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Nove funkcije
Preberite pred uporabo
Ta vodič velja samo za telefone, v katerih se izvaja EMUI 3.0.
Funkcije v tem priročniku so zgolj naštete. Nekaterih funkcij morda ne
podpirajo vsi telefoni.

Odklepanje s prstnim odtisom
Registracija vašega prstnega odtisa
Z vašim prstnim odtisom lahko odklenete zaslon ali dostopate do šifriranih
podatkov. Ta funkcija je zaradi zaščite vaše zasebnosti na voljo samo ko je
izbran način zaklepanja zaslona Koda PIN ali Geslo.
1. Odprite

Nastavitve.

2. Dotaknite se ID za prstni odtis.
3. Izberite Koda PIN ali Geslo in sledite zaslonskim navodilom, da nastavite
geslo.
4. Sledite zaslonskim navodilom za registracijo vašega prstnega odtisa.

Odklepanje zaslona z vašim prstnim odtisom
1. Odprite

Nastavitve.

2. Dotaknite se ID za prstni odtis in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos
vašega gesla.
3. Dotaknite se Odklenite zaslon.
Za odklepanje zaslona položite prst na bralnik prstnih odtisov na zadnji strani
telefona.
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Odklepanje Varnega območja z vašim prstnim odtisom
Ko omogočite Varno območje v Datoteke ter nastavite geslo, boste pozvani,
da omogočite odklepanje s prstnim odtisom. Dotaknite se Dodeli, da
pristopite do Varnega območja in ga povežete z vašim prstnim odtisom. Če
preskočite ta korak, lahko funkcijo omogočite tudi po naslednjem postopku:
1. Odprite

Nastavitve.

2. Dotaknite se ID za prstni odtis in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos
vašega gesla.
3. Dotaknite se Dostop v varno območje.
Nato odprite Datoteke, dotaknite se Varno območje in položite vaš prst na
bralnik prstnih odtisov na zadnji strani vašega telefona za dostop do Varnega
območja.

Dostopanje do Zaklepanja programov z vašim prstnim
odtisom
Ko omogočite Zaklepanje v Upravitelj telefo.. ter nastavite geslo, boste
pozvani, da omogočite odklepanje s prstnim odtisom. Dotaknite se Dodeli, da
dostopite do Zaklepanja programov in ga povežete z vašim prstnim odtisom.
Če preskočite ta korak, lahko funkcijo omogočite tudi po naslednjem
postopku:
1. Odprite

Nastavitve.

2. Dotaknite se ID za prstni odtis in upoštevajte navodila na zaslonu za vnos
vašega gesla.
3. Dotaknite se Zakl.dostop do apl. in zakl./odkl. apl..
Nato odprite Upravitelj telefo.., dotaknite se Zaklepanje in položite prst na
bralnik prstnih odtisov na zadnji strani vašega telefona za dostop do
Zaklepanja aplikacij.
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Varno območje
Šifrirajte pomembne in zasebne datoteke, da bi drugim preprečili dostop do
njih.
Omogočenje Varnega območja
1. Odprite

Datoteke.

2. Dotaknite se Varno območje.
3. Če vaš telefon podpira kartice microSD in je takšna kartica tudi vstavljena,
lahko ustvarite Varno območje v Kartica SD ali v Notranji.
4. Omogočite Varno območje in sledite zaslonskim navodilom, da nastavite
geslo in odgovor na varnostno vprašanje.
Dodajanje datotek v Varno območje
1. Odprite

Datoteke.

2. Dotaknite se Varno območje in vnesite vaše geslo.
3. Dotaknite se

. Nato dodajte datoteke v Varno območje.

Šifrirane datoteke si lahko nato ogledujete v Varno območje.

Način z vsemi izostritvami
V načinu z vsemi izostritvami lahko spremenite točko ostrenja na fotografiji
po tem, ko je bila posneta.
Te funkcije morda ne podpirajo vsi modeli.
1. Odprite
2. Dotaknite se

Kamera.
> Izostritev.

3. Ko želite fotografirati, se dotaknite
4. Dotaknite se
se dotaknite

.

in poiščite fotografijo, ki ste jo pravkar posneli, nato pa
, da nastavite točko izostritve.
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Fotografiranje z zaslona s časovnico albuma
Fotografirate lahko tudi neposredno iz Galerija.
1. Odprite

Galerija.

2. Dotaknite se gumba za preklop pogleda na dnu zaslona, da preklopite v
pogled s časovnico albuma.

3. Na zaslonu s časovnico albuma potegnite navzdol prazno območje zaslona,
da zaženete fotoaparat v načinu polovičnega zaslona. Dotaknite se

za

fotografiranje.
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4. Iskalo potegnite še niže za prehod v celozaslonski način snemanja.

Ko končate, se dotaknite gumba

Nazaj, da se vrnete na zaslon s

časovnico albuma.

Skeniranje kode QR
Skeniranje kode QR s pomočjo Galerije
1. Odprite

Galerija.

