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GSmart Classic 

Navodila za uporabo  



 

Classic｜1 

Avtorske pravice 

 

Katerikoli mobilni izdelek v lasti podjetja GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., omenjen v tem 

dokumentu, vključno z napravami, dodatki, programsko opremo, tekstom, glasbo in slikami je v lasti 

originalnih proizvajalcev ali ima GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. pooblaščeno dovoljenje za 

uporabo. Reprodukcija, prenos, distribucija ali hranjenje dela ali celotne vsebine tega dokumenta v 

katerikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja GIGA-BYTE COMMUNICATIONS 

INC. je prepovedano. 
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GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. 

Splošne informacije 

Ta del vsebuje pomembne informacije o varni in učinkoviti uporabi. Prosimo, da pred uporabo 

informacije pazljivo preberete. Neupoštevanje spodnjih navodil lahko povzroči kršitev zakona. 

 

 Pred uporabo se prepričajte, da ste baterijo polno napolnili. 

 Med polnjenje ne odstranjujte baterije iz naprave. 

 Pred vstavljanjem SIM kartice se prepričajte, da je naprava izključena. 

 V primeru, da je baterija dalj časa skoraj prazna, se lahko baterija preveč izprazni oz. se zmanjša 

življenjska doba baterije. Da bi obdržali baterijo v optimalnem življenjskem ciklu, jo napolnite 

vedno, ko je skoraj prazna. 

 Če telefona ne boste uporabljali dalj časa, popolnoma napolnite baterijo, da bi preprečili, da se 

baterija preveč izprazni. 

 Ne poskušajte sami razstavljati naprave. Razstavljanje naprave lahko opravi le za to pooblaščeno 

osebje. 

 V javnih prostorih uporabljajte napravo v skladu z navodili. 

 V nekaterih državah je proti zakonito snemati telefonske pogovore. Ko nameravate snemati 

pogovor, predhodno pridobite dovoljenje druge osebe. 

 Da bi zaščitili vaš sluh, zmanjšajte jakost zvoka pred uporabo stereo slušalk ali druge avdio naprave. 

 Zaradi zaščite vašega zaslona na dotik  na zaslon ne pritiskajte premočno. Če imate telefon 

shranjen v žepu hlač, ga odstranite iz žepa, preden se usedete.  Prav tako je priporočljivo, da za 

interakcijo z zaslonom uporabljate posebno, za to namenjeno pisalo »stylus« ali prst. Razpoke ali 

praske, ki nastanejo na zaslonu zaradi neustrezne uporabe, niso krite z garancijo. 

 Ko uporabljate napravo dalj časa, med daljšim telefonskim razgovorom ali brskanjem po internetu 

ali ko se polni baterija, se lahko naprava segreje. V večini primerov je to stanje normalno. 

 V naslednjih primerih se obrnite na vašega operaterja ali pooblaščeni servis: 1 . Naprava je bila 

poškodovana. 2 . Ko naprava kljub temu, da sledite navodilom za uporabo, ne deluje normalno. 3. 

Naprava je bila izpostavljena vodi. 4 . Tekočina je bila polita po napravi ali je na napravo padel 

predmet.  

 V reže in odprtine naprave ne ustavljajte predmetov, ki niso za to namenjeni.  

 Napravo ne postavite v bližino različnih izvorov toplote kot so štedilnikov, radiatorjev, grelnikov 

in drugih naprav, ki producirajo toploto. 

 Kadar prenašate napravo med različnimi okolji z različnimi temperaturami in / ali vlažnostjo, se 

lahko na ali v napravi nabere vlaga. Da bi preprečili poškodbe naprave, pred uporabo počakajte, 

da vlaga izhlapi. 

 Da bi preprečili možnost poškodbe vaše naprave, ne postavljajte vaše naprave na nestabilno 

površino, kot so npr. različna stojala, nosilci ali druge podobne površine.  

 Pred čiščenjem vaše naprave, jo izključite. Uporabite vlažno krpo, ne uporabljajte vode, tekočih 

čistil ali čistil v razpršilu. 
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Kazalo 

Avtorske pravice 1 

Splošne informacije 2 

Pričetek uporabe   

1.1 Vaš telefon 4 

1.2 Vstavljanje SIM kartice, baterije in spominske kartice 4 

1.3 Polnjenje baterije 6 

1.4 Vklop in izklop telefona 7 
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1. Pričetek uporabe  

 

1.1 Vaš telefon 
Tu je predstavljena strojna oprema telefona. 

 
 

 
 

 

Št. Element Št. Element 

1 Mikro-USB priključek 9 Pregled 

2 Priključek za slušalke 10 Domov 

3 Gumb za glasnost 11 Nazaj 

4 Sprednja kamera 12 Mikrofon 

5 Sprejemnik 13 LED bliskavica 

6 
Senzor bližine / svetlobni 

senzor 
14 Kamera 

7 Gumb za vklop / izklop  15 Pokrov baterije 

8 Zaslon na dotik  16 Zvočnik 
 

 
1.2 Vstavljanje ali odstranjevanje SIM kartice, baterije in spominske kartice  

 

Vstavljanje SIM kartice 

Na voljo sta dve SIM reži za kartice. Desna reža je SIM1 (za uporabo Mini SIM kartice) in lev je SIM2 

(za uporabo Mikro SIM kartice). 

 Vstavitev SIM1 kartice: Zlati kontakti naj bodo obrnjeni navzdol in odrezan vogal naj bo obrnjen 

navzven. Potisnite SIM kartico v režo do konca.  

 Vstavitev SIM2 kartice: Zlati kontakt naj bo obrnjen navzdol in odrezan vogal naj bo obrnjen 

navznoter. Potisnite SIM kartico v režo do konca. 
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Vstavitev SIM1 kartice Vstavitev SIM2 kartice 

 

Odstranitev SIM kartice 
Izključite telefon in s prsti povlecite kartico iz reže.  

 

Opozorilo: 

Prestavitev podatkovne povezave na SIM 

3G (GSM+WCDMA) je nastavljeno na SIM1, vendar lahko ročno prestavite na SIM2. 

 

 SIM1 SIM2 

Privzeta nastavitev GSM+WCDMA GSM 

Uporabnikova nastavitev GSM GSM+WCDMA 

 

Pritisnite gumb za aplikacije > Več… > Mobilna omrežja > 3G storitev > Omogoči 3G. Izberite 

eno SIM kartico za WCDMA+GSM, druga bo avtomatično namenjena za GSM. 

 

Če vstavite samo eno SIM kartico, bo privzeta nastavitev GSM+WCDMA. 

 

 SIM1 SIM2 

Vstavljena SIM1 GSM+WCDMA X 

Vstavljena SIM2 X GSM+WCDMA 

   

Vklop / izklop podatkovna povezava 

Pritisnite gumb za aplikacije >  > SIM upravljanje > Podatkovna povezava. Izberite isto SIM 

kartico kot 3G (GSM+WCDMA) SIM kartica. 

