trim Original«, se odrezane sličice trajno izbrišejo iz originalnega
videoposnetka. Če izberete »Save as New Clip«, se v album »Videos« shrani nov obrezan
videoposnetek, originalni videoposnetek pa se ne spremeni.
Nastavite del videoposnetka za upočasnjeno predvajanje. (iPhone 5s ali novejši) Z navpičnimi
črtami pod ogledovalnikom sličic določite del videoposnetka, ki ga želite predvajati v
upočasnjenem posnetku.

Tiskanje fotografij
Tiskajte s tiskalnikom, ki podpira tehnologijo AirPrint.
••

Natisnite posamezno fotografijo: tapnite

in nato »Print«.

Natisnite več fotografij: med ogledovanjem albuma s fotografijami tapnite »Select«, izberite
fotografije, tapnite in nato »Print«.
Glejte razdelek AirPrint na strani 41.
••

Nastavitve aplikacije Photos
Nastavitve za »Photos« so v Settings > Photos & Camera. Te so:
••

My Photo Stream, iCloud Photo Sharing in Upload Burst Photos

••

zavihek Photos

••

»Slideshow«

••

Camera Grid

••

HDR (High Dynamic Range)
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Camera

12

Camera – kratek opis
Hitro! Uporabite fotoaparat! Na zaklenjenem zaslonu preprosto podrgnite
navzgor. Lahko
tudi podrgnete navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre Control Center, in tapnite .
Opomba:  Ko odprete aplikacijo Camera z zaklenjenega zaslona, lahko pregledujete in urejate
fotografije in videoposnetke, ki jih posnamete, medtem ko je naprava zaklenjena, tako da
tapnete sličico v spodnjem levem kotu zaslona. Če želite deliti fotografije in videoposnetke,
najprej odklenite mobilnik iPhone.

Z mobilnikom iPhone lahko fotografirate in snemate v visoki ločljivosti. Na voljo sta dve kameri
– poleg kamere iSight na hrbtni strani je na sprednji strani še kamera za klice FaceTime in
samoportrete. Bliskavica LED zagotavlja dodatno svetlobo, ko jo potrebujete – tudi kot svetilka.
Preprosto podrgnite v aplikaciji Control Center. Glejte razdelek Control Center na strani 34.
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Nastavite način
bliskavice LED.

Posnemite fotografijo
ob pravem času.
Preklopite med
kamerama.

HDR v uporabi.

Posnemite fotografijo.

Filter
Oglejte si fotografije in
videoposnetke, ki ste jih posneli.

Snemanje fotografij in videoposnetkov
Aplikacija Camera ponuja več načinov za fotografije in videoposnetke, s katerimi lahko
posnamete fotografije, fotografije kvadratnega formata, panoramske slike, fotografije s časovnim
zamikom, videoposnetke in upočasnjene videoposnetke (iPhone 5s ali novejši).
Izberite način. Povlecite zaslon levo ali desno ali tapnite oznake načina kamere, da izberete
želeno možnost: Time-Lapse, Slo-Mo, Video, Photo, Square ali Pano.
Fotografirajte. Izberite »Photo«, nato tapnite gumb »Take Picture« ali pritisnite gumb za glasnost.
••

Zaporedno fotografirajte: (iPhone 5s ali novejši) Dotaknite se gumba »Take Picture« in ga držite
ter tako napravite hitre zaporedne fotografije (na voljo v načinu »Square« ali »Photo«). Zvok
zaklopa je drugačen, števec pa kaže, koliko posnetkov ste naredili, dokler ne dvignete prsta.
Če želite videti predlagane posnetke in izbrati fotografije, ki jih želite obdržati, tapnite sličico
in nato »Select«. Sive pike označujejo predlagane fotografije. Če želite kopirati fotografijo
iz zaporedja kot ločeno fotografijo v albumu »Bursts« v aplikaciji »Photos«, tapnite krog v
spodnjem desnem kotu fotografije. Če želite izbrisati zaporedje fotografij, ga tapnite, nato
tapnite .

••

Uporabite filter: Tapnite , če želite uporabiti drug barvni učinek, na primer »Mono« ali
»Chrome«. Filter izklopite tako, da tapnete
in nato »None«. Filter lahko uporabite tudi
pozneje med urejanjem fotografije. Glejte razdelek Urejanje fotografij in obrezovanje
videoposnetkov na strani 90.

Kjer nastavite osvetlitev, se za kratek čas prikaže pravokotnik. Ko fotografirate osebe,
prepoznavanje obrazov (iPhone 4s ali novejši) razporedi osvetlitev čez največ 10 obrazov. Na
vsakem prepoznanem obrazu se pojavi pravokotnik.
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Osvetlitev je samodejna, vendar jo lahko ročno nastavite za naslednji posnetek, tako da tapnete
predmet ali območje na zaslonu. Pri kameri iSight s tapkanjem zaslona nastavite ostrino in
osvetlitev, prepoznavanje obrazov pa je začasno izklopljeno. Če želite zakleniti osvetlitev in
ostrenje, se dotaknite zaslona in držite, dokler pravokotnik ne začne utripati. Naredite toliko
fotografij, kolikor hočete. Ko ponovno tapnete zaslon, se bodo ponovno vklopile samodejne
nastavitve in prepoznavanje obrazov.
Prilagodite osvetlitev. Dotaknite se
ali navzdol, da prilagodite osvetlitev.

in jo držite poleg pravokotnika, nato pa povlecite navzgor

Posnemite panoramsko fotografijo. (Kamera iSight) Izberite »Pano«, tapnite gumb »Take
Picture«, nato se počasi vodoravno pomikajte v smeri puščice. Če se želite pomikati v drugi smeri,
najprej tapnite puščico. Za navpično pomikanje najprej zasukajte iPhone v ležečo orientacijo.
Navpično pomikanje lahko obrnete tudi v nasprotno smer.

Ujemite dogajanje s časovnim zamikom. (Kamera iSight) Izberite »Time-Lapse«, postavite
mobilnik iPhone na želeno mesto, nato pa tapnite gumb »Record Time-Lapse Video«, da začnete
fotografirati sončni zahod, odpiranje cveta ali druge dogodke, ki potekajo v daljšem času. Znova
tapnite gumb »Record Time-Lapse Video« za prekinitev. Fotografije s časovnim zamikom so
združene v kratek videoposnetek, ki ga lahko gledate in delite z drugimi.
Posnemite videoposnetek. Izberite »Video«, nato tapnite gumb »Record Video«, da začnete
in ustavite snemanje. Videoposnetek se snema s 30 fps (sličicami na sekundo). Na mobilniku
iPhone 6 ali iPhone 6 Plus lahko preklopite na 60 fps v Settings > Photos & Camera.
••

Posnemite fotografijo med snemanjem videoposnetka: (iPhone 5 ali novejši) Tapnite gumb »Take
Picture« v spodnjem levem kotu.

••

Upočasnjeni posnetek: (iPhone 5 ali novejši) Izberite »Slo-Mo«, da posnamete upočasnjen
videoposnetek. Ko urejate videoposnetek, lahko nastavite, kateri del boste predvajali v
upočasnjenem predvajanju.

Nastavite del videoposnetka za upočasnjeno predvajanje. Tapnite sličico, nato z navpičnimi
črtami pod ogledovalnikom sličic določite del, ki ga želite predvajati v upočasnjenem posnetku.
Podrsajte za prilagoditev dela
videoposnetka, ki se predvaja počasi.
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Povečajte ali pomanjšajte. (Kamera iSight) Raztegnite ali uščipnite sliko na zaslonu. Povečava pri
modelih iPhone 5 ali novejših deluje v načinih za videoposnetke in fotografije.
Če so lokacijske storitve vklopljene, so fotografije in videoposnetki označeni s podatki o
lokaciji, ki jih lahko uporabijo aplikacije in spletne strani za deljenje fotografij. Glejte razdelek
Zasebnost na strani 43.
Uporabite časovnik za zajemanje, da lahko na fotografijo ujamete tudi sebe. Izogibajte se
tresenju kamere ali se ujemite na fotografijo s pomočjo časovnika za zajemanje. Če želite biti na
fotografiji tudi vi, najprej stabilizirajte iPhone in določite okvir vaše fotografije. Tapnite , tapnite
3 s (sekunde) ali 10 s, nato pa tapnite gumb »Take Picture«.
Ali želite zajeti vsebino, prikazano na vašem zaslonu? Hkrati pritisnite ter spustite gumba
Vklop/izklop in Home. Posnetek zaslona je dodan v album »Recently Added« v aplikaciji Photos.
Izboljšajte fotografije in posnetke. Fotografije in videoposnetke lahko urejate neposredno v
mobilniku iPhone. Glejte razdelek Urejanje fotografij in obrezovanje videoposnetkov na strani 90.

HDR
HDR (»High Dynamic Range«) omogoča ustvarjanje odličnih posnetkov tudi v zelo kontrastnih
pogojih. Tehnologija združi najboljše dele treh hitrih posnetkov, posnetih pri različno dolgi
osvetlitvi (dolga, normalna in kratka), v eno fotografijo.
Uporabite HDR. (Kamere iSight in kamera FaceTime mobilnika iPhone 5s ali novejšega) Tapnite
gumb HDR na vrhu zaslona. Za najboljše rezultate morata biti iPhone in motiv čim bolj pri miru.
(Bliskavica je pri posnetkih HDR izklopljena.)
V mobilniku iPhone 5s ali novejšem lahko izberete možnost »HDR Auto« in mobilnik iPhone
funkcijo HDR uporabi, ko je najučinkovitejša.
Obdržite običajno fotografijo in HDR različico. Pojdite v Settings > Photos & Camera > Keep
Normal Photo. Običajna različica fotografije in različica fotografije s HDR se pojavita v aplikaciji
»Photos«. V vaših albumih imajo različice fotografij s HDR v kotu oznako »HDR«.

Ogled, skupna raba in tiskanje
Fotografije in videoposnetki, ki jih posnamete, se shranijo v aplikacijo Photos. Vse, kar delite v
»My Photo Stream«, se pojavi v albumu »Recently Added« v aplikaciji Photos. Glejte razdelek My
Photo Stream na strani 87.
Preglejte svoje fotografije. Tapnite sličico in nato podrgnite v levo ali desno, da si ogledate
fotografije, ki ste jih naredili nedavno. Tapnite »All Photos«, da vidite vse v aplikaciji Photos.
Tapnite zaslon, da prikažete ali skrijete kontrolnike.
Prikažite možnosti za skupno rabo in tiskanje. Tapnite
aplikacijah na strani 37.
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Nastavitve fotoaparata
Pojdite v Settings > Photos & Camera, kjer so možnosti fotoaparata, vključno z naslednjimi:
••

My Photo Stream and sharing

••

Burst photos

••

»Slideshow«

••

Grid

••

HDR

Glasnost zvoka zaslonke prilagodite v nastavitvah zvonjenja in opozoril v Settings > Sounds. Zvok
lahko izklopite tudi s stikalom Glasno/tiho. (V nekaterih državah je izklop zvoka onemogočen.)
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13

Weather

Prikažete lahko trenutno temperaturo in desetdnevno napoved za eno ali več mest po svetu z
urnimi napovedmi za naslednjih 12 ur. Aplikacija Weather uporablja lokacijske storitve, da pridobi
napoved o vaši trenutni lokaciji.

Trenutne razmere
Trenutna
temperatura

Trenutna urna
napoved

Dodajte ali
izbrišite mesta.
Število shranjenih mest

Podrgnite navzgor za ogled podrobne vremenske napovedi. Podrgnite v levo ali desno, da vidite
vremensko napoved za drugo mesto ali tapnite
in izberite mesto s seznama. Zaslon na skrajni
levi prikazuje lokalno vreme, ko so lokacijske storitve vklopljene (Settings > Privacy > Location
Services).
Dodajte mesto ali izvedite druge spremembe. Tapnite

.

••

Dodajanje mesta: tapnite

••

Prerazporeditev vrstnega reda mest: dotaknite se mesta in ga držite, nato pa povlecite navzgor
ali navzdol.

••

Brisanje mesta: podrsajte mesto v levo, nato tapnite »Delete«.

••

Izbira med enoto Fahrenheit in Celsius: tapnite °F ali °C.
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Oglejte si trenutno urno napoved. Urni zaslon podrgnite levo ali desno.

Prikažite vsa mesta hkrati. Uščipnite zaslon ali tapnite

.

Vklopite ali izklopite lokalno vreme. Pojdite v Settings > Privacy > Location Services. Glejte
razdelek Zasebnost na strani 43.
Potisnite seznam mest v druge naprave iOS s storitvijo iCloud. Pojdite v Settings > iCloud in
se prepričajte, da je možnost »iCloud Drive« ali »Documents & Data« vklopljena. Glejte razdelek
iCloud na strani 17.
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14

Clock

Clock – kratek opis
Prva ura prikazuje čas na podlagi vaše lokacije, ko nastavite iPhone. Dodate lahko še druge ure, ki
prikazujejo čas v različnih velikih mestih in časovnih pasovih.
Izbrišite ure ali spremenite njihov vrstni red.
Dodajte uro.

Oglejte si ure,
nastavite alarm,
določite čas dogodka
ali nastavite časovnik.
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Budilke in časovniki
Ali želite, da vas iPhone zbudi? Tapnite »Alarm« in nato
možnosti ter poimenujte budilko (npr. »Dobro jutro«).

. Nastavite uro bujenja in druge

Tapnite, da spremenite
možnosti ali izbrišete alarm.

Vklopite in izklopite
shranjene alarme.

Ne izgubljajte časa! S štoparico lahko natančno izmerite čas in zabeležite čas kroga ali nastavite
časovnik, da vas opozori, ko čas preteče. Če si nameravate pripraviti mehko kuhano jajce,
sporočite aplikaciji Siri naslednje: »Set the timer for 3 minutes«.
Ali želite zaspati ob poslušanju glasbe ali podcasta? Tapnite »Timer« in nato »When Timer
Ends« ter na dnu izberite »Stop Playing«.
Hiter dostop do funkcij ure. Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre
Control Center, in tapnite . V aplikaciji Control Center lahko dostopate do budilk, tudi če je
iPhone zaklenjen.

Poglavje 14    Clock

100

15

Maps

Iskanje lokacij
OPOZORILO:  Pomembne informacije o krmarjenju in preprečevanju odvračanja pozornosti,
ki bi vodilo do nevarnih okoliščin, najdete v razdelku Pomembne varnostne informacije na
strani 178. Glejte tudi razdelek Zasebnost na strani 43.
Pridobite
navodila.

Vnesite
iskanje.

Pridobite več
informacij.
Tapnite žebljiček,
da se prikaže
pojavni trak.
Trenutna lokacija
Hitra navodila
za vožnjo

Prikažite trenutno
lokacijo.

Izberite pogled,
zapičite žebljiček ali
prikažite promet.

Po zemljevidih se pomikate tako, da vlečete zaslon. Če se želite obrniti v drugo smer, zasukajte z
dvema prstoma. Za vrnitev na sever tapnite kompas
zgoraj desno.
Povečajte ali pomanjšajte. Dvakrat tapnite z enim prstom, če želite povečati, in enkrat tapnite
z dvema prstoma, če želite pomanjšati – ali uščipnite in raztegnite. Lestvica se prikaže zgoraj
levo med povečavo/pomanjšavo oziroma če se dotaknete zaslona z dvema prstoma. Če želite
spremeniti način prikaza razdalje (v miljah ali kilometrih), pojdite v Settings > Maps.
Poiščite lokacijo. Tapnite iskalno polje. Lokacijo lahko poiščete na različne načine: Na primer:
••

križišče (»Gosposka in Turjaška ulica«),

••

območje (»Ljubljana Center«),

••

znamenitost (»Narodna in univerzitetna knjižnica«),
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••

poštna številka,

••

podjetje (»kino«, »restavracije san francisco ca«, »apple inc new york«).

Aplikacija Maps lahko tudi prikaže seznam nedavnih lokacij, iskalnih nizov ali navodil za pot, med
katerimi lahko izbirate.
Poiščite lokacijo stika ali priljubljenega oz. nedavnega iskanja. Tapnite »Favorites«.
Izberite pogled. Tapnite

, nato izberite možnost »Standard«, »Hybrid« ali »Satellite«.

Ročno označite lokacijo. Dotaknite se zemljevida in ga držite, dokler se ne prikaže žebljiček.

Več informacij
Pridobite informacije o lokaciji. Tapnite žebljiček, da se prikaže trak z informacijami, nato tapnite
. Informacije lahko vključujejo ocene in fotografije storitve Yelp, telefonsko številko (tapnite, če
jo želite poklicati), povezavo do spletne strani, navodila za pot in še več.
Če želite deliti lokacijo, dodati lokacijo med priljubljene ali uporabljati drugo aplikacijo, ki ste jo
namestili, tapnite .

Prikaz navodil za pot
Opomba:  Za prikaz navodil za pot mora biti iPhone povezan z internetom. Za prikaz navodil za
pot, ki vključujejo vašo trenutno lokacijo, morajo biti lokacijske storitve vedno vklopljene.
Pridobite navodila za pot. Tapnite , vnesite začetno in končno lokacijo ter nato tapnite
»Route«. Lahko tudi izberete lokacijo ali pot s seznama, če je na voljo. Tapnite, da izberete
navodila za vožnjo ali navodila za hojo oziroma da uporabite aplikacijo za javni prevoz ali druge
vrste prevoza, kot na primer »Uber«.
Če je prikazan trak z lokacijo, se prikažejo navodila za pot od vaše trenutne lokacije do lokacije na
traku. Za prikaz drugih navodil za pot tapnite iskalno polje.
Če se prikaže več poti, tapnite tisto, ki jo želite uporabiti.
••

Poslušanje navodil »ovinek za ovinkom«: (Modeli iPhone 4s ali novejši) Tapnite gumb »Start«.
Aplikacija Maps spremlja vaš napredek in izgovarja navodila »ovinek za ovinkom« do vašega
cilja. Če želite prikazati ali skriti kontrolnike, tapnite zaslon.
Če se iPhone samodejno zaklene, ostane aplikacija Maps na zaslonu in še naprej izgovarja
navodila. Odprete lahko tudi drugo aplikacijo in še naprej prejemate navodila »ovinek za
ovinkom«. Če se želite vrniti v aplikacijo Maps, tapnite trak na vrhu zaslona.
Pri navodilih »ovinek za ovinkom« nočni način samodejno prilagodi sliko na zaslonu, da je
ponoči bolje vidna.

••

Prikaz pregleda poti: tapnite »Overview«.

••

Ogled navodil v obliki seznama: tapnite »List Steps«.

••

Izklop navodil »ovinek za ovinkom«: tapnite »End«. ali aplikaciji Siri recite »stop navigating«.

Prikažite navodila za pot od vaše trenutne lokacije. Tapnite
na traku svojega cilja. Tapnite, da
izberete navodila za vožnjo ali navodila za hojo oziroma da uporabite aplikacijo za javni prevoz
ali druge vrste prevoza.
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Uporabite aplikacijo Maps v računalniku Mac za prikaz navodil za pot. Odprite aplikacijo
»Maps« v računalniku Mac (operacijski sistem OS X Mavericks ali novejši), pridobite navodila za
pot in izberite File > Share > Send, da navodila pošljete svoji napravi. Računalnik Mac in mobilnik
iPhone morata biti vpisana v iCloud z istim Apple ID-jem.
Prikažite prometne razmere. Tapnite
in nato »Show Traffic«. Oranžne pike pomenijo počasen
promet in rdeče označuje zastoje. Za ogled poročila o dogodku tapnite oznako.
Prijavite težavo. Tapnite

in nato »Report a Problem«.

3D in Flyover
V mobilniku iPhone 4s ali novejšem lahko prikažete tridimenzionalne poglede in celo preletite
številna mesta po svetu.

The Transamerica Pyramid Building is a registered

service mark of Transamerica Corporation.
Oglejte
si tridimenzionalni zemljevid. Tapnite
dva prsta navzgor.

in nato »Show 3D Map«. Lahko tudi povlečete

Prilagodite zorni kot. Povlecite dva prsta navzgor ali navzdol.
Oglejte si mesto iz zraka s Flyover Tour. Za izbrana mesta je na voljo ogled mesta iz zraka, ki je
označen z ikono
poleg imena mesta. Tapnite ime mesta, da se prikaže trak, in nato tapnite
»Ogled«, da začnete z ogledom. Če želite končati ogled, tapnite zaslon, da se prikaže kontrolnik,
in nato tapnite »End Flyover Tour«. Če se želite vrniti v navaden pogled, tapnite .

Nastavitve zemljevidov
Pojdite v Settings > Maps. Nastavitve vključujejo:
••

glasnost navigacije (iPhone 4s ali novejši),

••

razdalje v miljah ali kilometrih,

••

Oznake zemljevidov so vedno prikazane v jeziku, nastavljenem v Settings > General >
International > Language.
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16

Videos

Videos – kratek opis
Odprite aplikacijo Videos za gledanje filmov, TV oddaj in glasbenih videoposnetkov. Za ogled
video podcastov odprite aplikacijo »Podcasts« – glejte razdelek Podcasts – kratek opis na
strani 136. Če želite gledati videoposnetke, ki ste jih posneli s funkcijo Camera v mobilniku
iPhone, odprite aplikacijo Photos.
Dodajte v svojo knjižnico.
Izbrišite videoposnetke iz knjižnice.

Tapnite videoposnetek,
da ga predvajate.

Ta videoposnetek
se ni prenesel.

Izberite kategorijo.

OPOZORILO:  Za pomembne informacije o tem, kako preprečite poškodbe sluha, glejte
Pomembne varnostne informacije na strani 178.
Oglejte si videoposnetek. Tapnite videoposnetek na seznamu videoposnetkov.
Kako je z videoposnetki, posnetimi z mobilnikom iPhone? Odprite aplikacijo Photos.
Želite pretočiti ali prenesti? Če se na sličici videoposnetka prikaže
, si ga lahko ogledate, ne
da bi ga prenesli v mobilnik iPhone, če imate seveda vzpostavljeno povezavo z internetom. Če
želite videoposnetek prenesti v iPhone, da si ga ogledate brez uporabe omrežja Wi-Fi ali mobilne
povezave, v podrobnostih videoposnetka tapnite .
Iščete podcaste ali videoposnetke aplikacije iTunes U? Odprite aplikacijo »Podcasts« ali si
brezplačno prenesite aplikacijo iTunes U iz trgovine App Store.
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Nastavite časovnik za spanje. Odprite aplikacijo Clock in tapnite »Timer«, nato podrgnite, da
nastavite število ur in minut. Tapnite »When Timer Ends« in izberite »Stop Playing«, tapnite »Set«
in nato »Start«.

Dodajte videoposnetke v knjižnico
Kupite ali si izposodite videoposnetke iz trgovine iTunes Store. Tapnite »Store« v aplikaciji
»Videos« ali odprite aplikacijo iTunes Store v mobilniku iPhone in tapnite »Videos«. Glejte
Poglavje 22, iTunes Store, na strani 117. Trgovina iTunes Store ni na voljo na vseh območjih.
Prenesite videoposnetke iz računalnika. Priključite iPhone, nato sinhronizirajte videoposnetke iz
aplikacije iTunes v računalniku. Glejte razdelek Sinhronizacija z aplikacijo iTunes na strani 19.
Pretočite videoposnetke iz računalnika. V aplikaciji iTunes v računalniku vklopite funkcijo Home
Sharing. Nato v mobilniku iPhone pojdite v Settings > Videos ter vnesite Apple ID in geslo, ki
ste ju uporabili za namestitev funkcije »Home Sharing« v računalniku. Nato v mobilniku iPhone
odprite »Videos« in na vrhu seznama videoposnetkov tapnite »Share«.
Pretvorite videoposnetek, da deluje v mobilniku iPhone. Če poskušate sinhronizirati
videoposnetek iz aplikacije iTunes v mobilnik iPhone in dobite sporočilo, da ga tam ni mogoče
predvajati, lahko videoposnetek pretvorite. Izberite videoposnetek v knjižnici iTunes in nato
File > Create New Version > Create iPod or iPhone Version. Nato sinhronizirajte pretvorjeni
videoposnetek v iPhone.
Izbrišite videoposnetek. Tapnite gumb »Edit« v zgornjem desnem kotu svoje zbirke. Če želite
izbrisati posamezno epizodo serije, podrgnite levo na epizodi na seznamu. Če iz mobilnika
iPhone izbrišete videoposnetek (razen izposojen film), ta ni izbrisan iz knjižnice iTunes v vašem
računalniku in ga lahko pozneje ponovno sinhronizirate v mobilnik iPhone. Če videoposnetka
ne želite sinhronizirati nazaj na iPhone, nastavite program iTunes tako, da ne bo sinhroniziral
videoposnetka. Glejte razdelek Sinhronizacija z aplikacijo iTunes na strani 19.
Pomembno:  Če iz mobilnika iPhone izbrišete izposojeni film, bo ta trajno izbrisan in ga ne bo
mogoče prenesti nazaj v računalnik.

Upravljanje predvajanja
Povlecite, da
preskočite
naprej ali nazaj.

Povlecite, da
prilagodite
glasnost.

Tapnite, da
prikažete ali
skrijete kontrolnike.

Oglejte si videoposnetek na televizorju s
tehnologijo Apple TV.

Prilagodite velikost videoposnetka na celozaslonsko ali da se prilega zaslonu. Tapnite
ali
. Lahko tudi dvakrat tapnete videoposnetek in ga prilagodite brez prikaza kontrolnikov. Če ne
vidite kontrolnikov, se videoposnetek že lepo prilega zaslonu.
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Ponovno predvajajte od začetka. Če videoposnetek vsebuje poglavja, povlecite drsnik v vrstici
predvajanja skrajno levo. Če ne vsebuje poglavij, tapnite .
Preskočite na naslednje ali prejšnje poglavje. Tapnite
ali . Lahko tudi dvakrat (skoči
na naslednjo) ali trikrat (skoči na prejšnjo) pritisnete glavni gumb ali enakovredno tipko na
kompatibilnih slušalkah.
Previjajte nazaj ali naprej. Dotaknite se in držite

ali

.

Izberite drugi govorjeni jezik. Če videoposnetek omogoča druge jezike, tapnite
jezik s seznama »Audio«.
Pokažite podnaslove ali podnapise. Tapnite
ali podnapisov.

, nato izberite

. Vsi videoposnetki ne ponujajo podnaslovov

Prilagodite videz podnapisov. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Subtitles &
Captioning.
Ali želite videti podnapise in podnaslove za gluhe in naglušne? Pojdite v Settings > General >
Accessibility > Subtitles & Captioning in vklopite »Closed Captions + SDH«.
Glejte videoposnetek na televizorju. Tapnite . Več informacij o funkciji AirPlay in drugih
načinih povezovanja poiščite v razdelku AirPlay na strani 41.

Nastavitve videoposnetkov
Pojdite v Settings > Videos, kjer lahko:
••

izberete, kje želite nadaljevati predvajanje,

••

izberete za prikaz samo videoposnetkov iz mobilnika iPhone,

••

opravite prijavo v Home Sharing.

Poglavje 16    Videos

106

17

Notes

Notes – kratek opis
Vnesite opombe v mobilnik iPhone in s pomočjo storitve iCloud bodo samodejno na voljo tudi
v drugih napravah iOS in računalnikih Mac. Opombe lahko berete in ustvarite tudi v drugih
računih, kot sta Gmail ali Yahoo!.

Tapnite za
urejanje.

Napišite novo
beležko.
Dajte v skupno rabo ali natisnite.
Izbrišite to beležko.