2. Izberite fotografijo s kodo QR. Galerija samodejno poskenira kodo QR.
3. Dotaknite se Ogled podrobnosti, da si ogledate podrobnosti o kodi QR.
Skeniranje kode QR s pomočjo Fotoaparata
1. Odprite

Kamera.

2. Uokvirite kodo QR s fotoaparatom. Kamera samodejno poskenira kodo QR.
3. Dotaknite se Ogled podrobnosti, da si ogledate podrobnosti o kodi QR.
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Zaščita vaše zasebnosti
Kaj je Zaščita zasebnosti?
Če so v vašem telefonu shranjene vsebine, za katere želite, da ostanejo
zasebne, lahko nastavite dve različni gesli za odklepanje: eno zase in drugo za
obiskovalce. Če je vaš telefon odklenjen z geslom za obiskovalce, ostanejo vse
vaše zasebne vsebine skrite.
Vaše stike, albume in aplikacije lahko nastavite kot zasebne.
Nastavljanje gesla za zaščito zasebnosti
1. Odprite

Nastavitve.

2. Dotaknite se Varnost > Zaščita zasebnosti > Pa začnimo.
3. Izberite slog gesla ter nastavite geslo za lastnika in geslo za obiskovalce.
Če ste nastavili geslo za odklepanje zaslona, bo to geslo privzeto
uporabljeno kot lastnikovo geslo.
Opredeljevanje zasebnih informacij
1. Odprite

Nastavitve.

2. Dotaknite se Varnost > Zaščita zasebnosti.
3. Vnesite lastnikovo geslo za dostop do zaslona Zaščita zasebnosti.
4. Izberite stike, albume in aplikacije, ki jih želite opredeliti kot zasebne.
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Prvi koraki
Osnovne zaslonske funkcije
Odklepanje zaslona za revije
Povlecite navzgor z dna zaslona, da se pokaže nadzorna plošča za odklepanje
revij.





Območje za upravljanje revij: Prekinite pregledovanje naslovnic
1

revij, pojdite na naslednjo stran, dodajte trenutno naslovnico
med priljubljene idr.

2

Gumbi bližnjic: Za dostop do skupnih orodij, kot so Koledar,
Računalo in Bliskavica.

Te funkcije morda ne podpirajo vsi modeli.

Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje pripomočka
1. Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in zadržite.
2. Dotaknite se Pripomočki.
3. Izberite pripomoček in ga povlecite na domači zaslon.
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Ustvarjanje mape
Na domačem zaslonu povlecite eno aplikacijo na drugo, da ustvarite mapo, v
kateri bosta obe aplikaciji.
Dodajanje in odstranjevanje domačega zaslona
Stisnite skupaj tri prste na domačem zaslonu, da se prikažejo sličice domačih
zaslonov. Dotaknite se

, da dodate domači zaslon, ali pa se dotaknite

v zgornjem desnem vogalu praznega domačega zaslona, da ga odstranite.

Plošča z obvestili
Povlecite navzdol od vrstice stanja, da odprete okno za obvestila. Povlecite v
levo ali v desno, da preklopite med zavihkoma Obvestila in Bližnjice.









1
2
3

4

5

Ogled podrobnih podatkov o potisnih obvestilih. Povlecite v
levo ali v desno čez obvestilo, da ga odstranite.
Počistite vsa potisna obvestila.
Razširitev ali strnitev stikal bližnjic. (Te funkcije morda ne
podpirajo vsi modeli.)
Prilagajanje svetlosti zaslona.
Vklop in izklop splošnih funkcij. Dotaknite se

, da

prilagodite seznam stikal bližnjic.
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Samodejno obračanje zaslona
Odprite ploščo za obvestila, pojdite na zavihek Bližnjice in se dotaknite

,

da vključite ali izključite samodejno obračanje zaslona.

Posnetek zaslona
Za posnetek zaslona istočasno pritisnite gumb za vklop/izklop in gumb za
nižanje glasnosti. Če si želite ogledati vaše posnetke zaslona, odprite Galerija,
preklopite v pogled seznama in se dotaknite Posnetki zaslona.

Gumb za začasno prekinitev
Odprite

Nastavitve. Pod Pametna pomoč se dotaknite Več > Plavajoči

gumb, da omogočite Plavajoči gumb. Ko je omogočena ta funkcija, je gumb
za začasno prekinitev prikazan na večini zaslonov. Premaknete ga lahko tako,
da ga povlečete.

Dotaknite se gumba za začasno prekinitev, da razširite meni gumba za
začasno prekinitev z naslednjimi dejanji:

•

Z dotikom na

se vrnete na prejšnji zaslon.

•

Z dotikom na

se vrnete na začetni zaslon.

•

Z dotikom na

, da si ogledate seznam nedavno uporabljenih aplikacij.

•

Z dotikom na

zaklenite zaslon.

•

Z dotikom na

optimizirate sistem.

9

Prvi koraki

Prilagajanje telefona
Spreminjanje ozadja
1. Dotaknite se praznega območja na začetnem zaslonu in zadržite.
2. Dotaknite se Slike za ozadje.
3. Nastavite slike za ozadje na zaslonu zaklenjenega telefona in na začetnem
zaslonu. Izberete lahko tudi naključno spreminjanje slike za ozadje na
začetnem zaslonu v določenih intervalih.