 

Baterija 

Vaš telefon ima polnilno baterijo. Življenjska doba baterije je odvisna od omrežja, uporabljenih 

aplikacij in tipa povezav.  

 

Vstavitev baterije  

Baterijo vstavite v telefon tako, da se kontakti baterije prilegajo kontaktom v reži za baterijo. 
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Odstranitev baterije 

Dvignite baterijo in jo odstranite.  

 

Zamenjava pokrova baterije 

(1) Vstavite pokrov v režo s spodnje strani. 

(2) Pritisnite pokrov navzdol, da slišite klik.  

 

Spominska kartica 

Fotografije, video posnetke in druge podatke lahko shranite na micro SD spominsko kartico.  

 

Vstavljanje spominske kartice  

(1) Vstavite spominsko kartico tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.  

(2) Potisnite spominsko kartico v režo do konca. 

 

 

 
 

Odstranitev spominske kartice 

(1) Za varno odstranitev pritisnite gumb za aplikacije > Nastavitve > Shranjevanje > Odstranitev 

spominske kartice > OK. 

(2) Pritisnite spominsko kartico, da jo odstranite iz reže.  

 

1.3 Polnjenje baterije 

Ko prvič vzamete telefon iz embalaže, baterija ni polna. Pred uporabo baterijo napolnite.  

(1) Povežite USB kabel z AC polnilnim adapterjem in nato povežite telefon preko USB kabla. 

(2) Vključite AC polnilni adapter v električno vtičnico, da pričnete s polnjenjem.  

(3) Uporabljajte le originalni adapter, ki ste ga prejeli s telefonom. Katera koli možna okvara telefona, 

ki jo povzroči uporaba neoriginalnega polnilnega adapterja, ni krita z garancijo.  
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Opozorilo: 

Da bi preprečili okvare, ne odstranjujte baterije iz telefona, dokler je telefon povezan s polnilnim 

adapterjem ali dokler se baterija polni.  

 

1.4 Vklop / izklop telefona 

 

Vklop telefona 

Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže “GSmart” logotip. 

 

Izklop telefona 

(1) Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop nekaj sekund. 

(2) Na zaslonu se prikaže dodatno okno, kjer izberite “Izklop”. 

(3) Pritisnite “OK” za potrditev. 

 

 

Nastavitev načina mirovanja 

Za nastanitev načina mirovanja, pritisnite na kratko gumb za vklop / izklop. Zaslon se bo izključil. Za 

ponovno vključitev zaslona pritisnite ponovno na kratko gumb za vklop / izklop.  

 

1.5 Odklepanje / zaklepanje  

 

Odklepanje telefona  

Pritisnite in potegnite ikono G na zaslonu, da bi odklenili telefon.  

 

1.6 Kontakti 

“Kontakti” so vaš telefonski imenik, kjer lahko shranjujete vaše kontakte z vsemi podatki, kot so 

imena, telefonske številke, e-naslovi in druge informacije. ”Kontakte” lahko povežete z Google 

računom, službenimi računi in tako integrirate kontaktne informacije.  

 

Dodajanje kontakta 

(1) Pritisnite gumb za aplikacije > . 

(2) Za dodajanje novega kontakta pritisnite  > . 
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(3) Izberite, ali želite nov kontakt sinhronizirat z Google računom, telefonom, SIM1 ali SIM2.  

(4) Pojavi se okno za dodajanje novega kontakta. 

(5) Pritisnite v vsako polje, da vnesete željene informacije o kontaktu.  

(6) Pritisnite "SHRANI” da bi shranili kontakt.  

 

Opozorilo:  

Kontaktom, ki so shranjeni na SIM kartici, ne morete dodajati slike kontakta.  

 

Iskanje kontaktov  

Na zaslonu kontaktov lahko enostavno iščete kontakte:  

• Pritisnite  in vtipkajte nekaj prvih črk imena kontakta, da bi ga poiskali. Med tem, ko vnašate 

črke, se seznam kontaktov filtrira. Ko zaključite z iskanjem, pritisnite , da se vrnete na osnovni 

zaslon kontaktov.  

 

1.7 Domači zaslon  

Na domačem zaslonu enostavno dostopate do najpogosteje uporabljenih aplikacij in preverite druge 

funkcije, kot so neodgovorjeni klici, polnost baterije in status vaše povezave.  

 

Privzeti domači zaslon: Glavne funkcije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na domačem zaslonu lahko s prstom podrsate po zaslonu proti levi ali proti desni, da pridete na 

raztegljiv del zaslona ali se vrnete nazaj na osrednji del domačega zaslona. Ikone na spodnji strani 

domačega zaslona imajo različne funkcije: 

 

Del domačega zaslona, ki ga lahko sami določite: Dodajate lahko bližnjice in pripomočke.  

 
 

 

 

 

  

Ikone Opis 

 

V vrstici Priljubljene imate lahko 

najbolj pomembne bližnjice in 

mape.  

 

Pritisnite za dostop do vseh 

aplikacij. 

Ikone Opis 

 
Deljenje mobilnega interneta ali aktiven mobilen 

dostop 

 Pritisnite za vklop / izklop omrežja.  

 Omogoči / onemogoči Wi-Fi. 

 Omogoči / onemogoči Bluetooth. 

 
Omogoči / onemogoči Google Location Service™ . 

 Omogoči / onemogoči podatkovno sinhronizacijo. 

 
Nastavitev svetilnosti. 
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Statusne ikone 

Ikone v statusni vrstici prikazujejo različne tipe informacij. Pritisnite statusno vrstico in potegnite 

navzdol, za bi videli obvestila ali preveriti sistemske informacije.  

 

 

 

 

 

Tip Ikone Opis 

Telefonski klic 

 Aktiven klic. 

 Klic na čakanju. 

 Izključen mikrofon. 

 Vključen zvočnik 

Glasnost 
 Vključeno vibriranje. 

 Priključene so slušalke.  

Baterija 

 Baterija je polna. 

 Baterija je zelo prazna. 

 Baterija je skoraj prazna. 

 Baterija se polni. 

Omrežje in 

povezljivost 

 
Maksimalna moč signala. Manj črtic prikazuje slabši signal. Leva 

ikona prikazuje signal za SIM1, desna signal za SIM2. 

 

GPRS\EDGE\ 3G\ HSPA v teku. 

 Wi-Fi je povezan. 

 Wi-Fi je aktiven. 

 Wi-Fi omrežje aktivirano. 

 Način »Na letalu«. 

 Mobilna Wi-Fi dostopna točka je aktivirana. 

 USB mobilni internet in mobilna Wi-Fi dostopna točka so aktivni. 

 Bluetooth vključen. 

 Naprava je povezana z računalnikom preko USB kabla. 

Obvestila 

 Novo tekstovno sporočilo.  

 Nova e-pošta. 

 Nova Gmail™ e-pošta.  

 Alarm. 

 Obvestilo o dogodku.  
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Tip Ikone Opis 

Obvestila 

 Zgrešen klic. 

 Splošno obvestilo. 

 FM radio vključen. 

 Predvajanje glasbe. 

