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Razburljive nove značilnosti

Način fotoaparata Pro

Pri fotografiranju sta pomembna svetloba in kompozicija. Če uspemo ta dva elementa 

učinkovito kombinirati, lahko ustvarimo presunljive in čustveno nabite posnetke. V 

načinu fotoaparata Pro natančno prilagodite posnetke in upravljate kompozicijo, 

ekspozicijo in hitrost zaslonke.

1 Odpri Kamera in se dotakni  > Strokovnjak.

2 Na zaslonu nastavitev za fotoaparat Pro omogočite mrežne črte ali nastavite različne 

parametre, kot so osvetlitev, ekspozicija in hitrost zaslonke. Za več informacij glejte 

Način fotoaparata Pro.

• Mrežne črte: Dotakni se ikone na vrhu zaslona. Izbirate lahko med mrežo 3 x 

3, mrežo Fi ali prekrivanjem v obliki spirale. Ta prekrivanja so oblikovali strokovnjaki 

za vas, da boste lahko ustvarjali zanimive in profesionalne posnetke.

• Hitrost zaslonke in upravljanje ekspozicije: Za najboljšo ekspozicijo posnetka 

nastavite parametre na dnu zaslona. Nastavite lahko ISO, hitrost zaslonke, 

ravnovesje beline, kompenziranje ekspozicije, način ostrenja in način merjenja. 
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Za več informacij glejte Način fotoaparata Pro.

Pametni prstni odtis

S pametnim prstnim odtisom telefonirate še enostavneje. S prstnimi odtisi ne samo 

odklepate. Dotaknite se senzorja s katerim koli prstom in vključite običajne funkcije. 

Poslovite se od dolgočasnega tapkanja po zaslonu.

1 Odpri Nastavitve in izberi ID za prstni odtis.

2 V razdelku Poteza z dotikom in zadržanjem vključi stikala za želene funkcije.

• Posnem. fotografijo/video: V načinu iskala se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, 

da narediš posnetek.

• Odgovarjanje na klic: Med dohodnim klicem se dotakni in zadrži senzor za prstni 

odtis, da se javiš.

• Zaustavitev alarma: Ko ugasne alarm se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, da 

ga izključiš.
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Potrkaj za posnetek zaslona

Ali želite, da prijatelji vidijo vaše rezultate videoiger? Zdaj lahko potrkate na zaslon in 

naredite posnetek celega ali dela zaslona.

1 Odpri Nastavitve in izberi Pametna pomoč.

2 Dotakni se Nadzor gibanja > Pametni pos. zasl., nato vključi stikalo Pametni pos. zasl..

• Posnetek celega zaslona: Dvakrat močno potrkaj s prstnim členkom na zaslon, da 

zajameš cel trenutni zaslon.
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• Posnetek dela zaslona: Močno potrkaj s prstnim členkom na zaslon. S prstnim 

členkom povleci okrog dela, ki ga želiš zajeti, nazaj na začetno točko. Na zaslonu se 

označi izbrani del; zajem dela znotraj modre črte. Če želite izbrati drugo obliko 

posnetka zaslona, kliknite ustrezno okence na vrhu zaslona. Dotakni se , da 

shraniš posnetek zaslona.

Ko posnameš zaslon, se dotakni Skupna raba, da ga deliš s prijatelji. Za več informacij o 

skupni rabi glejte Skupna raba slik ali videov.

Privzeto se posnetki zaslona shranijo v Galerija, v mapo Pos. zasl.
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Snemalnik zaslona

S snemalnikom zaslona naučite prijatelje in družino, kako uporabljati značilnosti telefona 

ali narediti posnetek videoigre.

 

Preden naredite posnetek zaslona, odklenite telefon.

Zagon snemanja

Snemalnik zaslona vklopite na enega od naslednjih načinov:

• Dvakrat potrkaj s prstnim členkom na zaslon in izberi videoformat.
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• Hkrati pritisni na tipko za povečanje glasnosti in tipko vkl./izk. ter izberi videoformat.

 

Med snemanjem zaslona lahko snemate tudi zvok tako, da govorite v mikrofon.

Zaustavitev snemanja

Snemanje zaslona zaustavite na enega od naslednjih načinov:

• Dvakrat potrkaj s prstnim členkom na zaslon.

• Hkrati pritisni na tipko za povečanje glasnosti in na tipko vkl./izk.

Privzeto se posnetki shranijo v Galerija, v mapi Posnetki zaslona.

Skupna raba posnetkov zaslona

Odpri Galerija. Dotakni se in zadrži posnetek, ki ga želiš dati v skupno rabo, nato se 

dotakni in ga deli s prijatelji.

Odpri dva programa na zaslonu

Ali želite gledati film, medtem ko ustvarjate nakupovalni seznam za naslednji teden? Zdaj 

to lahko v načinu dveh oken, značilnosti , ki omogoča hkratni ogled dveh programov na 

zaslonu.

Način dveh oken vklopite na enega od naslednjih načinov:
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• Z dvema prstoma potegni gor z dna virtualne navigacijske vrstice.

• Dotakni se in zadrži Nedavno.
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• Če je zaslon v načinu portreta, potegni s prstnim členkom vodoravno po zaslonu. 

V načinu dveh oken je zaslon razdeljen v dva dela. V vsakem oknu lahko odpreš en 

program (na primer v enem oknu Videoposnetki in v drugem Beležka).

Povleci rob okna, da nastaviš drugo velikost, ali se dotakni , da odpreš meni dveh 

oken:

• Dotakni se , da preklopiš med oknoma.

• Dotakni se , da preklopiš zaslon za izbiro programa.

• Dotakni se , da zapustiš način dveh oken.
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Vzemi telefon iz škatle

Spoznaj svoj telefon

Procesor Mate 8 sports a Kirin 950 HUAWEI, ekran 6 in. polnega HD s 368 ppi, baterija 

4000 mAh, kovinsko ogrodje in kamera 16 MP zadaj. Opremljen je z uporabniškim 

vmesnikom EMUI 4.0, ki nudi širok asortima pametnih, varnih značilnosti, enostavnih za 

uporabo.

Microfon

Aparat foto din spate
Mufă 
pentru căşti

Bliţ

Buton de volum
Scanner-ul pentru 
amprentă

Difuzor

Buton de alimentare

Indicator 
de stare Cască

Cameră foto frontală

Senzor de proximitate

Microfon pentru 
reducerea zgomotului

Microfon

Tăviţă 
pentru 
cartela

Port micro-USB

 

Ne prekrijte senzorja bližine ; če prekrijete senzor, to negativno učinkujete na 

določene funkcije telefona. Če uporabljate zaščito za zaslon, ne prekrijte senzorja. 

Uporabite zaščito za zaslon, ki je oblikovana za telefon, ki ima namensko odprtino 

za senzor.
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Vstavi kartico SIM in kartico microSD.

Mate 8 ima režo za kartice 2-v-1 na zgornji levi strani telefona. Vstavite lahko dve kartici 

nano-SIM ali eno kartico nano-SIM ter eno kartico microSD.

Namigi:

• Preverite in potrdite, da je kartica pravilno obrnjena in da niste upognili podstavka 

kartice, ko ste ga vstavili v telefon.

• Uporabljajte samo standardne kartice nano-SIM. Če vstavite nestandardne kartice, 

lahko poškodujete podstavek za kartice SIM.

• Pri uporaba orodja za izmet SIM rokujte previdno, da se ne poškodujete ali 

poškodujete telefona.

• Orodje za izmet kartice SIM hranite izven dosega otrok, da jim preprečite, da bi 

pogoltnili to orodje in se poškodovali.

1 Pritisnite in zadržite tipko za vkl./izk. ter izberite , da izključite telefon.

2 Podstavek za kartice odstranite tako, da vstavite orodje za izmet SIM, priloženo k 

telefonu, v majhno odprtino poleg podstavka za kartico.

or



Vzemi telefon iz škatle   

11

3 Vstavite kartico SIM ali microSD v podstavek za kartico.

4 Vstavite podstavek za kartico nazaj v telefon, pravilno obrnjen.

Napolni telefon

Mate 8 je opremljen s optimiziranim programjem za upravljanje porabe energije in 

baterijo 4000 mAh, ki ima nenavadno dolgo življenjsko tehnično dobo.

Uporaba baterije

• Baterijo lahko polnite stokrat, življenjska tehnična doba baterij pa je omejena. Če 

opazite pomembno skrajšanje dobe baterije, baterijo zamenjajte na servisu Huawei. 

Baterija je vgrajena v telefon in je ni možno odstraniti. Ne poskušajte sami odstraniti 

baterije.

• Med daljšo uporabo ali če ga izpostavite na visoke temperature, se telefon lahko 

segreje. To je povsem normalno. Če se telefon preveč segreje, prekinite polnjenj, in 

onemogočite nepotrebne značilnosti. Telefon odložite na hladno mesto in pustite, da 

se ohladi na sobno temperaturo. Telefona, ki se zelo segreje, se čim manj dotikajte.

• Za polnjenje uporabljajte samo originalne baterije, polnilnike in kable USB Huawei. Z 

uporabo dodatkov tretje osebe lahko negativno učinkujete na delovanje telefona in 

ogrozite varnost. Telefona, ki se polni, ne uporabljajte. Telefona ne prekrijte ali ne 

prekrijte napajalnega vmesnika.

• Čas polnjenja je odvisen od temperature v okolju in preostale ravni napolnjenosti 

baterije.

• Sistem izpiše opozorilo o majhni avtonomiji baterije, ko je nizka raven napolnjenosti 

baterije.

• Telefon se izključi samodejno, ko je baterija skoraj prazna.
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Kazalnik stanja baterije

Stanje baterije označita signalna svetilka telefona in ikona baterija v vrstici stanja.

• Kazalnik stanja utripa rdeče in ikona baterije se spremeni v , raven baterije je manj 

kot 10 %.

• Kazalnik stanja in ikona baterije označita stanje baterije med polnjenjem. Kazalnik 

stanja utripa rdeče in ikona baterije se spremeni v , raven baterije je manj kot 

10 %. Če kazalnik sveti rumeno in če je ikona baterije , je raven baterije med 10 in 

80 %. Če kazalnik sveti zeleno in če je ikona baterije , je raven baterije med 80 in 

100 %. Če kazalnik sveti zeleno in če je ikona baterije , je baterija polna in lahko 

odklopite telefon s kabla za polnjenje baterije.

Če se telefon ne odzove, tudi potem ko pritisnete tipko vkl/izk., to pomeni, da je morda 

prazna baterija. Polnite baterijo vsaj 10 minut prek originalnega polnilnika Huawei, nato 

vključite telefon.

Vključi in izključi telefon

Preden začnete uporabljati telefon, morate vedeti, kako ga vključiti in izključiti.

• Telefon vključite tako, da pritisnite in zadržite tipko za vkl./izk., dokler ne zavibrira in 

se ne vključi zaslon.

• Telefon izključite tako, da pritisnite in zadržite tipko za vkl./izk. ter se dotaknite .

 

Če se telefon ne odzove, tudi potem ko držite pritisnjeno tipko vkl/izk. 20 sekund, to 

pomeni, da je morda prazna baterija. Če je temu tako, priklopite telefon na polnilnik 

in napolnite baterijo.
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Prenos podatkov

Uporabi program varnostnega kopiranja za 

prenos podatkov

Z enostavnim varnostnim kopiranjem zagotovo ne boste izgubili podatkov. Zaženete 

lahko lokalno varnostno kopiranje, da kopirate podatke na notranji pomnilnik telefona 

ali na kartico microSD.

Ustvari novo varnostno kopijo

Zgodovina varnostnega kopiranja

Več nastavitev

Zaščita z geslom

 

Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

Varnostno kopiraj podatke v lokalni pomnilnik

1 Odpri Varnostno kopiranje.

2 Dotakni se Nova varnostna kopija.

3 Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, nato pa za izvedbo varnostnega 

kopiranja sledite navodilom na zaslonu.

 

Če izberete šifriranje podatkov, vnesite geslo, ko vas sistem pozove, in si ga 

zapomnite.

 

Privzeto se podatki varnostne kopije shranjujejo v mapo HuaweiBackup v Datoteke.
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Obnovi podatke iz lokalnega pomnilnika

1 Odpri Varnostno kopiranje.

2 Izberi varnostno kopirane podatke, ki jih želiš obnoviti.

 

Če so varnostno kopirani podatki šifrirani, vnesi geslo za šifriranje po sistemskem 

pozivu.

3 Izberi podatke, ki jih želiš obnoviti, nato se dotakni Obnovitev.

Prenašaj podatke med telefonom in 

računalnikom

Oglejte si fotografije s telefona na računalniku ali prenašajte datoteke med telefonom in 

računalnikom.

Dotakni za več informacij

Dotakni se za 
spremembo načina 
povezave USB

Povežite telefon z računalnikom prek kabla USB. Izberi Fotografije ali Datot.. Računalnik 

samodejno namesti potrebne pogone. Ko so nameščeni, dvakrat pritisni na novi pogon, 

ki se izpiše, za upravljanje datotek. Pogon poimenujte po modelu telefona.

• Fotografije: Oglejte si fotografije, shranjene na telefonu.

• Datot.: Prenesite datoteke med telefonom in računalnikom.

• Če ni določena vrsta povezave, telefon ostane v načinu polnjenja.
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Kopiraj stike s starega v nov telefon

Ko nadgradite telefon, najprej kopirajte stike s stare naprave. Spodaj je več enostavnih 

načinov, kako kopirati stike iz starega v nov telefon.

kartico SIM
Stike s kartice SIM lahko kopirate s funkcijo SIM za uvoz na nov 

telefon. Za več informacij glejte Uvozi stike s kartice SIM.

Pomnilniška naprava

Če oba telefona podpirata režo microSD, izvozite stike na kartico 

microSD v zapisu vCard na stari telefon, nato kopirajte stike na nov 

telefon. Za več informacij glejte Uvozi stike iz pomnilniške naprave.

Bluetooth

Omogočite Bluetooth na starem in novem telefonu ter prenesite 

stike prek brezžične povezave. Za več informacij glejte Uvozi stike 

prek Bluetootha.

Varnostno kopiraj

Prek programa varnostnega kopiranja Huawei na starem telefonu 

izvozite stike (če je podprto) in nato prek istega programa na nov 

telefon, da jih obnovite. Za več informacij glejte Uporabi program 

varnostnega kopiranja in obnovi podatke.

Računalnik
Sinh stike s starega telefona na računalnik, in nato sinh. te na nov 

telefon prek upravitelja telefona.

Drugi načini
•Namestite programe družbenih medije in sinhronizirajte stike.

•Prijavite se v račun Exchange in sinhronizirajte svoje stike.
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Prva uporaba in prav nastavitev

Prva uporaba

Pred uporabo telefona preberite priložena kratka navodila ter potrdite, da je kartica SIM 

pravilno nameščena v telefon. Vklopite telefon in sistem vas vodil skozi začetno 

nastavitev. Sledite navodilom na zaslonu, da začnete uporabljati svoj novi telefon.

1 Izberi jezik in regijo, nato se dotakni Naprej.

2 Nadaljuj na zaslon Brezžične nastavitve. Telefon samodejno zazna proste dostopne 

točke Wi-Fi v bližini. Izberi omrežje, s katerim se želiš povezati, nato vnesi geslo za 

dostop do interneta.

3 Na zaslonu Pogoji in določila sprejmi privzete nastavitve in se dotakni Naslednja stran.

4 Sledi navodilom na zaslonu, da omogočiš Wi-Fi+.

5 Če ima telefon senzor za prstni odtis, sledi navodilom na zaslonu, da dodaš prstni 

odtis. Ko dodaš prstni odtis, ustvari še PIN ali geslo, s katerim lahko skupaj s prstnim 

odtisom odkleneš telefon.

6 Na zaslonu Konfiguracija je uspela se dotakni Začni, da zaključiš konfiguracijo. Počakaj 

nekaj sekund, da se zažene vmesnik EMUI. Telefon je pripravljen in ga lahko začnete 

uporabljati.

Nastavi dve kartici SIM

Neovirano preklapljajte med karticama SIM. Upravljajte med delom in zasebnim 

življenjem na eni napravi.

 

Ta značilnost je na voljo samo na telefonih z dvema karticama SIM.

Odpri Nastavitve in se dotakni Upravljanje dveh kartic. Obe kartici SIM lahko 

konfigurirate po meri.

 

•S kartico SIM, ki jo onemogočite, ni možno klicati, pošiljati sporočil ali dostopati do 

interneta.
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•Izberi Klicanje z dvema kart. Nastavite lahko, da želite za vsak klic ročno izbrati 

kartico SIM ali uporabiti privzeto kartico SIM. Če izberete, da želite uporabiti 

privzeto kartico SIM, telefon za vse klice uporabi to kartico SIM.

Vzpostavitev povezave z internetom

Ostanite povezani ves čas prek povezave Wi-Fi ali povezave mobilnih podatkov na vašem 

telefonu.

Poveži se z omrežjem Wi-Fi

1 Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila.

2 V zavihku Bližnjice se dotakni in zadrži , da odpreš zaslon nastavitev Wi-Fi.

3 Vključi stikalo Wi-Fi. Na telefonu se izpiše seznam omrežij Wi-Fi, ki so na voljo.

4 Izberi omrežje Wi-Fi, s katerim se želiš povezati. Če je omrežje Wi-Fi šifrirano, na poziv 

vnesi geslo.
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Uporaba mobilnih podatkov

Preden uporabite mobilne podatke, preverite in potrdite, da imate pri ponudniku 

omrežnih storitev načrt podatkov.

1 Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila.

2 V zavihku Bližnjice se dotakni , da omogočiš mobilne podatke.

 

Ko ne potrebujete dostopa do interneta, onemogočite mobilne podatke, da varčujete 

z energijo baterije in zmanjšate porabo podatkov.

Teme in slike za ozadje

Če se prijavite s svojim ID-jem Huawei, lahko prenesete več različnih tem in slik za ozadje, 

da prilagodite po meri svoj telefon.

Spremeni temo

Poživite svoj telefon in nastavite edinstveno temo, ki bo odražala vašo osebnost.

Odpri Teme, izberi temo in se dotakni . Dotakni se , da pomešaš in povežeš 

načine zaklenjenega zaslona, slik za ozadje, pisav in še več.
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Spremeni sliko za ozadje

Nastavite svojo priljubljeno fotografijo ali sliko za sliko ozadja.

1 Odpri Nastavitve in izberi Zaslon.

2 Dotakni se Ozadje, nato se dotakni Ozadje zaklenjenega zaslona ali Ozadje začetnega 

zaslona.

• Nastavite sliko za ozadje: V zavihku Slike za ozadje ali Anim. ozadje izberi sliko in 

sledi navodilom na zaslonu, da jo nastaviš za ozadje.

 

Odpreš lahko tudi Galerija, se dotakneš in zadržiš ter se dotakneš  > Nastavi 

kot > Slika za ozadje. Po navodilih na zaslonu nastavi sliko za ozadje.

• Stresite telefon, da spremenite sliko za ozadje: Vključi stikalo Potresi za 

spremembo. Slika za ozadje se spremeni, vsakokrat ko streseš telefon. Vključi stikalo 

Naključna sprememba, nato nastavi Interval in Album za prikaz. Telefon samodejno 

spremeni sliko za ozadje v določenem časovnem razmaku.

Nastavi obvestila in dovoljenja

Upravljajte programe in dovoljenja za obveščanje, da izboljšate zasebnost in varnost 

telefona.

Konfiguriraj dovoljenja za obveščanje

1 Odpri Nastavitve in se dotakni Okno obveščanja & vrstica stanja > Upravitelj 

obvestil.

2 Izberi program, za katerega želiš konfigurirati dovoljenja za obveščanje. Na primer, 

izberi E-pošta ter vključi stikala Vrstica stanja, Trakovi Zaklenjeni zaslon. Ko prejmeš 

elektronsko sporočilo, prejmeš obvestila o vrstici stanja, začetnem zaslonu in 

zaklenjenem zaslonu.
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Konfiguriraj senzor za prstni odtis

Če ne zaupati običajnim geslom za odklepanje, poskusite prstni odtis. S prstnim odtisom 

odklenete zaslon, dostopite do šifriranih datotek in zaščitenih programov ter opravite 

plačila v plačilnih programih tretjih ose.

1 Odpri Nastavitve in izberi ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov.

2 Izberi Koda PIN ali Geslo nato sledi navodilom na zaslonu, da nastaviš geslo za 

zaklepanje zaslona.

3 Ko nastaviš geslo, se dotakni Registriraj, da dodaš svoj prstni odtis.

4 Postavi vrh prsta na senzor za prstni odtis. Rahlo pritiskaj na senzor, dokler ne začutiš 

vibriranje telefona. Ponavljaj ta korak z različnimi deli vrha prsta, dokler telefon 

uspešno ne sprejem prstnega odtisa.

5 Ko dodaš prstni odtis, se dotakni V redu. Telefon lahko odklenete s svojim prstnim 

odtisom.

Nastavi poteze in navigacijo

Svoj telefon lahko upravljate z enostavnimi potezami. Na primer, obrnite telefon, da 

izključite zvonjenje, ali ga dvignite k ušesu, da sprejmete klic ali pokličete številko.

Poteze

Odpri Nastavitve. Dotakni se Pametna pomoč > Nadzor gibanja in izberi gibe, ki jih 

želiš omogočiti.

• Obrni: Izključi zvok in onemogoči vibriranje dohodnih klicev, alarmov ali časovnikov.
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• Vzemite v roke: Primi telefon, da zmanjšaš glasnost zvonjenja dohodnih klicev, alarmov 

ali časovnikov.

• Dvignite: Dvigni telefon k ušesu, da prevzameš dohodni klic. Dvigni telefon k ušesu, 

tudi ko želiš pregledati dnevnik klicev ali seznam stikov za klicanje. Med klicanjem v 

prostoročnem načinu ali prek slušalk Bluetooth dvigni telefon k ušesu, da preklopiš v 

način slušalk.

• Nagib: V načinu urejanja začetnega zaslona se dotakni in zadrži ikono ali gradnik ter 

nagni telefon levo ali desno, da premakneš ikono na naslednji zaslon.
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• Pametni pos. zasl.: S prstnim členkom potrkaj dvakrat na zaslon, da zajameš cel zaslon, 

ali zajemi del zaslona tako, da s prstnim členkom narišeš zaključeno črto na zaslon. Z 

dvema prstnima členkoma potrkaj dvakrat na zaslon, da zaženeš ali zaustaviš snemanje 

zaslona.

• Riši: S prstnim členkom nariši črko na zaslon in zaženi preddoločeni program.

• Poteza za dve okni: S prstnim členkom nariši ravno črto prek zaslona in omogoči dvojna 

okna.



Izberi prilagojeno postavitev navigacijske vrstice
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Navigacijska vrstica

Odpri Nastavitve in se dotakni Pametna pomoč > Navigacijska vrstica, da konfiguriraš 

navigacijsko vrstico.

Izberi postavitev navigacijske vrstice po meri. Če izberete navigacijsko vrstico, ki vsebuje 

, lahko z dotikom hitro dostopite do okna obveščanja.
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Namesti programe

Namesti program s kartice microSD

Namestitvene pakete lahko shranite na kartico microSD ter jih daste v skupno rabo z 

drugimi telefoni.

 

•Namestitveni paketi tretje osebe lahko vsebujejo viruse ali zlonamerno programje, 

zato ga namestite preudarno. Priporočamo, da namestite samo programe iz 

zanesljivih virov.

•Preden namestiš program s kartice microSD, se dotakni Nastavitve > Dodatne 

nastavitve > Varnost in vključi stikalo Neznani viri. S tem dovolite telefonu, da 

namesti programe tretje osebe. Ko namestiš program, se obvezno vrni v Nastavitve 

> Dodatne nastavitve > Varnost in izključi stikalo Neznani viri.

1 Kopiraj namestitveni paket na kartico microSD.

2 Vstavi kartico microSD v telefon.

3 Poišči namestitveni paket na kartici microSD in se ga dotakni, da ga namestiš.

Nameščen program se označi na začetnem zaslonu.

Namesti program v skupni rabi z drugim 

telefonom

Program, ki ga ima prijatelj na svojem telefonu in ga želite prenesti na svoj telefon, 

pošljite prek Buetootha ali Wi-Fi Directa.

 

•Preden prejmeš programe prek Buetootha ali Wi-Fi Directa, se dotakni Nastavitve > 

Dodatne nastavitve > Varnost in vključi stikalo Neznani viri. S tem dovolite 

telefonu, da namesti programe tretje osebe. Ko namestiš program, se obvezno vrni 

v Nastavitve > Dodatne nastavitve > Varnost , nato vključi stikalo Neznani viri.

•Skupna raba programa prek Wi-Fi Directa je podprta, samo če pošiljatelj in 

prejemnik uporabljata telefona Huawei.
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1 Omogočite Bluetooth na obeh telefonih in ju uparite. Druga možnost je ta, da 

omogočite Wi-Fi na obeh telefonih in vzpostavite povezavo Wi-Fi Direct. Za več 

informacij glejte Omogoči Bluetooth in uparjenje telefona z drugo napravo in Prenesi 

podatke prek Wi-Fi Directa.

2 Na drugem telefonu odpri začetni zaslon ter se dotakni in zadrži program, ki ga želiš 

deliti. Povleci ga na ikono na vrhu zaslona. Izberi Bluetooth ali Wi-Fi Direct, da daš 

program v skupno rabo.

