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Prvi del

Uporaba
telefona
Nexus 4

1

Pred
uporabo
Vstavljanje SIM kartice
Pred uporabo telefona morate najprej vstaviti
Mikro SIM kartico. Če kartica ni nameščena, se
na zaklenjenem zaslonu telefona pojavi
sporočilo “Ni SIM kartice”.

Odprtina
gumba za
odstranitev

Vložišče kartice SIM se nahaja na levi strani
telefona pod tipko za glasnost. Gumb za izmet
je majhna okrogla odprtina tik nad vrati
vložišča. Za namestitev nove Mikro SIM
kartice:
1. Vstavite orodje za odstranitev SIM kartice,
ki je priloženo telefonu (ali tanko iglo), v
odprtino za izmet ter čvrsto a nežno
potisnite dokler vložišče ne izskoči.
2. Odstranite vložišče in vstavite Mikro SIM
kartico vanj tako, da so stiki zunaj, odrezani
vogal pa na desni Kartico lahko v vložišče
vstavite samo na en pravilen način.
3. Previdno ponovno namestite vložišče v
režo in ga rahlo potisnite nazaj v telefon.
NASVET: IMEI vašega telefona je
identifikacijska številka, ki se nahaja na
vložišču SIM kartice. Le-to boste morda
potrebovali za potrebe servisiranja
aparata. Predlagamo, da IMEI številko
prepišete ali slikate nalepko na škatli
izdelka.

Polnjenje telefona
Baterija telefona ne bo v celoti napolnjena, ko
boste prvič vzeli v roke vaš Nexus 4.
Priporočamo vam, da baterijo ob prvi
priložnosti popolnoma napolnite.
Če uporabljate polnilec, ki je priložen telefonu,
vstavite en konec podatkovnega kabla v režo
za polnilec na dnu telefona, drugi konec pa
povežite s polnilcem. Polnilec vstavite v
stensko vtičnico.










Polnilci se razlikujejo glede na
državo ali regijo.
Uporabljajte le polnilec in mikro USB
kabel, priložena telefonu Nexus 4.
Uporaba drugačnih polnilcev ali
kablov lahko poškoduje vaš telefon.
Območje vhodne napetosti med
vtičnico in polnilcem je AC 100V–
240V, izhodna napetost polnilca je
DC 5V, 2A.
Polnjenje telefona preko USB kabla,
povezanega z drugimi napravami,
kot so prenosni računalniki, traja dlje
kot polnjenje z polnilcem.
Baterije telefona Nexus 4 ni mogoče
odstraniti. Ne poskušajte odpirati
telefona.

POMEMBNO: Če uporabljate brezžični
polnilec, uporabljajte odobren model v
skladu z navodili. Polnilec Nexus 4
morda ne bo proizvedel dovolj toka za
napajanje brezžičnega polnilca.

PREPOVEDANO
odlaganje
baterije
med
komunalne
odpadke. Simbol prekrižanega
smetnjaka
na
kolesih
prepoveduje odlaganje baterije
med komunalne odpadke.

Nastavitve telefona
Ko prvič vklopite telefon, se pojavi pozdravni
zaslon.
•
•

Za izbiro drugega jezika se dotaknite
menija.
Nato pritisnite Start in sledite navodilom.

Ko bo zahtevano, se prijavite z naslovom

in geslom vašega računa Google. Če ga še
nimate, ga ustvarite.
Elektronski naslov, ki ga uporabljate pri
katerem od naštetih, 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 uporabniških Google računov, jih
lahko dodate kasneje.

Pomikanje po telefonu
Vsak
zaslon
Domov
pokaže
vrstico
priljubljenih:
še en hiter način, kako priti do vaših
aplikacij:

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
zaslona Domov, predstavlja to konec
zgodovine.

Domov
Odpre stran Domov. Če gledate levi
ali desni zaslon Domov, se odpre
osrednji zaslon Domov. Če želite
odpreti Google Now, povlecite
navzgor. Google Now nudi točno to
kar morate vedeti takrat ko to
potrebujete.

Zadnje aplikacije
Odpre seznam s sličicami aplikacij,
ki ste jih nazadnje uporabljali.
Aplikacijo odprete z dotikom.
Sličico odstranite z zaslon 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.

Nastavitve

Na zaslonu Vse aplikacije,
dostopnem v vrstici priljubljenih,
se nahaja ikona Nastavitve, ki
vodi do zaslonov za nastavitve
vašega telefona, kjer lahko
nastavite
omrežje,
zvok,
uporabniški račun in podobno..

NASVET:
Hitre nastavitve lahko
uporabite za preklop med brezžičnimi
omrežji, spremembo osvetlitve zaslona
itd. Hitre nastavitve odprete tako, da z
dvema prstoma povlečete z vrha
navzdol na kateremkoli zaslonu ali z
enim prstom povlečete navzdol in
prikličete vrstico z obvestili in se
dotaknete ikone Hitre nastavitve v
zgornjem desnem kotu.

Na vrhu zaslona se nahaja Google iskanje,
kjer lahko brskate po telefonu ali spletu.
Dotaknite se Google in vpišite iskalne pogoje
ali ikone Mikrofon
in jih govorite. Lahko
rečete tudi "Google" in vašo poizvedbo ter
tako aktivirate glasovno iskanje.

Zasloni Domov – brskanje in
urejanje
Brskanje po zaslonih Domov
Med zasloni Domov se premikate tako, da
povlečete levo ali desno.
V pripomočku Moja knjižnica so prikazane
aplikacije, glasba, filmi, revije, knjige in igre, ki
jih že imate – vključno z brezplačnimi
vsebinami vašega telefona Nexus 4:

Dotaknite
se naslova
in ga
odprite

Ko želite kupiti še več vsebin, preverite
predloge v enem od pripomočkov Play
Recommendations:
Dotakni se in se v
bodoče izogni takim
predlogom

Dotakni se za
več informacij

Dotakni se za drug
predlog

Velikost pripomočka spremenite tako, da se ga
dotaknete in zadržite, nato spustite in
povlečete modre točke. Pripomoček odstranite
tako, da se ga dotaknete in zadržite, nato ga
povlečete do ikone Odstrani na vrhu zaslona.

Uredi zaslone Domov
Če želite na zaslon Domov dodati aplikacijo ali
pripomoček:
1. Pojdite na zaslon Domov, kamor želite
dodati aplikacijo ali pripomoček.
2. Dotaknite se ikone Vse aplikacije
.
3. Po potrebi povlecite na desno, da bi našli
želeno aplikacijo ali pripomoček.
4. Dotaknite se aplikacije ali pripomočka in
zadržite, dokler se ne prikaže zaslon
Domov, povlecite na želeno mesto in
dvignite prst.
Če želite ikono aplikacije ali pripomočka
prestaviti na drugo mesto zaslona Domov:
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.
4. Ikona je na svoji novi poziciji.

Če želite dve ikoni združiti v mapo, hitro
povlecite eno ikono preko druge.
Mapo odprete tako, da se je dotaknete,
preimenujete pa z dotikom njenega 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.
Povleci. Dotaknite se točke in jo zadržite
za trenutek, nato premaknite prst po
zaslonu brez da ga dvignete, do končne
točke. Tako lahko na primer premikate
aplikacije po zaslonu Domov.
Podrsaj. Hitro povlecite prst preko zaslona
brez postanka ob prvem dotiku (da ne bi
česa povlekli). Po zaslonu Domov lahko na
primer podrsate levo ali desno, da pridete
do drugih zaslonov Domov.
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).

•

Obrni zaslon. Usmeritev slike se na večini
zaslon obrača s telefonom, ko ga obračate.
Če želite zakleniti ali odkleniti vodoravno
usmeritev zaslona, povlecite z dvema
prstoma z vrha poljubnega zaslona in se v
Hitrih
nastavitvah
dotaknite
ikone
Usmeritev.

Nastavitve

Opozorilne
zvoke
vašega
telefona,
glasnost
itd.
spremenite
v
meniju
Nastavitve > Telefon > Zvok.
Osvetlitev telefona, velikost črk
itd. spremenite v meniju
Nastavitve > Telefon > Zaslon.

Vpiši
besedilo
govorom

z

Besedilo lahko vnesete z govorom (velja za
angleški jezik) 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.
Za vnos ločil recite “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.

Govorne
nastavitve
vašega
telefona lahko spremenite v
meniju Nastavitve > Osebne
nastavitve > Jezik in vnos.
Nastavitve

Zakaj
račun

uporabiti

Google

Google račun vam omogoča urejanje in dostop
do vaših osebnih informacij s kateregakoli
računalnika ali mobilnega telefona:
•

•

Uporaba Google Play. Google Play združi
vso vašo priljubljeno vsebino na enem
mestu: filme, TV oddaje, knjige, glasbo,
revije, aplikacije in še več. Ko se prijavite s
svojim Google računom, lahko dostopate
do vseh teh vsebin s katerekoli naprave.
Potrebujete le dostop do spleta. V trgovini
Google Play lahko tudi kupujete.
Sinhronizacija in varnostne kopije. Če
napišete osnutek pošte, dodate dogodek
na koledar ali prijateljev naslov, Google
vaše delno sproti varnostno kopira

•

•

•

•

in sinhronizira s poljubnim računalnikom,
kjer uporabljate isti Google račun.
Dostop kjerkoli. Preverite svoj koledar,
elektronsko pošto, sporočila ali družabna
omrežja, ne glede na to, kateri računalnik
ali telefon uporabljate.
Varovane in dostopne informacije.
Google dela neprekinjeno, da bi zavaroval
vaše osebne podatke pred nepooblaščenim
dostopom in da bi vam bile na voljo kadar
jih potrebujete in kjerkoli jih potrebujete.
Poenostavljeni
nakupi.
Z
Google
računom se lahko poveže z Google
Denarnico, ki olajša nakup glasbe, knjig,
aplikacij in še česa v trgovini Google Play
in ostalih spletnih trgovinah.
Uporaba drugih Googlovih storitev. Vaš
Google račun vam omogoča popolno
porabo ostalih Googlovih aplikacij in
storitev, ki bi jih želeli uporabiti, kot so
Gmail, Google Zemljevidi, Navigacija,
Google Play, YouTube, Google Talk,
Sporočila itd.

Novosti Androida
Ne glede na to, ali ste nov ali vnet uporabnik
Androida, poglejte nekatere novosti v Androidu
4.1 in 4.2 (Jelly Bean). Za popoln seznam vseh
sprememb od Androida 4.0 glejte Android 4.1,
Jelly Bean in Android 4.2: A new flavor of Jelly
Bean.
•

•

Tipkanje z drsenjem (Android 4.2)
Namesto tipkanja vsake posamezne črke
uporabite tipkanje z drsenjem za vnos
besede brez dviga prsta. Za presledke vam
ni treba skrbeti, saj so samodejno
postavljeni.
S prstom drsajte preko črk, ki jih želite
vpisati in dvignite prst po vnosu posamezne
besede.
Pripomočki Google Play
Novi pripomočki na zaslonih Domov
prikazujejo zadnje uporabljene aplikacije,
glasbo, filme, knjige ali igre, ki jih že imate,
vključno z vnaprej naloženimi vsebinami
vašega telefona. Drugi pripomočki podajajo
predloge za brskanje po aplikaciji Google
Play.

Za dostop do vsebine na Google Play se
dotaknite
pripomočka.
Dotaknite
se
pripomočka in ga zadržite, če mu želite
spremeniti velikost ali ga odstraniti.
•

Hitre nastavitve(Android 4.2)
Uporabite Hitre nastavitve za enostaven
dostop do nastavitev brezžičnih omrežij,
urejanja osvetlitve zaslona, glavnega
menija za nastavitve itd.
Za dostop do Hitrih nastavitev povlecite dva
prsta iz desnega zgornjega kota, nato pa se
dotaknite ene od postavk in odprite želeno
nastavitev.

•

Razširljiva obvestila
Razširljiva obvestila so se pojavila v
Androidu 4.1 in vključujejo možnost
izvajanja akcij iz samega obvestila. V
Androidu 4.2 lahko s premikom prsta še
enostavneje razširite obvestila.
Obvestila povlecite navzdol z vrha zaslona,
nato podrsajte s prstom po obvestilih
navzdol in jih razširite. Dotaknite se ikone
znotraj obvestila in neposredno izvedite

nalogo.
•

Prerazporeditev zaslonov Domov
Ikono počasi povlecite in s tem pomaknite
ostale ikone ali pripomočke na stran.
Dotaknite se ikone in jo zadržite, nato jo
počasi povlecite do izbranega mesta. Ikono
hitro povlecite preko druge ikone in
ustvarite mapo.

•

Povečava zaslona (Android 4.2)
Slabovidni uporabniki lahko dostopajo do
povečave preko celega zaslona s trikratnim
hitrim dotikom zaslona.
Pojdite na Nastavitve > Sistem > Dostop
> Gibi za povečavo za vklop povečave
zaslona.

•

Google Now
Google Now vam prikaže informacije ob
pravem času. Današnje vreme vam, na
primer, pokaže pred pričetkom vašega dne,
prometno stanje preden greste na delo in
celo rezultat vašega najljubšega moštva
med tekmo.

S sredine dna kateregakoli zaslona
povlecite navzgor ali se dotaknite Googlove
iskalne vrstice na poljubnem zaslonu
Domov.
•
•

Za iskanje recite “Google”
Ko je prikazan zaslon Google Now, lahko
rečete “Google” in aktivirate glasovno
iskanje.
Za iskanje odprite Google Now ter recite
"Google" in besede poizvedovanja.
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Spoznavanje
telefona
Za
Google
povlecite navzgor

Now

Google Now vam nudi ravno prave informacije
ob ravno pravem času.
Sporoči vam današnje vreme preden začnete
svoj dan, seznani vas s prometom, preden se
odpravite na delo, obvešča vas pa celo o
rezultatu vašega priljubljenega moštva med
samo tekmo.
Vse to se zgodi samodejno. Google Now vam
pametno posreduje informacije ki jih želite, ko
jih želite. Brez raziskovanja.

Tukaj je na primer kartica Google Now, ki se
pojavi tik preden se odpravite na pot z dela
domov:

Poskusite! Povlecite s prstom navzgor z dna
poljubnega zaslona ali se dotaknite vrstice
Google iskanje na vrhu zaslona.
Če želite videti več kartic, se dotaknite napisa
Prikaži več kartic na dnu zaslona. Ko jih več
ne potrebujete, jih povlecite s poti.

Vi imate nadzor
Ko se odločite za uporabo Google Now,
vklopite poročanje in zgodovino lokacije.

Google Now uporablja tudi informacije o
lokaciji, ki jih posreduje Googlova storitev
lociranja in GPS, če sta v tem trenutku
vklopljena.
Google Now uporablja tudi podatke, ki ste jih
shranili v druge Googlove izdelke. Če ste na
primer shranili svoja poizvedovanja v
zgodovino, vam lahko Google Now prikaže
kartice, ki temeljijo na športnih rezultatih, stanju
leta in podobno.
Podobno lahko Google Now uporabi podatke,
ki ste jih shranili v izdelkih tretje stranke, do
katerih
dovolite
Googlu
dostop.
Vaš
sinhronizirani koledar v telefonu lahko na
primer vključuje vnose s koledarjev, ki niso
Googlovi. Če imate na tak način vpisan obisk
zobozdravnika, ki vključuje zobozdravnikov
naslov, lahko Google Now preveri stanje na
cestah in predlaga čas odhoda.
Vi imate nadzor. Vi lahko določite, katere
kartice želite videti, lahko nastavite, kaj naj
prikazujejo, nastavite pa tudi nastavitve
zasebnosti.

Več informacij o aplikaciji Google Now in vaši
lokacijski informaciji najdete v poglavju
"Uporaba Google Now & Search"

Za
obvestila
in
nastavitve
povlecite
navzdol
Obvestila vas opozorijo na prejem novih
sporočil, dogodke v koledarju, alarme, kot tudi
trajajoče
dogodke,
kot
je
prenos
videoposnetkov.
Ko prispe obvestilo, se na vrhu zaslona pojavi
ikona. Ikone za obvestila v teku so na levi,
sistemske ikone, ki prikazujejo signal WiFi ali
stanje baterije in podobno, pa na desni:
Obvestila v
teku

Bluetooth, WiFi,
status baterije

Obvestila odprete tako, da povlečete z
zgornjega levega kota poljubnega zaslona
navzdol.
Določena obvestila lahko razširite in tako
dobite več informacij, na primer, predogled
pošte ali dogodkov na koledarju. Obvestilo na
vrhu je vedno razširjeno, če je to mogoče.
Ustrezno aplikacijo odprete tako, da se
dotaknete ikone ob obvestilu na levi. Nekatera
obvestila vam omogočajo izvedbo določenih
akcij z dotikom ikon znotraj obvestila. Obvestila
koledarja vam na primer omogočajo dremež
(opomni kasneje) ali pošiljanje pošte ostalim
gostom.
Ko ste z obvestilom opravili, ga samo potisnite
na stran. Če želite zapreti vsa obvestila, se
dotaknite ikone Zapri vse v zgornjem desnem
kotu obvestil.
Vse te akcije lahko izvedete na strani obvestil:

Zapri vse

Z enim prstom
povleci
navzdol in
razširi
določena
obvestila

Pojdi na
Hitre nastavitve

Dotakni se in
odgovori
drugim
gostom

Hitre nastavitve
Uporabite Hitre nastavitve za enostaven
preklop med brezžičnimi omrežji, spremembo
osvetlitve zaslona, odpiranje glavnega menija
nastavitev itd. Hitre nastavitve odprete tako, da
z dvema prstoma povlečete z vrha navzdol na
kateremkoli zaslonu:
Pojdi na obvestila
Dotakni se in
odpri vse
nastavitve

Dotakni se
kvadrata in odpri
določeno
nastavitev

Sprostitev z Google Play
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.

Uporaba
Play

pripomočkov

Google

Ti pripomočki so na voljo na zaslonih Domov:
•

•

•

Moja
knjižnica.
Prikaže
zadnje
uporabljeno glasbo, knjige itd. Dotaknite se
poljubne slike in odprite vsebino, z
dodatkom brezplačnih Googlovih daril.
Play priporoča. Predlaga glasbo, filme in
ostale vsebine, ki bi vas lahko zanimale. Za
več informacij se dotaknite predloga.
Priporočene
aplikacije.
Priporoča
aplikacije, ki jih lahko dodate na svoj zaslon
Domov. Za več informacij se dotaknite
predloga.

Vsi priporočilni pripomočki Google Play
delujejo na enak način:
Dotakni se in se v bodoče
izogni takim predlogom

Dotakni se za
več informacij

Dotakni se za drug
predlog

Velikost pripomočka spremenite tako, da se ga
dotaknete in zadržite, nato spustite in
povlečete modre točke. Pripomoček odstranite
tako, da se ga dotaknete in zadržite, nato ga
povlečete do ikone Odstrani na vrhu zaslona.
Če želite dodati drug pripomoček Play, se
dotaknite ikone Vse aplikacije
, nato
Pripomočki, in se s hitrimi potegi pomikajte z
desne proti levi, dokler ne zagledate želenega
pripomočka. Dotaknite se ga in ga zadržite,
nato pa spustite na želeni lokaciji zaslona
Domov.

Nakup na Google Play

Play Store

Aplikacijo Trgovina Google Play
odprete tako, da se dotaknete
ikone
Play
Store
med
priljubljenimi na vsakem zaslonu
Domov.
Večina stvari, ki jih kupite na
Google Play, so na voljo na
vašem računalniku kot tudi
poljubni mobilni napravi Android.
(Aplikacije Android so izjema. Te
lahko zaganjate samo na
napravah Android.)

Prijavite se na play.google.com in dostopajte
do zabave kjerkoli že ste.

Iskanje vaših vsebin
Če ste v preteklosti že kupovali na Google
Play, boste samodejno imeli dostop do teh
vsebin z vašim telefonom Nexus 4. Preverite
le, da ste se prijavili z enakim uporabniškim
računom, s katerim ste vsebine kupili.