 Prenašanje aplikacije. 
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Specifikacije 

Sistemske informacije 

Platforma Android™ 5.1 Lollipop 

Procesor 1.2GHz Quad Core 

Sistem ROM 1GB/ RAM 8GB 

Zaslon 

Velikost 5” 

Ločljivost HD 1280 x 720 pik 

Velikost 

Dimenzija 145 x 73 x 8.6 mm (D x Š x D) 

Teža 150 g z baterijo 

Napajanje 

Baterija Li-ion baterija 2000mAh 

Vhodna moč 

napajalnika 

100-240V, 50/60Hz,  

0.2A maks. 

DC izhodna moč 5V, 1A 

Delovanje v času 

mirovanja 
Do 600 ur (odvisno od omrežja in individualne uporabe) 

Čas aktivnosti Do 12 ur (odvisno od omrežja in individualne uporabe) 

Standard 

GSM/GPRS/EDGE 850/ 900/ 1800/1900 MHz 

WCDMA/HSDPA 2100 MHz 

Povezljivost 

GPS   GPS, AGPS 

Wi-Fi   WLAN 802.11 b/g/n 

Bluetooth Bluetooth 2.1+ EDR 

USB Micro USB  

Avdio priključek 3.5 mm stereo  

Digitalna kamera 

Zadnja kamera 8MP barvna kamera in video snemanje 

Sprednja kamera 5MP 

Dodatna spominska kapaciteta 

Spominska kartica Micro SD s kapaciteto do 32GB 

Temperatura 

Delovna  0°C do 40°C 

Reža za SIM kartico 

Dvojna reža 

 

Opozorilo:  

1. Specifikacije in dodatki se lahko razlikujejo glede na različne modele in / ali področje 

nakupa. Specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.  

2. Motnje podatkovne povezave, nepričakovane napake in večja poraba procesorske moči so 

lahko posledica uporabe prenesenih aplikacij. Predlagamo vam, da odstranite te aplikacije.  
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3. Spomin obsega približno 2 GB za strojno programsko opremo, 2 GB za "pomnilnik 

telefona" za prenesene aplikacije in njihove podatke, glasbe, fotografij, video posnetkov in 

dokumentov 

 

Najnovejšo verzijo tega dokumenta si lahko prenesete preko uradne GSmart strani 

www.gigabytecm.com 

 

Android, Google, Google Play in druge blagovne znamke so blagovne znamke v lasti Google Inc.. 

 

http://www.gigabytecm.com/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Android Lollipop 

Navodila za uporabo 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lollipop｜1 

Nastavitev vaše naprave 

Ko prvič vključite vaš telefon, se prikaže pozdravni zaslon. Izberite jezik, ki ga želite 

uporabljati na telefonu in pritisnite puščico za nadaljevanje. 

 

Ko to sistem zahteva, se vpišite v vaš Google račun ali ga ustvarite. Z vpisom v 

trenutku dostopate do vsega, kar je povezano z vašim Google računom kot je 

naprimer Gmail. Če želite, lahko ta korak preskočite in oblikujete račun kasneje.  

 

Ko nastavite vašo napravo, se pojavi prvič pojavi domači zaslon. Tu lahko dodajate 

ikone aplikacij in pripomočke, da jih lažje najdete. 

• Da bi se premaknili na levo ali desno stran raztegljivega zaslona, s prstom 

potegnite proti levi ali desni. 

• Da bi videli obvestila, potegnite z vrha zaslona navzdol z enim prsom.  

• Da bi odprli hitre nastavitve, najpogosteje uporabljene nastavitve, potegnite z vrha 

zaslona navzdol z dvema prstoma naenkrat ali dvakrat z enim prstom. 

• Da bi odprli nastavitve potegnite z vrha kateregakoli zaslona z dvema prstoma 

ali potegnite dvakrat z enim prstom in nato pritisnite  v desnem zgornjem 

kotu. 

• Na domačem zaslonu, pritisnite Google na vrhu zaslona ali izrečite “Ok Google”, 

da bi lahko izvajali iskanje v Googlu. 

 

Pošiljanje SMS (tekstovnega sporočila)  

1. Pritisnite na domačem zaslonu. 

2. Pritisnite  za oblikovanje novega sporočila. 

3. Na vrhu zaslona vnesite telefonsko številko ali izberite kontakt in nato pritisnite 

. Vtipkajte sporočilo in pritisnite  . 
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Da bi zamenjali vašo privzeto storitev za pošiljanje sporočil, pojdite na  

Nastavitve > Brezžično & omrežja > Več > Privzeta SMS aplikacija. 

 

 

Telefonski klic 

1. Pritisnite ikono na domačem zaslonu ali  za dostop do vseh aplikacij. 

2. Izberite kontakt, ki ga želite poklicati. Če vam je tipkovnica v napoto, pritisnite 

gumb za povratek, da zaprete tipkovnico. 

3. Da bi vzpostavili klic, pritisnite ime kontakta. 

Za pregled zadnjih klicev, pritisnite zavihek »Zgodovina«.  

 

Video klic 

Aplikacija Hangouts vam omogoča pošiljanje in sprejemanje video klicev. Pritisnite 

ikono na domačem zaslonu ali za dostop do vseh aplikacij. 

 

Vzpostavitev video klica: 

1. Pritisnite Dodaj na vrhu glavnega zaslona Hangouts in vnesite ime, e-naslov ali 

telefonsko številko. Prikažejo se imena in telefonske številke, ki se ujemajo z 

vpisanim. 

2. Izberite ime in nato pritisnite ikono na vrhu zaslona. 

Če želite prilagoditi nastavitve obvestil in druge nastavitve, pritisnite Meni > 

Nastavitve. 

 

Pošiljanje e-pošte 

Za branje in pisanje elektronske pošte lahko uporabite aplikacijo Gmail ali drugo 

aplikacijo po vašem izboru. 
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1. Pritisnite Gmail na domačem zaslonu ali za dostop do vseh aplikacij. 

2. Če ste že vpisani v Gmail račun, bo vaša e-pošta sinhronizirana z vašo napravo. V 

nasprotnem primeru lahko sedaj dodate nov račun. 

 

Statusna vrstica 

Statusna vrstica se nahaja na zgornjem delu zaslona. Da desni strani lahko vidite 

ikono za Wi-Fi oznako za moč mobilnega signala, ikona baterije in čas. Na levi strani 

lahko vidite obvestila različnih aplikacij.  

 

Hitre nastavitve  

Uporabite hitre nastavitve za enostavno nastavljanje pogosto uporabljenih nastavitev 

kot so način »Na letalu«. Hitre nastavitve odprete tako, da potegnete po zaslonu od 

vrha navzdol z dvema prstoma hkrati ali dvakrat z enim prstom. Za nastavitev 

funkcije pritisnite ustrezno ikono: 

• Wi-Fi brezžično omrežje : Vklop ali izklop Wi-Fi brezžičnega omrežja. Če 

želite odpreti Wi-Fi nastavitve, pritisnite ime Wi-Fi omrežja.  

