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Seznam Google blagovnih znamk je na voljo na 

http://www.google.com/permissions/ trademark/our-trademarks.html. Vse 

druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. 

 

Ta priročnik predstavlja Android 4.4 za naprave izdaj Nexus in Google Play. 

Vsebina tega priročnika se lahko razlikuje v nekaterih podrobnostih o izdelku 

ali njegovi opremi. Vse informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez 

predhodnega obvestila. 

 

Za najboljše delovanje preverite, ali je na vašem telefonu nameščena zadnja 

sistemska posodobitev Android. Pod menijem Nastavitve > Sistem > O 

telefonu ali O tablici lahko poiščete različico vašega telefona pod Različico 

Androida ali zadnje sistemske posodobitve pod Sistemskimi posodobitvami. 

 

Če nimate telefona ali tablice z izdajo Nexus ali Google Play in uporabljate 

Android 4.4 na drugi napravi, se lahko podrobnosti sistema razlikujejo od teh, 

opisanih v tem priročniku. 

 

Za podrobno pomoč in podporo, vključno s podrobnosti o strojni opremi z  

izdajo Nexus in Google Play, na kateri teče programska oprema, opisana v 

tem priročniku, in za povezave do informacij o drugih napravah Android 

obiščite support. google.com/android. 

http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html
http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html
http://support.google.com/nexus
http://support.google.com/nexus
http://support.google.com/nexus
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1 
 

Dobrodošli v sistem 
Android 

 
 
 
 
 

O sistemu Android 4.4 
 

Android 4.4 (KitKat®) je najnovejša različica svetovno znanega 

operacijskega sistema za mobilne telefone in tablice. 
 

Ta priročnik predstavlja programsko opremo Android 4.4, ki je na 

voljo na mobilnih telefonih izdaj Nexus in Google Play. Ne opisuje 

strojne opreme, kot so navodila za SIM kartico, informacije o 

bateriji, specifikacije in tako naprej. 

 
Za podrobne informacije o vseh vrstah telefonov in tablic Android, 

vključno z dodatnimi podrobnostmi o napravah izdaj Nexus in 

Google Play, obiščite support.google.com/android. 

 

Nastavitev vaše naprave 
 

Ko prvič vklopite telefon ali tablico, se prikaže pozdravni zaslon. 

Izberite jezik in se dotaknite napisa Start ali ikone Start . 

 

POMEMBNO: Da bi zaključili postopek nastavitve, 

morate imeti brezžično ali mobilno internetno povezavo. 
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Ko se pojavi obvestilo, se lahko prijavite s svojim Google 

računom ali ga na novo ustvarite. Ta korak lahko preskočite in 

račun ustvarite kasneje. 

 
Elektronski naslov, ki ga uporabljate za katerokoli od naslednjih 

aplikacij, šteje kot Google račun: 

 
•    Gmail 

•    YouTube 

•    Google Apps 

•    AdWords 

•    drugi produkti Google 

 
Ko se prijavite s svojim Google računom, se vsa elektronska pošta, 

stiki, dogodki v koledarju in drugi podatki, povezani s tem 

uporabniškim računom, 

samodejno sinhronizirajo z vašim telefonom. Če imate več kot eno 

napravo Android, bodo vse sinhronizirane. 

 
Na primer, če spremenite prijateljevo številko na vašem telefonu, se 

bo ta sprememba upoštevala tudi na vaši tablici ali računalniku, na 

katerem ste prijavljeni z Google računom. 

 
Če imate več uporabniških Google računov, jih lahko dodate 

kasneje pod menijem Nastavitve > Računi > Dodaj račun. 

 
Počutite se kot doma 

 
Ko končate z nastavitvami vaše naprave, se prvič prikaže domači 

zaslon: 

 
•    Za pomik med domačimi zasloni povlecite na levo ali desno. 

•    Za uporabo Google Now povlecite z dna zaslona oz. pri 

nekaterih napravah izdaje Google Play pritisnite in držite gumb 

Domov. Na sistemu Nexus 5 lahko povlečete tudi do domačega 

zaslona na skrajni levi. 



PRIROČNIK ZA HITRI ZAČETEK 
UPORABE 

DOBRODOŠLI V SISTEM 
ANDROID 

3 

 

•    Za pošiljanje sporočil s telefona uporabite Druženje . 
•    Na domačem zaslonu recite "Ok Google" in iščite po telefonu 

ali internetu ter povejte Googlu, kaj naj naredi (samo Nexus 5). 

Isto stvar lahko naredite tudi tako, da se na vrhu zaslona 

dotaknete besede Google. 

 
Na popolnoma novih napravah lahko vidite vaš pripomoček 

Knjižnica Google Play ali enega vaših domačih zaslonov. 
 

 
 

Ta pripomoček prikazuje nekatere vsebine Google Play, ki jih že 

imate v lasti, ali so brezplačno na voljo v vaši knjižnici. Dotaknite se 

elementa, ki ga želite odpreti ali igrati, ali se dotaknite kategorij, ki 

jih želite raziskati. 

 
Pomikanje po telefonu 

 

Na dnu vsakega domačega zaslona se nahaja vrstica priljubljenih: 

še en hiter način, kako priti do vaših aplikacij. Tako se to vidi na 

sistemu Nexus 7:
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Za odpiranje aplikacije se je dotaknite. Če želite povleči aplikacijo 

med priljubljene ali ven iz priljubljenih, ali pa jo premakniti drugam 

na domači zaslon, se je dotaknite in zadržite, nato jo s prstom 

povlecite na želeno mesto. 

 
Navigacijski gumbi Nexus 

 
Na dnu vsakega zaslona Nexus 4, ne glede na to, kaj delate, 
se vedno nahajajo ti trije navigacijski gumbi: 

 
Nazaj 

Odpre prejšnji zaslon, četudi se nahaja v drugi 

aplikaciji. Ko se premikate nazaj in prispete vse do 

domačega zaslona, predstavlja to konec zgodovine. 

 
Domov 

Odpre osrednji domači zaslon. Če želite odpreti Google 
Now, povlecite navzgor. 

 
Zadnje aplikacije 

Odpre seznam s sličicami aplikacij, ki ste jih nazadnje 

uporabljali. Za odpiranje aplikacije se je dotaknite. 

Sličico odstranite z zaslona tako, da jo povlečete levo 

ali desno. 

 
Če teh gumbov ne uporabljate pogosto, se pomanjšajo v pike ali 

zbledijo, odvisno od trenutne aplikacije. Za ponoven priklic se 

dotaknite njihovega mesta, sredine zaslona ali povlecite od dna 

navzgor. 
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Navigacijski gumbi izdaje Google Play 
 

Nekatere naprave Google Play imajo dva ali tri fizične gumbe 

neposredno pod zaslonom: 

 
•    Meni: ta gumb odpre možnosti glede na zaslon, na katerem 

se nahajate. 

•    Domov: odpre domači zaslon. Če se nahajate na levem ali 

desnem domačem zaslonu, se bo odprl glavni domači zaslon. 

Če želite odpreti Google Now, se dotaknite tega gumba in ga 

držite. 

•    Nazaj: Odpre prejšnji zaslon, četudi se nahaja v drugi 

aplikaciji. Ko se premikate nazaj in prispete vse do domačega 

zaslona, predstavlja to konec zgodovine. 

 
Meniji 

 

Veliko zaslonov v aplikacijah in nastavitvah vsebuje ikono Meni  

(na primer, na napravah Nexus) ali elemente na stalnem gumbu 

Meni na dnu zaslona (na nekaterih napravah Google Play). Za 

dodatne možnosti, vključno s pomočjo, se ga dotaknite. 
 

 
Uredite svoje domače zaslone 

 
Če želite menjati ozadje domačih zaslonov, se dotaknite ozadja 

in ga držite. 

 
Če želite na domači zaslon dodati ikono aplikacije: 

 
1. Pojdite na domači zaslon, kamor želite dodati ikono. 
2. Dotaknite se ikone Vse aplikacije. 
3. Po potrebi povlecite na desno, da bi našli želeno aplikacijo ali 

pripomoček. 
4. Dotaknite se aplikacije in zadržite, dokler se ne prikaže domači 

zaslon, povlecite na želeno mesto in dvignite prst. 



PRIROČNIK ZA HITRI ZAČETEK 
UPORABE 

DOBRODOŠLI V SISTEM 
ANDROID 

6 

 

NASVETI NEXUS 5: Domači zasloni na sistemu Nexus 5 

delujejo drugače od domačih zaslonov ostalih naprav Nexus. 

 
•    Če želite spremeniti ozadje, dodati pripomoček, prilagoditi 

nastavitve iskanja ali spremeniti vrstni red zaslonov, se 

dotaknite ozadja in zadržite na kateremkoli domačem 

zaslonu. 