Do vaše vsebine lahko dostopate z uporabo
poljubne ikone Google Play med priljubljenimi,
vključno s knjigami, revijami, filmi in glasbo.
Ali pa se dotaknite ikone Play Store
in
odprite Google Play, nato pa pojdite do ene
izmed glavnih sekcij, kot so aplikacije, glasba
in podobno. Ko se v poljubni sekciji dotaknete
ikone
, je prva postavka v meniju vedno
nekaj podobnega kot Moje aplikacije ali Moja
glasba, ki vas bo peljala do vaših vsebin iz te
sekcije Google Play.
Na ta način lahko hitro dostopate do svojih
vsebin z aplikacije Trgovina Google Play četudi
ste jih kupili v z drugim telefonom ali tabličnim
računalnikom. Če imate novo napravo, vas bo
ob vklopu in prijavi vsa vsebina samodejno
čakala na tem mestu

Nastavitve Google Play
Za urejanje nastavitev Google Play, menjavo
računov ali iskanje pomoči izberite iz menija
v zgornjem desnem kotu ustrezno izbiro.

Zaslon Nastavitve Google Play vam omogoča
nadzor nad časom obveščanja o posodobitvah
aplikacij in iger, brisanje zgodovine iskanja in
vklop uporabniških ukazov. Za filtriranje
Androidnih aplikacij glede na starostno
omejitev ali nastaviti, da je treba pred
končanjem nakupa vnesti PIN kodo, se
dotaknite izbire Filtriranje vsebin ali
Nastavitev ali sprememba PIN kode.

Podpora Google Play
Za podrobnejše informacije o aplikaciji Google
Play, vključno z možnostmi podpore telefona in
elektronske
pošte,
obiščite
support.google.com/googleplay.

Uporaba in prilagoditev
zaklenjenega zaslona
Na vrh zaklenjenega zaslona lahko dodate
pripomočke in se med njimi pomikate.
Pripomočki
zaklenjenega
zaslona
vam
omogočajo hiter pregled zadnjih sporočil z
Gmaila, vnose v koledarju in druge vsebine
aplikacij brez da odklenete zaslon.

Za nastavitev ali spremembo vrste zaklepa
pojdite
na
Nastavitev
zaklepanja
zaslona.

Pomikanje po zaklenjenem zaslonu
Privzeti pripomoček je ura. Če želite skriti
ključavnico PIN kode, vzorca ali gesla,
povlecite z ure ali drugega pripomočka na vrhu
zaklenjenega zaslona navzdol. Dotaknite se
ikone za zaklep na dnu zaslona za ponoven
prikaz ključavnice.
Za dostop do aplikacije
odklepanja zaslona:

Camera

brez

1. Hitro povlecite na levo z desnega roba
zaslona.
2. Po potrebi preklopite v način po vaši izbiri.
Način je prikazan z ikono fotoaparata ali
drugo ikono spodaj levo v načinu portreta.
3. Pričnite s fotografiranjem ali snemanjem.
Posnetke si ogledate tako, da hitro povlečete
na levo in odprete pogled filmskega traku vaše
galerije. Fotografija ali posnetek sta samodejno
shranjena v vašo galerijo, vendar pa ne morete

gledati drugih fotografij in posnetkov, dokler ne
odklenete zaslona. V glavno aplikacijo Camera
se vrnete s hitrim pomikom na desno.
Aplikacijo Camera zaprete tako, da se
dotaknete gumba na dnu vašega zaslona za
priklic navigacijskih gumbov, nato pa se
dotaknete enega izmed gumbov.

Dodajanje pripomočka na zaklenjen
zaslon
1. Večkrat povlecite levo z desnega roba
zaslona, dokler ne vidite ikone Plus
.
2. Dotaknite se ikone Plus
. Če je
zahtevano, vnesite svojo PIN kodo, vzorec
ali geslo. Pojavi se seznam pripomočkov.
Aplikacije, ki podpirajo pripomočke na
zaklenjenem zaslonu, lahko dodajajo svoje
pripomočke na ta seznam.
3. Dotaknite se pripomočka, ki ga želite
dodati.
Na zaklenjen zaslon lahko dodate do pet
pripomočkov. Med njimi se premikate s hitrimi
premiki med zasloni.

Prerazporeditev
pripomočkov
zaklenjenega zaslona
1. Dotaknite se pripomočka in zadržite.
2. Povlecite pripomoček in ga spustite na
izbranem mestu.

Odstranjevanje pripomočka
z zaklenjenega zaslona
Dotaknite se pripomočka in zadržite ter ga
povlecite do ikone Odstrani.

Odklepanje z obrazom
Nastavite
lahko
avtomatsko
zaklepanje
zaslona vašega telefona. Ko nastavite
zaklepanje, se zaslon zaklene, ko se zaslon
ugasne ali ko pritisnete tipko za vklop/izklop.
Z uporabo nastavitev zaklepanja
nastavite zaklepanja različnih moči:

lahko

1. Pojdite na
Nastavitve > Osebne
nastavitve > Varnost > Zaklepanje
zaslona.
2. Dotaknite se vrste zaklepanja, ki ga želite
uporabiti.

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 najbolj varno, 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.

Deljenje vsebine s funkcijo
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.
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.
Prijateljeva naprava prikaže preneseno
vsebino. Če ustrezna aplikacija ni
nameščena, Google Play odpre zaslon, s
katerega lahko prijatelj prenese aplikacijo.

NASVET: Ko se
dotaknete hrbtnega
ga dotaknite blizu
»nexus«, da bo
prenesena.

z drugo napravo
dela Nexusa 4, se
črke »u« v besedi
vsebina uspešno

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.

Sprememba ozadja
Če želite spremeniti sliko ozadja, prikazano na
zaslonih Domov:
1. Dotaknite se nezasedenega dela zaslona
Domov in ga pridržite.
Odpre se seznam možnosti.
2. Dotaknite se vira slike ozadja:
Galerija. Izberete lahko slike, ki ste jih
sinhronizirali s telefonom.
Dinamična ozadja. Z drsnega seznama
animiranih slik izberite sliko ozadja.
Ozadja. Izberite med sličicami privzetih slik
ali se dotaknite sličice za prikaz večje
različice.
Iz trgovine Google Play lahko prenesete še
druga ozadja.
3. Če želite nastaviti ozadje, se dotaknite
možnosti Nastavi sliko za ozadje, za slike iz
Galerije pa nastavite obrezovanje in se
dotaknite možnosti Obreži.

Sliko ozadja spremenite v
Nastavitve > Naprava > Zaslon >
Ozadje.
Nastavitve

Posnetek zaslona
Na telefonu lahko preprosto naredite posnetek
zaslona, ga shranite v galeriji ali delite z
drugimi:
1. Slika, ki jo želite shraniti kot posnetek
zaslona, mora biti prikazana na zaslonu.
2. Hkrati pritisnite gumba za vklop in
zmanjšanje glasnosti
Posnetek zaslona se samodejno shrani v
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.

Povezava s tipkovnicami,
miškami
in
drugimi
napravami
Preko vhoda USB ali povezave Bluetooth lahko
na telefon priključite tipkovnico, miško, celo
igralno palico ali drugo vhodno napravo in jo
uporabljate tako kot z osebnim računalnikom
Za priključitev tipkovnice ali druge naprave na
vhod USB na telefonu boste morda potrebovali
adapter. Če želite hkrati priključiti več naprav
USB, uporabite razdelilnik USB z lastnim
napajanjem, da razbremenite baterijo telefona.
POMEMBNO: Če preko priključka USB
uporabljate zunanje naprave, kot so
tipkovnice, in če uporabljate miško prek
Bluetootha, se bo baterija telefona
hitreje izpraznila.
Vnosne naprave Bluetooth povežete s
telefonom tako kot vse druge naprave
Bluetooth.

Tipkovnica
Tipkovnico lahko zraven vnosa besedila
uporabite tudi za premikanje med funkcijami
telefona:
•
•

•
•

Elemente na zaslonu izbirate s smernimi
tipkami.
Ko izberete element, pritisnite tipko
»Return«, kar deluje enako, kot da bi se
elementa dotaknili.
Pritisnite tipko »Escape«, kar deluje enako
kot dotik možnosti »Nazaj«.
Pritisnite tipko Tab ali Shift in Tab za
premik med polji v obrazcu ali na drugem
zaslonu z več besedilnimi polji.

Miška
Ko na telefon priključite miško in jo
premaknete, se prikaže kazalec v obliki
puščice, podobno kot pri računalniku :
•
•

Kazalec premikate z miško.
Klikanje, pritiskanje in vlečenje z
miško tipko deluje enako kot

•
•

dotikanje, dotikanje in pridržanje ter
vlečenje s prstom.
Uporabljate lahko samo en gumb na
miški.
Če ima miška sledilno kroglico ali
drsno kolesce, se lahko z njima
pomikate tako vodoravno kot
navpično.

Druge vnosne naprave
Na telefon lahko priključite igralne palice in
konzole ter druge vhodne naprave. Če na
vašem osebnem računalniku delujejo brez
posebnih gonilnikov ali vmesnikov, bodo
najverjetneje delovale tudi s telefonom. Igre in
druge aplikacije pa morajo podpirati posebne
funkcije vnosnih naprav, kot so namenski
gumbi in druge usmerjevalne tipke, da jih boste
lahko v polni meri uporabljali.
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Uporaba
aplikacije
Telefon
Klicanje
Kličete lahko z aplikacijami Telefon

, Stiki

ali 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
na zaslonu Domov
ali Vse aplikacije
.
Na vrhu telefona so trije zavihki. Kličete lahko
iz kateregakoli.

•
•

•
•

•
•
•

Zavihek Klicanje
vam omogoča klic z
ročnim vnosom številk s številčnico.
Za vnos številke se dotaknite posameznih
številk, za klic pa ikone Telefon
pod
številčnico.
Če ste vnesli napačno številko, se dotaknite
in eno po eno izbrišite številke.
Za vnos mednarodne številke se dotaknite
številke 0 in jo zadržite in tako vnesete
znak plus (+). Nato vnesite mednarodno
klicno številko države, ki jih sledi telefonska
številka.
Zavihek Dnevnik klicev prikazuje seznam
zadnjih klicev.
Za vračilo klica se ga dotaknite.
Zavihek Stiki
na vrhu prikazuje številke,
ki jih najpogosteje kličete, spodaj pa vse
ostale stike. Za klic se dotaknite stika.

Med klicem lahko uporabljate druge aplikacije,
na primer Chrome za iskanje informacij.

V aplikacijo Telefon med klicem se vrnete tako:
1.
2.

Z vrha ekrana povlecite navzdol in
odprite obvestila.
Dotaknite se zelene ikone telefona.

Klic končate tako, da se dotaknete ikone
Končaj klic
na dnu ekrana.

Sprejem
klicev

ali

preusmeritev

Ko vas nekdo pokliče, se odpre zaslon
»Dohodni klic«, na katerem so prikazani ID
klicatelja in morebitni drugi podatki o klicatelju,
ki ste jih vnesli v Stike.
Vsi dohodni klici se shranijo na zavihku z
dnevnikom klicev v programu Telefon. Če
zamudite klic, boste prejeli obvestilo.
Če želite utišati zvonjenje, preden se oglasite
na klic, pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti
na strani telefona.

Ko vas nekdo kliče, se dotaknite bele ikone
telefona in jo povlecite čez eno od teh ikon:
Sprejmi klic
Začnite se pogovarjati s klicateljem.
Pošlji v odzivnik
Klicatelj je pozvan, da pusti sporočilo
v odzivniku.
Pošlji sporočilo
Odpre seznam hitrih SMS-odgovorov.
Dotaknite se sporočila, ki ga želite
takoj poslati klicatelju.

NASVET: Če želite urediti SMSodgovore v aplikaciji Telefon, se
dotaknite ikone Meni
Hitri odgovori.

> Nastavitve >

Uporaba dnevnika klicev
Dnevnik klicev je seznam vseh odhodnih,
dohodnih in neodgovorjenih klicev. Je priročen
način za vnovično klicanje neke številke,
klicanje ljudi, katerih klice ste zamudili, in
dodajanja številke na seznam stikov.
V programu Telefon
je dnevnik klicev pod
srednjim zavihkom
. Za več podatkov o klicu
se dotaknite številke; če želite vrniti klic, pa se
dotaknite ikone telefona poleg številke
Ikone puščic poleg klica označujejo vrsto klica.
Več puščic označuje več klicev::
•
•
•

Sprejet dohodni klic
Neodgovorjen dohodni klic
Odhodni klic

Pri preverjanju podrobnosti klica:
•
•
•

Dotaknite se številke in jo pokličite.
Dotaknite se
in pošljite sporočilo.
Dotaknite se
za prikaz podrobnosti stika.

•

Dotaknite se
in dodajte novo kartico
klicatelja med stike.

Brisanje dnevnikov klica:
1. Dotaknite se ikone Meni .
2. Dotaknite se besedila Izbriši dnevnik
klicev.

Klicanje
(SIP)
Ko ste
mobilno
spleta.
nastaviti
klicanje.

preko

spleta

povezani v omrežje Wi-Fi in ne v
omrežje, lahko kličete tudi preko
Preden začnete, morate telefon
za uporabo računa za internetno

Ko enkrat nastavite račun, je postopek
internetnega
klicanja
popolnoma
enak
običajnemu. Pogoj je le, da ste povezani v
omrežje Wi-Fi. Ko kličete preko spleta, telefon
v zgornjem delu zaslona prikaže napis
»Internetni klic«.
Internetno klicanje temelji na protokolu SIP

(Session Initiation Protocol) za glasovne klice v
omrežjih IP (Internet Protocol).

POMEMBNO: Vaš ponudnik storitev
mora podpirati internetno klicanje
telefonskih številk. Morda boste morali
za to doplačati. Za podrobnosti se
pozanimajte pri ponudniku storitev.

Dodajanje računa za internetno klicanje ter
nastavitev možnosti dohodnih in odhodnih
klicev:
1. Na zaslonu Domov ali na zaslonu z vsemi
aplikacijami se dotaknite ikone Telefon
.
2. Dotaknite se ikone Meni .
3. Dotaknite se možnosti Nastavitve.
4. Na dnu zaslona, pod nastavitvami internetnih
klicev:
Če želite spremeniti nastavitve dohodnih
klicev ali računa, se dotaknite možnosti
Računi.
Če želite spremeniti nastavitve odhodnih
klicev, se dotaknite možnosti Uporabi
internetno klicanje.

Za stike, ki jih želite klicati na ta način, boste
dodali tudi naslove SIP:
1. Na zavihku z dnevnikom klicev
se
dotaknite podatkov o stiku.
2. Dotaknite se možnosti
in odpre se
kartica stika.
3. Dotaknite se ikone Meni , nato Uredi.3.
4. Pomaknite se na dno zaslona ter se
dotaknite možnosti Dodaj polje in nato
Internetni klic.
5. Dotaknite se polja Internetni klic in vnesite
številko.

Poslušanje
sporočil
telefonskega predala
Ko imate v telefonskem predalu novo
sporočilo, se v statusnem polju v zgornjem
levem kotu zaslona pokaže ikona.
Za poslušanje glasovne pošte:
1. S prstom povlecite z vrha zaslona in odprite
obvestila. Obvestilo o glasovni pošti

prikazuje število neslišanih sporočil in
številko, s katere je sporočilo poslano.
2. Dotaknite se možnosti Novo sporočilo.
Telefon
pokliče
telefonski
predal.
Upoštevajte
navodila
za
poslušanje
sporočil.
Nastavitve telefonskega predala ali ostale
nastavitve spremenite tako:
1. Na zaslonu Domov ali na zaslonu z vsemi
aplikacijami se dotaknite ikone Telefon
.
2. Dotaknite se ikone Meni
in nato
Nastavitve.
3. Dotaknite se nastavitve predala, ki jo želite
spremeniti ali kličite izpisano številko za
dostop do ostalih glasovnih sporočil.

Možnosti med klicem
Med klicem lahko:
•

Sprejmete drug dohodni klic. Prikazan je
zaslon za dohodni klic, na katerem so ID
klicatelja in morebitni drugi podatki o njem,
ki ste jih vnesli v Stike. Kot pri vsakem
dohodnem klicu, se dotaknite bele ikone

•

telefona in jo potisnite, da odgovorite na
klic, pošljete klicatelju SMS ali ga
preusmerite na odzivnik.
Če se oglasite, bo prvotni klic poslan na
čakanje. Če klicatelju odgovorite s
sporočilom ali ga preusmerite na odzivnik,
se vrnete na prvotni klic.
Prilagodite glasnost. Uporabite gumba za
glasnost na strani telefona.

Med klicem lahko z gumboma blizu spodnje
strani zaslona izberete te možnosti:
Preklop na tipkovnico, na primer za
vnos kode .
Nadzor zvočnega izhoda kot
sledi:
•

•

Če slušalka Bluetooth ni
priključena: vklopi ali izklopi
zvočnik za prostoročno klicanje.
Če je slušalka Bluetooth
priključena: deluje kot stikalo za
preklop med vgrajeno slušalko,
zvočnikom za prostoročno

•

klicanje in slušalko Bluetooth.
Ikona se spremeni in prikazuje
trenuten zvočni izhod. Dotaknite
se in pridržite, da prikažete meni
s tremi možnostmi.
Če je na telefon priključena
žična slušalka, nadomesti
vgrajeno slušalko.
Izklop mikrofona.

Preklop klicatelja na čakanje.

Preklop na drug aktiven klic.

Klicanje druge številke ločeno od
prvotnega klica, preklopljenega na
čakanje.
Združitev več klicev v en
konferenčni klic.
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Uporaba
tipkovnice
Vnos in urejanje besedila
Besedilo lahko vnašate z zaslonsko tipkovnico.
Nekatere aplikacije jo samodejno odprejo. V
drugih jo odprete tako, da se dotaknete mesta,
kjer želite tipkati.

Dotaknite se
predloga in
ga vpišite

Dotaknite se in
zadržite za prikaz
nastavitev vnosa
in tipkovnice

Dotaknite se
znaka in ga
pridržite za
vpis

Dotaknite se
in zadržite za
vnos smeška

Če želite tipkovnico skriti, se pod njo dotaknite
spremenjenega gumba Nazaj
.

Osnovno urejanje
•

•

•

•

•

Premik točke vstavljanja: Dotaknite se
mesta, kjer želite pisati.
Kazalec utripa na novem položaju, pod njim
se prikaže moder zavihek. Povlecite ga, da
premaknete kazalec.
Izbira besedila: Dotaknite se besedila in
ga pridržite ali se ga dvakrat dotaknite.
Najbližja beseda je označena, na vsaki
strani izbora je prikazan zavihek. Povlecite
zavihka, da spremenite izbor.
Zavihek čez nekaj trenutkov izgine. Če ga
želite znova prikazati, se znova dotaknite
besedila.
Brisanje besedila: Dotaknite se
in
izbrišite izbrano besedilo ali znake pred
kazalcem.
Vnos velikih črk: Dotaknite se tipke Shift ,
da za eno črko preklopite na velike črke.
Tipke Shift
se lahko tudi dotaknete in jo
med vnašanjem držite. Ko jo spustite, bodo
spet prikazane male črke.
Vklop velikih črk: Dvakrat se dotaknite
tipke Shift

oziroma se je dotaknite in jo

•

pridržite, da se spremeni v
. Tipke Shift
se še enkrat dotaknite za vnos malih
črk.
Izrezovanje, kopiranje, lepljenje: Izberite
želeno besedilo. Dotaknite se gumba za
izrezovanje

, kopiranje

ali lepljenje

:

Uporaba predlogov naslednje besede
1. Dotaknite se mesta, na katerem želite
vnašati besedilo.
2. Začnite vnašati besedo. Ko se na seznamu
nad tipkovnico pokaže želena beseda, se je
dotaknite.
3. Nadaljujte z dotikanjem ene od treh
možnosti, ki vam jih telefon na podlagi

predvidevanj ponudi. Če ne želite uporabiti
nobene od ponujenih možnosti, vnesite
naslednjo besedo brez presledka.
Telefon bo med vnašanjem še naprej predlagal
besede.
Če želite v telefonu spremeniti
tipkovnico in načine vnosa,
odprite Nastavitve > Osebne
nastavitve > Jezik in vnos.
Nastavitve

Če želite vklopiti ali izklopiti
predloge naslednje besede,
odprite Nastavitve > Osebne
nastavitve > Jezik in vnos >
Tipkovnica in načini vnosa >
Tipkovnica Android. Dotaknite
se ikone Nastavitve, nato izberite
polje zraven možnosti Predlogi
naslednje besede.