3 Na telefonu se odpre pogovorno okno Prenos datoteke. Dotakni se Sprejmi, da 

sprejmeš datoteko. Potegni dol z vrstice stanja in odpri okno obveščanja, da spremljaš 

potek prenosa.

4 Ko se prenos zaključi, se dotakni sporočila v oknu obveščanja, da odpreš mapo, v kateri 

je shranjena datoteka. Dotakni se namestitvenega paketa, da namestiš program.

5 Ko namestiš program, se dotakni Dokončano. Program se ne označi na začetnem 

zaslonu.
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Odstrani program

Odstranite neuporabljene programe, da sprostite prostor na telefon. Na ta način 

izboljšate delovanje telefona.

 

•Nekaterih prednameščenih sistemskih programov ni možno odstraniti.

• značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

• Na začetnem zaslonu se dotakni in zadrži program, ki ga želiš odstraniti, nato ga 

povleci na ikono .

• Dotakni se Nastavitve > Aplikacije, izberi program, ki ga želiš odstraniti, in se dotakni 

Odstrani.
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Spoznaj svoj telefon

Zakleni in odkleni zaslon

Zakleni zaslon

• 1. način: Pritisni tipko za vkl./izk., da zakleneš zaslon.

• 2. način: Zaslon se samodejno zaklene, ko določen čas miruje.

 

Če želiš spremeniti čas izklopa zaslona , se dotakni Nastavitve in nato se dotakni 

Zaslon > Stanje pripravljenosti.

Odkleni zaslon

Ko je zaslon ugasnjen, pritisni na gumb za vkl./izk., da ga zbudiš. Podrsaj po zaslonu v 

katero koli smer, da ga odkleneš.
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Odkleni magazin

Odklenite magazin, da poživite zaklenjeni zaslon. V magazinih so slike, ki se prikazujejo 

ena za drugo, ko je zaslon zaklenjen.

Prikaži, dodaj ali izbriši slike iz svoje shrambe
Potegi gor, da odpreš kamero

Bližnjice programov

Konfiguriraj tip zaklenjenega 
zaslona, način posodobitve slik 
in tip shrambe

Dodaj slike med priljubljene

Potegni gor z dna zaklenjenega zaslona, da se prikažejo možnosti odklepanja magazina.

Dodajte magazine na seznam ogleda: Dotakni se  > Naročnine, da dodaš 

priljubljene magazine na seznam ogleda.

 

Za posodobitev slik odklenjenega magazina potrebujete internetno povezavo. 

Nastavite telefon, da posodobi slike prek povezave Wi-Fi in tako preprečite 

prekomerno porabo podatkov. Dotakni se , nato vključi stikalo Samodejno 

posodobi prek povezave Wi-Fi.

Upravljajte slike odklenjenega magazina: Dotakni se , da dodaš ali izbrišeš slike.

Dodajte slike med priljubljene: Dotakni se , da dodaš sliko med priljubljene in 

preprečiš, da jo telefon samodejno zamenja s sliko iz posodobljenega magazina .
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Poteze na zaslonu na dotik

S preprostimi potezami na zaslonu na dotik lahko opravite različne naloge, na primer 

odpirate programe, brskate po seznamih in približuje slike.

Dotaknite se: Enkrat se dotakni elementa. Na 

primer, dotakni se, da izbereš možnost ali odpreš 

program.

Dotaknite se dvakrat: Na hitro se dvakrat dotakni 

ciljnega mesta na zaslonu. Na primer, dvakrat se 

dotakni slike, da jo približaš ali oddaljiš.

Dotaknite se in zadržite: Dotakni se in vsaj 2 

sekundi zadrži ciljno mesto na zaslonu. Na primer, 

dotakni se in zadrži prazno mesto na začetnem 

zaslonu, da vstopiš v način urejanja začetnega 

zaslona.

Potegnite: Potegni s prstom po zaslonu. Na primer, 

v zavihku Obvestila v oknu obveščanja potegni levo 

ali desno po obvestilu, da ga zavrneš. Potegni 

navpično ali vodoravno, da odpreš drug začetni 

zaslon, se pomikaš po dokumentu in več.
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Povlecite: Dotakni se elementa, ga zadrži in 

premakni na drugo mesto. Na primer, s to potezo 

lahko preurediš programe in gradnike na začetnem 

zaslonu.

Razširite prste: Na zaslonu razširi dva prsta. Na 

primer, razširi prsta, da povečaš sliko ali spletno 

stran.

Povlecite prste skupaj: Na zaslonu povleci dva 

prsta skupaj. Na primer, povleci prsta skupaj, da 

zmanjšaš sliko ali spletno stran.

Potegnite gor z dvema prstoma: Z dvema prstoma 

potegni gor po zaslonu. Na primer, z dvema prstoma 

potegni gor po virtualni navigacijski vrstici, da 

omogočiš način dveh oken.



Moč signala Ni signala

Povezano prek GPRS Povezano prek 3G

Povezano prek EDGE Povezano prek HSPA

Povezano prek HSPA+ Povezano LTE

Letalski način omogočen Gostovanje

Prejemanje podatkov o 

lokaciji prek GPS
Bluetooth vključen

Tihi način omogočen Vibracijski način omogočen

Polnjenje Alarmi omogočeni

Baterija prazna Baterija polna

Slušalke so vključene Ni kartice SIM
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Ikone stanja in obvestil

Ikone stanja in obvestil so odvisne od ponudbe v regiji in ponudnika omrežnih storitev.

Ikone stanja

Ikone stanja se odprejo desno v vrstici stanja. Ikone stanja dajo informacije o stanju 

telefona, kot so omrežna povezava, moč signala, avtonomija baterije in ura.

Ikone obvestil

Ikone obvestil se odprejo levo v statusni vrstici, ko prejmete novo sporočilo ali obvestilo.

Neodgovorjeni klici Klic v teku

Nova e-poštna sporočila Nova sporočila

Izbira načina vnosa Nova glasovna pošta

Povezano prek Wi-Fi Omrežje Wi-Fi na voljo

Prenašanje podatkov Nalaganje podatkov

Prihajajoči dogodki Pomnilnik telefona poln
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Začetni zaslon

Spoznaj začetni zaslon

Na začetnih zaslonih lahko najdete svoje priljubljene gradnike in vse svoje programe. 

Seznam programov smo odstranili in ga nadomestili s priročnejšim in neposrednejšim 

načinom dostopa do programov.

Sinhronizacija podatkov Sinhronizacija ni uspela

Težava s prijavo ali 

sinhronizacijo
Več obvestil

Prenosna dostopna točka Wi-

Fi vključena
Povezano z VPN

Skupna raba internetne 

povezave prek USB vključena

Način iskanja in odpravljanja 

napak prek USB omogočen

Vrstica stanja: Prikaže obvestila in statusne ikone.

Področje za prikaz: Prikaže ikone programov, mape in gradnike

Indikator položaja zaslona: Označi odprt začetni zaslon

Sidrišče: Prikaže pogosto uporabljene programe

Navigacijska vrstica: Prikaže virtualne navigacijske tipke
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Tipke virtualne navigacijske vrstice:

• Nazaj: Dotakni se, da se vrneš na prejšnji zaslon ali zapreš program. Med 

vnašanjem besedila se dotakni, da skriješ tipkovnico na zaslonu.

• Domov: Dotaknite se za vrnitev na začetni zaslon.

• Nedavno: Dotakni se, da dostopiš do seznama nedavno uporabljenih programov, 

ali se dotakni in zadrži, da omogočiš način dveh oken.

Preklopi med začetnimi zasloni

Potegni levo ali desno, da se odprejo razširjeni začetni zasloni. Dotakni se Domov, da 

se vrneš na privzet začetni zaslon.

Na začetnem zaslonu povleci skupaj prsta ali se dotakni in zadrži prazni prostor na 

zaslonu, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona. Možnosti:

• Nastavite privzeti začetni zaslon: Dotakni se na vrhu začetnega zaslona, da 

nastaviš izbrani začetni zaslon za privzeti začetni zaslon.

• Premaknite začetni zaslon: Povleci začetni zaslon na želeno mesto.

• Dodajte začetni zaslon: Dotakni se na začetnem zaslonu, ki je najbolj levo ali 

desno.

• Izbrišite prazen začetni zaslon: Dotakni se na dnu praznega zaslona.
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Samodejno vrtenje zaslona

Ko obrnete telefon, se nekateri programi samodejno nastavijo ustrezno usmerjenosti 

zaslona, da jih lahko enostavneje uporabite. Ta funkcija omogoča uporabo programov, ki 

jih upravljate z nagibanjem, kot so dirkalne igre.

Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno obveščanja, nato se dotakni Sam. zavrti v 

zavihku Bližnjice , da omogočiš ali onemogočiš samodejno vrtenje zaslona.

Razporedi programe in gradnike na začetnem zaslonu

Dodaj gradnik na začetni zaslon

Dodaj pogosto uporabljene gradnike na začetni zaslon, da omogočiš hitri dostop.

Na začetnem zaslonu povleci skupaj dva prsta, da vstopiš v način urejanja začetnega 

zaslona. Dotakni se Pripomočki in izberi gradnik. Gradnik se namesti na prazno mesto na 

začetnem zaslonu.

 

Za dodajanje gradnikov mora biti dovolj prostora na začetnem zaslonu. Če prostora 

ni dovolj, dodaj nov začetni zaslon ali sprosti prostor.
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Premakni gradnik ali ikono

Na začetnem zaslonu se dotakni in zadrži gradnik ali ikono aplikacije, dokler telefon ne 

zavibrira. Nato povleci ikono programa ali gradnik na želeno mesto.
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Izbriši gradnik ali ikono

Na začetnem zaslonu se dotakni in zadrži ikono programa ali gradnik, ki ga želiš izbrisati, 

dokler se ne izpiše na vrhu zaslona. Povleci neželeno ikono programa ali gradnik na 

.

 

Ko prestaviš/izbrišeš ikono programa, se na začetnem zaslonu odpre prazen prostor. 

Ikone programov lahko uredite samodejno; za več informacij glejte Samodejna 

poravnava programov začetnega zaslona.

Ustvari mapo

Na začetnem zaslonu lahko ustvarite mape, da organizirate svoje programe po tipu. Na 

primer, ustvarite lahko mapo Igre, v katere prenesete vse igralne programe.

Na začetnem zaslonu povleci ikono na drugo ikono, da ustvariš mapo, v kateri sta oba 

programa. Odpri mapo in se dotakni imena mape, da ga spremeniš.
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Skrij programe

Na začetnem zaslonu razširi prsta. Dotakni se , izberi programe, ki jih želiš skriti, nato 

se dotakni V redu. Ko jih skrijete, programov ni na začetnem zaslonu.
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Naredi posnetek zaslona

S telefonom lahko hitro in enostavno naredite posnetke zaslona in jih delite s prijatelji.

Privzeto so posnetki zaslona shranjeni v mapi Pos. zasl. v Galerija.

Naredi posnetek zaslona s tipkama za vkl./izk ali glasnost

Hkrati pritisni tipko za vkl./izk. in tipko za glasnost, da narediš posnetek zaslona.

Naredi posnetek zaslona s stikalom bližnjice

Odpri okno obveščanja, dotakni se v zavihku v Bližnjice, da narediš posnetek zaslona.
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Naredi posnetek zaslona s prstnim členkom

Potrkaj po zaslonu s prstnim členkom in naredi posnetek celega ali samo dela zaslona. Za 

več informacij glejte Pametni prstni odtis.

Med ogledovanjem posnetka zaslona se dotakni Skupna raba, da ga deliš s prijatelji.

Obvestilo

Indikator stanja

Indikator stanja na vašem telefonu prikazuje naslednje informacije stanja:

• Utripa rdeče: Zelo nizka raven napolnjenosti baterije.

• Rdeče (pri polnjenju): Nizka raven napolnjenosti baterije.

• Rumeno (pri polnjenju): Srednja raven napolnjenosti baterije.

• Zeleno (pri polnjenju): Baterija je skoraj polna ali polna.

• Utripajoča zelena: Obstajajo neprebrana sporočila ali obvestila.

Opomniki

Opomniki vas opozorijo na morebitna obvestila. Na primer, številka na ikoni telefona 

označi število neodgovorjenih klicev.

Za več informacij o obvestilih odprite programe z opomniki.

 

Če želiš onemogočiti opomnike za program, povleci skupaj dva prsta na začetnem 

zaslonu, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona, nato se dotakni Več 

nastavitev > Ikone značk programov in izključi stikalo ob programu.



Dotakni se za prikaz podrobnosti obvestil
Potegni levo ali desno za opustitev obvestil
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Okno za obvestila

Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila in prebereš obvestila.

Potegni levo na vrstici za obvestila, da se premakneš na vrstico bližnjic.

 

Svojo vrstico bližnjic lahko urejate. Potegni gor z vrstice bližnjic, dotakni se Uredi, da 

se prikažejo vse bližnjice. Povleci ikone bližnjic na želeno mesto, da preurediš 

postavitev.
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Beri obvestila na zaklenjenem zaslonu

Na zaklenjenem zaslonu lahko preberete nova obvestila (kot so obvestila o zgrešenih 

klicih ali sporočilih).

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Zaklepanje zaslona in gesla, nato vključi stikalo Prikaz podrobne informacije 

obvestila, da omogočiš obvestila na zaklenjenem zaslonu.

 

Privzeto telefon prikaže na zaklenjenem zaslonu samo obvestila določenih 

programov. Če želite omogočiti, da se na zaklenjenem zaslonu prikazujejo obvestila 

več programov, glejte Nastavi obvestila in dovoljenja.

Ko to omogočite, se novo obvestilo izpiše na zaklenjenem zaslonu. Potegni desno po 

obvestilu, da se izpiše več informacij.
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Nastavitve okna obveščanja in vrstice stanja

Odpri Nastavitve in se dotakni Okno obveščanja & vrstica stanja, da konfiguriraš 

spustne nastavitve in nastavitve prikaza za okno obveščanja in vrstice stanja.

Konfiguriraj spustne nastavitve

• Dotakni se Vlečne kretnje > Pametno izbiranje. Ko odpreš okno obveščanja, se telefon 

prestavi na vrstico obvestil, če imaš nova obvestila; če ne, se prestavi na vrstico 

bližnjic.

• Dotakni se Vlečne kretnje > Obvestila levo, bližnjice desno. Potegni dol z leve na vrstici 

stanja, da odpreš vrstico obvestil, ali potegni dol z desne na vrstici stanj, da odpreš 

vrstico bližnjic.

• Vključi stikalo Plošča z obvestili, da dostopiš do okna obveščanja, ko je zaslon 

zaklenjen.

 

Z zaklenjenega zaslona ni možno dostopiti do okna obveščanja, če je nastavljeno 

geslo za zaklenjeni zaslon.

Konfiguriraj zaslonske nastavitve

Vključi ali izključi stikalo Prikaži ime operaterja ali Odstotek preostale baterije, da 

konfiguriraš vsebino, prikazano v vrstici stanja.

Uporabi prepoznavanje prstnega odtisa

Senzor za prstni odtis lahko uporabite, da zbudite in odklenete zaslon, in tudi da 

fotografirate, prevzamete dohodni klic in izključite alarm.

Prvikrat dodaj prstni odtis

Za boljšo zaščito zasebnosti lahko uporabite funkcijo za odklepanje zaslona s pomočjo 

prstnega odtisa, samo če je način odklepanja Koda PIN ali Geslo.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov.

3 Izberi Koda PIN ali Geslo, nato sledi navodilom na zaslonu, da nastavit PIN ali geslo za 

zaklepanje zaslona.

4 Ko nastaviš PIN ali geslo, se dotakni Registriraj, da dodaš svoj prstni odtis.
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5 Postavi vrh prsta na senzor za prstni odtis. Rahlo pritiskaj na senzor, dokler ne začutiš 

vibriranje telefona. Ponavljaj ta korak z različnimi deli vrha prsta, dokler telefon 

uspešno ne sprejem prstnega odtisa.

6 Ko dodaš prstni odtis, se dotakni V redu. Telefon lahko odklenete s svojim prstnim 

odtisom.

 

Ko ponovno zaženete telefon ali če sistem ne prepozna prstnega odtisa, vas pozove, 

da vnesete svoj nadomestni PIN ali geslo.

Dodaj, izbriši ali uredi prstne odtise

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov

3 Vnesi geslo za zaklenjeni zaslon, nato se dotakni Naprej.

4 V razdelku Seznam prstnih odtisov lahko:

• Dotakni se Nov prstni odtis, da dodaš druge prstne odtise. Dodate lahko pet prstnih 

odtisov.

• Dotakni se dodanega prstnega odtisa, da ga preimenuješ ali izbrišeš.
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Odpri varno območje s prstnim odtisom

Preden s prstnim odtisom odprete varno območje, omogočite Varno območje v Datoteke. 

Ko omogočite varno območje, vas sistem pozove, da povežete prstni odtis s svojim 

računom. Dotakni se Dodeli, da dostopiš v varno območje s prstnim odtisom. Če 

preskočite ta korak, lahko značilnost omogočite, kot sledi:

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov.

3 Vnesi geslo za zaklenjeni zaslon, nato se dotakni Naprej.

4 Dotakni se Dostop v varno območje, nato sledi navodilom na zaslonu, da vneseš geslo 

za varno območje in omogočiš prepoznavanje prstnega odtisa.

Odpri program za zaklepanje s prstnim odtisom

Preden s prstnim odtisom odprete program za zaklepanje, omogočite Zaklepanje v 

Upravitelj telefona. Ko omogočite program za zaklepanje, vas sistem pozove, da povežete 

prstni odtis s svojim računom. Dotakni se Upravitelj telefona, da s prstnim odtisom odpreš 

program za zaklepanje ali odpreš zaklenjen program. Če preskočite ta korak, lahko 

funkcijo omogočite tudi po naslednjem postopku:

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se ID za prstni odtis > Upravlj. prstnih odtisov.

3 Vnesi geslo za zaklenjeni zaslon, nato se dotakni Naprej.

4 Dotakni se Dostop do zaklepanja progr., nato sledi navodilom na zaslonu, da vneseš 

geslo programa za zaklepanje in omogočiš prepoznavanje prstnega odtisa.

Poteze na dotik senzorja za prstni odtis

Dotaknite se senzorja s katerim koli prstom, da opravite običajne naloge. Poslovite se od 

dolgočasnega tapkanja po zaslonu.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se ID za prstni odtis.

3 V razdelku Poteza z dotikom in zadržanjem vključi stikala za želene značilnosti.
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• Posnem. fotografijo/video: V načinu iskala se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, 

da narediš posnetek.

• Odgovarjanje na klic: Med dohodnim klicem se dotakni in zadrži senzor za prstni 

odtis, da se javiš.

• Zaustavitev alarma: Ko ugasne alarm se dotakni in zadrži senzor za prstni odtis, da 

ga izključiš.

Dostopi do programov

Odpri in preklopi med programi

Odpri programe na zaklenjenem zaslonu

Pritisni na tipko za vkl./izk., da zbudiš zaslon, nato potegni gor na ikono , da odpreš 

program kamere. Potegneš lahko tudi gor z dna zaslona in se dotakneš ikone bližnjice, da 

hitro sprožiš ustrezen program.
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Odpri programe na začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu se dotakni ikone za odpiranje ustreznega programa.

Preklapljaj med programi

Če želiš preklopiti na drug program, se dotakni Domov, da se vrneš za začetni zaslon, 

in nato ikone programa, ki jo želiš odpreti.

Išči programe

Najdi program

• Potegni levo ali desno, da poiščeš želeno program.

• Potegni dol iz sredine zaslona, da dostopiš do iskalne vrstice, nato vnesi ime programa, 

ki ga iščeš. Rezultati iskanja se izpišejo pod iskalno vrstico. Za več informacij glejte 

Hitro najdi programe.
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Oglej si nedavno uporabljene programe

Dotakni se Nedavno, da se izpiše seznam nedavno uporabljenih programov. Za več 

informacij glejte Oglej si nedavno uporabljene programe.

Išči skrite programe

Na začetnem zaslonu razpri prsta, da si ogledaš skrite programe tretje osebe.

Oglej si nedavno uporabljene programe

Dotakni se Nedavno, da se izpiše seznam nedavno uporabljenih programov.
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• Dotakni se sličice, da odpreš ustrezni program.

• Potegni levo ali desno, da se prikažejo nedavno uporabljeni programi.

• Potegni gor po sličici, da zapreš ustrezni program.

• Potegni dol po sličici, da zakleneš ustrezni program. se odpre poleg programa. 

Ponovno potegni dol po sličici, da odkleneš ustrezni program.

• Dotakni se , da zapreš nezaklenjene programe.

Prilagodi telefon po meri

Preprosti začetni zaslon

Na enostavnem začetnem zaslonu so ikone večje, večja je pisava, saj je oblikovan 

predvsem za starejše uporabnike.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Slog domačega zaslona > Preprost, nato se dotakni , da omogočiš 

enostaven začetni zaslon.

3 Na enostavnem začetnem zaslonu se lahko:

• dotakneš ikon programov ali gradnikov, da jih odpreš;

• dotakneš in zadržiš ikono, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona in dodaš ali 

izbrišeš ikone programov.

• Dotakni se Drugo, da odpreš seznam programov in si ogledaš ali odpreš programe.

• Dotakni se , da dodaš stike ali programe na začetni zaslon.

• Dotakni se St. domača stran, da zapustiš preprosti začetni zaslon.
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Spremeni temo

Spremenite lahko sliko ozadja začetnega zaslona, stil ikone, pisavo in več. Za več 

informacij glejte Teme in slike za ozadje.

Spremeni sliko za ozadje

Svoje priljubljene slike ali fotografije lahko nastavite za slike ozadja. Za več informacij 

glejte Teme in slike za ozadje.

Dodeli stikom melodijo zvonjenja

Stiku lahko dodelite edinstveno melodijo zvonjenja, da ga enostavno prepoznate, ko vas 

kliče.

1 Odpri Stiki.

2 Izberi želeni stik, nato se dotakni Zvonjenje telefona.

3 Izberi želeno melodijo zvonjenja ali glasbeno datoteko, nato se dotakni .

Za več informacij o tem, kako nastaviti melodije zvonjenja za klice in sporočila ter kako 

nastaviti vibriranje, glejte Zvočne nastavitve.
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Spremeni velikosti pisave

Velikost pisave na telefonu lahko povečate, da ga starejši uporabniki enostavneje 

upravljate.

Odpri Nastavitve, nato se dotakni Zaslon. Konfigurirate lahko naslednje nastavitve:

• Način prikaza : Spremenite velikost pisave, slike in druge elemente uporabniškega 

vmesnika. Izberi Velik, da povečaš velikost pisave, ali Majhen, da umestiš več vsebine 

na zaslon.

The selected display mode

Switch display mode and view 
a preview

• Velikost pisave: Nastavite velikost sistemske pisave.

 

Izjemno velika pisava se izpiše samo v sporočilih, stikih in programu klicalnika.
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Vnesi besedilo

Preklopi med načini vnosa besedila

Med načini vnosa besedila lahko preklapljate po želji.

1 Na zaslonu za vnos besedila potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila.

2 Dotakni se Izbiranje načina vnosa v zavihku Obvestila, nato izberi želen način vnosa 

besedila.

 

Če ni na izbiro načinov vnosa, odpri Nastavitve, dotakni se Dodatne nastavitve 

> Jezik in vnos > Privzeta tipkovnica > Nastavitev načinov vnosain vključi stikalo ob 

želenem načinu vnosa.

Način vnosa Huawei Swype

Potegnite po tipkovnici, da hitro vnesete besede.

Preklopi med velikimi in malimi črkami

Vnesi številke in simbole

Vnesi vejico
Dotakni se in zadrži, da 
odpreš meni možnosti 
za vnos

Vnesi presledek
Dotakni se in zadrži za izbiro druge metode vnosa

Vnesi periodo
Dotakni se in zadrži za 
vnos simbolov

Vračalka

Preklopi na glasovni vnos

Način vnosa Android
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Urejanje besedila

Na svojem telefonu lahko besedilo izbirate, izrežete, kopirate in prilepite.

• Izbiranje besedila: Dotakni se besedila in zadrži, da se prikaže . Potegni ali 

, da izbereš več ali manj besedila, ali se dotakni Izberi vse, da izbereš besedilo v 

besedilnem okencu.

• Kopiranje besedila: Izberite besedilo in se dotaknite možnosti Kopiraj.

• Izrezovanje besedila: Izberi besedilo in se dotakni možnosti Izreži.

• Lepljenje besedila: Dotakni se in zadrži mesto, kamor želiš vstaviti besedilo, nato se 

dotakni Prilepi.

• Skupna raba besedila: Izberi besedilo in se dotakni Deli z dr., da izbereš način skupne 

rabe.
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Nasveti in triki

Dodaj hitro podatke o stiku

S kamero fotografiraj kartico stikov. Telefon samodejno prepozna podatke o stiku in jih 

doda samodejno. V Stiki se dotakni Poslovne kartice > Pregled.

Amy YangAmy YangAmy Yang

Naredi hitri posnetek, ko je izključen zaslon

Ali ste že zamudili dobro priložnost za fotografijo, ker niste pravočasno vključili kamere? 

Zdaj lahko delate hitre posnetke s telefonom, tudi ko je izključen zaslon.

Na zaslonu za nastavitve zaslona se dotakni Ultra posnetek > Odprite fotoaparat in 

naredite hiter posnetek. Ko je zaslon izključen, usmeri telefon v motiv in dvakrat pritisni 

tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon posname fotografijo in označi, kako hitro jo je 

zajel.