• Bluetooth nastavitve : Vklop ali izklop Bluetooth funkcijo. Če želite odpreti 

Bluetooth nastavitve, pritisnite besedo “Bluetooth”. 

• Podatkovni prenos : Vklop ali izklop podatkovnega prenosa.  

• Način »Na letalu« : Vklop ali izklop načina »Na letalu«. Ta način pomeni, da 

se vaš telefon ne poveže brezžično, tudi, če je brezžično omrežje na voljo. 

• Svetilka : Vklop ali izklop svetilke. 

• Svetilnost zaslona : Premaknite drsnik, da bi zmanjšali ali povečali svetilnost 

zaslona.  

• Avtomatična rotacija : Onemogočite avtomatično obračanje slike na zaslonu. 
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Odprite glavno aplikacijo nastavitve s pritiskom ikone  Nastavitve v desnem 

zgornjem kotu.   

Preko hitrih nastavitev lahko prav tako nastavite avtomatično obračanje slike na 

zaslonu.  

Upravljanje z baterijo  

V statusni vrstici vam ikona baterije prikazuje odstotek polnosti baterije in še 

približen čas polnosti baterije. Potegnite z zgornjega kota zaslona in pritisnite ikono 

. 

 

Vaša Android naprava je namenjena, da baterija zdrži čez dan. Ko se baterija prazni, 

sistem vašega telefona prične varčevati z baterijo, tako da lahko še vedno opravljate 

telefonske klice in pošiljate sporočila. Da bi vključili varčevanje z energijo, pojdite na 

Nastavitve > Baterija > Varčevanje baterije. 

 

Vrstica »Priljubljene« 

V spodnji vrstici domačega zaslona najdete vrstico Priljubljenih: še en način, kako 

hitro dostopati do vaših aplikacij.  
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Če želite aplikacijo odpreti, pritisnite ustrezno ikono. Če želite ikono dodati ali jo 

odstraniti iz te vrstice ali jo premakniti na domači zaslon, ikono pritisnite in jo držite, 

nato jo prenaknite, kamor jo želite.  

 

Navigacijski gumbi 

Na spodnjem delu večine telefonov ali tablic ponavadi najdete navigacijsko vrstico s 

tremi gumbi.  

 

Nazaj 

Odpre se predhodni zaslon, kar ste imeli odprto prej, tudi če gre za drugo aplikacijo.  

Domov 

Odpre se osnovni del domačega zaslona. Če želite odpreti Google Now, potegnite 

navzgor. 

Pregled  

Odpre se slikovni seznam aplikacij, ki ste jih predhodno uporabljali. Če želite odpreti 

eno izmed teh aplikacij, jo pritisnite. Če želite predhodno odprto aplikacijo odstraniti 

iz seznama, jo pritisnite in potegnite proti levi ali desni ali pritisnite X. 

 

Uredite vaš domači zaslon  

• Če želite zamenjati ozadje zaslona, dodati pripomoček, nastaviti iskalne nastavitve 

ali spremeniti zaporedje zaslona, pritisnite in držite ozadje.  

• Domačih zaslonov imate lahko več. Za dodajanje novega zaslona, potegnite proti 

desni in potegnite aplikacijo ali pripomoček proti desnem kotu.  

• Zaslon, levo od domačega zaslona je rezerviran za storitev Google Now in je na 
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voljo le takrat, ko je storitev Google Now vključena. 

• Če želite ustvariti mapo, hitro potegnite ikono na drugo.  

• Če želite imenovati ali preimenovati mapo, jo odprite in pritisnite na njeno ime. 

 

Zamenjava ozadja: 

1. Pritisnite & držite ozadje in pritisnite ikono Ozadja. 

2. Potegnite po zaslonu od desne proti levi, da bi izbrali sliko, ki jo želite nastaviti za 

ozadje. Sliko lahko izberete iz Galerije, Prenosov ali storitve Drive. 

 

Dodajanje ikone aplikacije na domači zaslon: 

1. Pojdite na domači zaslon, kamor želite dodati aplikacijo.  

2. Pritisnite za dostop do vseh aplikacij. 

3. Poiščite željeno aplikacijo.  

4. Pritisnite in držite ikono aplikacije, dokler se ne pojavi na domačem zaslonu in jo 

nato prestavite na željeni prostor. 

 

Dodajanje pripomočka: 

1. Pritisnite in držite ozadje in nato pritisnite na Pripomočke. 

2. Poiščite ustrezen pripomoček, ki vam omogoča hiter pogled ali način dostopa do 

informacij na vašem domačem zaslonu.  

 

Premik aplikacije ali pripomočka na drugo lokacijo: 

1. Pritisnite in držite ikono. 

2. Povlecite ikono na novo lokacijo. Za prehod med domačimi zasloni ikono 

potegnite na rob zaslona. Če želite ikono postaviti na lokacijo, kjer je druga ikona, 

novo ikono počasi pomaknite na željeno mesto in prvotna ikona se bo prestavila.  

3. Dvignite prst.  

 

Pritisnite & pisanje 

Da bi nekaj izbrali ali aktivirali, pritisnite na ta element. 

Če želite nekaj napisati, ime, geslo ali iskalno besedo, se dotaknite mesta, kamor 

želite pisati. Pojavi se tipkovnica, ki vam omogoča vnos testa v to polje. Druge 

pogoste poteze so: 
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• Pritisni & drži. Za izbiro elementa pritisnite in držite element, ne da bi dvignili 

prst z zaslona, dokler ne dosežete željenega učinka. Tako npr. se prikažejo 

posebni znaki na tipkovnici. Povlecite prst do željenega znaka.  

• Pritisnite, drži & povleci. Pritisnite in držite element in nato premaknite prst po 

zaslonu, da dosežete željeno lokacijo, ne da bi prst dvignili z zaslona. Tako lahko 

premikate ikone po zaslonu. 

• Podrsajte ali povlecite. Hitro premaknite prst preko zaslona brez premora. 

• Dvojni dotik. Hitro se dvojno dotaknite elementa kot je slika ali zemljevid za 

povečanje ali zmanjšanje.  

• Povečanje / zmanjšanje slike. V nekaterih aplikacijah (kot so zemljevidi, 

Chrome ali fotografije), lahko povečate ali zmanjšate prikaz tako, da na zaslon 

postavite dva prsta hkrati. Če prsta približate, se bo prikaz povečal, če pa ju 

oddaljite, se bo zmanjšal.  

• Rotacija slike na zaslonu. Slika na zaslonu se v večini aplikacij obrne, ko 

obrnete napravo. Če želite to preprečiti, z dvema prstoma potegnite po zaslonu 

navzdol in pritisnite ikono za onemogočanje avtomatične rotacije.  

 

Verzije Android sistema in posodobitve 

Če želite izvedeti verzijo vašega sistema ali prenesti najnovejše posodobitve, pojdite 

na Nastavitve > Sistem > O telefonu. Nato preverite: 

• Sistemske posodobitve. Preverite ali so na voljo posodobitve za vaš sistem. 