Pisanje z drsenjem
Za vnos besede s pisanjem z drsenjem:
1. Dotaknite se mesta, na katerem želite
pisati, da se odpre tipkovnica.
2. S prstom počasi podrsajte po črkah
besede, ki jo želite vnesti.
3. Spustite prst, ko je želena beseda
prikazana v plavajočem predogledu ali na
sredini traku s predlogi. Če želite izbrati
eno od drugih besed na traku s predlogi, se
je dotaknite.
Če želena beseda med pisanjem z drsenjem ni
prikazana, jo lahko vnesete ročno.

Uporaba pisanja z drsenjem brez
preslednice
Pri pisanju z drsenjem ni treba uporabljati
preslednice – besede brez presledka vnašate s
podrsavanjem.

Nastavitve

Za
spremembo
nastavitev
pisanja z drsenjem odprite
Nastavitve > Jezik in vnos >
Tipkovnica in načini vnosa >
Tipkovnica Android. Nato se
dotaknite Nastavitve in poglejte
pod Pisanje z drsenjem.

Uporaba slovarjev tipkovnice
Za upravljanje slovarjev tipkovnice odprite
Nastavitve > Osebne nastavitve > Jezik in
vnos.

Osebni slovar
Osebnemu slovarju lahko dodate svoje
besede, tako da si jih telefon zapomni.
Dotaknite se ikone Dodaj, da dodate besedo ali
besedno zvezo kot tudi bližnjico, s katero boste
to besedo ali besedno zvezo lahko preprosto
uporabili.

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.

5

Preizkusite
nekaj aplikacij
Uporaba
aplikacije

zaslona

Vse

Vse aplikacije prikažete tako, da se na
katerem koli zaslonu Domov v dotaknete
ikone 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 zaslon Domov.
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 »Trgovina Play« na seznamu ikon
aplikacij ali ikone »Trgovina« zgoraj desno.

Če želite odstraniti ikono aplikacije z zaslona
Domov, se je dotaknite in jo pridržite, podrsajte
s prstom proti vrhu zaslona in spustite
aplikacijo na ikono Odstrani .
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
.
Večina aplikacij ima blizu vrha ali dna zaslona
ikono Meni , s katero lahko upravljate
nastavitve aplikacije.

Zagon Gmaila

Gmail

Aplikacija Gmail omogoča branje
in pisanje e-poštnih sporočil v
kateri koli mobilni napravi ali
brskalniku. Odprete jo tako, da
se na začetnem zaslonu ali
zaslonu z vsemi aplikacijami
dotaknete ikone 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.
Če želite urediti e-poštna sporočila, izberite
sporočilo tako, da označite potrditveno polje
zraven sporočila. Izbrana sporočila lahko
nato upravljate z ikonami in menijem ob
zgornjem robu zaslona.

•

Če želite spremeniti nastavitve, dodati
račun ali poiskati pomoč, se dotaknite ikone
Meni .

Ne glede na to, kje v Gmailu ste, se lahko v
mapo s prejetimi sporočili vrnete tako, da se na
vrhu zaslona dotaknete ikone Gmail

Iskanje oseb

Stiki

Aplikacija Stiki ponuja hiter
dostop do vseh, ki jih želite
doseči. Odprete jo tako, da se na
zaslonu Domov ali zaslonu
Vsemi 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
podatke sinhronizirate z aplikacijo Stiki.

te

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

Upravljanje koledarja

Koledar

Z aplikacijo Koledar si lahko
ogledate svoj urnik in ga urejate.
Odprete jo tako, da se na
zaslonu Domov ali Vse aplikacije
dotaknete ikone Koledar.

Ko ste prvič nastavili telefon, ste določili, naj
uporablja obstoječi Google račun (npr. Gmail),
ali ustvarili novega. Ko v telefonu prvič odprete
aplikacijo Koledar, prikaže obstoječe dogodke
v spletnem koledarju tega Google računa.
Ko v kateri koli mobilni napravi ali brskalniku
urejate dogodke, se samodejno sinhronizirajo z
vsemi storitvami in aplikacijami, v katerih jih
potrebujete.
Če želite spremeniti pogled koledarja, na vrhu
zaslona izberite Dan, Teden, Mesec ali
Dnevni red.
V vsakem od teh pogledov lahko:
•

•

Preberete
ali
uredite
podrobnosti
dogodka. Če želite videti podrobnosti
dogodka, se ga dotaknite.
Upravljate dogodke in koledarje. Če
želite iskati ali ustvariti dogodke, se vrniti na
današnji dan ali prilagoditi nastavitve, se
dotaknite ikon v zgornjem delu ali ikone
Meni .

E-poštno sporočilo lahko vsem gostom, ki so
povabljeni na dogodek, pošljete na dva načina:
•

•

Dogodek lahko kadar koli odprete v
aplikaciji Koledar in se dotaknete Obvesti
goste po e-pošti.
Ko pred začetkom sestanka prejmete
obvestilo o dogodku, povlecite navzdol
zaslon z obvestili. Če želite, lahko nato z
enim prstom povlečete in razširite obvestilo
ter se dotaknete Obvesti goste po e-pošti.

Odpiranje in uporaba ure
Če želite odpreti uro, se na zaslonu Domov ali
Vse aplikacije dotaknite ikone Ura.

Nastavitev alarma
1. V spodnjem levem kotu zaslona se
dotaknite ikone Budilka.
2. Če želite dodati nov alarm, se dotaknite
ikone Dodaj.
3. Izberite uro in se dotaknite možnosti V
redu.

Obstoječi alarmi so prikazani na glavnem
zaslonu Ure. Če želite alarm vklopiti ali
izklopiti, podrsajte stikalo.
Alarmu lahko tudi dodate oznako in zanj
spremenite melodijo zvonjenja. Če želite to
spremeniti za posamezen alarm, se pod
stikalom za vklop/izklop dotaknite puščice.

Nastavitev časovnika
1. V zgornjem levem kotu zaslona se
dotaknite ikone časovnika.
2. Vnesite želeni čas in se dotaknite možnosti
Začni.
Med odštevanjem časa lahko dodate minuto,
časovnik začasno ustavite ali ga izbrišete.
Ko čas poteče, se zasliši zvočni signal, ki se
oglaša, dokler se ne dotaknete možnosti
Ustavi.

Uporaba štoparice
1. V zgornjem desnem kotu zaslona se
dotaknite ikone Štoparica.

2. Če želite zagnati štoparico, se dotaknite
Začni.
Če želite začasno ustaviti štoparico, se
dotaknite možnosti Ustavi. Med delovanjem
štoparice lahko tudi dodajate kroge, tako da se
levo od štoparice dotaknete ikone.
Če želite rezultate deliti z drugimi prek
Googla+, Gmaila in drugih storitev, se
dotaknite ikone Deli.

Prikaz ure
Če si želite ogledati trenutni datum in uro, se
zgoraj na sredini dotaknite ikone Ura.

Upravljanje prenosov

Prenosi

Večino prenosov upravljate tako,
da se na zaslonu Vse aplikacije
dotaknete ikone Prenosi. Filmi in
nekatera druga vsebina, ki jih
prenesete, niso prikazani v
aplikaciji Prenosi.

Google Play vsebino, ki jo kupite ali si jo
izposodite, pretočno predvaja iz Googlovih
strežnikov, medtem ko jo predvajate. Vsebina
ne zasede trajnega pomnilniškega prostora.
Knjige, filme in drugo vsebino pa lahko
pripnete (prenesete) in do njih dostopate brez
povezave.
Poleg prenašanja vsebine iz storitve Google
Play lahko prenašate datoteke iz Gmaila ali
drugih virov. Tako preneseno vsebino si lahko
nato ogledujete v aplikaciji Prenosi, jo v njej
znova odpirate in brišete.
V aplikaciji Prenosi so naslednje možnosti:
•
•
•

•
•

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.
Ko je telefon priključen na računalnik, si lahko
datoteke iz aplikacije Prenosi ogledate v
imeniku Prenos. V tem imeniku si lahko
datoteke ogledate in jih iz njega kopirate
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Uporaba
Google
Now &
Search
O Google Now
Google Now ponuja prave informacije ob
pravem času. Z dna zaslona telefona povlecite
navzgor, če si želite pred potjo na delo ogledati
stanje na cestah, prikazati priljubljena mesta v
bližini, trenutni rezultat na tekmi, na kateri igra
vaše najljubše moštvo, in podobno.

Google Now lahko kadar koli vklopite ali
izklopite. Na enak način povlecite navzgor in se
dotaknite
Menija > Nastavitve > Google
Now. Če tipkovnica zakriva meni, se dotaknite
spremenjenega gumba za nazaj
, da jo
skrijete.
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.
Google Now za prikaz ustreznih informacij ob
primernem času uporablja sobesedilne podatke
iz vašega telefona in drugih Googlovih izdelkov
ter podatke iz izdelkov tretjih oseb, do katerih
ste aplikaciji Google Now omogočili dostop.
Google Now na primer na podlagi trenutnega
časa, vaše trenutne lokacije in zgodovine
lokacij že zjutraj, ko se zbudite, prikaže, kakšno
je stanje na poti na delo. Podatke iz Googlovih
storitev, kot je vaša zgodovina brskanja po
spletu, uporabi tudi za športne rezultate in
aktualno stanje letov, podatke iz sinhroniziranih

vnosov v koledarju pa za opomnike glede
sestankov.

O karticah Google Now
Kartica Google Now je kratek povzetek
uporabnih informacij, ki se prikaže, ko jih
najverjetneje potrebujete. Tu je na primer
kartica prometa:

Če si želite ogledati nekaj primerov kartic z
glavnega zaslona Google Now, se dotaknite
možnosti
Meni > Nastavitve > Primeri
kartic. Ko končate in se želite vrniti na glavni
zaslon Google Now, se dotaknite možnosti
Skrij primere kartic.

Poleg kartic, navedenih na seznamu primerov,
lahko vidite tudi kartico za Google Javna
opozorila.
Storitev Google Javna opozorila ponuja
opozorila iz virov, kot sta ameriška državna
meteorološka služba in ameriški geološki
zavod. Omejeno število glavnih partnerjev
trenutno zagotavlja pokritost samo v Združenih
državah (razen opozoril o potresih ameriškega
geološkega zavoda). Google ne more jamčiti,
da boste videli vsa ustrezna opozorila.
Vsekakor pa vam Google Now poskuša
pokazati pomembne informacije, ko jih
potrebujete, z željo, da vam ta opozorila nudijo
več uporabnih virov ali informacij. Za več
informacij obiščite
support. google.com/publicalerts.

Dostop do lokacije, poročanje o
lokaciji in zgodovina lokacij
Z nastavitvami Dostop do lokacije določite, ali
lahko tablični računalnik uporablja podatke o
vaši trenutni lokaciji. Ko je dostop do lokacije
vklopljen, vam lahko aplikacije na podlagi tega

ponudijo ustreznejše informacije, na primer o
bližnjih restavracijah ali o stanju na cestah.
Če želite izklopiti dostop do lokacije za vse
aplikacije, odprite Nastavitve > Osebne
nastavitve > Dostop do lokacije. Po želji
lahko izklopite dostop do lokacije samo za
Googlove aplikacije, ne da bi to vplivalo na
dostop za aplikacije, ki niso Googlove: odprite
Nastavitve > Računi > Google > Nastavitve
lokacije.
Poročanje o lokaciji – telefon lahko z namenom
shranjevanja zgodovine lokacij sporoča vašo
trenutno lokacijo.
Zgodovina lokacij – telefon lahko shranjuje
vaše prejšnje lokacije, vključno z domačim in
službenim naslovom.
Ko začnete uporabljati Google Now, se vklopita
poročanje o lokaciji in zgodovina lokacij.
Google teh podatkov brez vašega dovoljenja
ne bo razkril drugim uporabnikom ali tržnikom.
Če ste zgodovino lokacij že uporabljali, Google
Now pri predlogih uporabi shranjene lokacije in

trenutne podrobnosti. Če izklopite zgodovino
lokacij, se začasno ustavi zbiranje podatkov o
lokaciji, vendar se zgodovina ne izbriše. Če
želite upravljati s podrobnostmi o svoji lokaciji
ali jih izbrisati, pojdite na
http://google.com/locationhistory.
Google Now poleg zgodovine lokacij uporablja
tudi lokacijsko storitev in GPS. Za upravljanje
teh nastavitev z zaslona Google Now se
dotaknite možnosti
Meni > Nastavitve >
Zasebnost in računi > Lokacijske storitve.
Za več podrobnosti si preberite “Nadziranje
dostopa do lokacije, poročanja in zgodovine
”.

O spletni zgodovini in drugih
podatkih
Google Now za uporabne predloge uporablja
podatke iz več virov. Če imate na primer
sinhroniziran vnos v koledar za obisk pri
zobozdravniku, lahko Google Now preveri
stanje v prometu in predlaga, kdaj je
najprimernejši čas, da se odpravite. Če so v
spletni zgodovini shranjena ustrezna iskanja,

na primer za priljubljeno moštvo ali prihodnje
lete, lahko Google Now prikaže tudi kartice s
športnimi rezultati, stanjem leta in podobno.
Če želite upravljati spletno zgodovino, obiščite
google. com/history. Spletno zgodovino lahko
izbrišete ali začasno ustavite njeno beleženje
in še vedno uporabljate Google Now, vendar
nekateri podatki, kot so podrobnosti o letu, ne
bodo prikazani.

Uporaba Google Now
Če si želite ogledati kartice Google Now, ki so
ob določenem času pripravljene za vas, na dnu
zaslona telefona povlecite gor ali se na
katerem koli zaslonu Domov dotaknite
možnosti Google.
Google Now na podlagi trenutnega časa in
lokacije prikaže kartice, ki so v določenem
trenutku za vas najbolj uporabne in ustrezne.
Če želite razširiti iskanje in prikazati dodatne
kartice, se na dnu glavnega zaslona Google

Now dotaknite možnosti Pokaži več kartic.
Ko kartice ne potrebujete več, jo povlecite
stran, da jo umaknete z zaslona Google Now.
Brez skrbi, znova se prikaže, ko so na voljo
nove informacije.

Urejanje nastavitev kartice
Nastavitve posamezne kartice Google Now
spremenite tako:
•

Na kartici se dotaknite možnosti
> Nastavitve.

Meni

ALI
•

V spodnjem desnem kotu zaslona
Google Now se dotaknite možnosti
Meni > Nastavitve > Google Now.

Odpre se zaslon z nastavitvami Google Now,
na katerem lahko določeno kartico vklopite ali
izklopite oziroma prilagodite njene nastavitve.
Ko kartico izklopite, se ob odpiranju Google
Now ne bo prikazala.

Umik kartic
Če želite kartico umakniti z zaslona Google
Now, jo hitro povlecite stran. Kartica se bo
znova prikazala, ko bo to primerno – morda
čez nekaj ur ali dni.

Prilagajanje obvestil
Če so na kartici na voljo nove informacije,
prejmete obvestilo na vrhu zaslona. Zaslon z
obvestili lahko povleče navzdol, da odprete
kartico, ali obvestilo umaknete.
Večino obvestil za kartice Google Now lahko
izklopite ali zanje nastavite zmanjšano ali
standardno pomembnost. Manj pomembna
obvestila so prikazana na dnu zaslona z
obvestili brez dodatnih oznak. Standardna
obvestila so kot vsa druga prikazana v
časovnem zaporedju. Zanje lahko nastavite
vibriranje in zvonjenje.
Nastavljanje obvestil z zmanjšano
standardno pomembnostjo za kartico, ki

ali

podpira obe možnosti:
•

Ko se pojavi kartica, se dotaknite možnosti
Meni > Nastavitve.

ALI
•

V spodnjem desnem kotu zaslona Google
Now se dotaknite možnosti Meni >
Nastavitve > Google Now in prilagodite
nastavitve pod možnostjo Obvestila.

Če želite za vsa standardna obvestila
spremeniti ton zvonjenja in vibriranje, se na
zaslonu Google Now dotaknite možnosti
Meni > Nastavitve > Google Now, in
prilagodite nastavitve pod možnostjo Običajna
obvestila.

Izklop Google Now
Če izklopite Google Now, se kartice ne
prikazujejo več in obnovijo se privzete
nastavitve Google Now.
1. Odprite zaslon Google Now.
Na vrhu zaslona Domov se dotaknite

možnosti Google ali na katerem koli
zaslonu telefona povlecite z dna zaslona
navzgor.
2. Dotaknite se možnosti Meni > Nastavitve
> Google Now in nato stikalo zgoraj desno
pomaknite v položaj Izklopljeno.
3. V pogovornem oknu »Izklop kartic Google
Now« lahko izklopite tudi zgodovino lokacij.
To naredite tako, da izberete potrditveno
polje Izklopi tudi zgodovino lokacij.
Izklop zgodovine lokacij lahko vpliva na
delovanje drugih Googlovih izdelkov.
4. Dotaknite se možnosti Izklopi.
Če izklopite Google Now in zgodovino lokacij,
ne izbrišete obstoječe zgodovine ali izklopite
poročanja o lokaciji. Če želite več informacij, si
oglejte "Nadziranje dostopa do lokacije,
poročanja in zgodovine
".

Nadziranje dostopa do
lokacije, poročanja in
zgodovine
V tem razdelku je opisano, kako nastavite
domači in službeni naslov ter upravljate druge
lokacijske funkcije, ki jih uporablja Google
Now.

Določitev domačega in službenega
naslova
Pri uporabi Google Now boste morda morali
potrditi domači ali službeni naslov, da boste
lahko prejemali informacije o stanju na cestah,
pomoč pri potovanju in podobno. Naslova
lahko spremenite tudi na druge načine:
•

•

Ko se za domači ali službeni naslov prikaže
kartica z informacijami o prometu, se
dotaknite možnosti Meni > Uredi.
Na glavnem zaslonu Google Now odprite
Meni > Nastavitve > Google Now >
Promet in pri Lokacije uredite Dom ali
Služba.

•

•
•

Odprite aplikacijo Latitude, poiščite svojo
lokacijo, dotaknite se svojega imena na
zemljevidu in nato možnosti Zgodovina
lokacij > Sprememba domačega
naslova/Sprememba službenega
naslova.
V brskalniku odprite maps.google.com in
odprite Moja mesta.
V brskalniku odprite nadzorno ploščo
https://www.google.com/latitude/b/0/history/
dashboard , zraven »Čas v službi« ali »Čas
doma« se dotaknite možnosti Spremeni,
uredite naslov in se dotaknite možnosti
Shrani.

Zgodovino lokacij lahko izklopite ali izbrišete in
še vedno uporabljate Google Now, vendar
bodo nekatere informacije, na primer o stanju v
prometu, prikazane v omejenem obsegu ali pa
sploh ne.

Izklop poročanja
zgodovine lokacij

o

lokaciji

in

Za izklop poročanja o lokaciji in zgodovine
lokacij v telefonu:

1. Odprite
Nastavitve > Google >
Zemljevidi in Latitude. Odpre se zaslon
Nastavitve lokacije za Google Zemljevide.
2. Poročanje o lokaciji izklopite tako, da se
dotaknete možnosti Poročanje o lokaciji >
Ne posodabljaj lokacije.
3. Zgodovino lokacij izklopite tako, da z
dotikom odstranite kljukico iz potrditvenega
polja Omogoči zgodovino lokacij.

Brisanje podrobnosti zgodovine lokacij
Shranjena zgodovina je še vedno na voljo
Googlovim storitvam, kot je Google Now, tudi
če izklopite poročanje o lokaciji in zgodovino
lokacij.
Če želite izbrisati podrobnosti zgodovine
lokacij, uporabite ta postopek v namiznem
računalniku:
1. Odprite spletni brskalnik in se prijavite z
računom, katerega zgodovino lokacij želite
upravljati.