Uporaba enostavnega začetnega zaslona
1. Odprite

Nastavitve.

2. Dotaknite se Slog domačega zaslona.
3. Izberi Preprost.
Če se želite vrniti na standardni začetni zaslon, se dotaknite Nastavitve
> Slog domačega zaslona > Standardno na enostavnem začetnem
zaslonu.

Spreminjanje teme
Dotaknite se

Teme za preiskovanje in uporabo različnih tem. Teme si

lahko tudi prilagodite.

Nastavitev zvokov za obveščanje
1. Odprite ploščo za obvestila in pojdite na zavihek Bližnjice.
2. Dotaknite se in zadržite

na stikalih bližnjic za dostop do zaslona za

nastavljanje zvokov.
3. Nastavite zvoke za obveščanje, kot je zvok zvonjenja.

Spreminjanje velikosti pisave
1. Odprite

Nastavitve.

2. Dotaknite se Prikaz.
3. Dotaknite se Velikost pisave in izberite velikost pisave.
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Osnovni postopki
Prikaz in skrivanje zaslonske tipkovnice

•

Zaslonsko tipkovnico prikažete tako, da se dotaknete besedilnega polja.

•

Če želite skriti zaslonsko tipkovnico, se dotaknite gumba

.

Izbira načina vnosa
Odprite ploščo za obvestila, izberite zavihek Obvestila in nato pritisnite
Izberite način vnosa, da izberete način vnosa.

Urejanje besedila

•

Dotaknite se besedila in ga zadržite, da se pokaže
in

•

. Nato povlecite

, da označite več ali manj besedila.

Dotaknite se mesta, kamor želite vstaviti besedilo, in povlecite

na

mesto vstavljanja. Nato lahko prilepite besedilo, ki ste ga prekopirali ali
izrezali.
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Klici, stiki in sporočanje
Klicanje
Klicanje
Odprite

•

Klicalnik.

Vnesite začetnici ali prvih nekaj črk imena stika, oziroma del telefonske
številke stika. Nato med rezultati iskanja izberite stik, ki ga želite poklicati.

•

Dotaknite se Stiki in v seznamu stikov izberite tistega, ki ga želite poklicati.

•

V dnevniku klicev se dotaknite stika, ki ga želite poklicati.

Odgovarjanje na klic

•

Povlecite

v desno, da odgovorite na klic.

•

Povlecite

v levo, da zavrnete klic.

•

Povlecite

navzgor, da zavrnete klic in pošljete klicatelju poročilo. Če

želite urediti sporočilo, ki ga boste poslali, se dotaknite

> Klicne

nastavitve > Zavrni klice s SMS sporočilom.
Pri dohodnem klicu lahko utišate zvonjenje s pritiskom na gumb za
glasnost.

Vklop žepnega načina
1. Odprite
2. Dotaknite se

Klicalnik.
> Klicne nastavitve.

3. Vklopite Žepni način.
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Ustvarjanje stika
1. Odprite
2. Dotaknite se

Stiki.
.

3. Izberite mesto za shranjevanje stika.
4. Vnesite ime stika, telefonsko številko in druge podatke. Nato shranite stik.

Uvažanje ali izvažanje stikov
1. Odprite

Stiki.

2. V seznamu stikov se dotaknite

> Uvozi/izvozi. Nato lahko naredite

naslednje:

• Izberete način uvoza stikov.
• Izvozite stike v napravo za shranjevanje ali kartico SIM.
• Date vaše stike v skupno rabo.
Sporočanje
1. Odprite

Sporočanje.

2. Na zaslonu z nitjo sporočil se dotaknite
3. Dotaknite se

.

za izbiro stika.

4. Napišite sporočilo, dotaknite se

, da dodate priloge, in pošljite

sporočilo.

E-pošta
Dodajanje e-poštnega računa POP3 ali IMAP
1. Odprite

E-pošta.

2. Izberite vrsto e-poštnega računa.
3. Vnesite vaš e-poštni naslov in geslo ter se dotaknite Naprej.
4. Za nastavitev e-poštnega računa upoštevajte navodila na zaslonu.
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Pošiljanje e-pošte
1. Odprite

E-pošta.

2. Na zaslonu dohodne pošte se dotaknite

, da ustvarite e-poštno

sporočilo.

• Dotaknite se Od:, da izberete e-poštni račun.
• Vnesite prejemnika in zadevo ter napišite e-poštno sporočilo.
• Če želite naložiti priponke, se dotaknite

.

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

.

Internetna povezava
Vklop mobilnega omrežja
Če želite hitro vključiti oz. izključiti mobilno omrežje, odprite ploščo za
obvestila, pojdite na zavihek Bližnjice in se dotaknite

.