• Android verzija. Tukaj najdete točno verzijo sistema, ki je naložena na vaši 

napravi.  

 

Zaslon 

Spremenite nastavitve vašega zaslona: 

Pojdite na Nastavitve > Naprava > Zaslon. 
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• Nivo svetilnosti: Premaknite drsnik da bi nastavili svetilnost zaslona na vaši 

napravi. 

• Prilagodljiva svetilnost: Naprava lahko tudi avtomatično prilagodi svetilnost 

zaslona glede na nivo svetlosti okolja. Ta nastavitev je privzeta. Kljub temu lahko 

svetilnost prilagodite, če je to potrebno.  

• Mirovanje: Nastavite čas neaktivnosti, po katerem gre vaša naprava v stanje 

mirovanja.  

• Ohranjevalnik zaslona: Nastavite ohranjevalnik zaslon, kjer se prikazujejo 

različne fotografije in barvita ozadja in drugo, ko se vaša naprava polni. 

 

Obvestila 

Lahko spremenite zvok za obvestila in nastavitve tako, da pritisnete Nastavitve 

> Naprava > Obvestila. 

 

Obvestila vas opozorijo na nova sporočila, alarme, prihajajoče dogodke ali drugo 

dogodke kot so npr. prenosi: 

• Prekinitve. Dotaknite se nastavitev, da bi vključiti ali izključili prekinitve 

telefonskega pogovora ali sporočila. Če vključite opozorila na sporočila, pritisnite 

Klici / sporočila od, da bi določili katera sporočila sprejmete (od kogarkoli, od 

posebej označinih kontaktov ali od vseh kontaktov). Prav tako lahko določite 

dneve in čas za obvestila. 

• Ko je naprava zakljenjena. Določite lahko ali vidite obvestila, ko je vaš telefon 

zakljenjen in ali lahko vidite občutljivo vsebino v obvestilu.  

• Obvestila o aplikacijah. Za različne aplikacije lahko nastavite individualne 

nastavitve. Nastavitev Ko je naprava zakljenjena bo vedno imela prednost pred 

nastavitvijo za individualno aplikacijo. 

• Dostop do obvestil. Preverite, katere aplikacije imajo dostop do obvestil. 
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Ko prejmete obvestilo, se ikona pojavi na vrhu zaslona. Ikone za aktualna obvestila so 

prikazana na levi strani, sistemske ikone kot so Wi-Fi signal, signal mobilnega 

ponudnika ali polnost baterije pa na desni strani: 

 

 

Določena obvestila so razširljiva, da prikažejo dodatne informacije, kot je npr 

predogled e-pošte ali dogodka. Obvestilo na vrhu je vedno prikazano razširjeno, če je 

to omogočeno. Da bi razširili obvestilo, postavite prst nanj in ga počasi povlecite 

navzdol.  

Če želite odpreti povezano aplikacijo, se dotaknite ikone obvestila na levi strani. 

Določena obvestila prav tako omogočajo določene aktivnosti tako, da se dotaknete 

ikone v obvestilu. Npr obvestila koledarja omogočajo funkcijo dremeža (dodatnega 

opozarjanja kasneje) ali pošiljanja e-pošte drugim gostom.  

 

Ko obvestila ne potrebujete več, ga povlecite proti levi strani, da ga odstranite. Da bi 

odstranili vsa obvestila, pritisnite Odstani na spodnjem delu seznama obvestil.  

 

Upravljanje z računi na napravi 

Dodajanje računa 

1. Pojdite na Nastavitve > Osebno > Računi. Pritisnite “Dodaj račun”. 

2. Izberite tip računa, ki ga želite dodati. Na izbiro imate “Google,” “Osebni 

(IMAP),” ali “Osebni (POP3).” Če niste prepričani ali izbrati IMAP ali POP3, 

prvo poskusite IMAP. Mnogo poštnih storitev uporablja IMAP.  

i.  Izberite “Google”, če želite dodati Googlov račun. Ko se vpišete z Google 

računom, se vsa e-pošta, kontakti, koledar in drugi podatki, ki so povezani z vašim 

računom, avtomatično sinhronizirajo z napravo. 

ii.  Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje računa.  
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Za urejanje nastavitev kateregakoli dodanega računa sledite naslednjim korakom.  

1. Pojdite na Nastavitve > Osebno > Računi. 

2. Izberite vaš račun. Če uporabljate Googlov račun, pritisnite Google in nato vaš 

račun.  

 

Odstranitev računa 

Če želite odstraniti račun z vaše naprave, sledite naslednjim korakom: 

1. Preverite ali ste račun, ki ga želite odstraniti, uporabili za nastavitev vaše naprave.  

• Če ga niste, pojdite na korak 2. 

• Če ste ga, ponastavite vašo napravo na tovarniške ponastavitve, s čimer boste 

izbrisali vse podatke z vaše naprave in boste za ponovno nastavitev potrebovali 

Google račun.   

2. Odprite Nastavitve na napravi. 

3. Pod “Računi” pritisnite ime računa, ki ga želite odstraniti. Če uporabljate Google 

račun, pritisnite Google in nato račun. 

• Ko se odjavite iz vašega Google računa, podatki vašega računa ne bodo več 

sinhronizirani z napravo.  

4. Pritisnite Meni v desnem zgornjem kotu zaslona.  

5. Pritisnite Odstrani račun.  

 

Varnost 

1. Pojdite na Nastavitve > Osebno > Varnost > Zaklepanje zaslona. 

2. Uprabite tip zaščite, ki jo želite uporabiti. Tudi, ko je zaslon zaklenjen, lahko 

izvajate določene aktivnosti.  

• Hitre nastavitve: Potegnite z vrha zaslona, da odprete hitre nastavitve brez vnosa 

gesla.  

• Kamera: Potegnite od desne proti levi, da odprete kamero.  

• Številčnica za klicanje: Potegnite od leve proti desni, da bi vzpostavili klic. 
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(Najprej morate vnesti geslo.) 

• Klic v sili: Potegnite od leve proti desni za klic v sili brez vnosa gesla.  

 

Tiskanje 

S sistemom Android 5.0 lahko pregledujete in tiskate določene slike zaslona preko 

tiskalniga, ki je povezan v isto Wi-Fi omrežje kot vaša Android naprava. Pred 

tiskanjem morate na napravo naložiti ustrezno storitev. Da bi preverili katere storitve 

so na voljo, pojdite na Nastavitve > Sistem > Tiskanje. 

 

Tu lahko odpirate storitve, jih vključite ali izključite, preverite kateri tiskalniki so na 

voljo, dodajate nove tiskalnike in urejate nastavitve storitev.  

 

1. Pritisnite Meni > Tiskanje. 

2. V dodatnem oknu uredite nastavitve kot so tiskalnik, število kopij In the dialog 

that appears, adjust settings such as printer, copies, usmeritev … 

3. Pritisnite Tiskaj. 

 

 

Hramba datotek 

Če želite e-pošti dodati priponko, npr. sliko, pritisnite ikono za priponko v desnem 

zgornjem kotu in izberite Priloži datoteko ali Vstavi z diska, da bi izbrali datoteko, 

ki jo imate shranjeno na disku.  