•    Na desni strani lahko imate poljubno število domačih zaslonov. 

Zaslon dodate tako, da greste do zaslona na skrajni 

desni in povlečete aplikacijo ali pripomoček na desni rob. 

•    Zaslon levo od glavnega domačega zaslona je 

rezerviran za Google Now in je na voljo samo, če je 

Google Now vklopljen. 

 

 
Če želite dodati pripomoček domačemu zaslonu na sistemih Nexus 

4, 7 ali 10, sledite enakim korakom in se pomikajte na desno po 

zaslonih Vse aplikacije, dokler ne najdete želenega pripomočka.  

 
Za prikaz ukazov pripomočkov se na sistemu Nexus 5 dotaknite in 

zadržite ozadja na poljubnem domačem zaslonu. 

 
Za pomik aplikacije ali pripomočka na drugo mesto: 

 
1. Dotaknite se ikone in jo zadržite. 
2. Povlecite prst do nove pozicije.  

Za prehod med zasloni povlecite proti robu zaslona.  
Ikono, ki stoji na poti, premaknete tako, da se počasi zaletite v 
njo. 

3. Dvignite prst. 
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Mapo ustvarite tako, da povlečete eno ikono hitro nad drugo. Če 

želite mapo imenovati ali preimenovati, jo odprite in se dotaknite 

imena. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dotakni se 
in piši 

 
Za izbiro ali aktivacijo nečesa se tega dotaknite. 

 

Za vpis imen, gesel ali iskalnih pogojev se dotaknite mesta, kamor 

jih želite vpisati, in pojavila se bo tipkovnica, ki omogoča vnos 

besedila v polje. 

 

Drugi običajni gibi so: 

 

•    Dotakni se in zadrži. Dotaknite se točke in jo zadržite 

z dotikom tako, da ne dvignete prsta, dokler se ne 

pojavi aktivnost. Tako na primer dostopate do 

akcentov in ostalih posebnih znakov na tipkovnici. 

•    Dotakni se, zadrži in povleci. Dotaknite se elementa 

in ga za trenutek zadržite. Nato brez dviga premaknite 

prst na zaslonu, dokler ne pridete do želenega mesta. 

Aplikacije lahko tako premikate po domačem zaslonu. 

•    Podrsaj. Hitro povlecite prst preko zaslona brez 

postanka ob prvem dotiku (da ne bi česa povlekli). Po 

domačem zaslonu lahko na primer podrsate levo ali 

desno, da pridete do drugih domačih zaslonov. 
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•    Dvojni dotik. Dvakrat se hitro dotaknite spletne strani, 

zemljevida ali drugega zaslon in ga približajte. V 

brskalniku Chrome se na primer dvakrat hitro dotaknite 

slike in jo približajte, nato pa se spet dvakrat dotaknite, 

da jo oddaljite. 

•    Ščipaj. V nekaterih aplikacijah (kot so zemljevidi, 

Chrome in galerija) lahko približate in oddaljite 

predmete tako, da postavite dva prsta hkrati na zaslon 

in jih povlečete skupaj (za oddaljevanje) ali narazen 

(za približevanje). V nekaterih aplikacijah pa se lahko 

dvakrat dotaknete in nato brez dviga prsta povlečete 

gor za pomanjšanje ali dol za povečanje slike. 

•    Obrni zaslon. Usmeritev slike se na večini zaslon 

obrača s telefonom, ko ga obračate. Če želite zakleniti 

ali odkleniti vodoravno usmeritev zaslona tablice, 

povlecite navzdol z vrha poljubnega zaslona in se v 

Hitrih nastavitvah dotaknite ikone Usmeritev. Za enake 

nastavitve na telefonu pojdite v meni Nastavitve > 

Naprava > Zaslon. 

 

Aplikacijo Nastavitve lahko na vaši napravi odprete  

iz zaslona Vseh aplikacij ali Hitrih nastavitev. 
 

 
Nastavitve 

Opozorilne zvoke, glasnost itd. spremenite na primer v 
meniju Nastavitve > Naprava > Zvok.  Osvetlitev, 
velikost črk itd. spremenite v meniju Nastavitve > 
Naprava > Zaslon. 

 
Pomoč in podpora 

 

Večina zaslonov sistema Nexus vsebuje ikono Meni , ki se je 

lahko dotaknete za dodatne možnosti, predvsem za pomoč za ta 

zaslon. Na telefonih izdaje Google Play je ta meni lahko na voljo 

na gumbu pod glavnim zaslonom. 
Ta priročnik predstavlja samo nekaj glavnih funkcionalnosti in 

aplikacij sistema Android 4.4. Za več podrobnosti o programski 

opremi Android 
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in aplikacijah, napravah izdaj Nexus in Google Play, ki so na voljo na 
Google Play, in vse oblike podpore obiščite: 

 
•    support.google.com/nexus 

•    support.google.com/playedition 
 

 
Različica sistema Android in posodobitve 

 
Če želite preveriti vašo različico ali pridobiti najnovejše posodobitve 
za telefon izdaj Nexus ali Google Play, pojdite najprej v meni 
Nastavitve > Sistem > O telefonu ali O tablici. Nato poiščite 
oznake: 

 
•    Posodobitve sistema. Dotaknite se in preverite, ali vas čakajo 

posodobitve sistema. 

•    Različica sistema Android. Na sredini seznama poiščite ta 

naslov in številko takoj pod njim. 

 
Če nimate telefona ali tablice z izdajo Nexus ali Google Play in 

uporabljate Android 4.4 na drugi napravi, se lahko podrobnosti 

sistema razlikujejo od teh, opisanih v tem priročniku. 

 
Za podrobno pomoč in podporo, vključno s podrobnosti o strojni 

opremi z  izdajo Nexus in Google Play, na kateri teče programska 

oprema, opisana v tem priročniku, in za povezave do informacij o 

drugih napravah Android obiščite support.google.com/android. 

http://play.google.com/
http://support.google.com/nexus
http://support.google.com/playedition
http://support.google.com/android
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2 
 

Bistvene informacije 
 
 
 
 
 

Google Now 
 

Google Now ponuja prave informacije ob pravem času. 

 
Posreduje vam informacije o današnjem vremenu, preden začnete 

dan, kakšen promet lahko pričakujete, preden se odpravite na pot, 

in rezultat vašega najljubšega moštva, medtem ko še igrajo. 
 

Tu je na primer kartica prometa Google Now, ki se prikaže, preden 

se odpravite v službo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ko se odločite za uporabo aplikacije Google Now, ni treba narediti 

ničesar več. Nekatere nastavitve lahko dodatno prilagodite, vendar 

Google Now ne zahteva zapletenih nastavitev. Informacije, ki jih 

potrebujete, so ves čas na dosegu prstov. 
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Kako deluje 
 

Ko začnete uporabljati Google Now, se vklopita poročanje o lokaciji in 
zgodovina lokacij: 

 
•    Poročanje o lokaciji omogoča Googlu v povezavi z vašim 

Google računom periodično shranjevanje in uporabo trenutne 

lokacije vaše naprave. Poročanje o lokaciji je nastavitev 

posamezne naprave. 

•    Zgodovina lokacij omogoča Googlu shranjevanje zgodovine 

lokacije vaše naprave, na katero ste prijavljeni s svojim Google 

računov in kjer imate omogočeno poročanje o lokaciji. 

 
Google teh podatkov brez vašega dovoljenja ne bo razkril drugim 

uporabnikom ali tržnikom. 

 
Vi nadzorujete, kako bo Google Now uporabil vašo lokacijo. Za 

ustrezne nastavitve pojdite v meni Nastavitve > Osebne 

nastavitve > Lokacija. Ko so lokacijske storitve za vaš račun na 

tej napravi vklopljene, jih določene aplikacije lahko uporabljajo z 

namenom, da vam ponudijo uporabne informacije, kot na primer 

restavracije v bližini ali prometne informacije. 

 
Če ste v preteklosti že uporabljali zgodovino lokacij, bo Google 

Now pri predlogih uporabil prej shranjene lokacije kot tudi trenutne 

lokacije. Če izklopite zgodovino lokacij, se bo zbiranje informacij 

ustavilo, zgodovina pa bo ostala. 

 
Google Now uporablja kontekstualne podatke z vaše naprave in z 

ostalih Googlovih izdelkov, kot tudi podatki z izdelkov tretjih 

strank, do katerih ste Googl Now dovolili dostop, in tako prikaže 

ustrezne informacije ob ustreznem času. 