2. Pojdite na
http://google.com/locationhistory.
Na prikazani strani si lahko ogledate
zgodovino lokacij po datumu.
3. Če želite izbrisati vso shranjeno zgodovino
lokacij, se dotaknite možnosti Izbriši vso
zgodovino.
Na tem zaslonu lahko tudi izbrišete del
zgodovine lokacij, in sicer od datuma, ki ga
izberete na koledarju.
4. Dotaknite se možnosti V redu.

Izklop dostopa do lokacije za telefon
Tudi če sta funkciji poročanja o lokaciji in
zgodovine lokacij izklopljeni, Google redno
sporoča podatke iz virov, kot so Wi-Fi, mobilna
omrežja in GPS, ki jih različne aplikacije
uporabljajo za določanje vaše natančne
lokacije.
Če želite izklopiti dostop do natančnih
podatkov o lokaciji za tablični računalnik,
odprite
Nastavitve > Osebne nastavitve >
Dostop do lokacije in pomaknite stikalo na

Izklopljeno.
POMEMBNO: Če izklopite dostop do
lokacije za telefon, se izklopi tudi za
Google Now, druge Googlove aplikacije
in aplikacije drugih proizvajalcev. To
pomeni, da nobena aplikacija ne more
prejemati podatkov o vaši natančni
lokaciji in da so številne uporabne
funkcije onemogočene.
Če želite ohraniti dostop do lokacije, morate
imeti eno ali obe naslednji nastavitvi označeni
s kljukico: Sateliti GPS, Lokacija na podlagi
omrežja Wi-Fi/mobilnega omrežja.
Izklopite lahko tudi dostop do lokacije za
Googlove aplikacije, ne da bi to vplivalo na
dostop za aplikacije, ki niso Googlove: odprite
Nastavitve > Računi > Google > Nastavitve
lokacije.
Za več informacij o nastavitvah dostopa do
lokacije, si oglejte Nadziranje dostopa do
lokacije, poročanja in zgodovine

Osnove iskanja in glasovnih
dejanj
Google Iskanje uporabljate tako, da se na
katerem koli zaslonu Domov dotaknete
možnosti Google ali na dnu zaslona telefona
povlečete gor.
Pri Google Iskanju lahko uporabite glasovna
dejanja za prejemanje navodil za pot, pošiljanje
sporočil in izvajanje drugih običajnih opravil.

Glasovno iskanje in glasovna dejanja
Glasovno iskanje ali glasovno dejanje lahko
začnete na več načinov:
•
•

•
•

Dotaknite se ikone
mikrofona v
naslovnih vrstici Google Chroma.
Na zaslonu Domov ali Google Now se
dotaknite ikone
mikrofona in začnite
govoriti.
Na zaslonu Domov se dotaknite možnosti
Google in izgovorite »Google«.
Če je odprt zaslon Google Now, se vam ni

treba dotikati ničesar. Samo izgovorite
»Google«.
Nato izgovorite izraze, ki jih želite iskati,
ali glasovno dejanje, ki ga želite
izvesti.Za več podrobnosti o glasovnih
dejanjih pojdite na "Uporaba glasovnih
dejanj
Sprožitvi iskanja ali dejanja z izgovarjanjem
besede »Google« se reče zaznavanje
sprožilne besede. Če želite to vklopiti ali
izklopiti, odprite zaslon Google Now in se
dotaknite možnosti Meni > Nastavitve >
Glasovno > Zaznava sprožilne besede.

POMEMBNO: Da lahko Google zazna
izgovarjavo besede »Google« za zagon
glasovnega iskanja ali glasovnih dejanj,
vsakih nekaj sekund analizira zvok, ki ga
posname
mikrofon
tabličnega
računalnika. Zvok je po analizi takoj
izbrisan in se ne shrani v napravi ali
pošlje Googlu.

Za več informacij o glasovnih dejanjih pojdite na
"Uporaba glasovnih dejanj
" in "Ukazi glasovnih dejanj".

Iskanje z vpisovanjem
Vnesite iskalno poizvedbo v iskalno polje na
zaslonu Domov ali Google Now ali v iskalno
vrstico Google Chroma.
Med vnašanjem se pod iskalnim
prikazujejo predlogi.

poljem

Prvih nekaj predlogov poskuša dokončati, kar
vnašate:
•
•

Če želite takoj iskati predlagani izraz, se ga
dotaknite.
Če želite iskati vsebino iskalnega polja, se
na desni strani tipkovnice dotaknite ikone
za iskanje.

Nasveti za iskanje
POZOR: Glasovna dejanja so podprta samo v
angleščini, francoščini, nemščini, španščini in
italijanščini.

Kaj želite

Kaj vpišete
ali izgovorite

Primeri

Športne
informacije

[ime moštva]

San Francisco
Giants

Slike

Pictures of
[tema]
Images of
[tema]

Pictures of San
Francisco
Images of cats

Pretvorba
merskih enot

[prvotna merska 30 degrees
enota]
Celsius in
in [nova merska Fahrenheit
enota]

Filmske
predstave

Movie

Film

Movie [lokacija]

Film Chicago

[ime filma]

The Horse’s
Mouth

Pomen
besede

Define [beseda]

Define

Vremenska
napoved

Weather

Weather

Weather [loca
tion]

WeatherDetroit

Ugotovi
območno
kodo

Area code
[###]

Area code 215

Ugotovi
poštno
številko

Zip code
[#####]

Zip code 46202

Čas

Time

Time

Time
[lokacija]

Time in London

Podatki o
letih

[Letalska
družba]
[številka leta]

American air
lines flight 390

Prevod

Translate to
[jezik] [fraza]

Translate to
Spanish, Where
is the Palace
Hotel?’

campanile

Računalnik

Hrana

[računalniška
formula]

75 divided by 6

[Vrsta hrane]

Mexican food

[Vrsta hrane]
in [location]

Mexican food in
Urbana, Illinois

Uporaba glasovnih dejanj
POZOR: Glasovna dejanja so podprta samo v
angleščini, francoščini, nemščini, španščini in
italijanščini.
Pri Google Iskanju lahko uporabite glasovna
dejanja za navodila za pot, pošiljanje sporočil
in izvajanje drugih običajnih opravil.
Glasovno dejanje zaženete enako kot glasovno
iskanje, tako da se v iskalnem polju ali iskalni
vrstici Chroma dotaknete ikone mikrofona
ali
izgovorite »Google«, ko je odprt zaslon Google
Now. Za podrobnosti si oglejte "Osnove iskanja
in glasovnih dejanj".
Nato izgovorite glasovno dejanje, ki ga želite
uporabiti. Nekaj značilnih primerov:
• »Set alarm for 8:30 a.m.« (Nastavi alarm
na 8.30.)
• »Send email to Marcus Foster. Subject:
Coming tonight? Message: Hope to see
you later.« (Pošlji e-pošto Marcusu
Fosterju. Zadeva: Prideš nocoj? Sporočilo:

•

Upam, da se vidimo.)
»Navigate to Mike's Bikes in Palo Alto.«
(Pojdi do Mike's Bikes v Palu Altu.)

Med govorjenjem glasovno iskanje analizira
vaš govor in izvede dejanje.
Če vas glasovno iskanje ne razume, se pokaže
seznam možnih pomenov. Dotaknite se
želenega.
Nekatera glasovna dejanja, kot sta »send
email« (pošlji e-pošto) in »note to self«
(obvestilo sebi), odprejo podokno, ki vas
poziva, da dejanje dokončate z izgovarjavo ali
vnosom dodatnih podatkov.
•

•

V podoknu se dotaknite že vnesenega
besedila, da s pomočjo tipkovnice dodate
ali uredite besedilo.
Če želite besedilo izgovoriti, se najprej blizu
spodnjega desnega kota zaslonske
tipkovnice dotaknite ikone mikrofona .
Dotaknite se podčrtanih besed ali besednih
zvez ali povlecite čez več besed, da si
ogledate seznam nadomestnih zapisov ali
uredite besedilo tako, da ga izgovorite ali

•

•

vnesete.
Ko ste prepričani, da je prepis točen,
glasovno iskanje prikaže prepisane besede
kot običajno besedilo. Besede ali fraze, za
katere je glasovno iskanje podalo
nadomestne prepise, so podčrtane.
Na dnu okna se dotaknite gumba, če želite
dodati polja (s prvotnim glasovnim
dejanjem lahko tudi izgovorite ime in
vsebino katerega koli od teh polj).
Ko končate, se dotaknite gumba, ki ustreza
dejanju za dokončanje, na primer Pošlji.

Ukazi glasovnih dejanj
POZOR: Glasovna dejanja so podprta samo v
angleščini, francoščini, nemščini, španščini in
italijanščini.
V telefonu lahko iščete oziroma ga upravljate s
temi ukazi glasovnih dejanj. Za podrobnosti si
oglejte "Uporaba glasovnih dejanj
".

Izgovorite

Dodajte še

Primeri
“bike shoes”

Besede, ki jih
želite iskati

“Map of ”

Naslov, ime,
ime podjetja,
vrsta
poslovanja ali
druga lokacija

“Map of
Golden Gate
Park, San
Francisco.”

“Directions to”
ali “Navigate
to”

Naslov, ime,
ime podjetja,
vrsta
poslovanja
ali druga
destinacija

“Directions to
1299 Colusa
Avenue,
Berkeley,
California”
ali
“Navigate to
Union
Square, San
Francisco.”

“Mike LeBeau”
(odpre se
kartica s
stikom)

ime stika

“Go to”

Iskalni niz ali
spletni naslov

“Send email”

Eno ali več od
tega :

“Note to self”

Besedilo sporočila “Note to self:
remember the
milk”

“Go to Google.
com”

“Send email
to Hugh Briss,
“To” & ime stika, subject, new
shoes, mes
“Cc”
sage, I can’t
& ime stika,
wait to show
“Bcc”
you my new
& ime stika,
shoes, period.”
“Sub ject” &
besedilo zadeve
“Message” &
besedilo
sporočila
(izgovarjajte
ločila)

“Set alarm”

“Time” ali “for”
& čas, kot je
“10:45 a.m.” ali
“20 minutes
from now,” “La
bel” & ime
alarma

“Listen to”

Besede za
iskanje v
YouTubu, na
primer ime
skladbe,
izvajalca ali
albuma..

“Set alarm
for 7:45 p.m.,
label, switch
the laundry”

“Listen to:
Smells Like
Teen Spirit”

Seznam kartic Google Now
Kartice Google Now se prikažejo, ko jih
najverjetneje potrebujete. Večina kartic temelji
na podatkih, ki so na voljo v vašem Google
računu, na primer trenutna lokacija, nedavna
iskanja ali vnosi v koledar.
Gmailove kartice prikazujejo podatke glede na
nedavna potrditvena sporočila v računu za
Gmail, ki ga uporabljate z Google Now. Če
želite več podrobnosti, si oglejte "O Gmailovih
karticah".
Potovalne kartice se prikažejo, ko ste zdoma.

Rojstni dnevi
Za vaš rojstni
dan prikaže
zanimiv
podatek o
rojstnem
datumu.

Koncerti
Prikaže se,
preden imajo
vaši priljubljeni
izvajalci v
bližini
koncerte.

Leti
Prikaže se
pred leti, ki ste
jih iskali.

Gmail:
Rezervacije
dogodkov
Prikaže se
pred
rezervacijo
dogodka,
potrjeno v
Gmailu.

Gmail: Leti
Prikaže se
pred leti,
potrjenimi v
Gmailu.

Gmail: Hoteli
Prikaže se, ko
prejmete
potrditveno epoštno
sporočilo, in
pred
načrtovano
odjavo.

Gmail:
Paketi
Prikaže se,
ko za spletni
nakup
prejmete
obvestilo o
pošiljki.

Gmail:
Restavracije
Prikaže se
pred
rezervacijo
mize v
restavraciji,
potrjeno v
Gmailu.

Zgodovina
lokacij
Prikaže
približno oceno,
koliko ste v
zadnjem
mesecu
prehodili
oziroma
prekolesarili.

Filmi
Prikaže filme, ki
so na sporedu v
vaši bližini, in
sporoči, kdaj
bodo v vaši
bližini predvajali
film, ki vas
zanima.

Najnovejše
novice
Prikaže
novosti o
novicah, ki ste
jih nedavno
brali.

Naslednji
sestanek
Prikaže se pred
načrtovanimi
sestanki.
Bližina
fototočke
Prikaže se,
ko ste blizu
priljubljenega
mesta za
fotografiranje.

Mesta
Prikaže bližnja
podjetja in
druga mesta, ki
vas morda
zanimajo.

Javna opozorila
Za vašo lokacijo
prikaže javna
obvestila iz virov,
kot sta ameriška
državna
meteorološka
služba in
ameriški geološki
zavod ter drugi.

Javni prevoz
Prikaže ustrezen
vozni red, ko ste
v bližini
avtobusne,
železniške
postaje ali katere
druge postaje
javnega prevoza.

Šport Prikaže
se za vaše
priljubljene
ekipe pred,
med in po
tekmi.

Delnice Redno
se prikaže za
delnice, ki jih
spremljate. Če
želite več
informacij, si
oglejte O kartici
z delnicami
.

Promet
Prikaže se
pred običajnim
časom odhoda
v službo ali
poti domov.

Potovanje:
valuta Za vašo
lokacijo prikaže
najnovejši
menjalni tečaj.

Potovanje:
zanimivosti v
bližini Prikaže
se, ko ste v
bližini
zanimivosti, na
primer
restavracij,
muzejev ali
kavarn.

Potovanje:
domači čas
Redno se
prikaže, ko
ste v drugem
časovnem
pasu.

Potovanje:
prevod
Prikaže se, ko
ste v tujini, in
vam pomaga
prevesti
besede in
besedne
zveze.

Vreme Redno
prikaže vreme
za domačo,
službeno ali
trenutno
lokacijo.

O Gmailovih karticah
Gmailove kartice temeljijo na potrditvenih
sporočilih, poslanih v Gmail račun, ki ga

uporabljate z Google Now. Kartice se na primer
pokažejo pred rezervacijami mize v restavracijah
v storitvi OpenTable ali ko po e-pošti prejemate
obvestila o paketih, ki so na poti k vam.
Na Gmailovih karticah so običajno tudi
povezave na druge uporabne informacije, na
primer povezava na e-poštno sporočilo, na
katerega se kartica nanaša, ali navodila, kako
se od vaše trenutne lokacije pride do
restavracije ali hotela.
Gmailove kartice lahko kadar koli izklopite ali
vklopite. To lahko naredite na glavnem zaslonu
Google Now, tako da odprete Meni >
Nastavitve > Google Now in izberite oziroma
počistite Pokaži Gmailove kartice.

O kartici z zgodovino lokacij
Kartica zgodovine lokacij se prikaže enkrat na
mesec. Vsebuje približno oceno, koliko ste v
tem mesecu prehodili ali prekolesarili v
primerjavi s prejšnjim. Te ocene so narejene
na podlagi občasnih vzorcev merilnika

pospeškov v telefonu, ki se jih nato primerja s
tipičnim gibanjem pri hoji ali kolesarjenju.
Ti podatki so na voljo samo, če za vsaj eno
napravo Android vklopite poročanje o lokaciji in
zgodovino lokacij. Če ste funkciji vklopili v več
napravah, so na kartici zgodovine lokacij
prikazani podatki za napravo, ki ste jo v
določenem mesecu največ uporabljali.
Za več informacij pojdite na "Nadziranje
dostopa do lokacije, poročanja in zgodovine
".

O kartici z delnicami
Kartica z delnicami prikaže:
•
•
•
•

Delnice, ki ste jih nedavno iskali.
Delnice, ki jih spremljate v storitvi Google
Finance.
Delnice, ki ste jih navedli v nastavitvah
kartice z delnicami.
Izberete lahko, da se delnice prikažejo, ko
se njihova cena spremeni za 1 % ali več
oziroma zjutraj ali zvečer.

Če želite spremeniti nastavitve kartice z
delnicami na glavnem zaslonu Google Now,
odprite Nastavitve > Google Now > Delnice.

Nastavitve iskanja
Če si želite ogledati nastavitve Iskanja Google,
vključno z nastavitvami Google Now, se
pomaknite na dno zaslona Google Now in se
dotaknite možnosti
Meni > Nastavitve.
Prve tri vrste nastavitev so opisane tukaj.
Zasebnost in računi so opisani v naslednjem
razdelku.

Google Now
V nastavitvah Google Now lahko Google Now
vklopite ali izklopite. Če ga vklopite, se prikaže
kratka predstavitev in možnost, da se zanj
odločite.
Ko je Google Now vklopljen, lahko na zaslonu
z nastavitvami Google Now določite tudi
&

ARCH

nastavitve za posamezne kartice Google Now
in z njimi povezana obvestila.
Možnosti za posamezne kartice se razlikujejo.
Večina vsebuje razdelek za obvestila, v
katerem lahko določite, kako ste obveščeni ob
spremembi kartice. V večini primerov lahko
obvestila izklopite, zanje lahko določite
zmanjšano pomembnost ali pa izberete
standardna obvestila.
Obvestila
prikazana
dodatnega
kot vsa
zaporedju;
zvonjenje.

z zmanjšano pomembnostjo so
na dnu zaslona z obvestili brez
signala. Standardna obvestila so
druga prikazana v časovnem
zanje lahko nastavite vibriranje in

Za nastavitev možnosti vibriranja in zvonjenja
za standardna obvestila nastavite se dotaknite
možnosti
Meni > Nastavitve > Google Now
in poglejte na konec seznama.

Glasovne nastavitve
Z glasovnimi nastavitvami je mogoče za
&

ARCH

glasovno iskanje ali glasovna dejanja določiti
različne nastavitve govora:
•

•

•

•

•

Jezik. Jezik, ki ga izberete za glasovno
iskanje, se lahko razlikuje od jezika v
telefonu.
Govorni izhod. Če želite, da se govorni
izhod vklopi samo, ko so v telefon
priključene slušalke z mikrofonom, izberite
možnost »Samo prostoročno«.
Blokiranje žaljivih besed. Izberite, če
želite blokirati rezultate iskanja z žaljivimi
izrazi.
Zaznavanje sprožilne besede. Če je ta
možnost izbrana, lahko glasovno iskanje ali
dejanje sprožite tako, da pri odprtem
zaslonu Google Now izgovorite »Google« in
se vam ni treba dotakniti ikone mikrofona.
Prenos prepoznavanja govora brez
povezave. Izberite, če želite izbrati dodatne
jezike za prepoznavanje govora, ko ni
omrežne povezave.

&

ARCH

POMEMBNO: Da lahko Google zazna
izgovarjavo besede »Google« za zagon
glasovnega iskanja ali glasovnih dejanj,
vsakih nekaj sekund analizira zvok, ki ga
posname mikrofon telefona. Zvok je po
analizi takoj izbrisan in se ne shrani v
napravi ali pošlje Googlu.

Iskanje v telefonu
V nastavitvah za iskanje v telefonu lahko
izberete, katere aplikacije v telefonu bodo
vključene v Googlova iskanja.

Zasebnost in računi
S temi nastavitvami prilagodite račun za
uporabo z Google iskanjem in možnosti računa
glede zasebnosti pri iskanju. Nastavitve si
lahko ogledate na dva načina:

&

ARCH

•
•

Na zaslonu Google Now:
Meni >
Nastavitve > Zasebnost & Računi.
V glavni aplikaciji Nastavitve telefona:
Nastavitve > Računi > Google >
Iskanje.

Če želite izvedeti več o nastavitvah, se jih
dotaknite:
•
•

•

•

Google račun. Račun, ki ga uporabljate z
Google iskanjem in Google Now.
Upravljanje zgodovine lokacij. Odprejo se
nastavitve za Google Zemljevide, v katerih
vklopite ali izklopite nastavitve lokacije in
poročanje o lokaciji.
Googlove nastavitve lokacije. Za vse
Googlove aplikacije lahko vklopite ali
izklopite dostop do lokacije. Če je dostop
do lokacije za telefon vklopljen, ga lahko
izklopite za Googlove aplikacije, ne da bi to
vplivalo na dostop za aplikacije, ki niso
Googlove.
Prikaz zadnjih iskanj. Izberite, če želite
prejemati predloge za iskanje na podlagi
svojih zadnjih iskanj.