Ko ne potrebujete dostopa do interneta, izklopite mobilno omrežje, da
prihranite baterijo in zmanjšate prenos podatkov prek mobilnega
omrežja.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi
1. Odprite ploščo za obvestila in pojdite na zavihek Bližnjice.
2. Če se dotaknete in zadržite

na stikalih bližnjic, se odpre zaslon za

nastavitve Wi-Fi.
3. Vklopite Wi-Fi. Vaš telefon nato poišče razpoložljiva Wi-Fi in jih prikaže.
4. Dotaknite se Wi-Fi, s katerim se želite povezati.

• Če je omrežje odprto, se lahko neposredno povežete z njim.
• Če je omrežje šifrirano, na poziv vnesite geslo.
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Brskalnik
Brskalnik omogoča naslednje funkcije:

•

Brskanje po spletnih straneh: Vnesite spletni naslov v polje za naslov.

•

Dodajanje zaznamka: Dotaknite se

> Zaznamki in zgodovina za ogled

ali dodajanje zaznamkov.

•

Čiščenje zgodovine brskanja: Dotaknite se

> Nastavitve > Zasebnost in

varnost > Počisti zgodovino.
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Zabava
Fotoaparat
Zaslon za snemanje











1
2

Vključite bliskavico.
Povlecite v levo ali desno za preklop med običajnimi načini
snemanja.

3

Ogled posnetih fotografij in videov v Galerija.

4

Posnemite fotografijo ali video.

5

Uveljavite poseben učinek.

6

Preklopite med fotoaparatom zadaj in spredaj.

7

Izberite način snemanja in določite parametre fotoaparata.
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Fotografiranje
1. Odprite

Kamera.

2. Uokvirite prizor, ki ga želite posneti. Pustite, da se fotoaparat samodejno
izostri ali pa se za izostritev dotaknite zaslona.
3. Dotaknite se
zadržite

, da posnamete eno fotografijo, ali pa se dotaknite in
, da hitro posnamete več fotografij eno za drugo.

Način snemanja

•

Panorama: Vaš telefon naredi več posnetkov, ko ga premikate v vodoravni
smeri, in jih sestavi v en sam osupljiv panoramski posnetek.

•

HDR: Slikanje s širokim dinamičnim razponom (HDR) pomaga izboljšati
kakovost slike pri neuravnoteženi svetlobi okolice.

•

Zvočna opomba: Vaš telefon posname kratek zvočni posnetek po tem, ko
naredite fotografijo.

•

Najboljša fotografija: Vaš telefon hitro naredi več posnetkov enega za
drugim in med njimi samodejno izbere najboljšega.

•

Vodni žig: Dodajte fotografiji čas, lokacijo, vremenske razmere in druge
podatke v obliki vodnega žiga.

Snemanje videoposnetka
1. Odprite

Kamera.

2. Povlecite v levo ali v desno, da preklopite v video način.
3. Uokvirite prizor, ki ga želite snemati.
4. Dotaknite se

za začetek snemanja.
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Nastavljanje prednostnega mesta za shranjevanje
fotografij in videov
Ta razdelek velja samo za telefone, ki podpirajo kartice microSD.
Po tem, ko ste pravilno vstavili kartico microSD v vaš telefon, lahko
spremenite prednostno mesto za shranjevanje fotografij in videov.
1. Odprite
2. Dotaknite se

Kamera.
> Nastavitve > Shrani na.

3. Nastavite prednostno mesto za shranjevanje fotografij in videov

Galerija
Predvajanje diaprojekcije
1. Odprite

Galerija.

2. Na zaslonu s časovnico albuma se dotaknite

> Diaprojekcija za

predvajanje diaprojekcije fotografij iz albuma.
3. Za zaustavitev diaprojekcije se dotaknite zaslona.

Uveljavljanje posebnih učinkov
1. Odprite

Galerija.

2. Dotaknite se fotografije, ki jo želite urejati, nato pa pritisnite

.

3. Sledite zaslonskim navodilom in uveljavite lepotni način, izrežite
fotografijo, zavrtite fotografijo ali opravite druge operacije.

Skupna raba fotografij ali videoposnetkov
1. Odprite

Galerija.

2. Dotaknite se fotografije ali videoposnetka, ki ga želite dati v skupno rabo.
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3. Povlecite fotografijo ali video navzgor in se dotaknite ZAČNI, da vključite
Prenos. Vaš telefon samodejno omogoči Bluetooth in poišče naprave z
Bluetoothom v bližini.
Poskrbite, da je omogočen Bluetooth na napravi, ki sprejema, ter da je
omogočeno odkrivanje naprave.
4. V rezultatih iskanja se dotaknite imena naprave, ki sprejema.
Ko se dve napravi prvič povežeta, povlecite fotografijo ali video navzgor, da
jo hitro date v skupno rabo.

Glasba
Ustvarjanje seznama predvajanja
1. Odprite

Glasba.

2. Dotaknite se Seznami predvaj. > Nov seznam predvajanja.
3. Poimenujte in shranite seznam predvajanja.
4. Sledite zaslonskim navodilom za dodajanje skladb v seznam predvajanja.

Predvajanje seznama predvajanja
1. Odprite

Glasba.

2. Dotaknite se Seznami predvaj..
3. Dotaknite se seznama predvajanja, ki ga želite predvajati.

Predvajanje videoposnetka
1. Odprite

Videoposnetki.