 
Če imate, na primer, v svoji zgodovini brskanja shranjeno 

iskanje, vam Google Now lahko prikaže kartice, ki temeljijo na 

športnih rezultatih, 
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statusih letov in podobno. Za upravljanje vaše spletne zgodovine 

obiščite google. com/history/. Vašo spletno zgodovino lahko 

izbrišete ali ustavite in še naprej uporabljate Google Now, vendar 

se določene informacije, kot na primer podrobnosti o letih, ne bodo 

prikazale. 

 

Podobno lahko Google Now uporabi podatke, ki ste jih morda 

shranili v izdelkih tretjih strank in omogočili Googlo dostop. Vaš 

sinhroniziran koledar lahko na primer vključuje vnose s koledarjev, 

ki niso Googlovi izdelki. Če imate sinhroniziran vnos v koledarju za 

obisk zobozdravnika, ki vključuje naslov zobozdravnika, lahko 

Google Now preveri promet in predlaga, kdaj naj se odpravite na 

pot. 

 
Preizkusite Google Now 

 

Google Now lahko vklopite, ko prvič nastavite svoj telefon ali 

tablico. Lahko ga kadarkoli vklopite ali izklopite: 

 
1. Na domačem zaslonu se dotaknite vrstice Iskanja Google. 

2.  Dotaknite se besedila Get Google Now, če ga še nimate. Če 

želite dostop do menija za naslednji korak, iščite poljubne 

zadeve po Googlu. 

3. Odprite  Meni > Nastavitve in ga od tod vklopite ali izklopite. 
 

Če želite odpreti Google Now, sledite naslednjim korakom na vaši 
napravi: 

 
•    Vse naprave Nexus: Povlecite s prstom z dna poljubnega 

zaslona navzgor. 

•    Nexus 5: Poleg tega lahko povlečete do domačega zaslona 

na skrajni levi. 

•    Naprave izdaje Google Play: Dotaknite se gumba Domov in ga 
zadržite. 

 
Če želite videti več kartic, se dotaknite besede Več na dnu zaslona. 

Ko jih več ne potrebujete, jih potisnite s poti. 

http://google.com/history/
http://google.com/history/
http://google.com/history/
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NASVET NEXUS 5: Na napravi Nexus 5 kartico odslovite 

tako, da povlečete z leve na desno. Ko povlečete z desne 

na levo, pristanete na glavnem domačem zaslonu. 

 

 
Pojavijo se posodobitve v obliki kartic Google Now. Ko kartice 

več ne potrebujete, jo potisnite s poti. 

 
To je vse. Google Now dela za vas skozi vaš celoten dan. Če želite, 
lahko prilagodite posodobitve določenih kartic: 

•    Nastavite opomnike: Dotaknite se ikone Opomniki . 

•    Izberite svoja športna moštva, delnice, kraje in še kaj: 

Dotaknite se ikone Prilagodi . 
•    Odgovorite vprašanja o posamezni kartici: Dotaknite se ikone  

Meni. 

 
Za več podrobnosti obiščite Google Now. Za celoten seznam 

kartic, ki so na voljo, obiščite google.com/now. 

 
Ukaži Googlu 

 
Za iskanje, prejemanje navodil za pot, pošiljanje sporočil in 

izvajanje drugih običajnih opravil lahko nagovorite svoj telefon ali 

tablico. Za zagon glasovnih aktivnosti ali glasovnega iskanja z 

zaslona Google Now ali domačega zaslona, recite "Ok Google" ali 

se dotaknite ikone Mikrofon . 

 

Opomba: Pri napravah, ki niso izdaje Nexus 5, besede "Ok Google" 

delujejo pri iskanju Google Now, ne pa na domačih zaslonih. Ta 

funkcionalnost je trenutno na voljo samo v angleškem jeziku. 

http://support.google.com/nexus/?p=7_googlenow
http://google.com/now
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POMEMBNO: Google v intervalih, ki so dolgi nekaj sekund 

ali manj, analizira zvok, ki ga zazna z mikrofonom na vaši 

napravi, in tako zazna, kdaj izgovorite "Ok Google" za 

zagon glasovnega iskanja ali glasovnih aktivnosti. Zvok se 

po analizi takoj zavrže ter se ne shrani na napravi in se ne 

pošlje Googlu. 

 
 

Nekaj primerov, kaj lahko govorno zahtevate od Googla, je na 

voljo, če vpišete ali izgovorite "Help". 

 
Vklop in izklop zaznavanja predlaganih besed 

 
Zmožnost zagona iskanja ali aktivnosti z besedami "Ok Google" se 

imenuje zaznavanje predlaganih besed. Za vklop ali izklop odprite 

Google Now ali aplikacijo Google in se dotaknite možnosti Meni > 

Nastavitve > Glas > Zaznavanje predlaganih besed. 

 
Glasovno iskanje 

 
Trenutno se podprti samo angleški govorjeni odgovori. 

 
Potem ko se dotaknete ikone Mikrofon ali izgovorite "Ok Google", 

Google posluša, kaj govorite, in sproži iskanje ali aktivnost, ki jo 

opisujete. Če vas glasovno iskanje ne razume, našteje nekaj 

predlogov. Dotaknite se želenega. 

 
Če Google vprašate z govorom, lahko dobite glasovni odgovor. 

Odgovor je lahko neko dejstvo, stanje vremena, cene delnic, status 

letov, športni rezultati, menjalni tečaji, matematični izračuni in še 

veliko več. Glasovni odgovori so privzeto vklopljeni pri glasovnem 

iskanju. 

 
Primeri in podrobnosti so na voljo na strani Glasovno iskanje. 

http://support.google.com/websearch/go/voicesearch
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Glasovne aktivnosti 
 

Glasovne aktivnosti so podprte samo v angleškem, francoskem, 

nemškem, španskem in italijanskem jeziku. 

 
Glasovne aktivnost lahko uporabljate za izvajanje običajnih 

nalog, kot so pošiljanje elektronske pošte ali odpiranje aplikacije. 
 

Potem ko se dotaknete ikone Mikrofon  ali izgovorite "Ok 

Google", izgovorite želeno glasovno aktivnost, ali izgovorite "Help" 

za prikaz primerov besed, ki jih lahko ukažete Googlu. 

 
Primeri vključujejo: 

 
•    “Set alarm for 8:30 a.m.” (Nastavi budilko ob 8:30) 

•    “Send email to Marcus Foster. (Pošlji elektronsko pošto Marcusu 

Fosterju.) Subject: (Zadeva:) Coming tonight? (Prideš zvečer?) 

Message: (Sporočilo:) Upam, da se vidiva." 

•    “Navigate to Mike’s Bikes in Palo Alto.” (Pelji do Mike's Bikes v 
Palo Altu.) 

 
Za seznam glasovnih aktivnosti, ki jih lahko preizkusite, 

obiščite Glasovni ukazi. 

 
Obvestila in nastavitve 

 
Obvestila vas obvestijo o novih sporočilih, dogodkih v koledarju in 

alarmih, kot tudi trenutnih dogodkih, kot je shranjevanje video 

posnetkov. 

 
Ko prispe obvestilo, se na vrhu zaslona pojavi ikona. Ikone o 

čakajočih obvestilih se pojavijo na levi, sistemske ikone, ki 

prikazujejo brezžično povezavo, signal mobilnega operaterja ali 

napolnjenost baterije, pa na desni. 

http://support.google.com/websearch/go/voice_actions
http://support.google.com/websearch/go/voice_actions
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Čakajoča 

obvestila 

Status Bluetootha, 

brezžičnega signala 

in mobilnega 

omrežja ter baterije 

 

 
 
 
 
 
 

NASVET: Moč signala brezžične povezave in mobilnega 

signala sta prikazana zgoraj desno z belimi črticami. Če 

želite preveriti, ali ima izbrana brezžična povezava polno 

povezavo s spletom, odprite hitre nastavitve: pri tablicah 

povlecite z desnega vrha navzdol, pri telefonih pa povlecite 

z dvema prstoma.  

 
Bele črtice      prikazujejo samo v hitrih nastavitvah 

moč signala brezžične povezave ali mobilnega 

omrežja običajne povezave z internetom, medtem ko 

oranžne črtice      označujejo nepopolno delovanje 

nekaterih spletnih storitev. Včasih, na primer, 

postanejo črtice mobilnega signala ob vklopu naprave 

na kratko oranžne, dokler se ne vzpostavi polna 

povezava. 

 
Prav tako lahko samo v hitrih nastavitvah opazite majhne 

puščice desno od kazalnikov brezžične povezave ali 

mobilnega signala. Puščica navzgor prikazuje prenos 

podatkov, ki se oddajajo z vaše naprave na internet, puščica 

navzdol pa prenos podatkov z interneta na vašo napravo. 