Dvakrat pritisni tipko za zmanjšanje glasnosti
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Za več informacij glejte Ultra posnetek.

Popoln selfi

Omogočite način popolnega selfija in konfigurirajte lepotne nastavitve po meri, da 

zablestite na fotografiraj.

Na zaslonu za nastavitve kamere se dotakni Popoln selfi. Vključi stikalo Popoln selfi in 

nato konfiguriraj lepotne nastavitve po meri.

Preklopi v način Lepota in se dotakni , da narediš posnetek. Telefon zazna obraz in 

uporabi lepotne nastavitve po meri, da izstopate na skupinski sliki.

Za več informacij glejte Način popolnega selfija.
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Uporabi način časovnega zamika, da hitro 

predvajanje

V načinu časovnega zamika lahko zajamete in pospešite subtilne spremembe prizora, kot 

je sončni vzhod, sončni zahod ali premiki oblakov.

Na zaslonu kamere potegni levo ali desno, da preklopiš na Fotografiranje v časovnih 

presledkih. Mirno drži telefon in se dotakni , da zaženeš zajemanje.

Za več informacij glejte Način za fotografiranje v časovnih presledkih.
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Fotografiraj med videosnemanjem

Ali želite fotografirati, medtem ko videosnemate?

Na zaslonu kamere potegni levo ali desno, da preklopiš na Videoposnetek. Med 

snemanjem videa se dotakni , da posnameš fotografijo.

Kliči stike z izključenega zaslona

Omogočite hitro klicanje, da pokličete kogar koli, tudi ko je izključen zaslon. Za 

informacije o tem, kako omogočiti hitro klicanje, glejte Omogoči hitro klicanje.

Ko je izključen zaslon, pritisni in zadrži tipko za zmanjšanje glasnosti. Ko se vključi zvočni 

alarm, izgovori ime stika, ki ga želiš poklicati. Telefon samodejno pokliče stik.
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Uporabi bujenje z govorom

Odpri Nastavitve. Dotakni se Pametna pomoč > Govorni nadzor > Glasovno bujenje, 

nato se dotakni stikala Glasovno bujenje in sledi navodilom na zaslonu, da vstopiš v meni 

ukazov bujenja z govorom. Možnosti:

• Poiščite svoje telefon: Reci "OK phone, where are you?" Vaš telefon bo z zvonjenjem 

izdal svojo lokacijo.

• Pokličite: Reci "OK phone, call Jane." Telefon bo poklical Jano.

 

Funkcija bujenja z govorom prepozna samo ukaze v angleščini.

Prevzemi ali zavrni klic z govornim ukazom

Odpri Nastavitve, dotakni se Pametna pomoč > Govorni nadzor, vključi stikalo 

Odgovarjanje na klice z govornim nadzorom.

Če nimate prostih rok, ko zazvoni telefon, enostavno recite "Answer" ali "Decline", da 

prevzamete ali zavrnete klic.

 

Dotakni se Jezik govornega ukaza, da spremeniš jezik govornih ukazov.
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Hitro najdi programe

Če izgubite programe, nameščene v telefon, jih s to funkcijo najdete, ne da bi morali 

iskati po zaslonih programov.

Potegni dol iz sredine zaslona, da dostopiš do iskalne vrstice, nato vnesi ime programa, 

ki ga iščeš. Rezultati iskanja se izpišejo pod iskalno vrstico.

Uporabi Wi-Fi+, da povežeš napravo na 

omrežje Wi-Fi z najmočnejši signalom

Če omogočite Wi-Fi+, telefon spremlja omrežja Wi-Fi in mobilne podatke, da izbere 

povezavo z najboljšim signalom in najhitrejšim prenosom podatkov.

Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila. V zavihku Bližnjice se dotakni in 

zadrži , izberi Wi-Fi+. Dotakni se stikala Wi-Fi+, da omogočiš to značilnost.

Za več informacij glejte Poveži se z omrežjem Wi-Fi z najmočnejšim signalom.
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Enostavno enoročno upravljaj velike telefone

Odpri Nastavitve. Izberi Pametna pomoč > UI za delo z eno roko > Prikaz majhnega 

zaslona in vključi stikalo za enoročni način.

Skupna raba kartice QR

Delite podatke o stikih s svojimi prijatelji prek kode QR in se poslovite od nadležnega 

ročnega vnašanja telefonskih številk. Na zaslonu podatkov o stiku se dotakni kode QR na 

vrhu zaslona , da se izpiše osebna koda QR. Koda QR.
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Upravljaj s telefonom tudi z rokavicami na 

prstih

Če je omogočen način rokavic, telefon upravljate naprej tudi v najbolj mrzlih dneh.

Odpri Nastavitve, nato se dotakni Pametna pomoč > Način za rokavice.

Žepni način

Če pogosto zgrešite klice, ker imate telefon v žepu, omogočite žepni način. Ko prejmete 

dohodni klic, telefon postopno veča glasnost melodije zvonjenja in jakost vibriranja.

Odpri, da omogočiš žepni način Klicalnik. Dotakni se  > Nastavitve v zavihku 

Klicalnik in vključi stikalo Žepni način.
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Prilagodi hitro sistemsko glasnost

Med igranjem iger in poslušanjem glasbe na javnih mestih zmanjšajte glasnost, da ni 

moteče. Enako v hrupnem okolju povečajte glasnost zvonjenja, da ne zgrešite 

pomembnih klicev. Glasnost na telefonu prilagodite hitro in enostavno.

Na katerem koli zaslonu pritiskaj na tipki za glasnost ob strani telefona, da prilagodiš 

glasnost. Dotakni se , da nastaviš posamezne ravni glasnosti za melodijo zvonjenja, 

večpredstavnost, alarme in telefonske klice.

Premično odlagališče namesto telefonskih 

tipk

Prek premičnega odlagališča hitro dostopate do pogosto uporabljenih telefonskih funkcij 

in enostavno upravljate telefon z eno roko. Ko ga omogočite, se premično odlagališče 

označi na večini zaslonov. S premičnim odlagališčem lahko hitro opravite običajne 

naloge, kot je preklop nazaj na začetni zaslon ali čiščenje telefonskega pomnilnika.

Odpri Nastavitve, dotakni se Pametna pomoč > Plavajoči gumb in vključi stikalo Plavajoči 

gumb.
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Samodejna poravnava programov začetnega 

zaslona

Ko izbrišete programe ali jih premaknete v mape, ponekod na začetnem zaslonu ostanejo 

praznine. S funkcijo samodejne poravnave lahko uredite ikone za začetnem zaslonu.

Povleci skupaj dva prsta, da vstopiš v način urejanja začetnega zaslona. Dotakni se Več 

nastavitev, nato vključi stikalo Tresenje. Dotakni se in zadrži začetni zaslon, da vstopiš v 

način urejanja začetnega zaslona. Potresi telefon, da poravnaš ikone programov in 

zapolniš morebitne praznine.
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Način onemogočenega dotika

Če odložite telefon v žep ali vrečko, se lahko zgodi, da nenamerno pokličete številko ali 

porabljate mobilne podatke. Če želite preprečiti nenamerne pritiske na tipke, vključite 

način onemogočenega dotika.

Odpri Nastavitve, dotakni se Pametna pomoč in vključi stikalo Onemogočanje 

zaslona na dotik. Po zaslonu, ki je pokrit s pokrovom, ni možno vleči po zaslonu. Zaslon 

na dotik deluje pravilno, ko umaknete pokrov z zaslona.
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Kliči in stiki

Odpri klicalnik

Pametno kliči

Vnesite v klicalnik ime ali začetnice stika. Telefon izpiše stike, ki ustrezajo.

1 Odpri Klicalnik.

2 Vnesite ime ali začetnice stika v klicalnik (na primer, John Smith ali JS). Telefon 

pregleda stike in dnevnik klicev ter nad klicalnikom ustvari seznam rezultatov.

3 Na seznamu izberite stik, ki ga želite poklicati. Če ima telefon dve kartici SIM, se 

dotakni 1 ali 2 , da pokličeš.

4 Dotakni se , da končaš klic.

Omogoči hitro klicanje

Pokličite hitro stik, tudi ko je izključen zaslon.

1 Odpri Klicalnik na začetnem zaslonu.

2 Dotakni se  > Nastavitve > Hitro klicanje, nato vključi stikalo Hitro klicanje.

Ko je vključeno hitro klicanje, pritisni in zadrži tipko za zmanjšanje glasnosti, ko je 

izključen zaslon. Ko se vključi zvočni alarm, izgovori ime stika, ki ga želiš poklicati. 

Telefon pokliče ustrezno telefonsko številko.
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Kliči iz stikov

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se iskalne vrstice in vnesi ime ali začetnici stika, ki ga želiš poklicati. Za več 

informacij o iskanju stikov glejte Najdi stik.

3 Dotakni se številke stika. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se dotakni ali , da 
1 2

začneš klic.

Kliči številko iz dnevnika klicev

Preglejte dohodne in odhodne klice v dnevniku klicev in pokličite ustrezno številko.

1 Odpri Klicalnik.

2 Podrsaj seznam gor in dol, da si ogledaš klice. Dotakni se imena ali številke stika, ki ga 

želiš poklicati. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se dotakni 1 ali 2 , da začneš 

klic.

Opravi klic v sili

V primeru sile lahko kličete številke za klic v sili tudi brez kartice SIM. Vendar pa morate 

biti v področju, ki ga pokriva omrežje.

1 Odpri Klicalnik.

2 Vnesi številko za klic v sili vašega območja, nato se dotakni .

 

Številko za klic v sili lahko pokličete, tudi ko je zaklenjen zaslon. Na zaklenjenem 

zaslonu se dotakni Klic v sili, vnesi lokalno številko za klic v sili, nato se dotakni .

 

Možnost klicanja v sili je ponekod odvisna od lokalnih predpisov in ponudnikov 

omrežnih storitev v regiji. Slaba kakovost omrežja ali okoljske motnje lahko 

preprečujejo vzpostavitev klica. Za nujno komunikacijo v primerih sile se nikoli ne 

zanašajte samo na vaš telefon.
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Hitro klicanje

Konfiguriraj hitro klicanje za osebe, ki jih pogosto kličete. Enostavno se dotakni in zadrži 

tipko številke, da pokličite.

 

1 je privzeta tipka za glasovno pošto. Te tipke ni možno uporabiti za številko hitrega 

klicanja.

1 Odpri Klicalnik.

2 Dotakni se in zadrži tipko številke, da jo povežeš s stikom.

3 Ponovno odpri klicalnik ter se dotakni in zadrži tipko številko, da pokličeš povezani 

stik. Če ima telefon dve kartici SIM, se dotakni in zadrži tipko za številko, nato izberi 

1 ali 2 , da pokličeš povezani stik.

 

Da izbrišeš povezavo na tipko, odpri klicalnik in se dotakni  > Nastavitve > Hitro 

izbiranje. Izberi povezavo za stik, ki ga želiš odstraniti, in se dotakni Počisti dodeljeno 

številko.

Opravi mednarodni klic

 

Preden opravite medkrajevni klic, naročite ponudniku omrežnih storitev, da aktivira 

mednarodne klice ali gostovanje.

1 Odpri Klicalnik.

2 Na zaslonu klicalnika se dotakni in zadrži tipko 0, da vneseš simbol +, nato vnesi 

mednarodno klicno številko, področno klicno številko in telefonsko številko.

3 Dotakni se . Če ima telefon dve kartici SIM, se dotakni ali .1 2

Samodejno kliči znova

Ali se razjezite, ko se klic ne poveže? Prek značilnosti samodejnega klicanja znova številko 

stika kličete, dokler se ne vzpostavi povezava.

• Enkrat kliči znova: Ko se klice prič ne poveže ali se prekine, telefon odpre zaslon za 

enkratno klicanje znova. Dotakni se , da enkrat pokličeš znova številko.
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• Neskončno kliči znova: Če ne uspe, ko enkrat kličete znova, telefon odpre zaslon za 

neskončno klicanje znova. Dotakni se , da kličeš številko znova in znova, dokler se 

ne vzpostavi povezava.

 

•Takoj se dotakni . Če ne kličete znova v 10 sekundah, se zapre zaslon klicanja 

znova.

•Dotakni se , da prekličeš poskus klicanja znova.

Sprejmi ali zavrni klic

 

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

Ko je zaslon zaklenjen:

• Povleci desno, da sprejmeš klic.

• Povleci levo, da zavrneš klic.

• Dotakni se , da zavrneš klic in pošlješ klicatelju prilagojeno ali preddoločeno 

besedilno sporočilo.

• Dotakni se , da konfiguriraš opomnik za povratni klic.

Ko je zaslon odklenjen:

• Dotakni se , da sprejmeš klic.



Kliči in stiki  

68

• Dotakni se , da zavrneš klic.

• Dotakni se , da zavrneš klic in pošlješ klicatelju prilagojeno ali preddoločeno 

besedilno sporočilo.

• Dotakni se , da konfiguriraš opomnik za povratni klic.

Izključi zvok klica

Zaženi trosmerni klic

Omogoči prostoročni način Odpri klicalnik

Končaj klic

Prikaži stike

Prikaži opombe

Daj trenutni klic čakanjeOdpri koledar

 

Na zaslonu klicalnika se dotakni  > Nastavitve > Zavrni klice s SMS sporočilom, da 

urediš preddoločeno besedilno sporočilo.

Funkcije, ki so na voljo med klicem

Med klicem telefon izpiše meni klica v teku.

• Skrijte meni klica v teku: Dotakni se Domov ali Ponovno odpri. Dotakni se 

zelene vrstice stanja na vrhu zaslona, da se ponovno odpreš meni klica v teku.

• Zaženite tripotni klic: Za več informacij o tej značilnosti prosite ponudnika omrežnih 

storitev. Za več informacij glejte Opravi konferenčni klic.

• Nastavite glasnost: Pritiskaj tipko za povečanje glasnosti ali tipko za zmanjšanje 

glasnosti, da nastaviš glasnost.
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Odgovori na klic tretje osebe

 

Preden omogočite to značilnost, preverite in potrdite, da ste naročeni na storitev 

zadržanja klica in da ste omogočili čakajoči klic. Za več informacij o tem, kako 

omogočiti čakajoči klic, glejte Omogoči čakajoči klic. Za podrobnosti prosite 

ponudnika omrežnih storitev.

1 Če med klicem prejmeš drug dohodni klic, se dotakni . Nato lahko sprejmeš 

dohodni klic, medtem ko zadržiš drug klic.

2 Dotakni se , da preklopiš med dvema klicema.

Opravi konferenčni klic

Konferenčni klic enostavno vzpostavite z večklicno funkcijo na telefonu. Pokličite eno 

številko (ali sprejmite klic), nato pa pokličite drugo številko in jo dodajte v konferenčni 

klic.

 

Za konferenčni klic potrebujete omrežno povezavo. Preverite in potrdite, da ste 

aktivirali to storitev. Za podrobnosti prosite ponudnika omrežnih storitev.

1 Pokličite prvega udeleženca.

2 Ko se klic vzpostavi, se dotakni , nato pokliči številko drugega sogovornika. Prvi 

udeleženec gre na čakanje.

3 Ko je drugi klic vzpostavljen, se dotakni , da začneš konferenčni klic.

4 Če želiš klicu dodati več oseb, ponovi 2. in 3. korak.

5 Dotakni se , da končaš klic.
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Prikaz dnevnika klicev

Dodaj številko iz dnevnika klicev

Izberite številko v dnevniku klicev in jo shranite med stike.

1 Odpri Klicalnik.

2 V dnevniku klicev se dotakni ob številki, ki jo želiš dodati, in:

• Dotakni se , da ustvariš nov stik. Za več informacij glejte Ustvari stik.

• Dotakni se , da dodaš številko k obstoječemu stiku.

Izbriši dnevnik klicev

Odpri Klicalnik in:

• Izbrišite vnos: Dotakni se in zadrži vnos v dnevnik, nato se dotakni Izbriši vnos.

• Izbrišite več vnosov: Dotakni se  > Izbriši dnevnik klicev in izberi vnose, ki jih želiš 

izbrisati. Dotakni se  > Izbriši.

Vključi žepni način

Ko je vključen žepni način, ne zgrešite klicev, ko nosite telefon v žepu.

1 Odpri Klicalnik.

2 Dotakni se  > Nastavitve.

3 Vključi stikalo Žepni način.

Ko imate telefon v žepu ali torbici in prejmete klic, telefon postopno veča glasnost 

melodije zvonjenja in vibriranje, dokler ne sprejmete klica.
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Nastavitve klicanja

Omogoči preusmeritev klica

Če ne morete sprejeti klica, lahko konfigurirate telefon, da preusmeri klice na drugo 

številko.

1 Odpri Klicalnik.

2 Dotakni se  > Nastavitve.

3 Dotakni se Preusmerjanje klicev. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se dotakni Kartica 

1 ali Kartica 2, nato Preusmerjanje klicev.

4 Izberi način preusmeritve, vnesi ciljno številko in se dotakni Omogoči.

Ko omogočite preusmeritev klicev, telefon preusmeri klice, ki izpolnjujejo določen pogoje 

(na primer, preusmeri, ko je linija zasedena), na določeno številko.
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Omogoči čakajoči klic

Prek načina čakajočega klica lahko sprejmete dohodni klic med drugim že aktivnim 

klicem. Nato lahko preklapljate med pogovori.

1 Odpri Klicalnik.

2 Dotakni se  > Nastavitve.

3 Dotakni se Dodatne nastavitve, nato vključi stikalo Čakajoči klic. Če ima telefon dve 

kartici SIM, se dotakni Kartica 1 ali Kartica 2, nato izberi Dodatne nastavitve in vključi 

stikalo Čakajoči klic.

Ko omogočiš čakajoči klic, se dotakni , da sprejmeš klic med že aktivnim klicem, ali 

se dotakni , da preklopiš med dvema klicema.

Omogoči način ne moti

Način ne moti omogoči, da delate in se sproščate v miru in tišini. Telefon vas obvesti samo 

o pomembnih klicih in sporočilih.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Ne moti, nato vključi stikalo Ne moti.

3 Dotakni se Opredelite prednostne prekinitve > Seznam zaž. za klice in sporočila > , 

da dodaš stike s seznama zaželenih.

Ko omogočite način ne moti, telefon zazvoni ali vibrira, samo ko vas pokličejo ali vam 

pošljejo sporočilo izbrani stiki. Telefon izključi zvonjenje ali vibriranje za druge klice ali 

sporočila. Obvestila za te klice si lahko ogledate v oknu za obveščanje.
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Konfiguriraj filter proti nadlegovanju

Filter proti nadlegovanju samodejno blokira klice in sporočila neznanih stikov ali stikov s 

seznama nezaželenih. Seznam nezaželenih se stalno posodablja, tako da vas nikoli ne 

zmotijo nezaželeni klici.

Odpri Upravitelj telefona, nato se dotakni Filter za nadlegovanje da konfiguriraš 

pravila filtra in sezname zaželenih ali nezaželenih. Za več informacij glejte Filter za 

nadlegovanje.

Opri Klicalnik in se dotakni  > Filter nadlegovanja da konfiguriraš filter proti 

nadlegovanju.

Konfiguriraj glasovno pošto

Preusmerite klice na glasovno pošto, ko je telefon izključen ali nedosegljiv. Klicatelj pusti 

glasovno sporočilo, ki ga lahko poslušate pozneje.

 

Glasovno pošto mora podpirati tudi ponudnik omrežnih storitev. Preverite in 

potrdite, da ste naročeni na to storitev. Za podrobnosti o storitvi glasovne pošte 

prosite ponudnika omrežnih storitev.

1 Odpri Klicalnik.

2 Dotakni se  > Nastavitve.

3 Dotakni se Dodatne nastavitve. Če ima vaš telefon dve kartici SIM, se dotakni Dodatne 

nastavitve ali Kartica 1, nato Kartica 2.

4 Dotakni se Glasovna pošta > Številka glasovne pošte, nato vnesi številko glasovne 

pošte.

Ko prejmete glasovno pošto, se v vrstici stanja izpiše ikona . Pokličite številko 

glasovne pošte, da prenesete sporočilo.
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Ustvari stik

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se .

3 V meniju možnosti izberite lokacijo za shranjevanje stika.

4 Vnesi ime stika, telefonsko številko ali druge podatke in se dotakni .

Če želiš shraniti številko iz dnevnika klicev, se dotakni ob številki, ki jo želiš shraniti, 

nato izberi ali . Telefonsko številko ali elektronski naslov lahko shranite v 

Sporočila ali E-pošta med stiki.

Dodaj hitro podatke o stiku

Vnesite hitro podatke o stiku v telefon. Enostavno preglejte ali posnemite kartice stikov, 

da sistem samodejno doda imena, telefonske številke in druge informacije med stike.

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se Poslovne kartice > Pregled.

3 Nato lahko naredite naslednje:

• Fotografirajte kartico: Postavi kartico stika na ravno podlago in pridrži telefon v 

ležečem načinu usmerjenosti. Prilagodi okvir iskala, da se kartica umesti med smerne 

linije, nato se dotakni . 

Amy YangAmy YangAmy Yang
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• Fotografirajte več kartic: Preklopi v način Zaporedno in sledi navodilom na 

zaslonu, da fotografiraš več kartic.

Ko pregledate ali fotografirate slike, sistem samodejno shrani podatke o stiku v Poslovne 

kartice.

Uvozi in izvozi stike

Telefon podpira datoteke .vcf za stike. VCF je standardni zapis datoteke za shranjevanje 

podatkov o stiku, tudi imena, naslove in telefonske številke.

Uvozi stike iz pomnilniške naprave

1 Odpri Stiki.

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

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

Uvozi stike s kartice SIM

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se  > Uvozi/izvozi > Uvozi s kartice SIM. Če vaš telefon podpira dve kartici 

SIM, lahko nastavite, da sistem uvozi s SIM 1 ali SIM 2.

3 Izberi stike, ki jih želiš uvoziti, nato se dotakni .

4 Izberi mesto, kamor želiš uvoziti stike. Telefon samodejno uvozi stike.

Uvozi stike prek Bluetootha

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se  > Uvozi/izvozi > Uvozi iz drugega telefona.

3 Izberi Podpira Bluetooth in se nato dotakni Naprej.

4 Na napravi, iz katere želiš uvoziti stike, omogoči povezavo Bluetooth in nastavi 

napravo, da bo vidna drugim napravam Bluetooth.

5 Dotakni se Naprej. Telefon samodejno vključi Bluetooth in poišče naprave v bližini.
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6 Dotakni se naprave Bluetooth, iz katere želiš uvoziti stike. Ko sta napravi povezani, 

telefon samodejno uvozi stike z druge naprave Bluetooth.

Uvozi stike s funkcijo Wi-Fi Direct

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se  > Uvozi/izvozi > Uvozi iz drugega telefona.

3 Izberi Uvozi prek Wi-Fi Direct in se nato dotakni Naprej. Telefon vas pozove, da 

omogočite Wi-Fi in poišče naprave Wi-Fi Direct.

4 Izberi omrežje Wi-Fi Direct, s katerim se želiš povezati. Ko sta napravi povezani, telefon 

samodejno uvozi stike z druge naprave.

Izvozi stike v pomnilniško napravo

1 Odpri Stiki.

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

3 Dotakni se Izvozi.

4 Izberi mesto, s katerega želite izvoziti stike, in se dotakni V redu.

Izvožena datoteka .vcf se privzeto shrani v korenski imenik notranjega pomnilnika vašega 

telefona. Odpri Datoteke, da si ogledaš izvoženo datoteko.

Izvozi stike na kartico SIM

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se  > Uvozi/izvozi > Izvozi na kartico SIM. Če vaš telefon podpira dve kartici 

SIM, lahko nastavite, da sistem uvozi s SIM 1 ali SIM 2.

3 Izberi stike, ki jih želiš izvoziti, nato se dotakni .

4 Dotakni se V redu.

Skupna raba stika

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se  > Uvozi/izvozi > Dodaj stik v skupno rabo.



Kliči in stiki  

77

3 Izberi stike, ki jih želiš deliti, nato se dotakni .

4 Izberi način za skupno rabo in upoštevaj navodila na zaslonu.

Upravljanje stikov

Uredi stik

Ko ustvarite stik, lahko kadar koli urejate podatke tega stika. To pomeni, da lahko dodate 

ali izbrišete privzete informacije, kot so telefonske številke ali elektronski naslovi. Dodate 

lahko tudi rojstni dan ali vzdevek ter izberete melodijo zvonjenja po meri. 

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se in zadri stik, ki ga želiš urediti, nato se dotakni Uredi.

3 Vnesi podatke o stiku, nato se dotakni .

Spoji podvojene stike

Ko dodajate stike iz različnih virov, se zgodi, da se v telefon shranijo podvojeni vnosi. 

Podvojene vnose lahko spojite, da uredite stike. 

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se  > Organiziraj stike > Spoji podvojene stike.

3 Izberi stike, ki jih želiš spojiti, nato se dotakni .

Izbriši stike

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se  > Organiziraj stike > Izbriši serijo stikov.

3 Izberi stike, ki jih želiš izbrisati, nato se dotakni .

4 Dotakni se Izbriši.

 

Dotakni se in zadrži stik, ki ga želiš izbrisati. Med možnostmi pojavnega menija izberi 

Izbriši, da izbrišeš ta stik.



Kliči in stiki  

78

Najdi stik

Išči med stiki, shranjenimi na telefonu, kartici SIM ali povezanimi na spletni račun.

1 Odpri Stiki.

 

Za več rezultatov podrobnega iskanja preverite in potrdite, da ste konfigurirali Stiki 

za prikaz vseh stikov. V Stiki, se dotakni  > Prikaži prednostne izbire in izberi Vsi 

stiki.