Oglejte si svoje opombe v drugih napravah. Če za storitev iCloud uporabljate e-poštni naslov
icloud.com, me.com ali mac.com, pojdite v Settings > iCloud in vklopite »Notes«. Če za storitev
iCloud uporabljate Gmail ali drug račun IMAP, pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars in
vklopite »Notes for the account«. Vaše opombe se prikažejo v funkciji »Notes« v vseh drugih
napravah iOS in računalnikih Mac, ki uporabljajo isti Apple ID.
Izbrišite opombo. Podrgnite levo prek opombe na seznamu opomb.
Poiščite opombo. Pomaknite se na vrh seznama opomb (ali tapnite vrh zaslona), da prikažete
iskalno polje, nato tapnite v polje in vnesite iskani izraz. Opombe lahko iščete tudi z zaslona
Home – preprosto povlecite navzdol po sredini zaslona.
Opombo lahko daste v skupno rabo ali natisnete. Na dnu opombe tapnite . Skupno rabo
lahko omogočite v aplikacijah Messages, Mail ali AirDrop (iPhone 5 ali novejši).
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Uporaba opomb v več računih
Dajte opombe v skupno rabo z drugimi računih. Opombe lahko daste v skupno rabo z drugimi
računi, kot so Google, Yahoo! ali AOL. Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars in za račun
vklopite »Notes«. Če želite ustvariti opombo v določenem računu, tapnite »Accounts« na vrhu
seznama opomb, izberite račun in tapnite »New«. Opombe, ki jih ustvarite v računu v mobilniku
iPhone, se prikažejo v mapi z opombami računa.
Izberite privzeti račun za nove opombe. Pojdite v Settings > Notes.
Oglejte si vse opombe v računu. Tapnite »Accounts« na vrhu seznama opomb in nato
izberite račun.

Poglavje 17    Notes

108

18

Reminders

Reminders – kratek opis
Z aplikacijo Reminders lahko sledite vsem svojim opravkom.
Elementi v urniku
Dodajte seznam.

Dokončan element

Dodajte opomnik. Tapnite seznam in nato tapnite prazno vrstico.
Dajte seznam v skupno rabo. Tapnite seznam in nato tapnite »Edit«. Tapnite »Sharing« in nato
tapnite »Add Person«. Osebe, s katerimi imate vsebino v skupni rabi, morajo biti uporabniki
storitve iCloud. Ko sprejmejo vaše povabilo za skupno rabo seznama, boste lahko dodajali in
brisali elemente ter jih označevali kot dokončane. Tudi družinski člani imajo lahko seznam v
skupni rabi. Glejte razdelek Family Sharing na strani 37.
Izbrišite seznam. Med ogledovanjem seznama tapnite »Edit« in nato »Delete List«.
Spremenite ali izbrišite opomnik. Podrgnite opomnik v levo in nato tapnite »Delete«.
Spremenite vrstni red seznamov. Dotaknite se imena seznama in ga držite, nato ga povlecite na
novo lokacijo. Če želite spremeniti vrstni red elementov na seznamu, tapnite »Edit«.
Na katerem seznamu je to? Pomaknite se do vrha, da vidite iskalno polje. Iskanje po imenu
opomnika se izvede po vseh seznamih. Za iskanje opomnikov lahko uporabljate tudi Siri. Recite
na primer »Find the reminder about milk«.
Ne moti me zdaj. Obvestila opomnikov lahko izklopite v Settings > Notification Center. Če jih
želite začasno utišati, vklopite »Do Not Disturb«.
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Z operacijskim sistemom OS X Yosemite lahko opomnike prek funkcije Handoff urejate tako
v računalniku Mac kot v mobilniku iPhone. Glejte razdelek Več o funkcijah za povezovanje na
strani 25.

Načrtovani opomniki
Načrtovani opomniki, vas opozorijo takrat, ko so nastavljeni.
Načrtovani
opomnik

Nastavite opomnik. Med urejanjem opomnika tapnite , nato vklopite funkcijo »Remind me
on a day«. Tapnite »Alarm«, da nastavite datum in čas. Tapnite »Repeat«, da nastavite opomnik za
dogodke, ki se ponavljajo na določeno časovno obdobje.
Oglejte si vse načrtovane opomnike. Tapnite

, da se prikaže seznam načrtovanih opomnikov.

Ne moti me zdaj. Obvestila opomnikov lahko izklopite v Settings > Notifications. Če jih želite
začasno utišati, vklopite »Do Not Disturb«.

Lokacijski opomniki
Poiščite naslov.

Prilagodite
navidezno mejo.

Dobite opomnik, ko prispete do neke lokacije ali jo zapustite. Med urejanjem opomnika
tapnite , nato vklopite funkcijo »Remind me at a location«. Tapnite lokacijo, nato jo izberite
s seznama ali vnesite naslov. Ko določite lokacijo, lahko povlečete, da spremenite velikost
navidezne meje na zemljevidu, ki določa približno razdaljo od lokacije, na kateri želite
prejeti opomnik. Opomnika lokacije ne morete shraniti v koledarjih programov Outlook ali
Microsoft Exchange.
Dodajte pogoste lokacije na kartico z naslovi. Ko nastavite lokacijski opomnik, lokacije na
seznamu vključujejo naslove z vaše kartice z osebnimi informacijami v stikih. Na kartico dodajte
službeni, domači in druge priljubljene naslove za preprost dostop v aplikaciji Reminders.
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Nastavitve aplikacije Reminders
Pojdite v Settings > Reminders, kjer lahko:
••

nastavite privzeti seznam za nove opomnike,

••

sinhronizirate pretekle opomnike,

posodabljate opomnike v drugih napravah. Pojdite v Settings > iCloud in vklopite možnost
»Reminders«. Da boste na tekočem z opomniki v operacijskem sistemu OS X, vklopite tudi iCloud
v računalniku Mac. Nekateri drugi tipi računov, kot je Exchange, prav tako podpirajo opomnike.
Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars in za račune, ki jih želite uporabljati, vklopite
»Reminders«.
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Stocks

Spremljajte glavne borze in vaš delniški portfelj, oglejte si spremembo v vrednosti skozi čas in
prejemajte novice o podjetjih, ki jih spremljate.
Tapnite za ogled
odstotne spremembe.
Znova tapnite za ogled
kapitalizacije tržišča.

Podrgnite v levo ali
desno, da si ogledate
statistiko ali novice.

Urejajte seznam delnic. Tapnite

.

••

Dodajanje elementa: tapnite
»Search«.

. Vnesite simbol, ime podjetja, ime sklada ali indeks in tapnite

••

Brisanje elementa: tapnite

••

Prerazporeditev vrstnega reda elementov: povlecite

.
navzgor ali navzdol.

Ko si ogledujete informacije o delnicah, lahko tapnete katero koli vrednost na desni strani
zaslona, da preklopite zaslon na spremembo cene, tržno kapitalizacijo ali spremembo odstotka.
Podrgnite informacije pod seznamom delnic, da si ogledate povzetek, grafikon ali novice za
določeno delnico. Za ogled članka v brskalniku Safari tapnite naslovno vrstico novice.
Mobilnik iPhone 6 Plus uporabite v ležeči orientaciji za ogled seznama delnic ter novic ali
povzetka in grafikona hkrati.
Delnice lahko vidite tudi na zavihku »Today« v aplikaciji Notification Center. Glejte razdelek
Notification Center na strani 35.
Opomba:  Vrednosti so lahko zakasnjene 20 minut ali več, odvisno od storitve poročanja.
Dodajte članek z novicami na seznam branja. Dotaknite se naslova članka in ga držite, nato
tapnite »Add to Reading List«.
Izvedite več. Tapnite YAHOO!
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Oglejte si celozaslonski grafikon. Zasukajte iPhone v ležečo orientacijo. (iPhone 6 Plus zasukajte
v ležečo orientacijo, nato se dotaknite grafikona, da ga razširite v celozaslonski pogled.) Podrgnite
v levo ali desno, da si ogledate druge grafikone delnic.
••

Oglejte si vrednost za določen datum ali čas: grafikona se dotaknite z enim prstom.

••

Ogled razlike v vrednosti skozi čas: Grafikona se dotaknite z dvema prstoma.

Posodabljajte seznam delnic na napravah iOS s storitvijo iCloud. Pojdite v Settings > iCloud in
vklopite možnost »iCloud Drive« ali »Documents & Data«. Glejte razdelek iCloud na strani 17.
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Game Center

Game Center – kratek opis
Z aplikacijo Game Center lahko igrate svoje priljubljene igre s prijatelji, ki imajo napravo s
sistemom iOS ali računalnik Mac (OS X Mountain Lion ali novejšo različico). Game Center lahko
uporabljate le, če imate vzpostavljeno povezavo z internetom.
OPOZORILO:   Za pomembne informacije o tem, kako preprečite poškodbe, povezane s
ponavljajočimi se gibi, glejte Pomembne varnostne informacije na strani 178.
Igrajte, shranite ali
odstranite to igro.

Poglejte, kdo
je najboljši.
Najdite nekoga, proti
komu boste igrali.
Raziščite cilje igre.

Izberite igro.
Igrajte!
Ali ste na vrsti?
Povabite prijatelje k igranju.
Objavite svoje stanje ali
spremenite svojo fotografijo.

Začnite. Odprite aplikacijo Game Center. Če vidite svoj vzdevek na vrhu zaslona, ste že prijavljeni.
Sicer morate vnesti svoj Apple ID in geslo.
Pridobite igre. Tapnite »Games« in nato tapnite priporočeno igro, poiščite igre v spletni trgovini
App Store ali si priskrbite igro, ki jo ima eden od vaših prijateljev (glejte razdelek Igranje iger s
prijatelji na strani 115).
Igrajte! Tapnite »Games«, izberite igro, tapnite

desno zgodaj in nato tapnite »Play«.

Odjava? Ko zaprete aplikacijo »Game Center«, se vam ni treba odjaviti; če se želite odjaviti,
pojdite v Settings > Game Center in tapnite svoj Apple ID.
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Igranje iger s prijatelji
Povabite prijatelje k igranju igre za več igralcev. Tapnite »Friends«, izberite prijatelja in igro,
nato pa tapnite »Play«. Če igra dovoli ali zahteva več igralcev, izberite igralce, ki jih želite povabiti,
in tapnite »Next«. Pošljite vabilo in počakajte, da ga drugi sprejmejo. Ko so vsi pripravljeni,
začnite igro. Če prijatelj ni na voljo ali se ne odzove, lahko tapnete »Auto-Match«, če želite, da
vam aplikacija Game Center poišče drugega igralca, ali tapnete »Invite Friend« in povabite
koga drugega.
Pošljite vabilo prijatelju. Tapnite »Friends« in nato ter vnesite prijateljev e-poštni naslov ali
njegov vzdevek v aplikaciji Game Center. Če želite brskati med stiki, tapnite . (Če želite v eno
prošnjo dodati več prijateljev, za vsakim naslovom vnesite »Return«.) Lahko tudi tapnete katerega
koli igralca, ki ga vidite kjerkoli v aplikaciji Game Center.
Izzovite prijatelje. Tapnite enega od svojih rezultatov ali dosežkov in nato tapnite »Challenge
Friends«.
Kaj igrajo vaši prijatelji in kako uspešni so v igri? Tapnite »Friends« in ime prijatelja, nato tapnite
okvirček »Games« ali »Points«.
Želite kupiti igro, ki jo ima vaš prijatelj? Tapnite »Friends«, nato tapnite ime prijatelja. Tapnite
igro na prijateljevem seznamu iger in nato tapnite
zgoraj desno.
Spoznajte nove prijatelje. Če si želite ogledati prijateljev seznam prijateljev, tapnite »Friends« in
ime prijatelja ter nato še okvirček »Friends«.
Odstranite prijatelja. Tapnite »Friends« in ime prijatelja ter nato tapnite

zgoraj desno.

Ohranite zasebnost e-poštnega naslova. V nastavitvah računa Game Center izklopite možnost
»Public Profile«. Glejte razdelek Nastavitve za aplikacijo Game Center spodaj.
Izklopite igre za več igralcev ali prošnje za prijateljstvo. Pojdite v Settings > General >
Restrictions. Če so stikala zasenčena, najprej tapnite »Enable Restrictions« na vrhu.
Naj bo vzdušje prijateljsko. Če želite prijaviti žaljivo ali neprimerno vedenje, tapnite »Friends« in
ime osebe, tapnite
zgoraj desno in nato tapnite »Report a Problem«.

Nastavitve za aplikacijo Game Center
Pojdite v Settings > Game Center, kjer (se) lahko:
••

odjavite (tapnite svoj Apple ID),

••

omogočite povabila,

••

dovolite igralcem blizu vas, da vas najdejo,

••

urejate svoj profil »Game Center« (tapnite svoj vzdevek),

••

ogledate priporočila za prijatelje iz aplikacije Contacts ali storitve Facebook.

Določite vrsto obvestil za aplikacijo Game Center. Pojdite v Settings > Notification Center >
Game Center. Če se možnost »Game Center« ne prikaže, vklopite »Notifications«.
Spremenite omejitve za aplikacijo Game Center. Pojdite v Settings > General > Restrictions.
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Newsstand

Newsstand – kratek opis
Newsstand organizira vaše aplikacije za revije in časopise in jih samodejno posodobi, ko ste
povezani prek omrežja Wi-Fi.

Dotaknite se
publikacije in jo
pridržite, da jo
prerazporedite.

Poiščite aplikacije
Newsstand.

Poiščite aplikacije Newsstand. Tapnite »Newsstand« za prikaz police in nato »Store«. Ko kupite
aplikacijo Newsstand, se ta doda na polico. Ko je aplikacija prenesena, jo odprite, da vidite izdaje
in možnosti naročnine. Naročnine so nakupi v aplikacijah, ki se zaračunajo vašemu računu
za trgovino.
Izklopite samodejne prenose. Aplikacije se posodabljajo samodejno prek omrežja Wi-Fi, razen če
izklopite možnost v Settings > General > Background App Refresh.
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iTunes Store

iTunes Store – kratek opis
V spletni trgovini iTunes Store lahko v mobilnik iPhone dodajate glasbo, filme, TV-oddaje
in drugo.
Oglejte si svoje
sezname.

Brskanje

Oglejte si nakupe,
zvoke, zvočne
knjige in še več.

Opomba:  Če želite uporabljati trgovino iTunes Store, potrebujete internetno povezavo in Apple
ID. Trgovina iTunes Store ni na voljo na vseh območjih.

Brskanje ali iskanje
Brskajte po zvrsti. Tapnite eno od kategorij (»Music«, »Movies« ali »TV Shows«). Tapnite »Genres«
za omejitev seznama.
Če veste, kaj iščete, tapnite »Search«. Tapnete lahko iskalni izraz, ki je priljubljen med drugimi
uporabniki iTunes, ali vnesete informacije v iskalno polje ter znova tapnete »Search«.
Dostopajte do nakupov članov vaše družine. Če je možnost »Family Sharing« vklopljena, si
lahko ogledate in prenesete pesmi, TV-oddaje in filme, ki so jih kupili člani vaše družine. Tapnite
»Purchased«, vaše ime ali »My Purchases« in v meniju izberite člana družine.
Poiščite jih s pomočjo Siri. Siri lahko išče elemente po trgovini iTunes Store in tam tudi nakupuje.
Lahko ji na primer naročite »Get a new ringtone« ali »Purchase ime pesmi by ime izvajalca.« Siri
lahko naročite, da prenese podcast ali izkoristi darilno kartico. Za najboljše rezultate na začetku
ukaza za Siri izgovorite »purchase« namesto »buy«.
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Naročite Siri, naj ga označi. Ko slišite glasbo, ki se predvaja v vaši okolici, vprašajte Siri: »What
song is playing?« Siri vam pove, katera pesem se predvaja, in vam omogoči, da jo kupite na
enostaven način. Prav tako jo shrani v zavihek Siri v trgovini iTunes Store, da jo lahko kupite
kasneje. Tapnite »Music«, tapnite
in nato Siri, da si ogledate seznam označenih pesmi, za
katere je mogoč predogled ali nakup.

Tapnite, če želite
videti seznam želja
in priporočila.

Odkrijte odlično novo glasbo v storitvi iTunes Radio. Ko poslušate iTunes Radio, se predvajane
pesmi pojavijo na zavihku Radio v trgovini iTunes Store, da jih kupite oz. da si jih pred nakupom
ogledate. Tapnite »Music«, tapnite
in nato Radio, da vidite svoje najljubše pesmi oz. da si jih
pred nakupom ogledate.
Predvajajte predogled pesmi ali videoposnetka. Tapnite ga.
Dodajte na svoj seznam želja. Ko slišite pesem, ki jo želite kupiti v trgovini iTunes Store, tapnite
in nato »Add to Wish List«. Za ogled svojega seznama želja v trgovini iTunes Store tapnite
»Music«, »Movies« ali »TV Shows«, tapnite
in nato »Wish List«.
Imate dovolj možnosti »More«? Če želite prerazporediti gumbe, tapnite »More«, nato »Edit«. Če
želite zamenjati ikono, povlecite drugo ikono na tisto, ki jo želite zamenjati. Nato tapnite »Done«.
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Nakup, najem ali unovčenje
Tapnite ceno elementa (ali »Free«) in nato znova tapnite, da ga kupite. Če je namesto cene
prikazana možnost , ste element že kupili in ga lahko znova brezplačno prenesete.
Potrditev nakupov s pomočjo funkcije »Family Sharing«. Če ste nastavili funkcijo »Family Sharing«,
lahko starši ali skrbniki pregledujejo in potrdijo nakupe, ki jih opravijo člani družine, mlajši od 18 let.
Če je na primer Parent/Guardian > Ask to Buy nastavljen za določene mladoletne člane družine, bo
takrat, ko bodo ti člani želeli izvesti nakup, staršem ali skrbniku poslano sporočilo za potrditev. Več
informacij o uporabi in nastavitvah funkcije »Family Sharing« najdete v razdelku Family Sharing na
strani 37.
Opomba:  Starostna omejitev za funkcijo »Ask to Buy« se morda na različnih območjih razlikuje. V
ZDA lahko starši ali skrbniki omogočijo funkcijo »Ask to Buy« za vse člane družine, mlajše od 18 let;
za otroke, mlajše od 13 let, je privzeto vklopljena.
Skrivanje posameznih nakupov. Pri uporabi iTunes na računalniku lahko člani družine skrijejo svoje
nakupe, da jih drugi člani družine ne morejo videti ali prenesti. Več informacij najdete v razdelku
Family Sharing na strani 37.
Uporabite darilno kartico ali kodo. Tapnite eno od kategorij (na primer »Music«), pomaknite se na
dno in tapnite »Redeem«. Ali naročite Siri: »Redeem an iTunes Store gift card«.
Uporabite prepustnico iTunes. V Passbook lahko dodate iTunes Pass, s katerim lahko na vaš Apple
ID naložite denar, s čimer lahko nakupujete v trgovinah iTunes Store, App Store in iBooks Store brez
uporabe kreditne ali debetne kartice. Za dodajanje vašega iTunes Pass pojdite v iTunes Store >
Redeem in tapnite »Getting Started with iTunes Pass«. Denar lahko naložite na vaš iTunes Pass v
vseh trgovinah Apple v večini držav.
Pošljite darilo. Oglejte si element, ki ga želite podariti, nato tapnite in »Gift«. Ali pa tapnite eno
od kategorij (Music, Movies ali TV Shows), se pomaknite na dno in tapnite »Send Gift«, da pošljete
darilni bon iTunes.
Oglejte si napredovanje prenosa. Tapnite »More« in nato »Downloads«.
Ste nakup izvedli v drugi napravi? Pojdite v Settings > iTunes & App Store in nastavite samodejne
prenose v mobilnik iPhone. V trgovini iTunes Store si lahko vedno ogledate glasbo, filme in
TV-oddaje, ki ste jih kupili (tapnite »More« in nato »Purchased«).
Glejte izposojene filme. V nekaterih območjih si lahko izposodite filme. Za začetek ogleda
izposojenega filma imate 30 dni časa. Ko ga začnete gledati, ga lahko v dodeljenem času gledate
kolikor krat hočete (24 ur v trgovini iTunes Store v ZDA; 48 ur v drugih državah). Ko čas poteče, se
film izbriše. Izposojenih filmov ne morete prenesti v drugo napravo; lahko pa uporabite AirPlay in
Apple TV, da si jih ogledate na televizorju.

Nastavitve za trgovino iTunes Store
Če želite nastaviti možnosti za spletno trgovino iTunes Store, pojdite v Settings > iTunes &
App Store.
Oglejte si svoj račun ali ga uredite. Tapnite svoj Apple ID in nato »View Apple ID«. Če želite
spremeniti geslo, tapnite polje »Apple ID«.
Vpišite se z drugim Apple ID-jem. Tapnite ime računa in nato »Sign Out«. Nato lahko vnesete drug
Apple ID.
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Naročite se na storitev iTunes Match ali jo vklopite. Naročite se lahko na storitev iTunes Match,
ki shranjuje vašo glasbo in drugo v storitev iCloud. Glejte razdelek iCloud in iTunes Match na
strani 72. Če ste naročnik, tapnite »iTunes Match« in dostopajte do glasbe v mobilniku iPhone,
kjerkoli ste. Tapnite »Learn more« za več informacij o storitvi iTunes Match.
Vklopite samodejne prenose. Tapnite »Music«, »Books« ali »Updates«. Vsebina se samodejno
posodablja prek omrežja Wi-Fi, razen če izklopite možnost »Automatic Downloads«.
Prenesite nakupe prek mobilnega omrežja. Vklopite možnost »Use Cellular Data«. Za prenos
nakupov in uporabo storitve iTunes Match prek mobilnega omrežja vam lahko operater
zaračuna stroške.
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App Store

App Store – kratek opis
V spletni trgovini App Store lahko brskate po aplikacijah, jih kupujete in prenašate v mobilnik
iPhone. Aplikacije se posodabljajo samodejno prek omrežja Wi-Fi (razen če to možnost izklopite),
zato ste na tekočem z najnovejšimi izboljšavami in funkcijami.
Oglejte si svoj
seznam želja in
predloge za vas.

Oglejte si nakupe
in posodobitve.
Brskanje

Raziščite aplikacije po
kategoriji in priljubljenosti.

Opomba:  Če želite uporabljati spletno trgovino App Store, potrebujete internetno povezavo in
Apple ID. Trgovina App Store ni na voljo na vseh območjih.

Iskanje aplikacij
Če veste, kaj iščete, tapnite »Search«. Če želite brskati po vrsti aplikacije, tapnite »Categories«.
Naročite Siri, naj najde aplikacijo. Siri lahko išče elemente po trgovini App Store in tam tudi
nakupuje. Siri lahko na primer naročite: »Find apps by Apple« ali »Purchase ime aplikacije.«
Dostopajte do aplikacij drugih članov vaše družine. Če je možnost »Family Sharing« vklopljena,
si lahko ogledate in prenesete aplikacije, ki so jih kupili člani vaše družine. Tapnite »Purchased«,
vaše ime ali »My Purchases« in v meniju izberite člana družine. Več informacij najdete v razdelku
Family Sharing na strani 37.
Ali želite priporočiti aplikacijo prijatelju? Poiščite aplikacijo, tapnite
Glejte razdelek AirDrop na strani 37.
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Uporabite seznam želja. Če želite spremljati aplikacijo, ki jo boste morda kupili pozneje, na strani
aplikacije tapnite in nato »Add to Wish List«.
Iščite aplikacije po kategorijah. Tapnite »Explore«, se pomaknite na »Categories« in tapnite
kategorijo, na primer »Education«, »Medical« ali »Sports«, da si ogledate aplikacije, ki jih želite.
Tapnite podkategorije, da še natančneje določite rezultate.
Katere aplikacije se uporabljajo v bližini? Če želite odkriti najbolj priljubljene aplikacije, ki jih
uporabljajo ljudje okrog vas, tapnite »Explore«. (Lokacijske storitve morajo biti vklopljene v
Settings > Privacy > Location Services.) Za še boljše doživetje preizkusite to funkcijo v muzeju, na
športnem dogodku ali potovanju.

Tapnite za več
informacij, prenos
ali nakup.

Oglejte si aplikacije
s področij, ki vas
zanimajo.

Več informacij o brisanju vseh aplikacij, podatkov in nastavitev najdete v razdelku Ponovni zagon
ali ponastavitev mobilnika iPhone na strani 181.
Izbrišite aplikacijo. Dotaknite se ikone aplikacije na domačem zaslonu in jo držite, da se začne
tresti, nato tapnite . Ko končate, pritisnite gumb Home. Vgrajenih aplikacij ni mogoče izbrisati.
Z brisanjem aplikacije se izbrišejo tudi njeni podatki. Aplikacije, ki ste jih že kupili v spletni
trgovini App Store, lahko znova brezplačno prenesete.

Nakup, unovčenje in prenos
Tapnite ceno aplikacije in nato »Buy«, da jo kupite. Če je brezplačna, tapnite »Free« in
jo namestite.
Če je namesto cene prikazana možnost , ste aplikacijo že kupili in jo lahko znova brezplačno
prenesete. Ko se aplikacija prenaša ali posodablja, je na domačem zaslonu prikazana njena ikona
z indikatorjem napredovanja.
Potrditev nakupov s pomočjo funkcije »Family Sharing«. Če ste nastavili funkcijo »Family
Sharing«, lahko starši ali skrbniki pregledujejo in potrdijo nakupe, ki jih opravijo člani družine,
mlajši od 18 let (starostna omejitev se lahko med državami razlikuje). Če je na primer Parent/
Guardian > Ask to Buy nastavljen za določene mladoletne člane družine, bo takrat, ko bodo ti
člani želeli izvesti nakup, staršem ali skrbniku poslano sporočilo za potrditev. Več informacij o
uporabi in nastavitvah funkcije »Family Sharing« najdete v razdelku Family Sharing na strani 37.
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Opomba:  Starostna omejitev za funkcijo »Ask to Buy« se morda na različnih območjih razlikuje.
V ZDA lahko starši ali skrbniki omogočijo funkcijo »Ask to Buy« za vse člane družine, mlajše od 18
let; za otroke, mlajše od 13 let, je privzeto vklopljena.

Več o zahtevani
aplikaciji.

Skrivanje posameznih nakupov. Pri uporabi iTunes na računalniku lahko člani družine skrijejo
svoje nakupe, da jih drugi člani družine ne morejo videti ali prenesti. Več informacij najdete v
razdelku Family Sharing na strani 37.
Uporabite darilno kartico ali kodo. Tapnite »Featured«, pomaknite se na dno, nato tapnite
»Redeem«. Ali naročite Siri: »Redeem an iTunes Store gift card«.
Pošljite darilo. Oglejte si element, ki ga želite podariti, nato tapnite in »Gift«. Ali pa tapnite
»Featured«, se pomaknite na dno in tapnite »Send Gift«, da pošljete darilni bon iTunes.
Omejite nakupe v aplikaciji. Veliko aplikacij ponuja dodatno vsebino ali izboljšave za doplačilo.
Za omejevanje nakupov znotraj aplikacije pojdite v Settings > General > Restrictions (prepričajte
se, da je možnost »Restrictions« vklopljena) in nastavite možnosti (na primer omejitve glede na
starostno oceno ali zahtevo po geslu, ki se pojavi takoj ali vsakih 15 minut). Če želite onemogočiti
vse nakupe, lahko izklopite »In-App Purchases«. Glejte Omejitve na strani 43.
Uporabite prepustnico iTunes Pass. V Passbook lahko dodate iTunes Pass, s katerim lahko na svoj
Apple ID naložite denar, s čimer lahko nakupujete v trgovinah iTunes Store, App Store in iBooks
Store brez uporabe kreditne ali debetne kartice. Za dodajanje prepustnice iTunes Pass pojdite v
App Store > Redeem in tapnite »Getting Started with iTunes Pass«. Na prepustnico iTunes Pass
lahko dodajate denar v trgovinah Apple v večini držav.

Nastavitve za spletno trgovino App Store
Če želite nastaviti možnosti za spletno trgovino App Store, pojdite v Settings > iTunes &
App Store.
Oglejte si svoj račun ali ga uredite. Tapnite svoj Apple ID in nato »View Apple ID«. Če želite
spremeniti geslo, tapnite polje »Apple ID«.
Vpišite se z drugim Apple ID-jem. Tapnite ime računa in nato »Sign Out«. Nato vnesite drug
Apple ID.
Izklopite samodejne prenose. Tapnite »Apps« v možnosti »Automatic Downloads«. Aplikacije se
samodejno posodabljajo prek omrežja Wi-Fi, razen če možnosti ne izklopite.
Prenesite aplikacije prek mobilnega omrežja. Vklopite možnost »Use Cellular Data«. Za prenos
aplikacij prek mobilnega omrežja vam lahko operater zaračuna stroške. Aplikacije Newsstand
lahko posodobite samo prek omrežja Wi-Fi.
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iBooks

Prenos knjig
Prenesite knjige iz trgovine iBooks Store. V aplikaciji iBooks uporabite gumbe na dnu zaslona
za dostop do trgovine iBooks Store. Tapnite »Featured« za iskanje po najnovejših izdajah ali »Top
Charts« za ogled najbolj priljubljenih izdaj. Tapnite »Search«, da poiščete določeno knjigo.