2. Dotaknite se videoposnetka, ki ga želite predvajati.
3. Dotaknite se zaslonskih upravljalnih gumbov za hitro previjanje naprej in
nazaj, zaustavitev in druge operacije.
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Prenos podatkov
Bluetooth
Vklop Bluetootha
1. Odprite ploščo za obvestila in pojdite na zavihek Bližnjice.
2. Dotaknite se

in zadržite, da se pokaže zaslon z nastavitvami za

Bluetooth.
3. Dotaknite se Vklopi Bluetooth.
4. Med rezultati iskanja izberite napravo z Bluetoothom in sledite zaslonskim
navodilom, da vaš telefon povežete z njo.
Ko želite prekiniti povezavo med napravama, se dotaknite

zraven druge

naprave in se dotaknite Prekliči seznanitev.
Če ne morete vzpostaviti povezave Bluetooth z drugo napravo, morda ta
naprava ni združljiva z vašim telefonom.
Skupna raba datoteke z uporabo povezave Bluetooth
Če želite izmenjati podatke z drugo napravo Bluetooth, v obeh napravah
omogočite Bluetooth in poskrbite, da bo v obeh omogočeno odkrivanje.
Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, jo zadržite in se dotaknite Skupna
raba > Bluetooth.

Wi-Fi Direct
Povezovanje dveh naprav s funkcijo Wi-Fi Direct
1. Odprite ploščo za obvestila in pojdite na zavihek Bližnjice.
2. Če se dotaknete in zadržite

na stikalih bližnjic, se odpre zaslon za

nastavitve Wi-Fi.
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3. Vklopite Wi-Fi.
4. Dotaknite se Wi-Fi Direct za iskanje razpoložljivih naprav.
5. Izberite napravo.
Pošiljanje datoteke s funkcijo Wi-Fi Direct
1. Odprite

Datoteke.

2. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati, jo zadržite in se dotaknite
Skupna raba > Wi-Fi Direct.

Večnamenski zaslon
Povežite vaš telefon z drugimi telefoni in tablicami, pametnimi gospodinjskimi
napravami in napravami v vozilih za daljinsko upravljanje in skupno rabo
vsebin prek brezžične povezave ali pripomočka.
Odprite ploščo za obvestila, pojdite na zavihek Bližnjice in vključite Več
zaslonov tako, da se dotaknete

. Fotografije in videoposnetke iz vašega

telefona lahko nato potisnete na večji zaslon, npr. na televizijo ali projektor.
V ta namen potrebujete televizor, ki podpira DLNA. V nasprotnem primeru
lahko kupite Android TV box ali podobno napravo za brezžični prenos.

Huawei Beam
Te funkcije morda ne podpirajo vsi modeli.
Huawei Beam vam omogoča hitro izmenjavo podatkov med dvema
telefonoma z omogočenim sistemom za bližnjo komunikacijo (NFC). Za
pošiljanje spletne strani ali stika v drug telefon postavite telefona enega ob
drugega in se dotaknite vsebine.
1. Odprite

Nastavitve.

2. Pod Brezžično in omrežja se dotaknite Več.
3. Dotaknite se NFC ter vključite NFC in Huawei Beam.
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Povezovanje telefona z računalnikom
Način MTP
Način MTP omogoča prenos predstavnostnih datotek, kot so fotografije,
skladbe in videoposnetki, med telefonom in računalnikom. Potreben je
Windows Media Player 11 ali novejša različica.
Način HiSuite
HiSuite je aplikacija za prenos datotek, ki jo je razvil Huawei. Omogoča
varnostno kopiranje, sinhronizacijo ter prenos podatkov med telefonom in
računalnikom.
Način bliskovnega pogona USB
Ta razdelek velja samo za telefone, ki podpirajo kartice microSD.
Če je v vašem telefonu pravilno vstavljena kartica microSD, lahko telefon
uporabljate kot bliskovni pogon USB ter prenašate datoteke med vašim
telefonom in računalnikom.

Povezovanje telefona z napravo za
shranjevanje USB
Te funkcije morda ne podpirajo vsi modeli.
Če želite prenesti podatke, lahko svoj telefon neposredno povežete z napravo
za shranjevanje USB z uporabo USB OTG kabla. Združljive naprave za
shranjevanje USB so USB ključi, čitalniki kartic in telefoni, ki delujejo kot
bliskovni pomnilnik USB.
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Upravljanje vašega telefona
Upravljanje aplikacij
Ogled nedavno uporabljenih aplikacij
Dotaknite se

Nedavne, da si ogledate seznam nedavno uporabljenih

aplikacij. (Če ima vaš telefon fizični menijski gumb, pritisnite in držite
Meni). Nato lahko naredite naslednje:

•

Dotaknite se aplikacije, da jo odprete.

•

Povlecite aplikacijo navzgor, da jo zaprete.

•

Potegnite aplikacijo navzdol, dokler se ne prikaže

, da zaklenete

aplikacijo. Da aplikacijo spet odklenete, jo vnovič potegnite navzdol.