2 Na seznamu poišči stik:

• Potegni seznam stikov gor ali dol. 

• Podrsaj prst gor ali dol po kazalu na desni strani zaslona, da se pomakneš med stiki.

• V iskalno vrstico na vrhu seznama stikov vpišite ime stika, začetnice, telefonsko 

številko, elektronski naslov ali druge podatke o stiku. Rezultati se izpišejo spodaj.

3 Izberite stik. Nato jih lahko pokličete, jim pošljete besedilno sporočilo ali uredite 

podatke.

Oglej si stike z drugih računov

Če imate preveč stikov, lahko nastavite, da se prikažejo samo stiki s telefona, stiki s 

kartice SIM ali stiki, povezani z določenim računom.

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se  > Prikaži prednostne izbire.

3 Izberite račune, ki jih želite prikazati, ali prilagodite po meri nastavitve zaslona.

Dodaj stik med priljubljene

Osebe, s katerimi ste pogosto v stiku, lahko dodate med priljubljene, da jih hitreje 

najdete.

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se in zadrži stik, ki ga želiš dodati med priljubljene, nato se dotakni Dodaj med 

priljubljene, da jih dodaš v Priljubljeno.
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Med ogledovanjem podrobnosti o stiku se dotakni , da dodaš stik med 

priljubljene.

Skupine stikov

Razvrstite prijatelje in družinske člane v različne skupine. Pošljete lahko besedilna 

sporočila ali elektronsko pošto vsem v skupini. Stiki imajo zdaj tudi Pametne skupine. 

Telefon lahko samodejno razvrsti stike po podjetju, kraju ali datumu, ko ste bili zadnjič z 

njimi v stiku. Na ta način lahko pametno upravljate stike in skupine.

Ustvari skupine

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se Skupine in nato .

3 Vnesi ime skupine (na primer, Družina ali Prijatelji), nato se dotakni V redu.

4 Dotakni se . Izberi stike, ki jih želite dodati v skupino, nato pa se dotakni .

Uredi skupino

Dodajte ali odstranite osebe iz skupine ali spremenite ime skupine.

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se Skupine in izberi skupino, ki jo želiš urediti.

3 Dotakni se in dodaj nove člane v skupino.

4 Dotakni se . Možnosti:

• Dotakni se Odstrani člane in odstrani člane iz skupine.

• Dotakni se Izbris skupine in izbriši skupino.

• Dotakni se Preimenuj, da urediš ime skupine.
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Pošlji sporočila ali e-poštna sporočila skupini

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se Skupine in izberi skupino, kateri želiš poslati sporočilo ali e-pošto.

3 Dotakni se , da pošlješ sporočilo, ali se dotakni , da pošlješ e-pošto.

Izbriši skupino

1 Odpri Stiki.

2 Dotakni se Skupine.

3 Dotakni se in zadrži skupino, ki jo želiš izbrisati, nato se dotakni Izbriši.

4 Dotakni se Izbriši.

 

Če odstranite skupino stikov, stikov v skupini ne boste odstranili iz telefona.
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Sporočanje in e-pošta

Pošlji besedilno sporočilo

Odpri Sporočila in potegni gor ali dol, da se pomakneš med sporočili. Potegni dol po 

seznamu niti sporočila, da poiščeš sporočilo, in vnesi iskalni pojem v iskalno vrstico.

Prikaži neželena sporočila

 Če telefon nepravilno označi sporočilo kot neželeno, se dotakni  > Filter za 

nadlegovanje v seznamu niti sporočil. Ogledate si lahko neželena sporočila in 

konfigurirate nastavitve neželenih.

Pošlji besedilno sporočilo

Besedilna sporočila lahko začinite s čustvenimi simboli, slikami, videi, glasbo, posnetki in 

drugim.

1 Odpri Sporočila.

2 Na seznamu niti sporočil se dotakni .

3 Izberite okvirček prejemnika in vnesite ime stika ali telefonsko številko. Dotakni se 

, da odpreš seznam stikov in izbereš stik ali skupino stikov.

4 Izberi naslednje polje in vnesi sporočilo, nato se dotakni .

 

Če vneseš več kot tri vrstice, se dotakni , da preklopiš na celozaslonski pogled. 

Dotakni se , da dodaš priponko k sporočilu.

 

Kako prekličem besedilno sporočilo, ko ga še odpošljem? Besedilno sporočilo 

lahko prekličete štiri sekunde, potem ko ga odpošljete. Dotakni se  > Nastavitve, 

nato vključi stikalo Prekliči pošiljanje. Dvakrat se dotakni sporočila, da prekličeš 

pošiljanje.
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Odgovori na sporočilo

1 Odpri Sporočila.

2 Na seznamu niti sporočil se dotakni imena stika ali telefonske številke, da se odpre nit 

pogovora.

3 Izberi naslednje polje in vnesi sporočilo, nato se dotakni .

 

Kako odgovorim na sporočilo v vrstici za obvestilo? Nova sporočila se označijo 

v vrstici za obvestila. Dotakni se tipke, da sestaviš odgovor.

Briši nit

Izbrišete lahko neželene ali stare niti, da očistite poštni predal.

1 Odpri Sporočila.

2 Na seznamu niti sporočil se dotakni in zadrži nit.

3 Izberi niti, ki jih želiš izbrisati, nato se dotakni  > Izbriši.

Upravljaj sporočila

Izbrišete lahko neželena sporočila, posredujete sporočila drugim stikom, kopirate ali 

prilepite vsebino sporočila ter zaklenete sporočila ali jih dodate med priljubljene, da jih 

ne izbrišete po pomoti.

1 Odpri Sporočila.

2 Na seznamu niti sporočil se dotakni imena stika ali telefonske številke, da se odpre nit 

pogovora.

3 Dotakni in zadrži sporočilo. Možnosti:

• Posredujte sporočilo: Dotakni se , da posreduješ sporočilo drugemu stiku.

• Izbrišite sporočilo: Dotakni se  > Izbriši, da izbrišeš sporočilo.
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• Kopirajte sporočilo: Dotakni se , da kopiraš sporočilo v odložišče in ga prilepiš 

na drugo mesto. Med prebiranjem sporočila se dvakrat dotakni sporočila, da odpreš 

celozaslonski pogled.

• Dodaj sporočilo med priljubljene: Dotakni se  > Kopiraj med priljubljene, da 

dodaš sporočilo med priljubljene. Če izbrišete sporočila, ne izbrišete sporočil med 

priljubljenimi. Na seznamu niti sporočil se dotakni  > Priljubljene da prebereš 

priljubljena sporočila.

• Zaklenite telefon: Dotakni se  > Zakleni da zakleneš sporočilo. Če izbrišete 

sporočila, ne izbrišete zaklenjenih sporočil.

Upravljaj pogoste besedne zveze

Ustvarite lahko pogoste besedne zveze, s katerimi hitreje tvorite besedilo sporočila.

1 Odpri Sporočila.

2 Na seznamu niti sporočil se dotakni  > Nastavitve > Dodatno > Pogoste fraze. 

Možnosti:

• Dotakni se pogoste besedne zveze, da jo urediš.

• Dotakni se , da ustvariš pogosto besedno zvezo.

 

Kako dodam pogosto besedno zvezo v besedilo sporočila? Med tvorjenjem 

besedila sporočila se dotakni . Izberi Fraza, nato izberi pogosto besedno zvezo, 

da jo dodaš v sporočilo.

Dodaj e-poštni račun

Dodaj e-poštni račun POP3 ali IMAP

Če ste med dodajanjem e-poštnega računa v dvomih glede nastavitev, se posvetujte o 

tem s ponudnikom e-poštnih storitev.

1 Odpri E-pošta.

2 Izberi ponudnika e-poštnih storitev ali se dotakni Drugo.
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3 Vnesi svoj e-poštni naslov in geslo, nato se dotakni Naprej. Dotakni se Ročna 

namestitev, da dodaš ročno račun.

4 Sledite navodilom na zaslonu, da konfigurirate račun. Sistem se samodejno poveže na 

strežnik in preveri nastavitve strežnika.

Iskanje

Spremeni e-poštne nastavitve

Spremeni račun ali mapo

Novo e-poštno sporočilo

Ko nastaviš račun, se izpiše Prejeto.

 

Ko dodaš e-poštni račun, se dotakni  > Nastavitve > Dodaj račun v Prejeto, da 

dodaš druge račune.

Dodaj račun Exchange

Exchange je e-poštni sistem, ki ga je za potrebe podjetij razvil Microsoft. Nekateri 

ponudniki e-poštnih storitev ponujajo račune Exchange tudi za posameznike in družine.

Če ste med dodajanjem e-poštnega računa v dvomih glede nastavitev, se posvetujte o 

tem s ponudnikom e-poštnih storitev.

1 Odpri E-pošta.

2 Dotakni se Exchange.

3 Vnesi elektronski naslov, uporabniško ime in geslo. Dotakni se Naprej.

4 Sledi navodilom na zaslonu, da konfiguriraš račun. Sistem se samodejno poveže na 

strežnik in preveri nastavitve strežnika.

Ko nastaviš račun, se izpiše Prejeto.
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Pošlji e-pošto

1 Odpri E-pošta.

2 Dotakni se .

3 Dotakni se Od:, nato izberi elektronski poštni naslov, ki ga želiš uporabiti.

4 Vnesi enega ali več prejemnikov.

 

Za pošiljanje kopije ali skrite kopije več prejemnikom se dotakni Kp/Skp:.

5 Vnesi zadevo elektronskega sporočila in telo. Dotakni se , da dodaš priponko.

6 Dotakni se .

Amy@huawei.com

Izberi prejemnika 
s seznama stikov

Dodaj priponko

Pošlji

Prejemnik

Telo e-pošte

Zadeva

Dotakni se  > Shrani, da shraniš elektronsko sporočilo kot osnutek.

Beri e-poštna sporočila

Ko odprete E-pošta, telefon preveri samodejno, če ste prejeli novo e-pošto. Potegni dol v 

Prejeto, da ročno pregledaš novo e-pošto.

1 Odpri E-pošta.

2 V Prejeto se dotakni zgoraj levo v kotu, da izbereš račun.

3 Dotakni se e-poštnega sporočila, ki ga želiš prebrati. Možnosti:

• Dotakni se , da označiš z zvezdico za pozneje.

• Dotakni se , da izbrišeš.

• Dotakni se , da odgovoriš.
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• Dotakni se , da odgovoriš vsem.

• Dotakni se , da posreduješ.

• Dotakni se , nato izberi Označi kot neprebrano, da označiš e-pošto kot 

neprebrano.

• Potegni levo ali desno, da prebereš naslednjo ali prejšnjo e-pošto.

Upravljaj VIP-stikov

Pomembne stike lahko dodate na seznam VIP. E-pošta od stikov VIP se označijo v 

posebnem poštnem predalu.

1 Odpri E-pošta.

2 V Prejeto odpri e-pošto, ki jo želiš prebrati.

3 Dotakni se fotografije stika in izberi Dodaj v seznam VIP v pojavnem meniju.

 

 Če želiš spremeniti nastavitve obveščanja in melodij zvonjenja za stike VIP, odpri 

zaslon Prejeto in se dotakni  > Nastavitve > VIP-obvestila.

Konfiguriraj nastavitve računa

Spremeni e-poštne račune

Če ste dodali več e-poštnih računov na telefon, preden preberete ali pošljete e-sporočila, 

vključite stikalo za pravi račun.

1 Odpri E-pošta.

2 V Prejeto se dotakni zgoraj levo v kotu, da odpreš seznam računov.

3 Izberi e-poštni račun, ki želiš uporabljati.
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Odstrani e-poštni račun

1 Odpri E-pošta.

2 V Prejeto se dotakni  > Nastavitve.

3 Izberi račun, ki ga želiš odstraniti.

4 Dotakni se Odstrani račun > V redu.

Ko odstranite e-poštni račun, ne pošiljate in prejemate več e-pošte prek tega računa.

Prilagodi po meri svoj e-poštni račun

Nastavite lahko prikaz slik stikov in pogostost posodabljanja poštnega predala, določite, 

kaj se prikaže po izbrisu e-pošte, spremenite podpis in spremenite ton obvestil e-sporočil.

1 Odpri E-pošta.

2 V Prejeto se dotakni  > Nastavitve, nato izberi želene nastavitve.
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Kamera in galerija

Dostopi do interneta

Odpri Kamera, da dostopi do iskala.

Preklopi načine bliskavice

Prikaži slike ali videoposnetke

Potegni levo ali desno za 
preklop načina zajema

Uporabi učinke filtrov

Fotografiraj

Preklopi med zadnjo in 
prednjo kamero

Več možnosti

 

Za več informacij o značilnosti kamere glejte Nastavitve kamere.

Fotografiraj

1 Odpri Kamera.

2 Izberi želeni način snemanja.

3 Uokviri prizor, ki ga želiš zajeti. Telefon samodejno izostri. Točko na zaslonu lahko 

določiš za goriščno točko.

 

Povleci skupaj prsta ali ju razpri na iskalu, da prilagodiš dolžino ostrenja.

4 Dotakni se , da fotografiraš.

Dotakni se sličice  na zaslonu podaj levo, da si ogledaš fotografijo in jo deliš s 

prijatelji. Za več informacij glejte Skupna raba slik ali videov.
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Načini zajema

Kamera ima več načinov zajema, da lahko ustvarjate čudovite fotografije v različnih 

okoliščinah snemanja.

 

Telefon morda ne podpira vseh teh načinov zajema.

Potegni levo ali desno po iskalu ali se dotakni , da spremeniš način zajema.

• Lepota: Povleci drsnik, da nastaviš lepotno raven in uporabiš učinke za izboljšanje 

obraza.

• Panorama: V tem načinu ustvarjaj širokokotne posnetke. Za več informacij glejte 

Naredi panoramsko fotografijo.

• Panorama: V tem načinu ustvarjaj panoramske avtoportrete. Za več informacij glejte 

Naredi panoramske avtoportrete.

• Fotografiranje v temi: V tem načinu ustvarjaj nočne posnetke. Kamera samodejno 

prilagodi osvetlitev ustrezno okoljski svetlobi. Za več informacij glejte Način za 

fotografiranje v temi.

• HDR: Izboljšaj fotografijo, posneto pri preslabi ali premočni svetlobi.

• Izostritev: V tem načinu ponovno nastavi točko izostritve, potem ko posnameš 

fotografijo. Za več informacij glejte Način z vsemi izostritvami.

• Strokovnjak: V tem načinu ustvarjaj čudovite slike, kakovosti SDLR. Za več informacij 

glejte Način fotoaparata Pro.

• Slikanje s svetlobo: Z manjšo hitrostjo zaslonke zajameš sledi svetlobe. Za več 

informacij glejte Način slikanja s svetlobo.

• Vodni žig: Dodaj več vodnih žigov fotografijam.

• Zvočna opomba: V tem načinu naredi nekaj sekundni avdioposnetek med 

fotografiranjem.
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Način popolnega selfija

V načinu popolnega selfija telefon samodejno zazna obraz na skupinski fotografiji in 

uporabi prednastavljene nastavitve za izboljšanje obraza, da izstopite iz množice.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  >  > Popoln selfi, nato vključi stikalo Popoln selfi.

3 Dotakni se Popoln selfi, da konfiguriraš nastavitve za izboljšanje obraza.

a) Naredi tri fotografije obraza, od spredaj, s strani in s spuščeno glavo.

b) Prilagodi po meri nastavitve za oči, zenice, ten kože in obliko obraza. Dotakni se , 
da potrdiš.

• Spremenite fotografije umerjanja: Na zaslonu za nastavitve kamere izberi Popoln 

selfi > Uredi osebne informacije, da posodobiš fotografije umerjanja.

• Spremenite nastavitve za izboljšanje obraza: Na zaslon za nastavitve kamere se 

dotakni Popoln selfi > Nastavitev lepotnih učinkov, da prilagodiš lepotne nastavitve, 

kot so ten kože in oblika obraza.

Preklopi v način Lepota in se dotakni , da fotografiraš. Kamera samodejno zazna 

obraz in uporabi prednastavljene nastavitve za izboljšanje obraza.
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Način za fotografiranje v temi

V načinu za fotografiranje v temi naredi kakovostnejše fotografije ponoči in pri slabši 

svetlobi, saj poudari podrobnosti temnejših delov, da ustvari svetlejše, barvitejše slike.

 

Uporabite stojalo, da zmanjšate tresenje kamere.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  > Fotografiranje v temi.

 

Dotakni se Samodejno in sledi navodilom na zaslonu, da ročno nastaviš ISO in druge 

nastavitve osvetlitve.

3 Mirno drži telefon in se dotakni , da fotografiraš. Telefon naredi več posnetkov in 

jih združi samodejno v eno sliko.

Popravljanje dokumenta

V načinu popravljanja dokument sistem samodejno prilagodi usmeritev dokumenta v 

fotografijo. Na primer, če sedite na robu v prostoru, v katerem poteka sestanek, lahko 

fotografirate PPT in nato v načinu ponovne postavitve dokumenta obrežete in poravnate 

sliko, tako da se odlično prilega na zaslon.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  > Prilagoditev dokumenta.
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3 Izostri predmet (na primer PPT, poster ali zaslon), nato se dotakni , da fotografiraš. 

Telefon samodejno izvleče del slike, v katerem je besedilo, in prilagodi usmeritev, da 

ga lahko hitreje preberete.

Ultra posnetek

Dvakrat pritisni na tipko za zmanjšanje glasnosti, da fotografiraš, tudi ko je izključen 

zaslon.

 

Ta značilnost ni na voljo med predvajanjem glasbe.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  >  > Ultra posnetek, nato izberi Odprite fotoaparat in naredite hiter 

posnetek. Izberi Izključeno, da onemogočiš to značilnost.

3 Usmeri kamero v želen predmet, nato dvakrat na hitro pritisni na tipko za zmanjšanje 

glasnosti. Kamera posname samodejno fotografijo in označi čas zajema.
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Zaradi hitrega časa zajema, kakovost fotografij, posnetih ponoči ali od blizu, ni 

vedno najboljša. Izberi zelo svetlo lokacijo in fotografiraj z ustrezne razdalje.

Hitro zaporedno fotografiranje

V načinu hitrega zaporednega fotografiranja fotografirajte predmete in osebe, ki se 

premikajo, na primer, igralce med nogometno tekmo. Kamer zajame več slik v hitrem 

zaporedju, da ne zamudite akcije.

1 Odpri Kamera.

2 Izostri predmet ali osebo, nato pritisni in zadrži , da zaženeš hitro zaporedno 

fotografiranje. Dvigni prst, da zaustaviš fotografiranje.

3 Dotakni se sličice , nato se dotakni , da si ogledaš in izbereš slike.

 

 označi fotografije, posnete v načinu hitrega zaporednega fotografiranja.

4 Telefon izbere samodejno najboljši posnetek. Dotakni se , da izbereš drugo 

fotografijo, nato se dotakni . Telefon shrani samodejno izbrane fotografije in 

izbriše preostale.
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Dodaj vodni žig na fotografije

Fotografije lahko uredite po meri tako, da jim dodate vodne žige. Na primer, dodate 

lahko čas, lokacijo ali razpoloženje.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  > Vodni žig.

3 Potegni levo ali desno ali se dotakni Več, nato izberi želeni vodni žig.

4 Povleci vodni žig, da ga prestaviš.
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5 Dotakni se , da fotografiraš.

Glasovno aktivirano fotografiranje

Kamera ime več značilnost glasovno aktiviranega fotografiranja za prostoročno 

upravljanje.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  > Zvočni nadzor.

3 Vključi stikalo Zvočni nadzor. Možnosti:

• Fotografiraj, ko izrečeš glasovni ukaz.

• Fotografiraj, ko telefon prepozna glasen zvok, kot je vzklik "nasmehni se".

4 Uokviri prizor, ki ga želiš zajeti. Ko izgovorite glasovni ukaz ali ko zazna glasen zvok, 

telefon samodejno fotografira.
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Sledenje objektu

V načinu sledenja objektu fotografirajte premične teme, kot so ljudje ali živali. Kamera se 

samodejno fokusira na premično temo, da omogoči izostreno fotografijo.

 

Načina sledenja objektu in zajemanje nasmeha se ne moreta uporabljati istočasno.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  > , nato vključi stikalo Sledenje objektom.

3 Dotakni se teme na zaslonu. Kamera ostane fokusirana na predmet.

4 Dotakni se , da fotografiraš.

Način z vsemi izostritvami

Z načinom z vsemi izostritvami lahko spremenite goriščno točko, potem ko že naredite 

posnetek.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  > Izostritev.

3 Mirno držite telefon, da se slika ne premika. Dotakni se , da fotografiraš. Telefon 

naredi več posnetkov z različnimi goriščnimi razdaljami in jih združi v eno sliko.
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4 Dotakni se sličice , nato se dotakni , da spremeniš goriščno točko.

 

 označi fotografije, posnete v načinu z vsemi izostritvami.

5 Dotakni se dela na fotografiji, ki jo želiš izostriti in jo nastavi za goriščno točko. 

Dotakni se , da shraniš spremembe.

Način za fotografiranje v časovnih presledkih

Fotografiranje v časovnih presledkih omogoči, da zajamete in pospešite procese 

sprememb v naravi. Na primer, posnamete lahko odpiranje cvetlice ali premikanje 

oblakov.

1 Odpri Kamera.

2 Potegni levo ali desno in izberi Fotografiranje v časovnih presledkih.

3 Dotakni se , da zaženeš videosnemanje.

4 Dotakni se , da zaustaviš videosnemanje.

Dotakni se sličice , da predvajaš posnetek. Video se predvaja z večjo hitrostjo.
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Snemaj v počasnem gibanju

Videe lahko posnamete v počasnem gibanju, da si natančno ogledate scene, ki se hitro 

premikajo, kot je padanje vodnih kapljic ali plesne gibe.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  > Počasni posnetek.

3 Dotakni se , da zaženeš videosnemanje.

4 Dotakni se zaslona, da izostriš predme ali območje med snemanjem.

5 Dotakni se , da končaš snemanje.

Dotakni se sličice , da predvajaš v počasnem gibanju.
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Način fotoaparata Pro

Način kamere Pro omogoči, da upravljate nastavitve kamere in tako ustvarite fotografije 

zahtevnih scen, ki delujejo, kot da jih je posnel poklicni fotograf. Prilagodite lahko ročno 

osvetlitev in druge nastavitve zajema. 

Uporabi način fotoaparata Pro

Telefon ima način kamere Pro, ki omogoči, da ročno upravljate nastavitve kamere za 

kakovost posnetkov, ki jo pripisujemo poklicnim fotografom.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se  > Strokovnjak.

3 Dodaš lahko mrežno ali spiralno prekrivanje in ročno konfiguriraš nastavitve kamere. 

Za več informacij glejte Način fotoaparata Pro.

4 Dotakni se , da fotografiraš.

Način fotoaparata Pro

V načinu fotoaparat Pro lahko v iskalniku prilagodite več nastavitev, da ustvarite 

fotografije, ki delujejo, kot da jih je posnel poklicni fotograf. Na primer, nastavite lahko 

ISO, poravnavo osvetlitve, ravnovesje beline, hitrost zaslonke in več.

Omogoči mrežne črte
Opozorilo premajhne osvetlitve

Ročne nastavitve



Prekrivna 

ikona 

mreže

Dotakni se prekrivne ikone mreže, da omogočiš prekrivanje. Nastavite lahko 

mrežo 3 x 3, mrežo Fi ali spiralno prekrivanje. Uporabi mrežo 3 x 3 za 

običajne scenarije fotografiranja. Mreža Fi je podobna mreži 3 x 3, vendar 

uporablja zlato razmerje, da razdeli iskalo v razločne odseke. Spiralno mrežo 

uporabite za fotografiranje v zaprtem prostoru ali za fotografiranje 

portretov.

Ikona 

majhne 

osvetlitve

Dotakni se te ikone, da obnoviš privzete nastavitve osvetlitve. Ta ikona se 

označi, samo kadar je osvetlitev majhna.

Ročne 

nastavitve

• : Dotakni se, da konfiguriraš meritveni način (način določanja 

osvetlitve). Nastavite lahko matrično meritev, središčno usmerjeno meritev 

ali točkovno meritev. Matrična meritev je nastavljena privzeto.

•ISO: Dotakni se, da prilagodiš občutljivost fotoaparata na svetlobo. Če 

povečate ISO, ustvarite svetlejšo sliko, vendar se občutno poveča šum. 

Fotoaparat lahko konfigurirate, da samodejno prilagodi ISO ali da ga 

prilagodite ročno.

•S: Dotakni se, da nastavit hitrost zaslonke. Fotoaparat lahko konfigurirate, 

da samodejno prilagodi hitrost zaslonke, ali ga nastavite ročno.

•EV: Dotakni se, da nastaviš poravnavo osvetlitve. Izberite nastavitev 

osvetlitve, da povečate/zmanjšate svetlost. Dotakni se in zadrži ikono, da 

zakleneš trenutno nastavitev osvetlitve.

•AF: Dotakni se, da nastavi način ostrenja. Nastavite lahko: dotakni se, da 

izostriš; neprekinjeno samodejno ostrenje ali ročno ostrenje. Neprekinjeno 

samodejno ostrenje je nastavljeno privzeto. Če izbereš neprekinjeno 

samodejno ostrenje, se dotakni in zadrži ikono, da lahko zakleneš izostritev.