Branje knjige
Vsebina, zaznamki in opombe
Zaznamuj
to stran.
Poiščite v
tej knjigi.

Pojdi na stran.

Odprite knjigo. Tapnite knjigo, ki jo želite prebrati. Če knjige ne vidite na knjižni polici, podrgnite
levo ali desno in preglejte druge zbirke.
Prikažite kontrolnike. Tapnite v bližini osrednjega dela strani. Kontrolniki se lahko razlikujejo
glede na knjigo, vendar nekatere razpoložljive možnosti vključujejo iskanje, pregledovanje kazala
vsebine in skupno rabo prikazane vsebine.
Zaprite knjigo. Tapnite »Library« ali uščipnite stran.
Povečajte sliko. Dvakrat tapnite sliko. Pri nekaterih knjigah lahko za ogled slike uporabite
povečevalno steklo, tako da nekaj časa držite prst na zaslonu.
Odprite določeno stran. Uporabite kontrolnike navigacije na dnu zaslona. Ali tapnite
vnesite poljubno številko strani, nato pa jo tapnite v rezultatih iskanja.
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Omogočite prikaz definicije. Dvakrat tapnite besedo in nato v prikazanem meniju tapnite
»Define«. Definicije niso na voljo za vse jezike.
Zabeležite si mesto. Tapnite možnost , da dodate zaznamek, ali jo znova tapnite, če želite
zaznamek odstraniti. Uporabljate lahko več zaznamkov – če si želite ogledati vse, tapnite
in
nato »Bookmarks«. Ko zaprete knjigo, ni treba dodati zaznamka, ker si iBooks zapomni, na kateri
strani ste končali.
Označite zanimive dele. Nekatere knjige omogočajo dodajanje označb in opomb. Če želite
dodati označbo, se dotaknite in zadržite besedo in nato premaknite prst, da narišete označbo.
Če želite dodati opombo, dvakrat tapnite besedo, da jo izberete, premaknite točki prijema, da
prilagodite izbiro, in nato v prikazanem meniju tapnite »Note«. Če si želite ogledati vse označbe
in opombe, ki ste jih ustvarili, tapnite
in nato »Notes«.
Delite zanimive dele z drugimi. Tapnite označeno besedilo in nato v prikazanem meniju tapnite
. Če uporabljate knjigo iz trgovine iBooks Store, je povezava do knjige samodejno vključena.
(skupna raba morda ni na voljo na vseh območjih.)
Dodajte povezavo do knjige v skupno rabo. Tapnite v bližini osrednjega dela strani, da se
prikažejo kontrolniki, in nato tapnite
. Nato tapnite in »Share Book«.
Spremenite videz knjige. Pri nekaterih knjigah lahko spremenite pisavo, velikost pisave in
barvo strani. (tapnite .) Spremenite lahko tudi obojestransko poravnavo in deljenje besed v
Settings > iBooks. Te nastavitve se uporabijo za vse knjige, ki jih podpirajo.

Svetlost

Barva strani

Izklopi številčenje
strani.

Spremenite osvetlitev. Tapnite

. Če ne vidite možnosti

, najprej tapnite

.

Zatemnite zaslon, ko je tema. Vklopite temo »Auto-Night«, da samodejno spremenite knjižno
polico, barvo strani in svetlost, ko uporabljate aplikacijo iBooks v razmerah s slabo osvetlitvijo.
(vse knjige ne podpirajo teme Auto-Night.)
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Urejanje knjig
Oglejte si zbirke.
Razvrstite seznam.

Oglejte si v
iBooks Store

Omogočite prikaz knjig po naslovu ali platnici. Tapnite

ali

.

Uredite knjige z zbirkami. Tapnite »Select« in izberite posamezne knjige, ki jih želite premakniti
v zbirko. Če želite urediti ali ustvariti zbirke, tapnite ime trenutne zbirke (na vrhu zaslona).
Nekaterih vdelanih zbirk, kot so zbirke dokumentov PDF, ni mogoče preimenovati ali izbrisati.
Preuredite knjige. Ko pregledujete platnice knjig v zbirki, se dotaknite platnice in jo zadržite,
nato pa povlecite na novo mesto. Ko pregledujete naslove knjig, razvrstite seznam s pomočjo
gumbov na vrhu zaslona. Zbirka »All Books« se za vas samodejno ureja; preklopite na drugo
zbirko, če želite ročno urejati knjige.
Poiščite knjigo. Povlecite navzdol, da se prikaže polje »Search« na vrhu zaslona. Aplikacija poišče
naslov knjige in ime avtorja.
Skrijte kupljene knjige, ki jih še niste prenesli. Tapnite ime trenutne zbirke (na vrhu zaslona) in
vklopite »Hide iCloud Books«.

Branje dokumentov PDF
Sinhronizirajte dokument PDF. V računalniku Mac dodajte dokument PDF v aplikacijo iBooks za
operacijski sistem OS X, odprite aplikacijo iTunes, izberite dokument PDF in ga sinhronizirajte. V
aplikaciji iTunes v računalniku z operacijskim sistemom Windows izberite File > Add to Library,
izberite dokument PDF in ga sinhronizirajte. Več informacij o sinhronizaciji najdete v meniju
»iTunes Help«.
Dodajte e-poštno prilogo PDF v aplikacijo iBooks. Odprite e-poštno sporočilo ter se dotaknite
priloge PDF in jo zadržite. V prikazanem meniju izberite »Open in iBooks«.
Natisnite dokument PDF. Odprite dokument PDF in tapnite , nato pa izberite »Print«.
Potrebujete tiskalnik, združljiv s funkcijo AirPrint. Več informacij o funkciji AirPrint najdete v
razdelku AirPrint na strani 41.
Pošljite dokument PDF po e-pošti. Odprite dokument PDF in tapnite
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Nastavitve aplikacije iBooks
Pojdite v Settings > iBooks, kjer lahko:
••

sinhronizirate zbirke in zaznamke (vključno z opombami ter informacijami o trenutni strani) z
drugimi napravami,

••

omogočite prikaz spletne vsebine v knjigi (nekatere knjige omogočajo dostop do video ali
zvočne vsebine, shranjene v spletu),

••

spremenite smer obračanja strani, ko tapnete levi rob.
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Health

Aplikacija, ki spremlja vaše zdravje – kratek opis
Uporabite aplikacijo Health za spremljanje vašega zdravja in fizične aktivnosti. Vnesite podatke
za glavne parametre ali dovolite aplikaciji Health, da pridobi podatke iz drugih aplikacij, ki
spremljajo vaše zdravje in aktivnost. Določene podatke lahko celo dodate v skupno rabo
z izbranimi aplikacijami in prek določenih aplikacij, ki jih uporabljajo nekateri ponudniki
zdravstvenih storitev. Poleg tega lahko aplikacija Health v nujnih primerih prek zaklenjenega
zaslona mobilnika iPhone posreduje pomembne kontaktne in zdravstvene informacije osebi, ki
vas oskrbuje.
OPOZORILO:  Mobilnik iPhone in aplikacija Health nista zdravstveni napravi, glejte razdelek
Pomembne varnostne informacije na strani 178.

Tapnite poljuben
element, če želite
videti njegove
podrobnosti.

Omogočite prikaz
podatkov za nujno
medicinsko pomoč na
zaklenjenem zaslonu.
Povežite naprave, ki
posodabljajo stanje vaše
vadbe in telesnega zdravja.
Oglejte si vse podatke, ki so na voljo,
nadzirajte deljenje podatkov ali jih
dodajajte na nadzorno ploščo.
Oglejte si izbrane podatke o
zdravju in telesni pripravljenosti.
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Zbiranje podatkov o zdravju in fizični aktivnosti
Vnesite svoje podatke. Če je parameter na nadzorni plošči, ga tapnite in nato tapnite »Add Data
Point«. V nasprotnem primeru tapnite »Health Data« na dnu zaslona, tapnite parameter, ki ga
želite posodobiti, in nato tapnite »Add Data Point«.
Pridobite podatke iz naprave. Sledite navodilom, ki so lahko priložena napravi, da jo nastavite.
Če gre za napravo Bluetooth, jo morate seznaniti z mobilnikom iPhone – glejte razdelek Naprave
Bluetooth na strani 42.
Pridobite podatke iz aplikacije. Sledite navodilom, ki so lahko priložena aplikaciji, da jo nastavite,
in počakajte na prošnjo za skupno rabo podatkov, kjer vi odločate, ali se podatki dodajo v skupno
rabo z aplikacijo Health.
Prekinite zbiranje podatkov iz aplikacij. Tapnite »Sources« na dnu zaslona Health in izberite
aplikacijo s seznama aplikacij. Lahko tudi tapnete z aplikacijo povezan parameter na nadzorni
plošči ali na seznamu s podatki o zdravju, tapnete »Share Data« in izberete aplikacijo v »Data
Providers«.

Dodajanje podatkov o zdravju in fizični aktivnosti v skupno rabo
Dodajte podatke v skupno rabo. Sledite navodilom, ki so lahko priložena aplikaciji ali napravi,
da jo nastavite, in počakajte na prošnjo za skupno rabo podatkov, kjer vi odločate, ali aplikacija
Health doda podatke v skupno rabo. Ponudnik zdravstvenih storitev vam lahko na primer priskrbi
aplikacijo, ki vašemu zdravniku pošilja podatke o vašem krvnem tlaku. Aplikacijo preprosto
namestite in dovolite aplikaciji Health, da podatke o krvnem tlaku doda v skupno rabo, ko se
prikaže poziv.
Prekinite skupno rabo podatkov. Tapnite »Sources« na dnu zaslona Health in izberite aplikacijo
s seznama aplikacij. Lahko tudi tapnete z aplikacijo povezan parameter na nadzorni plošči ali na
seznamu s podatki o zdravju, tapnete »Share Data« in izberete aplikacijo v »Share Data With«.

Ustvarite zdravstveni ID za nujne primere
Mobilnik iPhone lahko v nujnih primerih prek zaklenjenega zaslona posreduje pomembne
kontaktne in zdravstvene informacije osebi, ki vas oskrbuje.
Opomba:  Kdor koli s fizičnim dostopom do vašega mobilnika iPhone si lahko ogleda informacije,
ki jih vključite v vaš zdravstveni ID za nujne primere.
Nastavite zdravstveni ID: V aplikaciji Health tapnite »Medical ID« na spodnji desni strani zaslona.
Oglejte si svoj ID. Ko zbudite iPhone, podrsajte, dokler ne dosežete zaslona z geslom, in tapnite
»Emergency«.
Preprečite ogled. Tapnite »Medical ID«, tapnite »Edit« in izklopite možnost »Show Medical ID«.
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Passbook

Passbook – kratek opis
Z aplikacijo Passbook lahko na enem mestu shranite letalske karte, kino vstopnice, kupone,
kartice zvestobe itd. Skenirajte prepustnico v iPhone in se prijavite za let, si oglejte film ali
unovčite kupon. Prepustnice lahko vsebujejo koristne informacije, kot so stanje na vaši kartici za
kavo, datum zapadlosti kupona ali številka sedeža za koncert.

Tapnite prepustnico,
da si jo ogledate.
Povlecite navzdol,
če želite dodati
prepustnico.

Passbook na poti
Poiščite aplikacije, ki podpirajo Passbook. Tapnite »Apps for Passbook« na prepustnici Welcome.
Lahko pa prek računalnika obiščete spletno mesto www.itunes.com/passbookapps. Dodate lahko
prepustnico iz aplikacije, e-poštnega sporočila ali sporočila v aplikaciji Messages oz. s spletne
strani, ko opravite nakup ali prejmete kupon ali darilo. Običajno tapnete ali kliknete prepustnico
ali povezavo do nje, da jo dodate v Passbook. Poleg tega lahko tudi skenirate kode iz oglasov
prodajalcev ali računov, ki se prenesejo v Passbook.
Skenirajte kodo. Povlecite kup s prepustnicami navzdol, tapnite in nato tapnite »Scan Code«.
Usmerite iPhone proti kodi in jo skenirajte, da dodate prepustnico.
Tapnite, če želite
videti možnosti
optičnega branja.
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Uporabite prepustnico. Če se na zaklenjenem zaslonu prikaže opozorilo za prepustnico, ga
podrsajte, da prikažete prepustnico. Lahko tudi odprete Passbook, izberete prepustnico in
obrnete črtno kodo prepustnice proti skenerju.
Dajte prepustnico v skupno rabo. Prepustnico lahko daste v skupno rabo prek aplikacij
Messages, Mail ali AirDrop (iPhone 5 ali novejši). Glejte razdelek Skupna raba v aplikacijah na
strani 37.
Prikažite prepustnico glede na lokacijo. Prepustnica je lahko prikazana na zaklenjenem zaslonu,
ko zbudite iPhone ob pravem času ali na pravem mestu, ko na primer prispete na letališče.
Lokacijske storitve morajo biti vklopljene v Settings > Privacy > Location Services.
Prerazporedite prepustnice. Povlecite prepustnico s kupa in jo premaknite na novo lokacijo.
Vrstni red prepustnic se posodobi v vseh napravah z operacijskim sistemom iOS 7 ali novejšim.
Osvežite prepustnico. Prepustnice se običajno posodabljajo samodejno. Če želite prepustnico
osvežiti ročno, tapnite prepustnico, tapnite
in povlecite prepustnico navzdol.
Uporabite prepustnico iTunes Pass. V Passbook lahko dodate iTunes Pass, s katerim lahko na vaš
Apple ID naložite denar, s čimer lahko nakupujete v trgovinah iTunes Store, App Store in iBooks
Store brez uporabe kreditne ali debetne kartice. Za dodajanje prepustnice iTunes Pass pojdite v
App Store > Redeem in tapnite »Getting Started with iTunes Pass«. Na prepustnico iTunes Pass
lahko dodajate denar v trgovinah Apple v večini držav.
Ste zaključili s prepustnico? Tapnite prepustnico, tapnite

in nato »Delete«.

Nastavitve aplikacije Passbook
Onemogočite prikazovanje prepustnic na zaklenjenem zaslonu. Pojdite v Settings > Touch ID &
Passcode (modeli mobilnika iPhone s senzorjem Touch ID) ali Settings > Passcode (drugi modeli)
in tapnite »Turn Passcode On«. Nato v možnosti »Allow Access When Locked« izključite aplikacijo
Pasbook. Če želite pri prepustnicah z obvestili na zaklenjenem zaslonu onemogočiti prikazovanje
določene prepustnice, tapnite prepustnico, tapnite
in izklopite »Show On Lock Screen«.
Nastavite možnosti za obvestila. Pojdite v Settings > Notification Center > Passbook.
Vključite prepustnice iz drugih naprav iOS. Pojdite v Settings > iCloud in vklopite Passbook.
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FaceTime

FaceTime – kratek opis
Z aplikacijo FaceTime lahko opravljate video ali zvočne klice v druge naprave ali računalnike iOS,
ki podpirajo funkcijo FaceTime. Kamera FaceTime omogoča pogovor iz oči v oči; če želite pokazati
vašo okolico, preklopite na kamero iSight na hrbtni strani (ni na voljo pri vseh modelih).
Opomba:  Funkcija FaceTime morda ni na voljo na vseh območjih.

Povlecite svojo sliko
v kateri koli kot.

Utišajte mikrofon
(klicatelj vas lahko
vidi, vendar ne sliši).
Preklopite na
kamero na hrbtni
strani (na voljo pri
nekaterih modelih).

Če imate povezavo Wi-Fi in Apple ID, lahko opravljate in sprejemate klice FaceTime (najprej se
vpišite z Apple ID-jem ali ustvarite nov račun). V mobilniku iPhone 4s ali novejšem lahko klice
FaceTime opravljate tudi prek mobilne podatkovne povezave, kar lahko pomeni dodatne stroške.
To funkcijo izklopite v Settings > Cellular. Več informacij o uporabi in nastavitvah mobilnega
omrežja najdete v razdelku Mobilne nastavitve na strani 185.
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Klicanje in sprejemanje klicev
Kličite z aplikacijo FaceTime. Prepričajte se, da je v Settings > FaceTime funkcija FaceTime
vklopljena. Tapnite »FaceTime« in nato v polje za vnos besedila na vrhu vpišite ime ali številko, ki
jo želite poklicati. Tapnite
, če želite vzpostaviti videoklic, ali tapnite , če želite vzpostaviti
zvočni klic FaceTime. Lahko tudi tapnete , da odprete aplikacijo Contacts in od tam
vzpostavite klic.
Tapnite ikono,
da začnete klic
FaceTime.

Začnite klic s svojim glasom. Pritisnite in držite gumb Home, nato recite »FaceTime« ter ime
osebe, ki jo želite poklicati.
Ali želite znova vzpostaviti klic? Tapnite »FaceTime«, da si ogledate zgodovino klicev na zaslonu.
Tapnite »Audio« ali »Video«, da omejite iskanje in nato tapnite ime ali številko, da ponovno
vzpostavite klic. Tapnite , da odprete ime ali številko v aplikaciji Contacts. Podrgnite v levo in
nato tapnite »Delete«, da izbrišete ime ali številko iz zgodovine klicev.
Ali trenutno ne morete sprejeti klica? Ko vas nekdo pokliče prek aplikacije FaceTime, lahko
odgovorite, zavrnete klic ali izberete drugo možnost.
Nastavite opomnik za
poznejše klicanje nazaj.
Klicatelju
pošljite
besedilno
sporočilo.

Prikažite vse osebe. Če želite aplikacijo FaceTime uporabljati v ležeči orientaciji, zasučite iPhone.
Če želite preprečiti neželene spremembe orientacije, iPhone zaklenite v pokončni orientaciji.
Glejte razdelek Sprememba orientacije zaslona na strani 24.

Upravljanje klicev
Opravite več stvari med klicem. Pritisnite gumb Home, nato tapnite ikono aplikacije. S
prijateljem se lahko še vedno pogovarjate, vendar ga ne vidite. Če se želite vrniti na video, tapnite
zeleno vrstico na vrhu zaslona.
Preklapljajte med klici. Klici FaceTime niso preusmerjeni. Če med klicem FaceTime prejmete drug
klic, lahko končate trenutni klic in sprejmete dohodni klic, zavrnete dohodni klic ali odgovorite z
besedilnim sporočilom. Funkcijo čakanja klica lahko uporabljate samo z zvočnimi klici FaceTime.
Uporabite funkcijo čakanja klica za zvočne klice. Če med zvočnim klicem FaceTime prejmete
drug klic – telefonski klica ali drug zvočni klic FaceTime – lahko zavrnete klic, končate trenutni
klic in sprejmete dohodni klic ali postavite trenutni klic na čakanje in sprejmete dohodni klic.
Dodajte več klicateljev. Med zvočnim klicem FaceTime ali telefonskim klicem lahko dodate novo
osebo v pogovor. Dajte trenutni klic na čakanje in nato tapnite , da dodate nov zvočni klic
FaceTime ali telefonski klic.
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Blokirajte neželene klicatelje. Pojdite v Settings > FaceTime > Blocked > Add New. Blokirani
klicatelji vas ne bodo mogli doseči prek glasovnih klicev, klicev FaceTime ali besedilnih sporočil.
Več informacij o blokiranju klicev najdete na spletni strani support.apple.com/kb/HT5845.
Druge možnosti v »Settings« vključujejo vklop ali izklop funkcije FaceTime, določanje telefonske
številke, Apple ID-ja ali e-poštnega naslova za uporabo z aplikacijo FaceTime in nastavitev
ID-ja klicatelja.
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Calculator

Aplikacijo Calculator uporabljate podobno kot običajno računalo, tako da tapnete številke
in funkcije.
Hitro odprite aplikacijo Calculator. Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre
Control Center.

Počistite zaslon.

Če želite uporabljati znanstveno računalo, zasukajte iPhone v ležečo orientacijo.
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Podcasts

Podcasts – kratek opis
Odprite aplikacijo Podcasts, nato pa brskajte po avdio ali video podcastih v mobilniku iPhone, se
nanje naročite ali jih predvajajte.
Izbrišite ali prerazporedite podcaste.

Tapnite podcast,
da si ogledate in
predvajate dele.

Novi deli

Prebrskajte podcaste.

Oglejte si svoje naročnine
in prenesene podcaste.

Organizirajte
priljubljene in jih
samodejno posodobite.

Dostop do podcastov in epizod
Odkrijte nove podcaste. Tapnite možnost »Featured« ali »Top Charts« na dnu zaslona.
Poiščite nove podcaste. Na dnu zaslona tapnite »Search«.
Iščite v knjižnici. Tapnite »My Podcasts« in podrgnite navzdol na sredini zaslona, da se prikaže
iskalno polje.
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Oglejte si predogled ali pretakajte del. Tapnite podcast in nato del.

Oglejte si epizode, ki
jih še niste predvajali.
Oglejte si epizode,
ki so na voljo.

Povlecite navzdol, če
želite videti možnosti
»Urejanje«,
»Nastavitve« in
»Skupna raba«.

Več informacij. Tapnite
za ogled podrobnosti dela. Tapnite katero koli povezavo v opisu
podcasta ali dela, da ju odprete v brskalniku Safari.
Poiščite nove dele. Tapnite »Unplayed«, da poiščete dele, ki jih še niste poslušali.
Brskajte po delih. Tapnite »Feed« za ogled delov, ki so na voljo za prenos ali pretakanje.
Prenesite del v mobilnik iPhone. Tapnite

zraven dela.

Pridobite nove dele, ko so na voljo. Naročite se na podcast. Če brskate po možnosti »Featured«
ali »Top Charts«, tapnite podcast in nato »Subscribe«. Če ste dele že prenesli, tapnite »My
Podcasts«, izbrani podcast in možnost »Settings« na vrhu seznama delov, nato pa vklopite
možnost »Subscription«.
Shranite dele. Tapnite
izbrišete shranjeni del.
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Upravljanje predvajanja
S kontrolniki za predvajanje se premikajte naprej in nazaj v podcastu, nastavite hitrost, preskočite
dele in še veliko več.
Oglejte si seznam
delov.

Tapnite za ogled
več informacij.

Povlecite, da
preskočite naprej
ali nazaj.
Preskočite na
naslednji del.

Tapnite, da začnete znova,
ali dvotapnite, da se vrnete
na prejšnji del.

Tapnite, da
pospešite ali
upočasnite.

Med poslušanjem si oglejte informacije o podcastu. Tapnite sliko podcasta na zaslonu »Now
Playing«.
Uporabite svoj glas. Ukažite aplikaciji Siri, da predvaja dele podcasta, ki so na voljo, ali določene
podcaste ali postaje. Na primer, recite »Play podcasts« ali »Play Freakonomics Radio«.

Organiziranje priljubljenih v postaje
Organizirajte svoje priljubljene podcaste v postaje po meri in samodejno posodobite dele v vseh
vaših napravah.
Izbrišite ali prerazporedite postaje.

Tapnite postajo,
da izberete dele
ali spremenite
nastavitve.
Tapnite, če želite
predvajati zadnjo
epizodo.

Organizirajte
izbrane podcaste
in dele v postaje.

Povlecite skupaj dele iz različnih podcastov. Če želite dodati dele v postajo »On-The-Go«,
tapnite »My Stations«, »On-The-Go« in nato »Add«. Lahko tudi tapnete
zraven dela v knjižnici.
Dela se lahko tudi dotaknete in ga držite, nato pa tapnete »Add to On-The-Go«.
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Ustvarite postajo. Tapnite »My Stations« in nato

.

Spremenite vrstni red na seznamu postaj ali podcastov v postaji. Tapnite »My Stations« in
»Edit« nad seznamom postaj ali seznamom delov, nato pa povlecite
navzgor ali navzdol.
Spremenitev vrstni red predvajanja delov v postaji. Tapnite postajo in nato »Settings«.
Prerazporedite knjižnico podcastov. Tapnite »My Podcasts«, pogled seznama zgoraj desno in
»Edit«, nato pa povlecite
navzgor ali navzdol.
Najprej prikažite najstarejše dele. Tapnite »My Podcasts«, podcast in nato »Settings«.
Predvajajte podcaste s seznama postaj. Tapnite

zraven imena postaje.

Nastavitve podcastov
Pojdite v Settings > Podcasts, kjer lahko:
••

izberete, ali želite posodabljati naročnine na podcaste v vseh svojih napravah,

••

izberete, kako pogosto aplikacija Podcasts preverja naročnine na nove dele,

••

samodejno prenesete dele,

••

izberete, ali želite obdržati dele, ko si jih ogledate.
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Compass

Compass – kratek opis
Določite smer, prikažite zemljepisno širino in dolžino, poravnajte ali uravnajte naklon.
Tapnite kjer koli,
da zaklenete
usmerjenost.
Odklon od
zaklenjene
usmerjenosti
Poravnajte
črte na ravnino
za natančnost.
Smer, kamor je
obrnjen iPhone

Trenutna lokacija

Podrsajte v levo, da uporabite ravnino.

Prikažite svojo lokacijo. Če želite videti svojo trenutno lokacijo, pojdite v Settings > Privacy >
Location Services in vklopite »Location Services and Compass«. Več informacij o lokacijskih
storitvah najdete v razdelku Zasebnost na strani 43.
Ohranite pravo smer. Tapnite zaslon, da zaklenete trenutno smer, nato opazujte rdeč pas, ki
označuje odmik od pravilne smeri.
Pomembno:  Na natančnost kompasa lahko vplivajo magnetne ali okoljske motnje in celo
magneti v slušalkah mobilnika iPhone. Digitalni kompas uporabljajte le za osnovno navigacijo.
Kompas ne more določiti natančne lokacije, bližine, razdalje ali smeri.
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Poravnanost

Na robu ...

... ali leži plosko

Odklon
od ravnine

Ravnina!

Odklon od
izbranega nagiba

Prikažite poravnanost predmeta. Na zaslonu »Compass« podrgnite v levo.
Poravnajte sliko. iPhone postavite k okvirju slike ali drugemu predmetu, nato ju skupaj sukajte,
dokler se ne prikaže zeleno ozadje. Odklon za popolno poravnanost je prikazan na črnem ozadju.
Če je ozadje rdeče (kar pomeni relativni naklon), tapnite zaslon, da ga spremenite v črno ozadje.
Poravnajte mizo. iPhone položite na mizo.
Uravnajte naklon. iPhone postavite ob površino, ki jo želite uravnati, in nato tapnite zaslon, da
zajamete naklon. Želeni naklon je prikazan črno in odklon rdeče. Znova tapnite, če se želite vrniti
na standardno poravnanost.
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Voice Memos

Voice Memos – kratek opis
Funkcija Voice Memos vam omogoča uporabo mobilnika iPhone kot prenosno snemalno
napravo. Uporabljajte jo z vgrajenim mikrofonom, mobilnikom iPhone, mikrofonom slušalk
Bluetooth ali podprtim zunanjim mikrofonom.
Preklapljajte predvajanje med sprejemnikom in zvočnikom.
Povlecite raven
snemanja na položaj
predvajaj/snemaj.

Obrežite posnetek.
Shranite posnetek.
Posnemite, začasno
zaustavite ali nadaljujte.
Vaši posnetki

Poslušajte pred shranjevanjem.

Snemanje
Snemajte zvok. Tapnite
ali nadaljevanje.

ali pritisnite glavni gumb na slušalkah. Znova tapnite za premor

Snemanje z vgrajenim mikrofonom poteka v mono načinu, vendar lahko snemate tudi v stereo
načinu, če uporabite zunanji stereo mikrofon, ki deluje s priključkom za slušalke mobilnika
iPhone, priključkom Lightning (iPhone 5 ali novejši) ali 30-pinskim združitvenim priključkom
(iPhone 4s). Poiščite pripomočke, ki so označeni z logotipom Apple »Made for iPhone« ali »Works
with iPhone«.
Prilagodite raven snemanja. Premaknite mikrofon bližje predmetu, ki ga snemate. Za boljšo
kakovost snemanja mora biti najglasnejša raven med –3 dB in 0 dB.
Predvajajte predogled preden shranite. Tapnite levo od gumba »Record«. Za postavitev
drsnika povlecite zaslon ravni snemanja levo ali desno.
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Snemajte čez določen del posnetka. Povlecite zaslon ravni snemanja, da postavite drsnik na
želeno mesto, in tapnite .
Obrežite presežek. Tapnite in nato povlecite rdeče ročice za odrezovanje. Tapnite , da
preverite vaše spremembe. Po potrebi prilagodite ročice za odrezovanje in nato tapnite »Trim«.
Shranite posnetek. Tapnite »Done«.
Utišajte začetni in zaključni zvok. Uporabite gumbe za glasnost mobilnika iPhone in glasnost
popolnoma znižajte.
Opravljajte več nalog hkrati. Če želite med snemanjem uporabljati drugo aplikacijo, pritisnite
gumb Home in odprite drugo aplikacijo. Če se želite vrniti v aplikacijo Voice Memos, tapnite
rdečo vrstico na vrhu zaslona.