•

Da opustite vse aplikacije, potegnite navzgor z dna zaslona, dokler se ne
pokaže

. Zaklenjene aplikacije ne bodo opuščene.

Prenos aplikacij

•

Prenos aplikacij iz središč za aplikacije.

•

Prenos aplikacij iz spletnih strani z brskalnikom telefona.

•

Prenos aplikacij z računalnikom in nato kopiranje aplikacij v telefon.

•

Priključitev telefona na računalnik in prenos aplikacij s pomočjo HiSuite ali
neke druge aplikacije tretjih ponudnikov.

Nameščanje aplikacije
1. Odprite

Datoteke.

2. Pod Kategorije se dotaknite Aplikacije.
3. Na seznamu aplikacij se dotaknite aplikacije, ki jo želite namestiti, in sledite
navodilom na zaslonu med nameščanjem.
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Med nameščanjem se lahko prikaže sporočilo Namestitev je blokirana.
Natančno ga preberite. Če želite nadaljevati z nameščanjem, sledite
navodilom na zaslonu, da dovolite namestitev aplikacij drugih
ponudnikov.
Odstranjevanje aplikacije
Na začetnem zaslonu se dotaknite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti,
dokler se na vrhu zaslona ne pokaže

. Potegnite aplikacijo na

in nato

sledite navodilom na zaslonu, da jo odstranite.
Nekaterih vnaprej nameščenih aplikacij ni mogoče odstraniti.

Upravitelj datotek
Ustvarjanje mape
1. Odprite

Datoteke.

2. Dotaknite se zavihka Lokalno.
3. Pod Notranji ali Kartica SD (če je na voljo) preklopite v pogled seznama in
se dotaknite

> Nova mapa.

4. Poimenujte in shranite mapo.

Iskanje datoteke
1. Odprite

Datoteke.

2. Dotaknite se zavihka Lokalno.
3. Pod Notranji ali Kartica SD (če je na voljo) preklopite v pogled seznama in
se dotaknite

> Išči.

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

Kopiranje, izrezovanje in lepljenje datoteke
1. Odprite

Datoteke.

2. Dotaknite se zavihka Lokalno.
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3. Pod Notranji ali Kartica SD (če je na voljo) preklopite v pogled seznama in
se dotaknite

ali

.

4. Izberite datoteko, dotaknite se Kopiraj ali Izreži in izberite mesto, kamor
želite prilepiti datoteko.

Stiskanje in razširjanje datotek
1. Odprite

Datoteke.

2. Dotaknite se zavihka Lokalno.
3. Pod Notranji ali Kartica SD (če je na voljo) preklopite v pogled seznama,
dotaknite se in zadržite datoteko, ki jo želite stisniti, in se dotaknite Stisni.
4. Izberite pot, kamor bo shranjena stisnjena datoteka, in poimenujte
datoteko.
Če želite razširiti datoteko, se je dotaknite in jo zadržite, nato pa se
dotaknite Izvleci.

Ustvarjanje bližnjice za datoteko ali mapo
1. Odprite

Datoteke.

2. Dotaknite se zavihka Lokalno.
3. Pod Notranji ali Kartica SD (če je na voljo) preklopite v pogled seznama,
dotaknite se in zadržite datoteko ali mapo, za katero želite narediti
bližnjico, nato pa se dotaknite Bližnjice na namizju.

Upravitelj telefona
Optimiranje sistema
Z

Upravitelj telefo.. lahko optimizirate sistem vašega telefona z

naslednjimi funkcijami:

•

Išči: Hitro preverite stanje delovanja sistema, počistite datoteke v smeteh,
optimizirajte sistem vašega telefona idr.
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•

Pospeševalnik telefona: Preiščite in počistite predpomnilnik, datoteke
smeti, aplikacije, ki jih ne potrebujete več, in namestitvene pakete
aplikacij.

Varčevanje z energijo
Odprite

Upravitelj telefo.. in uporabite Način za varčevanje z energijo za

podroben pregled porabe električne energije vašega telefona in podaljšanje
časa pripravljenosti. Po potrebi lahko preklopite v različne načine varčevanja
z energijo.

Filter za nadlegovanje
Odprite

Upravitelj telefo.. in uporabite naslednje funkcije za blokiranje

sporočil, klicev in obvestil:

•

Filter za nadlegovanje: Določite črno listo neželenih sporočil in klicev.

•

Upravitelj obvestil: Blokirajte neželena potisna obvestila.

•

Ne moti: V načinu ne moti bo vaš telefon zazvonil samo takrat, ko boste
prejeli klic od določenih stikov. Ostali klici bodo zavrnjeni, zvoki sporočil in
drugih obvestil pa bodo utišani.

Zaščita vaše zasebnosti
Odprite

Upravitelj telefo... Zasebne podatke lahko zaščitite z naslednjimi

funkcijami:
Zaklepanje: Ko je omogočena ta funkcija, morate vpisati geslo za dostop do
zaklenjenih aplikacij.

Varnostno kopiranje, obnovitev in
posodobitve
Varnostno kopiranje podatkov
1. Odprite Orodja >

Varnostno kopiranje.

