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Osnovni napotki

Pred uporabo teh informacij in izdelka,  kateremu so namenjene,  obvezno preberite  naslednje:

Upravno obvestilo
Dodatek

 in Upravno obvestilo  sta na voljo na spletni  strani  http://support.lenovo.com.

operaterja in model.

1. Pritisnite gumb  Meni  in nato  tapnite  Upravitelj zaslona .

oznako .
2. Naredite nekaj  od naslednjega:

.

povlecite  na novo mesto  in spustite.

 na zaslonu.



odstranjujete  programe.
1. Pritisnite gumb  Meni  in nato  tapnite  Urejanje .

2. Naredite nekaj  od naslednjega:

povlecite  na drug  program.

zaslona  in nato  spustite  program na .

program, se v zgornjem delu zaslona prikaže  .

Spreminjanje ozadja  za namizje

1. Pritisnite gumb  Meni  in nato  tapnite  Ozadje za namizje .
2. Naredite nekaj  od naslednjega:

Odpri  galerijo , izberite  in obrežite
fotografijo  ter  tapnite  Uporabi.

Uporabi.

Gumbi  na zaslonu
Na telefonu so trije  gumbi.

Gumb za nedavno uporabljene programe : Za  ogled  izvajanih programov tapnite  
ogledati, kateri  programi  se izvajajo,  pritisnite  in držite  gumb  Meni.  Nato lahko naredite naslednje:

Tapnite program,  da ga odprete.

.

.

.
Pritisnite in držite  gumb  za nedavno uporabljene  programe, da se prikažejo  možnosti  menija.

Gumb Domov .

Gumb Nazaj .

Zaklenjen zaslon

gumb  Vklop/Izklop,  da se prikaže  zaklenjen  zaslon,  in nato  podrsnite navzgor s spodnjega roba  zaslona,
da ga odklenete.

glejte »Nastavitev zaklepanja zaslona«  v razdelku Nastavitve .



Obvestila  in  hitre  nastavitve

Slika  1: obvestila

Slika  2: hitre  nastavitve
Naredite lahko kar  koli  od naslednjega:



navzdol  z zgornjega roba  zaslona.

navzgor s spodnjega roba  zaslona.

Povezava USB

»Povezan kot predstavnostna naprava«.  Obvestilo  lahko tapnete,  nato  izberite  eno od naslednjih
možnosti:

Predstavnostna  naprava (MTP)

Kamera (PTP)



Klici

Opravljanje klica

1. Odprite program Klicanje .
2. Klicanje  po potrebi tapnite  Klicanje , da se prikaže  tipkovnica.

3. Vnesite telefonsko številko,  ki  jo želite poklicati,  in tapnite  .

Klicanje  iz  dnevnika  klicev

1. Odprite program Klicanje .
2. Tapnite zavihek Dnevnik klicev.
3. Oglejte  si  zgrešene,  odhodne in dohodne klice  in nato  tapnite  vnos,  ki  ga želite poklicati.

Klicanje  stika

1. Odprite program Klicanje .
2. Tapnite zavihek Stiki .
3.
4. Tapnite telefonsko številko,  ki  jo želite poklicati.

Prejemanje klica
Odgovarjanje  na klic  ali  zavrnitev  klica

.

.

Utišanje zvonjenja

Zvonjenje klica  lahko utišate  tako:

Pritisnite gumb  Vklop/Izklop.
Odložite  telefon  z zaslonom obrnjenim navzdol.

Možnosti  med klicem
Med klicem so na zaslonu  na voljo naslednje možnosti:

Dodaj klic
Zadrži/Prevzemi : zadrži  trenutni klic  ali  prevzame klic.
Nemo: vklopi ali  izklopi mikrofon.
Snemaj : sproži  ali  prekine snemanje klica.

: prekine klic.



Uporaba dnevnika klicev

dnevniku  klicev, se prikaže  meni,  v katerem lahko izberete možnost. Tapnete  lahko,  na primer,  možnost
Nov stik  in dodate zapis v seznam  Stiki.



Stiki

Ustvarjanje stika
1. Odprite program Stiki .

2. Tapnite .
3. Vnesite podatke o stiku.
4. Tapnite Shrani .

Iskanje stika
1. Odprite program Stiki .
2. Naredite nekaj  od naslednjega:

na ustrezen razdelek.

Brisanje stika
1. Odprite program Stiki .
2. Pritisnite in držite  stik in nato  tapnite  Izbriši  stik .

Uvoz stikov
1. Odprite program Stiki .
2. Pritisnite gumb  Meni  in nato  tapnite  Uvoz/izvoz stikov .
3. Tapnite  Uvoz iz pomnilnika Uvozi .