Predvajanje posnetka
Tapnite posnetek, da ga
predvajate ali uredite.
Povlecite, da
preskočite naprej
ali previjete nazaj.
Obrežite ali
preimenujte
posnetek.
Poslušajte posnetek.

Preimenujte posnetek. Tapnite ime posnetka.

Premikanje posnetkov v računalnik
Glasovne beležke lahko sinhronizirate s knjižnico iTunes v računalniku in jih nato poslušate v
računalniku ali jih sinhronizirate z drugim mobilnikom iPhone ali predvajalnikom iPod touch.
Ko izbrišete sinhronizirano glasovno beležko iz programa iTunes, ostane v napravi, v kateri je bila
posneta, vendar se izbriše iz drugega mobilnika iPhone ali predvajalnika iPod touch, s katerim
ste jo sinhronizirali. Če izbrišete sinhronizirano glasovno beležko v mobilniku iPhone, se kopira
nazaj v iPhone ob naslednji sinhronizaciji s storitvijo iTunes, vendar te kopije ne morete ponovno
sinhronizirati nazaj v iTunes.
Sinhronizirajte glasovne beležke s storitvijo iTunes. Povežite mobilnik iPhone z računalnikom in
v programu iTunes izberite »iPhone«. Izberite možnost »Music« na vrhu zaslona (med »Apps« in
»Movies«), nato »Sync Music« in »Include voice memos« ter kliknite »Apply«.
Glasovne beležke, sinhronizirane iz mobilnika iPhone v računalnik, so prikazane na seznamu
glasbe in seznamu za predvajanje »Voice Memos« v programu iTunes. Glasovne beležke,
sinhronizirane iz računalnika, so prikazane v aplikaciji Voice Memos v mobilniku iPhone, vendar
ne v aplikaciji Music.
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Contacts

Contacts – kratek opis

Tapnite za ogled
fotografije.
Pokličite številko.
Odprite v aplikaciji
Messages.

Odprite v
aplikaciji Mail.

Nastavite kartico »My Info« za Safari, Siri in druge aplikacije. Pojdite v Settings > Mail, Contacts,
Calendars, nato tapnite »My Info« ter izberite kartico stika s svojim imenom in informacijami.
Aplikaciji Siri povejte, kdo je kdo. Na kartici stikov v poljih za povezana imena določite razmerja,
za katera želite, da jih aplikacija Siri pozna, da boste lahko rekli na primer »send a message to my
sister«.
Poiščite stik. Tapnite iskalno polje na vrhu seznama stikov in vnesite iskani izraz. Stike lahko
iščete tudi z možnostjo »Spotlight Search« (glejte Spotlight Search na strani 33).
Dajte stik v skupno rabo. Tapnite stik, nato tapnite »Share Contact«. Glejte razdelek Skupna raba
v aplikacijah na strani 37.
Spremenite oznako. Če ima polje napačno oznako (na primer »Home« namesto »Work«), tapnite
»Edit«. Nato tapnite oznako in s seznama izberite novo ali tapnite »Add Custom Label« ter
ustvarite lastno oznako.
Dodajte družbene profile vaših prijateljev. Med ogledovanjem stika tapnite »Edit« in nato »add
social profile«. Dodate lahko račune Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, Myspace in Sina Weibo, ali
ustvarite vnos po meri.
Izbrišite stik. Pojdite na kartico stika in tapnite »Edit«. Pomaknite se navzdol in tapnite »Delete
Contact«.
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Uporaba stikov z aplikacijo Phone
Določite prednostne stike. Ko dodate osebo na seznam priljubljenih, njeni klici zaobidejo vaše
nastavitve »Do Not Disturb« in so dodani na seznam »Favorites« v aplikaciji Phone za hitro
klicanje. Izberite stik, nato se pomaknite navzdol in tapnite »Add to Favorites«.
Shranite številko, ki ste jo pravkar klicali. V aplikaciji Phone tapnite »Keypad«, vnesite številko
in nato tapnite »Add to Contacts«. Tapnite »Create New Contact« ali »Add to Existing Contact« in
izberite stik.
Dodajte nedavnega klicatelja med stike. V mobilniku tapnite »Recents« in nato
poleg
številke. Nato tapnite »Create New Contact« ali »Add to Existing Contact« in izberite stik.
Omogočite samodejno klicanje z interno številko ali geslom. Če morate pred številko, ki jo
kličete, vnesti interno številko, lahko mobilnik iPhone to naredi namesto vas. Med urejanjem
telefonske številke stika tapnite
, da vnesete premore v klicnem zaporedju. Če želite vnesti
dvosekundni premor, ki je označen z vejico, tapnite »Pause«. Če želite prekiniti klicanje, dokler
znova ne tapnete »Dial«, kar je označeno s podpičjem, tapnite »Wait«.

Dodajanje stikov
Možnosti, ki so na voljo poleg vnosa stikov:
••

Urejanje stikov iCloud: pojdite v Settings > iCloud in vklopite možnost »Contacts«.

••

Uvažanje prijateljev iz omrežja Facebook: pojdite v Settings > Facebook, nato vklopite možnost
»Contacts« na seznamu »Allow These Apps to Use Your Accounts«. Tako v stikih ustvarite
skupino Facebook.

••

Uporaba stikov Google: pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, nato tapnite račun
Google in vklopite možnost »Contacts«.

••

Dostop do imenika Microsoft Exchange Global Address List: pojdite v Settings > Mail, Contacts,
Calendars, nato tapnite račun Exchange in vklopite možnost »Contacts«.

••

Nastavitev računa LDAP ali CardDAV za dostop do poslovnih ali šolskih imenikov: pojdite v
Settings > Mail, Contacts, Calendars > Add Account > Other. Tapnite »Add LDAP Account« ali
»Add CardDAV Account« in vnesite podatke o računu.

••

Sinhroniziranje stikov iz računalnika ali računa Yahoo!: v aplikaciji iTunes v računalniku
v podoknu »Info« vklopite sinhronizacijo stikov. Več informacij najdete v pomoči za
aplikacijo iTunes.

••

Uvoz stikov s kartice SIM (GSM): pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars > Import
SIM Contacts.

••

Uvoz stikov z vizitke vCard: Tapnite prilogo .vcf v e-poštnem ali besedilnem sporočilu.

Iščite v imeniku. Tapnite »Groups«, imenik »GAL«, »CardDAV« ali »LDAP«, po katerem želite iskati,
nato vnesite iskani izraz. Če želite shraniti podatke o osebi v stike, tapnite »Add Contact«.
Prikažite ali skrijte skupino. Tapnite »Groups« in izberite skupino, ki jo želite prikazati. Ta gumb
se prikaže samo, če imate več kot en vir stikov.
Posodobite stike s pomočjo storitev Twitter, Facebook in Sina Weibo. Pojdite v Settings >
Twitter, Settings > Facebook ali Settings > Sina Weibo in tapnite »Update Contacts«. Tako
posodobite fotografije stikov in imena računov družbenih omrežij v aplikaciji Contacts.
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Poenotenje stikov
Če imate stike iz več virov, imate morda več vnosov za isto osebo. Da se na seznamu »All
Contacts« ne prikažejo odvečni stiki, so stiki iz različnih virov z istim imenom povezani in
prikazani kot en, poenoten stik. Ko prikažete poenoten stik, se prikaže naslov »Unified Info«.
Povežite stike. Če se dva vnosa za isto osebo ne povežeta samodejno, ju lahko poenotite ročno.
Uredite enega od stikov, tapnite »Edit« in nato »Link Contact« ter izberite drug vnos stika, s
katerim se želite povezati.
Povezani stiki se ne združijo. Če spremenite ali dodate podatke v poenotenem stiku, se
spremembe kopirajo v vsak izvorni račun, v katerem ta podatek že obstaja.
Če povežete stike z različnimi imeni ali priimki, se imena na posameznih karticah ne bodo
spremenila, na poenoteni kartici pa bo prikazano samo eno ime. Ime, ki bo prikazano na
poenoteni kartici, izberete tako, da tapnete »Edit«, nato povezano kartico z želenim imenom in
»Use This Name For Unified Card«.

Nastavitev stikov
Pojdite v Settings > Mail, Contacts, Calendars, kjer lahko:
••

spremenite razvrstitev stikov,

••

prikažete stike po imenu ali priimku,

••

spremenite način krajšave dolgih imen v seznamih,

••

izberete možnost prikazovanja nedavnih in priljubljenih stikov na večopravilnem zaslonu,

••

nastavite privzeti račun za nove stike,

••

nastavite kartico »My Info«.
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A

Funkcije pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami
iPhone omogoča naslednje pripomočke za osebe s posebnimi potrebami:
Vizualizacija
•• VoiceOver
••

Podpora za Braillove zaslone

••

Povečava

••

Invert Colors in Grayscale

••

Izgovorjava izbire

••

Speak Screen

••

Izgovorjava samobesedila

••

Veliko, krepko in zelo kontrastno besedilo

••

Oblike gumbov

••

Zmanjšanje premikanja na zaslonu

••

Oznake stikala Vklop/izklop

••

Toni zvonjenja in vibriranja

••

Opisi videoposnetkov

Sluh
•• Slušni pripomočki
••

Preusmerjanje zvoka klicev

••

Preprečevanje hrupa telefona

••

Bliskavica LED za opozorila

••

Podnaslovi in podnapisi

••

Mono zvok in ravnotežje

Interakcija
•• Siri
••

Tipkovnice v ležeči orientaciji

••

Vodeni dostop

••

Upravljanje preklapljanja

••

AssistiveTouch

Vklopite pripomočke za osebe s posebnimi potrebami. Pojdite v Settings > General >
Accessibility ali uporabite možnost »Accessibility Shortcut«. Glejte razdelek Accessibility
Shortcut spodaj.
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Dodatek

Accessibility

Konfigurirajte pripomočke za osebe s posebnimi potrebami z aplikacijo iTunes. Nekatere
možnosti pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami lahko izberete v aplikaciji iTunes v
računalniku. Povežite iPhone z računalnikom in na seznamu naprav aplikacije iTunes izberite
iPhone. Kliknite »Summary« in nato »Configure Accessibility« na dnu zaslona »Summary«.
Več informacij o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami mobilnika iPhone najdete na
spletni strani www.apple.com/accessibility.

Accessibility Shortcut
Uporabite bližnjico Accessibility Shortcut. Trikrat hitro pritisnite gumb Home, da vklopite oz.
izklopite naslednje funkcije:
••

VoiceOver

••

Obračanje barv

••

Grayscale

••

Povečava

••

Upravljanje preklapljanja

••

AssistiveTouch

••

Vodeni dostop (bližnjica zažene vodeni dostop, če ta še ni vključen. Glejte razdelek Vodeni
dostop na strani 166.)

••

Upravljanje slušnih pripomočkov (če imate seznanjene slušne pripomočke, izdelane za
mobilnik iPhone)

Izberite funkcije, ki jih želite upravljati. Pojdite v Settings > General > Accessibility >
Accessibility Shortcut in izberite funkcije, ki jih želite uporabljati.
Ne tako hitro. Če želite zmanjšati hitrost trojnega klika, pojdite v Settings > General >
Accessibility > Home-click Speed. (To upočasni tudi dvoklike.)

VoiceOver
Funkcija VoiceOver naglas opisuje prikaz na zaslonu, zato lahko iPhone uporabljate, ne da bi
ga videli.
VoiceOver opiše vsak element na zaslonu, ko ga izberete. Kazalec VoiceOver (pravokotnik) označi
element in funkcija VoiceOver izgovori njegovo ime ali ga opiše.
Dotaknite se zaslona ali povlecite s prstom, da slišite opise elementov na zaslonu. Ko izberete
besedilo, ga funkcija VoiceOver prebere. Če vklopite izgovorjavo namigov, lahko VoiceOver pove
ime elementa in poda navodila – na primer »double-tap to open«. Elemente, kot so gumbi in
povezave, uporabite z gibi, opisanimi v razdelku Učenje gibov funkcije VoiceOver na strani 151.
Ko odprete nov zaslon, VoiceOver predvaja zvok ter izbere in izgovori prvi element na zaslonu
(običajno v zgornjem levem kotu). VoiceOver prav tako sporoči, ko se orientacija zaslona
spremeni iz ležeče v pokončno in obratno ter ko se zaslon zaklene ali odklene.
Opomba:  VoiceOver govori v jeziku, ki ste ga določili v Settings > General > Language & Region.
VoiceOver je na voljo v številnih jezikih, vendar ne vseh.
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Osnove funkcije VoiceOver
Pomembno:  VoiceOver spremeni gibe, ki se uporabljajo za upravljanje mobilnika iPhone. Ko je
funkcija VoiceOver vklopljena, morate iPhone upravljati z gibi VoiceOver – tudi če želite izklopiti
funkcijo VoiceOver.
Vklopite ali izklopite funkcijo VoiceOver. Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver
ali uporabite možnost »Accessibility Shortcut«. Glejte možnost Accessibility Shortcut zgoraj.
Raziskujte. S prstom povlecite po zaslonu. VoiceOver izgovori vsak element, ki se ga dotaknete.
Da element ostane izbran, dvignite prst.
••

Izbira elementa: tapnite ga ali dvignite prst, medtem ko ga vlečete čezenj.

••

Izbira naslednjega ali prejšnjega elementa: z enim prstom podrgnite v desno ali levo. Vrstni red
elementov je od leve proti desni, od zgoraj navzdol.

••

Izbira zgornjega ali spodnjega elementa: rotor nastavite na »Vertical Navigation«, nato s prstom
podrgnite navzgor ali navzdol. Če v rotorju ne najdete možnosti »Vertical Navigation«, jo lahko
dodate; glejte razdelek Uporaba rotorja VoiceOver na strani 152.

••

Izbira prvega ali zadnjega elementa na zaslonu: Tapnite s štirimi prsti na vrhu ali dnu zaslona.

••

Izbira elementa po imenu: trikrat tapnite z dvema prstoma kjer koli na zaslonu, da odprete
»Item Chooser«. Nato vnesite ime v iskalno polje ali podrgnite levo ali desno za pomikanje
skozi seznam po abecednem vrstnem redu, lahko pa tudi tapnete kazalo na desni strani
seznama in se z drgnjenjem gor ali dol hitro pomikate po seznamu elementov. Uporabite
lahko tudi možnost pisanja s prstom in izberete element tako, da napišete njegovo ime; glejte
Pisanje s prstom na strani 154. Če želite prekiniti aplikacijo Item Chooser ne da bi opravili
izbiro, podrsajte z dvema prstoma (prsta trikrat hitro premaknite sem in tja v obliki črke »z«).

••

Spremenite ime elementa, da boste ga lažje našli: izberite element ter ga dvakrat tapnite in z
dvema prstoma zadržite na katerem koli mestu na zaslonu.

••

Izgovorite besedilo izbranega elementa: rotor nastavite na znake ali besede, nato s prstom
podrgnite navzdol ali navzgor.

••

Izgovorjene namige vklopite ali izklopite tako: pojdite v Settings > General > Accessibility >
VoiceOver > Speak Hints.

••

Uporabite fonetično črkovanje: pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver >
Phonetic Feedback.

••

Izgovorite celoten zaslon od vrha navzdol: podrgnite navzgor z dvema prstoma.

••

Izgovorite od trenutnega elementa do dna zaslona: podrgnite navzdol z dvema prstoma.

••

Prekinite izgovorjavo: enkrat tapnite z dvema prstoma. Če želite ponovno omogočiti
izgovorjavo ali izbrati drug element, znova tapnite z dvema prstoma.

••

Izklop zvoka funkcije VoiceOver: dvakrat tapnite s tremi prsti. Ponovite, če želite zvok znova
vklopiti. Če uporabljate zunanjo tipkovnico, pritisnite tipko Control.

••

Utišajte zvočne učinke: izklopite Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use
Sound Effects.

Uporabite večji kazalec VoiceOver. Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver in
vklopite »Large Cursor«.
Prilagodite govoreči glas. Prilagodite lahko govoreči glas VoiceOver:
••

Sprememba glasnosti: uporabite gumbe za glasnost na mobilniku iPhone ali dodajte
glasnost v rotor, nato podrgnite navzgor ali navzdol, da jo prilagodite; glejte Uporaba rotorja
VoiceOver na strani 152.

Dodatek A    Accessibility

149

••

Sprememba hitrosti govora: pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver in
povlecite drsnik »Speaking Rate«. Rotor lahko nastavite tudi na možnost »Speech Rate«, ki jo
nato prilagodite tako, da podrgnete navzgor ali navzdol.

••

Uporaba spremembe višine tona: VoiceOver uporabi višji ton pri izgovorjavi prvega elementa
v skupini (kot je seznam ali tabela) in nižji ton pri izgovorjavi zadnjega elementa v skupini.
Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Use Pitch Change.

••

Izgovorjava ločil: rotor nastavite na »Punctuation«, nato podrgnite navzgor ali navzdol, da
izberete, koliko želite slišati.

••

Upravljanje samodejnega utišanja zvoka: če želite izbrati možnost, pri kateri se predvajani zvok
med govorom VoiceOver utiša, nastavite rotor na »Audio Ducking« in nato podrgnite navzgor
ali navzdol.

••

Sprememba jezika za iPhone: pojdite v Settings > General > Language & Region. Izgovorjava
nekaterih jezikov v funkciji VoiceOver je odvisna od nastavitve regije (»Region Format«), ki jo
izberete v tem razdelku.

••

Sprememba izgovorjave: rotor nastavite na »Language« in podrgnite navzgor ali navzdol.
»Language« je v rotorju na voljo samo, če v Settings > General > Accessibility > VoiceOver >
Speech > Rotor Languages izberete več kot eno izgovorjavo.

••

Izberite, katera narečja so na voljo v rotorju: pojdite v Settings > General > Accessibility >
VoiceOver > Speech > Rotor Languages. Če želite prilagoditi kakovost glasu ali hitrost
govorjenja, tapnite
poleg jezika. Za odstranjevanje jezikov iz rotorja ali za spreminjanje
njihovega vrstnega reda tapnite »Edit«, tapnite tipko za brisanje ali povlecite tipko za
preureditev
navzgor ali navzdol in nato tapnite »Done«.

••

Nastavite privzeto narečje za trenutni jezik mobilnika iPhone: pojdite v Settings > General >
Accessibility > VoiceOver > Speech.

••

Prenesite glas branja boljše kakovosti: pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver >
Speech, tapnite jezik in nato »Enhanced Quality«. Če uporabljate angleščino, lahko izberete
prenos glasu Alex; to je visokokakovostni glas v ameriški angleščini, ki se uporablja tudi v
funkciji VoiceOver v računalnikih Mac.

Uporaba mobilnika iPhone s funkcijo VoiceOver
Odklenite mobilnik iPhone. Pritisnite gumb Home ali Vklop/izklop, podrgnite, da izberete gumb
za odklepanje, in dvakrat tapnite zaslon.
Tiho vnesite geslo. Če želite tiho (brez izgovorjave) vnesti geslo, uporabite možnost pisanja s
prstom; glejte Pisanje s prstom na strani 154.
Odprite aplikacijo, preklopite stikalo ali tapnite element. Izberite element in dvakrat
tapnite zaslon.
Dvakrat tapnite izbrani element. Trikrat tapnite zaslon.
Prilagodite drsnik. Izberite drsnik, nato s prstom podrgnite navzgor ali navzdol.
Uporabite standardni gib. Dvakrat tapnite in držite prst na zaslonu, dokler ne zaslišite treh
rastočih tonov, nato naredite gib. Ko dvignete prst, se gibi funkcije VoiceOver obnovijo. Če želite
na primer drsnik za glasnost povleči s prstom, namesto da ga podrgnete navzgor ali navzdol,
izberite drsnik, ga dvakrat tapnite in zadržite ter počakajte, dokler ne zaslišite treh tonov, nato pa
podrsajte levo ali desno.
Pomikajte se po seznamu ali območju zaslona. S tremi prsti podrgnite navzgor ali navzdol.
••

Neprekinjeno pomikanje po seznamu: dvakrat tapnite in držite, dokler ne zaslišite treh rastočih
tonov, nato povlecite navzgor ali navzdol.
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••

Uporaba kazala seznama: nekateri seznami imajo abecedno kazalo na desni strani. Ko izberete
kazalo, s prstom podrgnite navzgor ali navzdol, če se želite premikati po njem. Uporabite lahko
tudi dvojni tap in zadržite, nato pa s prstom povlečete navzgor ali navzdol.

••

Preureditev seznama: vrstni red elementov na nekaterih seznamih, kot so elementi rotorja v
nastavitvah »Accessibility«, lahko spremenite. Izberite
na desni strani elementa, dvakrat
tapnite in držite, dokler ne slišite treh rastočih tonov, nato povlecite navzgor ali navzdol.

Odprite aplikacijo Notification Center. Izberite poljuben element v vrstici stanja, nato s tremi
prsti podrgnite navzdol. Če želite prekiniti aplikacijo Notification Center, podrsajte z dvema
prstoma (prsta trikrat hitro premaknite sem in tja v obliki črke »z«).
Odprite aplikacijo Control Center. Izberite poljuben element v vrstici stanja, nato s tremi
prsti podrgnite navzgor. Če želite zapreti aplikacijo Control Center, podrsajte (podrgnite) z
dvema prstoma.
Preklopite med aplikacijami. Dvokliknite gumb Home, da pregledate odprte aplikacije, z enim
prstom podrgnite v levo ali desno, da izberete aplikacijo, in nato dvakrat tapnite, da preklopite
nanjo. Med pregledovanjem odprtih aplikacij lahko rotor nastavite na »Actions« in podrgnete
navzgor ali navzdol.
Prerazporedite domači zaslon. Izberite ikono na domačem zaslonu, dvakrat tapnite in držite,
nato povlecite. Dvignite prst, ko je ikona na svojem novem položaju. Povlecite ikono do roba
zaslona in jo tako premaknite na drug domači zaslon. Elemente lahko izbirate in premikate,
dokler ne pritisnete gumba Home.
Izgovorite informacije o stanju mobilnika iPhone. Tapnite vrstico stanja na vrhu zaslona, nato
podrgnite levo ali desno, če želite slišati informacije o uri, napolnjenosti baterije, moči signala
Wi-Fi itd.
Izgovorite obvestila. Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver in vklopite »Always
Speak Notifications«. Obvestila, vključno z besedilom za dohodna besedilna sporočila, se sproti
izgovarjajo, tudi če je iPhone zaklenjen. Neprebrana obvestila se ponovijo, ko odklenete iPhone.
Vklop ali izklop zastora zaslona. trikrat tapnite s tremi prsti. Ko je zastor zaslona vklopljen, je
vsebina zaslona aktivna, čeprav je prikaz na njem izklopljen.

Učenje gibov funkcije VoiceOver
Ko je vklopljena funkcija VoiceOver, imajo standardni gibi na zaslonu na dotik drugačen učinek; z
dodatnimi gibi se lahko premikate po zaslonu in upravljate posamezne elemente. Gibi VoiceOver
vključujejo tapkanje in drgnjenje z dvema, tremi in štirimi prsti. Za najboljše rezultate pri uporabi
večprstnih gibov sprostite prste in jih ob dotiku zaslona rahlo razmaknite.
Na voljo imate več tehnik za izvajanje gibov VoiceOver. Dvoprstni tap lahko na primer izvedete
z dvema prstoma iste roke ali s po enim prstom vsake roke. Uporabite lahko celo palca. Nekateri
ljudje uporabljajo ločeni tap: namesto da izberete element in ga dvakrat tapnete, se ga lahko
dotaknete in ga držite z enim prstom, nato pa z drugim prstom tapnete zaslon.
Preizkusite različne tehnike in uporabljajte tisto, ki vam najbolj ustreza. Če gib ne deluje, ga
poskusite izvesti hitreje, še zlasti če gre za dvojni tap ali drgnjenje. Pri drgnjenju s prstom ali prsti
na hitro potegnite prek zaslona.
V nastavitvah funkcije VoiceOver je posebno področje, kjer lahko vadite gibe VoiceOver, s čemer
ne vplivate na mobilnik iPhone ali njegove nastavitve.
Vadite gibe funkcije VoiceOver. Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver in
tapnite »VoiceOver Practice«. Ko končate vadbo, tapnite »Done«. Če ne vidite gumba za vadbo
VoiceOver, preverite, ali je funkcija VoiceOver vklopljena.
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Tu je nekaj ključnih gibov za VoiceOver:
Krmarjenje in branje
•• Tap: izbira in izgovor elementa.
••

Drgnjenje desno ali levo: izbira naslednjega ali prejšnjega elementa.

••

Drgnjenje gor ali dol: odvisno od nastavitve rotorja. Glejte razdelek Uporaba rotorja
VoiceOver na strani 152.

••

Dvoprstno drgnjenje navzgor: branje vsega od vrha zaslona.

••

Dvoprstno drgnjenje navzdol: branje vsega od trenutnega položaja naprej.

••

Dvoprstni tap: prekinitev ali nadaljevanje govora.

••

Dvoprstno drgnjenje: dva prsta trikrat hitro premaknite naprej in nazaj (v obliki črke »z«), če
želite izklopiti opozorilo ali se vrniti na prejšnji zaslon.

••

Triprstno drgnjenje gor ali dol: pomikanje ene strani naenkrat.

••

Triprstno drgnjenje desno ali levo: premik na naslednjo ali prejšnjo stran (na primer na
domačem zaslonu ali v aplikaciji Stocks).

••

Triprstni tap: izgovorjava dodatnih informacij, kot so položaj na seznamu ali morebitna
izbira besedila.

••

Štiriprstni tap na vrhu zaslona: izbira prvega elementa na strani.

••

Štiriprstni tap na dnu zaslona: izbira zadnjega elementa na strani.

Aktivacija
•• Dvojni tap: aktivacija izbranega elementa.
••

Trojni tap: dvojni tap elementa.

••

Ločeni tap: alternativa aktiviranju elementa tako, da ga izberete in dvakrat tapnete – elementa
se dotaknite z enim prstom in zaslon tapnite z drugim prstom.

••

Dvojni tap in držanje (1 sekunda) + standarden gib: uporaba standardnega giba. Če dvakrat
tapnete in držite prst, iPhone interpretira naslednji gib kot standardni gib. Lahko na primer
dvakrat tapnete in držite prst ter nato z njim povlečete in premaknete stikalo, pri čemer prsta
ne dvignete.

••

Dvoprstni dvojni tap: Sprejem ali končanje klica. Predvajanje ali premor v aplikacijah Music,
Videos, Voice Memos ali Photos. Fotografiranje z aplikacijo Camera. Začetek ali premor
snemanja v aplikaciji Camera ali Voice Memos. Vklop ali zaustavitev štoparice.

••

Dvoprstni dvojni tap in držanje: menjava oznake elementa, da boste ga lažje našli.

••

Dvoprstni trojni tap: odpiranje funkcije Item Chooser.

••

Triprstni dvojni tap: izklop ali vklop zvoka funkcije VoiceOver.

••

Triprstni trojni tap: vklop ali izklop zastora zaslona.

Uporaba rotorja VoiceOver
Uporabite rotor, da izberete, kaj se zgodi, ko pri vklopljeni funkciji VoiceOver podrgnete navzgor
ali navzdol, ali da izberete posebne načine vnosa, kot sta »Braille Screen Input« ali »Handwriting«.
Upravljajte rotor. Na zaslonu zasučite dva prsta okrog točke med njima.
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Izberite želene možnosti rotorja. Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver >
Rotor in izberite možnosti, ki jih želite uporabljati z rotorjem.
Razpoložljive možnosti rotorja in njihovi vplivi so odvisni od tega, kar počnete. Če na primer
berete e-pošto, lahko z rotorjem preklopite med izgovorom besedila besedo za besedo ali znak
za znakom, ko podrgnete navzgor ali navzdol. Če brskate po spletni strani, lahko nastavite rotor
na izgovorjavo celotnega besedila (besedo za besedo ali znak za znakom) ali skočite na naslednji
element določene vrste, kot je naslov ali povezava.
Ko funkcijo VoiceOver upravljate z brezžično tipkovnico Apple, lahko rotor uporabljate za
prilagajanje nastavitev, kot so glasnost, hitrost govora, uporaba tona ali fonetike, odmev tipkanja
in branje ločil. Glejte razdelek Uporaba funkcije VoiceOver z brezžično tipkovnico Apple na
strani 155.