• : Dotakni se, da izbereš ravnovesje beline ustrezno okoljski svetlobi. 

Izberete lahko dnevno svetlobo, volfram žarnico, fluorescenčno svetilko in 

barvno temperaturo. Prilagodite lahko tudi barvno temperaturo. Dotakni se 

in zadrži ikono, da zakleneš ravnovesje beline.
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Način slikanja s svetlobo

Način slikanja s svetlobo omogoča, da naredite čudovite posnetke sledi svetlobe, ne da 

bi ročno prilagajali odprtost in hitrost zaslonke. Izberete lahko različne nastavitve, 

odvisno od scenarija snemanja.

• Svetlobne sledi žarometov: Zajemi sledi svetlobe, ki jo ustvarijo avtomobili ponoči.

• Svetlobni grafit: Zajemi sledi svetlobe v temnem okolju.

• Svilnati uč. vodnega toka: Zajemi svilnato glaske slike tekoče vode.

• Zvezdne sledi: Zajemi čudovite podobe sledi zvezd na nebu ponoči.

Svetlobne sledi žarometov

V načinu slikanja s svetlobo izberite Svetlobne sledi žarometov, da zajamete sledi 

svetlobe, ki jih ustvarjajo vozila ponoči.

 

Uporabite stojalo, da zmanjšate tresenje kamere.

1 Izberi primerno lokacijo in mirno pridrži telefon.

 

Za najboljše rezultate fotografirajte iz daljave. Ne usmerjajte kamere v ulične svetilke, 

da preprečite prekomerno osvetlitev posameznih delov slike.

2 Odpri Kamera.

3 Dotakni se Slikanje s svetlobo > Svetlobne sledi žarometov.

4 Dotakni se , da začnete osvetljevanje. Čas osvetlitve se označi na dnu zaslona.

5 Predogled slike se označi v iskalu. Ko preteče želen čas osvetlitve, se dotakni , da 

končaš osvetljevanje.
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Svetlobni grafit

V načinu slikanja s svetlobo izberite Svetlobni grafit, da ustvarite vzorce ali besedilo 

tako, da premikate vir svetlobe pred kamero.

 

•Izberite vir svetlobe primerne barve in svetlosti, kot je svetilka ali žarilno palčko.

•Uporabite stojalo, da zmanjšate tresenje kamere.

1 Izberi primerno lokacijo in mirno pridrži telefon.

 

Izberite lokacijo stran od virov svetlobe, da ne zajamete osebe, ki drži vir svetlobe, v 

fotografijo.

2 Odpri Kamera.

3 Dotakni se Slikanje s svetlobo > Svetlobni grafit.

4 Dotakni se , da začneš osvetljevati. Čas osvetlitve se označi na dnu zaslona.

5 Predogled slike se označi v iskalu. Dotakni se , da začnete osvetljevanje.
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Svilnati uč. vodnega toka

V načinu slikanja s svetlobo izberite Svilnati uč. vodnega toka, da naredite svilnato 

gladke posnetke slapov in rek.

 

Uporabi stojalo, da zmanjšaš tresenje kamere.

1 Izberi primerno lokacijo in mirno pridrži telefon.

2 Odpri Kamera.

3 Dotakni se Slikanje s svetlobo > Svilnati uč. vodnega toka.

4 Dotakni se , da začneš osvetljevati. Čas osvetlitve se označi na dnu zaslona.

5 Predogled slike se označi v iskalu. Ko preteče želen čas osvetlitve, se dotakni , da 

končaš osvetljevanje.
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Zvezdne sledi

S kamero lahko zajamete gibanje zvezd po nebu ponoči.

 

•Uporabite stojalo, da zmanjšate tresenje kamere.

•Izberite lokacijo, ki ni svetlobno onesnažena, z dobro pogledom na nebo. Jasno 

nebo ustvari najboljše rezultate.

1 Uporabi stojalo, da se telefon ne trese.

 

Med fotografiranjem se ne približujte virom svetlobe in ne prekoračite časov 

osvetlitve, da ne osvetlite preveč posameznih delov slike.

2 Odpri Kamera.

3 Dotakni se Slikanje s svetlobo > Zvezdne sledi.

4 Dotakni se , da začneš osvetljevati. Čas osvetlitve se označi na dnu zaslona.

5 Predogled slike se označi v iskalu. Ko preteče želen čas osvetlitve, se dotakni , da 

končaš osvetljevanje.
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Panoramski posnetki

Naredi panoramsko fotografijo

Izberete lahko način panorame, da ustvarite širokokotne posnetke.

1 Izberi primerno lokacijo in mirno pridrži telefon.

 

•Fotografirajte v širokem, odprtem prostoru, da preprečite monokromatsko ozadje.

•Fotografirajte iz daljave.

2 Odpri Kamera.

3 Dotakni se  > Panorama.

4 Dotakni se , da začneš snemati.

5 Sledi navodilom na zaslonu, da fotografiraš. Počasi premakni kamero z leve proti desni; 

puščica mora ostati poravnana s središčno črto.

6 Dotakni se , da zaustaviš snemanje. Fotoaparat samodejno združi fotografije in 

ustvari panoramski posnetek.
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Naredi panoramske avtoportrete

V načinu avtoportretov lahko naredite tudi širokokotne posnetke. To je odlična izbira, če 

želite zajeti lepo okolico.

 

V načinu pokrajine ni možno delati panoramski avtoportretov.

1 Odpri Kamera.

2 Dotakni se , da izbereš kamero, ki gleda naprej.

3 Dotakni se  > Panorama.

4 Mirno drži telefon in se dotakni , da narediš prvo fotografijo.

 

•Predmeti in osebe sem med posameznimi posnetki ne smejo premikati.

•Mirno drži telefon in se počasi obrni.

5 Obrni telefon levo, medtem ko slediš navodilom na zaslonu. Telefon naredi samodejno 

drugo fotografijo, ko se modro okence poravna z okencem na levi.

6 Obrni telefon desno, medtem ko slediš navodilom na zaslonu. Telefon naredi zadnjo 

fotografijo, ko se modro okence poravna z okencem na desni. Kamera samodejno 

združi več fotografij skupaj, da ustvari panoramo.
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Vključi kamero iz galerije

1 Odpri Galerija.

2 Odpri zavihek Fotografije, nato potegni dol, da se odpre iskalo v načinu polovičnega 

zaslona. Ponovno potegni dol, za zaženeš kamero.

 

V načinu polovičnega zaslona vse funkcije kamere niso na voljo.

3 Izberi želeni način snemanja. Za več informacij glejte Načini zajema.

4 Dotakni se , da fotografiraš.

5 Dotakni se Ponovno odpri, da se vrneš v galerijo.
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Snemanje videoposnetka

1 Odpri Kamera.

2 Potegni levo ali desno in izberi Videoposnetek.

3 Dotakni se , da zaženeš videosnemanje.

4 Dotakni se zaslona, da izostriš predme ali območje med snemanjem. Za začasno 

zaustavitev snemanja se dotakni , za nadaljevanje pa .

5 Dotakni se , da končaš snemanje.

 

Med snemanjem se dotakni , da shraniš trenutno sceno kot fotografijo.
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Nastavi videoposnetke

 

Ni možno omogočite hkrati lepotnega načina in stabilizatorja.

Dotakni se  > v načinu videosnemanja, da konfiguriraš naslednje nastavitve:

• Ločljivost: Konfiguriraj ločljivost videoposnetka.

• Oznaka GPS: Prikaži lokacijo, kjer je bil narejen videoposnetek.

• Shrani na: Nastavi privzeto pomnilniško mesto za svoje videoposnetke. Shranite lahko 

na notranji pomnilnik ali na kartico microSD.

• Lepotni način: Samodejno polepša obraz med snemanjem. Določene ločljivosti 

videoposnetka ne podpirajo lepotnega načina.

• Sledenje objektom: Dotakni se predmeta na zaslonu. Kamera izostri želeni predmet, ko 

zajame video.

• Stabilizator slike: Zmanjša tresenje kamere med snemanjem.

Nastavitve kamere

Dotakni se  > v programu kamere, da konfiguriraš naslednje nastavitve:

• Ločljivost: Nastavi ločljivosti kamere.

• Oznaka GPS: Prikaži lokacijo, kjer je bila narejena fotografija.

• Shrani na: Nastavi privzeto pomnilniško mesto za svoje fotografije. Shranite lahko na 

notranji pomnilnik ali na kartico microSD.

• Popoln selfi: Omogoči ali onemogoči to funkcijo v načinu Lepota za samodejno 

prepoznavanje obraza in izboljšanje portreta po meri. Za več informacij glejte Način 

popolnega selfija.

• Zvočni nadzor: Fotografiraj z glasovnimi ukazi.

• Funkcija gumba za glasnost: Konfiguriraj nastavitve tipke za glasnost. Nastaviš lahko 

Zaklop, Povečava ali Fokus.

• Odštevalnik: Omogoči to značilnost, da nastaviš samosprožilec.

• Dotaknite se za zajem: Dotakni se iskala, da fotografiraš.
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• Zajemi nasmehe: Kamera bo samodejno posnela fotografijo, ko bo zaznala nasmeh.

• Sledenje objektom: Dotakni se predmeta, ki ga želiš izostriti. Fotoaparat sledi in izostri 

izbrani predmet. Za več informacij glejte Sledenje objektu.

• Ultra posnetek: Dvakrat se dotakni tipke za zmanjšanje glasnosti, da fotografiraš, ko je 

zaslon zaklenjen. Za več informacij glejte Ultra posnetek.

• ISO: Nastavi ISO fotografije. Če povečate ISO, lahko zmanjšate zamegljenost, ki 

nastane zaradi temačnega okolja ali zaradi premikanja.

• Izravnava beline: Prilagodi ravnovesje beline fotografije. Prilagodi izravnavo beline 

glede na svetlost okolice.

• Prilagoditev slike: Prilagodi nasičenost, kontrast in svetlost.

Oglej si fotografije in videoposnetke

V Galeriji si lahko ogledate naslednje fotografije in videoposnetke:

• Fotografije in videoposnetke, posnete s kamero.

• Fotografije in videoposnetke, ki so jih dali prijatelji v skupno rabo.

• Fotografije in videoposnetke, ki so sinhronizirani z vašim računalnikom.

• Fotografije in videoposnetke, shranjene iz sporočil, e-pošte, spletnih strani ali 

posnetkov zaslona.

Odpri Galerija, nato se dotakni slike, da si jo ogledaš v celozaslonskem načinu. 

Menijske možnosti so skrite, ko si ogledujete fotografije ali videoposnetke v 

celozaslonskem načinu. Dotakni se katerega koli dela zaslona, da se izpišejo menijske 

možnosti. Možnosti:



Prikaži podrobnosti fotografij

Meni prekrivanja
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• Nastavite fotografijo za sliko ozadja začetnega zaslona: Med ogledom fotografije 

v celozaslonskem načinu se dotakni  > Nastavi kot > Slika za ozadje, nastaviš sliko 

za sliko ozadja začetnega zaslona.

• Glejte podatke o sliki: Dotakni se , da si ogledaš podatke o sliki, kot so ISO, 

poravnava osvetlitve in ločljivost.

Prikaži slike po kronološkem vrstnem redu

Odpri zavihek Fotografije. Sistem fotografije samodejno izpiše po kronološkem vrstnem 

redu. Dotakni se  > Nastavitve in vključi stikalo Pokaži čas, da se izpiše ura, ko je bila 

posneta fotografija.



Datum posnetka
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Prikaži fotografije po lokaciji

Odpri zavihek Fotografije, nato se dotakni . Na karti se označijo fotografije s podatki 

o lokaciji. Dotakni se  > Nastavitve, nato vključi stikalo Pokaži lokacijo, da se prikaže 

lokacija, kjer je bila fotografija posneta.

Predvajaj diaprojekcijo

Odpri zavihek Fotografije, nato se dotakni  > Diaprojekcija. Za zaustavitev 

diaprojekcije se dotaknite zaslona.

Prikaži fotografije in videoposnetke po albumih

Odpri zavihek Albumi. Sistem samodejno doda fotografije in videoposnetke v privzete 

mape. Na primer, videoposnetki, ki ste jih posneli s kamero, sistem samodejno doda v 

mapo Videoposnetki kamere in posnetke zaslona v mapo Pos. zasl.

Skrij albume

Skrijete lahko albume, ki jih ne uporabljate pogosto in tako bolj učinkovito brskate. Skrij 

album tako, da odpreš zavihek Albumi, se dotakneš  > Skrij albume, nato vključiš 

stikalo ob albumu, ki ga želiš skriti. Izključi stikalo ob albumu, da razkriješ album.
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Dodaj notice k sliki

V Galeriji lahko dodate notice k slikam in jih tako poživite.

1 Odpri Galerija.

2 Dotakni se slike, da si jo ogledaš v celozaslonskem načinu. Dotakni se  > Dodaj 

obvestilo.

3 Vnesi notico. Sliko lahko dodate v odklenjen magazin slik, da se prikazujejo na 

zaklenjenem zaslonu.

Organiziraj fotografije in videoposnetke

V Galeriji lahko organizirate fotografije in videoposnetke, da jih hitro in enostavno 

najdete.

Dodaj fotografije ali videe v nov album

1 Odpri Galerija.

2 Odpri zavihek Albumi, nato se dotakni in vnesi naslov albuma.

3 Izberi slike in videe, ki jih želiš dodati v nov album, nato se dotakni .

4 Izberi, ali želiš kopirati ali premakniti fotografije ali videe v nov album.

Premakni fotografije ali videe v drug album

1 Odpri Galerija.

2 Dotakni se in zadrži sliko ali sličico videa v zavihku Fotografije ali Albumi, nato izberi 

datoteke, ki jih želiš premakniti.

3 Dotakni se , nato izberi ciljni album ali se dotakni , da ustvariš nov album in ga 

določiš za ciljni album.
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Izbriši slike ali videe

Če vam primanjkuje pomnilnika, lahko iz galerije izbrišete neželene fotografije ali videe.

1 Odpri Galerija.

2 Dotakni se in zadrži sliko ali videosličico v zavihku Fotografije ali Albumi, in izberi 

datoteke, ki jih želiš izbrisati.

3 Dotakni se  > Izbriši, da izbrišeš izbrane datoteke.

Skupna raba slik ali videov

V galeriji lahko delite fotografije in videe s svojimi prijatelji prek različnih programov.

1 Odpri Galerija.

2 Dotakni se in zadrži sliko ali sličico videe v zavihku Fotografije ali Albumi, in izberi 

datoteke, ki jih želiš dati v skupno rabo.

3 Dotakni se , izberi način skupne rabe ter sledi navodilom na zaslonu, da delite 

datoteke.

Uredi sliko

V programu galerije je orodje za urejanje slik, s katerim lahko oživite svoje fotografije. 

Na primer, rišete lahko grafite, dodajate vodne žige ali uporabite različne filtre.

1 Odpri Galerija.

2 Dotakni se slike, da si jo ogledaš v celozaslonskem načinu. Dotakni se , da urediš 

sliko.

3 Izberi orodje za urejanje slike. Možnosti:



Prikaži pred in po primerjavi
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• Zavrtite sliko: Dotakni se in potegni po zaslonu, da prilagodiš kot vrtenja. Dotakni se 

Zrcaljenje, da ustvariš zrcalno sliko fotografije.

• Obrežite fotografijo: Dotakni se , da izberete razmerje obrezovanja (na primer 16:9). 

Povlecite pikčaste robove, da obrežete sliko na želeno velikost.

• Dodajte filter: Dotakni se in izberi želeni filter.

• Poudarite barve: Dotakni se in izberi barve, ki jih želiš poudariti.

• Zameglite sliko: Dotakni se . Povleci drsnik, da prilagodiš količino zameglitve. 

Povleci krog na del slike, ki jo želiš zamegliti.

• Prilagodite parametre slike: Dotakni se . Prilagodite lahko svetlost, kontrast, 

nasičenost in več, da poživite sliko.

• Uporabite učinke za izboljšanje obraza: Dotakni se , da uporabiš učinke za 

izboljšanje obrazov oseb na sliki. Izbiraš lahko med različnimi učinki izboljšanja kože ali 

oči.

• Uporabite učinke mozaika: Dotakni se , nato izberi želeni učinek mozaika.

• Narišite grafit: Dotakni se , da izbereš krtačko in barvo.

• Dodajte vodni žig: Dotakni se , da dodaš vodni žig in prilagodiš fotografijo po meri. 

Izberete lahko uro, lokacijo, vreme, vrsto vaje in več.
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• Dodajte oznako: Dotakni se , nato izberi želeno vrsto oznake in pisavo. Uporabiš 

lahko oznake, da označiš svoje razpoloženje in misli.

S kamero ali prek galerije preberi kodo QR

Kode QR so hiter in enostaven način prejemanja informacij. Na primer, kodo QR 

preberete, da si ogledate podate o popustu ali da dodate stike. Kodo QR lahko preberete 

s kamero ali prek galerije, v kateri je koda QR v sliki, shranjeni na telefonu.

Preberi kodo QR v sliki

1 Odpri Galerija.

2 Izberite sliko, v kateri je koda QR, ki jo želite prebrati, da jo odprete v celozaslonskem 

načinu.

3 Dotaknite se zaslona. Galerija bo samodejno prebrala kodo QR.

4 Dotakni se Ogled podrobnosti, da si ogledaš podatke kode QR.

S kamero preberi kodo QR

1 Odpri Kamera.

2 V iskalu uokvirite kodo QR. Kamera samodejno prebere kodo QR.

3 Dotakni se Ogled podrobnosti, da si ogledaš podatke kode QR.
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Glasba in video

Dodaj skladbe na telefon

Skladbe lahko shranite na telefon ali jih dodate na seznam predvajanja, da na poti lahko 

poslušate svojo glasbo.

Dodajte skladbe na telefon:

• Kopiraj skladbe z računalnika prek kabla USB.

• Prenesi skladbe z interneta.

• Kopiraj skladbe prek Buetootha. Za več informacij glejte Pošlji in prejmi datoteke prek 

Bluetootha.

• Kopiraj skladbe z drugih naprav prek Wi-Fi Directa. Za več informacij glejte Pošlji in 

prejmi datoteke prek Wi-Fi Directa.

Išči lokalno glasbo

S ključnimi besedami hitro najdete svoje priljubljene skladbe.

1 Odpri Glasba.

2 Dotakni se Moja glasba > Lokalno shranjene skladbe.

3 Dotakni se , da poiščeš in si ogledaš lokalno glasbo.

4 Glasbo lahko organizirate po naslovu skladbe, imenu izvajalca, naslovu albuma ali 

mapi. Da poiščeš določeno skladbo, se dotakni , nato vnesi v iskalno vrstico naslov 

skladbe, ime izvajalca ali naslov albuma.

Poišči lokalno glasbo

Naključno

Brskaj po kategorij glasbe

Išči po lokalni glasbi

Razvrsti glasbo po dodanem 
naslovu ali datumu



Glasba in video  

118

Poslušaj glasbo

 

Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

1 Odpri Glasba.

2 Dotakni se Lokalno shranjene skladbe.

3 Dotakni se skladbe, da jo predvajaš.

Uporabi telefon med predvajanjem skladbe

• Med predvajanjem skladbe se dotakni Domov, da zapustiš zaslon predvajanja 

glasbe, ne da bi prekinili skladbo. Da ponovno odpreš zaslon predvajanja glasbe, odpri 

okno obveščanja in se dotakni skladbe, ki se predvaja.

• Da zapreš predvajalnik glasbe, odpri zaslon Moja glasba in se dotakni  > Zapri.

• Dotakni se skladbe, ki se predvaja, da ponovno odpreš zaslon seznama predvajanja. 

Potegni levo ali desno, da si ogledaš seznam predvajanja, platnico albuma ali besedilo.

Omogoči učinke DTS na slušalki

Prilagodi glasnost predvajanja

Spremeni način predvajanja Dodaj skladbo med priljubljene

Dodaj skladbo na 
seznam predvajanja Meni

Uporabi zaslon seznama predvajanja

Dotakni se zaslona seznama predvajanja, da se izpišejo ali skrijejo menijske ikone.
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Ustvari seznam predvajanja

Glasbo lahko organizirate tako, da ustvarite sezname predvajanja po meri, na katerih so 

vaše priljubljene skladbe.

1 Odpri Glasba.

2 Dotakni se Seznami predv. > Nov seznam predvajanja.

3 Poimenuj seznam predvajanja in se dotakni Shrani.

4 Dotakni se Dodaj. Izberi skladbe, ki jih želiš dodati, in se dotakni .

5 Dotakni se ob imenu skladbe. Izberi Preimenuj ali Izbriši, da preimenuješ ali 

izbrišeš skladbo.

Nov seznam predvajanja

Obstoječi seznami predvajanj Preimenuj ali izbriši seznam 
predvajanja

Predvajaj seznam predvajanja

Ustvarite lahko sezname predvajanja, ustrezno počutju in priložnosti ter organizirate 

glasbo za hitri dostop.

1 Odpri Glasba.

2 Dotakni se Seznami predv. in izberi želeni seznam predvajanja.

3 Dotakni se skladbe, da zaženeš predvajanje. Dotakni se Naključno predvajaj vse, da 

naključno predvajaš skladbe s seznama predvajanja.
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Nastavi skladbo za melodijo zvonjenja

Svoje priljubljene skladbe lahko nastavite za melodijo zvonjenja sporočila ali klica, da 

prilagodite telefon po meri.

 

Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

1 Odpri Glasba.

2 Poišči skladbo, ki jo želiš nastaviti za melodijo zvonjenja.

3 Dotakni se  > Nastavi melodijo zvonjenja ob imenu skladbe. Odločite se lahko 

nastaviti skladbo za melodijo zvonjenja klica, obvestila ali alarma.

Predvajaj videoposnetek

1 Odpri Videoposnetki.

2 Dotakni se videoposnetka, ki ga želiš predvajati.

3 Dotakni se , da zaustaviš predvajanje videa.

Zakleni zaslon

Prilagodi hitrost 
predvajanja

Omogoči učinke 
DTS na slušalki

Na zaslonu predvajanja videa:

• Potegni levo ali desno za previjanje videoposnetka nazaj ali naprej.

• Potegni gor ali dol z leve strani zaslona, da prilagodiš svetlost zaslona.

• Potegni gor ali dol z desne strani zaslona, da prilagodiš glasnost.
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Dostopanje do interneta

Dostopi prek mobilnih podatkov do interneta

Storitev dostopa do interneta prek mobilnih podatkov ni brezplačna.

Preden uporabite mobilne podatke, preverite in potrdite, da imate pri ponudniku 

omrežnih storitev načrt podatkov.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Več > Mobilno omrežje.

3 Vključi stikalo Mobilni podatki, da omogočiš mobilne podatke.

 

Če ne potrebujete internetne povezave, onemogočite mobilne podatke, da varčujete 

z energijo baterije in zmanjšate porabo mobilnih podatkov.

Poveži se na internet prek Wi-Fi-ja

Za povezavo na internet prek Wi-Fi-ja potrebujete dostopno točko Wi-Fi ali vročo vstopno 

točko.

 

Ko se povežete na nezavarovano javno omrežje Wi-Fi, osebni podatki in finančne 

informacije niso varni.

Poveži se z omrežjem Wi-Fi

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Wi-Fi, nato vključi stikalo Wi-Fi. Na telefonu se izpiše seznam omrežij Wi-Fi, 

ki so na voljo.

• Išči ročno omrežja Wi-Fi: Dotakni se Išči. Telefon ponovno poišče omrežja Wi-Fi, 

ki so na voljo.

• Dodaj omrežje Wi-Fi, ki ga ni na seznamu: Dotakni se Dodaj omrežje\u2026. Po 

navodilih na zaslonu konfigurirajte nastavitve Wi-Fi in geslo.

3 Izberite omrežje Wi-Fi, s katerim se želite povezati:
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• Telefon se samodejno poveže z omrežje Wi-Fi, ki ni zaščiteno z geslom.

• Vnesi geslo za zaščiteno omrežje, ko te sistem pozove, in se dotakni Vzpostavi 

povezavo.

Ko se telefon poveže na omrežje Wi-Fi, se v vrstici stanja označi ikona . Telefon si 

zapomni uporabljena omrežja Wi-Fi in se z njimi samodejno poveže, če so na voljo.

Poveži z omrežjem Wi-Fi z uporabo WPS

Z značilnostjo WPS telefon povežete na usmerjevalnik z omogočenim WPS, ne da bi 

morali poznati geslo.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Wi-Fi, nato vključi stikalo Wi-Fi.

3 Dotakni se  > Dodatne nastavitve in:

• dotakni se Povezava WPS ter pritisni gumb WPS na usmerjevalniku Wi-Fi;

• dotakni se Povezava WPS prek kode PIN, da ustvariš PIN, nato vnesi ta PIN v 

usmerjevalnik Wi-Fi.

Ko se telefon poveže na omrežje Wi-Fi, se v vrstici stanja označi ikona . Telefon si 

zapomni uporabljena omrežja Wi-Fi in se z njimi samodejno poveže, če so na voljo.

Poveži se z omrežjem Wi-Fi z najmočnejšim signalom

Ko omogočite Wi-Fi+, se telefon samodejno poveže z omrežjem Wi-Fi z najmočnejšim 

signalom. Če ste omogočili mobilne podatke, telefon samodejno preklopi na povezavo 

mobilnih podatkov, ko je slab signal Wi-Fi, da ostanete povezani z internetom.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se se Več.