 

Določena obvestila lahko razširite za več informacij, kot na primer, 

predogled elektronske pošte ali dogodki na koledarju. Obvestilo 

na vrhu  
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je vedno razširjeno, če je mogoče. Za razširitev obvestil postavite 

en prst znotraj obvestila in počasi povlecite navzdol. 

 

Če želite odpreti sorodno aplikacije, se dotaknite ikone o 

obvestilih na levi. Nekatera obvestila vam omogočajo določene 

aktivnosti z dotikom ikone znotraj obvestila. Obvestila iz koledarja 

vam, na primer, omogočajo dremež (kasnejši opomnik) ali 

pošiljanje pošte drugim udeležencem. 

 
Ko ste obvestilo prebrali, ga samo potisnite stran. Če želite 

opustiti vsa obvestila, se dotaknite ikone Opusti zgoraj desno. 

Opusti vse 

 
Dotakni se in 

odgovori 

ostalim 

udeležencem 

 
 

Povleci 

navzdol z 

enim prstom 

in razširi 

določena 

obvestila 

 
 
 
 

 
Hitre nastavitve 

 
Uporabite hitre nastavitve za enostaven dostop do nastavitev 

brezžične povezave, upravljanje svetlosti zaslona, odpiranje 

glavnega menija nastavitev in drugo. Odpiranje hitrih nastavitev: 
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•    na tablicah: povlecite navzdol z desnega zgornjega kota 

poljubnega ekrana 

•    na telefonih: z dvema prstoma povlecite navzdol z vrha  

ekrana 

 
Hitre nastavitve so na sistemih Nexus 4 in Nexus 5 takšne.  

 
Preklopi na 

obvestila 

 

 

Odpri vse 
nastavitve 

 

 

 

 

Dotakni se 
določene 
nastavitve in jo 
odpri 

 

 
 
 
 

Če imate signal, a nimate internetne povezave, so črtice, ki 

prikazujejo moč brezžične povezave ali mobilnega signala, 

oranžne. 

 
Na tablicah lahko v hitrih nastavitvah nastavite tudi zaklepanje in 

odklepanje samodejnega obračanja zaslona. 

 
Zaklepanje zaslona 

 
Če nastavite zaklepanje, zaslon potemni in se zaklene, ko telefon 

preklopi v dremež ali ko pritisnete gumb za vklop. 
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Nastavite lahko zaklepanja različnih jakosti z uporabo nastavitev 
zaklepanja: 

 

1. Pojdite na  Nastavitve > Osebne nastavitve > Varnost > 
Zaklepanje zaslona. 
2. Dotaknite se želene vrste zaklepanja. 

 

 
Aktivnosti zaklepanja zaslona 

 
Z zaklenjenega zaslona: 

 
•    Če imate tablico, ki je nastavljena za več kot enega uporabnika, 

se morate morda najprej dotakniti svoje slike na dnu ekrana, da 

se prikaže vaš zaklenjen zaslon. 

•    Na telefonu je ne glede na izbrano zaklepanje vedno enostavno 

posneti slike. Povlecite levo z desnega roba, da se prikaže 

fotoaparat. 

•    Google Now odprete z zaklenjenega zaslona tako, da na 

zaklenjenem zaslonu povlečete od zgoraj navzdol. Vpišite svoj 

PIN, vzorec ali geslo, ko je to zahtevano. 

 
Za več informacij obiščite Prilagodi zaklenjen zaslon. 

 

 
Odklepanje z obrazom 

 

Odklepanje z obrazom je ena od ponujenih možnosti. Ko jo 

nastavite, lahko odklenete telefon samo s tem, da ga pogledate. 

Čeprav odklepanje z obrazom ni tako varno kot vzorec, PIN ali 

geslo, je lahko priročno in zabavno. 

 
 

NASVET: Ko ste nastavili odklepanje z obrazom, poglejte 

pod Nastavitve > Osebne nastavitve > Varnost za še 

dve dodatni nastavitvi: Izboljšaj prepoznavanje obrazov 

in Preveri živost. Z uporabo teh nastavitev bo odklepanje 

z obrazom zanesljivejše in varnejše. 

http://support.google.com/go/lockscreen
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Android Beam 
 

Spletno stran, videoposnetek ali drugo vsebino zaslona lahko 

pošljete v drugo napravo tako, da napravi približate (običajno 

zadnji strani). 

 
Preden začnete:  Poskrbite, da sta obe napravi odklenjeni in 

opremljeni s funkcijo NFC (Near Field Communication) ter da sta 

vklopljeni funkciji NFC in Android Beam. Vklop preverite v meniju 

Nastavitve > Brezžične povezave in omrežja > Več. Prav tako 

se prepričajte, da veste, kje na zadnjih straneh naprav se nahaja 

področje NFC - po navadi v sredini. 

 
1.  Odprite zaslon, na katerem je nekaj, kar želite deliti, na 

primer, spletna stran, videoposnetek v YouTubu ali stran 

mesta v Google Zemljevidih. 

2.  Hrbtno stran naprave premaknite proti hrbtni strani druge 

naprave. Ko napravi vzpostavita povezavo, slišite zvok, slika na 

zaslonu se pomanjša in prikaže se sporočilo Dotaknite se in 

pošljite. 

3. Dotaknite se poljubnega mesta na zaslonu. 

Druga naprava prikaže preneseno vsebino. Če ustrezna 

aplikacija ni nameščena, Google Play odpre zaslon, s katerega 

lahko prijatelj prenese aplikacijo. 

 

Če želite vklopiti NFC, odprite Nastavitve > 

Brezžične povezave in omrežja > Več > NFC. 
 

 
Nastavitve 

 
Če želite vklopiti Android Beam, odprite Nastavitve > 
Brezžične povezave 

in omrežja > Več > Android Beam. 

Dotakni se in plačaj 
 

Ko je NFC vklopljen, lahko uporabite funkcijo Dotakni se in plačaj za 

plačilo elementov tako, da se z vašim telefonom dotaknete čitalnika 

na blagajni. Za upravljanje vaših aplikacij Dotakni se in plačaj: 
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1. Odprite Nastavitve > Naprava > Dotakni se in plačaj. 

2. Dotaknite se tiste aplikacije, ki naj bo privzeta aplikacija za 
plačevanje. 

 

Če vaš telefon nima privzete aplikacije kot je, na primer, Google 

Wallet, lahko v Google Play poiščete druge plačilne aplikacije. 

 
 

POMEMBNO: Dotakni se in plačaj upravlja aplikacije, kot je 

Google Wallet. Nastavitev Dotakni se in plačaj se ne 

nanaša na Android Beam in ne vključuje določenih aplikacij, 

kot so aplikacije za prenos denarja. 

 
 
 

Tiskanje 
 

S sistemom Android 4.4 lahko tiskate vsebino določenih 

zaslonov (kot na primer spletne strani, ki se prikazujejo v 

brskalniku Chrome) na tiskalniku, ki se nahaja na istem 

brezžičnem omrežju kot vaša naprava Android. 

 
Pred tiskanjem morate imeti na svoji napravi nameščen tiskalnik. 
Katere storitve so trenutno na voljo, lahko preverite v meniju 
Nastavitve > Sistemske nastavitve > Tiskanje  
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Tukaj lahko odprete vse storitve, ki so na voljo, in jih vklopite ali 

izklopite, preverite, pri katerih tiskalnikih so na voljo, dodate nove 

tiskalnike in prilagodite nastavitve storitev. 

 
Za tiskanje dokumenta, kot je spletna stran v brskalniku Chrome: 

 
1. Pojdite na Meni > Tiskaj. 

2.  V pogovornem oknu nastavite tiskalnik, kopije, postavitev 

papirja itd. 

3. Dotaknite se besede Tiskaj. 
 

 
Chromecast 

 
Chromecast je majhna naprava, ki se priklopi na zadnjo stran 

vašega televizorja. Omogoča vam pošiljanje videoposnetkov in 

glasbe neposredno s telefona ali tablice na televizor. Trenutno so 

podprte naslednje aplikacije: 

 
•    YouTube 

•    Netflix 

•    Google Play Movies & TV 

•    Google Play Music 

•    Hulu Plus 

 
Preverite, ali vaš telefon ali tablica uporabljata enako brezžično 

povezavo kot Chromecast in ali je Chromecast izbran kot  

vhod vira na televizorju. 