Uporaba zaslonske tipkovnice
Ko aktivirate besedilno polje, ki ga je mogoče urejati, se prikaže zaslonska tipkovnica (če nimate
priključene brezžične tipkovnice Apple).
Aktivirajte besedilno polje. Izberite besedilno polje, nato dvakrat tapnite. Prikažeta se točka
vnosa in zaslonska tipkovnica.
Vnesite besedilo. Z zaslonsko tipkovnico tipkajte znake:
••

Standardno tipkanje: izberite tipko na tipkovnici, tako da podrgnete levo ali desno, in nato za
vnos znaka dvakrat tapnite. Lahko se tudi s prstom pomaknite po tipkovnici, da izberete tipko,
in nato z drugim prstom tapnite zaslon, medtem ko se s prvim prstom še vedno dotikate tipke.
VoiceOver izgovori tipko, ko jo izberete, in znova, ko se znak vnese.

••

Tipkanje z dotikom: dotaknite se tipke na tipkovnici, da jo izberete, in nato za vnos znaka
dvignite prst. Če se dotaknete napačne tipke, s prstom zdrsite do želene tipke. VoiceOver
izgovori znak za vsako tipko, ki se je dotaknete, vendar ne vnese znaka, dokler ne
dvignete prsta.

••

Neposredno tipkanje z dotikom: Funkcija VoiceOver je onemogočena samo za tipkovnico, zato
lahko tipkate kot pri izklopljeni funkciji VoiceOver.

••

Izberite slog tipkanja: pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Typing Style.
Ali pa rotor nastavite na »Typing Mode« in podrgnite navzgor ali navzdol.

Premaknite točko vnosa. Če želite točko vnosa v besedilu premakniti naprej ali nazaj, podrgnite
navzgor ali navzdol. Z rotorjem izberite, ali želite premakniti točko vnosa za znak, besedo ali
vrstico. Za skok na začetek ali na konec dvakrat tapnite besedilo.
VoiceOver predvaja zvok, ko se točka vnosa premakne, in izgovori znak, besedo ali vrstico, prek
katere se je točka vnosa premaknila. Pri premikanju naprej po besedah se točka vnosa postavi
na konec vsake besede, in sicer pred presledek ali ločilo, ki ji sledi. Pri premikanju nazaj se točka
vnosa postavi na konec prejšnje besede, in sicer pred presledek ali ločilo, ki ji sledi.
Točko vnosa prestavite za ločilo na konec besede ali stavka. Z rotorjem preklopite nazaj v
znakovni način.
Pri premikanju točke vnosa za vrstico VoiceOver izgovori vsako vrstico, prek katere se
premaknete. Pri premikanju naprej se točka vnosa postavi na začetek naslednje vrstice
(razen ko dosežete konec zadnje vrstice ali odstavka in se točka vnosa premakne na konec
pravkar izgovorjene vrstice). Pri premikanju nazaj se točka vnosa premakne na začetek
izgovorjene vrstice.
Spremenite povratne informacije pri tipkanju. Pojdite v Settings > General > Accessibility >
VoiceOver > Typing Feedback.
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Uporabite fonetiko pri povratnih informacijah pri tipkanju. Pojdite v Settings > General >
Accessibility > VoiceOver > Use Phonetics. Besedilo se bere vsak znak posebej. Funkcija VoiceOver
najprej izgovori črko in nato njeno fonetično ustreznico, na primer »f« in nato »foxtrot«.
Izbrišite znak. Uporabite
pri vseh slogih tipkanja funkcije VoiceOver. VoiceOver izgovori
vsak znak, ki ga izbrišete. Če je uporaba spremembe višine tona vklopljena, VoiceOver izgovori
izbrisane znake z nižjim tonom.
Izberite besedilo. Nastavite rotor na »Edit«, podrgnite navzgor ali navzdol, če želite izbrati
»Select« ali »Select All«, in nato dvakrat tapnite. Če izberete »Select«, z dvojnim tapom izberete
besedo, ki je najbližje točki vnosa. Če želite razširiti ali zmanjšati izbor, podrgnite z dvema
prstoma, da zaprete pojavni meni, in nato uščipnite.
Izrežite, kopirajte ali prilepite. Nastavite rotor na »Edit«, izberite besedilo, podrgnite navzgor ali
navzdol, če želite izbrati »Cut«, »Copy« ali »Paste«, in nato dvakrat tapnite.
Razveljavite. Stresite iPhone, podrgnite levo ali desno, da izberete dejanje, ki ga želite razveljaviti,
in nato dvakrat tapnite.
Vnesite naglašeni znak. V slogu standardnega tipkanja izberite navaden znak, nato dvakrat
tapnite in držite, dokler ne zaslišite zvoka, ki označuje prikaz alternativnih znakov. Če želite
izbrati in slišati možnosti, povlecite levo ali desno. Če želite vnesti trenutno izbrani znak,
odmaknite prst. V slogu tipkanja z dotikom se dotaknite znaka in ga držite, dokler se ne pojavijo
alternativni znaki.
Spremenite jezik tipkovnice. Rotor nastavite na »Language« in podrgnite navzgor ali navzdol.
Če želite uporabiti jezik, ki ste ga določili v nastavitvah »Language & Region«, izberite »default
language«. Element »Language Rotor« se prikaže samo, če v Settings > General > Accessibility >
VoiceOver > Speech izberete več jezikov.

Pisanje s prstom
Način pisanja s prstom vam omogoča vnašanje besedila tako, da na zaslon s prstom pišete znake.
Poleg običajnega vnašanja besedila se način pisanja s prstom uporablja tudi za tihi vnos gesla za
iPhone ali za odpiranje aplikacij na zaslonu Home.
Vstopite v način pisanja s prstom. Z rotorjem izberite možnost »Handwriting«. Če možnosti
»Handwriting« ni v rotorju, jo dodajte v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor.
Izberite vrsto znakov. S tremi prsti podrgnite navzgor ali navzdol, da izberete male črke, številke,
velike črke ali ločila.
Prisluhnite, katera vrsta znakov je trenutna izbrana. Tapnite s tremi prsti.
Vnesite znak. S prstom sledite znaku na zaslonu.
Vnesite presledek. Z dvema prstoma podrgnite desno.
Pojdite v novo vrstico. S tremi prsti podrgnite desno.
Izbrišite znak pred točko vnosa. Z dvema prstoma podrgnite levo.
Izberite element na domačem zaslonu. Začnite pisati ime elementa. Če obstaja več ujemanj,
črkujte ime, dokler ne ostane samo eno, ali z dvema prstoma podrgnite navzgor ali navzdol, da s
seznama trenutnih ujemanj izberete ustreznega.
Tiho vnesite geslo. Nastavite rotor na zaslonu gesla na možnost »Handwriting«, nato vnesite
znake svojega gesla.
Preskočite na črko v kazalu. Izberite kazalo na desni strani tabele in napišite črko.
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Nastavite rotor na vrsto elementa spletnega brskanja. Napišite prvo črko elementa strani.
Napišite na primer »l«, da z drgnjenjem navzgor ali navzdol preskočite na povezave, ali »h«, da
preskočite na naslove.
Zapustite način pisanja s prstom. Obrnite rotor na drugo izbiro.

Vnos brajice prek zaslona
Ko je »Braille Screen Input« omogočen, lahko s prsti vnašate 6-točkovno ali skrčeno kodo brajice
neposredno na zaslon mobilnika iPhone. Tapnite kode, pri čemer naj mobilnik iPhone leži na
ravni površini pred vami (namizni način) ali pa ga držite tako, da zaslon gleda stran od vas, pri
čemer hrbtni del držite s palcema, z drugimi prsti pa tipkate po zaslonu (način skritega zaslona).
Vklop »Braille Screen Input«. S pomočjo rotorja izberite »Braille Screen Input«. Če v rotorju ne
najdete te možnosti, jo dodajte v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Rotor.
Vnos kode brajice. iPhone položite predse ali pa ga držite tako, da zaslon gleda stran od vas,
nato tapnite zaslon z enim prstom ali z več prsti hkrati.
Prilagoditev položajev točk za vnos. Da točke za vnos premaknete v položaj, ki ustreza
naravnemu položaju vaših prstov, tapnite in istočasno položite tri prste desne roke na položaje 4,
5 in 6, nato to ponovite še pri treh prstih leve roke za točke 1, 2 in 3.
Preklop med 6-točkovno in skrčeno brajico. S tremi prsti podrgnite desno. Za nastavitev privzete
brajice pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Braille Screen Input.
Vnesite presledek. S prstom podrgnite desno. (V načinu skritega zaslona podrgnite na svojo
desno.)
Izbris prejšnjega znaka. S prstom podrgnite levo.
Pregled črkovalnih predlogov. S prstom podrgnite navzgor ali navzdol.
Izberite element na domačem zaslonu. Začnite pisati ime elementa. Če obstaja več ujemanj,
črkujte ime, dokler ne ostane samo eno, ali z enim prstom podrgnite navzgor ali navzdol, da
izberete besedo, ki se delno ujema.
Odpiranje izbrane aplikacije. Z dvema prstoma podrgnite desno.
Vklop ali izklop skrčene brajice. S tremi prsti podrgnite desno.
Takojšnji prevod (pri vklopljeni skrčeni brajici). podrgnite navzdol z dvema prstoma.
Prekinitev vnosa brajice. Podrsajte z dvema prstoma ali v rotorju nastavite drugačno nastavitev.

Uporaba funkcije VoiceOver z brezžično tipkovnico Apple
VoiceOver lahko upravljate z brezžično tipkovnico Apple, ki je seznanjena z mobilnikom iPhone.
Glejte razdelek Uporaba brezžične tipkovnice Apple na strani 31.
Z ukazi tipkovnice funkcije VoiceOver lahko krmarite po zaslonu, izbirate elemente, berete
vsebino na zaslonu, prilagajate rotor in izvajate druga dejanja funkcije VoiceOver. Večina ukazov
uporablja kombinacijo tipk Control – Option, ki je v spodnji tabeli okrajšana kot »VO«.
S pomočjo za VoiceOver lahko spoznate postavitev tipkovnice in dejanja, ki so povezana z
različnimi kombinacijami tipk. Pomoč za VoiceOver izgovarja tipke in ukaze tipkovnice, medtem
ko jih tipkate, ne da bi izvedla dejanja, povezana z njimi.
Ukazi tipkovnice funkcije VoiceOver
VO = Control – Option
••

Vklopi pomoč za VoiceOver: VO – K
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••

Izklopi pomoč za VoiceOver: Escape

••

Izbira naslednjega ali prejšnjega elementa: VO – puščica desno ali VO – puščica levo

••

»Dvojni tap« za aktivacijo izbranega elementa: VO – preslednica

••

Pritisni gumb Home: VO – H

••

Dotakni se izbranega elementa in ga zadrži:  VO – Shift – M

••

Premakni se v vrstico stanja: VO – M

••

branje od trenutnega položaja naprej: VO – A

••

Preberi od vrha: VO – B

••

Prekinitev ali nadaljevanje branja: Upravljanje

••

Kopiraj zadnje izgovorjeno besedilo v odložišče:  VO – Shift – C

••

Poišči besedilo:  VO – F

••

Izklopi ali vklopi zvok funkcije VoiceOver: VO – S

••

Odpri aplikacijo Notification Center: Puščica Fn–VO–Up

••

Odpri aplikacijo Control Center: Puščica Fn–VO–Down

••

Odpri funkcijo Item Chooser: VO – I

••

Spremeni oznako izbranega elementa:  VO – /

••

Dvakrat tapni z dvema prstoma: VO – »-«

••

Prilagodi rotor: Uporaba hitrega krmarjenja (glej spodaj)

••

Drgnjenje gor ali dol: VO – puščica gor ali VO – puščica dol

••

Prilagodi rotor za govor: VO – Command – puščica levo ali VO – Command – puščica desno

••

Prilagodi nastavitev, določeno z rotorjem za govor: VO – Command – puščica gor ali VO –
Command – puščica dol

••

Vklopi ali izklopi zastor zaslona: VO – Shift – S

••

Vrnitev na prejšnji zaslon: Escape

Hitro krmarjenje
Če želite upravljati funkcijo VoiceOver s puščičnimi tipkami, vklopite hitro krmarjenje.
••

Vklopi ali izklopi hitro krmarjenje: puščica levo – puščica desno

••

Izberi naslednji ali prejšnji element: puščica desno ali puščica levo

••

Izberi naslednji ali prejšnji element, določen z rotorjem: puščica gor ali puščica dol

••

Izberi prvi ali zadnji element: Control – puščica gor ali Control – puščica dol

••

»Dvojni tap« za aktivacijo izbranega elementa: puščica gor – puščica dol

••

Pomakni gor, dol, levo ali desno: Option – puščica gor, Option – puščica dol, Option – puščica
levo ali Option – puščica desno

••

Prilagodi rotor: puščica gor – puščica levo ali puščica gor – puščica desno

Prav tako lahko s številskimi tipkami brezžične tipkovnice Apple pokličete telefonsko številko v
aplikaciji Phone ali vnesete številke v aplikacijo Calculator.
Hitro krmarjenje z eno tipko za krmarjenje po spletu
Ko si ogledujete stran, ki ima omogočeno hitro krmarjenje, lahko z naslednjimi tipkami
tipkovnice hitro krmarite po strani. S pritiskom na tipko se premaknete na naslednji element
določene vrste. Če se želite vrniti na prejšnji element, med tipkanjem črke držite tipko »Shift«.
••

Naslov: H

••

Povezava: L
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••

Besedilno polje: R

••

Tipka: B

••

Upravljanje obrazca: C

••

Slika: I

••

Tabela: T

••

Statično besedilo: S

••

Oznaka ARIA: W

••

Seznam: X

••

Element iste vrste: M

••

Prva raven naslova: 1

••

Druga raven naslova: 2

••

Tretja raven naslova: 3

••

Četrta raven naslova: 4

••

Peta raven naslova: 5

••

Šesta raven naslova: 6

Urejanje besedil
Za delo z besedilom uporabljajte te ukaze (hitro krmarjenje je izklopljeno). Funkcija VoiceOver
bere besedilo, medtem ko premikate točko vnosa.
••

Premikanje za en znak naprej ali nazaj: puščica desno ali puščica levo

••

Premikanje za eno besedo naprej ali nazaj: Puščica Option–Right ali puščica Option–Left

••

Premikanje za eno vrstico gor ali dol: puščica gor ali puščica dol

••

Premik na začetek ali konec vrstice: Puščica Command–Left ali puščica Command–Down

••

Premik na začetek ali konec odstavka: Puščica Option–Up ali puščica Option–Down

••

Premik na prejšnji ali naslednji odstavek: Puščica Option–Up ali puščica Option–Down

••

Premik na vrh ali na dno besedilnega polja: Puščica Command–Up ali puščica Command–Down

••

Izbiranje besedila med premikanjem: Shift + kateri koli ukaz za premikanje točke vnosa zgoraj

••

Izbira celotnega besedila: Command–A

••

Kopiranje, izrezovanje ali prilepljanje izbranega besedila: Command–C, Command–X ali
Command–V

••

Razveljavitev ali ponovna uveljavitev zadnje spremembe: Command–Z ali Shift–Command–Z

Podpora za Braillove zaslone
Za branje besedila funkcije VoiceOver lahko uporabite Braillov zaslon s funkcionalnostjo
Bluetooth ter Braillov zaslon s tipkami za vnos in drugimi kontrolniki za iPhone, ko je
funkcija VoiceOver vklopljena. Seznam podprtih Braillovih zaslonov najdete na spletni strani
www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.
Povežite Braillov zaslon. Vklopite zaslon in se pomaknite v Settings > Bluetooth ter
vklopite Bluetooth. Nato pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille in
izberite zaslon.
Prilagodite Braillove nastavitve za brajico. Pojdite v Settings > General > Accessibility >
VoiceOver > Braille, kjer lahko:
••

izberete vnos ali prikaz brajice v skrčeni, neskrčeni 8-točkovni ali neskrčeni 6-točkovni obliki,

••

vklopite celico stanja in izberete njeno lokacijo,
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••

vklopite kodo Nemeth za enačbe,

••

prikažete zaslonsko tipkovnico,

••

izberete samodejno obračanje strani med premikanjem,

••

izklopite samodejni prevod v brajico,

••

spremenite prevod v brajico iz kode Unified English.

Za informacije o splošnih ukazih za brajico za navigacijo VoiceOver in posebne informacije za
določene zaslone obiščite spletno mesto support.apple.com/kb/HT4400.
Nastavite jezik za VoiceOver. pojdite v Settings > General > Language & Region.
Če spremenite jezik za iPhone, boste morda morali ponastaviti jezik za VoiceOver in
Braillov zaslon.
Skrajno levo ali skrajno desno celico Braillovega zaslona lahko nastavite za prikaz informacij o
stanju sistema in drugih informacij. Na primer:
••

Zgodovina objav vsebuje neprebrano sporočilo

••

Trenutno sporočilo v zgodovini objav ni bilo prebrano

••

Govor funkcije VoiceOver je izklopljen

••

Baterija mobilnika iPhone je skoraj prazna (manj kot 20 % napolnjenosti)

••

iPhone v ležeči orientaciji

••

Zaslon je izklopljen

••

Trenutna vrstica vsebuje dodatno besedilo na levi strani

••

Trenutna vrstica vsebuje dodatno besedilo na desni strani

Nastavite skrajno levo ali skrajno desno celico za prikaz informacij o stanju. Pojdite v
Settings > General > Accessibility > VoiceOver > Braille > Status Cell in tapnite »Left« ali »Right«.
Oglejte si razširjeni opis celice stanja. Na Braillovem zaslonu pritisnite tipko usmerjevalnika
celice stanja.

Klicanje s funkcijo VoiceOver
Sprejem ali končanje klica. Dvakrat tapnite zaslon z dvema prstoma.
Ko vzpostavite klic z vklopljeno funkcijo VoiceOver, se na zaslonu namesto možnosti klica
privzeto prikaže številska tipkovnica.
Prikažite možnosti klica. Izberite tipko »Hide Keypad« v spodnjem desnem kotu in
dvakrat tapnite.
Znova prikažite številsko tipkovnico. Izberite tipko »Keypad« blizu središča zaslona in
dvakrat tapnite.

Branje matematičnih enačb
VoiceOver lahko glasno bere matematične enačbe, ki so zapisane:
••

z jezikom MathML v spletu

••

z jezikom MathML ali LaTeX v storitvi iBooks Author

Poslušajte enačbo. Naj VoiceOver prebere besedilo kot običajno. VoiceOver izgovori »math«, ko
začne brati enačbo.
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Raziščite enačbo. Dvakrat tapnite izbrano enačbo, da jo prikažete na celem zaslonu in se po
elementih pomikate skozi njo. Podrgnite v levo ali desno za branje elementov enačbe. Z rotorjem
izberite »Symbols«, »Small Expressions«, »Medium Expressions« ali »Large Expressions«, nato
podrgnite navzgor ali navzdol, da slišite naslednji element te velikosti. Znova lahko dvakrat
tapnete izbrani element, da se poglobite v enačbo in osredotočite na izbrani element, ter nato
podrgnete levo ali desno oziroma navzgor ali navzdol, da preberete vsak del posebej.
Enačbe, ki jih bere funkcija VoiceOver, je mogoče prikazati tudi v napravi z brajico, pri čemer se
uporablja koda Nemeth in kode poenotene angleške brajice, britanske angleščine, francoščine in
grščine. Glejte razdelek Podpora za Braillove zaslone na strani 157.

Uporaba funkcije VoiceOver z brskalnikom Safari
Iščite v spletu. Izberite iskalno polje in vnesite iskani izraz, nato se z drgnjenjem desno ali levo
pomikajte navzdol ali navzgor po seznamu predlaganih iskanih izrazov. Izbrani izraz poiščete v
spletu tako, da dvakrat tapnete zaslon.
Preskočite na določeno vrsto elementa na naslednji strani. Nastavite rotor na vrsto elementa
ter podrgnite navzgor ali navzdol.
Nastavite možnosti rotorja za brskanje po spletu. Pojdite v Settings > General > Accessibility >
VoiceOver > Rotor. Tapnite, da izberete možnosti oziroma prekličete njihovo izbiro ali povlecite
navzgor ali navzdol, da premestite element.
Preskočite slike med krmarjenjem. Pojdite v Settings > General > Accessibility > VoiceOver >
Navigate Images. Preskočite lahko vse slike ali samo slike brez opisov.
Zmanjšajte odvečne dele na strani za lažje branje in krmarjenje. Izberite element Reader v
polju za naslov Safari (ni na voljo za vse strani).
Če z mobilnikom iPhone seznanite brezžično tipkovnico Apple, lahko za krmarjenje po spletnih
straneh uporabljate ukaze hitrega krmarjenja z eno tipko. Glejte razdelek Uporaba funkcije
VoiceOver z brezžično tipkovnico Apple na strani 155.

Uporaba funkcije VoiceOver z aplikacijo Maps
S funkcijo VoiceOver lahko raziskujete regijo, brskate po zanimivostih, iščete ceste, povečujete ali
pomanjšujete, izberete žebljiček ali dobite informacije o lokaciji.
Raziščite zemljevid. Povlecite prst po zaslonu ali podrgnite levo oz. desno, da se prestavite na
drug element.
Povečajte ali pomanjšajte. Izberite zemljevid, nastavite rotor na funkcijo Zoom in nato s prstom
podrgnite navzdol ali navzgor.
Premaknite zemljevid. Podrgnite s tremi prsti.
Brskajte po zanimivostih. Rotor nastavite na »Points of Interest«, nato s prstom podrgnite
navzgor ali navzdol.
Sledite cesti. Prst držite na cesti, dokler ne zaslišite »pause to follow«, nato poslušajte zvok
vodenja in pomikajte prst po cesti. Če se oddaljite od ceste, se višina tona poveča.
Izberite žebljiček. Dotaknite se žebljička ali podrgnite levo oz. desno, da ga izberete.
Pridobite informacije o lokaciji. Ko izberete žebljiček, dvakrat tapnite, če želite prikazati zastavico
z informacijami. Podrgnite levo ali desno, da izberete gumb za več informacij, nato dvakrat
tapnite za prikaz strani z informacijami.
Poslušajte namige za lokacije med premikanjem po zemljevidu. Vklopite funkcijo sledenja s
smerjo, da slišite imena ulic in zanimivosti, ko se jim približate.

Dodatek A    Accessibility

159

Urejanje videoposnetkov in glasovnih beležk s funkcijo VoiceOver
Z gibi VoiceOver lahko obrežete videoposnetke aplikacije Camera in posnetke aplikacije
Voice Memo.
Obrežite videoposnetek. Med gledanjem videoposnetka v aplikaciji Photos dvakrat tapnite
zaslon, če želite prikazati kontrolnike za videoposnetek, in nato izberite začetek ali konec orodja
za obrezovanje. Če ga želite povleči v desno, podrgnite navzgor, če ga želite povleči v levo,
podrgnite navzdol. VoiceOver sporoči, koliko časa bo orodje v trenutnem položaju obrezovalo iz
posnetka. Če želite obrezati videoposnetek, izberite »Trim« in dvakrat tapnite.
Obrežite glasovno beležko. Izberite beležko v možnosti »Voice Memos«, tapnite »Edit« in nato
»Start Trimming«. Izberite začetek ali konec izbire, dvakrat tapnite in držite, nato povlecite,
da prilagodite. VoiceOver sporoči, koliko časa bo orodje v trenutnem položaju obrezovalo iz
posnetka. Tapnite »Play« in si oglejte obrezan posnetek. Ko je tak, kakršnega želite, tapnite »Trim«.

Povečava
Številne aplikacije omogočajo povečavo ali pomanjšavo določenih elementov. Če si želite na
primer pobližje ogledati fotografije v Photos ali razširiti stolpce spletnih strani v brskalniku
Safari, lahko dvakrat tapnete ali uščipnete. Obstaja tudi splošna funkcija povečave, s katero
lahko povečate zaslon ne glede na to, kaj počnete. Povečate lahko celoten zaslon (celozaslonska
povečava) ali del zaslona v oknu spremenljive velikosti, pri čemer preostali del zaslona ostane
nespremenjen (Window Zoom). Funkcijo Zoom lahko uporabljate skupaj s funkcijo VoiceOver.
Vklopite ali izklopite povečavo. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Zoom. Lahko tudi
uporabite možnost »Accessibility Shortcut«. Glejte razdelek Accessibility Shortcut na strani 148.
Povečajte ali pomanjšajte. Pri vklopljeni funkciji Zoom s tremi prsti dvakrat tapnite zaslon.
Prilagodite povečavo. S tremi prsti dvakrat tapnite in povlecite navzgor ali navzdol. Gib tapni
in povleci je podoben dvojnemu tapu, vendar se giba razlikujeta v tem, da pri drugem tapu ne
dvignete prstov, ampak z njimi povlečete po zaslonu. Lahko pa tudi trikrat tapnete s tremi prsti in
nato v kontrolniku, ki se prikaže, povlečete drsnik za stopnjo povečave. Če želite omejiti najvišjo
stopnjo povečave, pojdite v Settings > General > Accessibility > Zoom > Maximum Zoom Level.
Pomaknite se, da vidite več. Povlecite po zaslonu s tremi prsti. Lahko tudi držite prst blizu roba
zaslona, da se pomaknete na tisto stran. Če se želite pomikati hitreje, premaknite prst bližje robu.
Preklopite med celozaslonsko povečavo in povečavo okna. S tremi prsti trikrat tapnite, nato pa
v kontrolniku povečave, ki se prikaže, tapnite »Window Zoom« ali »Full Screen Zoom«. Za izbiro
načina povečave, ki ga telefon uporabi, ko vklopite povečavo, pojdite v Settings > General >
Accessibility > Zoom > Zoom Region.
Spremenite velikost okna za povečavo (Window Zoom). Trikrat tapnite s tremi prsti, tapnite
»Resize Lens«, nato pa povlecite katero koli od okroglih ročic, ki se pojavijo.
Premaknite okno za povečavo (Window Zoom). Povlecite ročico na dnu okna za povečavo.
Prikaz krmilnika za povečavo. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Zoom, vklopite
»Show Controller« ali trikrat tapnite s tremi prsti in nato izberite »Show Controller«. Nato lahko
plavajoči gumb kontrolnika povečave tapnete dvakrat, da približate ali oddaljite, enkrat, da
prikažete kontrolnik povečave, ali ga povlečete, da se premaknete. Za premik gumba kontrolnika
povečave tapnite in držite gumb in ga povlecite na nov položaj. Za prilagajanje prosojnosti
krmilnika za povečavo pojdite v Settings > General > Accessibility > Zoom > Idle Visibility.
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Naj funkcija Zoom spremlja vaše izbire ali naslednjo točko vnosa besedila. Pojdite v Settings >
General > Accessibility > Zoom in vklopite »Follow Focus«. Če na primer uporabljate funkcijo
VoiceOver, vklop te možnosti povzroči, da okno za povečavo poveča vsak element na zaslonu, ko
ga izberete s pomočjo drgnjenja v funkciji VoiceOver.
Povečajte vaše tipkanje, ne da bi pri tem povečali tipkovnico. Pojdite v Settings > General >
Accessibility > Zoom, vklopite »Follow Focus« in izklopite »Zoom Keyboard«. Kadar besedilo
povečate med tipkanjem (na primer v Messages ali Notes), se poveča besedilo, ki ga vnašate,
tipkovnica pa ostane vidna v celoti.
Prikažite povečani del zaslona v odtenkih sive ali z obrnjenimi barvami. S tremi prsti trikrat
tapnite, nato pa v kontrolniku povečave, ki se prikaže, tapnite »Choose Filter«.
Ko uporabljate povečavo z brezžično tipkovnico Apple (glejte razdelek Uporaba brezžične
tipkovnice Apple na strani 31), slika na zaslonu sledi točki vnosa, tako da je ta vedno na
sredini zaslona.
Če imate iPhone 6 ali iPhone 6 Plus, lahko preklopite v povečavo prikaza, da omogočite prikaz
večjih kontrolnikov na zaslonu. Pojdite v Settings > Display & Brightness > View.