3 Dotakni se Wi-Fi+ > Nastavitve Wi-Fi+.

4 Vključi stikalo Wi-Fi+.
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Skupna raba mobilnega interneta z drugimi 

napravami

Svoj telefonski mobilni internet lahko delite z drugimi napravami (kot so telefoni, tablice 

ali računalniki), na katerih ni delujoče internetne povezave. Ta funkcija uporablja 

podatkovni načrt kartice SIM. Uporabite lahko naslednje načine internetne skupne rabe.

• Prenosna brezžična dostopna točka: Ustvarite prenosno vročo vstopno točko Wi-Fi za 

skupno rabo mobilnega internega z drugimi napravami.

• Deljenje internetne povezave preko Bluetootha: Dajte v skupno rabo mobilno 

podatkovno povezavo telefona z drugimi napravami prek Bluetootha.

• Deljenje internetne povezave preko USB: Dajte v skupno rabo mobilno podatkovno 

povezavo telefona z računalnikom prek kabla USB.

Skupna raba mobilnega interneta prek prenosne vroče vstopne 

točke Wi-Fi

Vzpostavite lahko prenosno vročo vstopno točko Wi-Fi za skupno rabo internetne 

povezave telefona z drugimi napravami. V primerjavi z deljenjem mobilnega interneta 

Bluetooth značilnost prenosne vroče vstopne točke Wi-Fi zagotovi hitrejše, 

daljnosežnejše povezave, vendar troši več energije.

 

Preverite in potrdite, da so omogočeni mobilni podatki na telefonu. Za več informacij 

glejte Dostopi prek mobilnih podatkov do interneta.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Več > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka.
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3 Dotakni se Prenosna brezžična dostopna točka, nato vključi stikalo za vročo vstopno 

točko Wi-Fi.

Ko omogočite osebno vročo vstopno točko Wi-Fi, se na telefonu v vrstici stanja označi 

ikona .

4 Dotakni se Konfiguriraj brezžično dostopno točko, da si ogledaš ali spremeniš ime 

vroče vstopne točke, varnostne nastavitve in geslo, nato se dotakni Shrani.

• Kako spremenim ime vroče vstopne točke? Omrežni SSID je ime vroče vstopne 

točke. Privzeto je ime model telefona. Ime lahko spremenite ročno v ime, ki si ga 

lažje zapomnite.

• Kako spremenim varnostne nastavitve vroče vstopne točke? Dotakni se 

Varnost, da konfiguriraš varnostne nastavitve vroče vstopne točke. Telefon privzeto 

uporablja šifre WPA2 PSK. Za druge naprave potrebujete geslo, če jih želite povezati 

na vročo vstopno točko. Če nastavite Brez, ne potrebujete gesla za povezavo drugih 

naprav na vročo vstopno točko.

• Kako konfiguriram geslo, ki si ga lažje zapomnim? Telefon ustvari naključno 

geslo vroče vstopne točke. Zaradi varnostnih razlogov izberite geslo, ki ga ni možno 

enostavno uganiti; geslo redno spreminjajte.

• Kako konfiguriram maks. število povezav? Dotakni se Maksimalno število 

dovoljenih povezav in spremeni maks. število povezav. Privzeto telefon dovoli osmim 

napravam, da se povežejo hkrati na vročo vstopno točko.

Za povezavo prek drugih naprav potrebujete ime in geslo za vročo vstopno točko.
 

Kako omejim količino podatkov, ki jih lahko porabijo druge naprave? Dotakni 

se Omejitev podatkov na zaslonu Prenosna brezžična dostopna točka in sledi 

navodilom na zaslonu, da nastaviš omejitev podatkov. Ko povezane naprave 

presežejo to omejitev, telefon samodejno onesposobi vročo vstopno točko Wi-Fi.

Z deljenjem mobilnega interneta USB deli mobilni internet z 

računalnikom

Dajte v skupno rabo mobilno podatkovno povezavo telefona z računalnikom prek kabla 

USB. To je uporabno, ko je motena internetna povezava na računalniku.

 

•Preverite in potrdite, da so omogočeni mobilni podatki na telefonu. Za več 

informacij glejte Dostopi prek mobilnih podatkov do interneta.
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•V odvisnosti od operacijskega sistema vašega računalnika boste za skupno rabo 

internetne povezave prek vmesnika USB morda morali namestiti gonilnike za 

telefon ali pa vzpostaviti omrežno povezavo. Glejte navodila za operacijski sistem.

1 Za povezavo telefona z računalnikom uporabite kabel USB.

2 Odpri Nastavitve.

3 Dotakni se Več > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka.

4 Vključi stikalo Deljenje internetne povezave preko USB, da delite mobilno podatkovno 

povezavo.

Ko omogočite deljenje mobilnega interneta USB, se na telefonu v vrstici stanja označi 

ikona . Nato lahko z računalnikom dostopite do interneta.

 

Funkcija pomnilnika USB na telefonu ni na voljo, ko je telefon v načinu deljenja 

mobilnega interneta USB.

Z deljenjem mobilnega interneta Bluetooth deli mobilni internet z 

drugimi napravami

Z deljenjem mobilnega interneta Bluetooth preoblikujte telefon v brezžični usmerjevalnik 

in daste internet v skupno rabo z drugimi napravami. Ta funkcija zagotovi relativno 

počasno internetno povezavo z maks. brezžičnim območjem 10 m, vendar porabi manj 

energije kot osebna vstopna točka Wi-Fi.

 

Preverite in potrdite, da imate pri ponudniku omrežnih storitev načrt podatkov. Za 

več informacij glejte Dostopi prek mobilnih podatkov do interneta.
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1 Vzpostavite povezavo Bluetooth med telefoni in potrdite, da so uparjeni. Za več 

informacij glejte Omogoči Bluetooth in uparjenje telefona z drugo napravo.

2 Odpri Nastavitve.

3 Dotakni se se Več > Deljenje internetne povezave in prenosna dostopna točka.

4 Vključi stikalo Deljenje internetne povezave preko Bluetootha, da delite mobilno 

podatkovno povezavo.

Ko omogočite deljenje mobilnega interneta Bluetooth, se na telefonu v vrstici stanja 

označi ikona . Druge naprave se zdaj lahko povežejo in uporabljajo povezavo 

mobilnih podatkov.

Prenos podatkov s pomočjo povezave 

Bluetooth

Omogoči Bluetooth in uparjenje telefona z drugo napravo

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Bluetooth.

3 Dotakni se stikala Bluetooth. Telefon samodejno poišče in prikaže naprave Bluetooth v 

bližini.

4 Izberite napravo, ki jo želite upariti in sledite navodilom na zaslonu.

Pošlji in prejmi datoteke prek Bluetootha
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Preverite in potrdite, da sta telefona seznanjena.

• Pošljite datotek: Dotakni se in zadrži datoteko, ki jo želiš poslati, nato se dotakni 

Skupna raba > Bluetooth. Telefon samodejno poišče naprave v bližini. Izberite 

sprejemno napravo.

• Prejmite datotek: Če druga naprava poskuša poslati datoteke prek Bluetootha, izberi 

Sprejmi v pozivu, ki se izpiše. V oknu obveščanja lahko spremljate potek prenosa.

Prekliči seznanitev z napravami Bluetooth

1 Odpri Nastavitve.

2 Izključi Bluetooth.

3 Vključi stikalo Bluetooth.

4 Dotakni se ob imenu seznanjene naprave, nato se dotakni Prekliči seznanitev.

Spremeni ime za Bluetooth

Privzeto je model telefona ime naprave, ko omogočite Bluetooth. Ime lahko spremenite v 

bolj prijazno ime.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se se Bluetooth > Ime naprave.

3 Preimenuj ime in se dotakni V redu.

Prenesi podatke prek Wi-Fi Directa

Prek Wi-Fi Directa lahko prenašate fotografije, spletne strani in stike med dvema 

telefonoma, ne da bi se povezali na omrežje Wi-Fi. Wi-Fi Direct deluje podobno kot 

Buetooth, vendar hitreje, zato je primeren za prenos večjih datotek, kot so videi.

 

•Wi-Fi Direct prenese podatke samo med dvema napravama Huawei.

•Preverite in potrdite, da obe napravi podpirata Wi-Fi Direct.



Dostopanje do interneta  

128

Poveži dva telefona prek funkcije Wi-Fi Direct

Za brezžični prenos podatkov med telefonoma vzpostavite povezavo Wi-Fi Direct.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Wi-Fi, nato vključi stikalo Wi-Fi.

3 Dotakni se Wi-Fi Direct. Omogoči tudi Wi-Fi Direct na drugem telefonu.

4 Ko telefon prepozna drugi telefon, ga izberi. Sledi navodilom na zaslonu, da vzpostaviš 

povezavo Wi-Fi Direct med telefonoma.

Izberi , da odpreš zaslon Wi-Fi Direct in da prekineš povezavo Wi-Fi Direct. Izberi 

telefon, ki ga želiš odklopiti in se dotakni V redu, da ga odklopiš.

Pošlji in prejmi datoteke prek Wi-Fi Directa

Datoteke lahko daste v skupno rabo med telefonoma tako, da vzpostavite povezavo Wi-

Fi Direct.

 

Za to značilnost potrebujete povezavo Wi-Fi. Preverite in potrdite, da je Wi-Fi 

omogočen na obeh telefonih.

1 Odpri Galerija in izberi sliko, ki jo želiš poslati.

2 Dotakni se Skupna raba > Wi-Fi Direct. Počakaj, da sistem zazna sprejemno napravo, 

nato jo izberi.

Če sistem ne zazna sprejemne naprave, preveri in potrdi, da je Wi-Fi omogočen.
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3 Na sprejemni napravi, ko se odpre pogovorno okno Prenos datoteke, izberi  Sprejmi , 

da sprejmeš datoteke.

Odpri okno za obveščanja in se dotakni Obvestila, da spremljaš prenos datoteke.

Prejete datoteke se privzeto shranijo v mapo Wi-Fi Direct na notranjem pomnilniku 

telefona.

Prenašaj podatke med telefonom in 

računalnikom

Oglejte si fotografije s telefona na računalniku ali prenašajte datoteke med telefonom in 

računalnikom.

Za več informacij glejte Prenašaj podatke med telefonom in računalnikom.

Prenesi podatke med telefonom in 

pomnilniško napravo USB

S kablom On-the-Go (OTG) USB povežete telefon neposredno na pomnilniško napravo 

USB in prenesete datoteke. Združljive pomnilniške naprave USB vključujejo ključe USB, 

čitalnike kartic in telefone s kartico microSD.

 

•Ta značilnost je na voljo samo na telefonih, ki podpirajo kable USB OTG.

•Uporabite kabel OTG USB, ki ga odobri podjetje Huawei. Glede nakupa kabla se 

posvetujte z vašim dobaviteljem naprave.
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Prenos podatkov med vašim telefonom in kartico microSD

Prek kabla USB OTG lahko dostopate do podatkov na kartici microSD drugega telefona, 

ne da bi uporabili računalnik.

 

Preveri in potrdi, da je kartica microSD nameščena v telefon, ki ga želiš povezati.

1 Poveži se na drug telefon s kablom USB OTG in podatkovnim kablom USB.

Kabel USB OTG

Kabel USB

2 Na drugem telefonu nastavi način povezave USB na ključ USB.

3 Dotakni se  > Lokalno > Pogon USB Linux , da začneš brskati med podatki na kartici 

microSD. Izbrane podatke lahko kopirate v ciljno mapo. Za več informacij glejte 

Kopiraj, prestavi ali izbriši datoteke. 

4 Ko končaš, se dotakni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Pomnilnik > Pogon USB Linux  

> Izvrzi.

5 Z obeh telefonom odklopi USB OTG in podatkovne kable USB.
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Prenesi podatke med telefonom in pomnilniško napravo USB

Telefon lahko dostopi neposredno do podatkov na ključih USB, bralnikih kartic in drugih 

pomnilniških naprav prek kabla OTG USB.

1 Poveži telefon s ključem USB prek kabla OTG USB.

Kabel USB OTG

2 Dotakni se  > Lokalno > Pogon USB Linux , da brskaš med podatki na ključu USB. 

Izbrane podatke lahko kopirate v ciljno mapo. Za več informacij glejte Kopiraj, prestavi 

ali izbriši datoteke.

3 Ko končaš, se dotakni Nastavitve > Dodatne nastavitve > Pomnilnik > Pogon USB Linux  

> Izvrzi.

4 Odklopi kabel OTG USB s telefona in ključa USB.
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Več zaslonov

Skupna raba vsebine večpredstavnosti s prijatelji in družino Prek možnosti več zaslonov 

se lahko brezžično povežete na TV ali zaslon in si ogledate fotografije ali videe oziroma 

igrate igrico.

Kaj pa če TV ne podpira več zaslonov? Če televizor podpira HDMI, lahko prek Android TV 

boxa ali podobne brezžične naprave predvajate vsebino telefona na TV.

Odpri Nastavitve. Dotakni se Dodatne nastavitve > MirrorShare, nato izberi 

sprejemno napravo.

 

Za več informacij glejte navodil za uporabo TV boxa.

Prenesi z NFC podatke med telefoni

NFC omogoči, da daste hitreje podatke v skupno rabo med telefonoma. Fotografije, 

videe, spletne strani in stike daste v skupno rabo tako, da enostavno pridržite telefona 

skupaj na hrbtni strani.

 

Ta funkcija je na voljo samo na telefonih, ki podpirajo NFC.

Omogoči NFC

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se se Več > NFC.

3 Vključi stikalo NFC.

4 Vključi stikalo Huawei Beam .
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Daj spletne strani ali stike v skupno rabo prek NFC-ja

Preverite, ali sta oba telefona odklenjena in da sta omogočeni funkciji NFC in Huawei 

Beam.

1 Izberite spletno stran ali stik, ki ju želite dati v skupno rabo.

2 Pridržite telefon in sprejemno napravo skupaj na hrbtni strani. Ko se vzpostavi 

povezava, se predvaja zvok in vsebina v skupni rabi se na zaslonu skrči.

3 Sledite navodilom na zaslonu in dajte podatke v skupno rabo z drugo napravo.



Ustvari novo varnostno kopijo

Zgodovina varnostnega kopiranja
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Varnostno kopiraj in obnovi

Uporabi program varnostnega kopiranja in 

obnovi podatke

Z enostavnim varnostnim kopiranjem zagotovo ne boste izgubili podatkov. Zaženete 

lahko lokalno varnostno kopiranje, da kopirate podatke na notranji pomnilnik telefona ali 

na kartico microSD.

 

Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

Varnostno kopiraj podatke v lokalni pomnilnik

1 Odpri Varnostno kopiranje.

2 Dotakni se Nova varnostna kopija.

3 Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati, nato pa za izvedbo varnostnega 

kopiranja sledite navodilom na zaslonu.

 

Če izberete šifriranje podatkov, vnesite geslo, ko vas sistem pozove, in si ga 

zapomnite.
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Privzeto se podatki varnostne kopije shranjujejo v mapo HuaweiBackup v Datoteke.

Obnovi podatke iz lokalnega pomnilnika

1 Odpri Varnostno kopiranje.

2 Izberi varnostno kopirane podatke, ki jih želiš obnoviti.

 

Če so varnostno kopirani podatki šifrirani, vnesi geslo za šifriranje po sistemskem 

pozivu.

3 Izberi podatke, ki jih želiš obnoviti, nato se dotakni Obnovitev.

Obnovi tovarniške nastavitve

Obnovitev telefona na tovarniške nastavitve izbriše vse zasebne podatke iz pomnilnika 

telefona, vključno z informacijami o računih, sistemske in programske nastavitve ter 

prenesene programe.

 

Preden na telefonu obnovite tovarniške nastavitve, varnostno kopirajte pomembne 

podatke. Za več informacij glejte Uporabi program varnostnega kopiranja in obnovi 

podatke.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na 

tovarniške nastavitve.

3 Odloči se, ali formatirati notranji pomnilnik, nato se dotakni Ponastavi telefon.

 

Če izbereš Izbriši notranji pomnilnik, izbrišeš vse datoteke iz notranjega pomnilnika, 

na primer glasbo in slike.

4 Dotakni se Ponastavi telefon, da ponastaviš tovarniške nastavitve. Telefon se 

samodejno ponovno zažene, ko se postopek zaključi.
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Posodobi telefon

Nadgradite telefon s zadnjo sistemsko različico, da zagotovite najboljšo uporabo.

 

•Zaradi neavtorizirane programske opreme drugih ponudnikov za posodobitev 

telefona lahko uničite telefon ali ogrozite varnost svojih osebnih podatkov. 

Priporočamo, da posodabljanje izvajate prek funkcije spletne posodobitve telefona 

ali da prenesete uradne pakete za posodobitev z uradne spletne strani družbe 

Huawei.

•Med posodobitvijo sistema se lahko izbrišejo vsi osebni podatki. Priporočamo, da 

pred posodabljanjem telefona varnostno kopirate pomembne podatke.

•Preden zaženete posodobitve, preverite in potrdite, da je avtonomija baterije vsaj 

20 %.

•Ko se posodabljanje zaključi, lahko ugotovite, da nekateri programi tretje osebe 

niso združljivi z vašim sistemom; to so lahko internetne bančne storitve ali igre. To 

se dogaja, ker razvijalci programov tretje osebe potrebujete več časa, da ustvarijo 

posodobljene različice za nove izdaje Androida. Prosimo, počakajte na izdajo nove 

različice programa.

 

Za ogled številke različice telefona se dotakni Nastavitve > O telefonu > Delovna 

različica.

Posodobitve OTA

Ko izide nova sistemska posodobitev, vas sistem pozove, da jo snamete in namestite 

zadnjo različico. Za hitre in varne posodobitve izberite posodobitev OTA.

 

Pred posodabljanjem preverite in potrdite, da je telefon povezan z internetom. 

Preden posodobite, se povežite na omrežje Wi-Fi, da ne boste ustvarili nepotrebnih 

stroškov.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Orodje za posod.. Telefon samodejno poišče posodobitve.

3 Izberite zadnjo različico, da snamete paket posodobitev.

4 Ko se snemanje zaključi, se dotakni Pon. zagon in posodob.. Posodabljanje lahko traja 

nekaj časa. Telefona ne uporabite, dokler se posodabljanje na zaključi. Telefon se 

samodejno zažene, ko se zaključi posodabljanje.
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Upravljaj datoteke

Oglej si datoteke

Oglej si datoteke po kategoriji

Če želite organizirati datoteke, odprite zavihek Datoteke v Kategorije. Sistem samodejno 

uredi datoteke v različne kategorije.

Hitro najdi datoteke

Med razmetanimi datotekami s funkcijo iskanja hitreje locirate, kar iščete.

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Lokalno se dotakni Notranji pomnilnik ali Kartica SD .

3 Dotakni se , nato vnesi ime datoteke ali ključne besede. Rezultati iskanja se 

izpišejo pod iskalno vrstico.

Razvrsti datoteke

Razmetane datoteke lahko uredite z značilnostjo razvrščanje po vrsti, imenu, velikosti ali 

datumu.

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Lokalno se dotakni Notranji pomnilnik ali Kartica SD .

3 Dotakni se , nato razvrsti datoteke po vrsti, imenu, velikosti ali datumu.
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Dodaj zaznamek

Če želite hiter dostop do nekaterih datotek, vendar ne želite natlačiti začetni zaslon s 

bližnjicami, dodajte zaznamek k datoteki.

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Lokalno se dotakni in zadrži ciljno datoteko ali mapo, nato se dotakni  > 

Dodaj zaznamek.

3 V zavihku Kategorije se dotakni Zaznamki, da si ogledaš in dostopiš do datotek z 

zaznamkom.

Ustvari bližnjice datotek na začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko ustvarite bližnjico do datotek, ki jih pogosto uporabljate, da 

zagotovite hitrejši dostop.

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Lokalno se dotakni Notranji pomnilnik ali Kartica SD .

3 Dotakni se in zadrži datoteko, za katero želiš ustvariti bližnjico, nato se dotakni  > 

Ustvari bližnjico na namizju.

Deli datoteke

Če želite delite zanimivo fotografijo ali video, ga lahko prek Datoteke delite na 

socialnem mediju ali s prijatelji.

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Lokalno se dotakni Notranji pomnilnik ali Kartica SD .

3 Izberi datoteke, ki jih želiš deliti, nato se dotakni  > V skupno rabo.

4 Izberi način skupne rabe, nato sledi navodilom na zaslonu, da daš datoteke v skupno 

rabo.
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Ustvari mape

Ustvarite mape in vanje prenesite datoteke, da bo urejen telefon.

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Lokalno se dotakni Notranji pomnilnik ali Kartica SD .

3 Dotakni se , vnesi ime nove mape, nato se dotakni Shrani.

Preimenuj datoteke

Značilno poimenujte datoteke, da jih hitreje najdete.

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Lokalno se dotakni Notranji pomnilnik ali Kartica SD .

3 Dotakni se in zadrži datoteko ali mapo, ki jo želiš preimenovati, nato se dotakni  > 

Preimenuj.

4 Preimenuj datoteko ali mapo, nato se dotakni V redu.

Kopiraj, prestavi ali izbriši datoteke

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Lokalno se dotakni Notranji pomnilnik ali Kartica SD .

3 Izberi datoteke, ki jih želiš kopirati, prestaviti ali izbrisati. Možnosti:

• Kopirajte datoteke v ciljno mapo: Dotakni se , izberi ciljno mapo, nato se 

dotakni .

• Premaknite datoteke v ciljno mapo: Dotakni se , izberi ciljno mapo, nato se 

dotakni .

• Izbrišite datoteke: Dotakni se  > Izbriši.
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Ustvari ali izvleči arhive

Več datotek lahko združite v en arhiv zip. Ta format porabi manj prostora in ga lahko 

enostavno delite.

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Lokalno se dotakni Notranji pomnilnik ali Kartica SD .

3 Izberi datoteke ali mape, ki jih želiš dodati v arhiv, in se dotakni  > Stisni.

4 Izberi ciljno mesto za arhiv. Izbrane datoteke sistem stisne v arhiv zip, ki ga samodejno 

poimenuje.

 

Da izvlečeš arhiv, se dotakni in zadrži datoteko arhiva, nato se dotakni  > Izvleci 

v. Izberite mesto, kamor želite izvleči arhiv.

Izloči majhne slike

Med ogledovanjem slik lahko opazite, da Datoteke prikazujejo tudi slike iz 

predpomnilnika ali majhne sličice s spletnih strani, ki ste jih obiskali. Izključite te slike, da 

zagotovite urejeno prikazovanje.

1 Odpri Datoteke.

2 Dotakni se  > Nastavitve, nato vključi stikalo Filtriranje majhnih slik, da preprečiš 

prikaz datotek, manjših od 30 kB.

Shrani zasebne datoteke v sef

Da preprečite zvedavim vpogled, omogočite sef, nastavite geslo in prestavite datoteke v 

sef, da jih šifrirate. Datoteke lahko kadar koli prestavite iz sefa.

1 Odpri Datoteke.

2 V zavihku Kategorije ali Lokalno se dotakni Varno območje.

3 Dotakni se Omogoči, da nastaviš pomnilniški prostor sefa.

4 Sledi navodilom na zaslonu, da nastaviš geslo in varnostno vprašanje, nato se dotakni 

Končano, da odpreš sef.
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5 Dotakni se . Sledi navodilom na zaslonu, da izbereš datoteke, nato se dotakni , 

da jih dodaš v sef.

• Vzemite datoteke iz sefa: V sefu odpri mapo, v kateri so datoteke, ki jih želiš 

odstraniti. Dotakni in zadrži katero koli datoteko, izberi datoteke, ki jih želiš prestaviti, 

nato se dotakni .

• Uničite sef: V sefu se dotakni Nastavitve > Uniči sef. Sledi navodilom na zaslonu, da 

odstraniš datoteke iz sefa in ga uničiš.

• Spremenite geslo za sef: V sefu se dotakni Nastavitve > Spremenite geslo. Sledite 

navodilom na zaslonu, da spremenite geslo.

Uporabi telefon za ogled datotek v skupni 

rabi z računalnikom

Z značilnostjo omrežne soseščine v Datoteke si lahko ogledate datoteke, shranjene na 

računalniku.

1 Poveži računalnik in telefon na isto omrežje Wi-Fi. Za več informacij o tem, kako 

povezati telefon na omrežje Wi-Fi, glejte Poveži se z omrežjem Wi-Fi.

2 Na računalniku omogoči skupno rabo datotek, do katerih želiš dostopati s telefonom. 

Za več informacij o skupni rabi datotek na računalniku glejte navodila za operacijski 

sistem.

3 Na telefonu odpri Datoteke.

4 V zavihku Lokalno se dotakni Omrežna soseščina, da si ogledaš naprave lokalnega 

omrežja.

 

Če na seznamu ni naprav, se dotakni , da osvežiš seznam. Če še vedno ne vidite 

naprav, se vrnite na 1. korak ter preverite in potrdite, da sta telefon in računalnika 

povezana v isto omrežje Wi-Fi.

5 Izberite računalnik, na katerega se želite povezati, ter vnesite uporabniško ime in geslo 

za prijavo. Ko se prijavite, lahko s telefonom si ogledujete datoteke v skupni rabi z 

računalnikom.
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Odklopite se tako, da ponovno odprete seznam omrežne soseščine ter se dotaknete in 

zadržite računalnik, na katerega ste povezani.

 

Prek omrežne soseščine lahko tudi dostopite do datotek v skupni rabi na TV boxu ali 

usmerjevalniku, če je ta značilnost podprta.
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Upravljaj porabo energije

Spremlja porabo energije

Če je trajanje baterije prekratko, prek upravitelja telefona ugotovite, kako lahko varčujete 

z energijo.