2. Izberite mesto, kamor želite varnostno kopirati podatke. Podatki se
privzeto varnostno kopirajo v notranji pomnilnik. Če vaš telefon podpira
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Oblak (Cloud Drive) ali varnostno kopiranje podatkov OTG, se dotaknite
za varnostno kopiranje podatkov v Oblak ali napravo za shranjevanje
USB.
3. Izberite, ali želite šifrirati varnostno kopijo in se dotaknite Nova varnostna
kopija.
4. Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, ter sledite navodilom na
zaslonu, da opravite varnostno kopiranje.

Obnavljanje podatkov
1. Odprite Orodja >

Varnostno kopiranje.

2. Izberite vir podatkov. Privzeti vir podatov je notranji pomnilnik. Če vaš
telefon podpira Oblak (Cloud Drive) ali obnavljanje podatkov OTG, se
dotaknite

in izberite podatke iz Oblaka ali naprave za shranjevanje

USB.
3. Izberite datoteko varnostne kopije, ki jo želite obnoviti. Če je datoteka
varnostne kopije šifrirana, na poziv vnesite geslo.
4. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti, ter sledite navodilom na zaslonu, da
jih obnovite.

Obnovitev tovarniških nastavitev
Pri obnovitvi tovarniških nastavitev telefona se iz pomnilnika telefona
izbrišejo vsi vaši osebni podatki. Pred obnovitvijo v tovarniške nastavitve
varnostno kopirajte pomembne podatke v telefonu.
1. Odprite

Nastavitve.

2. Dotaknite se Izdelaj var. kop. in pon. zaženi > Ponastav. tovarniških nast..
3. Tovarniške nastavitve vašega telefona obnovite v skladu z zaslonskimi
navodili.
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Spletna posodobitev

• Uporaba neavtorizirane programske opreme drugega avtorja za
posodobitev vašega telefona lahko poškoduje telefon ali ogroža
varnost vaših osebnih informacij. Priporočamo vam, da vaš telefon
posodabljate s funkcijo telefona za posodabljanje prek spleta ali z
uradnimi paketi programskih posodobitev Huawei.

• Med posodobitvijo sistema se lahko izbrišejo vsi vaši podatki.
Priporočamo, da pred posodabljanjem telefona varnostno kopirate
pomembne podatke.
Odprite

Orodje za posod., dotaknite se Preveri glede posodobitev in

upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev vašega telefona.
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Orodja
Vreme
S funkcijo

•

Vreme lahko:

Preverite vremenske podatke: Dotaknite se

, da preverite kakovost

zraka, vlažnost, moč vetra in drugo.

•

Dodajanje mesta: Dotaknite se

>

, vnesite ime mesta in se

dotaknite mesta, ki ga želite dodati.

•

Posodobitev informacij o vremenu: Potegnite navzdol zaslon z vremenom
za posodobitev vremena, ali pa se dotaknite

>

, vključite

Samodejno posodabljanje in nastavite interval posodobitev.

Alarmi
Odprite

•

Ura. Možnosti pod Alarm:

Dodajanje alarma: Dotaknite se

in nastavite čas alarma, melodijo,

pogostost ponovitev in drugo. Nato se dotaknite

•

.

Vklop in izklop alarma: Za vklop ali izklop alarma se dotaknite preklopnega
gumba na desni strani alarma.

•

Konfiguriranje nastavitev alarma: Dotaknite se

in nastavite trajanje

dremeža, ali alarm zvoni v tihem načinu in kaj naredijo gumbi za glasnost
ob pritisku nanje.

•

Brisanje alarma: Dotaknite se seznama alarmov in ga zadržite, nato se
dotaknite

zraven alarma, ki ga želite izbrisati.
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Zrcaljenje
Na zaslonu

Zrcaljenje lahko naredite naslednje:

•

Prilagajanje svetlosti: Dotaknite se

•

Povečanje ali pomanjšanje: Potegnite

ali

na vrhu zaslona.
ob dnu zaslona. Dotaknite se

območja na zaslonu in ga zadržite za povečanje. Ko umaknete prst,
povečava izgine in slika se obnovi.

• Zamrznitev zaslona: Dotaknite se zaslona, da ga zamrznete, in se dotaknite
, da shranite sliko. Ponovno se dotaknite zaslona, da ga odmrznete.
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Pravna obvestila
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Vse pravice
pridržane.
Nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati ali prenašati v kakršni
koli obliki ali s karkšnimi koli sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja
podjetja Huawei Technologies Co., Ltd. in njegovih podružnic (»Huawei«).
Izdelek, opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno
programsko opremo podjetja Huawei in morebitnih licencedajalcev.
Uporabniki zgoraj navedene programske opreme ne smejo na noben način
kopirati, distribuirati, spreminjati, povratno prevajati, razstavljati, dešifrirati,
ekstrahirati, v njej izvajati povratni inženiring, dajati v zakup, dodeljevati ali
podlicencirati, razen če so takšne omejitve prepovedane z ustrezno
zakonodajo ali če takšna dejanja dovolijo ustrezni imetniki avtorskih pravic.
Blagovne znamke in dovoljenja