Invert Colors in Grayscale
Z obračanjem barv ali s spremembo barv v sivine na zaslonu mobilnika iPhone besedilo
lažje berete.
Obrnite barve zaslona. Pojdite v Settings > General > Accessibility in vklopite možnost »Invert
Colors«.
Oglejte si zaslon v sivinah. Pojdite v Settings > General > Accessibility in vklopite možnost
»Grayscale«.
Vklopite oba učinka, da omogočite obrnjene sivine. Ta učinka lahko uporabite tudi samo za
vsebino okna za povečavo – glejte Povečava na strani 160.

Izgovorjava izbire
Tudi če je funkcija VoiceOver izključena, vam lahko mobilnik iPhone na glas prebere katero koli
izbrano besedilo. Mobilnik iPhone analizira besedilo, da ugotovi, v katerem jeziku je, nato vam ga
prebere s pravilno izgovorjavo.
Vklopite izgovorjavo izbire. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Speech. Na istem
mestu lahko tudi:
••

izberete jezik, dialekt in kakovost glasu,

••

prilagodite hitrost govorjenja,

••

izberete označevanje posameznih besed med branjem.

Naj vam bo besedilo prebrano. Izberite besedilo in tapnite »Speak«.
iPhone vam lahko tudi prebere vso vsebino zaslona. Glejte Speak Screen v nadaljevanju.

Speak Screen
Mobilnik iPhone vam lahko prebere vsebino zaslona, tudi če ne uporabljate funkcije VoiceOver.
Vklopite »Speak Screen«. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Speech.
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Naj iPhone izgovori vsebino na zaslonu. Z dvema prstoma podrgnite od zgornjega dela zaslona
navzdol ali naročite Siri, naj izvaja »speak screen«. Kontrolnike, ki se pojavijo, uporabite za
prekinitev izgovorjave ali za prilagoditev hitrosti.
Označite, kaj je bilo izgovorjeno. Vklopite »Highlight Content« pod »Speak Screen«, kadar je ta
funkcija vklopljena.
Prav tako lahko mobilnik iPhone prebere samo besedilo, ki ga izberete – glejte Izgovorjava
izbire zgoraj.

Izgovorjava samobesedila
Funkcija izgovorjave samobesedila izgovori popravke besedila in predloge, ki jih mobilnik iPhone
ponuja med tipkanjem.
Vklopite ali izklopite izgovorjavo samobesedila. Pojdite v Settings > General > Accessibility >
Speak Auto-text.
Izgovorjava samobesedila deluje tudi s funkcijo VoiceOver in povečavo.

Veliko, krepko in zelo kontrastno besedilo
Prikažite večje besedilo v aplikacijah, kot so Settings, Calendar, Contacts, Mail, Messages in
Notes. Za prilagoditev drsnika pojdite v Settings > General > Text Size. Za prikaz še večjega
besedila pojdite v Settings > General > Accessibility > Larger Text in vklopite »Larger Accessibility
Sizes«.
Prikažite bolj krepko besedilo v mobilniku iPhone. Pojdite v Settings > General > Accessibility
in vklopite možnost »Bold Text«.
Povečajte kontrast besedila, kjer je to mogoče. Pojdite v Settings > General > Accessibility in
vklopite možnost »Increase Contrast«.

Oblike gumbov
Mobilnik iPhone lahko gumbom doda obarvano obliko ozadja ali jih podčrta, da se jih lažje vidi.
Poudarite gumbe. Pojdite v Settings > General > Accessibility in vklopite možnost »Button
Shapes«.

Zmanjšanje premikanja na zaslonu
Onemogočite lahko premikanje nekaterih elementov zaslona, na primer učinka paralakse ikon in
opozoril na ozadju ali prehodov premikanja.
Zmanjšajte premikanje. Pojdite v Settings > General > Accessibility in vklopite možnost »Reduce
Motion«.

Oznake stikala Vklop/izklop
Če želite enostavneje videti, ali je nastavitev vklopljena ali izklopljena, lahko mobilnik iPhone
nastavite tako, da prikaže dodatno oznako na stikalih Vklop/izklop.
Dodajanje oznake stanja stikala. Pojdite v Settings > General > Accessibility in vklopite možnost
»On/Off Labels«.
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Toni zvonjenja in vibriranja
Osebam na seznamu stikov lahko dodelite različne tone zvonjenja, da jih lahko prepoznate po
zvoku. Dodelite lahko tudi vzorce vibriranja za obvestila določenih aplikacij, za telefonske klice,
za klice z aplikacijo FaceTime ali sporočila od določenih stikov ter za obveščanje o raznih drugih
dogodkih, vključno z novo glasovno pošto, novim e-poštnim sporočilom, poslanim e-poštnim
sporočilom, tvitom, obvestilom na Facebooku in opomniki. Na voljo so obstoječi vzorci, ustvarite
lahko tudi nove. Glejte razdelek Zvoki in utišanje na strani 36.
Tone zvonjenja lahko kupite v iTunes Store v mobilniku iPhone. Glejte Poglavje 22, iTunes
Store, na strani 117.

Opisi videoposnetkov
Opisi videoposnetkov zagotavljajo govorjen opis prizorov videoposnetkov. Če imate
videoposnetek, ki vključuje opise videoposnetka, vam ga mobilnik iPhone lahko predvaja.
Vklopite opis videoposnetkov. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Video Descriptions.

Slušni pripomočki
Slušni pripomočki, izdelani za mobilnik iPhone
Če imate slušne pripomočke, izdelane za mobilnik iPhone (na voljo za mobilnik iPhone 4s ali
novejši), lahko njihove nastavitve prilagajate svojim potrebam poslušanja, pretakate zvok ali
mobilnik iPhone uporabljate kot oddaljeni mikrofon.
Seznanjanje z mobilnikom iPhone. Če vaši slušni pripomočki niso prikazani v Settings >
General > Accessibility > Hearing Aids, jih morate seznaniti z mobilnikom iPhone. Najprej
odprite vhoda za baterije na obeh slušnih pripomočkih. Nato pojdite v mobilniku iPhone v
Settings > Bluetooth in se prepričajte, da je Bluetooth vklopljen. Pojdite v Settings > General >
Accessibility > Hearing Aids. Zaprite vhoda za baterije na vaših slušnih pripomočkih in počakajte,
da se njuno ime pojavi na seznamu naprav (to lahko traja eno minuto). Ko se ime pojavi, ga
tapnite in odgovorite na zahtevo po seznanjanju.
Ko je seznanjanje končano, slišite vrsto piskov in ton, poleg slušnih pripomočkov na seznamu
naprav pa se pojavi kljukica. Seznanjanje lahko poteka tudi 60 sekund – pri tem ne pretakajte
zvoka ali kako drugače uporabljajte slušnih pripomočkov, dokler seznanjanje ni končano.
Seznanjanje je potrebno samo enkrat (in pri tem vam lahko pomaga vaš avdiolog). Nato se slušni
pripomočki vsakič, ko jih vklopite, ponovno povežejo z mobilnikom iPhone.
Prilagodite nastavitve slušnih pripomočkov in si oglejte stanje. Pojdite v Settings > General >
Accessibility > Hearing Aids ali izberite »Hearing Aids« v »Accessibility Shortcut«. Glejte razdelek
Accessibility Shortcut na strani 148. Nastavitve slušnih pripomočkov se pojavijo šele potem, ko
slušne pripomočke seznanite z mobilnikom iPhone.
Za dostop prek bližnjice z zaklenjenega zaslona pojdite v Settings > General > Accessibility >
Hearing Aids in nato vklopite »Control« na zaklenjenem zaslonu. S temi nastavitvami lahko delate
naslednje:
••

preverite stanje slušnih pripomočkov in baterije,

••

prilagodite glasnost mikrofona v okolju in izravnavo,

••

izberite, kateri slušni pripomočki (levo, desno ali oboje) naj prejemajo zvok pretoka,

••

upravljate poslušanje v živo.
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Pretakajte zvok v slušne pripomočke. Pretakajte zvok iz aplikacij Phone, Siri, Music, Videos in
drugih, tako da izberete slušne pripomočke iz menija AirPlay .
Uporabite mobilnik iPhone kot oddaljeni mikrofon. Poslušanje v živo lahko uporabljate za
pretakanje zvoka iz mikrofona v mobilniku iPhone v slušne pripomočke. Tako lahko v nekaterih
okoliščinah boljše slišite, če položite iPhone bližje viru zvoka. Trikrat kliknite gumb Home, izberite
»Hearing Aids«, nato tapnite »Start Live Listen«.
Svoje slušne pripomočke uporabljajte z več napravami iOS. Če imate več naprav iOS (na primer
iPhone in iPad), se povezava z vašimi slušnimi pripomočki samodejno preklopi z ene naprave
na drugo, kadar vaše dejavnosti proizvajajo zvok na drugi napravi, ali kadar sprejmete klic na
mobilniku iPhone. Spremenjene nastavitve v eni napravi se samodejno pošljejo v druge naprave
iOS. Da lahko izkoristite te prednosti, morajo biti vse naprave povezane z istim omrežjem Wi-Fi in
vpisane v iCloud z istim Apple ID.
Način slušnega pripomočka
Mobilnik iPhone ima način slušnega pripomočka, ki lahko, kadar je vklopljen, zmanjša motnje
pri nekaterih modelih slušnih pripomočkov. Način slušnega pripomočka zmanjša moč prenosa
mobilnega radia v pasu GSM 1900 MHz, kar lahko povzroči zmanjšani 2G mobilni prenos.
Aktivirajte način slušnega pripomočka. Pojdite v Settings > General > Accessibility >
Hearing Aids.
Združljivost s slušnimi pripomočki
FCC je sprejel pravilnik o združljivosti s slušnimi pripomočki (HAC) za digitalne brezžične
telefone. Ta pravilnik zahteva, da se določeni telefoni preizkusijo in ocenijo v skladu s standardi
združljivosti s slušnimi pripomočki C63.19-2007 ali C63.19-2011 ameriškega državnega inštituta za
standarde (ANSI).
Standard ANSI za združljivost s slušnimi pripomočki vsebuje dve vrsti ocen:
••

oceno »M« za zmanjšane motnje radijskih frekvenc za akustično združljivost s slušnimi
pripomočki, ki ne delujejo v načinu tuljave

••

oceno »T« za induktivno združljivost s slušnimi pripomočki, ki delujejo v načinu tuljave.

Te ocene so podane na lestvici od ena do štiri, kjer štiri pomeni največjo združljivost. Telefon je v
skladu s pravilnikom FCC združljiv s slušnimi pripomočki, če prejme oceno M3 ali M4 za akustično
združljivost in T3 ali T4 za induktivno združljivost.
Ocene o združljivosti mobilnika iPhone s slušnimi pripomočki najdete na spletni strani
www.apple.com/support/hac.
Ocene o združljivosti s slušnimi pripomočki ne zagotavljajo delovanja določenega slušnega
pripomočka z določenim telefonom. Nekateri slušni pripomočki lahko dobro delujejo s telefoni,
ki ne ustrezajo določenim ocenam. Če želite zagotoviti pravilno delovanje slušnega pripomočka s
telefonom, ju preizkusite skupaj pred nakupom.
Preizkus in ocena za uporabo s slušnimi pripomočki tega telefona je bila narejena za nekatere
brezžične tehnologije v telefonu. Vseeno se lahko v tej napravi uporabljajo nekatere nove
brezžične tehnologije, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi pripomočki. Pomembno
je, da različne funkcije tega telefona preizkusite temeljito in na različnih lokacijah, z vašim slušnim
pripomočkom ali polževim vsadkom, da preverite, ali slišite kakšen moteč zvok. Za informacije
o združljivosti s slušnimi pripomočki se obrnite na svojega ponudnika storitev ali podjetje
Apple. V zvezi z vprašanji glede vračanja in menjave se obrnite na svojega ponudnika storitev ali
prodajalca telefona.

Dodatek A    Accessibility

164

Mono zvok in ravnotežje
Mono zvok združi levi in desni stereo kanal v mono signal, ki se predvaja po obeh kanalih.
Ravnotežje mono signala lahko prilagodite za večjo glasnost na desnem ali levem kanalu.
Vklopite ali izklopite mono zvok. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Mono Audio.
Prilagodite ravnotežje: Pojdite v Settings > General > Accessibility in povlecite drsnik »Left Right
Stereo Balance«.

Podnaslovi in podnapisi
V aplikaciji Videos je gumb Alternate Track , ki ga lahko tapnete in tako izberete podnaslove in
podnapise v izbranem videoposnetku. Standardni podnaslovi in podnapisi so navadno že našteti,
vendar lahko mobilnik iPhone nastavite tako, da namesto njih prikaže podnaslove za gluhe in
naglušne (SDH), ko so na voljo.
Na seznamu podnaslovov in podnapisov prikažite možnosti za gluhe in naglušne. Pojdite v
Settings > General > Accessibility > Subtitles & Captioning in vklopite »Closed Captions + SDH«.
S tem vklopite tudi podnaslove in podnapise v aplikaciji Videos.
Izberite podnaslove in podnapise, ki so na voljo. Medtem ko gledate videoposnetek v aplikaciji
Videos, tapnite .
Prilagodite podnaslove in podnapise. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Subtitles &
Captioning > Style, kjer lahko izberete obstoječi slog podnapisov ali ustvarite lasten slog glede
na:
••

pisavo, velikost in barvo,

••

barvo ozadja in zamegljenost,

••

zamegljenost ozadja, slog roba in označevanje.

Vsi videoposnetki ne vsebujejo podnapisov za gluhe in naglušne.

Siri
Z aplikacijo Siri lahko z glasom odpirate aplikacije in funkcija VoiceOver vam lahko prebere
odzive aplikacije Siri. Glejte Poglavje 4, Siri, na strani 49.

Tipkovnice v ležeči orientaciji
Številne aplikacije, tudi Mail, Safari, Messages, Notes in Contacts, omogočajo, da lahko iPhone
med tipkanjem zasučete in uporabljate večjo tipkovnico.

Velika tipkovnica telefona
Kličete preprosto tako, da tapnete vnose na seznamih stikov in priljubljenih. Ko morate vnesti
številko, ki jo želite poklicati, vam to olajša velika številska tipkovnica mobilnika iPhone. Glejte
razdelek Vzpostavljanje klica na strani 51.

Bliskavica LED za opozorila
Če ne slišite zvokov za dohodne klice in drugih opozoril, lahko iPhone zabliska z bliskavico
LED (poleg leče kamere na zadnji strani mobilnika iPhone). Ta možnost deluje le, ko je iPhone
zaklenjen ali v načinu mirovanja.
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Vklopite bliskavico LED za opozorila. Pojdite v Settings > General > Accessibility > LED Flash
for Alerts.

Preusmerjanje zvoka klicev
Zvok dohodnih ali odhodnih klicev lahko samodejno preusmerite v slušalke ali zvočnik
mobilnika iPhone.
Preusmerite zvok za klice. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Call Audio Routing in
izberite, kako želite poslušati in odgovarjati na klice.
Zvok klicev lahko usmerite tudi v slušne pripomočke; glejte razdelek Slušni pripomočki na
strani 163.

Preprečevanje hrupa telefona
Mobilnik iPhone uporablja preprečevanje zvoka, da zmanjša hrup iz ozadja.
Vklopite ali izklopite preprečevanje hrupa. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Phone
Noise Cancelation.

Vodeni dostop
Z vodenim dostopom se lahko mobilnik iPhone osredotoči na eno opravilo. Vodeni dostop omeji
mobilnik iPhone na eno aplikacijo in vam dovoli upravljanje funkcij aplikacije. Uporabite voden
dostop za:
••

začasno omejitev mobilnika iPhone na določeno aplikacijo,

••

onemogočanje delov zaslona, ki niso relevantni za opravilo, ali delov, v katerih bi nenamerna
gesta povzročila odvračanje,

••

omejitev časa, v katerem se lahko uporablja aplikacija,

••

onemogočanje gumba Vklop/izklop ali gumbov za glasnost v mobilniku iPhone.

Vklopite vodeni dostop. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Guided Access, kjer lahko:
••

vključite ali izključite voden dostop,

••

nastavite geslo, ki nadzira uporabo vodenega dostopa in preprečuje zapuščanje aktivne seje,

••

nastavite, ali so med sejo na voljo druge bližnjice do pripomočkov za osebe s
posebnimi potrebami.

Začnite sejo vodenega dostopa. Po vklopu funkcije Guided Access odprite aplikacijo, ki jo želite
zagnati, in nato trikrat kliknite gumb Home. Prilagodite nastavitve za sejo, nato kliknite »Start«.
••

Onemogočanje upravljanja aplikacij na zaslonu aplikacij: del zaslona, ki ga želite onemogočiti,
omejite s krogom ali pravokotnikom. Lik povlecite na pravo mesto ali uporabite ročice, da
prilagodite njegovo velikost.

••

Omogočanje gumba Vklop/izklop ali gumbov za glasnost: Tapnite »Options« pod »Hardware
Buttons«.

••

Kako mobilniku iPhone preprečite preklapljanje med pokončno in ležečo orientacijo ali odzivanje
na druge gibe: tapnite »Options« in izklopite »Motion«.

••

Kako preprečite tipkanje: tapnite »Options« in izklopite »Keyboards«.

••

Kako onemogočite dotike zaslona: na dnu zaslona izklopite »Touch«.

••

Kako nastavite omejitev trajanja seje: tapnite možnost »Time Limit Options« na dnu zaslona.
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Kako končate sejo: trikrat kliknite gumb Home, vnesite geslo funkcije »Guided Access« ali
uporabite Touch ID.

Upravljanje preklapljanja
Z upravljanjem preklapljanja nadzirate mobilnik iPhone z enim ali več stikali. Uporabite
katerega koli od načinov za izvajanje dejanj, kot so izbiranje, tapkanje, vlečenje, tipkanje in celo
prostoročno risanje. Osnovna tehnika je, da s stikalom izberete element ali mesto na zaslonu in
nato z istim stikalom (ali drugim) izberete dejanje, ki ga boste izvedli na elementu ali mestu. Tri
osnovne metode so:
••

Skeniranje elementa (privzeto), ki označi različne elemente na zaslonu, dokler enega ne izberete.

••

Skeniranje točke, pri čemer s križcem izberete mesto na zaslonu.

••

Ročna izbira, pri čemer se z elementa na element premikate na zahtevo (zahteva več stikal).

Ko izberete posamezen element (ne skupino elementov), se pri uporabi vseh metod prikaže
meni, v katerem izberete vrsto dejanja za izbrani element (tapkanje, vlečenje ali ščipanje).
Če uporabljate več stikal, lahko nastavite, da vsako od njih izvede določeno dejanje in prilagodite
svojo metodo izbiranja elementa. Namesto samodejnega skeniranja elementov na zaslonu lahko
nastavite stikala, tako da se na primer premikajo na naslednji ali prejšnji element na zahtevo.
Delovanje upravljanja preklapljanja lahko prilagodite na več načinov, ki ustrezajo vašim
posebnim potrebam.

Dodajanje stikala in vklop upravljanja preklapljanja
Kot stikalo lahko uporabljate kar koli od naštetega:
••

Zunanje prilagoditveno stikalo. Izbirate lahko med različnimi priljubljenimi stikali USB
ali Bluetooth.

••

Zaslon »iPhone«. Tapnite zaslon, da sprožite stikalo.

••

Kamera FaceTime mobilnika iPhone. Premaknite glavo, da sprožite stikalo. Kamero lahko
uporabljate kot dve stikali; eno, ko obrnete glavo v levo in drugo, ko obrnete glavo v desno.

Dodajte stikalo in mu izberite dejanje. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Switch
Control > Switches. Če uporabljate le eno stikalo, je to privzeto stikalo za izbiranje elementov.
Če dodajate zunanje stikalo, ga morate najprej povezati z mobilnikom iPhone, preden se pojavi
na seznamu stikal, ki so na voljo. Sledite navodilom, ki so priložena stikalu. Če se povezuje
prek funkcije Bluetooth, ga morate seznaniti z mobilnikom iPhone – vklopite stikalo, pojdite v
Settings > Bluetooth, tapnite stikalo in sledite navodilom na zaslonu. Več informacij najdete v
razdelku Naprave Bluetooth na strani 42.
Vklopite upravljanje preklapljanja. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Switch Control
ali uporabite možnost »Accessibility Shortcut« – glejte Accessibility Shortcut na strani 148.
Izklopite upravljanje preklapljanja. S poljubno metodo skeniranja izberite in tapnite Settings >
General > Accessibility > Switch Control. Ali trikrat kliknite gumb Home.

Osnovne tehnike
Osnove upravljanja preklapljanja so enake tako za skeniranje elementa kot tudi za
skeniranje točke.
Izberite element. Ko je element izbran, sprožite stikalo, ki ste ga nastavili kot stikalo za izbiranje
elementov. Če uporabljate eno stikalo, je to privzeto stikalo za izbiranje elementov.
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Izvedite dejanje na izbranem elementu. V meniju upravljanja, ki se prikaže, ko izberete element,
izberite želeni ukaz. Postavitev menija je odvisna od tega, ali uporabljate možnost »Auto Tap«.
••

Če je možnost »Auto Tap« izklopljena: V meniju upravljanja sta samo gumba »Tap« in »More«
(dve piki na dnu). Če ste na delu zaslona, kjer je mogoče pomikanje, se pojavi tudi gumb
»Scroll«. Če želite tapniti označen element, sprožite gumb za izbiranje elementov, ko je
označen gumb »Tap«. Za ogled dodatnih gumbov za dejanja izberite »More« na dnu menija.
Če imate več stikal, lahko enega nastavite samo za tapkanje.

••

Če je možnost »Auto Tap« vklopljena: Če želite tapniti element, ne naredite ničesar – element se
tapne samodejno, ko poteče interval »Auto Tap« (0,75 sekunde, če ga niste spremenili). Če si
želite ogledati meni upravljanja, sprožite gumb za izbiranje elementov, preden poteče interval
»Auto Tap«. Meni upravljanja preskoči gumb »Tap« in se pomakne na celotni nabor gumbov
za dejanja.

Vklopite možnost »Auto Tap«. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Switch Control >
Auto Tap. Če želite tapniti element pri vklopljeni možnosti »Auto Tap«, počakajte, da poteče
interval »Auto Tap«.
Zapiranje menija upravljanja brez izbire dejanja. Tapnite, ko je izvirni element označen, in vse
ikone v meniju upravljanja se zasenčijo. Ali pa v meniju upravljanja izberite »Escape«. Meni se
zapre, ko obidete zaslon tolikokrat, kot ste določili v Settings > General > Accessibility > Switch
Control > Loops.
Na zaslonu izvedite gibe. V meniju upravljanja izberite možnost »Gestures«.
Pomaknite se po zaslonu. Izberite element na delu zaslona, po katerem se je mogoče pomikati,
in:
••

če je možnost »Auto Tap« izklopljena: v meniju upravljanja izberite gumb »Scroll Down« (zraven
gumba »Tap«). Če želite več možnosti pomikanja, izberite »More« in nato »Scroll«.

••

Če je možnost »Auto Tap« vklopljena: v meniju upravljanja izberite možnost »Scroll«. Če je na
voljo več dejanj, boste morda najprej morali izbrati »More«.

Tapnite gumb »Home«. V meniju upravljanja izberite možnost »Home«.
Izvedite druga dejanja v napravi. Izberite poljuben element in nato v meniju, ki se prikaže,
izberite »Device«. Za posnemanje teh dejanj uporabite meni:
••

Klik gumba Home

••

Dvoklik gumba Home za opravljanje več nalog hkrati

••

Odpiranje aplikacije Notification Center ali Control Center

••

Pritisk gumba Vklop/izklop za zaklep mobilnika iPhone

••

Zasuk mobilnika iPhone

••

Zamenjava stikala Glasno/tiho

••

Pritisk gumbov za glasnost

••

Držite gumb Home, če želite odpreti aplikacijo Siri

••

Trojni klik gumba Home

••

Tresenje mobilnika iPhone

••

Hkratni pritisk gumbov Home in Vklop/izklop za zajem posnetka zaslona

••

Z dvema prstoma podrgnite od zgoraj navzdol, da iPhone izgovori vsebino na zaslonu (če je
funkcija »Speak Screen« vklopljena).

Dodatek A    Accessibility

168

Skeniranje elementov
Skeniranje elementov izmenično označuje elemente ali skupine elementov na celotnem zaslonu,
dokler ne sprožite stikala za izbiranje elementov. Če obstaja več elementov, jih funkcija Switch
Control označuje v skupinah. Ko izberete skupino, se označevanje nadaljuje z elementi v skupini.
Ko izberete posamezni element, se skeniranje zaključi in prikaže se meni upravljanja. Skeniranje
elementov je privzeti način, ko prvič vklopite upravljanje preklapljanja.
Izberite element ali vnesite skupino. Glejte (ali poslušajte), kako se označujejo elementi. Ko se
element, ki ga želite upravljati, (ali skupina, v kateri je element) označi, sprožite stikalo za izbiranje
elementa. Nadaljujte naprej po elementih, dokler ne izberete posameznega elementa, ki ga
želite upravljati.
Umaknite se iz skupine. Sprožite stikalo za izbiranje elementov, ko se okoli skupine ali elementa
prikaže črtkasta oznaka.
Zapiranje menija upravljanja brez izvedbe dejanja. Sprožite stikalo za izbiranje elementov, ko je
element označen. Ali pa v meniju upravljanja izberite »Escape«.
Poslušajte imena elementov, ko se označijo. Pojdite v Settings > General > Accessibility >
Switch Control in vklopite možnost »Speech«. Ali pa v meniju upravljanja izberite »Settings« in
izberite »Speech On«.
Upočasnite skeniranje. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Switch Control > Auto
Scanning Time.

Skeniranje točke
S skeniranjem točke lahko izberete element na zaslonu, tako da ga pokažete s križcem.
Preklopite na skeniranje točke. Skeniranje elementa uporabite, da v meniju upravljanja izberete
možnost »Point Mode«. Ko zaprete meni, se prikaže navpični križec.
Izberite element. Sprožite stikalo za izbiranje elementov, ko je želeni element v širokem
vodoravnem pasu za skeniranje, nato pa stikalo še enkrat sprožite, ko je tenka črta za skeniranje
na elementu. Ponovite pri navpičnem skeniranju.
Natančneje določite točko izbire. V meniju upravljanja izberite možnost »Refine Selection«.
Vrnite se na skeniranje elementa. V meniju upravljanja izberite možnost »Item Mode«.

Ročna izbira
Z uporabo namenskih stikal lahko neposredno izberete element zaslona, namesto da mobilnik
iPhone označuje vsak element.
Prenehajte s skeniranjem in sami označite elemente. Dodajte dodatna stikala poleg stikala
za izbiranje elementov, da izvedete dejanja, kot sta premik na naslednji element in vračanje
na prejšnji element. (Pri teh stikalih lahko uporabite kamero iPhone FaceTime z gibi v levo in
desno.) Ko ste dodali stikala, izklopite Settings > General > Accessibility > Switch Control >
Auto Scanning.
Pomembno:  Če uporabljate le eno stikalo, ne izklopite samodejnega skeniranja. Potrebujete vsaj
dva: enega, da se premaknete na element, in drugega, da element izberete.

Nastavitve in prilagoditve
Prilagodite osnovne nastavitve. Pojdite v Settings > General > Accessibility > Switch Control,
kjer lahko:
••

dodate stikala in določajte njihovo funkcijo,

••

izklopite samodejno skeniranje (če ste dodali preklop »Move to Next Item«),
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••

prilagajate hitrost skeniranja elementov,

••

začasno zaustavite skeniranje na prvem elementu v skupini,

••

izberete, kolikokrat želite obiti zaslon, preden skrijete upravljanje preklapljanja,

••

vklopite ali izklopite možnost »Auto Tap« in nastavite interval za opravljanje drugega preklopa,
da se prikaže meni upravljanja,

••

nastavite, ali naj se dejanje ponavlja, ko držite preklop, in kako dolgo je treba počakati pred
ponovitvijo,

••

nastavite, ali je treba preklop, preden se uveljavi kot dejanje preklopa, pritisniti, in kako dolgo
ga je treba držati,

••

nastavite, da upravljanje preklopa zanemari nehotene ponovitve sprožitev preklopa,

••

prilagodite hitrost skeniranja točke,

••

vklopite zvočne učinke ali glasno branje elementov med skeniranjem,

••

izbirate, kaj vključiti v meni »Switch Control«,

••

nastavite, ali naj bodo elementi v skupinah med skeniranjem elementov,

••

povečate kazalec za izbiranje ali spremenite njegovo barvo,

••

shranite gibe po meri v meni upravljanja (v Gestures > Saved),

Natančno nastavite upravljanje preklapljanja. V meniju upravljanja izberite možnost »Settings«,
da lahko storite naslednje:
••

prilagodite hitrost skeniranja,

••

spremenite lokacijo menija upravljanja,

••

preklopite med načinom skeniranja elementa in načinom skeniranja točke,

••

izberete, ali način skeniranja točke prikaže križec ali mrežo,

••

obrnete smer skeniranja,

••

vklopite ali izklopite zvok ali spremljevalni govor,

••

izklopite skupine za skeniranje posameznih elementov.