 
Če želite prikazati vsebino vašega telefona ali tablice na televizorju: 

 
1. Odprite posnetek v eni od zgoraj naštetih aplikacij. 

2. Dotaknite se gumba  Predvajaj . 
3. Predvajajte vsebino kot po navadi in predvajala se bo na 
televizorju. 

 
Za več informacij obiščite Predvajanje iz aplikacij na TV. 

http://www.google.com/chromecast
http://support.google.com/chromecast/go/apps
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Shranjevanje datotek 
 

V sistemu Android 4.4 je enostavno shranjevati fotografije, 

posnetke in druge datoteke v vašem telefonu, brskati po njih in jih 

pripeti v elektronsko pošto, sporočilo itd. Shranjene slike lahko 

uporabite tudi za ozadje domačega zaslona. 

 
Če želite, na primer, pripeti sliko v elektronsko pošto, ki jo pišete, 

odprite Meni > Pripni sliko ali Pripni posnetek. 

 
Pojavi se zbirka predoglednih sličic. Če želite več možnosti, se 

dotaknite ikone Predal  zgoraj levo. Prikazalo se bo nekaj takšnega: 
 

 
 

Od tu lahko gledate katerega koli od naslednjih virov: 

 
•    Najnovejše prikaže fotografije ali posnetke, ki ste jih pred 

kratkim posneli ali gledali 

•    Pogon vam omogoča pripenjanje dokumentov s pogona, 

povezanih z vašim računom. 

•    Slike prikaže vse slike, posnetke ali druge podobe na vaši 

napravi. 

•    Prenosi vključujejo večino datotek (brez vsebine Play), ki ste 

jih prenesli iz elektronske pošte ali spleta 
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•    Galerija vam omogoča brskanje po slikah in posnetkih, ki ste 

jih prenesli na vaš račun. 
 

 
Prenosi 

Uporabite aplikacijo Prenosi za pogled, odpiranje ali 

brisanje datotek, ki ste jih shranili z Gmaila ali drugih 

virov (ne vključuje knjig, posnetkov, revij in drugih 

medijev Google Play). 
 

V aplikaciji Prenosi: 
•    Dotaknite se elementa, da ga odprete. 

•   Če želite videti prejšnje prenose, se dotaknite njihovih naslovov. 

•   S kljukico označite elemente, ki jih želite deliti in se dotaknite 

ikone Deli . Na seznamu izberite način deljenja z 

drugimi. 

•   S kljukico izberite elemente, ki jih želite izbrisati. Nato se 

dotaknite ikone koša . 

•   Na dnu zaslona se dotaknite možnosti Razvrsti po velikosti 

ali Razvrsti po datumu, da preklopite med načinoma 

razvrščanja. 

 
Google Play vsebino, ki jo kupite ali si jo izposodite, pretočno 

predvaja iz Googlovih strežnikov, medtem ko jo predvajate, zato 

vsebina ne zasede trajnega pomnilniškega prostora.  Četudi lahko 

knjige, filme in drugo vsebino pripnete (prenesete) z vašimi 

Google Play aplikacijami in do njih dostopate brez povezave, se 

vsebina z Google Play nikoli ne pojavi med Prenosi. 

 
Upravitelj naprave Android 

 
Če telefon ali tablico izgubite, vam lahko vaš upravitelj naprave 
Android pomaga poiskati njeno približno lokacijo, sproži zvonjenje, 
jo zaklene ali izbriše podatke. 

 
Te možnosti so privzeto vključene. Če jih želite pregledati ali 

spremeniti, odprite aplikacijo Google nastavitve  in se dotaknite 
možnosti Upravitelj naprave Android. 
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Če izgubite svojo napravo, pojdite na Upravitelj naprave Android in 

sledite navodilom. 

 
Posnetki strani 

 
Če želite posneti stran na napravah izdaj Nexus ali Google Play: 

 
1.  Preverite, ali je slika, ki jo želite posneti, res na zaslonu. 

2. Hkrati pritisnite gumba za Vklop in Znižaj glasnost . 

 
Posnetek strani se samodejno shrani v vašo galerijo. 

 
NASVET: Če želite posnetek zaslona preprosto deliti z 

drugimi prek Gmaila, Googla+ ali druge storitve, povlecite 

zaslon z obvestili navzdol in se zraven predogleda posnetka 

zaslona dotaknite ikone za deljenje z drugimi.  

http://support.google.com/accounts/go/adm
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3 
 

Uporaba tipkovnice 
 
 
 
 
 

Vpiši in spremeni besedilo 
 

Za vnos besedila uporabite tipkovnico na zaslonu. Tako se to vidi 

na sistemu Nexus 7: 

 
Za vpis se 

dotakni 

predloga 

Za vpis tega 

znaka se 

dotakni in 

zadrži 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za pregled 
nastavitev vnosa in 
tipkovnice se 
dotakni in zadrži 

Za več možnosti, 

vključno z eMoji, 

se dotakni in 

zadrži 
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Tipkovnice na tablicah imajo podobne funkcije. Če želite 

tipkovnico odstraniti z zaslona, se dotaknite gumba Nazaj pod 

njo.  

Nekatere aplikacije samodejno odprejo tipkovnico. Druge 

zahtevajo, da se najprej dotaknete mesta za vnos besedila. 

 
Osnovno urejanje 

 
•    Postavitev na mesto vnosa. Dotaknite se mesta, kjer želite 

pisati. Kurzor utripa na novem mestu in pod njim se pojavi 

modri zavihek. Za pomik kurzorja povlecite zavihek. 

•    Izbira besedila. Dotaknite se in zadržite ali se dvakrat 

dotaknite besedila. Najbližja beseda se označi z zavihkom na 

vsaki strani izbrane besede. Za spremembo izbire povlecite 

zavihke. Zavihek po nekaj trenutkih izgine. Če želite, da se 

ponovno pojavi, se znova dotaknite besedila. 

•    Izbris besedila. Dotaknite se  in zbrišite označeno 

besedilo ali znake pred kurzorjem. 

•    Vpis velikih črk. Enkrat se dotaknite tipke Shift, da 

preklopite na velike črke za en vpis, 

ali se med tipkanjem dotaknite in zadržite  tipko Shift. Ko 

spustite tipko, se ponovno prikažejo male črke. 

•    Vklop velikih črk. Dvakrat se dotaknite tipke Shift  ali se 

je dotaknite in jo zadržite, da se spremeni v . Za priklic 

malih črk se ponovno dotaknite tipke Shift . 
•    Izreži, kopiraj, prilepi. Izberite besedilo, ki ga želite spreminjati. 

Nato se dotaknite ikon Izreži  ali Prilepi . Če v odložišču 

kak vnos čaka na lepljenje, boste videli tudi gum Prilepi: 
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Emoji 
 

Android 4.4 zelo širi raznolikost emojev, ki so vam na voljo. Na 

telefonu se dotaknite tipke Return in jo zadržite za prikaz emojev. 
Na tablici se le dotaknite simbola Emoji spodaj desno. 

 

Prikazala se bo takšna preglednica. Med kategorijami se premikate 

tako, da povlečete levo ali desno, ali se dotaknete simbolov v zgornji 
vrstici. Za vnos emoja se ga dotaknite. 
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Uporaba predlaganih besed 
 

1. Dotaknite se mesta, kamor želite vpisati besedilo. 

2.  Pričnite s pisanjem. Ko se beseda, ki jo želite, prikaže na 

seznamu nad tipkovnico, se je dotaknite. 

3.  Še naprej se dotikajte besed, razen če se tista, ki jo želite, 

ne prikaže. Če je tako, jo vpišite v celoti. 

Android vam bo ob vpisovanju še naprej predlagal besede. 

 
Če želite spremeniti tipkovnico in načine vpisa, odprite 

Nastavitve > Osebne nastavitve > Jezik in vnos 
 
 

Nastavitv
e 

Za vklop ali izklop predlaganih besed odprite 

Nastavitve > Osebne nastavitve > Jezik in vnos > 
Tipkovnica 

in načini vpisa > Tipkovnica Android. Dotaknite 

se ikone Nastavitve, nato označite izbiro zraven 

možnosti Predlagane besede. 

 

Pisanje z drsenjem 
 

Pisanje z drsenjem deluje najbolje za angleški jezik. Kakovost se 

spreminja pri drugih jezikih, nekateri pa tega še ne podpirajo. 

 
Za vnos besede s pisanjem z drsenjem: 

 
1.  Dotaknite se mesta, kamor želite pisati, da se odpre tipkovnica. 

2. Počasi povlecite s prstom preko črk besede,ki jo želite vpisati. 

3.  Dvignite prst, ko se beseda, ki jo pišete, izpiše v plavajočem 

predogledu ali na sredini traku s predlogi. Za izbiro druge besede 

na traku s predlogi se je dotaknite. 

 
Če se beseda, ki jo vpisujete, med takim načinom pisanja ne 

izpiše, jo lahko vpišete ročno. Če želite besedo med pisanjem z 

drsenjem spremeniti, 
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se je dotaknite in na traku s predlogi se bodo pokazale druge 

možnosti. 