1 Odpri Upravitelj telefona.

2 Dotakni se Upravlj. baterije > Optimiziraj. Telefon preveri težave s porabo energije in 

samodejno optimizira delovanje.

 

Za dodatno zmanjšanje porabe energije glejte Zadeve, ki se lahko optimirajo. Izberi 

Odpri ali Optimiz., da ročno nastaviš porabo energije.

3 Dotakni se Dokončaj, da zapustiš meni.

Odstotek preostale baterije

Nastavitve za dodatno varčevanje z energijo

Dotakni se za ogled podrobnih statističnih podatkov o porabi baterije
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Preveri porabo energije

S telefonskim upraviteljem hitro prepoznate in zaprete programe, ki so veliki porabniki 

energije.

Odpri Upravitelj telefona, nato se dotakni Upravlj. baterije. Konfigurirate lahko 

naslednje nastavitve:

• Dotakni se Požarni zid za porabo energije (zelo porabne aplikacije), da pregledaš 

energetsko potratne programe. Izberi program, ki ga želiš zapreti, nato se dotakni 

, da jih odpraviš.

• Dotakni se Podrobnosti o porabi, da pregledaš, katera strojna oprema ali programje 

telefona porablja največ energije. Izberi program, ki ga želiš zapreti, nato se dotakni 

, da jih odpraviš.

 

V oknu za obveščanje se izpiše sporočilo o tem, da v ozadju delujejo energetsko 

potratni programi. Dotakni se , nato izključi stikalo Porabniški poziv, da ne 

prejemaš več takšnih obvestil.

Omogoči načrt izrednega varčevanja z 

energijo

Ko pričakujete pomemben klic, telefonska baterija pa ni dovolj polna, omogočite načrt 

izrednega varčevanja z energijo v upravitelju telefona. S tem onemogočite vse, razen 

pomembnih klicev, SMS-jev in funkcije stikov, da podaljšate avtonomijo baterije.

Omogoči izbran način varčevanja z energijo

Izberi ustrezen način varčevanja z energijo

Odpri Upravitelj telefona. Izberi Upravlj. baterije > Načrt porabe > Izrednoin nato 

nastavi  > Omogoči.

Dotakni se Izhod, da onemogočiš načrt za izredno varčevanje z energijo.
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Zakleni program v ozadju, ko se zaklene 

zaslon

Če zaprete programe v ozadju, ko se zaklene zaslon, zelo varčujete z energijo.

1 Odpri Upravitelj telefona.

2 Dotakni se  > Zaščitene aplikacije.

3 Izključite stikala za nepomembne programe, da ugasnejo, ko se zaklene zaslon.

 

Če želite, da program deluje, tudi ko se zaklene zaslon (kot je program varnostnega 

kopiranja), vključite stikalo za ta program.

Če želite zakleniti zaslon, pritisnite gumb za vklop. Telefon zapre vse programe v ozadju, 

razen programov, ki so zaščiteni.

Prepreči programov v ozadju dostop do 

interneta

Prek upravitelja omrežnih programov preprečite določenim programom dostop do 

interneta in podatkov.

1 Odpri Upravitelj telefona.

2 Dotakni se Upravitelj prometa > Omrežni programi.

3 Preklopi med zavihkoma Nameščeni programi in Sistemski programi, da konfiguriraš 

dovoljenja za internetni dostop za posamezne programe. Dotakni se , da določiš 

izbranim programom dostop do interneta med gostovanjem.



Dovoljenja za internetni dostop do izbire paketa

Izberi tip programa

Dovoljenja za napredni internetni dostop
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Ko omogočite dostop programu, vas sistem vpraša, če želite omogočiti internetni dostop, 

tudi ko naslednjič odprete program.

Konfiguriraj zaslonske in zvočne nastavitve

Porabo energije lahko zmanjšate tako, da optimizirate nastavitve zaslona in zvoka na 

telefonu.

O tem, kako varčevati z energijo tako, da onemogočite Daydream, izključite signalno 

svetilko ali zmanjšate svetlost zaslona oziroma skrajšate čas mirovanja, preden zaslon 

ugasne, glejte Konfiguriraj zaslonske nastavitve.

Glejte Zvočne nastavitve za več o tem, kako varčevati z energijo tako, da izključite 

nepotrebne zvočne opomnike ali vibriranje.
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Upravitelj telefona – neprekinjena 

zaščita telefona

Prek upravitelja telefona lahko sprostite prostor na telefonu, blokirate vsiljene klice in 

sporočila ter preprečite energetsko potratne programe v ozadju.

Upravitelj telefona je brezplačen program za upravljanje sistema, ki omogoča boljšo 

zaščito in upravljanje vašega telefona. S pomočjo Upravitelja telefona lahko:

• Najdete težave in počistite smeti ter optimizirate vaš sistem.

• Omogočite način varčevanja z energijo za povečanje časa pripravljenosti telefona.

• Blokirate neželene klice, sporočila in obvestila.

 

V vseh državah/regijah niso na voljo enake značilnosti in funkcije upravitelja telefona; 

odvisne so tudi od ponudnika omrežnih storitev.

Optimiziraj sistem

Prek upravitelja telefona lahko nastavite, da telefon deluje hitreje in bolj učinkovito.

Opravi izčrpen pregled

Odpri Upravitelj telefona. Telefon samodejno opravi izčrpen pregled. Sledi navodilom 

na zaslonu, da očistiš sistem, optimiziraš delovanje in odstraniš varnostna tveganja.
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Očisti telefon

1 Odpri Upravitelj telefona.

2 Dotakni se Optimizacija sistema, da pregledaš ali očistiš predpomnjene programske 

podatke in sistemske smeti.

 

Konfiguriraj samodejno čiščenje 
in opomnike

Zapusti čiščenje

Počisti datoteke in odstrani 
programe po tipu

Izbriši zapise o uporabi programov

Sledi navodilom na zaslonu, da ročno očistiš datoteke in konfiguriraš nastavitve.

3 Dotakni se Dokončaj, da zapustiš meni.

Upravljaj porabo podatkov

Upravitelj telefona ima značilnost upravljanja podatkov, prek katere lahko spremljate 

porabo podatkov in preprečite prekoračitev dovoljene porabe na mesec.

Odpri Upravitelj telefona, nato se dotakni Upravitelj prometa. Pregledate lahko 

podrobne informacije o uporabi podatkov ali konfigurirate naslednje nastavitve.



Informacije o uporabi podatkov

Vstopi v naročniški paket in 
konfiguriraj opomnike na 
uporabo podatkov

Prikaži in konfiguriraj uporabo 
podatkov za vsako kartico SIM
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• Nastavitve opomnika na promet: Vnesi podatke o načrtu podatkov in konfiguriraj 

opomnike za porabo podatkov.

• Razvrstitev po porabi prometa: Preglej porabo podatkov po programih.

• Omrežni programi: Upravljate dovoljenja za internetni dostop za programe. Zaprite 

nepotrebne programe v ozadju, ki se povezujejo z internetom, da zmanjšate porabo 

podatkov in energije. Za več informacij glejte Prepreči programov v ozadju dostop do 

interneta.

• Mobilna dostopna točka ali Nastavitve mobilnega omrežja: Konfiguriraj nastavitve za 

mobilno vročo vstopno točko ali mobilno omrežno povezavo.

Filter za nadlegovanje

Upravitelj telefona ima filter za nadlegovanje in center za obvestila, prek katerih blokirate 

neželene klice in sporočila ter potisna obvestila.

Odpri Upravitelj telefona. Možnosti:

• Dotakni se Filter za nadlegovanje >  in sledi navodilom na zaslonu, da konfiguriraš 

nastavitve za sezama zaželenih in nezaželenih klicev, ključne besede in smetje.

• Dotakni se Center za obveščanje in izberi program, da konfiguriraš dovoljenja in 

nastavitve za obvestila.
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Upravljaj baterijo

Upravitelj telefona ima značilnost upravljanja baterije, da varčujete z energijo, ko ni 

možnosti polnjenja, in da ne zgrešite pomembnih klicev ali sporočil.

Odpri Upravitelj telefona, nato se dotakni Upravlj. baterije. Možnosti:

• Preverite porabo energije in podaljšajte čas pripravljenosti telefona. Za več informacij 

glejte Spremlja porabo energije.

• Preglejte podatke o porabi in odpravite energetsko potratne programe v ozadju. Za več 

informacij glejte Preveri porabo energije.

• Po potrebi lahko preklopite v različne načine varčevanja z energijo.

Program App lock

S programom App lock preprečite nedovoljen dostop programom. Ko omogočite App 

lock, lahko odklenete zaklenjeni program samo z geslom. Tudi zaklenjeni program lahko 

odklenete samo z geslom.

Odpri Upravitelj telefona, nato se dotakni Zaklepanje. Sledi navodilom na zaslonu, da 

nastaviš geslo App lock in odgovori na varnostna vprašanja. Vključi stikalo ob želenem 

programu, da ga zakleneš. Dotakni se , da spremeniš geslo ali onemogočiš App Lock.
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Ustrezne značilnosti za lažje 

življenje

Koledar

S koledarjem načrtujete svoje dneve. Na primer načrtujete počitnice in si ogledate 

podatke o praznikih. Koledar samodejno ustvari opomnike na rojstne dneve stikov, ki ste 

jih shranili.

Pojdi na danes

Več nastavitev

Danes

Današnji dnevni red

Ustvari nov dogodek

Spremeni pogled

Ustvari ali izbriši dogodke

1 Odpri Koledar.

2 Dotakni se , nato vnesi podrobnosti o dogodku.

3 Dotakni se , da shraniš dogodek.

Odpri dogodek, ki ga želiš izbrisati, nato se dotakni , da ga izbrišeš.
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Glej koledar

1 Odpri Koledar.

2 Na zaslonu Koledar lahko:

Dotakni se mesec, Teden ali Dan. V prikazu meseca, tedna ali dneva potegni levo ali 

desno, da spremeniš prikazan mesec, teden ali dan.

Ura

V programu ure lahko dodajate alarme, si ogledate čas po svetu in datume praznikov ter 

s štoparico in časovnikom upravljate svoj čas.

Več nastavitev

Alarm

Dodaj alarm

Izberi značilnost ure

Upravljaj alarme

Odpri Ura. V zavihku Alarm lahko:

• Dodate alarm: Za nastavitev časa alarma, melodije zvonjenja, ponavljanja in drugega 

se dotaknite . Dotakni se , da ga uporabiš.

• Omogočite ali onemogočite alarm: Vključi stikalo ob alarmu.

• Konfigurirajte nastavitve alarma: Dotakni se , da konfiguriraš trajanje dremeža, 

nastavitev tihega načina in upravljanje s tipko za glasnost.

• Izbrišite alarm: Dotakni se in zadrži alarm, ki ga želiš izbrisati, nato se dotakni .
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Svetovna ura

Odpri Ura. V zavihku Svetovna ura lahko:

• Dodajte mesto: Dotakni se . Vnesi ime mesta ali izberi mesto s seznama.

• Nastavite svoj časovni pas: Dotakni se , da nastaviš časovni pas in sistemska 

datum in uro.

• Izbrišite mesto: Dotakni se Uredi mesta. Dotakni se ob mestu, ki ga želiš izbrisati, 

nato se dotakni .

Štoparica

1 Odpri Ura.

2 Pod Štoparica se dotakni , da zaženeš štopanje.

 

Med štopanjem se dotakni , da začneš šteti kroge. Potegni gor po časovniku s 

sredine zaslona, da si ogledaš podatke o krogu.

3 Dotakni se , da začasno zaustaviš štoparico.

4 Dotakni se , da ponovno zaženeš štoparico. Dotakni se , da izbrišeš podatke 

štoparice, ali , da si ogledaš podatke o krogu.

Časovnik

1 Odpri Ura.

2 Pod Časovnik zavrti kolesce, da nastaviš čas odštevanja.

 

Dotakni se , da nastaviš melodijo zvonjenja časovnika.

3 Dotakni se , da zaženeš časovnik.

4 Ko se časovni vključi, potegni po zaslonu, da utišaš zvonjenja.

 

Med odštevanjem se dotakni , da ponastaviš časovnik, ali se dotakni , da 

začasno prekineš odštevanje.
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Vreme

Vreme omogoča preverjanje trenutnega vremena in večdnevno vremensko napoved za 

vaš kraj in še mnoge druge kraje po vsem svetu.

Odpri Vreme in potegni gor ali dol, da pregledaš vremenske informacije za trenutno 

lokacijo. Potegni levo ali desno, da pregledaš vremenske informacije za več mest.

Dodaj in izbriši mesta

V vremenski program lahko dodate več mest, da sledite vremenskim razmeram v izbranih 

mestih.

1 Odpri Vreme.

2 Dotakni se . Možnosti:

• Dodajte mesto: Dotakni se  > . Izberite mesto s seznama ali poiščite želeno 

mesto v iskalni vrstici. V vremenski program lahko dodate največ 10 mest.

• Odstranite mesto: Dotakni se in zadrži mesto, ki ga želiš odstraniti, nato se dotakni 

.

Glej vremenske informacije

1 Odpri Vreme.

2 Potegni levo ali desno, da preklopiš med mesti in si ogledaš lokalno vremensko 

napoved. Potegni gor, da si ogledaš podrobne vremenske informacije.

 

Vremenski program privzeto izpiše temperature v C°. Dotakni se  > Enota za 

temp. da preklopiš na prikaza temperatur v F°.

Posodobi vremenske informacije

1 Odpri Vreme.

2 Potegni v levo ali desno, da izbereš mesto, za katerega želiš posodobiti vreme.

3 Potegni dol z vrha zaslona, da ročno posodobiš vreme.

 

Konfigurirate lahko tudi samodejno posodabljanje vremena. Dotakni se . Vključi 

stikalo Samodejno posodabljanje, nato konfiguriraj Interval posodabljanja. Telefon 

bo posodabljal vreme v nastavljenem časovnem intervalu.
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Beležka

V beležko zapišite pomembne informacije ali nakupovalne sezname. Za vsako notico 

lahko nastavite opomnik. 

 

Na začetnem zaslonu beležke so aktualne notice označene z "-", da jih takoj 

prepoznate.

Dodaj notico

1 Odpri Beležka.

2 Dotakni se Nova opomba, , odpri notico in se dotakni , da jo shraniš.

Shranjeno notico po navodilih na zaslonu dajte v skupno rabo, jo izbrišite ali pa jo dodajte 

med priljubljene.

Izbriši notice

1 Odpri Beležka.

2 Dotakni se in zadrži notico, ki jo želiš izbrisati (ali izberi več notic), nato se dotakni 

.

3 Dotakni se Izbriši.



Vključi zvočnik

Vključi ali izključi radio FM

Prejšnja postaja Naslednja postaja

Dodaj trenutno postajo med 
priljubljene

Preglej postaje in nastavi 
časovnik za načrtovano izključitev
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Radio FM

 

Za predvajanje radia FM vstavite slušalke, saj slušalke delujejo kot antena FM.

Odpri Radio FM.

• Poiščite postaje, ki so na voljo: Dotakni se  > , da poiščeš in shraniš postaje, 

ki so na voljo.

 

Ko prvič odprete Radio FM, telefon postaje samodejno poišče in shrani.

• Konfigurirajte časovnik za izključitev: Dotakni se  > zz

in nastavi načrtovano 

trajanje do izključitve.

• Nastavite glasnost: Pritiskaj tipko za povečanje glasnosti ali tipko za zmanjšanje 

glasnosti, da nastaviš glasnost.
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Kalkulator

Odpri Računalo. Obrnite zaslon, da preklopite med standardnim in znanstvenim 

kalkulatorjem.

Snemalnik zvoka

S programom snemalnika lahko posnamete zvok v različnih scenarijih, kot so sestanki, 

razgovori ali svoj glas.

Snemaj zvok

1 Odpri Snemalnik.

2 Potegni levo ali desno po zaslonu, da izbereš način snemanja.

3 Dotaknite se , da začnete snemati. Če izberete način sestanka, telefon samodejno 

zazna smer, iz katere prihaja zvok in poveča frekvenčno moč v tej smeri.



Ustrezne značilnosti za lažje življenje    

158

 

Za najbolje posnetke zvoka postavite telefon na ravno površino in ne prekrijte 

mikrofona.

4 Med snemanje se dotakni , da začasno prekineš, ali , da dodaš značko.

5 Dotakni se , da zaključiš snemanje. Vnesi ime za datoteko posnetkov in se dotakni 

Shrani.

Predvajaj posnetek

1 Odpri Snemalnik.

2 Dotakni se .

3 Odpri zavihek Normalno, nato izberi datoteko, v kateri je posnetek, ki ga želiš 

predvajati, ali pritisni na ukaz predvajaj ob imenu datoteke.



Predvaja posnetek prek slušalke

Premor
Dodaj zaznamek
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Ogledalo

Ali želite imeti pri sebi ogledalo, ko se zabavate na prostem? Telefon je opremljen s 

programom ogledala, da se lahko uredite, tudi na prostem, kjer ni ogledal.

Povečaj ali pomanjšaj

Spremeni okvir zrcaljenja

Prilagodi svetlost

Odpri Zrcaljenje.

• Dotakni se zaslona, da zamrzneš trenutni zaslon. Ponovno se dotakni, da ga odmrzneš.
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• Dvakrat se dotakni zaslona, da približaš. Ponovno se dvakrat dotakni zaslona, da 

ponastaviš prvotni zaslon.

• Pihni v mikrofon, da telefon ustvari učinek zarositve na ogledalu. Obriši zaslon, da 

odstraniš ta učinek.
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Nastavitve

Omogoči dostop lokacije

Z dostopom lokacije omogočite programom, ki temeljijo na podatkih o lokaciji (kot so 

vremenski programi in kamera), da zbirajo in uporabljajo podatke o lokaciji. Omogočite 

dostop lokacije, preden začnete uporabljati karte in navigacijske programe.

 

Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Dostop do lokacije, nato vključi stikalo Dostop do moje 

lokacije.

3 Izberite Način lokacije:

• Uporabi GPS, Wi-Fi in mobilna omrežja: Uporablja GPS in telefonsko internetno 

povezavo. Omogočite to možnost za zelo natančno določanje položaja.

• Uporabi Wi-Fi in mobilna omrežja: Uporablja samo telefonsko internetno 

povezavo. Omogočite to možnost, da zmanjšate porabo energije in podaljšate čas 

mirovanja.

• Uporabi samo GPS: Ne potrebujete povezave za mobilne podatke. Omogočite to 

možnost, da zmanjšate porabo mobilnih podatkov.

Konfiguriraj zaslonske nastavitve

Zaslonske nastavitve lahko konfigurirate po meri. Na primer, spremenite lahko sliko 

ozadja, velikost pisave in čas do izključitve zaslona.

Odpri Nastavitve, nato se dotakni Zaslon. Konfigurirate lahko naslednje nastavitve:

• Barvna temperatura: Nastavite barvno temperaturo slik na telefonu. Izberite toplejše 

barve za mehkejši in hladnejše barve za ostrejše slike. Odznači okence Barvna 

temperatura, da ročno nastaviš barvno temperaturo.

• Ozadje: Nastavite slike za ozadje zaklenjenega zaslona in začetnega zaslona. Za več 

informacij glejte Teme in slike za ozadje.
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• Način prikaza : Spremenite velikost pisave, slike in druge elemente uporabniškega 

vmesnika. Izberi Velik, da povečaš velikost pisave, ali Majhen, da lahko umestiš več 

vsebine na zaslon.

• Velikost pisave: Nastavite velikost pisave.

 

Zelo velika pisava se izpiše samo v sporočilih, stikih in programu klicalnika.

• Sanjarjenje: Ko omogočite to značilnost ter nastavite Vir slike in Trajanje, telefon med 

polnjenjem in zaklenjenim zaslonom samodejno prikazuje slike.

• Indikatorska lučka: Kazalnik stanja utripa, ko prejmete dohodni klic, sporočilo ali druga 

obvestila.

• Svetlost: Telefon samodejno prilagodi svetlost zaslona okolju. Odznači okence 

Samodejna svetlost, da ročno nastaviš svetlost.

• Stanje pripravljenosti: Zaslon se samodejno zaklene po preteku določenega časa 

mirovanja, da zmanjša porabo energije. Izberi Stanje pripravljenosti, da nastaviš čas do 

izključitve zaslona ali da onemogočiš samodejno zaklepanje zaslona.

• Samodejno zasuči zaslon: Če omogočite to možnost, se zaslona samodejno preusmeri 

glede na to, kako držite telefon, ko izvajate določena opravila, kot so brskanje po 

spletu, ogledovanje slik ali pisanje sporočil.

• Prikaz brezžičnih naprav: Pretočite vsebino s telefona na druge zaslone prek Wi-Fi-ja.

 

Vsi modeli telefonov nimajo vseh možnosti zgoraj.

Zvočne nastavitve

Spremenite melodijo zvonjenja za dohodne klice in sporočila ali nastavite sistemsko 

zvočno opozorilo ali vibriranje.

Odpri Nastavitve, nato se dotakni Zvok. Konfigurirate lahko naslednje nastavitve:

• Glasnost: Spremenite melodijo zvonjenja dohodnega klica in sporočila ali nastavi 

večpredstavnost, alarm in glasnost klica.
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• Tihi način: Ko omogočite, telefon ne zvoni, ko prejmete dohodni klica ali sporočilo, 

zaslon pa zasveti. Če omogočite tudi Vibriranje v tihem načinu, telefon vibrira, da vas 

opozori na dohodni klic in sporočilo.

 

Odpreš lahko tudi okno za obveščanje, preklopiš zavihek za bližnjico in se dotakneš 

, da preklopiš med Zvok, Vibriranje in Tiho.

• Izberi melodijo zvonjenja Melodija zvonjenja in vibriranje, da jo spremeniš. Izbirate 

lahko med prednastavljenimi melodijami ali lokalno glasbeno datoteko. Vključi stikalo, 

da omogočiš vibriranje, ki spremlja zvonjenje telefona.

• Privzeti zvok obvestil: Izberite prednastavljeno melodijo zvonjenja ali lokalno glasbeno 

datoteko za zvok obvestila o sporočilih ali e-pošti in za druga obvestila.

• Ko prek telefona poslušate glasbo ali gledate video, vstavite slušalko in omogočite 

Način DTS za slušalke neverjetno izkušnjo večkanalnega okoljskega zvoka DTS.

• Dotakni se stikal pod Sistem, da omogočiš ali onemogočiš zvoke dotika na klicalnika, 

zvoke dotika, zvoke zaklenjenega zaslona, zvoke vkl. in izk. in haptičnih povratnih 

informacij.

 

Vsi modeli telefonov nimajo vseh možnosti zgoraj.

Nastavi način odklepanja zaslona

Nastavite geslo za zaklepanje zaslona, da preprečite nepooblaščeni dostop do telefona.

Nastavi vzorec za odklepanje zaslona

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Zaklepanje zaslona in gesla > Geslo > Vzorec

3 Poveži vsaj štiri pike, da ustvariš vzorec za odklepanje zaslona, nato dvigni prst. 

Ponovno nariši vzorec za odklepanje zaslona, da ga potrdiš.

4 Vnesi varnostni PIN, ki vsebuje vsaj štiri števke. Če pozabite vzorec za odklepanje 

zaslona, vnesite varnostno PIN, da odklenete zaslon.
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Vnesi geslo za odklepanje zaslona

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se se Zaklepanje zaslona in gesla > Geslo.

3 Odločite se lahko, da nastavite PIN ali geslo:

• Dotakni se Koda PIN, nato vnesi PIN, ki je sestavljena iz vsaj štirih števk, in izberi 

Nadaljuj.

• Dotakni se Geslo, nato vnesi geslo ki je sestavljeno iz vsaj štirih znakov, in izberi 

Nadaljuj.

4 Ponovno vnesi PIN ali geslo, da ga potrdiš, nato se dotakni V redu.

 

Zaslon lahko odklenete tudi s prstnim odtisom. Dotakni se Registriraj v pojavnem 

oknu, da dodaš prstni odtis.

Omogoči odklepanje s prstnim odtisom

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se se Zaklepanje zaslona in gesla > Geslo.

3 Dotakni se Koda PIN ali Geslo in sledi navodilom na zaslonu, da konfiguriraš nastavitve 

za geslo.

4 Dotakni se Registriraj in sledi navodilom na zaslonu, da dodaš prstni odtis in omogočiš 

odklepanje s prstnim odtisom.

Za več informacij o značilnosti odklepanja s prstnim odtisom glejte Uporabi 

prepoznavanje prstnega odtisa.

Spremeni geslo za zaklepanje zaslona

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se se Zaklepanje zaslona in gesla > Geslo.

3 Vnesi geslo za zaklenjeni zaslon ali vzorec, nato se dotakni Brez.
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Letalski način

Brezžične naprave lahko motijo elektronske sisteme letala. Ko ste v letalu, izklopite 

telefon ali preklopite na letalski način.

Ko omogočite letalski način, s tem onemogočite vse omrežne značilnosti telefona. Ni 

možno klicati ali sprejeti klicev, ni možno uporabljati mobilnih podatkov, Bluetootha ali 

Wi-Fi-ja. Možno pa je predvajati glasbo, gledati videe in uporabljati programe, ki niso 

povezani na internet.

Letalski način omogočite in onemogočite:

• Potegni dol z vrstice stanja, da odpreš okno za obvestila. V zavihku Bližnjice vključi 

stikalo Let. način.

• Pritisni in zadrži gumb za vkl./izk., nato se dotakni Let. način.