AssistiveTouch
Funkcija AssistiveTouch vam pomaga pri uporabi mobilnika iPhone, če vas prsti pri dotikanju
zaslona ali pritiskanju gumbov ne ubogajo. Pri gibih, ki jih težko izvajate, si lahko pomagate
tudi s funkcijo AssistiveTouch brez dodatka. Za upravljanje mobilnika iPhone lahko s funkcijo
AssistiveTouch uporabite tudi prilagodljiv dodatek (kot je igralna palica).
Meni AssistiveTouch vam omogoča izvajanje naslednjih dejanj s tapkanjem (ali enakovrednim
dejanjem v vašem dodatku):
••

pritisk gumba Home,

••

klicanje Siri,

••

izvajanje gibov z več prsti,

••

dostopanje do storitve »Control Center« ali »Notification Center«,

••

prilagajanje glasnosti mobilnika iPhone,

••

Tresenje mobilnika iPhone

••

zajemanje posnetka zaslona,
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Vklopite AssistiveTouch. Pojdite v Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch ali
uporabite možnost »Accessibility Shortcut«. Glejte razdelek Accessibility Shortcut na strani 148.
Ko je funkcija AssistiveTouch vklopljena, se na zaslonu prikaže plavajoči gumb menija.
Prikažite ali skrijte meni. Tapnite plavajoči gumb menija ali kliknite sekundarni gumb na
vašem dodatku.
Simulirajte pritiskanje gumba Home. Tapnite gumb menija in nato »Device«.
Zaklenite ali zasučite zaslon, prilagodite glasnost mobilnika iPhone ali simulirajte tresenje
mobilnika iPhone. Tapnite gumb menija in nato »Device«.
Izvedite drgnjenje ali vlečenje z 2, 3, 4 ali 5 prsti. Tapnite gumb menija, tapnite Device > More >
Gestures in nato število prstov, potrebnih za gib. Ko se na zaslonu prikažejo ustrezni krogi,
podrgnite ali povlecite v smeri, ki jo zahteva gib. Ko končate, tapnite gumb menija.
Izvedite gib ščipanja. Tapnite gumb menija, nato »Favorites« in »Pinch«. Ko se prikažejo krogi
ščipanja, se dotaknite zaslona kjer koli, da premaknete kroge ščipanja, nato jih povlecite
navznoter ali navzven, da izvedete gib ščipanja. Ko končate, tapnite gumb menija.
Ustvarite lastni gib. V meni upravljanja lahko dodate lastne priljubljene gibe (na primer
tapkanje in držanje ali zasuk z dvema prstoma). Tapnite gumb menija, nato »Favorites« in prazno
mesto giba. To lahko storite tudi v Settings > General > Accessibility > AssistiveTouch > Create
New Gesture.
1. primer: Če želite ustvariti gib zasuka, pojdite v Settings > General > Accessibility >
AssistiveTouch > Create New Gesture. Na zaslonu za snemanje giba, ki vas pozove, da se ga
dotaknete, če želite ustvariti gib, zasučite dva prsta na zaslonu mobilnika iPhone okoli točke med
njima. (To lahko storite z enim prstom ali pisalom – narišite vsak lok posebej enega za drugim.)
Če gib ni ravno takšen, kot želite, tapnite »Cancel« in poskusite znova. Ko ste z gibom zadovoljni,
tapnite »Save« in ga poimenujte (na primer »Zasuk 90«). Če želite nato na primer zasukati
pogled v aplikaciji Maps, jo odprite, tapnite gumb menija AssistiveTouch in izberite »Zasuk 90«
v možnosti »Favorites«. Ko se prikažejo modri krogi, ki predstavljajo začetne položaje prstov, jih
povlecite na točko, okoli katere želite zasukati zemljevid, in nato spustite. Ustvarite lahko več
gibov z različnimi stopnjami zasuka.
2. primer: Ustvarimo gib dotika in držanja, s katerim zaženete prerazporejanje ikon na domačem
zaslonu. Tokrat na zaslonu za snemanje giba držite svoj prst na eni točki, dokler vrstica
napredovanja snemanja ne doseže polovice, in nato dvignite prst. Pazite, da med snemanjem ne
premaknete prsta, sicer bo gib posnet kot vlečenje. Tapnite »Save« in poimenujte gib. Če želite
uporabiti gib, tapnite gumb menija AssistiveTouch in izberite gib v možnosti »Favorites«. Ko se
prikaže moder krog, ki predstavlja vaš dotik, ga povlecite čez ikono domačega zaslona in spustite.
Če snemate zaporedje tapkanja in vlečenja, se ti istočasno predvajajo. Če na primer z enim
prstom ali pisalom snemate štiri ločena in zaporedna tapkanja na štirih položajih na zaslonu, se
ustvari simultano tapkanje s štirimi prsti.
Zapustite meni brez izvedbe giba. Tapnite kjer koli zunaj menija. Za vrnitev v prejšnji meni
tapnite puščico v sredini menija.
Premaknite gumb menija. Povlecite ga na kateri koli rob zaslona.
Prilagodite hitrost sledenja vašega dodatka. Pojdite v Settings > General > Accessibility >
AssistiveTouch > Touch speed.
Skrijte gumb menija (s priključenim dodatkom). Pojdite v Settings > General > Accessibility >
AssistiveTouch > Always Show Menu.
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Podpora TTY
Z vmesnikom TTY za iPhone (na prodaj ločeno v več območjih) lahko iPhone povežete z napravo
TTY. Obiščite spletno stran www.apple.com/store (morda ni na voljo na vseh območjih) ali se
obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Apple.
Povežite iPhone z napravo TTY. Pojdite v Settings > Phone in vklopite možnost »TTY«. Nato prek
vmesnika TTY za iPhone povežite iPhone z napravo TTY.
Ko je TTY v mobilniku iPhone vključen, se v vrstici stanja na vrhu zaslona prikaže ikona
TTY . Več informacij o uporabi določene naprave TTY najdete v dokumentaciji, ki je bila
priložena napravi.
Opomba:  Neprekinjeno delovanje ni na voljo za podporo TTY.

Vizualna glasovna pošta
S kontrolniki za predvajanje in premor v vizualni glasovni pošti lahko upravljate predvajanje
sporočil. Povlecite drsnik v vrstici predvajanja, če želite znova predvajati del sporočila, ki ste ga
slabo razumeli. Glejte razdelek Vizualna glasovna pošta na strani 55.

Glasovno upravljanje
Glasovno upravljanje omogoča klicanje in upravljanje predvajanja glasbe z glasovnimi ukazi.
Glejte razdelek Vzpostavljanje klica na strani 51 in Siri in glasovno upravljanje na strani 75.

Dostopnost v operacijskem sistemu OS X
Pri uporabi iTunes za sinhronizacijo z mobilnikom iPhone izkoristite prednosti funkcij za osebe
s posebnimi potrebami v operacijskem sistemu OS X. V aplikaciji »Finder« izberite Help >
Help Center in poiščite »accessibility«.
Več informacij o pripomočkih za osebe s posebnimi potrebami mobilnika iPhone in
operacijskega sistema OS X najdete na spletni strani www.apple.com/accessibility.
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Uporaba mednarodnih tipkovnic
Mednarodne tipkovnice omogočajo vnos besedila v različnih jezikih, tudi azijskih in tistih, katerih
pisava je zapisana od desne proti levi. Za seznam podprtih tipkovnic pojdite na spletno mesto
www.apple.com/si/iphone, izberite svoj mobilnik iPhone, kliknite »Tech Specs« in se pomaknite
do možnosti »Languages«.
Upravljajte tipkovnice. Pojdite v Settings > General > Keyboard > Keyboards.
••

Dodajanje tipkovnice: tapnite »Add New Keyboard«, nato s seznama izberite tipkovnico.
Ponovite, če želite dodati več tipkovnic.

••

Odstranjevanje tipkovnice: tapnite »Edit«, tapnite
tapnite »Delete« in nato tapnite »Done«.

••

Urejanje seznama tipkovnic: tapnite »Edit«, povlecite
seznamu in nato tapnite »Done«.

poleg tipkovnice, ki jo želite odstraniti,
poleg tipkovnice na novo mesto na

Če želite vnesti besedilo v drugem jeziku, preklopite med tipkovnicami.
Preklapljajte med tipkovnicami med tipkanjem. Pritisnite tipko z globusom
in jo držite,
da prikažete vse omogočene tipkovnice. Želeno tipkovnico izberete tako, da s prstom zdrsite
do imena tipkovnice in ga dvignete. Tipka z globusom
se prikaže le, če omogočite več kot
eno tipkovnico.
Lahko tudi tapnete . Ko tapnete , se za kratek čas prikaže ime na novo aktivirane tipkovnice.
Tapnite večkrat zapored, da prikažete druge omogočene tipkovnice.
Veliko tipkovnic omogoča vnos črk, številk in simbolov, ki niso vidni na tipkovnici.
Vnesite naglašene črke ali druge znake. Dotaknite se sorodne črke, številke ali simbola, nato
podrsajte, da izberete različico. Na primer:
••

Na tajski tipkovnici: izberite izvirne številke, tako da se dotaknete sorodne arabske številke in
jo držite.

••

Na kitajski, japonski ali arabski tipkovnici: na vrhu tipkovnice se prikažejo predlagani
znaki. Tapnite predlagani znak, ki ga želite vnesti, ali podrgnite levo, da prikažete več
predlaganih znakov.

Uporabite razširjen seznam predlaganih znakov. Tapnite puščico gor na desni za ogled
celotnega seznama predlaganih znakov.
••

Pomikanje po seznamu: podrgnite navzgor ali navzdol.

••

Vrnitev na kratek seznam: tapnite puščico navzdol.

Ko uporabljate nekatere kitajske in japonske tipkovnice, lahko izdelate bližnjico za pare besed in
vnosov. Bližnjica se doda v osebni slovar. Ko uporabljate podprto tipkovnico in vnašate bližnjico,
se povezana beseda ali par besed ali vnosov nadomesti z bližnjico.
Vklopite ali izklopite bližnjice. Pojdite v Settings > General > Keyboard > Shortcuts. Bližnjice so
na voljo za:
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••

poenostavljeno kitajščino: Pinyin

••

tradicionalno kitajščino: Pinyin in Zhuyin

••

japonščino: Romaji in 50 tipk

Ponastavite svoj osebni slovar. Pojdite v Settings > General > Reset > Reset Keyboard Dictionary.
Vse besede in bližnjice po meri so izbrisane, slovar tipkovnice pa se vrne v privzeto stanje.

Posebni načini vnosa
S tipkovnicami lahko nekatere jezike vnesete na več načinov. Nekaj primerov predstavljajo
kitajska vnosa znakov cangjie in wubihua, japonski znaki kana ter čustveni simboli. Kitajske znake
lahko na zaslonu pišete tudi s prstom ali pisalom.
Sestavite kitajske znake iz tipk, ki predstavljajo dele znakov cangjie. Med tipkanjem se
prikazujejo predlagani znaki. Tapnite znak, ki ga želite izbrati, ali vnesite največ petih sestavljenih
znakov, če želite videti več možnosti.
Sestavite kitajske znake wubihua (poteza). Kitajske znake sestavite s tipkovnico, tako da
uporabite največ pet potez v pravilnem zaporedju: vodoravna, navpična, levo usmerjena, desno
usmerjena in kljukica. Kitajski znak 圈 (krog) je na primer treba začeti z navpično potezo 丨.
••

Med tipkanjem se prikazujejo predlagani kitajski znaki (najprej se prikažejo najpogosteje
uporabljeni znaki). Tapnite znak, ki ga želite izbrati.

••

Če niste prepričani, ali je poteza pravilna, vnesite zvezdico (*). Če želite videti več možnosti
znakov, vnesite drugo potezo ali se pomaknite po seznamu znakov.

••

Tapnite ustrezno tipko (匹配), če želite prikazati samo znake, ki se popolnoma ujemajo z
vnesenimi potezami.

Pišite kitajske znake. Ko je vklopljen poenostavljeni ali tradicionalni kitajski rokopis, kitajske
znake pišete s prstom neposredno na zaslon. Ko pišete poteze znaka, jih iPhone prepozna in na
seznamu prikaže ustrezne znake, z najbolj podobnimi na vrhu. Ko izberete znak, se na seznamu
kot dodatna možnost prikaže znak, ki mu običajno sledi.

Ujemajoči se znaki

Vnesete lahko tudi nekatere zapletene znake, kot je 鱲 (del imena mednarodnega letališča v
Hongkongu), tako da v zaporedju napišete dva ali več sestavnih znakov. Tapnite znak, če želite
zamenjati vnesene znake. Prepoznajo se tudi znaki latinice.
Vnesite japonske znake kana. Zloge izberite s tipkovnico Kana. Za več možnosti zlogov povlecite
seznam v levo ali tapnite puščično tipko.
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Vnesite japonske znake romaji. Zloge vnesite s tipkovnico Romaji. Na vrhu tipkovnice se
prikažejo alternativne možnosti – tapnite eno, da jo vnesete. Za več možnosti zlogov tapnite
puščično tipko in v oknu izberite drug zlog ali besedo.
Vnesite čustvene simbole. Uporabite japonsko tipkovnico Kana in tapnite tipko

. Lahko tudi:

••

uporabite japonsko tipkovnico Romaji (QWERTY – japonska postavitev): Tapnite
tipko .

••

uporabite kitajsko tipkovnico (poenostavljeno ali tradicionalno) Pinyin ali (tradicionalno) Zhuyin:
Tapnite
, nato tapnite tipko .

Dodatek B    International Keyboards

, nato tapnite

175

C

S podporo za varen dostop do poslovnih omrežij, imenikov, aplikacij po meri in strežnika
Microsoft Exchange je iPhone pripravljen na delo. Podrobne informacije o uporabi mobilnika
iPhone v poslovnem življenju najdete na spletni strani www.apple.com/iphone/business.

Mail, Contacts in Calendar
Če želite uporabljati mobilnik iPhone s službenimi računi, morate vedeti, katere nastavitve
zahteva vaša organizacija. Če ste mobilnik iPhone prejeli od svoje organizacije, so nastavitve
in aplikacije morda že nameščene. Če je mobilnik iPhone vaš, vam lahko nastavitve posreduje
skrbnik sistema, pri čemer jih lahko vnesete sami ali se povežete s strežnikom za upravljanje
mobilnih naprav, ki namesti želene nastavitve in aplikacije.
Nastavitve organizacije in računi so večinoma v konfiguracijskih profilih. Morda boste morali
namestiti konfiguracijski profil, ki so vam ga poslali po e-pošti ali ga lahko prenesete s spletne
strani. Ko odprete datoteko, vas iPhone prosi za dovoljenje, da namesti profil, in prikaže
informacije o tem, kaj vsebuje.
Ko namestite konfiguracijski profil, ki nastavi za vas tudi račun, v večini primerov ne morete
spremeniti nastavitev mobilnika iPhone. Vaša organizacija je morda vklopila možnost »AutoLock« in zahteva, da nastavite geslo, ki bo ščitilo podatke v računih, do katerih boste dostopali.
Svoje profile si lahko ogledate v Settings > General > Profiles. Če profil izbrišete, se odstranijo vse
nastavitve in računi, povezani z njim, vključno z aplikacijami, ki jih je zagotovila vaša organizacija
ali ste jih prenesli sami. Če za brisanje profila potrebujete geslo, se obrnite na skrbnika sistema.

Omrežni dostop
VPN (navidezno zasebno omrežje) omogoča varen dostop prek interneta do zasebnih virov, na
primer do omrežja vaše organizacije. Morda boste morali iz spletne trgovine App Store namestiti
aplikacijo VPN, ki konfigurira mobilnik iPhone za dostop do določenega omrežja. Za informacije o
aplikacijah in nastavitvah, ki jih potrebujete, se obrnite na skrbnika sistema.

Aplikacije
Poleg vdelanih aplikacij in tistih, ki jih dobite v trgovini App Store, bo vaša organizacija morda
zahtevala, da imate nameščene še katere druge aplikacije. Morda boste dobili vnaprej plačano
odkupno kodo za trgovino App Store. Ko prenesete aplikacijo z odkupno kodo, postane vaša,
čeprav jo je v resnici za vas kupila vaša organizacija.
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Organizacija lahko v trgovini App Store tudi kupi programske licence, ki vam jih nato dodeli za
določeno obdobje, vendar ostanejo njena last. Za dostop do teh aplikacij boste prejeli povabilo za
sodelovanje v programu vaše organizacije. Ko ste vpisani z Apple ID-jem, dobite poziv, da aplikacije,
ki so vam dodeljene, namestite. Najdete jih tudi na svojem seznamu »Purchased« v trgovini App
Store. Tako prejeta aplikacija je odstranjena, če jo organizacija dodeli nekomu drugemu.
Organizacija lahko tudi razvije aplikacije po meri, ki niso na voljo v trgovini App Store. Namestili
jih boste s spletne strani, če pa vaša organizacija uporablja upravljanje mobilnih naprav, boste
prejeli obvestilo, da jih lahko namestite prek povezave OTA (over the air). Te aplikacije so last
vaše organizacije. Če konfiguracijski profil izbrišete ali prekinete povezavo mobilnika iPhone s
strežnikom za upravljanje mobilnih naprav, se aplikacije odstranijo ali prenehajo delovati.
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Pomembne varnostne informacije
OPOZORILO:  Če ne upoštevate teh varnostnih navodil, lahko pride do požara, električnega
udara, telesnih poškodb ali poškodb mobilnika iPhone oz. druge lastnine. Pred prvo uporabo
mobilnika iPhone preberite vse varnostne informacije spodaj.
Ravnanje Z mobilnikom iPhone ravnajte previdno. Izdelan je iz kovine, stekla in plastike, v njem
so občutljive elektronske komponente. Mobilnik iPhone se lahko poškoduje, če vam pade na tla,
se zažge, predre ali stisne, ali če pride v stik s tekočino. Ne uporabljajte poškodovanega mobilnika
iPhone, na primer če ima počen zaslon, saj lahko to povzroči poškodbe. Če vas skrbi, da ne bi
opraskali površine mobilnika iPhone, uporabite etui ali pokrov.
Popravila Mobilnika iPhone ne odpirajte in popravil na njem ne izvajajte sami. Z razstavljanjem
lahko poškodujete mobilnik iPhone ali sebe. Če je mobilnik iPhone poškodovan, ne deluje
pravilno ali če pride v stik s tekočino, se obrnite na podjetje Apple ali na pooblaščenega
ponudnika storitev Apple. Več informacij o tem, kako do servisnih storitev, najdete na naslovu
www.apple.com/support/iphone/service/faq.
Baterija Baterije iPhone ne poskušajte zamenjati sami – lahko jo poškodujete, zaradi česar se
lahko pregreje in povzroči poškodbe. Litij-ionsko baterijo v mobilniku lahko zamenja samo
podjetje Apple ali pooblaščen ponudnik storitev Apple in se mora reciklirati ali zavreči ločeno
od ohišja. Baterije ne sežigajte. Za več informacij o recikliranju in menjavi baterije obiščite
www.apple.com/si/batteries/.
Odvračanje pozornosti V nekaterih okoliščinah vam lahko uporaba mobilnika iPhone odvrne
pozornost in povzroči nevarno situacijo (ne uporabljajte na primer slušalk, ko ste na kolesu).
Upoštevajte pravila, ki prepovedujejo ali omejujejo uporabo mobilnih telefonov ali slušalk.
Navigacija Zemljevidi, navodila za pot, funkcija Flyover in lokacijske aplikacije so odvisne od
podatkovnih storitev. Te podatkovne storitve se lahko spremenijo in morda niso na voljo na vseh
območjih, zaradi česar zemljevidi, navodila, aplikacije Flyover in lokacijske informacije morda
niso na voljo, so napačne ali niso popolne. Nekatere funkcije aplikacije Maps zahtevajo lokacijske
storitve. Primerjajte informacije iz mobilnika iPhone z vašo okolico in v primeru neskladnosti
upoštevajte znake v okolici. Teh storitev ne uporabljajte med dejavnostmi, ki zahtevajo vašo
popolno pozornost. Vedno upoštevajte nameščene znake ter zakone in predpise na območjih,
kjer uporabljajte mobilnik iPhone, ter vedno delujte po zdravi pameti.
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Polnjenje Mobilnik iPhone polnite s priloženim kablom in napajalnikom USB ali kabli in
napajalniki »Made for iPhone« drugih proizvajalcev, ki so združljivi z USB 2.0 ali novejšimi,
ali napajalniki, ki so v skladu z veljavno zakonodajo države in z enim ali več naslednjimi
standardi: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 ali drugim veljavnim
standardom za interoperabilnost napajalnikov za mobilne telefone. Za povezavo mobilnika
iPhone z združljivimi napajalniki bo morda potreben Adapter USB iPhone Micro (na voljo
ločeno v nekaterih območjih) ali drug adapter. Združljivi so le napajalniki micro USB v nekaterih
regijah, ki so v skladu z veljavnimi standardi za interoperabilnost napajalnikov za mobilne
naprave. Če želite izvedeti, ali je vaš napajalnik micro USB v skladu s temi standardi, kontaktirajte
njegovega proizvajalca.
Uporaba poškodovanih kablov ali napajalnikov ali polnjenje v vlažnem okolju lahko povzročita
požar, električni udar, poškodbe uporabnika ali mobilnika iPhone in druge lastnine. Pri uporabi
napajalnika USB Apple za polnjenje mobilnika iPhone se prepričajte, da je kabel USB popolnoma
vstavljen v napajalnik, preden napajalnik vključite v električno vtičnico.
Kabel in priključek Lightning Izogibajte se dolgotrajnemu stiku kože s tem priključkom, kadar
je priključek Lightning za kabel USB priklopljen na vir napajanja, ker lahko povzroči neudobje ali
poškodbo. Izogibajte se situacijam, kot sta spanje ali sedenje na priključku Lightning.
Dolgotrajna izpostavljenost toploti iPhone in napajalnik sta skladna z veljavnimi standardi in
omejitvami glede temperature površine. Vendar lahko tudi znotraj teh omejitev dolgotrajen stik s
toplo površino povzroči neugodje ali poškodbo. Izognite se stiku s kožo, ko napravo ali napajalnik
dlje časa uporabljate ali je priklopljen na vir napajanja. Ne spite na napravi ali napajalniku in ga
ne položite pod odejo, vzglavnik ali svoje telo, če je priklopljen na vir napajanja. Mobilnik iPhone
in napajalnik vedno uporabljajte oz. polnite na dobro prezračenem območju. Bodite še posebej
previdni, če vaše fizično stanje vpliva na sposobnost zaznavanja toplote ob stiku s telesom.
Poškodbe sluha Poslušanje zvoka na visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Zaradi hrupa iz
ozadja ter daljše izpostavljenosti glasnemu zvoku, se lahko zdi, da je zvok bolj tih, kot v resnici
je. Predvajajte zvok in preverite glasnost, preden karkoli vstavite v uho. Za več informacij o
poškodbah sluha obiščite spletno stran www.apple.com/sound. Za informacije o tem, kako
nastaviti omejitev maksimalne glasnosti v mobilniku iPhone, glejte razdelek Nastavitve glasbe na
strani 76.
Da bi preprečili poškodbo sluha, z mobilnikom iPhone vedno uporabljajte samo združljive
sprejemnike, ušesne slušalke, slušalke ali zvočnike. Slušalke, naprodaj z mobilnikom iPhone 4s
ali novejšim na Kitajskem (lahko jih prepoznate po temnem izolacijskem obroču na slušalki),
so oblikovane v skladu s kitajskimi standardi in so združljive samo z mobilnikom iPhone 4s ali
novejšim, napravami iPad 2 ali novejšimi ter peto generacijo predvajalnika iPod touch.
OPOZORILO:  Da se izognete poškodbam sluha, ne poslušajte pri visoki glasnosti dlje časa.
Izpostavljenost radijskim frekvencam Mobilnik iPhone za povezovanje z brezžičnimi omrežji
uporablja radijske signale. Informacije o radiofrekvenčni (RF) energiji iz radijskih signalov in
korake, s katerimi lahko zmanjšate izpostavljenost, dobite v Settings > General > About > Legal >
RF Exposure ali na spletnem mestu www.apple.com/legal/rfexposure.
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Motnje radijskih frekvenc Upoštevajte znake in obvestila, ki prepovedujejo ali omejujejo
uporabo mobilnikov (na primer v zdravstvenih ustanovah ali eksplozivnih območjih). Čeprav
je mobilnik iPhone zasnovan, testiran in proizveden v skladu z uredbami, ki urejajo radiofrekvenčne emisije, lahko emisije mobilnika iPhone negativno vplivajo na delovanje druge
elektronske opreme, zaradi česar lahko ta nepravilno deluje. Izklopite mobilnik iPhone ali
uporabite način letenja, da izklopite brezžične oddajnike mobilnika iPhone, če je uporaba
prepovedana, na primer pri potovanju z letalom ali če vam tako ukažejo organi.
Motnje medicinskih pripomočkov iPhone vsebuje sestavne dele in oddajnike, ki oddajajo
elektromagnetna polja. iPhone vsebuje tudi magnete, priložene slušalke pa imajo tudi magnete.
Te elektromagnetna polja in magneti lahko motijo srčne spodbujevalnike, defibrilatorje ali druge
medicinske pripomočke. Ohranjajte varno razdaljo med medicinskim pripomočkom, mobilnikom
iPhone in slušalkami. O posebnih informacijah glede svojega medicinskega pripomočka se
posvetujte z zdravnikom in proizvajalcem medicinskega pripomočka. Če sumite, da iPhone moti
vaš spodbujevalnik ali drug medicinski pripomoček, prenehajte uporabljati mobilnik iPhone.
Ni medicinski pripomoček iPhone in aplikacija Health nista namenjena diagnosticiranju bolezni
ali drugih stanj oz. ozdravitvi, ublažitvi, zdravljenju ali preprečevanju bolezni.
Medicinski pogoji Če imate zdravstveno stanje, na katerega bi lahko vplival mobilnik iPhone
(na primer napadi, izguba zavesti, utrujene oči ali glavobole), se pred uporabo mobilnika iPhone
posvetujte z zdravnikom.
Eksplozivna območja Mobilnika iPhone ne polnite ali uporabljajte na potencialno eksplozivnih
območjih, na primer na bencinski črpalki ali območjih, kjer so v zraku kemikalije ali delci (na
primer žito, prah ali kovinski prah). Upoštevajte vse znake in navodila.
Ponavljajoči se gibi Če v mobilniku iPhone izvajate ponavljajoče se aktivnosti, na primer
tipkanje ali igranje igric, lahko pride do bolečin v dlaneh, rokah, zapestjih, ramenih, vratu
ali drugih delih telesa. Če izkusite nelagodje, prenehajte z uporabo mobilnika iPhone in se
posvetujte z zdravnikom.
Dejavnosti z nevarnimi posledicami Ta naprava ni namenjena uporabi, pri kateri bi lahko njena
okvara povzročila smrt, poškodbo ali resno okoljsko škodo.
Nevarnost zadušitve Nekateri dodatki mobilnika iPhone lahko predstavljajo nevarnost zadušitve
za majhne otroke. Te dodatke hranite stran od majhnih otrok.

Pomembne informacije za ravnanje
Čiščenje Mobilnik iPhone nemudoma očistite, če pride v stik s kakršnimi koli snovmi, ki lahko
pustijo madeže, kot so umazanija, črnilo, ličila ali losjoni. Pred čiščenjem:
••

izključite vse kable in izklopite iPhone (pritisnite in držite gumb Vklop/izklop, nato pa
premaknite drsnik na zaslonu),

••

uporabite mehko krpo, ki ne pušča vlaken,

••

pazite, da vlaga ne pride v odprtine,

••

ne uporabljajte čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.