 
 

NASVET: Če bi radi poudarili posamezne črke, ko 

tipkovnica npr. prikaže podobno besedo namesto tiste, ki jo 

želite, se za trenutek ustavite nad njo, preden nadaljujete na 

naslednjo črko. 

 

 
 

Uporabite pisanje z drsenjem brez preslednice 
 

Ko pišete z drsenjem, ne potrebujete preslednice. Samo 

nadaljujte z drsenjem po črkah, ki jih želite vpisati, nato dvignite 

prst in začnite pisati naslednjo besedo. 

 

 
Nastavitve 

Nastavitve pisanja z drsenjem spremenite v meniju 
Nastavitve 

> Jezik in vnos > Tipkovnica in načini vnosa > 

Tipkovnica Android. Dotaknite se možnosti 

Nastavitve in pojdite na Pisanje z drsenjem. 

 

 

Slovarji tipkovnice 
 

Za upravljanje slovarjev tipkovnice odprite Nastavitve > 

Osebne nastavitve > Jezik in vnos. 

 
Osebni slovar 

 
Osebnemu slovarju lahko dodate svoje besede, tako da si jih 

naprava zapomni.  Dotaknite se možnosti Osebni slovar, nato 

ikone Dodaj, da dodate besedo ali besedno zvezo vključno z 

bližnjico. 
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Dodatni slovarji 
 

1. Zraven možnosti Tipkovnica Android se dotaknite ikone 

Nastavitve . 
2. Dotaknite se možnosti Dodatni slovarji. Prikazali se bodo slovarji 

za druge jezike, ki jih lahko prenesete na svoj telefon. 
3. Dotaknite se želenega slovarja, nato možnosti Namesti. 

 

 
Vpis besedila z govorom 

 
Besedilo lahko vnesete z govorom na večini mest, kjer lahko 

besedilo vnesete s tipkovnico. 

 
1.  Dotaknite se besedilnega polja ali lokacije v besedilu, ki ste ga 

že vnesli. 

2. Dotaknite se tipke mikrofona  na tipkovnici na zaslonu. 

3.  Ko zagledate sliko mikrofona, izgovorite, kar želite napisati. 

 
Samo v angleščini lahko za vnos ločil izgovorite “comma” 

(vejica), “period” (pika), “question mark” (vprašaj), “exclamation 

mark” ali “exclamation point” (klicaj). 

 
Ko se ustavite, storitev razpoznavanja govora zapiše izrečeno  

v besedilno polje v obliki podčrtanega besedila.  Podčrtano 

besedilo lahko zbrišete z dotikom tipke Delete (Briši).  Črta pod 

besedilom izgine, ko začnete vnašati več besedila z govorom ali s 

tipkanjem. 

 
Za boljšo obdelavo vašega govornega vnosa Google po potrebi 

posname nekaj sekund hrupa iz ozadja v začasni spomin. Ta 

posnetek se za kratek čas zabeleži samo na aparatu in se ne pošlje 

Googlu. 
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Nastavitve 

 

Govorne nastavitve vašega telefona lahko 

spremenite v meniju Nastavitve > Osebne 

nastavitve > Jezik in vnos. 
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4 
 

Preizkusi nekatere 
aplikacije 

 
 
 
 
 

Vse aplikacije 
 

Vse aplikacije prikažete tako, da se na katerem koli 
domačem zaslonu dotaknete ikone Vse aplikacije. 

 
 

Vse 
aplikacije 

Tukaj si lahko ogledate vse svoje aplikacije, 

vključno s tistimi, ki ste jih prenesli iz storitve 

Google Play. Ikone aplikacij lahko premaknete na 

kateri koli domači zaslon. 

 
Na zaslonu Vse aplikacije lahko: 
•    Se premikate med zasloni:  Hitro povlecite levo ali desno. 

•   Odprete aplikacijo:  Dotaknite se njene ikone. 

• Postavite ikono aplikacije na zaslon Domov:  Dotaknite se 

ikone aplikacije in jo pridržite, pomaknite prst in ga na 

želenem mestu dvignite, da spustite ikono. 

•    Brskate po pripomočkih: Na vrhu katerega koli zaslona Vse 

aplikacije se dotaknite zavihka Pripomočki. 

• Pridobite več aplikacij:  Dotaknite se ikone Play Store na 

seznamu ikon aplikacij ali ikone Shop zgoraj desno. 
 

Če želite odstraniti ikono aplikacije z domačega zaslona, se je 

dotaknite in jo pridržite, podrsajte s prstom proti vrhu zaslona in 

spustite aplikacijo na ikono Odstrani       . 
. 
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Če si želite na zaslonu Vse aplikacije ogledati podatke o aplikaciji, 

se je dotaknite in jo pridržite, podrsajte s prstom proti vrhu zaslona 

in spustite aplikacijo na ikono Podatki o aplikaciji . 

 
 

NASVET: Nekatere aplikacije lahko škodijo vam ali vaši 

napravi. Vendar pa za naprave izdaj Nexus ali Google Play 

ne rabite kupovati protivirusne opreme. Google lahko 

preveri aplikacije in prepreči namestitev škodljive opreme. 

Za nadzorovanje preverjanja aplikacij odprite Nastavitve 

Google > Preveri aplikacije. Za več podrobnosti obiščite 

Varovanje pred škodljivimi aplikacijami. 

 

 
 

Google Play 
 

 
Play Store 

Google Play združuje vse vaše priljubljene vsebine 

na enem mestu: filme, TV oddaje, knjige, glasbo, 

revije, aplikacije itd., tako da lahko do njih dostopate 

z vaše poljubne naprave. Aplikacijo Google Play 

Store odprete z dotikom ikone Play Store. 

 
Če ste v preteklosti že kupovali na Google Play, boste samodejno 

imeli dostop do teh vsebin s katero koli napravo Android. Preverite 

le, da ste se prijavili z enakim uporabniškim računom, s katerim ste 

vsebine kupili. Kako preverite: 

 
1. Odprite aplikacijo Play Store. 

2. Dotaknite se ikone Predal  zgoraj levo. 
 

Od tukaj lahko gledate svoj trenutni račun ali preklopite na 

drugega, preverite svoje nakupe, seznam želja in podobno. 

 
Za nastavitev izbire, brisanje zgodovine brskanja in vklopa 

uporabniškega nadzora, odprite Meni > Nastavitve. Za filtriranje 

aplikacij Android, na primer, 

http://support.google.com/nexus/go/verify
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glede na njihov nivo zrelosti ali glede na zahtevan PIN pred 

zaključkom nakupa, se dotaknite možnosti Filtriranje vsebine ali 

Geslo. 

 

Do vaše vsebine lahko dostopate z uporabo poljubne ikone Google 

Play na zaslonu Vse aplikacije. 

 

 
 

Podpora Google Play 
 

Za podrobnejše informacije o aplikaciji Google Play, vključno z 

možnostmi podpore telefona in elektronske pošte, obiščite 

support.google.com/googleplay. 

 
Telefon 

 

 
 

Telefon 

Z uporabo telefona izdaj Nexus ali Google Play lahko 

kličete z aplikacijami Telefon, Stiki ali z drugo 

aplikacijo oz. pripomočkom, ki prikazuje informacije o 

stikih.  Kjerkoli vidite številko, se je lahko v večini 

primerov tudi dotaknete in kličete.  

 
Za klic iz aplikacije: 
1. Dotaknite se ikone Telefon na domačem zaslonu ali zaslonu Vse 

aplikacije. 

2. Za izbiro osebe, ki jo želite poklicati, se pomikajte gor in dol ali jo 
poiščite. 
Če vam je tipkovnica v napoto, se dotaknite gumba Nazaj, da 
izgine. 

3. Za klic se dotaknite imena stika. 

Za pregled zadnjih klicev se dotaknite ikone zgodovine klicev  
na dnu zaslona. Za uporabo tipkovnice se dotaknite ikone 

Tipkovnica. 

http://support.google.com/googleplay
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NASVET: Samo na napravah Nexus 4 in Nexus 5 lahko 

Googlova identifikacija klicatelja identificira vhodne in izhodne 

številke, tudi za klicatelje, ki jih nimate shranjenih med Stiki.     

 

 
Za več podrobnosti obiščite Uporaba telefona. 