&

ARCH

•

Upravljanje
spletne
zgodovine.
V
brskalniku se odprejo nastavitve spletne
zgodovine. Morda se boste za dostop
morali prijaviti.

&

ARCH
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Dostopnost
Pregled dostopnosti
Funkcije dostopnosti v vašem telefonu
omogočajo lažjo uporabo, če imate težave z
vidom:
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 pripomočkov za ljudi s posebnimi
potrebami omogočajo spreminjanje prikaza in
zvoka v telefonu, na primer velikost besedila,
hitrost izgovarjave besedila in podobno.

Slabovidni uporabniki
Če ste slabovidni in ne nameravate uporabljati
raziskovanja z dotikom, odprite support.google.
com/nexus in si oglejte pomoč, prilagojeno
slabovidnim uporabnikom. Branje in pomikanje
po besedilu si lahko olajšate, tako da povečate
velikost besedila – odprite Nastavitve >
Dostopnost in izberite možnost Veliko
besedilo.

Sorodne nastavitve
•
•

Če želite prikazati nastavitve dostopnosti,
odprite Nastavitve > Dostopnost.
Če želite nadzirati zvočni odziv ter druge
možnosti
funkcije
TalkBack,
odprite
Nastavitve > Dostopnost > TalkBack in
se v zgornjem desnem kotu zaslona
dotaknite možnosti Nastavitve.

Poteze za dostopnost za
Android 4.2 (Jelly Bean)
Če sta funkciji TalkBack in raziskovanje z
dotikom vklopljeni, lahko s preprostimi
potezami krmarite po Nexusu 4:
•

•

•
•
•
•
•

Povlecite z enim prstom. Raziščite zaslon
in poslušajte zvočno razlago elementov, ki
se jih dotaknete.
Dvakrat se dotaknite kjer koli na
zaslonu. Odpre ali aktivira se element, ki
ste se ga nazadnje dotaknili.
Z dvema prstoma povlecite gor ali dol.
Pomikate se znotraj seznamov.
Z dvema prstoma povlecite v levo ali
desno. Spremenite strani ali zaslone.
Z enim prstom povlecite v desno (ali
dol). Premaknite se na naslednji element.
Z enim prstom hitro povlecite v levo (ali
gor). Premaknite se na prejšnji element.
Z enim gibom povlecite dol, nato gor.
Preidite na naslednjo raven branja med
branjem dela besedila, nato hitro povlecite
v desno za nadaljevanje branja ali v levo za

•

•
•

vrnitev na prejšnji del.
Z enim gibom povlecite gor, nato dol.
Preidite na prejšnjo raven branja med
branjem dela besedila, nato povlecite v
desno za nadaljevanje branja ali v levo za
vrnitev na prejšnji del.
Z enim gibom povlecite v desno, nato v
levo. Premaknite se na naslednjo stran.
Z enim gibom povlecite v levo, nato v
desno. Premaknite se na prejšnjo stran.

Med raziskovanjem z enim prstom se lahko z
drugim prstom dvakrat dotaknete aplikacije,
pripomočka ali česa drugega in ta element
odprete.
POMEMBNO: Dejanja, ki se sprožijo s
temi potezami, se uporabljajo samo pri
funkciji
TalkBack.
Druge
storitve
dostopnosti lahko uporabljajo enake
poteze, vendar za drugačna dejanja.

Poteze za bližnjice funkcije TalkBack
Opomba: Te poteze delujejo samo, če je
vklopljena funkcija raziskovanja z dotikom.
S potezami za bližnjice funkcije TalkBack lahko
odprete zaslon Domov, se vrnete in podobno.
Če želite preskusiti te bližnjice, povlecite z
enim gibom:
•
•
•
•
•
•

Gor in desno: Odpiranje menija za
neprekinjeno branje
Gor in levo: Gumb za zaslon Domov
Dol in desno: Odpiranje globalnega
kontekstnega menija
Dol in levo: Gumb za nazaj
Desno in dol: Odpiranje obvestil
Levo in gor: Gumb za zadnje aplikacije

Poteze za bližnjice in ustrezna dejanja funkcije
TalkBack lahko spremenite v Nastavitve >
Dostopnost > TalkBack > Nastavitve >
Upravljanje potez za bližnjice.

Nastavitev telefona
Vaš Nexus 4 ima sledečo strojno opremo:
•
•
•
•
•

•

Gumb za vklop/tipko za zaklepanje.
Gumb za vklop je na desni strani telefona.
Glasnost. Tipka za glasnost je neposredno
pod gumbom za vklop.
Sprednja kamera. Kamera je v sredini
vrha zaslona.
Mikro USB vhod. Priključek USB je na dnu
telefona.
Priključek za slušalke z mikrofonom.
Priključek za slušalke z mikrofonom je na
spodnji desni strani telefona.
Nosilec za SIM. Nosilec za kartico SIM je v
spodnjem levem kotu telefona (na voljo
samo pri telefonu Nexus 4 z mobilnimi
podatki)

Ko prvič vklopite telefon, se odpre pozdravni
zaslon.
•

Če želite vklopiti TalkBack in raziskovanje z
dotikom, položita dva prsta na zaslon
nekoliko narazen. Ko telefon prepozna

•
•

potezo, zaslišite glasovni odziv. Prsta
pridržite na zaslonu še dve sekundi, da
omogočite TalkBack in raziskovanje z
dotikom. Ko vklopite funkciji, se začne
predstavitev na primerih za raziskovanje z
dotikom, s katero se lahko naučite krmariti
po Androidu. Ko pridete do konca
predstavitve,
telefon
znova
prikaže
pozdravni zaslon.
Če želite izbrati drug jezik, hitro povlecite v
desno in se dvakrat dotaknite menija.
Nastavljanje telefona končate tako, da hitro
povlečete v desno in se proti sredini
zaslona dvakrat dotaknete možnosti Začni.

Zaporedje zaslonov vas bo vodilo skozi
postopek nastavitve. Ko je od vas zahtevano,
se lahko prijavite z e-poštnim naslovom in
geslom Google računa. Ko se prijavite z
Google računom, se e-pošta, stiki, dogodki iz
Google Koledarja in vsi drugi podatki, povezani
s tem računam, samodejno sinhronizirajo s
telefonom. Če imate več Google računov,
boste lahko druge dodali pozneje.

NASVET: Če telefon delite z drugimi
uporabniki in morate izklopiti funkcije
dostopnosti, lahko za njihov vklop in
izklop uporabite bližnjico.
Za vklop bližnjice odprite Nastavitve >
Dostopnost > Bližnjica dostopnosti,
nato stikalo potisnite v vklopljen položaj.
Za vklop funkcij dostopnosti z uporabo
bližnjice se dotaknite gumb za vklop in
ga zadržite, dokler ne zaslišite zvoka ali
začutite vibriranja. Nato se dotaknite z
dvema prstoma in zadržite, dokler ne
zaslišite potrdila.

Prekrivajoča okna
Ko končate postopek nastavitve, se odpre več
prekrivajočih oken, ki prikazujejo, kako
uporabljati različne funkcije telefona. Če želite
okno opustiti, hitro povlecite v desno in se
dvakrat dotaknite možnosti V redu.

Uporaba potez za povečavo
Če je ta funkcija vklopljena, lahko s trojnim
dotikom povečate prikaz na zaslonu (za
slabovidne uporabnike)
Opomba: Trikratni dotik za povečavo deluje
povsod, razen pri tipkovnici in gumbih za
krmarjenje.
Povečava: Trikrat se dotaknite in pridržite.
Povečava in premikanje: Trikrat se dotaknite,
pridržite in nato povlecite s prstom.
Vklop/izklop povečave: Trikrat se dotaknite in
spustite. V povečanem pogledu lahko:
Premikate vsebino na zaslonu: Z dvema ali
več prsti povlecite po zaslonu.
Prilagodite stopnjo povečave/pomanjšave:
Vsaj dva prsta približajte ali razširite.

Uporaba funkcije TalkBack
Funkcija TalkBack ponuja glasovni odziv in
vam z opisi stvari, ki se jih dotaknete in
aktivirate, pomaga pri krmarjenju po telefonu.
Opomba: Če funkcija TalkBack ni vklopljena
pri začetni nastavitvi, potrebujejo slepi
uporabniki pomoč pri njenem vklopu.
Postopek za
TalkBack:

vklop

ali

izklop

funkcije

1. Odprite Nastavitve > Dostopnost >
TalkBack.
2. Stikalo TalkBack povlecite v položaj
Vklopljeno (On) ali Izklopljeno (Off).
3. Dotaknite se možnosti V redu in s tem
vklopite TalkBack.
4. Ko se pojavi vprašanje ali omogočite
raziskovanje z dotikom, se dotaknite
možnosti V redu samo, če želite spremeniti
delovanje telefona, tako da telefon razloži
vsak element, preko katerega se pomakne
vaš prst.

Funkcija TalkBack začne takoj po vklopu
ponujati glasovni odziv. Med krmarjenjem po
telefonu TalkBack opisuje vaša dejanja in vas
opomni glede obvestil ter podobnih pojavov.
Če ste omogočili tudi raziskovanje z dotikom,
zaslišite opis vsakega elementa, ki se ga
dotaknete na zaslonu. Če se dvakrat
dotaknete,
aktivirate
zadnji
izgovorjeni
element, če pa povlečete z dvema prstoma,
izvedete dejanja, za katera je običajno
potreben samo en prst.

Spreminjanje
funkcije TalkBack

nastavitev

Če želite spremeniti nastavitve funkcije
TalkBack, odprite Nastavitve > Dostopnost >
TalkBack in nato se v zgornjem desnem kotu
dvakrat dotaknite možnosti Nastavitve.

Nastavitve govora
•
•
•

Glasnost govora. Nastavite jo lahko v
odstotkih.
Uporaba spremembe višine glasu.
Izberite za govor z nižjo višino glasu.
Govori, ko je zaslon izklopljen. Označite,
če želite vklopiti glasovni odziv, ko je
zaslon izklopljen.

Nastavitve odzivov
•
•

Zvočni odziv. Označite, če želite upravljati
zvoke pri krmarjenju.
Glasnost zvoka. Na voljo je, če označite
Zvočni odziv. Nastavite jo lahko v
odstotkih.

Raziskovanje z dotikom
•
•

Zagon vadnice za "raziskovanje z
dotikom".
Upravljanje potez za bližnjice. Določite
lahko dejanja, ki jih sprožijo različne
poteze.

Nadziranje hitrosti pretvarjanja
besedila v govor
Če želite prilagoditi hitrost govora funkcije
TalkBack, odprite Nastavitve > Dostopnost >
Pretvorba besedila v govor > Hitrost
govora.

Upravljanje
TalkBack

glasnosti

funkcije

Če želite spremeniti nastavitve glasnosti,
odprite Nastavitve > Zvok > Glasnost.
Glasnost spremenite z drsnikom za glasbo,
videoposnetke, igre in druge medije.
Ko slišite glasovni odziv, lahko uporabite tudi
gumb za glasnost na desni strani telefona.

Izboljšana dostopnost spleta
Če želite polno podporo dostopnosti za izdelke,
kot sta Gmail in Chrome, vklopite možnost
Izboljšanje dostopnosti spleta. Odprite
Nastavitve > Dostopnost > Izboljšanje
dostopnosti spleta in z dvojnim dotikom

aktivirajte Dovoli. S tem namestite skripta za
večjo dostopnost spletne vsebine.

Uporaba
raziskovanja
z
dotikom s funkcijo TalkBack
Če je funkcija TalkBack vklopljena, lahko
uporabljate tudi raziskovanje z dotikom. Ko se
s prstom počasi premikate po zaslonu, funkcija
raziskovanja z dotikom opiše vsak element, ki
se ga dotaknete.
Raziskovanje z dotikom je na voljo samo, če
vklopite funkcijo TalkBack. Pri prvem vklopu
funkcije TalkBack boste pozvani, da vklopite
raziskovanje z dotikom.
POMEMBNO: Če pri vklopu funkcije
TalkBack niste omogočili raziskovanja z
dotikom, ga lahko vklopite pozneje.
Odprite Nastavitve > Dostopnost >
TalkBack > Nastavitve, nato se
dotaknite potrditvenega polja zraven
Raziskovanje z dotikom. Na ta način
lahko raziskovanje z dotikom kadar koli
tudi izklopite.

Na vsako dejanje, ki ga izvedete s prstom, vas
opozorita glasovni in zvočni odziv (če je
omogočen).
V telefonu lahko s funkcijo raziskovanja z
dotikom krmarite tako:
•

•

Raziščite zaslon z enim prstom, če želite
slišati, katere ikone in gumbi so na zaslonu
in jih lahko izberete.
Ko najdete ikone in gumbe, se kjer koli na
zaslonu dvakrat dotaknite, če želite odpreti
aplikacije, menije in podobno.

Če želite podrobnosti o potezah, ki jih lahko
uporabljate s funkcijama TalkBack in
raziskovanje z dotikom, obiščite "Poteze za
dostopnost za Android 4.2 (Jelly Bean)".
Priporočena vadnica: Če želite izvedeti več o
raziskovanju z dotikom, odprite Nastavitve >
Dostopnost > TalkBack > Nastavitve >
Zagon vadnice za raziskovanje z dotikom.

Premikanje
Domov

po

zaslonu

Opomba: V teh navodilih predpostavljamo, da
ste vklopili raziskovanje z dotikom.
Na dnu zaslona so trije gumbi za krmarjenje, ki
so vedno na voljo. Ne glede na to, kako
uporabljate telefon, se lahko vedno vrnete na
glavni zaslon Domov ali na prejšnje zaslone:
•

•

•

Nazaj. Odpre zaslon, v katerem ste se
nazadnje nahajali, četudi se nahaja v drugi
aplikaciji. Ko se premikate nazaj in prispete
vse do zaslona Domov, predstavlja to
konec zgodovine
Zaslon Domov. Odpre zaslon Domov. Če
se nahajate na levem ali desnem zaslonu
Domov, ta gumb odpre osrednji zaslon
Domov.
Zadnje aplikacije. Odpre seznam s
sličicami aplikacij, ki ste jih nazadnje
uporabljali. Aplikacijo odprete tako, da se je
dvakrat dotaknete. Če želite s seznama
odstraniti sličico, jo z dvema prstoma hitro
povlecite v levo ali desno.

Če teh gumbov ne uporabljate, se kmalu
pomanjšajo v pike ali izginejo, odvisno od
trenutne aplikacije. Če jih želite znova
prikazati, se dvakrat dotaknite njihovega
približnega mesta.
S preprostimi potezami lahko aktivirate gumbe
za krmarjenje in dostopate do obvestil.
Povlecite z enim gibom:
•
•
•
•
•
•

Gor in desno: Odpiranje menija za
neprekinjeno branje
Gor in levo: Gumb za zaslon Domov
Dol in desno: Odpiranje globalnega
kontekstnega menija
Dol in levo: Gumb za nazaj
Desno in dol: Odpiranje obvestil
Levo in gor: Gumb za zadnje aplikacije

Tik nad gumbi za krmarjenje v pokončnem ali
na desni strani zaslona v ležečem načinu je
pladenj za priljubljene. Aplikacije, ki jih imate
na pladnju, so na voljo na vsakem zaslonu
Domov.

Ikona aplikacij na sredini je trajna. Poiščite jo in
se je dvakrat dotaknite, da prikažete vse
aplikacije in pripomočke.
Zaslon Domov lahko vsebuje ikone aplikacij in
pripomočkov ter mape.
•

•

Če želite odpreti aplikacijo, mapo ali
pripomoček, poiščite ikono in se je dvakrat
dotaknite.
Če želite prikazati dodatne zaslone Domov,
z enim gibom povlecite levo in desno ali
obratno ali z dvema prstoma levo oziroma
desno.

Na vrhu zaslona je statusna vrstica:
•

Ikone stanja na levi označujejo, katere
aplikacije so vam poslale obvestila, na
primer, da je prispelo sporočilo ali da je čas
za sestanek. Če se izvaja funkcija
TalkBack ali druga storitev dostopnosti,
izgovori obvestilo ob prvem prikazu.
Če želite poiskati obvestila, na vrhu
zaslona z dvema prstoma povlecite navzdol
zaslon z obvestili ali z enim gibom povlecite

•

gor, nato desno.
Sistemske ikone na desni strani
prikazujejo trenutno moč signala brezžične
in omrežne povezave, napolnjenost
akumulatorja, uro in drugo.

Google iskanje tik pod ikonami stanja in
sistemskimi ikonami omogoča iskanje po
telefonu ali internetu. Poiščite možnost Iskanje
in se je dvakrat dotaknite, da iskalne izraze
vnesete, ali možnost Glasovno iskanje, da jih
izgovorite.
Za enostavno iskanje vaših nastavitev z dvema
prstoma povlecite navzdol zaslon z obvestili z
gornje leve strani zaslon ali z enim gibom hitro
povlecite navzgor in desno.
Če želite preprosto odpirati nastavitve za Wi-Fi,
Bluetooth in drugo, lahko uporabite meni »Hitre
nastavitve«. Hitre nastavitve odprete tako, da
iz zgornjega desnega kota zaslona s tremi prsti
povlečete navzdol meni.

Preskusite Google Play
Opomba: V teh navodilih predpostavljamo, da
ste vklopili funkciji TalkBack in raziskovanje z
dotikom.
Google Play združuje vašo priljubljeno vsebino
na enem mestu (filme, knjige, glasbo, revije,
aplikacije in drugo), do katere lahko dostopate
s katero koli napravo, ki jo uporabljate.

Uporaba pripomočkov Google Play
Ti pripomočki so na voljo na zaslonih Domov:
•

•

Priporočeno
predvajanje:
Predlaga
glasbo, filme in drugo vsebino, ki vas
morda zanima. Poiščite predlog in se ga
dvakrat dotaknite, če želite izvedeti več.
Priporočene
aplikacije:
Priporoča
aplikacije, ki jih lahko dodate na zaslon
Domov. Poiščite priporočilo in se ga
dvakrat dotaknite, če želite izvedeti več.

Če želite odstraniti pripomoček, se ga dvakrat
dotaknite in ga pri drugem dotiku pridržite, nato
pa povlecite do ikone za odstranitev na vrhu
zaslona.
Če želite dodati drug pripomoček za Google
Play, poiščite ikono »Aplikacije« in se je
dvakrat dotaknite, nato Pripomočki in hitro
vlecite v levo, dokler ne najdete želenega.
Dvakrat se ga dotaknite in ga pri drugem dotiku
pridržite ter ga spustite na želeno mesto na
zaslonu Domov.

Nakup v trgovini Google Play
Aplikacijo trgovine Google Play odprete tako,
da na pladnju za priljubljene na katerem koli
zaslonu Domov poiščete ikono trgovine Google
Play in se je dvakrat dotaknete.
Večina vsebine, ki jo kupite v trgovini Google
Play, je na voljo v računalniku in mobilnih
napravah Android, ki jih uporabljate (aplikacije
Android so izjema, ker jih je mogoče izvajati
samo v napravah Android.) Prijavite se v

play.google.com in uživajte v zabavi kjer koli.

Iskanje vsebine
Če ste v trgovini Google Play že kupovali,
boste do te vsebine samodejno imeli dostop v
Nexusu 4, če ste prijavljeni z istim računom, s
katerim ste kupovali.
Do svoje vsebine lahko dostopate s katero koli
ikono storitve Google Play na pladnju za
priljubljene, vključno s knjigami, revijami, filmi
in glasbo.
Storitev Google Play lahko odprete tudi tako,
da poiščete ikono Trgovina Play in se je
dvakrat dotaknete. V zgornjem desnem kotu,
levo od ikon menija in iskanja, je ikona Moja
knjižnica, ki ustreza razdelku storitve Google
Play, ki si ga trenutno ogledujete. Med
brskanjem po razdelku Filmi in TV je na primer
prikazana ikona aplikacije Filmi Google Play, ki
odpre Moje filme in TV.