Izvoz stikov
1. Odprite program Stiki .
2. Pritisnite gumb  Meni  in nato  tapnite  Uvoz/izvoz stikov .
3. Tapnite Izvoz  v pomnilnik  in nato  V redu .



S programom 
1. Odprite program .

2. Tapnite .
3.

sproti  prikazujejo. Izberite stik.

Ali  tapnite  
4.

, da  izberete vrsto

predstavnostni  predmet.

5. Tapnite .

1. Odprite program .

2. Tapnite  in v besedilno polje iskanja vnesite  celotno  ali  delno  ime ali  telefonsko številko stika.

1. Odprite program .
2.
3. Izbriši .

Ali  tapnite  .



Kamera

Osnove uporabe fotoaparata
Za fotografiranje in snemanje videoposnetkov  lahko uporabite  program Kamera ; pritisnite  stikalo za

.

Tapnite 

Tapnite 

Galerija Galerija .

Tapnite , da posnamete  videoposnetek.

Tapnite , da zajamete fotografijo.

Za konfiguracijo drugih nastavitev  kamere tapnite  .

Za  fotografiranje in snemanje videoposnetkov  lahko uporabite  program Kamera ; pritisnite  stikalo za



.

Tapnite 

Tapnite , da nastavite  belino.

Tapnite , da nastavite  ostrino.

Tapnite 

Tapnite , da nastavite  vrednost ISO.

Tapnite , da nastavite  osvetlitev.

Galerija Galerija .

Tapnite , da zajamete fotografijo.

Tapnite 

Za konfiguracijo drugih nastavitev  kamere tapnite  .

Posnetek zaslona

zmanjšanje glasnosti.
Privzeto se posnetki  zaslona  shranijo  v notranji pomnilnik  telefona. Za ogled  posnetkov zaslona  naredite
nekaj  od naslednjega:

Odprite program Galerija Posnetek  zaslona .
Odprite program Raziskov. dat. in pojdite  v mapo  Notranji pomnilnik  >  Pictures  >  Screenshots .



Galerija

Ogled fotografij  in  videoposnetkov
1. Odprite program Galerija .
2. Tapnite album.

 in izberite  .
3.
4. Naredite nekaj  od naslednjega:

Za ogled  videoposnetka  tapnite  .

Skupna raba fotografij  in  videoposnetkov

Pri  ogledu  fotografije  ali  videoposnetka  tapnite  
 ali  Bluetooth

postopke:
1. Odprite program Galerija .
2.

videoposnetek.
3.

4. Tapnite 

Brisanje fotografij  in  videoposnetkov

Pri  ogledu  fotografije  ali  videoposnetka  tapnite  , da izbrišete  fotografijo  ali  predmet.

1. Odprite program Galerija .
2.

videoposnetek.
3.

4. Tapnite .



Omrežje

Povezava WLAN
1. Pojdite na Nastavitve  >  WLAN.
2. Tapnite stikalo WLAN, da vklopite  to možnost.

3. Po  potrebi tapnite  > Osveži
WLAN.

4.

Podatkovna povezava
1. Pojdite na Nastavitve > Podatkovni  promet > SIM1  (ali  SIM2).
2. Tapnite stikalo Mobilni podatki, da ga vklopite.

obrnite na svojega  operaterja.

.
1. Pojdite na .
2. Tapnite stikalo , da vklopite  to možnost.

Opomba: Omrežje  lahko delite tudi prek možnosti  Bluetooth  ali  USB.
3.

omrežja

omrežje.



Chrome

Chrome za

omrežjem glejte  Omrežje.

Ogled spletnih strani
1. Odprite program Chrome.

2. Tapnite naslovno  vrstico .

primer,  obiskati spletno stran  http://www.lenovo.com,  v naslovno vrstico vnesite
»www.lenovo.com« in tapnite Pojdi .

3. Pri  ogledu  spletne  strani  naredite nekaj  od naslednjega:

.

.

nato  tapnite  Shrani sliko.

Dodajanje zaznamka

Med ogledom spletne  strani,  za katero želite dodati  zaznamek, pritisnite  gumb  Meni,  tapnite  , uredite

podrobnosti  zaznamka in nato  tapnite  Shrani Chrome, tapnite   in
nato  tapnite  zaznamek za hitri  dostop  do spletne  strani.

Brisanje zgodovine brskalnika
1. Odprite program Chrome.
2. Pritisnite gumb  Meni  in nato  tapnite  Zgodovina .
3. Tapnite Brisanje  podat. brskanja .