 

 
Gmail 

 
Aplikacija Gmail omogoča branje in pisanje e-poštnih 

sporočil v kateri koli mobilni napravi. Odprete jo tako, 

da se na začetnem zaslonu ali 

zaslonu z vsemi aplikacijami dotaknete ikone Gmail. 
Gmail 

 

Vendar pri Gmailu ne gre samo za e-pošto.  Z Gmail računom se 

lahko prijavite v vse Googlove aplikacije in storitve, vključno s temi 

in mnogimi drugimi: 

 
• Google Now – ob primernem času vam prikaže ustrezne 

informacije  

•    Koledar 

•    Stiki – s podatki o vaših stikih 

•    Google Drive – za delo z dokumenti, preglednicami ali risbami 

 
Med prebiranjem sporočila: 

 
• Dotaknite se ikon in menija ob zgornjem robu zaslona, da 

arhivirate, zavržete ali označite sporočilo oziroma izvedete 

morebitno drugo dejanje na njem. 

•   Če želite prebrati prejšnji ali naslednji pogovor, povlecite v levo ali 
desno. 

 
Uredite svoje pogovore: Za izbiro pogovora se ga dotaknite v 

nabiralniku in ga zadržite. Za upravljanje izbranih sporočil uporabite 

ikone in meni ob vrhu zaslona. 

http://support.google.com/nexus/go/phone
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Če želite spremeniti nastavitve, dodati račun ali poiskati pomoč, 

se dotaknite ikone meni ali gumba. 

 
Ne glede na to, kje v Gmailu se nahajate, lahko vedno greste nazaj v 

nabiralnik z dotikom ikone Gmail  na vrhu zaslona. 
 

V nabiralniku se dotaknite te iste ikone za odpiranje predala, ki 

razkrije račune, ki so na voljo, etikete in tako naprej. 

 
Za več informacij obiščite Pomoč Gmail. 

 
 

NASVET: Če uporabljate Microsoft Exchange, morate 

nastaviti aplikacijo Email        , ki je na voljo  pod možnostjo 

Vse aplikacije        . 

 
 

Kamera 
 

 
Kamera 

Aplikacija Kamera vam omogoča fotografiranje, 

panoramsko fotografiranje, snemanje posnetkov in 

360° sferne posnetke, vključno s tem, kar se nahaja 

pod in nad vami. 

 
Za zagon kamere: 

 
•    Z zaklenjenega zaslona povlecite z desne na levo. 

•    Na domačem zaslonu se dotaknite ikone Kamera. 

 
Ko prvič odprete kamero, vas bo morda vprašala, ali si želite 

zapomniti lokacije slik. To vam, na primer, omogoča označevanje 

lokacije določene slike na Google zemljevidu. 

http://support.google.com/nexus/?p=7_gmail
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Zaslonka in druge funkcionalnosti lebdijo nad uokvirjeno sliko na 

dnu zaslona. 

 
 

Ikona kamere prikazuje način kamere. Za slikanje fotografij v 

tem načinu: 

 
1. Uokvirite vaš predmet in pazite na fokusirni krožec: 

 
Če želite sliko fokusirati na drugem delu slike, se ga 
dotaknite. 

2. Ko okvir krožca za fokus spremeni barvo, se dotaknite zaslonke. 

3. Če želite pogledati sliko, ki ste jo ravnokar posneli, povlecite z 
desne na levo. To naredite še za ogled ostalih slik v vaši galeriji. 

 
Če želite spremeniti način, se dotaknite ikone Način: 

 
Posnetek 

Za začetek snemanja posnetkov se dotaknite rdečega 

gumba zaslonke. Za zaključek snemanja se ga 

ponovno dotaknite. 

 
Panorama 

Za panoramske slike se dotaknite modrega gumba 

zaslonke, se počasi premikajte čez sceno in se 

dotaknite gumba za konec slikanja.  



PRIROČNIK ZA HITRI ZAČETEK 
UPORABE 

PREIZKUSI 
NEKATERE 
APLIKACIJE 

39 

 

Foto sfera 

Za slikanje 360° posnetkov se premikajte ali nagibajte, 

dokler se krog v središču zaslona ne premakne preko 

bele pike in posname ta del slike. Premikajte se preko 

pik, dokler ne končate, nato se dotaknite gumba 

zaslonke in končajte snemanje. 

 
Za spremembo nastavitev, kot je bliskavica, izpostavljenost in 

podobno, se dotaknite kroga desno od zaslonke. 

 
 

NASVET NEXUS 5: HDR+ na Nexusu 5 samodejno posname 

hitro serijo posnetkov, ki jih združi in vam nato ponudi 

najboljši mogoč posnetek. Dnevni posnetki so živahni s 

čistimi sencami, nočni pa ostri z manj hrupa. 

 
HDR+ vklopite tako, da se dotaknete kroga desno od 

zaslonke in nato HDR. 

 
 

Za več podrobnosti obiščite Pomoč Kamera in galerija. 
 

 
Galerija 

 

 
Galerija 

Aplikacija Galerija vam omogoča enostavno 

brskanje po slikah in posnetkih, ki ste jih naredili s 

kamero. Prav tako prikaže posnetke zaslonov, 

sinhronizirane albume G+ ali Picasa in samodejne 

varnostne kopije z drugih naprav. 

 
Če želite odpreti galerijo: 

 
•    iz aplikacije Kamera, povlecite z desne na levo. 

•    z domačega zaslona, se dotaknite ikone Galerija. 

http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
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Če želite na najvišji nivo aplikacije Galerija, se dotaknite ikone 

zgoraj levo. Tam odprite spustni meni za pregled vseh kategorij, 

ki so na voljo. 
 

 
 

Znotraj vsake kategorije lahko brskate po skupini slik, obrezujete, 

spreminjate in označujete slike, ustvarite projekcije, poskrbite, da 

so slike in posnetki na voljo tudi brez povezave, in jih delite s 

prijatelji. 

 
Za več podrobnosti obiščite Pomoč Kamera in galerija. 

 

 
Slike 

 

 
G+ Photos 

Aplikacija G+ Photos vam omogočajo takojšen 

dostop do vseh vaših fotografij in posnetkov, 

povezanih z vašim Google računom, ki je nastavljen 

na vašem telefonu ali tablici. Dotaknite se ikone G+ 

Photos in odprite aplikacijo. 

 
G+ Photos vam lajša varnostno kopiranje vaših fotografij in 

posnetkov, urejanje in deljenje s prijatelji. 

http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
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Lahko brskate, iščete, obrezujete, spreminjate in označujete slike, 

ustvarite albume in uporabite Google+, da jih delite s krogom 

prijateljev. Če želite deliti fotografijo ali album, se dotaknite ikone 

Deli . 
Za več podrobnosti obiščite Pomoč Fotografije. 

 

 
Stiki 

 

 
Stiki 

Aplikacija Stiki ponuja hiter dostop do vseh, ki jih 

želite doseči.  Odprete jo tako, da se na zaslonu 

Domov ali zaslonu Vse aplikacije dotaknete ikone 

Stiki. 

 
Ko prvič vklopite telefon in se prijavite z Google računom, se 

morebitni obstoječi stiki v računu sinhronizirajo z aplikacijo Stiki.  

Po tem so vsi vaši stiki vedno samodejno sinhronizirani v telefonu, 

drugi napravi ali spletnem brskalniku. 

 
Če uporabljate Exchange, lahko tudi te podatke sinhronizirate z 

aplikacijo Stiki. 

 
Vsi podatki iz aplikacije Stiki so na voljo v Gmailu, aplikaciji Google 
Talk 

http://support.google.com/plus/go/photos
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in drugih aplikacijah. Ko dodajate stike iz različnih virov, jih 

aplikacija Stiki sinhronizira z vsemi aplikacijami in storitvami, v 

katerih jih potrebujete. 

 
Ko odprete aplikacijo Stiki, imate na voljo te možnosti: 

 
• Prikažete vse stike, priljubljene ali skupine.  Izberite v 

zgornjem levem kotu zaslona. 

• Preberete podrobnosti.  Če želite videti podrobnosti stika 

ali skupine, se dotaknite imena. 

• Prikažete zadnje dejavnosti. Ko odprete stik, hitro povlecite 

v desno, da se prikažejo zadnje posodobitve. 

• Uredite podrobnosti.  Ko si ogledujete stik, se dotaknite ikon 

na vrhu zaslona ali ikone menija , če želite iskati stike, 

urejati ali deliti podrobnosti stika z drugimi, izbrisati stik in 

podobno.  Če želite stik dodati na seznam priljubljenih, se 

dotaknite zvezdice zraven imena stika. 

•    Spremenite nastavitve.  Ko ste na zaslonu z glavnim 

seznamom, se za uvoz ali izvoz stikov, izbiro možnosti prikaza 

za zavihka »Skupine« in »Vse« ter dodajanje ali urejanje 

računov dotaknite ikone Meni. 