Na voljo so vam različni viri: 

 Nedavno prikazuje slike ali video posnetke, ki ste jih naredili nedavno ali pred 

kratkim odprli.  

 Slike prikazujejo fotografije, video posneke ali druge slike na vaši napravi.  

 Prenosi vsebujejo datoteke, ki ste jih prenesli preko e-pošte ali spleta. 

 Fotografije vam omogočajo brskanje med fotografijami ali video posnetki na 

vaši napravi ali tistimi, ki so bile prenesene v vaš Google račun.   

Uporabite aplikacijo Prenosi, da bi videli, ponovno odprili ali izbrisali datoteke, ki ste 

jih prenesli z Gmaila ali drugih virov (tukaj niso vključene Google Play knjige, video 
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posnetki, revije in drugi mediji). 

V aplikaciji Prenosi: 

 Dotaknite se elementa, da bi ga odprli. 

 V seznamu prenosov pritisnite in držite element, da ga izberete. Pritisnite 

ikono , da element delite in izberite metodo deljenja iz seznama. Pritisnite 

ikono za izbris. 

 

Google Play predvaja nakupljene ali izposojene elemente preko interneta, zato le ti ne 

zavzamejo vedno prostora v vaši napravi, ko jih predvajate. Kljub temu lahko vsebine 

prenesete, da bi do nje dostopali tudi takrat, kadar niste povezani z internetom. Kljub 

temu Google Play vsebina ni prikazana v Prenosih.  

 

Slika zaslona 

1. Prepričajte se, da je slika, ki jo želite posneti, na zaslonu.  

2. Pritisnite istočasno gumb za vklop / izklop in gumb za zmanjšanje glasnosti 

zvoka.  

Slika zaslona se avtomatično shrani v Galeriji.  
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Uporaba tipkovnice 

Za izbiro jezika tipkovnice pojdite na Nastavitve > Osebno > Jezik. 

 

Vnos in urejanje teksta 

Uporabite tipkovnico na zaslonu za vnos teksta. 

 

 

Osnovno urejanje 

Izbira teksta 

Pritisnite in držite ali dvojno pritisnite v tekst. Najbližja beseda se označi z oznako. 

Potegnite oznake za spremembo izbire.  

 

Izbris teksta 

Pritisnite za izbris znakov pred kurzorjem ali izbranega teksta.  

 

Velike začetnice 

Za veliko začetnico pritisnite gumb enkrat. Prav tako lahko pritisnete in držite 

gumb med tipkanjem ali pritisnete  in podrsate proti drugi tipki. Ko spustite 

gumb, se ponovno pojavijo male črke.  

 

Velike tiskane črke 

Dvojno pritisnite ali se dotaknite in držite gumb da se prikažejo velike tiskane 

črke. Pritisnite gumb ponovno za male črke. 
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Sprememba velike začetnice  

Če želite na hitro spremeniti veliko začetnico besede, ki ste že napisali, jo izberite in 

pritisnite gumb . Nato imate možnost, da tej besedi spremenite začetnico v veliko 

tiskano črko ali celotno besedo napišete z velikimi črkami.  

 

Vnesite simbol ali znak 

Za prikaz simbolov pritisnite gumb  enkrat. Prav tako lahko pritisnete in držite 

gumb  med tipkanjem ali pritisnete gumb  in ga povlečete na drugo tipko. 

Ko sprostite gumb, se ponovno pojavijo črke.  

 

Več simbolov in znakov 

Pritisnite in držite simbol ali znak, da se pojavijo dodatni simboli.  

 

Izreži, kopiraj in prilepi  

Izberite tekst, ki ga želite izrezati ali kopirati. Nato pritisnite gumb ali . Da bi 

kopirani ali izrezani tekst prilepili, pritisnite na prostor, kamor ga želite prilepiti in 

pritisnite Prilepi. Če želite s tem tekstom zamenjati drugi tekst, ta tekst označite in 

nato pritisnite gumb  . 

 

Emoji čustveni simboli 

Uporabite Google tipkovnico, da bi izbirali med čustvenimi simboli.  

 

 

Uporabite predlog naslednje besede 

1. Dotaknite se lokacije, kamor želite vnesti tekst.  
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2. Pričnite z vnašanjem besede. Ko se beseda, ki jo želite, izpiše nad tipkovnico, jo 

pritisnite.  

3. Če se beseda, ki jo želite, ne prikaže, jo vtipkajte do konca.  

 

Android nadaljuje z predlogi besed, ko tipkate.  

Da bi spremenili nastavitve tipkovnice, pojdite na Nastavitve > Osebno > Jezik. 

 

Za izklop predlogov naslednje besede pojdite  Nastavitve > Osebno > Jezik > 

Tipkovnica in vnosne metode > Google Tipkovnica > Tekstovne korekcije > 

Predlog naslednje besede. 

 

Tipkanje z gestami 

Za vpis besede z gesto:  

1. Pritisnite lokacijo, kjer želite tipkati in odpre se tipkovnica.  

2. Počasi potegnite preko črk besede, ki jo želite napisati.  

3. Spustite prst, ko je beseda, ki jo želite napisati, prikazana v predogledu ali kot 

predlog. Za izbiro enega izmed predlogov za pritisnite.  

 

Če beseda, ki jo želite vpisati, ni med predlogi, jo vpišite ročno. Če želite spremeniti 

besedo, ki ste jo vnesli z gesto, se besede dotaknite in prikažejo se vam drugi 

predlogi.  

Če želite poudariti določene črke ali jih ponoviti, kot npr »e« v besedi »sleep«, 

zaustavite nekoliko pri črki e, preden nadaljujete s tipkanjem teksta. 

 

Uporabite tipkanje z gestami brez gumba za presledek  

Ko uporabljate tipkanje z gestami, ni potrebe uporabljati gumb za presledek, le 

nadaljujte s premikanjem prsta čez črke, ki jih želite vnesti, nato dvignite prst, da bi 

pričeli z naslednjo besedo.  

Za urejanje nastavitev tipkanja z gestami pojdite na  Nastavitve > Jezik > 

Tipkovnica in vnosne metode > Google Tipkovnica > Tipkanje z gestami. 

 

Slovarji tipkovnice 

Za urejanje slovarjev tipkovnice pojdite na  Nastavitve > Osebno > Jezik. 
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Osebni slovar 

Vašemu slovarju lahko dodajate lastne besede, da si jih naprava zapomne. Da bi 

dodali besedo, pojdite na  Nastavitve > Osebno > Jezik > Google Tipkovnica > 

Tekstovni popravki > Osebni slovar, izberite jezik slovarja, ki ga želite spremeniti 

in nato izberite Dodaj in vtipkajte besedo. Ko uporabljate opcijsko bližnjico med 

tipkanjem, se vaša beseda prikaže kot možnost med predlaganimi besedami nad 

tipkovnico.  