Nastavitve

Nastavitev datuma in  ure
1. Pojdite na Nastavitve  >  Datum in ura .
2. Naredite nekaj  od naslednjega:

Samodejni datum in ura .
Samodejni datum in ura , nato

tapnite  Nastavi datum in nato  še Nastavi uro .
.

,
tapnite

Uporabljaj  24-urno  obliko .
Izbira oblike datuma .

Nastavitev jezika
1. Pojdite na Nastavitve  >  Jezik  in vnos >  Jezik .
2. Izberite jezik  prikaza,  ki  ga želite uporabiti.

1. Pojdite na Nastavitve  >  Jezik  in vnos >  Privzeto .
2.

Nastavitev zaklepanja zaslona
Nastavitve  >

Zaklenjen zaslon .

1. Pojdite na Nastavitve  >  Varnost .
2. Neznani viri .

Nastavitev zvoka zvonjenja

vrsto  zvoka lahko tudi  prilagodite glasnost.
Pojdite na Nastavitve  >  Zvonjenja  in glasnosti .

Ponastavitev na tovarniške nastavitve
1. Pojdite na Nastavitve  >  Izdelaj varnostno kopijo  in ponastavi  >  Ponastavitev na tovarniške

nastavitve .
2. Tapnite Ponastavi  telefon.



Dodatek

vse informacije v tem razdelku.

Pomembni  varnostni  napotki
Ravnanje

Skrbno ravnajte s telefonom Lenovo:

Telefona Lenovo ne smete  potopiti  v vodo ali  ga pustiti  na mestu,  na katerem lahko vanj vstopijo  voda

Popravilo

garancijo.

se ne dotikajte  poškodovanega stekla in ga ne poskušajte odstraniti  s telefona Lenovo. Takoj  prenehajte

odstranitve.

Polnjenje

Telefon Lenovo polnite  pri  temperaturi od 0 do 45 °C. Za varno  polnjenje  notranjega  akumulatorja

Vklopljen  zaslon Izklopljen
zaslon

Napajalnik Podprt,  vendar se akumulator  polni Podprt

Povezava USB med vhodnim enosmernim

standardom USB 2.0

Podprt,  vendar
se akumulator

Opombe:
Vklopljen zaslon:  Naprava je vklopljena.

okolici polnilnika.  V  naslednjih  primerih izklopite polnilnik:



Na polnilniku  so vidni znaki poškodb.

Družba  Lenovo ni odgovorna  za delovanje ali  varnost izdelkov,  ki  jih  ne izdeluje oziroma ne odobri
Lenovo. Uporabljajte samo napajalnike in akumulatorje,  ki  jih  je odobrila družba Lenovo.

Motena pozornost

Bodite pazljivi  pri  uporabi telefona Lenovo v motornem  vozilu, ali  na kolesu.  Na prvo  mesto  morate
vedno  postaviti  svojo varnost in varnost drugih. Upoštevajte predpise. Lokalni  zakoni  in predpisi  morda
urejajo  uporabo mobilnih  elektronskih naprav, kot je telefon  Lenovo, pri  vožnji motornega vozila ali
kolesa.

Nevarnost zadušitve

Telefon Lenovo in dodatke hranite izven dosega majhnih  otrok.  Telefon Lenovo vsebuje  majhne dele,  s

pade  ali  je vržena  na trdo  površino.

Upoštevajte vse znake in navodila.

Upoštevajte znake in obvestila,  ki  prepovedujejo ali  omejujejo uporabo mobilnih  telefonov (na  primer,  v

prepovedana, na primer,  med potovanjem z letalom ali  kadar  tako zahtevajo pristojni  organi.

Telefon Lenovo vsebuje  radie,  ki  oddajajo elektromagnetna  polja.  Ta  elektromagnetna  polja lahko

Pomembni  napotki  za ravnanje

Odklopite  vse kable in izklopite telefon  Lenovo (pritisnite in držite  gumb  Spanje/Bujenje,  nato
povlecite  drsnik  na zaslonu).



Delovna temperatura

Zavedajte se, da se telefon  Lenovo lahko segreje. Pri  uporabi hranite telefon  Lenovo stran  od virov

do 45 °C.
Ko  je telefon  Lenovo vklopljen in se akumulator  polni,  se lahko nekateri deli  segrejejo. Temperatura,  ki
jo dosežejo, je odvisna  od dejavnosti  sistema in ravni  napolnjenosti  akumulatorja.  Daljši  stik s kožo,  tudi

Ne brišite  neznanih datotek in ne spreminjajte  imen datotek ali  map,  ki  jih  niste sami ustvarili;  v
nasprotnem programska oprema telefona Lenovo morda ne bo pravilno  delovala.
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