 
Ne glede na to, kje v Stikih ste, se lahko na glavni seznam vrnete 

tako, da se na vrhu zaslona dotaknete ikone Stiki . 
Za več informacij obiščite Pomoč stiki. 

 
Druženje in SMS 

 

 
Druženje 

Aplikacija Druženje vam omogoča pošiljanje in 

prejemanje takojšnjih sporočil in video klicev, 

vključno s kratkimi sporočili. Dotaknite se ikone 

Druženje na domačem zaslonu ali zaslonu Vse 

aplikacije in jo odprite. 

 

Za zagon druženja ali kratkih sporočil se dotaknite ikone Dodaj 

 na vrhu glavnega zaslona Druženja in začnite vpisovati ime, 

http://support.google.com/nexus/?p=7_people
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elektronski naslov ali telefonsko številko. Medtem ko pišete, se 

pojavijo imena in številke iz vaših stikov, ki ustrezajo vnosu. 

 
Naslednji koraki so odvisni od vrste druženja, ki ga želite zagnati: 

 
•    SMS sporočilo: dotaknite se telefonske številke. 

•    Besedilo druženja: dotaknite se imena. 

•    Video klic: dotaknite se imena, nato se dotaknite ikone Posnetek 

na vrhu zaslona. 

 
Preklapljate lahko z enega načina sporočanja na drugi, ali v 

primeru SMS na drugo številko, tako da se dotaknete spustnega 

menija na vrhu ekrana. 

 
Za prilagoditev obveščanja in ostalih nastavitev izberite Meni > 

Nastavitve. 

 
Za več podrobnosti obiščite Pomoč druženja. 

 
Koledar 

 
Uporabite aplikacijo Koledar za pregled in urejanje 

vašega urnika. Odprete ga z dotikom na ikono 

Koledar na domačem zaslonu ali zaslonu Vse 
aplikacije. 

Koledar 

 
Ko prvič nastavite napravo Android, jo imate možnost nastaviti 

tako, da uporablja Google račun (kot je Gmail). Prvič, ko odprete 

aplikacijo Koledar na vašem telefonu ali tablici, prikaže vse 

obstoječe dogodke v koledarju za ta Google račun. 

 
Ko spreminjate dogodke, se ti samodejno sinhronizirajo na vseh 

mestih, kjer jih potrebujete. 

https://support.google.com/hangouts
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Če želite spremeniti pogled koledarja, izberite Dan, Teden, Mesec 

ali Dnevni red na vrhu zaslona. 

 
S katerega koli od teh pogledov lahko: 

 
•    berete ali urejate podrobnosti dogodka. Za pogled podrobnosti 
se dotaknite dogodka. 

•    upravljate dogodke in koledarje. Dotaknite se ikon vzdolž 

vrha zaslona ali menija in poiščite ali ustvarite dogodke, se 

vrnite na današnji datum ali spremenite nastavitve. 

 
Če želite poslati pošto vsem, ki so povabljeni na nek dogodek, imate 

dve možnosti: 

 
•    Kadarkoli odprite dogodek v aplikaciji Koledar in se dotaknite 

Piši gostom. 

•    Ko se tik pred pričetkom sestanka pojavi obvestilo o dogodku, 

povlecite navzdol vrstico z obvestili. Nato po potrebi povlecite z 

enim prstom, da razširite obvestilo in se dotaknite možnosti Piši 

gostom. 

 
Za več informacij obiščite Pomoč koledarja. 

http://support.google.com/nexus/?p=7_calendar


PRIROČNIK ZA HITRI ZAČETEK 
UPORABE 

NASTAVIT
VE 

45 

 

5 
 

Nastavitve 
 
 
 
 

Večina aplikacij vključuje svoje nastavitve, po navadi so na 

napravah Nexus na voljo v meniju  Meni > Nastavitve ali na 

nekaterih napravah izdaj Google Play pod gumbom Meni. 
 

Najhitrejši način za prilagajanje pogosto uporabljenih sistemskih 

nastavitev, kot so brezžična povezava in svetlost, je preko hitrih 

nastavitev. To so hitre nastavitve za telefon Nexus: 

 
Preklopi na 

obvestila 

 

 
Odpri vse 

nastavitve 

 
 
 
 

Dotakni se 

določene nastavitve 

in jo odpri 
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Odpiranje hitrih nastavitev: 

 
•    na tablicah: povlecite navzdol z desnega zgornjega kota 

poljubnega ekrana. 

•    na telefonih: z dvema prstoma povlecite navzdol z vrha zaslona. 

 
Če želite odpreti aplikacijo Nastavitve iz hitrih nastavitev, se 

dotaknite ikone Nastavitve. 

 
Aplikacija Nastavitve nadzira ključne nastavitve 

Androida za omrežje, strojno opremo, lokacijo, 

varnost, jezik, račune in tako naprej. 

Nastavitve 

 

Nastavitve lahko odprete tudi iz Vseh aplikacij. Če želite več 

informacij o večini zaslonov nastavitve, izberite Pomoč iz menija 

zaslona. 

 
To so glavni tipi sistemskih nastavitev, ki so na voljo. Kliknite 

povezave za povezane članke, ki nudijo pomoč. 

 
•    Brezžične povezave in omrežje. Wi-Fi, Bluetooth, prenos 

podatkov, Android Beam in povezane nastavitve 

•    Naprava. Zvok, baterija, v pripravljenosti in druge nastavitve 
zaslona. 

•    Osebne nastavitve. Lokacija, jezik in možnosti varnostnega 

kopiranja/ponastavitev. 

•    Osebne nastavitve > Varnost. Gesla in certifikati, preverjanje 

aplikacij, zaklepanje zaslona in šifriranje. 
•    Računi. Nastavitve sinhronizacije in druge nastavitve. 

•    Sistem. Datum, čas, dostopnost in informacije o napravi. 

 
Nekatere uporabne nastavitve so na voljo tudi v aplikaciji Google 

nastavitve. 

http://support.google.com/nexus/?p=7_networksettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_devicesettings
http://support.google.com/nexus?p=7_personalsettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_securitysettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_accountsettings
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Nastavitve 

 

Google nastavitve vam omogočajo prilagajanje 

izbire za redno uporabljene aplikacije in storitve 

Google na enem mestu, vključno z Google+, 

lokacijami, iskanjem in Upraviteljem naprave 

Android. 

 
Če želite odpreti Google nastavitve, se dotaknite ikone 

Vse aplikacije. Od tukaj lahko tudi: 

•    nadzirate, kako se prikazujejo Googlovi oglasi, ki temeljijo 

na vaših željah, v aplikacijah, ki niso Googlove, 

•    vidite vse aplikacije, ki imajo dostop do informacij vašega Google 

računa, vključno z vrsto dovoljenega dostopa za vsako 

aplikacijo. 
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6 
 

Dostopnost 
 
 
 
 

Za uporabo možnosti dostopnosti odprite Nastavitve > 

Sistem > Dostopnost. 

 
Za podrobne informacije o nastavljanju teh možnosti obiščite Nexus 

dostopnost. Možnosti za slabovidne vključujejo naslednje: 

 
•    TalkBack je vnaprej nameščen Googlov bralnik zaslona.  Z 

glasovnim odzivom opisuje rezultate dejanj, na primer odpiranje 

aplikacije ter dogodke, kot so obvestila. 

•    Raziskovanje z dotikom je sistemska funkcija, ki deluje s 

funkcijo TalkBack in omogoča, da se dotikate zaslona telefona 

in prek glasovnega odziva izveste, kaj je pod prstom.  Ta 

funkcija je še posebej uporabna za slepe uporabnike. 

•    Nastavitve dostopnosti vam omogočajo spreminjanje možnosti 
zaslona in zvokov 

vaše naprave, kot so povečava črk, sprememba hitrosti 

govorjenja besedil in podobno. 

 
Če ste slabovidni in ne nameravate uporabljati raziskovanja z 

dotikom, obiščite support.google.com/nexus za pomoč v obliki, 

ustrezni za slabovidne. Branje in pomikanje po tej vsebini si lahko 

olajšate s povečavo besedila - samo odprite Chrome in pojdite  

na Meni > Nastavitve > Dostopnost, in povlecite drsnik, da 

prilagodite velikost pisave. 

 
Preizkusite lahko tudi gibe povečevanja, ki vam omogočajo  

http://support.google.com/nexus/?p=7_accessibility
http://support.google.com/nexus/?p=7_accessibility
http://support.google.com/nexus
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povečanje in pomanjšanje slike, kot tudi začasno povečanje tega, 

kar je pod vašim prstom. Če želite preizkusiti gibe povečevanja, 

pojdite na Nastavitve > Dostopnost > Gibi povečevanja. 