• Odpri Nastavitve, nato vključi stikalo Letalski način.

Ko vključiš letalski način, se v vrstici stanja označi .
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Uporabi premično odlagališče

Premično odlagališče omogoči hiter dostop do običajnih telefonskih funkcij, zato je 

telefon še enostavneje uporabljati. Ko ga omogočite, se premično odlagališče označi na 

večini zaslonov. Povlečete ga lahko levo ali desno, po želji. S premičnim odlagališčem 

lahko hitro izvajate običajne naloge, kot je preklop nazaj za začetni zaslon ali čiščenje 

telefonskega pomnilnika.

Odpri Nastavitve. Dotakni se Nastavitve > Pametna pomoč, nato vključi stikalo 

Plavajoči gumb.

Ko ga omogočite, se premično odlagališče označi na vseh zaslonih, razen na 

zaklenjenem zaslonu in v oknu za obveščanje. Dotakni se , da razširiš meni za 

premično odlagališče.

Razširjeni meni omogoča:

• Dotakni se , da se vrneš na prejšnji zaslon ali zapustiš trenutni program.

• Dotakni se , da se vrneš na začetni zaslon.

• Dotakni se , da odpreš seznam nedavno uporabljenih programov.

• Dotakni se , da zakleneš zaslon.

• Dotakni se , da očistiš telefonski pomnilnik in zapreš vse aktivne programe v 

ozadju.

• Dotakni se , da zložiš meni.
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Nastavi PIN za kartico SIM

Z osebno identifikacijsko številko (PIN), ki je priložena h kartici SIM, zaščitite podatke na 

telefonu. Če omogočite zaščito s PIN za kartico SIM, morate vnesti PIN, vsakokrat ko 

vključite telefon ali vstavite kartico SIM v drug telefon.

 

Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

Preden se lotite naslednjih opravil, preverite in potrdite, da ste prejeli PIN za SIM od 

ponudnika omrežnih storitev.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Varnostin nastavi možnosti pod Zaklepanje kartice, da 

konfiguriraš nastavitve za zaklepanje SIM.

3 Vključi stikalo Zakleni kartico SIM.

4 Vnesi PIN in se dotakni V redu. Dotakni se Spremeni kodo PIN kartice SIM, da 

spremeniš PIN.

Schimbaţi codul PIN pentru 
această cartelă SIM

Activaţi blocare cartelă SIM

 

•Sistem vas pozove, da vnesete kodo PUK za PIN, če ste prej prevečkrat vnesli 

nepravilno številko PIN. Kartica SIM se uniči, če prevečkrat vnesete tudi nepravilno 

kodo PUK.

•Za podrobnosti o omejitvah za PIN in PUK vprašajte svojega ponudnika omrežnih 

storitev.
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Nastavljanje računa

Dodaj račun

Več programov in spletnih storitev zahteva, da ustvarite račun za dostop do več 

značilnosti.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Računi > Dodaj račun.

3 Izberi vrsto računa, nato sledi navodilom na zaslonu, da vneseš podatke o računu.

• Namestite ustrezni program, preden dodate račun za program tretje osebe.

• Za informacije o tem, kako dodati račun družbe, glejte Dodaj račun Exchange.

• Za informacije o tem, kako dodati račun elektronske pošte, glejte Dodaj e-poštni račun 

POP3 ali IMAP.

Izbriši račun

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Računi, nato izberi vrsto računa.

3 Izberi račun, ki ga želiš izbrisati, nato sledi navodilom na zaslonu, da ga izbrišeš.

Sinhroniziraj podatke s telefonom

Sinhronizirate lahko elektronska sporočila, stike in druge podatke računa, da zagotovite, 

da so podatki ažurirani, ko zamenjate telefon ali se prijavite v račun z računalnika.

Vrsta podatkov, ki jih lahko sinhronizirate, je odvisna od vrste računa. Določeni programi 

ne podpirajo sinhronizacije vseh vrst podatkov.

Primer spodaj kaže, kako sinhronizirati podatke e-poštnega računa.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Računi > , nato izberi Samod. sinhronizacija podatkov. Sledi navodilom 

na zaslonu, dotakni se V redu, nato vključi stikalo za sinh. podatkov. 

3 Na strani Računi izberi vrsto računa in nato račun, ki ga želiš sinhronizirati s telefonom.

4 Dotakni se , da sinhroniziraš.
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Nastavi datum in uro

 

Značilnosti so različne med ponudniki omrežnih storitev.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Datum in ura, da konfiguriraš nastavitve.

Spremeni sistemski jezik

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se se Dodatne nastavitve > Jezik in vnos.

3 Dotakni se Jezik in območje, nato izberi želeni jezik.
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Funkcije dostopnosti

O funkciji dostopnosti telefona 

Prek funkcij dostopnosti lahko slabovidni in naglušni uporabniki upravljajo telefon.

TalkBack

Omogoči ali onemogoči TalkBack

TalkBack je značilnost dostopa, oblikovana za slabovidne uporabnike. Zagotovi zvočne 

pozive, da lažje upravljate telefon. Ko jo omogočite, telefon oddaja zvočne pozive za 

vsebino, ki se je dotaknete, izberete ali omogočite. Prosimo, omogočite preudarno.

 

Zvočni pozivi TalkBack niso na voljo v vseh jezikih.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > TalkBack.

3 Vključi stikalo TalkBack, nato se dotakni V redu, da omogočiš TalkBack. Ko prvikrat 

omogočite program TalkBaks, sistem samodejno zažene slišno vadnico. Če želiš 

ponovno predvajati vadnico, se dotakni , da dostopiš do nastavitev, nato izberi 

navodilo.

4 Dotakni se , nato izberi Raziskovanje z dotikom. Telefon ne odda zvočnih pozivov 

za vsebino, ki se je dotaknete, če ne vključite Raziskovanje z dotikom.
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S programom TalkBack upravljaj telefon

Ko omogočite program TalkBack, s potezami:

Brskajte po zaslonu: Z dvema prstom potegni po zaslonu (namesto z enim). Potegni gor 

ali dol z dvema prstoma, da se pomikaš po menijskih seznamih. Potegni levo ali desno, da 

se premikaš med zasloni.

Izberite element: Dotakni se elementa z enim prstom, da ga izbereš (odpre se). Telefon 

prebere vsebino izbranega elementa.
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Odprite element: Z enim prstom se dvakrat dotakni katerega koli dela zaslona, da 

potrdiš izbiro prejšnjega koraka.

Na primer, če želite odpreti Nastavitve, sta potrebna dva koraka: Dotakni se z enim 

prstom in enkrat ikone Nastavitve, nato se dvakrat dotakni zaslona, kjer koli.

Premaknite element: Dotakni se zaslona, ki ga želiš premakniti, nato se dvakrat dotakni 

zaslona, kjer koli. Prsta ne dvigni z zaslona in prestavi element na želeno mesto.
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Konfiguriraj nastavitve TalkBack

Nastavitve TalkBack lahko prilagodite po meri.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > TalkBack 

> .

3 Nastavite po meri lahko glasnost povratnih informacij, nastavitve slišnih povratnih 

informacij, upravljanje potez in več.

Slišno geslo

Ta značilnost nudi slišne povratne informacije za slabovidne uporabnike. Ko vnesete 

geslo, telefon prebira na glas črke, medtem ko jih tipkate. Za to značilnost omogočite 

program TalkBack.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami, nato 

vključi stikalo Izgovarjanje gesel.

Izhod besedilo v govor (TTS)

Ta značilnost pretvori besedilo v govor za slabovidne uporabnike. Za to značilnost 

omogočite program TalkBack.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Pretvorba 

besedila v govor.

3 Izberite želen sintetizator govora in hitrost glasu.

Napisi

Poleg slišnih TalkBack tudi izpiše pozive za naglušne uporabnike. Za to značilnost 

omogočite program TalkBack.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Napisi.

3 Vključi stikalo Napisi, nato konfiguriraj jezik, velikost pisave in slog napisa.
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Uporabi poteze za povečavo

Približate lahko del zaslona, da ga bolje vidite.

 

Tipkovnice in navigacijske vrstice ni možno povečati.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Poteze za 

povečavo.

3 Vključi stikalo Poteze za povečavo.

• Trikrat se na hitro dotakni zaslona, da povečaš. Trikrat se ponovno dotakni zaslona, 

da pomanjšaš nazaj. Poteze za povečavo bo omogočena, tudi ko se trikrat dotaknete 

zaslona. Izključi stikalo Poteze za povečavo, da onemogočiš to značilnost.
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• Potegni po zaslonu z dvema ali več prsti, da brskaš po povečanem delu.

• Povleci skupaj dva vali več prstov ali jih razpri, da prilagodiš zoomiranje. Razpri 

prste, da povečaš. Povleci skupaj prste, da pomanjšaš.
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• Trikrat se na hitro dotakni zaslona in zadrži prst na zaslonu, da začasno povečaš. Ne 

dvigni prsta z zaslona in potegni z njim po zaslonu, da brskaš po povečanem delu. 

Dvigni prst, da nazaj pomanjšaš.

S klicem za vkl./izk. končaj klic

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami, nato 

vključi stikalo Gumb za vklop konča klic.

Ko omogočite to značilnost, lahko s pritiskom na tipko za vkl./izk. končate klic.

Prilagodi odzivni čas zaslona

Prilagodite lahko čas, v katerem se telefon odzove na poteze, kot so dotakni se in zadrži.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami > Časovni 

zamik za dotik in pridržanje.

3 Izberite želen čas zakasnitve: Kratko, Srednje ali Dolgo.



Funkcije dostopnosti 

177

Popravek barve

V načinu popravljanja barve prilagodite barve, da lahko barvno slepi uporabniki 

razlikujejo med različnimi deli zaslona.

 

Uporabljajte preudarno to značilnost. Način popravljanja barve je oblikovan za 

slabovidne uporabnike in lahko učinkuje na delovanje telefona.

1 Odpri Nastavitve.

2 Dotakni se Dodatne nastavitve > Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami, nato 

vključi stikalo Popravljanje barv.

3 Dotakni se Način za popravljanje, nato izberi način popravka.
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Varnostne informacije

Varnostne informacije

Ta razdelek vsebuje pomembne informacije o delovanju vaše naprave. Vsebuje pa tudi 

informacije o njeni varni uporabi. Preden začnete uporabljati napravo, natančno 

preberite te informacije.

Elektronska naprava

Naprave ne uporabljajte, če je njena uporaba prepovedana. Naprave ne uporabljajte, če 

lahko z njeno uporabo povzročate nevarnost za druge elektronske naprave ali jih motite.

Motenje medicinske opreme

• Upoštevajte pravila in predpise, ki jih določajo bolnišnice in zdravstveni domovi. 

Naprave ne uporabljajte, kjer je prepovedano.

• Nekatere brezžične naprave lahko vplivajo na delovanje pripomočkov za sluh ali srčnih 

spodbujevalnikov. Za dodatne informacije se obrnite na ponudnika storitev.

• Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da je med napravo in srčnim 

spodbujevalnikom vsaj 15 cm razdalje, da se prepreči morebitno motenje. Če 

uporabljate spodbujevalnik, naprave ne držite na strani telesa, na kateri je vstavljen, in 

je ne nosite v prednjem žepu.

Zaščita sluha pri uporabi slušalk

•  Da bi preprečili možno okvaro sluha, slušalk ne uporabljajte dlje časa pri veliki 

glasnosti. 

• Če slušalke uporabljate pri veliki glasnosti, lahko pride do okvare sluha. Da bi zmanjšali 

to tveganje, zmanjšajte glasnost na varno in udobno raven.

• Velika glasnost med vožnjo lahko vznemiri voznika in poveča tveganje za nesrečo.

Območja z gorljivimi in eksplozivnimi snovmi

• Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer se hranijo gorljive ali eksplozivne snovi (na 

primer na bencinski postaji, v skladišču nafte ali kemijski tovarni). Če napravo 
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uporabljate na teh območjih, se poveča tveganje za eksplozijo ali požar. Poleg tega 

upoštevajte navodila, navedena v besedilu ali simbolih.

• Naprave ne hranite ali prevažajte v vsebnikih z vnetljivimi tekočinami, plini ali 

eksplozivnimi snovmi.

Varnost v prometu

• Pri uporabi naprave upoštevajte lokalne zakone in predpise. Da bi zmanjšali možnost 

nesreče, brezžične naprave ne uporabljajte med vožnjo.

• Osredotočite se na vožnjo, saj je vaša prva odgovornost varnost v prometu.

• Med vožnjo ne držite naprave. Uporabljajte pripomočke za prostoročno uporabo.

• Če morate nekoga poklicati ali odgovoriti na klic, se varno umaknite s ceste in najprej 

parkirajte vozilo. 

• Signali RF lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Za dodatne informacije 

se obrnite na proizvajalca vozila.

• Naprave ne postavljajte na prostor z zračno blazino ali na mesto, na katerem se odpre. 

Zaradi močne sile, ki se razvije, ko se blazina napihne, lahko pride do poškodbe.

• Naprave ne uporabljajte med poletom ali neposredno pred vkrcanjem. Z uporabo 

brezžičnih naprav v letalu lahko motite brezžična omrežja, kar lahko povzroči tveganje 

pri upravljanju letala, in je prepovedano. 

Delovno okolje

• Izogibajte se prašnim, vlažnim ali umazanim okoljem. Izogibajte se magnetnim poljem. 

Če napravo uporabljate v takšnih okoljih, lahko pride do motenj v delovanju vezja.

• Naprave ne uporabljajte med nevihtami, da jo zavarujete pred nevarnostjo zaradi 

strele. 

• Naprave ne izpostavljajte dlje časa neposredni sončni svetlobi (na primer na armaturni 

plošči avtomobila). 

• Da bi napravo ali dodatke zavarovali pred požarom ali električnim udarom, se 

izogibajte dežju in vlagi.

• Napravo hranite stran od virov toplote in ognja, kot so grelec, mikrovalovna pečica, 

kuhinjska pečica, grelec za vodo, radiator ali sveča.
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• Zraven slušalk ali mikrofona ne odlagajte ostrih kovinskih predmetov, kot so igle. 

Slušalke lahko privlečejo te predmete in povzročijo poškodbe. 

• Če se je naprava pregrela, za nekaj časa prenehajte uporabljati napravo ali aplikacije. 

Če je koža dlje časa izpostavljena pregreti napravi, se lahko pojavijo simptomi opeklin 

zaradi izpostavljenosti nižji temperaturi, kot so rdeči madeži in temnejša pigmentacija. 

• Bliskavice kamere naprave ne usmerjajte neposredno v oči ljudi ali živali. Povzroči lahko 

namreč začasno izgubo vida ali poškoduje oči.

• Ne dotikajte se antene naprave. V nasprotnem primeru se lahko kakovost komunikacij 

zmanjša. 

• Otrokom ali živalim ne pustite, da bi grizli ali lizali napravo ali dodatke. To lahko 

povzroči poškodbo ali eksplozijo.

• Upoštevajte lokalne zakone in predpise ter zasebnost in pravne pravice drugih. 

Varnost otrok

• Upoštevajte vse ukrepe glede varnosti otrok. Otroci se ne smejo igrati z napravo ali 

njenimi dodatki, saj je to lahko nevarno. Naprava vključuje snemljive dele, s katerimi se 

lahko otroci zadušijo. Napravo hranite zunaj dosega otrok.

• Naprava in njeni dodatki niso namenjeni otrokom. Otroci lahko uporabljajo napravo 

samo pod nadzorom odrasle osebe. 

Dodatki

• Uporaba neodobrenega ali nezdružljivega napajalnika, polnilnika ali baterije lahko 

povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti. 

• Izberite samo dodatke, ki jih je za uporabo s tem modelom odobril proizvajalec 

naprave. Če uporabljate katere koli druge tipe dodatkov, lahko pride do razveljavitve 

garancije, z njimi lahko kršite lokalne predpise in zakone, to pa je lahko tudi nevarno. 

Za informacije o razpoložljivosti odobrenih dodatkov na vašem območju se obrnite na 

svojega prodajalca.

Varnost polnilnika

• Za naprave, ki se vključijo, naj bo vtičnica v bližini naprav in lahko dostopna.

• Ko naprave ne uporabljate, polnilnik izključite iz vtičnice.

• Pazite, da vam polnilnik ne pade ali se poškoduje.
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• Če je napajalni kabel poškodovan (žica ni zaščitena ali je prelomljena) ali razmajan, ga 

takoj prenehajte uporabljati. Če nadaljujete z uporabo, lahko pride do električnega 

udara, kratkega stika ali požara.

• Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami ali polnilnika ne izključujte tako, 

da povlečete za kabel.

• Naprave ali polnilnika se ne dotikajte z mokrimi rokami. V tem primeru lahko pride do 

kratkega stika, motenj v delovanju ali električnega udara.

• Če je bil polnilnik izpostavljen vodi, drugim tekočinam ali preveliki vlažnosti, ga 

odnesite v pregled na pooblaščen servisni center.

• Prepričajte se, da polnilnik ustreza zahtevam člena 2.5 iz IEC60950-1/EN60950-1/

UL60950-1 in da je bil preizkušen in odobren v skladu z državnimi ali lokalnimi 

standardi.

• Napravo priključite samo na izdelke z logotipom USB-IF ali z dokončanim programom 

glede skladnosti z USB-IF.

Varnost baterije

• S poli baterije se ne dotikajte prevodnikov, kot so ključi, zlatnina ali drugi kovinski 

predmeti. To lahko povzroči kratek stik v bateriji, ta pa poškodbe ali opekline.

• Baterijo hranite tako, da ne bo izpostavljena prekomerni toploti in neposredni sončni 

svetlobi. Ne postavljajte je na grelne naprave ali vanje, kot so mikrovalovne pečice, 

štedilniki ali radiatorji. Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.

• Baterije ne poskušajte spreminjati ali popravljati, vanjo vstavljati delov ali je potapljati 

ali izpostavljati vodi ali drugim tekočinam. To lahko povzroči požar, eksplozijo ali 

druge nevarnosti.

• Če baterija pušča, pazite, da elektrolit ne pride v neposreden stik s kožo ali očmi. Če 

pride do stika elektrolita s kožo ali če brizgne v oči, jih takoj sperite s čisto vodo in se 

posvetujte z zdravnikom.

• Če je baterija deformirana, spremeni barvo ali se med polnjenjem ali hranjenjem 

pregreva, takoj prenehajte uporabljati napravo in odstranite baterijo. Če nadaljujete z 

uporabo, lahko pride do puščanja baterije, požara ali eksplozije.

• Baterij ne mečite v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Poškodovane baterije lahko 

eksplodirajo.
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• Uporabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. Napačna uporaba baterij 

lahko povzroči požar, eksplozijo ali druge nevarnosti.

• Otrokom ali živalim ne pustite, da bi grizle ali lizale baterijo. To lahko povzroči 

poškodbo ali eksplozijo.

• Baterije ne drobite ali luknjajte ali izpostavljajte visokemu zunanjemu pritisku. To lahko 

povzroči kratek stik ali pregrevanje. 

• Pazite, da vam naprava ali baterije ne padejo. Če vam naprava ali baterije padejo, še 

posebej na trdo površino, se lahko okvarijo. 

• Če se čas pripravljenosti naprave bistveno skrajša, zamenjajte baterijo.

• Naprava ima vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti. Baterije ne poskušajte 

odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, napravo 

odnesite na pooblaščen servisni center. 

Čiščenje in vzdrževanje

• Pazite, da bodo naprava in dodatki na suhi. Naprave ne poskušajte posušiti z zunanjim 

virom toplote, kot je na primer mikrovalovna pečica ali sušilec za lase. 

• Naprave ali dodatkov ne izpostavljajte ekstremni toploti ali mrazu. Takšna okolja lahko 

motijo pravilno delovanje in povzročijo požar ali eksplozijo. 

• Napravo zavarujte pred udarci, saj ti lahko povzročijo motnje v delovanju, pregrevanje, 

požar ali eksplozijo. 

• Preden napravo očistite ali jo vzdržujete, jo prenehajte uporabljati, zaustavite vse 

aplikacije in izključite vse priključene kable.

• Za čiščenje naprave ali dodatkov ne uporabljajte kemičnih sredstev, praška ali drugih 

kemičnih snovi (kot sta alkohol in benzol). Te snovi lahko poškodujejo dele ali 

povzročijo tveganje za požar. Napravo in dodatke očistite s čisto, mehko in suho krpo.

• V bližino naprave za dlje časa ne odlagajte magnetnih kartic, kot so kreditne in 

telefonske kartice. Magnetne kartice se lahko namreč poškodujejo.

• Naprave in njenih dodatkov ne razstavljajte ali popravljajte. S tem boste razveljavili 

garancijo in proizvajalca razrešili odgovornosti za škodo. V primeru poškodbe se za 

pomoč ali popravilo obrnite na pooblaščen servisni center.
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• Če se zaradi udarca razbije zaslon naprave, jo takoj prenehajte uporabljati. Ne 

dotikajte se zlomljenih delov ali jih ne poskušajte odstraniti. Takoj se obrnite na 

pooblaščen servisni center. 

Klici v sili

Razpoložljivost klicev v sili je odvisna od kakovosti mobilnega omrežja, pravilnika 

ponudnika storitev ter lokalnih zakonov in predpisov. Glede kritičnih komunikacij, kot so 

nujni klici za medicinsko pomoč, se nikoli ne zanašajte izključno na napravo.

Zaščita okolja

• Naprave in njenih dodatkov (če so vključeni), kot so napajalnik, slušalke in baterije, ne 

smete odvreči kot gospodinjskih odpadkov.

• Za odlaganje naprave in njenih dodatkov veljajo lokalni predpisi. Podpirajte pravilno 

zbiranje in recikliranje.

Osebni podatki in varnost podatkov

Uporaba nekaterih funkcij ali programov tretjih strank na vaši napravi lahko vodi do 

izgube osebnih informacij ali podakov oz. lahko ti postanejo dostopni drugim. 

Priporočenih je več ukrepov, ki vam bodo pomagali zaščititi osebne in zaupne 

informacije.

• Napravo shranite na varno mesto, kjer nepooblaščen dostop ni mogoč.

• Nastavite, da se vam zaslon naprave samodejno zaklene in ustvarite geslo ali vzorec za 

odklepanje, da jo odklenete.

• Redno ustvarjajte varnostne kopije osebnih informacij na vaši kartici , pomnilniški 

kartici ali tistih informacij, ki so shranjene v pomnilniku naprave. Če zamenjate 

napravo, ne pozabite iz stare prenesti ali izbrisati vseh osebnih informacij.

• Če vas skrbijo virusi, ko prejemate sporočila ali e-pošto tujih ljudi, jih lahko izbrišete, 

brez da bi jih odprli.

• Če z napravo brskate po spletu, se izogibajte spletnih strani, ki predstavljajo varnostno 

tveganje, da preprečite krajo osebnih informacij.

• Če uporabljate storitve, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth, nastavite gesla zanje, da preprečite 

nepooblaščen dostop. Če teh storitev ne uporabljate, jih izklopite.
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• Namestite ali nadgradite varnostno programsko opremo naprave in napravo redno 

skenirajte glede virusov.

• Ko pridobivate programe tretje stranke, se prepričajte, da so od zakonitega vira. 

Prenesene programe tretje stranke je treba skenirati glede virusov.

• Namestite varnostno programsko opremo ali programske popravke, ki jih izda podjetje 

Huawei ali ponudniki programov tretjih strank.

• Nekateri programi zahtevajo in prenašajo informacije o lokaciji. Posledično bodo lahko 

tretje stranke videle informacije o vaši lokaciji.

• Vaša naprava ponudnikom programov tretjih strank lahko posreduje informacije o 

zaznavanju in diagnostiki. Izvajalci tretjih strank lahko s temi informacijami izboljšajo 

svoje izdelke in storitve.

Pravna obvestila

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. 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.
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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.

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 
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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.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

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

ZAHTEVA USTREZNA ZAKONODAJA, NE DAJEMO V POVEZAVI S TOČNOSTJO, 

ZANESLJIVOSTJO ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA JAMSTEV NOBENE VRSTE, PA NAJ 

BODO IZRECNA ALI NAKAZANA, KAR VKLJUČUJE TUDI NAKAZANA JAMSTVA TRŽNOSTI IN 

PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE.

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

V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNO ZA NOBENO POSEBNO, NAKLJUČNO, NEPOSREDNO 

ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZGUBO DOBIČKOV, POSLOVANJA, PRIHODKOV, 

PODATKOV, PRIHRANKOV, POVEZANIH Z DOBRIM IMENOM, ALI PRIČAKOVANIH 

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

NAJVEČJA ODGOVORNOST (TA OMEJITEV NE VELJA ZA ODGOVORNOST ZA OSEBNE 

POŠKODBE DO MERE, KO USTREZNA ZAKONODAJA PREPREČUJE TAKŠNO OMEJITEV) 

PODJETJA HUAWEI V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, OPISANEGA V TEM PRIROČNIKU, JE 

OMEJENA NA ZNESEK, KI GA STRANKE PLAČAJO ZA NAKUP TEGA IZDELKA.

Predpisi glede uvoza in izvoza

Stranke morajo upoštevati vse ustrezne zakone in predpise glede izvoza ali uvoza in so 

odgovorne pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvažanje, vnovično 

izvažanje ali uvažanje izdelka, navedenega v tem priročniku, vključno z navedeno 

programsko opremo in tehničnimi podatki.

Pravilnik o zasebnosti

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

zasebnosti na naslovu http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

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


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 NXT-L09 

            HUAWEI NXT-L29

V100R001_01

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.
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