,

in

so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke

podjetja Huawei Technologies Co., Ltd.
Android™ je blagovna znamka podjetja Google Inc.
LTE je blagovna znamka podjetja ETSI.
Besedna znamka in logotipi Bluetooth ® so registrirane blagovne znamke, ki so
v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc. podjetje Huawei Technologies Co., Ltd.
uporablja vse takšne znamke na podlagi licence.
Imena drugih navedenih blagovnih znamk, izdelkov, storitev in podjetij so
lahko v lasti njihovih ustreznih lastnikov.
Opomba
Nekatere funkcije izdelka in njegovih pripomočkov, opisanih v tem
dokumentu, uporabljajo nameščeno programsko opremo, zmožnosti in
nastavitve lokalnega omrežja, zato morda ne bodo aktivirane ali pa jih lahko
omejujejo operaterji lokalnega omrežja ali ponudniki omrežnih storitev.
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Zato se opisi v tem dokumentu morda ne bodo popolnoma ujemali z izdelkom
ali njegovimi pripomočki, ki jih kupite.
Podjetje Huawei si pridržuje pravico spremeniti ali popraviti katere koli
informacije ali tehnične podatke v tem priročniku brez predhodnega obvestila
ali kakršne koli obveznosti do vas.
Izjava o programski opremi tretjih oseb
Podjetje Huawei ni lastnik intelektualnih pravic za programsko opremo in
aplikacije tretjih oseb, ki jih dobite skupaj s tem izdelkom. Zato podjetje
Huawei za programsko opremo in aplikacije tretjih oseb ne daje nobenih
jamstev. Podjetje Huawei strankam, ki uporabljajo programsko opremo in
aplikacije tretjih oseb, prav tako ne nudi podpore, niti ni odgovorno za
funkcije ali delovanje programske opreme in aplikacij tretjih oseb.
Storitve programske opreme in aplikacij tretjih oseb se lahko kadar koli
prekinejo ali prenehajo delovati, in podjetje Huawei ne jamči razpoložljivosti
katere koli vsebine ali storitve. Ponudniki storitev tretjih oseb ponujajo
vsebino in storitve prek omrežja ali orodij za prenos, ki jih podjetje Huawei ne
nadzira. Do največje mere, ki jo dopušča lokalna zakonodaja, je izrecno
navedeno, da podjetje Huawei ne bo plačalo odškodnine ali ne bo odgovorno
za storitve, ki jih nudijo ponudniki storitev tretjih oseb, ali za prekinitev ali
prenehanje delovanja vsebine ali storitev tretjih oseb.
Podjetje Huawei ni odgovorno za pravne zadeve, kakovost ali katere koli
druge vidike katere koli programske opreme, nameščene v ta izdelek, ali za
katera koli prenesena dela tretjih oseb v kakršni koli obliki, kar vključuje tudi
besedila, slike, videoposnetke, programsko opremo in podobno, vendar ni
omejeno nanje. Stranke so same odgovorne za vse delovanje, kar vključuje
tudi nezdružljivost med programsko opremo in tem izdelkom, ki je posledica
namestitve programske opreme ali prenosa del tretjih oseb.
Ta izdelek temelji na odprtokodnem okolju Android™. Podjetje Huawei je
okolje ustrezno spremenilo. Zato ta izdelek morda ne bo podpiral vseh funkcij,
ki jih podpira standardno okolje Android, in morda ne bo združljivo s
programsko opremo tretjih oseb. Podjetje Huawei ne daje nobenih jamstev ali
trditev v povezavi s takšno združljivostjo in izrecno zavrača vso odgovornost v
povezavi s takšnimi zadevami.
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ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI
CELOTNA VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO, »KAKRŠNA JE«. RAZEN ČE
TO ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S
TOČNOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV
NOBENE VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE
TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN,
VENDAR NE OMEJENO NANJE.
DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, NE BO
PODJETJE HUAWEI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO
POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO
DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, PODATKOV, PRIHRANKOV,
POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, NE
GLEDE NA TO, ALI JE TAKŠNE IZGUBE MOGOČE PREDVIDETI ALI NE.
NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA
OSEBNE POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE
TAKŠNO OMEJITEV) PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA,
OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE
PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.
Predpisi glede uvoza in izvoza
Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali
uvoza in so odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za
izvažanje, vnovično izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem
priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.
Pravilnik o zasebnosti
Če želite bolje razumeti, kako varujemo vaše osebne podatke, preberite
pravilnik o zasebnosti na naslovu http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
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Ta priročnik je zgolj referenčen. Dejanski izdelek, vključno z barvo, velikostjo in
postavitvijo zaslona je lahko drugačen. Nobene izjave, informacije in priporočila v
tem priročniku ne predstavljajo garancij nobene vrste, pa naj bodo izrecne ali
nakazane.

Posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem naslovu v svoji državi ali
regiji poiščite na http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.
Model: HUAWEI MT7-L09
V100R001_01