Tako lahko v aplikaciji Trgovina Google Play
hitro dostopate do svoje vsebine, tudi če ste jo
v Trgovini Google Play kupili z drugim
telefonom ali tabličnim računalnikom. Če imate
novo napravo, vas bo ob vklopu in prijavi vsa
vsebina samodejno čakala na tem mestu.

Nastavitve Google Play
Če želite prilagoditi nastavitve Google Play,
preklapljati med računi ali poiskati pomoč,
izberite želeno možnost v meniju v zgornjem
desnem kotu.
Zaslon Nastavitve Google Play vam omogoča
nadzor nad časom obveščanja o posodobitvah
aplikacij in iger, brisanje zgodovine iskanja in
vklop uporabniških ukazov. Za filtriranje
Androidnih aplikacij glede na starostno
omejitev ali nastaviti, da je treba pred
končanjem nakupa vnesti PIN kodo, se
dotaknite izbire Filtriranje vsebin ali
Nastavitev ali sprememba PIN kode.
Za podrobne informacije o Google
obiščite support.google.com/googleplay.

Play

Uporaba Gmaila
Opomba: V teh navodilih predpostavljamo, da
ste vklopili TalkBack, raziskovanje z dotikom in
izboljšano dostopnost do spleta.

Branje sporočil
•

Na zaslonu Domov ali na zaslonu z vsemi
aplikacijami poiščite aplikacijo Gmail in se
je dvakrat dotaknite, da jo odprete. Gmail
se odpre s prikazano mapo s prejetimi
sporočili.

Če želite poslušati zadeve pogovorov, hitro
povlecite v desno ali dol. Ko najdete pogovor,
ki ga želite slišati, naredite to:
•

•

Dvakrat se ga dotaknite, da ga odprete. Če
ste omogočili izboljšano dostopnost spleta,
lahko začnete pogovor poslušati tako, da
se ga dotaknete enkrat.
Če se želite vrniti v mapo s prejetimi
sporočili, na vrhu zaslona poiščite ikono
Gmail in se je dvakrat dotaknite.

•

ALI
Z gumbi za krmarjenje na dnu zaslona
poiščite in se dvakrat dotaknite gumba za
nazaj ali z enim gibom povlecite dol, nato v
levo.

Sestavljanje in pošiljanje sporočila
1. Na seznamu pogovorov na vrhu zaslona
poiščite ikono za sestavljanje in se je
dvakrat dotaknite.
2. Če želite s tipkovnico vnašati v polja Za,
Zadeva in Sestavi e-poštno sporočilo,
povlecite s prstom čez tipkovnico in
dvignite prst pri izbrani tipki.
3. V glavni vrstici dejanj na vrhu zaslona
poiščite in se dvakrat dotaknite ikone
Pošlji, da sporočilo pošljete.

Iskanje v mapi s prejetimi sporočili
1. Na seznamu pogovorov poiščite ikono za
iskanje v vrstici dejanj na vrhu zaslona in
se je dvakrat dotaknite.

2. Če želite s tipkovnico urejati polje Iskanje
e-pošte, za vnos besedila povlecite s
prstom čez tipkovnico in dvignite prst pri
izbrani tipki.
3. Med vnašanjem se pod iskalnim poljem
pokažejo predlogi. Poiščite predlog in se ga
dvakrat dotaknite za takojšnje iskanje.
4. Iščete tako, da na desni strani druge vrstice
tipkovnice poiščete in se dvakrat dotaknete
tipke za iskanje.

Nastavitve Gmaila
Na poljubnem Gmailovem zaslonu lahko
spremenite številne nastavitve za Gmail.
•

V zgornjem desnem kotu zaslona poiščite
možnost Več možnosti in se je dvakrat
dotaknite, nato pa poiščite možnost
Nastavitve in se je dvakrat dotaknite.

Splošne nastavitve veljajo za vse Gmail
račune. Druge nastavitve veljajo samo za
posamezen račun.

Dodatna pomoč za Gmail
Če potrebujete pri branju pogovorov,
sestavljanju sporočil in podobnih opravilih
pomoč, v zgornjem desnem kotu zaslona
poiščite možnost Več možnosti in se je
dvakrat dotaknite, nato pa poiščite možnost
Pomoč in se je dvakrat dotaknite. Vsebina, ki
jo najdete, obsega splošno delovanje Gmaila,
ne pa tudi funkcionalnosti dostopnosti, kot sta
funkciji TalkBack in raziskovanje z dotikom.

Brskanje v Google Chromu
V teh navodilih predpostavljamo, da ste vklopili
TalkBack, raziskovanje z dotikom in izboljšano
dostopnost spleta.
•

Na zaslonu Domov ali zaslonu z vsemi
aplikacijami poiščite ikono Google Chrome
in se je dotaknite, da ga odprete.

V Chromu se odpre vaša domača stran ali
zadnja stran, po kateri ste brskali.

Spletni naslov (URL) trenutne strani je prikazan
na vrhu zaslona v naslovni vrstici (tako
imenovana omnibox).
Spletni naslov urejate ali vnašate tako:
1. Povlecite v desno, da na vrhu zaslona
poiščete naslovno vrstico in se je za
urejanje dvakrat dotaknite.
2. S prstom povlecite čez zaslonsko
tipkovnico in spustite tipko, da vnesete
besedilo.
3. Med vnašanjem se pokaže seznam
predlogov, ki se ujemajo z napisanim. Če
želite, lahko nadaljujete z vnašanjem ali
poiščete predlog in se ga dvakrat
dotaknete, da odprete stran.
4. Če želite iskati vsebino naslovne vrstice ali
odpreti določen spletni naslov, ki ga
vsebuje, na desni strani druge vrstice
tipkovnice poiščite tipko Go in se je dvakrat
dotaknite.

Krmarjenje po spletni strani omogoča:
•

•
•

•

•

Pomikanje naprej in nazaj. Povlecite od
leve proti desni za pomikanje naprej in od
desne proti levi za pomikanje nazaj.
Pomikanje. Z dvema prstoma podrsajte v
poljubno smer.
Prejem glasovnega odziva. Na poljubnem
mestu se dotaknite zaslona, da slišite
vsebino spletne strani.
Spreminjanje stopnje branja. Z enim
gibom povlecite dol in nato gor za prehod
na naslednjo stopnjo branja med branjem
dela besedila ali pa z enim gibom povlecite
gor in nato dol za prehod na prejšnjo
stopnjo.
Povečava ali pomanjšava strani. Če jo
želite pomanjšati, se dotaknite zaslona z
dvema prstoma in ju približajte. Pomanjšate
jo tako, da prsta razmaknete. Pri povečavi
ali pomanjšavi se slišijo opozorilni
naraščajoči ali padajoči toni.

Če želite prilagoditi povečevanje ali
pomanjševanje spletne strani, odprite Več
možnosti > Nastavitve > Dostopnost.

Brskate lahko tudi v načinu brez beleženja
zgodovine. Če želite odpreti zavihek brez
beleženja zgodovine, poiščite in se dvakrat
dotaknite Več možnosti > Nov zavihek brez
beleženja zgodovine. Med običajnimi zavihki
in
zavihki
brez
beleženja
zgodovine
preklapljate tako, da poiščete in se dvakrat
dotaknete Preklop med zavihki ali v zgornjem
desnem kotu poiščite in se dvakrat dotaknite
Zavihki brez beleženja zgodovine (ali
zavihki z beleženjem zgodovine).

Prilagajanje velikosti besedila na
spletnih straneh (za slabovidne
uporabnike)
1. Dotaknite se možnosti Meni > Nastavitve
> Dostopnost.
2. Povlecite drsnik, da prilagodite velikost
besedila. V polju »Predogled« si lahko
ogledate velikost besedila na spletnih
straneh.

Vsili povečavo
Na nekaterih spletnih mestih, namenjenih za
mobilne naprave, ne morete povečevati ali
pomanjševati slike. Če izberete »Vsili
povečavo«, lahko na teh mestih povečujete ali
pomanjšujete sliko.

Več pomoči za Chrome
Podrobno pomoč za krmarjenje po spletni
strani, delo z zavihki in podobno najdete v
centru Chrome Help Center. V tej vsebini ne
boste našli funkcij dostopnosti, kot sta
TalkBack in raziskovanje z dotikom.

Uporaba
zaslona

zaklenjenega

O zaklenjenem zaslonu
Zaklenjen zaslon telefona je omogočen v teh
primerih:

•
•

•

Telefon preklopi v stanje pripravljenosti (in
se samodejno zaklene).
Zaslon se po izteku določene časovne
omejitve izklopi (glede na nastavitve
prikaza).
S pritiskom gumba za vklop vsilite izklop
zaslona in zaklepanje telefona.

Odklepanje telefona
1. Zaslon držite v pokončnem položaju in ga
vklopite z gumbom za vklop na desni strani
telefona.
2. Dotaknite se spodnjega srednjega dela
zaslona.
3. S prstom povlecite čez celoten zaslon na
desno stran. Če to naredite prav, vas
glasovni odziv obvesti, da je naprava
odklenjena.

Nastavitve dostopnosti
Če želite spremeniti nastavitve dostopnosti,
odprite Nastavitve > Dostopnost.
Odpre se seznam možnosti:
•
•

•

•

TalkBack. Nadzira glasovni odziv za
slabovidne uporabnike.
Poteze za povečavo. Vklopite, če želite
povečati ali pomanjšati prikaz in povečati
tisto, kar je pod vašim prstom (za
slabovidne uporabnike).
Veliko besedilo. Označite, če želite
povečati velikost besedila na vseh zaslonih
v telefonu (za slabovidne uporabnike).
Ta možnost spremeni velikost pisave v
največjo, ki je na voljo. Če želite natančnejši
nadzor nad velikostjo pisave, odprite
Nastavitve > Prikaz > Velikost pisave. Ta
nastavitev ne velja za aplikacijo Google
Chrome, ki ima svoje nastavitve za
spreminjanje velikosti besedila.
Samodejni zasuk zaslona. Izberite, če
želite, da se zaslon ob spremembi

•

•

•

•

usmerjenosti telefona samodejno zasuka.
Izgovori gesla. Označite, če želite med
vnašanjem gesel slišati glasovni odziv.
Če te možnosti ne izberete in želite slišati
črke, ki jih vnesete za gesla, potrebujete
slušalke.
Pretvorba besedila v govor. Določite
lahko podrobnosti pretvorbe besedila v
govor in hitrost govora.
Časovni zamik za dotik in pridržanje.
Omogoča, da prilagodite časovni zamik, s
katerim telefon ugotovi, da se dotikate
elementa in ga držite (če želite na primer
premakniti aplikacijo na zaslon Domov).
Izboljšanje
dostopnosti
spleta.
Omogočite to možnost in ChromeVox bo
podal glasovni odziv medtem ko brskate po
spletu in komunicirate s spletnimi stranmi in
aplikacijami.
To možnost morate vklopiti, če želite
zagotoviti pravilno delovanje aplikacij za
posebno dostopnost na vašem telefonu.

Drugi del

Prilagajanje
nastavitev
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Nastavitve
brezžičnih in
omrežnih
povezav
Povezovanje
Wi-Fi

z

omrežji

Vklop Wi-Fi-ja in povezava z
omrežjem Wi-Fi
Če pri prvi nastavitvi telefona dodate omrežje

Wi-Fi, se Wi-Fi samodejno vklopi.
1. Dotaknite se možnosti
Nastavitve >
Brezžično in omrežja > Wi-Fi.
2. Potisnite stikalo Wi-Fi v položaj Vklop.
Telefon poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi
in prikaže njihova imena. Zaščitena
omrežja so označena z ikono ključavnice.
Če telefon najde omrežje, s katerim ste se
že kdaj povezali, se poveže z njim.
3. Dotaknite se imena omrežja za podrobnosti
ali povezavo, in po potrebi vnesite geslo.
Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira
tehnologijo Wi-Fi Protected Setup, se
dotaknite ikone WPS
v telefonu in nato
še enakega gumba na usmerjevalniku.
Če želite spremeniti nastavitve omrežja, se
dotaknite imena omrežja in ga pridržite.

NASVET: Če izklopite Wi-Fi, ko ga ne
uporabljate, vam ne bo treba tako
pogosto polniti baterije. Telefon lahko
nastavite tako, da samodejno prekine
povezavo z omrežjem Wi-Fi, ko preklopi
v stanje pripravljenosti.

Dodajanje omrežja Wi-Fi
Dodate lahko omrežje Wi-Fi, ki si ga telefon
zapomni, in morebitne varnostne poverilnice,
da samodejno vzpostavi povezavo z njim, ko je
v dosegu. Omrežje Wi-Fi morate dodati tudi, če
ne oddaja svojega imena (SSID) ali če ste
zunaj njegovega dosega.
Če se želite povezati z varnim omrežjem,
morate od skrbnika, odgovornega za njegovo
varnost, najprej dobiti varnostne podrobnosti.

1. Vklopite Wi-Fi, če še ni vklopljen.
2. Dotaknite se ikone Plus
na vrhu ekrana.
3. Vnesite SSID (ime) omrežja. Če je
potrebno, vnesite varnostne ali druge
podrobnosti za nastavitev omrežja.
4. Dotaknite se možnosti Shrani.
Podatki o omrežju se shranijo. Ko boste
naslednjič v dosegu tega omrežja, bo telefon
samodejno vzpostavil povezavo z njim.

Odstranitev omrežja Wi-Fi
Podrobnosti določenega omrežja Wi-Fi, ki si jih
je telefon zapomnil, lahko izbrišete, če na
primer ne želite, da samodejno vzpostavlja
povezavo z njim ali gre če za omrežje, ki ga
več ne uporabljate.
1. Vklopite Wi-Fi, če še ni vklopljen.
2. Na zaslonu z nastavitvami za Wi-Fi se
dotaknite imena omrežja.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, se
dotaknite možnosti Pozabi.

Nastavitev strežnika
omrežje Wi-Fi

proxy

za

Nekateri skrbniki omrežij zahtevajo, da se v
notranja ali zunanja omrežna sredstva
povežete prek strežnika proxy. Omrežja Wi-Fi,
ki jih dodate, privzeto niso nastavljena za
povezovanje prek strežnika proxy, vendar
lahko to spremenite za vsako omrežje Wi-Fi, ki
ste ga dodali.
Nastavitve strežnika proxy uporablja Google
Chrome, vendar ni nujno, da jih uporabljajo tudi
druge aplikacije.
1. Na seznamu omrežij Wi-Fi, ki ste jih dodali,
se dotaknite omrežja in ga pridržite.
2. V pogovornem oknu, ki se odpre, se
dotaknite možnosti Spremeni omrežje.
3. Izberite Pokaži dodatne možnosti.
4. Če omrežje nima nastavitev strežnika
proxy, se v razdelku »Nastavitve strežnika
proxy« dotaknite možnosti Brez, nato pa se
v meniju, ki se odpre, dotaknite možnosti
Ročno.

5. Vnesite nastavitve strežnika proxy, ki vam
jih je dal skrbnik omrežja.
6. Dotaknite se možnosti Shrani.
Nastavitve strežnika proxy se nanašajo samo
na omrežje Wi-Fi, ki ste ga spremenili. Če
želite spremeniti nastavitve strežnika proxy za
druga omrežja Wi-Fi, jih morate nastaviti za
vsako posebej.

Nastavitev obvestil za Wi-Fi, pravilnik
za prekinjanje povezave in dodatne
možnosti
Za delo z dodatnimi nastavitvami WiFi:
1. Vklopite Wi-Fi, če še ni vklopljen.
2. Na zaslonu z nastavitvami za Wi-Fi se
dotaknite možnosti Meni > Dodatno.
Prilagodite lahko te nastavitve:
•

Omrežna obvestila: Ko je Wi-Fi vklopljen,
so v vrstici stanja privzeto prikazana
obvestila, ko naprava zazna odprto omrežje

•

•

•

Wi-Fi. Če želite izklopiti obvestila, odstranite
kljukico ob tej možnosti.
Ohrani povezavo Wi-Fi v stanju
pripravljenosti: Da se ohrani podatkovni
prenos v mobilnih omrežjih, ostane telefon
povezan v omrežje Wi-Fi, ko zaslon
preklopi v stanje pripravljenosti. Dotaknite
se te možnosti, da spremenite privzeti način
delovanja: telefon lahko ostane povezan z
omrežjem Wi-Fi samo, ko je nanj priključen
polnilnik (ko čas delovanja baterije ni ovira),
ali pa ni nikoli povezan, ko je v stanju
pripravljenosti.
Izogibaj se slabim povezavam: Potrdite to
možnost, če se želite samodejno izogniti
omrežjem slabe kakovosti ali takim, v
katerih prihaja do prekinitev internetne
povezave.
Optimizirano za Wi-Fi: Potrdite to
možnost, da zagotovite najmanjšo možno
porabo energije, ko je vklopljen Wi-Fi.

Na tem zaslonu so prikazani tudi ti podatki:
•

•

Naslov MAC: Naslov MAC (Media Access
Control) telefona, kadar je povezan z
omrežjem Wi-Fi.
Naslov IP: Naslov IP (Internet Protocol), ki
ga je telefonu dodelilo omrežje Wi-Fi, s
katerim ste povezani (razen če ste v
nastavitvah IP sami dodelili statični naslov
IP).

Če želite vklopiti ali izklopiti WiFi, odprite
Nastavitve >
Brezžično in omrežja > Wi-Fi.
Nastavitve

Če želite upravljati možnosti
podatkovnega
prenosa
v
mobilnih omrežjih, odprite
Nastavitve > Brezžično in
omrežja > Poraba podatkov.

Povezovanje
Bluetooth

z

napravami

Če želite vzpostaviti povezavo z napravo
Bluetooth, morate najprej v telefonu vklopiti
Bluetooth. Ko prvič uporabite novo napravo
Bluetooth, jo morate »seznaniti« s telefonom, s
katerim jo želite uporabljati, tako da obe
napravi vesta, kako se varno povezati druga z
drugo. Ko to naredite, se samodejno povežeta.
NASVET: Če izklopite Bluetooth, ko ga
ne uporabljate, vam ne bo treba tako
pogosto polniti baterije. Bluetooth boste
morali morda izklopiti tudi na nekaterih
lokacijah. Bluetooth se izklopi, ko
preklopite v način za letalo.

Stanje vmesnika Bluetooth prikazujejo ikone v
statusni vrstici v zgornjem desnem kotu ekrana

Vklop ali izklop Bluetootha
1. Odprite
Nastavitve > Brezžično in
omrežja.
2. Stikalo za Bluetooth povlecite v položaj za
vklop ali izklop.

Spreminjanje imena telefona
komunikacijo Bluetooth

za

Telefon ima privzeto generično ime za
Bluetooth, vidno drugim napravam Bluetooth,
ko se povežete z njimi. Ime lahko spremenite,
da je bolj prepoznavno.
1. V meniju Nastavitve > Brezžično in
omrežja preverite, ali je vklopljen
Bluetooth.
2. Dotaknite se možnosti Bluetooth.
3. Na zaslonu Bluetooth se dotaknite
možnosti
Meni > Preimenuj telefon.
4. Vnesite novo ime in se dotaknite možnosti
Preimenuj.

Seznanitev telefona z napravo
Bluetooth
Preden lahko telefon povežete z napravo, ga
morate seznaniti z njo. Ko sta telefon in
naprava seznanjena, ostaneta v tem stanju,
razen če prekličete povezavo.
Če naprave, s katero želite opraviti povezavo,
ni na seznamu, poskrbite, da je vklopljena in
nastavljena tako, da jo je mogoče odkriti.
1. V meniju Nastavitve > Brezžično in
omrežja preverite, ali je vklopljen
Bluetooth.
2. Dotaknite se možnosti Bluetooth. Telefon
poišče razpoložljive naprave Bluetooth v
dosegu in prikaže njihove ID-je.
3. Če telefon konča iskanje, preden je
naprava
Bluetooth
pripravljena,
se
dotaknite možnosti Išči naprave.
4. Na seznamu se dotaknite ID-ja naprave
Bluetooth, da jo združite s telefonom.
5. Upoštevajte
navodila,
da
končate
povezovanje. Če morate vnesti geslo,

poskusite 0000 ali 1234 (najpogostejši
gesli) ali preberite dokumentacijo, ki ste jo
dobili z napravo.
Če je povezava uspešna, se telefon poveže z
napravo.