Sprednji in hrbtni pokrov mobilnika iPhone je lahko iz stekla z oleofobno prevleko (ki odbija olje),
na kateri se ne poznajo prstni odtisi. Ta prevleka se ob običajni uporabi sčasoma obrabi. Čistilna
in abrazivna sredstva pa prevleko še stanjšajo in lahko popraskajo steklo.

Dodatek D    Varnost, ravnanje in podpora

180

Uporaba priključkov, vrat in gumbov Priključka nikoli ne silite v vrata ali premočno stiskajte
gumba, saj lahko s tem povzročite škodo, ki je garancija ne krije. Če se priključek in vrata ne
združita razmeroma lahko, se najverjetneje ne ujemata. Preverite, ali obstaja kakšna ovira in se
prepričajte, da je priključek iste oblike kot vrata in da ste ga pravilno obrnili glede na vrata.
Priključek Lightning za kabel USB Razbarvanje priključka Lightning po običajni uporabi je
normalno. Razbarvanje lahko povzročijo umazanija, drobci in izpostavljanje vlagi. Če vaš kabel ali
priključek Lightning postane topel med uporabo ali se vaš iPhone ne polni ali ne sinhronizira, ga
odklopite iz računalnika ali napajalnika in očistite priključek Lightning z mehko in suho krpo, ki
ne pušča vlaken. Pri čiščenju priključka Lightning ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Nekateri vzorci uporabe lahko prispevajo k cefranju ali lomljenju kablov. Kot vsaka kovinska žica
ali kabel lahko tudi priključek Lightning za kabel USB postane šibek ali lomljiv, če ga večkrat
upognete na istem mestu. Kabel upogibajte v rahlih zavojih in v ostrih kotih. Redno pregledujte
kabel in priključek, da odkrijete morebitne vozle, zlome, zavoje ali druge poškodbe. Če odkrijete
take poškodbe, prenehajte z uporabo priključka Lightning za kabel USB.
Obratovalna temperatura iPhone deluje pri temperaturah okolja med 0° in 35° C (32° in 95° F)
in se shranjuje pri temperaturah med -20° in 45° C (-4° in 113° F). Če iPhone hranite ali uporabljate
izven teh temperaturnih obsegov, se lahko poškoduje in življenjska doba baterije se lahko skrajša.
Mobilnika iPhone ne izpostavljajte velikim temperaturnim spremembam ali vlagi. Ko mobilnik
iPhone uporabljate, ali ko polnite baterijo, je običajno, da se mobilnik segreje.
Če notranja temperatura mobilnika iPhone preseže normalne temperature za delovanje (ko je na
primer dlje časa v vročem avtu ali neposredno izpostavljen sončni svetlobi), se lahko ob poskusu
naprave, da bi uravnala temperaturo, zgodi naslednje:
••

iPhone se ne polni več,

••

zaslon se zatemni,

••

prikaže se zaslon z opozorilom o temperaturi.

••

Nekatere aplikacije se lahko zaprejo.

Pomembno:  Dokler je prikazan zaslon z opozorilom o temperaturi, mobilnika iPhone morda ne
boste mogli uporabljati. Če mobilnik iPhone ne more uravnavati notranje temperature, preide v
stanje mirovanja, dokler se ne ohladi. Premaknite mobilnik iPhone na hladnejše mesto, stran od
neposredne sončne svetlobe, in počakajte nekaj minut, preden ga znova poskusite uporabiti.
Več informacij najdete na spletni strani support.apple.com/kb/HT2101.

Spletno mesto za podporo za iPhone
Obsežne informacije o podpori so na voljo na spletni strani www.apple.com/si/support/iphone.
Če želite osebno podporo s strani podjetja Apple (ni na voljo v vseh območjih), glejte
www.apple.com/si/support/contact.

Ponovni zagon ali ponastavitev mobilnika iPhone
Če nekaj ne deluje pravilno, poskusite iPhone ponovno vklopiti, prisilno zapreti aplikacijo ali
ponastaviti iPhone.
Ponovno vklopite mobilnik iPhone. Držite gumb Vklop/izklop, dokler se ne prikaže drsnik. S
prstom zdrsite čez drsnik, če želite izklopiti iPhone. Če želite iPhone znova vklopiti, držite gumb
Vklop/izklop, dokler se ne prikaže logotip Apple.
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Prisilno zaprite aplikacijo. Na domačem zaslonu dvokliknite gumb Home in na zaslonu aplikacije
podrgnite navzgor.
Če mobilnika iPhone ne morete izklopiti ali če je težava po izklopu še vedno prisotna, boste
morda morali iPhone ponastaviti. To naredite le, če ne morete znova zagnati mobilnika iPhone.
Ponastavite mobilnik iPhone. Hkrati držite gumba Vklop/izklop in Home vsaj deset sekund,
dokler se ne prikaže logotip Apple.
Ponastavite lahko nastavitve omrežja, slovar tipkovnice, postavitev domačega zaslona, lokacijske
nastavitve in nastavitve zasebnosti. Prav tako lahko izbrišete vso vsebino in nastavitve.

Ponastavite nastavitve mobilnika iPhone
Ponastavite nastavitve mobilnika iPhone. Pojdite v Settings> General > Reset, nato izberite eno
izmed naslednjih možnosti:
••

Reset All Settings: vse nastavitve se ponastavijo.

••

Erase All Content and Settings: vsebina, informacije in nastavitve se odstranijo. Mobilnika
iPhone ni mogoče uporabljati, dokler ga ponovno ne nastavite.

••

Reset Network Settings: ko ponastavite nastavitve omrežja, odstranite omrežja, s katerimi ste
se že povezovali, in nastavitve omrežja VPN, ki jih niste namestili s konfiguracijskim profilom.
(Če želite odstraniti nastavitve omrežja VPN, ki ste jih namestili s konfiguracijskim profilom,
pojdite v Settings > General > Profile, nato izberite profil in tapnite »Remove«. S tem odstranile
tudi druge nastavitve ali račune profila.) Wi-Fi se izklopi in znova vklopi, pri čemer se prekine
povezava z omrežjem. Nastavitvi »Wi-Fi« in »Ask to Join Networks« ostaneta vklopljeni.

••

Reset Keyboard Dictionary: besede dodajate v slovar tipkovnice tako, da med tipkanjem
zavrnete predloge mobilnika iPhone. Ponastavitev slovarja tipkovnice izbriše vse
dodane besede.

••

Reset Home Screen Layout: vgrajene aplikacije se povrnejo v izvorno razporeditev na
domačem zaslonu.

••

Reset Location & Privacy: ponastavi lokacijske nastavitve in nastavitve zasebnosti na
privzete vrednosti.

Pridobivanje informacij o mobilniku iPhone
Glejte informacije o mobilniku iPhone. Pojdite v Settings > General > About. Prikazani elementi
vključujejo:
••

ime,

••

omrežni naslov,

••

število pesmi, videoposnetkov, fotografij in aplikacij,

••

kapaciteto in razpoložljiv prostor za shranjevanje,

••

različico iOS,

••

operaterja,

••

številko modela,

••

serijsko številko,

••

naslova Wi-Fi in Bluetooth.

••

IMEI (International Mobile Equipment Identity),

••

ICCID (Integrated Circuit Card Identifier ali Smart Card) za omrežja GSM,
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••

MEID (Mobile Equipment Identifier) za omrežja CDMA,

••

modemsko strojno programsko opremo,

razdelek »Legal« (vključno s pravnimi obvestili, licenco, garancijo, upravnimi oznakami in
informacijami o radiofrekvenčni izpostavljenosti).
Če želite kopirati serijsko številko in druge identifikatorje, se dotaknite identifikatorja in ga držite,
dokler se ne pojavi »Copy«.
••

Za pomoč podjetju Apple pri izboljšanju izdelkov in storitev mobilnik iPhone pošilja diagnostične
podatke in podatke o uporabi. Ti podatki ne razkrijejo vaše identitete, vendar lahko vsebujejo
informacijo o lokaciji.
Oglejte si ali izklopite diagnostične informacije. Pojdite v Settings > Privacy > Diagnostics &
Usage.

Informacije o porabi
Oglejte si mobilno porabo. Pojdite v Settings > Cellular. Glejte razdelek Mobilne nastavitve na
strani 185.
Oglejte si druge informacije o porabi. Pojdite v Settings > General > Usage za:
••

Prikaz stanja baterije v odstotkih

••

Ogled porabe baterije, vključno s pretečenim časom od zadnjega polnjenja mobilnika iPhone
in porabo glede na posamezno aplikacijo.

••

Ogled skupnega razpoložljivega prostora in porabe glede na posamezno aplikacijo.

••

Ogled in upravljanje shrambe iCloud

Onemogočen iPhone
Če je iPhone onemogočen, ker ste pozabili geslo ali prevečkrat vnesli napačnega, ga lahko
obnovite iz varnostne kopije storitev iTunes ali iCloud in ponastavite geslo. Več informacij najdete
v razdelku Obnovitev mobilnika iPhone na strani 185.
Če v storitvi iTunes dobite sporočilo, da je iPhone zaklenjen in morate vnesti geslo, glejte
support.apple.com/kb/HT1212.

Varnostno kopiranje mobilnika iPhone
Za samodejno varnostno kopiranje mobilnika iPhone uporabite iCloud ali iTunes. Če izberete
varnostno kopiranje s storitvijo iCloud, ne morete opraviti samodejnega varnostnega kopiranja
v računalnik s storitvijo iTunes, vendar lahko iTunes uporabite za ročno varnostno kopiranje
v računalnik. iCloud dnevno izvaja varnostno kopiranje v iPhone prek omrežja Wi-Fi, ko je
ta povezan z napajanjem in je zaklenjen. Datum in ura zadnjega varnostnega kopiranja sta
navedena na dnu zaslona »Backup«.
iCloud varnostno kopira:
••

kupljeno glasbo, filme, TV oddaje, aplikacije in knjige,

••

fotografije in videoposnetke, ustvarjene z mobilnikom iPhone,

••

nastavitve mobilnika iPhone,

••

podatke aplikacij,

••

domači zaslon, mape in ureditev aplikacij,
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••

sporočila (iMessage, SMS in MMS),

••

zvonjenja.

Opomba:  Kupljena vsebina ni varnostno kopirana na vseh območjih.
Vklopite varnostno kopiranje s storitvijo iCloud. Pojdite v Settings > iCloud in se nato prijavite s
svojim Apple ID-jem in geslom, če je treba. Pojdite v »Backup« in vklopite iCloud Backup. Če želite
vklopiti varnostno kopiranje v storitvi iTunes v računalniku, pojdite v File > Devices > Back Up.
Takoj varnostno kopirajte. Pojdite v Settings > iCloud > Backup in tapnite »Back Up Now«.
Šifrirajte varnostno kopijo. Varnostne kopije storitve iCloud se samodejno šifrirajo, tako da
so vaši podatki zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom med prenosom v vaše naprave in
tudi med shranjevanjem v iCloud. Če za varnostno kopiranje uporabljate iTunes, v podoknu
»Summary« storitve iTunes izberite »Encrypt iPhone backup«.
Upravljajte varnostne kopije. Pojdite v Settings > iCloud. Po želji lahko določite, katere aplikacije
se varnostno kopirajo v iCloud, tako da jih tapnete in vklopite ali izklopite. Pojdite v Settings >
iCloud > Storage > Manage Storage, da odstranite obstoječe varnostne kopije in upravljate z
»iCloud Drive« ali »Documents & Data«. V storitvi iTunes odstranite varnostne kopije v »iTunes
Preferences«.
Oglejte si naprave, ki se varnostno kopirajo. Pojdite v Settings > iCloud > Storage >
Manage Storage.
Prekinite varnostno kopiranje s storitvijo iCloud. Pojdite v Settings > iCloud > Backup in
izklopite »iCloud Backup«.
Glasba, ki ni kupljena z aplikacijo iTunes, se ne kopira varnostno s storitvijo iCloud. Če želite
to vsebino varnostno kopirati in obnoviti, uporabite iTunes. Glejte razdelek Sinhronizacija z
aplikacijo iTunes na strani 19.
Pomembno:  Varnostno kopiranje za kupljeno glasbo, filme ali TV oddaje ni na voljo na vseh
območjih. Prejšnji nakupi morda ne bodo obnovljeni, če niso več v iTunes Store, App Store ali
iBooks Store.
Kupljena vsebina, vsebina funkcije iCloud Photo Sharing in vsebina funkcije My Photo Stream ne
zasedajo brezplačnega prostora za shranjevanje storitve iCloud v velikosti 5 GB.
Več informacij o varnostnem kopiranju mobilnika iPhone najdete na spletni strani
support.apple.com/kb/HT5262.

Posodobitev in obnovitev programske opreme mobilnika iPhone
O posodobitvi in obnovitvi
Programsko opremo mobilnika iPhone lahko posodobite v »Settings« ali z aplikacijo iTunes.
Prav tako lahko izbrišete ali obnovite iPhone in ga nato s storitvijo iCloud ali iTunes obnovite iz
varnostne kopije.

Posodobitev mobilnika iPhone
Programsko opremo lahko posodobite v možnosti »Settings« mobilnika iPhone ali z aplikacijo
iTunes.
Brezžično posodabljajte v mobilniku iPhone. Pojdite v Settings > General > Software Update.
iPhone preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme.
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Posodobite programsko opremo z aplikacijo iTunes. iTunes preveri, ali so na voljo posodobitve
programske opreme vsakič, ko sinhronizirate iPhone z aplikacijo iTunes. Glejte razdelek
Sinhronizacija z aplikacijo iTunes na strani 19.
Več informacij o posodobitvi programske opreme mobilnika iPhone najdete na spletni strani
support.apple.com/kb/HT4623.

Obnovitev mobilnika iPhone
Če želite iz varnostne kopije obnoviti iPhone, uporabite iCloud ali iTunes.
Obnovite iz varnostne kopije iCloud. Ponastavite iPhone, tako da izbrišete vso vsebino in
nastavitve, nato izberite »Restore from a Backup« in se v funkciji Setup Assistant vpišite v iCloud.
Glejte razdelek Ponovni zagon ali ponastavitev mobilnika iPhone na strani 181.
Obnovite iz varnostne kopije iTunes. Povežite iPhone z računalnikom, s katerim se običajno
sinhronizirate, izberite »iPhone« v oknu »iTunes« in v podoknu« »Summary« kliknite »Restore«.
Ko se programska oprema mobilnika iPhone obnovi, jo lahko nastavite kot novi iPhone ali iz
varnostne kopije obnovite glasbo, videoposnetke, podatke aplikacij in drugo vsebino.
Več informacij o obnovitvi programske opreme mobilnika iPhone najdete na spletni strani
support.apple.com/kb/HT1414.

Mobilne nastavitve
Z mobilnimi nastavitvami vklopite ali izklopite mobilne podatke in gostovanje, nastavite, katere
aplikacije in storitve uporabljajo mobilne podatke, poglejte čas klicev in porabo mobilnih
podatkov ter nastavite druge mobilne možnosti.
Če je iPhone povezan z internetom prek mobilnega podatkovnega omrežja, se v vrstici stanja
prikaže ikona LTE, 4G, 3G, E ali GPRS.
Storitve LTE, 4G in 3G v mobilnih omrežjih GSM podpirajo hkratno glasovno in podatkovno
komunikacijo. Pri drugih mobilnih povezavah med pogovorom ne morete uporabljati internetnih
storitev, razen če ima iPhone tudi povezavo Wi-Fi z internetom. Glede na omrežno povezavo
morda ne boste mogli sprejemati klicev, medtem ko iPhone prenaša podatke prek mobilnega
omrežja – na primer med prenašanjem spletne strani.
••

Omrežja GSM: pri povezavi EDGE ali GPRS se lahko dohodni klici med prenosom podatkov
preusmerijo neposredno v glasovno pošto. Če dohodni klic sprejmete, se prenos podatkov
začasno prekine.

••

Omrežja CDMA: pri povezavah EV-DO se prenos podatkov začasno prekine, ko sprejmete
dohodni klic. Pri povezavah 1xRTT se dohodni klici med prenosom podatkov preusmerijo
neposredno v glasovno pošto. Če dohodni klic sprejmete, se prenos podatkov začasno prekine.

Ko končate klic, se prenos podatkov nadaljuje.
Če je možnost »Cellular Data« izklopljena, potem vse podatkovne storitve uporabljajo samo Wi-Fi,
vključno z e-pošto, brskanjem po spletu, potisnimi obvestili in drugimi storitvami. Če je možnost
»Cellular Data« vklopljena, vam lahko operater zaračuna stroške. Pri uporabi nekaterih funkcij
in storitev, ki prenašajo podatke, npr. Siri in Messages, vam lahko na primer operater zaračuna
stroške za prenos podatkov.
Vklopite ali izklopite prenos podatkov prek mobilnega omrežja. Pojdite v Settings > Cellular in
nato tapnite »Cellular Data«. Na voljo so lahko tudi naslednje možnosti:
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••

Vklop ali izklop glasovnih klicev med gostovanjem (CDMA): če želite preprečiti stroške zaradi
uporabe omrežij drugih operaterjev, med gostovanjem izklopite glasovne klice. Če omrežje
vašega operaterja ni na voljo, iPhone ne bo imel dostopa do mobilnih (podatkovnih ali
glasovnih) storitev.

••

Vklop ali izklop prenosa podatkov med gostovanjem: prenos podatkov med gostovanjem vklopi
dostop do interneta prek mobilnega omrežja, ko ste na območju zunaj dosega operaterjevega
omrežja. Ko ste na potovanju, lahko izklopite prenos podatkov med gostovanjem, če se želite
izogniti morebitnim stroškom gostovanja. Glejte razdelek Nastavitve telefona na strani 57.

••

Omogočite ali onemogočite 4G/LTE (odvisno od operaterja): če uporabljate 4G ali LTE, se podatki
iz interneta v nekaterih primerih prenesejo hitreje, vendar se lahko skrajša čas delovanja
baterije. Če veliko kličete, je morda bolje izklopiti 4G/LTE, da podaljšate čas delovanja baterije.
Ta možnost ni na voljo na vseh območjih. Na mobilnikih iPhone 6 in iPhone 6 Plus so na voljo
možnosti za izklop 4G/LTE, izbiro »Voice & Data« (VoLTE) ali funkcije »Data Only«. VoLTE morate
omogočiti za klicanje prek omrežja Wi-Fi.

Nastavite, ali se podatki mobilnega omrežja uporabljajo za aplikacije in storitve. Pojdite v
Settings > Cellular in vklopite ali izklopite prenos podatkov prek mobilnega omrežja za katero
koli aplikacijo, ki lahko uporablja podatke, prenesene prek mobilnega omrežja. Če je nastavitev
izklopljena, iPhone za to storitev uporablja samo Wi-Fi. Nastavitev za iTunes vključuje storitev
iTunes Match in samodejne prenose iz trgovine iTunes Store in App Store.

Prodajate ali podarjate iPhone?
Preden prodate ali podarite svoj mobilnik iPhone, se prepričajte, da ste izbrisali vso vsebino
in osebne podatke. Če ste omogočili možnosti »Find My iPhone« (glejte Find My iPhone na
strani 46), je vklopljena možnost »Activation Lock«. Možnost »Activation Lock« morate izklopiti,
da bo nov lastnik lahko aktiviral iPhone s svojim računom.
Izbrišite iPhone in odstranite »Activation Lock«. Pojdite v Settings > General > Reset > Erase All
Content and Settings.
Obiščite spletno stran support.apple.com/kb/HT5661.

Več informacij, storitev in podpora
V naslednjih virih dobite več varnostnih informacij ter informacij o programski opremi in storitvi,
ki se nanašajo na iPhone.
Teme

Kako do informacij

Varna uporaba mobilnika iPhone

Glejte razdelek Pomembne varnostne informacije na
strani 178.

Storitev in podpora za iPhone, namigi, forumi in
prenosi programske opreme Apple

Obiščite spletno stran
www.apple.com/si/support/iphone.

Storitev in podpora operaterja

Obrnite se na svojega operaterja ali obiščite njegovo
spletno mesto.

Najnovejše informacije o mobilniku iPhone

Obiščite spletno stran www.apple.com/si/iphone.

Upravljanje računa Apple ID

Obiščite spletno stran https://appleid.apple.com/si/.

Uporaba storitve iCloud

Obiščite spletno stran help.apple.com/icloud.
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Teme

Kako do informacij

Uporaba aplikacije iTunes

Odprite iTunes in izberite Help > iTunes Help.
Spletno vadnico za aplikacijo iTunes (morda ni
na voljo za vsa območja) najdete na spletni strani
www.apple.com/emea/support/itunes.

Uporaba ostalih aplikacij Apple iOS

Obiščite spletno stran
www.apple.com/emea/support/ios.

Iskanje serijske številke, številke IMEI, ICCID ali MEID
mobilnika iPhone

Serijsko številko, številko IMEI (International
Mobile Equipment Identity), ICCD ali MEID (Mobile
Equipment Identifier) mobilnika iPhone najdete
na embalaži mobilnika iPhone. Lahko tudi v
mobilniku iPhone izberete Settings > General >
About. Več informacij najdete na spletni strani
support.apple.com/kb/ht4061.

Uveljavljanje garancije

Najprej sledite nasvetom v tem
priročniku. Nato obiščite spletno stran
www.apple.com/si/support/iphone.

Ogled upravnih informacij o mobilniku iPhone

V mobilniku iPhone pojdite v Settings > General >
About > Legal > Regulatory.

Zamenjava baterije

Obiščite spletno mesto www.apple.com/si/batteries/.

Uporaba mobilnika iPhone v poslovnem okolju

Obiščite spletno stran
www.apple.com/iphone/business, če želite izvedeti
več o poslovnih funkcijah mobilnika iPhone, vključno
s programi in storitvami Microsoft Exchange, IMAP,
CalDAV, CardDAV, VPN in drugimi.

Izjava o skladnosti FCC
Ta naprava je v skladu z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih pogojev:
(1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti kakršno koli
motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.
Opomba:  Ta oprema je bila testirana in je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B,
kot je določeno v delu 15 pravilnika FCC. Te omejitve so določene tako, da zagotavljajo razumno
zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja
in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu
z navodili, povzroča motnje v radijski komunikaciji. Kljub temu ni izključeno, da se motnje ne
pojavijo pri določeni namestitvi. Če ta oprema škodljivo vpliva na radijski ali televizijski sprejem,
kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi preprečiti motnje z
enim ali več od naslednjih ukrepov:
••

Obrnite ali premestite sprejemno anteno.

••

Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

••

Povežite opremo z vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot sprejemnik.

••

Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio/TV.
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Pomembno:  Spremembe ali modifikacije tega izdelka, ki jih družba Apple ne odobri, lahko
razveljavijo elektromagnetno združljivost (EMC) in skladnost z brezžičnimi standardi, s čimer
izgubite pooblastilo za uporabo naprave. Ta izdelek je skladen z EMC pod pogoji, ki vključujejo
uporabo skladnih perifernih naprav in zaščitenih kablov med sistemskimi komponentami.
Uporaba skladnih perifernih naprav in zaščitenih kablov med sistemskimi komponentami je zelo
pomembna, saj zmanjša možnost povzročitve motenj v radijskih sprejemnikih, televizorjih in
drugih elektronskih napravah.

Izjava o skladnosti s kanadskimi predpisi
Ta naprava je v skladu z brezlicenčnimi standardi RSS Industry Canada. Delovanje je odvisno
od naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati motenj in (2) ta naprava mora sprejeti
kakršno koli motnjo, vključno z motnjo ki lahko povzroči neželeno delovanje naprave.
Delovanje v pasu od 5150 do 5250 MHz je namenjeno samo za uporabo v zaprtih prostorih, da se
zmanjša tveganje za škodljive motnje mobilnih satelitskih sistemov, ki uporabljajo iste kanale.
Uporabnikom se svetuje, da radarje visoke zmogljivosti nastavijo za primarne uporabnike (tj.
prednostne uporabnike) pasov od 5250 do 5350 MHz in od 5650 do 5850 MHz; ti radarji lahko
povzročijo motnje in/ali poškodbe naprav LE-LAN.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre
le fonctionnement.
La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les
mêmes canaux.
Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés
utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5
850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs
LAN-EL.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Informacije o odlaganju in recikliranju
Program za recikliranje družbe Apple (na voljo na nekaterih območjih): Za informacije o
brezplačnem recikliranju mobilnega telefona in vnaprej plačani dostavni nalepki ter navodila si
oglejte www.apple.com/recycling.
Odlaganje in recikliranje mobilnika iPhone: iPhone morate pravilno odložiti v skladu z lokalnimi
zakoni in predpisi. Ker iPhone vsebuje elektronske komponente in baterijo, morate iPhone
odložiti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko se izteče življenjska doba mobilnika iPhone,
se obrnite na lokalno pristojno službo glede možnosti odlaganja in recikliranja ali ga nesite v
lokalno trgovino Apple oz. ga vrnite družbi Apple. Baterija bo odstranjena in reciklirana na okolju
prijazen način. Za več informacij glejte www.apple.com/recycling.
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Menjava baterije: litij-ionsko baterijo v mobilniku iPhone lahko zamenja samo podjetje
Apple ali pooblaščen ponudnik storitev Apple in se mora reciklirati ali zavreči ločeno
od ohišja. Več informacij o storitvah zamenjave baterije poiščite na spletnem mestu
www.apple.com/si/batteries/.
California Battery Charger Energy Efficiency

Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Izjava o bateriji s Tajvana
Izjava o bateriji s Kitajske
Evropska unija – informacije o odlaganju

Zgornji simbol pomeni, da morate v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi izdelek in/ali njegovo
baterijo odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko se izteče življenjska doba izdelka, ga
morate odpeljati na zbirno mesto, ki ga je določila lokalna pristojna služba. Ločeno zbiranje in
recikliranje izdelka in/ali njegove baterije prispeva k ohranjanju naravnih virov in zagotavlja
recikliranje tega izdelka na zdravju in okolju neškodljiv način.
Union Européenne—informations sur l’élimination: Le symbole ci-dessus signifie que,
conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou
sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie,
apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le
recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les
ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et
l’environnement.
Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf
hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen
Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses
Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und
Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling
des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt
eingehalten werden.
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Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base
alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati
separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto
di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o
della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e
assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.
Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten
och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som
utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas
om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.
Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com
as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito,
o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite
www.apple.com/br/environment.
Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos
domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad
con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de
reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas
ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple in okolje
Družba Apple se zaveda svoje odgovornosti za zmanjševanje vpliva svojih izdelkov in poslovanja
na okolje. Za več informacij obiščite www.apple.com/environment.
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© 2014 Apple Inc. Vse pravice pridržane.

NIKE in Swoosh Design sta blagovni znamki družbe NIKE Inc. in
njenih odvisnih podjetij ter se uporabljata z licenco.

Apple, logotip Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple
TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guided Access, iBooks,
iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes,
iTunes Pass, Keychain, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages,
Passbook, Safari, Siri, Spotlight in logotip Works with iPhone
so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in
drugih državah.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane
blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., družba
Apple Inc. pa jo v katerem koli primeru uporablja z licenco.

AirPrint, EarPods, Flyover, Lightning, logotip Made for iPhone,
Multi-Touch in Touch ID so blagovne znamke družbe Apple Inc.

Ostala imena podjetij in izdelkov, omenjenih v tem dokumentu,
so morda blagovne znamke svojih lastnikov.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match,
iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U in logotip Podcast so
storitvene znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in
drugih državah.

Navedba izdelkov drugih proizvajalcev je samo informativnega
značaja in ne odraža odobravanja ali priporočila. Apple ne
prevzema nobene odgovornosti za delovanje in uporabo
teh izdelkov. Vsi morebitni dogovori, sporazumi ali jamstva
potekajo neposredno med prodajalci in uporabniki. Točnost
informacij v tem priročniku je zagotovljena po najboljših
močeh. Apple ne odgovarja za tiskarske in pisne napake.

App Store, iBooks Store in iTunes Radio so storitvene znamke
družbe Apple Inc.
IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka
podjetja Cisco v ZDA in drugih državah ter se uporablja
z licenco.

Adobe in Photoshop sta blagovni znamki ali registrirani
blagovni znamki družbe Adobe Systems Incorporated v ZDA
in/ali drugih državah.
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