 

Dodani slovarji 

1. Pojdite na  Nastavitve > Osebno > Jezik > Google Tipkovnica > 

Tekstovni popravki > Dodani slovarji. 

2. Videli boste slovarje drugih jezikov, ki jih lahko prenesete na vašo napravo.  

3. Pritisnite željeni slovar in izberite Naloži.  

 

Tipkanje z govorjenjem 

V večini primerov, kjer lahko tekst vnašate s tipkovnico, lahko tekst prav tako vnašate 

z govorjenjem.  

1. Pritisnite v tekstovno polje ali na lokacijo v tekstu, ki ste ga že vnesli.  

2. Pritisnite gumb na tipkovnici.  

3. Ko vidite sliko mikrofona, povejte, kaj želite vtipkati.  

V nekaterih jezikih lahko prav tako vnesete ločilo z govorjenjem, tako, da ga 

izgovorite, »pika«, »vejica«, »vprašaj«, »klicaj«. Podprti jeziki so angleščina, 

francoščina, nemščina, italijanščina, španščina in ruščina. 

Da bi uredili govorne nastavitve, pojdite na  Nastavitve > Osebno > Jezik. 

 

Preskusite določene aplikacije 
Vse aplikacije 

Tu lahko vidite vse aplikacije, tako tiste, ki so bile že prednaložene in tiste, ki ste jih 

prenesli z Google Play. Ikono aplikacije lahko prenesete na domači zaslon. 

V zaslonu vseh aplikacij lahko: 

• Premik med zasloni. Podrsajte proti levi ali desni. 

• Odprete aplikacijo. Pritisnite na ikono. 
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• Dodate ikono na domači zaslon. Pritisnite in držite ikono, podrsajte po zaslonu 

in dvignite prst, kjer želite spustiti ikono na domačem zaslonu.  

• Pregledovanje pripomočkov. Pritisnite zavihek pripomočkov na vrhu zaslona 

vseh aplikacij.  

• Prenesite več aplikacij. Pritisnite Google Play gumb. 

 

Za odstranitev ikone z domačega zaslona, ne da bi aplikacijo popolnoma odstranili z 

naprave, ikono pritisnite in jo držite, podrsajte s prstom proti vrhu zaslona, da se 

prikaže znak in ikono spustite nad znakom. Da bi videli informacije o aplikaciji v 

zaslonu vse aplikacije, ikono pritisnite in držite, podrsajte s prstom proti vrhu zaslona 

in povlecite ikono preko znaka . 

 

Gmail 

Uporabite Gmail aplikacijo za branje in pošiljanje e-pošte s katerekoli mobilne 

naprave. Da bi jo odprli, pritisnite Gmail.. 

 

Za vpis lahko uporabite vaš Gmail račun in imeli boste dostop do vseh Google 

aplikacij in storitev kot so: 

• Google Now, storitev za pridobivanje informacij, ki jih potrebujete ob pravem 

trenutku 

• Koledar 

• Ljudlje, za sledljivost kontaktom 

• Google Drive, za upravljanje z dokumenti 

 

Med branjem e-sporočila: 

• Se dotaknete ikon na vrhu, da bi e-sporočilo shranili, ga izbrisali ali označili kot 
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prebrano. Pritisnite gumb da označite sporočilo kot neprebrano. V dodatnih 

možnostih lahko sporočilo premaknete, zamenjate oznako, ga natisnete in 

drugo. 

• Podrsajte levo ali desno, da preberete predhodno ali naslednje sporočilo.  

 

Organizirajte pogovore: V mapi Prejeto pritisnite in držite pogovor, da ga izberete. 

Nato uporabite ikone ali meni na zgornji strani, da urejate izbrana sporočila.  

 

Za urejanje nastavitev, dodajanje računa ali če želite pomoč, pritisnite ikono menija 

ali gumb. Ne glede na to, kje ste v Gmail aplikaciji, se lahko vedno vrnete v mapo 

Prejeto s pritiskom na gumb na vrhu zaslona. V mapi Prejeto pritisnite Meni, da 

bi odprli informacije o računih, oznake in podobno.  

 

Dodajanje ne-Gmail poštnega računa v Gmail: 

1. Pojdite na Nastavitve > Osebno > Računi > Dodaj račun. 

2. Pritisnite tip računa, ki ga želite dodati. Izbirate lahko med možnostmi kot so 

Google, Osebno ali Službeno.  

3. Izberite “Google” če želite dodati vaš Google račun. Ko se vpišete z Google 

računom, se vsa pošta, kontakti, koledar in drugi podatki avtomatično 

sinhronizirajo z napravo.  

4. Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje računa.  

 

Da bi spremenili nastavitve kateregakoli računa, sledite korakom: 

1. Odprite meni na vaši napravi. 

2. Pod “Osebno” pritisnite “Računi” in izberite vaš račun. Če uporabljate Google 

račun, pritisnite Google in nato vaš račun. 

 

Google Play 
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1. Odprite Google Play aplikacijo. 

2. Pritisnite Meni na vrhu levo. 

Tu lahko vidite trenuten račun, kupljene aplikacije, prenesene aplikacije, preverite 

seznam želja … 

 

Da bi določili preference, izbrišite zgodovino iskanja in vključite uporabniški nadzor, 

pojdite na Meni > Nastavitve. Na primer, za filtriranje aplikacije, ki temeljijo na 

stopnji zrelosti ali zahtevajo PIN za nakupe, se dotaknite filtriranje vsebin ali Zahtevaj 

preverjanje pristnosti za nakupe. 

Da bi našli vašo vsebino, odprite katero koli Google Play aplikacijo preko zaslona 

vse aplikacije in pritisnite Meni. 

 

Kamera 

 

Da bi odprli kamero: 

• Na zaklenjenem zaslonu potegnite od desne proti levi.  

• Na domačem zaslonu pritisnite ikono . 

Ko prvič odprete aplikacijo Kamera, vas bo sistem vprašal ali si zapomni lokacijo za 

fotografije. S tem je omogočeno, da se določena fotografija poveže z storitvijo Google 

Maps. 

Ko odprete kamero, lahko izbirate 5 različnih načinov kamere. Da bi videli vse 

načine, potegnite od leve proti desni.  

Ikona nakazuje način Kamera. Kako naredite sliko: 

 

1. Ujemite na zaslon objekt, ki ga želite slikati in uravnajte fokusne kroge. Da bi se 

fokusirali na različne dele slike, pritisnite zaslon. Ko izginejo okvirji fokusnega 

kroga, pritisnite gumb za fotografiranje.  

2. Da bi videli fotografijo, ki ste jo naredili, podrsajte po zaslonu od desne proti levi. 
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Shranjene fotografije lahko vidite v aplikaciji . Fotografije lahko delite s 

pritiskom na ikono , jih popravljate s pomočjo ikone in izbrišete s 

pritiskom na ikono . 

 

 

Da bi izbrali drug način, podrsajte od leve proti desni, da se prikažejo drugi načini 

kamere: 

 

 

Kamera 

Običajne fotografije. 