Vzpostavljanje povezave z napravo
Bluetooth
Ko opravite seznanjanje z napravo Bluetooth,
lahko ročno vzpostavite povezavo z njo – na
primer za preklop med napravami ali vnovično
vzpostavitev povezave, ko je spet v dosegu.
1. V meniju Nastavitve > Brezžično in
omrežja > Bluetooth preverite, ali je
vklopljen Bluetooth.
2. Na seznamu naprav se dotaknite naprave,
s katero ste svojo napravo seznanili, niste
pa je še povezali.
Ko sta telefon in naprava povezana, je naprava
na seznamu prikazana kot povezana.

Konfiguriranje ali preklic seznanitve z
napravo Bluetooth
Nekatere naprave Bluetooth imajo več profilov.
Profili lahko ponujajo možnost prenosa
pogovorov, predvajanja glasbe v stereo načinu
ali prenos datotek in drugih podatkov. Izberete
lahko, katere profile želite uporabljati s
telefonom. Spremenite lahko tudi ime naprave
Bluetooth, prikazano v telefonu.
1. V meniju
Nastavitve > Brezžično in
omrežja > Bluetooth preverite, ali je
vklopljen Bluetooth.
2. V nastavitvah za Bluetooth se dotaknite
ikone Nastavitve zraven povezane naprave
Bluetooth, ki jo želite konfigurirati.
Odpre se zaslon, na katerem lahko
spremenite
ime
naprave,
prekličete
seznanitev ali izberete profile. Ko končate,
se dotaknite gumba Nazaj.

Optimizacija porabe podatkov
Poraba podatkov pomeni količino podatkov,
prenesenih v napravo ali iz nje v nekem
časovnem obdobju. Glede na napravo in
naročniško razmerje, ki ga imate z operaterjem
mobilne telefonije, se lahko zgodi, da boste
morali doplačati za morebitne prekoračitve
omejitve količine prenesenih podatkov.
Če želite nadzirati porabo podatkov, odprite
Nastavitve > Brezžično in omrežja >
Poraba podatkov.

OPOZORILO: Porabo, prikazano na
zaslonu z nastavitvami porabe podatkov,
meri telefon. Izračun operaterja je lahko
drugačen. Če prenesete več podatkov,
kot
določa
morebitna
omejitev
naročniškega razmerja, vam lahko
operater to zelo drago zaračuna. Tukaj
opisana funkcija vam je lahko v pomoč
pri spremljanju količine prenesenih
podatkov, vendar ne zagotavlja, da vam
ne bo treba doplačati.
Nastavitve porabe podatkov omogočajo:
•
•
•
•

Nastavitev količine prenesenih podatkov, po
kateri bo naprava prikazala opozorilo.
Omejitev količine prenesenih podatkov.
Prikaz ali omejitev količine prenesenih
podatkov za posamezno aplikacijo.
Prikaz mobilnih dostopnih točk in omejitev
prenosa v ozadju, ki lahko povzroči dodatne
stroške.

Če si želite ogledati nastavitve za mobilne

dostopne točke, se dotaknite možnosti
> Mobilne dostopne točke.

Meni

Ko odprete zaslon z nastavitvami porabe
podatkov, so privzeto prikazane nastavitve za
mobilno omrežje, tj. podatkovno omrežje ali
omrežja vašega operaterja mobilne telefonije:
Nastavitve porabe podatkov v omrežjih Wi-Fi
lahko prikažete na ločenem zavihku. To
naredite tako, da se dotaknete ikone Meni
,
nato pa možnosti Pokaži porabo Wi-Fi-ja.
V zgornjem delu zaslona je stikalo za
vklop/izklop podatkovnega prenosa v mobilnih
omrežjih.
V
navodilih
v
nadaljevanju
predpostavljamo, da je to stikalo vklopljeno. Če
je izklopljeno, podatkovnega prenosa v
mobilnih omrežjih sploh ne boste mogli
uporabljati ter mnoge funkcije telefona in
programi ne bodo delovali pravilno.
Cikel porabe podatkov je prikazan tik pod
stikalom za vklop/izklop. Dotaknite se ga, da
izberete drugačen cikel. Ta datumski obseg je
časovno obdobje, za katerega grafikon
prikazuje porabo podatkov.

Navpične bele črte v grafikonu kažejo časovno
obdobje v ciklu porabe podatkov. Ta obseg
določa količino porabe, prikazano pod
grafikonom. Povlecite črte, da spremenite
obdobje.

Nastavitev
samodejnega
sinhroniziranja
Porabo podatkov lahko zmanjšate tako, da
aplikacije sinhronizirate ročno samo takrat, ko
podatke potrebujete, in ne uporabljate
samodejne sinhronizacije. Če želite vklopiti ali
izklopiti samodejno sinhronizacijo, se dotaknite
možnosti
Meni > Samodejna
sinhronizacija podatkov.

Nastavitev
podatkov

opozorila

o

porabi

Povlecite desno stran oranžne črte na raven,
kjer želite, da se sproži opozorilo.
Ko količina prenesenih podatkov doseže to
vrednost, bo prikazano obvestilo.

Omejitev
podatkov

količine

prenesenih

1. Potrdite
možnost
Nastavi
omejitev
podatkovnega prenosa.
Odpre se pogovorno okno z opisom
omejitve, ki jo nastavljate.
2. Preberite sporočilo. Če želite nadaljevati,
se dotaknite možnosti V redu.
Rdeča črta na vrhu grafa se aktivira, tako
da jo lahko povlečete navzgor ali navzdol.
3. Povlecite desno stran rdeče črte na
omejitev, ki jo želite določiti.
Ko količina prenesenih podatkov doseže to
vrednost, bo podatkovni prenos v mobilnih
omrežjih samodejno izklopljen in številne
funkcije telefona ne bodo več delovale
pravilno. Ko se to zgodi, boste obveščeni.

Prikaz ali omejitev porabe podatkov za
posamezno aplikacijo
Nekatere aplikacije prenašajo podatke v

ozadju, kar pomeni, da lahko tudi, ko jih
dejansko ne uporabljate, prenašajo podatke, ki
jih bodo potrebovale v prihodnje. Z
omejevanjem prenosa podatkov v ozadju za
posamezne programe lahko v nekaterih
primerih zmanjšate celotno količino porabljenih
podatkov. Vseeno je to drastičen ukrep, ki
lahko vpliva tudi na učinkovitost delovanja
programa ali povzroči, da neha delati.
Preverite, ali lahko uporabo podatkov omejite v
nastavitvah programa (ki so na voljo v samem
programu), preden jo omejite tukaj.
1. Prepričajte se, da imate odprto omrežje, za
katerega želite videti ali omejiti uporabo
podatkov. Če jih je prikazanih več, lahko
med njimi preklapljate z dotikanjem
zavihkov na vrhu zaslona.
2. Pomaknite se navzdol do aplikacije, za
katero želite videti uporabo podatkov.
Modra vrstica za vsako aplikacijo označuje
skupno uporabo podatkov za cikel,
prikazan nad glavnim grafikonom pri vrhu
zaslona.
3. Če si želite ogledati podrobnejše podatke

aplikacije, se dotaknite njenega imena.
Glavni grafikon preklopi v način, v katerem
prikazuje le uporabo podatkov v tej
aplikaciji za izbran cikel. Pod glavnim
grafikonom je tortni grafikon, ki prikazuje
primerjavo količine podatkov, prenesenih v
ozadju in v ospredju za to aplikacijo.
4. Če želite za to aplikacijo omejiti prenos
podatkov v ozadju, potrdite polje Omeji
prenos podatkov v ozadju.
5. Preberite prikazano sporočilo. Če želite
nadaljevati, se dotaknite možnosti V redu.

Dodatne nastavitve porabe podatkov
Dve drugi nastavitvi, ki sta na voljo z ikono
Meni , lahko imata dramatičen učinek, vendar
sta včasih vseeno uporabni:
•

•

Podatkovno gostovanje lahko povzroči
visoke dodatne stroške, vendar je lahko
ponekod edini način povezave z internetom.
Možnost Omeji prenos podatkov v ozadju
vpliva na vse programe in prenos v vseh
razpoložljivih omrežjih, zato lahko povzroči,

da nekatere funkcije nehajo delati. To je
skrajni ukrep, ki ga uporabljajte pazljivo.

Upravljanje načina Letalo in
drugih omrežnih nastavitev
Te nastavitve so na voljo v meniju Nastavitve
> Brezžično in omrežja > Več.
•

Način Letalo. Izberite, če želite izklopiti vse
prenose podatkov iz naprave.

•

VPN. Izberite, če želite prilagoditi nastavitve
za dostop do zavarovanega lokalnega
omrežja od zunaj. Glej "Povezovanje z
navideznimi zasebnimi omrežji (VPN)
".
NFC. Izberite, če želite vklopiti funkcijo
Near Frequency Communication (NFC),
(obvezno za Android Beam).
Android Beam. Dotaknite se, če želite
izklopiti ali vklopiti Android Beam. Če
izberete NFC in vklopite Android Beam, se
lahko s telefonom dotaknete druge naprave
ter z drugimi delite spletne strani, podatke o

•
•

•

•

•

stikih in drugo.
Mobilna omrežja. Dotaknite se, če želite
prilagoditi nastavitve za upravljanje povezav
telefona z mobilnimi podatkovnimi omrežji.
Cell Broadcast. Dotaknite se, če želite
prilagoditi nastavitev za alarme v sili. To so
alarmi, ki jih posreduje vaš operater, in so
neodvisni od javnih alarmov, ki so na voljo v
aplikaciji Google Now.

Povezovanje z navideznimi
zasebnimi omrežji (VPN)
Navidezna zasebna omrežja omogočajo, da se
od zunaj povežete z zavarovanim lokalnim
omrežjem. Podjetja, šole in druge ustanove jih
uporabljajo, da lahko uporabniki dostopajo do
virov v lokalnem omrežju, kadar niso v pisarni
ali šoli ali ko so povezani z brezžičnim
omrežjem.
Najprej vam mora skrbnik omrežja poslati
podrobnosti za nastavitev dostopa do
navideznega zasebnega omrežja. Morda vam
bo moral skrbnik poslati aplikacijo za
navidezno zasebno omrežje ali jo boste morali

prenesti iz storitve Google Play, odvisno od
sistema vaše organizacije.

Nastavitve

Ekran VPN omogoča dodajanje
zasebnih omrežij in spreminjanje
njihovih nastavitev. Pojdite v
meni Nastavitve > Brezžično
in omrežja > Več > VPN.

Dodajanje VPN
1. Na zaslonu VPN se dotaknite možnosti
Dodaj profil za VPN.
2. V obrazec vnesite podatke, ki jih je poslal
skrbnik omrežja
3. Dotaknite se možnosti Shrani.
Omrežje je dodano na seznam na zaslonu
VPN.

Povezovanje
in
povezave z VPN

prekinjanje

1. Na zaslonu VPN se dotaknite imena VPN.
2. V pogovornem oknu, ki se odpre, vnesite
zahtevane poverilnice.
3. Dotaknite se možnosti Poveži.
Ko je vzpostavljena povezava z VPN, sta ikona
in obvestilo stanja stalno prikazana. Če želite
povezavo prekiniti, se dotaknite obvestila za
povezavo z VPN.

Urejanje omrežja VPN
1. Na zaslonu VPN se dotaknite imena profila
za VPN in ga pridržite.
2. V pogovornem oknu, ki se odpre, se
dotaknite možnosti Uredi profil.
3. Uredite želene nastavitve za VPN.
4. Dotaknite se možnosti Shrani.

Brisanje omrežja VPN
1. Na zaslonu VPN se dotaknite imena profila
za VPN in ga pridržite.
2. Dotaknite se VPN, ki ga želite izbrisati, in
ga pridržite.
3. V pogovornem oknu, ki se odpre, se
dotaknite možnosti Izbriši profil.
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Nastavitve
naprave
Spreminjanje nastavitev zvoka
Če želite prilagoditi zvoke telefona, odprite
Nastavitve > Naprava > Zvok:
•

•

•

Glasnost omogoča ločeno nastavitev
glasnosti za glasbo, obvestila in alarme. Z
gumbom za glasnost na telefonu lahko še
vedno nastavljate glasnost zvoka, ki se
trenutno predvaja.
Privzeto obveščanje opozori na nova
obvestila, razen če v posamezni aplikaciji
določite drug zvok.
Zvoki ob dotiku se predvajajo, ko se
dotaknete aktivnih ikon ali gumbov na
zaslonu.

•

Zvok zaklepanja zaslona se predvaja, ko
odklenete zaslon.

Nastavitev
(Daydream)

sanjarjenja

Ko je sanjarjenje vklopljeno in se telefon polni
ali je v stojalu, se na zaslonu prikazujejo
fotografije, barve in drugo.

Vklop sanjarjenja
1. Odprite Nastavitve > Naprava > Zaslon.
2. Dotaknite se možnosti Sanjarjenje.
3. Pomaknite stikalo na Vklop.
Če želite nastaviti, da telefon spi, ko je v stojalu
in/ali se polni, se dotaknite možnosti Kdaj naj
bo sanjarjenje vklopljeno?.
Izberete lahko, kaj naj telefon prikazuje med
sanjarjenjem:
•

Ura prikaže digitalno ali analogno uro
telefona. Lahko spremenite slog ure ali

•
•

•

•

izberete Nočni način , tako da se
dotaknete ikone Nastavitve zraven ure.
Barve – če izberete to možnost, se barve
na zaslonu spreminjajo.
Aktualno prikazuje izrezke iz aplikacije
Aktualno. Dotaknite se posameznega
izrezka, če ga želite odpreti, ali ga povlecite
proč, če ga želite skriti.
Photo
Frame
prikaže
diaprojekcijo
fotografij iz telefona ali računa Google+.
Dotaknite se ikone Nastavitve zraven
aplikacije Photo Frame in izberite fotografije
za prikaz.
Photo Table razprši fotografije iz telefona
ali računa Google+ po zaslonu. Dotaknite
se slike in jo pridržite, če jo želite premakniti
po zaslonu, ali jo povlecite proč, če jo želite
skriti. Dotaknite se ikone Nastavitve zraven
aplikacije Photo Table in izberite fotografije
za prikaz.

Čas za dremež
Nastavite lahko trajanje neaktivnosti telefona,
preden se vklopi sanjarjenje.

1. Odprite Nastavitve > Naprava > Zaslon.
2. Dotaknite se možnosti Dremež.
3. Dotaknite se ene od možnosti.

Izklop sanjarjenja
1. Odprite Nastavitve > Naprava > Zaslon.
2. Dotaknite se možnosti Sanjarjenje.
3. Pomaknite stikalo na Izklop.

Uporaba brezžičnega prikaza
Nexus 4 podpira protokol Miracast za brezžični
prikaz. Svoj telefon lahko preko povezave WiFi povežete na paleto zaslonov in drugih
naprav, ki podpirajo Miracast, tudi ko običajna
povezava Wi-Fi ni na voljo. Brezžični prikaz
lahko na primer uporabite za prikaz ekrana
vašega telefona na televiziji, ki vsebuje
certificiran adapter Miracast.
Za več informacij preberite dokumentacijo
naprave s certifikatom Miracast, s katero želite
povezati vaš telefon.

Prenos datotek prek USB-ja
S kablom USB lahko glasbo, slike in druge
datoteke prenašate iz telefona v računalnik in
obratno. Ta povezava uporablja protokol MTP,
ki ga podpira večina zadnjih različic sistema
Windows, sistem Mac OS X pa ne. Če želite
datoteko poslati v računalnik s sistemom Mac
OS X, uporabite brezplačno aplikacijo Android
File Transfer.

Prenos v sistemu Windows
1. Telefon
priključite
na
vhod
USB
računalnika. Njegova shramba je vpeta kot
pogon in je prikazana na zaslonu
računalnika.
2. Kot pri vsaki drugi zunanji napravi lahko
datoteke kopirate v računalnik in iz njega.
3. Ko končate, najprej izklopite telefon v
sistemu Windows, nato izvlecite kabel
USB.

Prenos v sistemu Mac OS
1. S spletnega mesta
www.android.com/filetransfer
namestite
aplikacijo Android File Transfer in
upoštevajte navodila. Če to aplikacijo
uporabljate prvič, jo dvokliknite in odprite.
Po prvi povezavi se aplikacija samodejno
odpre vsakič, ko vzpostavite povezavo.
2. Telefon povežite z računalnikom s kablom
USB. Zažene se aplikacija Android File
Transfer (če še ni odprta) in odpre okno, v
katerem je prikazana vsebina vašega
telefona, na dnu okna pa so prikazane
podrobnosti o prostoru za shranjevanje.
3. To okno uporabljate podobno kot okno
Finderja: odpirate in zapirate mape,
ustvarjate nove in vlečete datoteke med
njimi in drugimi okni Finderja.
4. Ko končate, odklopite kabel USB.

Sorodne nastavitve
Če želite spremeniti možnosti povezave USB

telefona, se dotaknite možnosti Nastavitve >
Naprava > Shramba > Meni > Povezava USB
z računalnikom.

Podaljšanje časa delovanja
baterije
Če želite prilagoditi nastavitve akumulatorja,
odprite
Nastavitve > Naprava > Baterija.
Če izklopite funkcije, ki jih ne uporabljate, vam
ne bo treba tako pogosto polniti baterije. Prav
tako lahko spremljate, kako aplikacije in
sistemska sredstva porabljajo energijo baterije.
•

•

•

Če ne uporabljate Wi-Fi-ja, Bluetootha ali
GPS-a, jih izklopite z aplikacijo Nastavitve.
Nastavitev za GPS je v Nastavitve >
Osebno > Dostop do lokacije.
Ko aplikacije Zemljevidi ali Navigacija ne
uporabljate, naj ne bo odprta na zaslonu.
Aplikaciji uporabljata GPS in s tem več
energije samo, ko se izvajata.
Zmanjšajte svetlost zaslona in nastavite
krajšo časovno omejitev za stanje

•

•

pripravljenosti: Nastavitve > Naprava >
Zaslon.
Če
samodejne
sinhronizacije
ne
potrebujete, jo izklopite za vse aplikacije:
Nastavitve > Računi > ime Google
računa. To pomeni, da boste morali ročno
sinhronizirati prenos sporočil, e-pošto in
druge nedavne podatke, prav tako pa tudi
ne boste obveščeni, ko so na voljo novi
podatki.
Če veste, da nekaj časa ne boste v bližini
mobilnega omrežja ali omrežja Wi-Fi,
preklopite v način za Letalo: pritisnite in
pridržite stikalo za vklop ali pojdite v
Nastavitve > Brezžično in omrežja Več
Način Letalo.

Preverite
stanje
podrobnosti o porabi

baterije

in

Odprite Nastavitve > Naprava > Baterija.
Seznam na dnu zaslona prikazuje delež
porabe energije za posamezne programe in
storitve. Za podrobnosti se dotaknite grafikona.

Na zaslonu s podrobnostmi za nekatere
programe so gumbi, s katerimi lahko
prilagodite nastavitve, ki vplivajo na porabo
energije, ali popolnoma ustavite program.
OPOZORILO: Če ustavite nekatere
programe ali storitve, naprava morda ne
bo pravilno delovala.

Na vrhu zaslona sta prikazana stanje baterije
(polnjenje, praznjenje) in raven napolnjenosti (v
odstotkih).
Graf praznjenja kaže stanje napolnjenosti
baterije skozi čas, odkar ste zadnjič polnili
napravo, in kako dolgo naprava deluje z
baterijskim napajanjem.