Video 

Pritisnite gumb video za pričetek snemanja. Ponovno ga pritisnite za zaključek 

snemanja.  

Za urejanje nastavitev v različnih načinih kot so bliskavica, izpostavljenost … 

pritisnite krog s temi pikami na spodnji desni strani slike.  

 

Fotografije 

Da bi odprli fotografije: 

• Preko aplikacije Kamera, podrsajte od desne proti levi.  

• Iz zaslona aplikacije pritisnite ikono . 

 

Ko ste vpisani v Google račun, lahko preko te aplikacije enostavno delate varnostne 

kopije fotografij, jih urejate in delite s prijatelji.  

Prav tako lahko brskate, iščete, urejate, kreirate albume in filme.  

Pritisnite Meni, da bi: 
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• Premaknili na ali iz Google+. 

• Organizirali ali urejali fotografije in video posnetke. 

• Kreirali ali pregledovali albume. 

• Raziskovali animacije, panorame in združene skupne, oblikovane avtomatično. 
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Kontakti 

Ko prvič vključite napravo in se vpišete v Google račun, se obstoječi kontakti, ki so 

shranjeni v računu, sinhronizirajo z aplikacijo Kontakti. Nato kontakti ostanejo 

sinhronizirani avtomatično na vaših različnih napravah ali spletnem brskalniku.  

Če uporabljate Exchange, lahko prav tako sinhronizirate te kontakte z aplikacijo 

Kontakti. Vse informacije vaših kontaktov so na voljo iz storitev Gmail, Google Talk 

in drugih aplikacij. Ko dodajte kontakte iz različnih virov, se avtomatično 

sinhronizirajo na vseh lokacijah, kjer jih potrebujete.  

 

Ko odprete aplikacijo Kontakti, lahko: 

• Pregledujete vse kontakte ali priljubljen. Izberite na vrhu zaslona.  

• Dodajate kontakt. Pritisnite  . 

• Prebirate podrobnosti. Pritisnite ime, da bi videli podrobnosti kontakta ali 

skupine.  

• Delite kontakt ali namestite pogosto uporabljen kontakt na domači zaslon. 

Pritisnite . 

• Urejate podrobnosti. Med pregledovanjem kontakta, pritisnite na vrhu 

zaslona za urejanje informacij kontakta.  

• Uredite nastavitve. Med pregledovanjem glavnega zaslona pritisnite za izvoz 

ali uvoz kontaktov, izberite možnosti prikazovanja ali dodajajte ali urejajte račune.  

Sporočanje 

Da bi prebrali sporočilo ali nanj odgovorili, sledite tem korakom:  

1. Ko prejmete novo sporočilo, boste prejeli obvestilo in v opravilni vrstici se pojavi 

ikona . 
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2. Pritisnite obvestilo o sporočilu.  

3. Za odgovor na sporočilo pritisnite Pošlji in vtipkajte vaš odgovor.  

4. Če ga želite odposlati, pritisnite . 

 

Za oblikovanje in pošiljanje sporočila, sledite korakom: 

1. Pojdite na Vse aplikacije in pritisnite . 

2. Na zaslonu pritisnite . 

3. Vnesite ime iz vaših kontakov ali številko mobilnega telefona v polje Za. Če 

želite poslati skupinsko sporočilo, pritisnite in v polje Za dodajte dodatne 

kontakte ali številke mobilnih telefonov. 

• Pod poljem Za lahko izbirate med pogosteje uporabljenimi kontakti.  

• Če pošiljate skupinsko sporočilo, v nastavitvah omogočite skupinsko pošiljanje.  

• Ko v polje Za vnesete ime ali mobilno številko, se prikaže ustrezen kontakt, če 

obstaja med vašimi kontakti. Lahko izberete predlaganega prejemnika ali 

nadaljujete z vnašanjem telefonske številke.  

4. Za vnos sporočila se dotaknite polja za vnos besedila in vtipkajte sporočilo.  

5. Če pritisnete gumb med pisanjem sporočila, se sporočilo shrani kot predloga. 

Dotaknite se pogovora za nadaljevanje pisanja sporočila.  

6. Kliknite da bi ga poslali. 

 

V domačem zaslonu sporočil lahko urejate vaša sporočila, pogovore, obvestila ali 

kontakte. Prav tako lahko nastavite zvok obvestila in drugo.  

 

Izbris sporočil 

1. Odprite pogovor v Sporočilih. 

2. Pritisnite in držite sporočilo, ki ga želite izbrisati.  

3. Ko se pokaže dodatno okno z možnostmi, izberite Izbriši.  

 

Izbriši pogovor 

Med pregledovanjem seznama pogovorov pritisnite in držite pogovor, da ga izberete. 
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Nato pritisnite v desnem zgornjem kotu zaslona.  

• Arhiviranje. Pritisnite če želite shraniti pogovor. 

• Izbris. Pritisnite za izbis pogovora. 

• Vklop / izklop obvestil. Pritisnite za vklop ali izklop obvestil.  

• Dodajanje kontakta. Pritisnite , da bi dodali kontakt vašemu seznamu 

kontaktov.  

 

Hangouts 

Z aplikacijo Hangouts lahko vzpostavite video klic s komerkoli, ki ima Google račun. 

Delite lahko fotografije in vašo trenutno lokacijo s prijatelji.  

 

Koledar 

Vaši ustvarjeni dogodki v koledarju se sinhronizirajo z vsemi lokacijami, kjer jih 

potrebujete.  

Če želite spremeniti pogled v koledarju, pritisnite Meni in izberite Urnik, Dan ali 

Mesec z vrha zaslona.  

 

Pri vseh različnih pogledih lahko: 

• Pregledujete ali urejate dogodke. Pritisnite dogodek, da vidite podrobnosti 

dogodka. 

• Upravljanje z dogodki in koledarji. Pritisnite ikone na zgornjem delu zaslona ali 

v meniju, da iščete ali oblikujete dogodke, se vrnete na trenutek datum ali urejate 
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nastavitve.  

 

Da bi vsem, ki so povabljeni na dogodek, poslali sporočilo, imate dve možnosti: 

• Odprite dogodek v koledarju in pritisnite možnost Pošlji e-pošto gostom. Na 

voljo je seznam hitrih odgovorov ali pa lahko sami oblikujete sporočilo.  

• Ko dobite obvestilo o dogodku, da povlecite navzdol. Nato pritisnite možnost 

Pošlji e-pošto gostom. 

 

Dostopnost 

Za možnosti dostopnosti odprite Nastavitve > Sistem > Dostopnost. 

TalkBack je Googlov zaslonski čitalec, ki ga prejmete prednaloženega na Android 

telefonu. Uporablja govorne povratne informacije za opis dogodkov kot so obvestila 

in izidi vaših dejanj kot je npr odprtje aplikacije. Ko je funkcija TalkBack vključena, 

morate dvojno pritisnite, da nekaj izberete. TalkBack nastavitve vam omogočajo 

nadzor nad TalkBack govorom, povratnimi informacijami in raziskovanjem z 

dotikom.  