Upravljanje
pomnilnika

uporabe

Običajno vam ni treba skrbeti za nič drugega,
kot da aplikacije namestite, odprete in jih

uporabljate. Toda včasih vas zaradi boljšega
upravljanja pomnilnika zanima, kaj se dogaja v
ozadju.
POMEMBNO: Android upravlja in
skrbno varuje del notranjega pomnilnika,
v katerem so shranjeni sistem, aplikacije
in večina podatkov teh aplikacij, ker
lahko vsebuje osebne podatke. Če
napravo povežete z računalnikom prek
kabla USB, si tega dela notranjega
pomnilnika ne morete ogledati. Na voljo
je tisti del notranjega pomnilnika, v
katerem so shranjeni glasba, prenesene
datoteke in podobno.

Uporabo pomnilnika lahko optimizirate tako:
•
•

•

Odstranite aplikacije, ki jih ne uporabljate.
Izbrišite prenesene ali ustvarjene datoteke
in jih kopirajte na računalnik prek povezave
USB.
Odstranite vsebino iz storitve Google Play,

shranjeno za uporabo brez povezave, in jo
pretočno predvajajte prek omrežja Wi-Fi ali
mobilnega omrežja.

Uporaba zaslona z aplikacijami

Nastavitve

Na zaslonu z aplikacijami lahko
prilagajate način, kako naprava
uporablja pomnilnik. Če si želite
ogledati te nastavitve, odprite
Nastavitve
>
Naprava
>
Aplikacije.

Na vrhu zaslona so prikazani trije zavihki. Na
vsakem je seznam aplikacij ali njihovih delov:
•
•

•

Prenesene. Prikazane so aplikacije, ki ste
jih prenesli z Google Play ali drugih virov.
Se izvaja. Prikazane so aplikacije, procesi
in storitve, ki se trenutno izvajajo ali imajo
predpomnjene procese, in količina RAM-a,
ki ga uporabljajo.
Grafikon na dnu zavihka »Izvaja se«
prikazuje skupno količino pomnilnika RAM v
uporabi in količino prostega pomnilnika.
Pod grafikonom se dotaknite možnosti
Pokaži predpomnjene procese ali Pokaži
storitve, ki se izvajajo, da preklopite med
prikazoma.
Vse. Prikazane so vse aplikacije, ki ste jih
dobili z Androidom, in aplikacije, ki ste jih
prenesli iz storitve Google Play ali drugih
virov.

Če želite spremeniti vrstni red seznamov,
prikazanih na zavihku Prenesene ali Vse, se
dotaknite ikone
Meni > Razvrsti po imenu
ali Razvrsti po velikosti.

Če si želite ogledati podrobnosti o aplikaciji ali
drugem elementu na zavihkih, se dotaknite
njegovega imena. Razpoložljivi podatki in
kontrolniki se razlikujejo glede na vrsto
aplikacij, običajno pa so prikazani ti:
•

•
•

•

•

•

Prisilna ustavitev. Ustavi aplikacijo, ki ne
deluje pravilno. Če ustavite aplikacijo,
proces ali storitev, vaša naprava morda ne
bo več delovala pravilno. Morda jo boste
morali znova zagnati.
Odstrani. Izbriše aplikacijo in vse njene
podatke ter nastavitve.
Onemogoči.
Onemogoči
izvajanje
aplikacije, vendar je ne odstrani. Ta
možnost je na voljo za aplikacije in storitve,
ki jih ni mogoče odstraniti.
Izbriši podatke. Izbriše nastavitve in druge
podatke aplikacije, vendar ne odstrani
aplikacije.
Izbriši predpomnilnik. Če aplikacija
shranjuje podatke v začasni del pomnilnika,
je tu navedeno, koliko podatkov je
shranjenih, na voljo pa je tudi gumb za
njihov izbris.
Samodejno zaženi. Če ste aplikacijo

•

nastavili tako, da nekatere vrste datotek
zažene privzeto, lahko to nastavitev tu
izbrišete.
Dovoljenja. Tu najdete informacije o
telefonu in o podatkih, do katerih ima
aplikacija dostop.
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Varnostne
nastavitve
Varnost v Androidu
Varnost v Androidu je večslojna:
Preprečevanje. Aplikacije v storitvi Google
Play so redno pregledovane za namenom
blokiranja škodljivih aplikacij in kršiteljev
pravilnikov. Aplikacije lahko namestite tudi iz
drugih preverjenih virov.
Nadzorovanje.
»Peskovniki«
aplikacij
preprečujejo aplikacijam dostop do drugih
delov operacijskega sistema telefona ali drugih
aplikacij, razen če to dovolite pri namestitvi.
Zaklepanje zaslona in šifriranje preprečujeta

nepooblaščeni dostop do celotnega telefona.
Zaščita. Ko so nevarne aplikacije prepoznane,
jih je mogoče odstraniti na daljavo.
To poglavje vključuje podatke o funkcijah
aplikacij
preverjanja
(uporabljenih
za
preprečevanje in zaščito), zaklepanju zaslona.
šifriranju in drugih varnostnih funkcijah vašega
telefona.

Upravljanje
nastavitev

varnostnih

Varnostne nastavitve telefona lahko upravljate
v meniju Nastavitve > Osebne nastavitve >
Varnost.
•

•
•
•

Varnost zaslona. Upravljate možnosti
zaklepanja zaslona, na primer zaklepanje
zaslona z gumbom za vklop.
Šifriranje. Šifrirajte podatke v telefonu.
Zaklepanje kartice SIM. Nastavite kodo
PIN za zaklepanje kartice SIM v telefonu.
Gesla. Nastavite, da bodo gesla vidna, saj
boste tako lahko vnesli bolj zapleteno in

•

•

varno geslo.
Upravljanje naprave. Upravljajte skrbnike
naprave, omogočite namestitev aplikacij iz
virov izven Trgovine Google Play, in izberite
preverjanje aplikacij iz vseh virov.
Shramba
poverilnic.
Upravljajte,
nameščajte in brišite potrdila v telefonu.

NASVET:
Dotaknite se možnosti
Podatki o lastniku in vnesite podatke
za prikaz na zaklenjenem zaslonu. To je
uporabno, če izgubite ali založite telefon.

Zaščita pred
aplikacijami

škodljivimi

O preverjanju aplikacij
Nekatere aplikacije lahko škodujejo vam ali
vašemu telefonu. Izberete lahko preverjanje
aplikacij, da preprečite nameščanje škodljive
programske opreme v telefon.
Če je preverjanje aplikacij vklopljeno in
poskušate namestiti aplikacijo iz katerega koli
vira, lahko telefon pošlje Googlu podatke, s
katerimi je mogoče prepoznati aplikacijo.
Če je aplikacija škodljiva, vas lahko Google
opozori, da je ne namestite, ali pa v celoti
blokira namestitev.

POMEMBNO: Ko preverjate aplikacije,
Google prejme dnevniške podatke, URLje v zvezi z aplikacijo in splošne podatke
o napravi, kot so ID naprave, različica
operacijskega sistema, naslov IP, ter
enega ali več piškotkov.

Nadzor nad preverjanjem aplikacij
Preverjanje aplikacij je privzeto vklopljeno,
vendar se podatki ne pošiljajo Googlu, razen
če to dovolite v pogovornem oknu, ki se odpre
pred namestitvijo prve aplikacije iz neznanega
vira.
Če želite nadzirati preverjanje aplikacij, odprite
Nastavitve > Varnost > Preverjanje aplikacij.
Če poskušate namestiti aplikacijo, ki morda ni
varna, se lahko prikaže katero od teh
pogovornih oken:

•

•

Namestitev aplikacije lahko škoduje
telefonu. Aplikacija lahko škoduje telefonu
in osebnim podatkom.
Namestitev je blokirana. Aplikacija je
škodljiva in je ni mogoče namestiti.

Izklop preverjanja aplikacij
Če želite ustaviti preverjanje aplikacij, odprite
Nastavitve > Varnost > Preverjanje aplikacij
in odstranite kljukico za to polje.

Nastavitev
zaslona

zaklepanja

Zaslon lahko zaklepate in s tem povečate
varnost. Če nastavite zaklepanje, se zaslon
zaklene, ko telefon preklopi v dremež.
Če telefon predvaja glasbo, ko se zaslon
zaklene, jo lahko poslušate naprej ali
predvajanje začasno ustavite, ne da bi zaslon
odklenili.

Če želite prilagoditi nastavitve zaklepanja:
1. Odprite
Nastavitve > Osebne
nastavitve > Varnost > Zaklepanje
zaslona.
2. Dotaknite se želene vrste zaklepanja in
upoštevajte navodila na zaslonu.
Če ste nastavili zaklepanje, morate vnesti
vzorec, PIN ali geslo, če želite odkleniti
nastavitve zaklepanja.
Izbirate lahko med temi možnostmi zaklepanja,
ki so približno razvrščene glede na stopnjo
varnosti:
•

•

Možnost podrsanja ne zagotavlja nobene
zaščite, vendar lahko hitro odprete zaslon
Domov ali fotoaparat in v trenutku začnete
fotografirati.
Možnost Odklepanje z obrazom omogoča
odklepanje telefona samo s pogledom. To
je možnost zaklepanja z najmanjšo stopnjo
varnosti.

NASVET: Ko nastavite odklepanje z
obrazom, imate v meniju Nastavitve
> Osebne nastavitve > Varnost še
dve nastavitvi: Izboljšanje ujemanja
obraza in Preverjanje živosti. S
tema dvema nastavitvama je funkcija
odklepanja z obrazom zanesljivejša
in varnejša.
•

•
•

Z možnostjo Vzorec lahko s prstom
narišete preprost vzorec, s katerim
odklenete telefon. To je malenkost varneje
kot odklepanje z obrazom.
PIN zahteva štiri številke ali več. Daljše
kode PIN omogočajo večjo varnost.
Geslo zahteva štiri črke ali številke ali več.
Če ustvarite zapleteno geslo, je to
najvarnejša možnost.

Nasveti za geslo: Za najboljšo zaščito določite
geslo, ki:
•
•

Ima vsaj osem znakov.
Vsebuje številke, črke in posebne simbole

•

Ne vsebuje besed ali fraz, ki bi jih bilo
mogoče prepoznati.
Če želite spremeniti, kdaj naj
telefon
preklopi
v
stanje
pripravljenosti,
odprite
meni
Nastavitve > Naprava > Zaslon
> Dremež.

Nastavitve

Če želite, da so gesla med
vnašanjem prikazana, odprite
Nastavitve > Osebne
nastavitve > Varnost > Gesla
so vidna.

Šifriranje podatkov
Šifrirate lahko vse podatke v telefonu: Google
račune, podatke aplikacij, glasbo in drugo
predstavnost, podatke, prenesene iz spleta, in
podobno. Če se odločite šifrirati podatke,
morate vnesti PIN ali geslo vsakič, ko vklopite
telefon. PIN ali geslo sta enaka kot za
odklepanje telefona brez šifriranja in tega ne
morete nastaviti ločeno.

OPOZORILO: Šifriranje je nepovratno.
Če šifriranja nočete več uporabljati, je
edina
možnost
ponastavitev
na
tovarniške nastavitve, pri čemer se
izbrišejo vsi vaši podatki.

Šifriranje zagotavlja dodatno zaščito, če vam
telefon ukradejo, zato v nekaterih organizacijah
zahtevajo ali priporočajo, da ga uporabljate.
Preden ga vključite, se posvetujte s skrbnikom
sistema. S PIN kodo ali geslom, ki ga nastavite
za šifriranje, pogosto upravlja skrbnik sistema.
Pred vklopom šifriranja:
1. Nastavite PIN ali geslo za zaklepanje
zaslona.
2. Napolnite baterijo.
3. Telefon priklopite na zunanje napajanje.
4. Za postopek šifriranja si vzemite vsaj eno
uro: postopka ne smete prekiniti, sicer
boste delno ali v celoti izgubili podatke.

Ko vse pripravite za šifriranje:
1. Pojdite v Nastavitve > Osebne nastavitve
> Varnost > Šifriranje > Šifriranje
telefona.
2. Temeljito preberite informacije o šifriranju.
Gumb Šifriraj telefon je zatemnjen, če
baterija ni polna ali telefona niste priklopili
na zunanje napajanje. Če si premislite in
telefona ne želite šifrirati, se dotaknite
gumba Nazaj.

OPOZORILO: Če prekinete šifriranje,
boste izgubili podatke.
3. Dotaknite se možnosti Šifriraj telefon.
4. Vnesite PIN ali geslo za odklepanje
zaslona in se dotaknite možnosti Nadaljuj.
5. Spet se dotaknite možnosti Šifriraj telefon.
Šifriranje se začne in prikazan je napredek.
Šifriranje lahko traja uro ali več. V tem času se
bo morda telefon večkrat znova zagnal.

Ko je šifriranje končano, morate znova vnesti
PIN ali geslo.
Posledično morate vsakič, ko vklopite telefon,
vnesti PIN ali geslo, da ga odšifrirate.

Delo s certifikati
Digitalna potrdila za prepoznavanje naprave
lahko na primer uporabite za dostop do
navideznih zasebnih omrežij ali omrežij Wi-Fi
ali za preverjanje pristnosti v strežnikih z
aplikacijami, kot sta aplikacija za e-pošto ali
Google Chrome. Za pomoč pri pridobitvi
potrdila se obrnite na skrbnika sistema in
potrdilo namestite v zaupanja vredno shrambo
poverilnic v napravi.
Android podpira potrdila X.509 s šifriranjem
DER, shranjena v datotekah s pripono .crt ali
.cer. Če ima potrdilo končnico .der ali kakšno
drugo končnico, jo morate spremeniti v .crt ali
.cer, drugače ga ne boste mogli namestiti.
Android tudi podpira potrdila X.509, shranjena
v datotekah s ključem PKCS#12 s končnico

.p12 ali .pfx. Če ima datoteka drugačno
pripono, jo morate spremeniti v .p12 ali .pfx,
sicer je ne boste mogli namestiti. Ko potrdilo
namestite iz datoteke s ključem PKCS#12,
Android namesti tudi povezani zasebni ključ ali
potrdila overitelja potrdil.

Namestitev potrdil odjemalca
in overitelja potrdil
Namestitev potrdila iz notranjega pomnilnika
telefona:
1. Potrdilo ali datoteko s ključem kopirajte iz
računalnika v korenski imenik notranjega
pomnilnika naprave (tj. ne v mapo).
2. Odprite
Nastavitve > Osebne
nastavitve > Varnost > Shramba
poverilnic > Namesti iz shrambe.
3. Dotaknite se imena datoteke s potrdilom ali
ključem, da ga namestite. Prikazana so
samo potrdila, ki jih še niste namestili.

4. Če vas sistem vpraša, vnesite geslo
datoteke s ključem in se dotaknite možnosti
V redu.
5. Vnesite ime za potrdilo in se dotaknite
možnosti V redu.
Običajno se s potrdilom odjemalca namesti tudi
potrdilo overitelja potrdil. Z enakim postopkom
lahko namestite tudi ločena potrdila overitelja
potrdil.
Če za napravo še niste nastavili vzorca, PIN
kode ali gesla, morate to narediti zdaj. Vrsto
zaklepanja je morda že določil skrbnik sistema.
Nameščeno potrdilo lahko zdaj uporabljate pri
povezovanju z zaščitenim omrežjem ali
preverjanju pristnosti odjemalca z aplikacijo za
e-pošto, brskalnikom ali drugimi aplikacijami.
Po uspešno namestitvi potrdila se kopija v
shrambi izbriše.

POMEMBNO: Aplikacije, kot je aplikacija
za e-pošto, ki podpirajo potrdila,
omogočajo
namestitev
potrdil
neposredno v aplikaciji. Če želite
dodatne informacije, si preberite pomoč
ali druga navodila, ki ste jih dobili s
posamezno aplikacijo.

Delo s potrdili overitelja potrdil
Če je potrdilo overitelja potrdil ogroženo ali mu
vaša organizacija iz drugih razlogov ne zaupa
več, ga lahko onemogočite ali odstranite:
1. Dotaknite se menija
Nastavitve >
Osebne nastavitve > Varnost > Shramba
poverilnic
>
Zaupanja
vredne
poverilnice. Na zaslonu z zaupanja
vrednimi poverilnicami sta dva zavihka:
Sistem prikazuje potrdila overitelja potrdil
(CA), ki so trajno nameščena v bralnem
pomnilniku telefona.
Uporabnik prikazuje potrdila overitelja

potrdil, ki ste jih namestili, na primer pri
namestitvi potrdila odjemalca.
2. Če si želite ogledati podrobnosti potrdila
overitelja potrdil, se dotaknite njegovega
imena. Podrobnosti se prikažejo na zaslonu
z drsnim trakom.
3. Če želite odstraniti ali onemogočiti potrdilo
overitelja potrdil, se pomaknite na dno
zaslona s podrobnostmi in se dotaknite
možnosti Onemogoči za sistemska
potrdila ali Odstrani za uporabniška
potrdila.
Če onemogočite potrdilo overitelja potrdil,
se gumb na dnu zaslona s podrobnostmi
spremeni v Omogoči, tako da lahko
potrdilo spet omogočite. Če odstranite
potrdilo overitelja potrdil, ki ga je namestil
uporabnik, je trajno izbrisano in ga morate
znova namestiti.
4. V potrditvenem oknu, ki se odpre, se
dotaknite možnosti V redu.
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Osebne
nastavitve ter
nastavitve
računa in
sistema
Upravljanje
lokacije

dostopa

do

Za telefon lahko omogočite, da na podlagi
podatkov GPS, omrežij Wi-Fi in mobilnih
omrežij oceni vašo lokacijo. Aplikacije, ki jim to

omogočite, lahko te podatke uporabljajo za
lokacijske storitve, na primer za prijavo v
lokacijo, preverjanje stanja na cestah ali
iskanje bližnjih restavracij.

Za vaš telefon
Če želite nadzirati lokacijske podatke, ki jih
uporablja telefon, odprite Nastavitve >
Osebne nastavitve > Dostop do lokacije.
Ko je stikalo Dostop do moje lokacije na vrhu
zaslona vklopljeno, lahko izberete eno ali obe
potrditveni polji:
•

•

Sateliti GPS. Telefon podobno kot naprava
GPS v avtu izračuna lokacijo na podlagi
satelitskih signalov.
Lokacija na podlagi omrežja WiFi/mobilnega omrežja. Telefonu omogoča
uporabo Googlove lokacijske storitve, s
katero hitreje oceni vašo lokacijo – s
pomočjo podatkov GPS ali brez njih.

Ko je stikalo izklopljeno, telefon ne more najti
vaše natančne lokacije ali je deliti z
aplikacijami.

POMEMBNO: Če izklopite dostop do
lokacije za telefon, ga s tem izklopite tudi
za Google Now, druge Googlove
aplikacije in aplikacije, ki niso Googlove.
Tako nobena aplikacija ne more dobivati
podatkov o vaši točni lokaciji in so
številne
uporabne
funkcije
onemogočene.

Za Googlove aplikacije
Če je dostop do lokacije za telefon vklopljen,
lahko Googlovim aplikacijam preprečite
uporabo teh podatkov z eno preprosto
nastavitvijo, ki ne vpliva na dostop za
aplikacije, ki niso Googlove. To naredite tako:
1. Odprite Nastavitve > Računi > Google >
Nastavitve lokacije.
2. Pomaknite stikalo v položaj Izklop.

POMEMBNO: Ko izklopite nastavitve
lokacije, bodo aplikacije, ki niso
Googlove, in Googlova lokacijska
storitev še naprej dobivale podatke o
vaši lokaciji. Če želite spremeniti te
nastavitve,
izberite
Nastavitve
>
Osebne nastavitve > Dostop do
lokacije.

Spreminjanje
varnostnega
ponastavitve

nastavitev
kopiranja
in

Če si želite ogledati opisane nastavitve, odprite
Nastavitve > Osebne nastavitve >
Varnostno kopiranje in ponastavitev.
Nastavitve in druge podatke, povezane z enim
ali več Google računi, lahko varnostno
kopirate. Če morate napravo zamenjati ali jo
želite ponastaviti na tovarniške nastavitve,
lahko obnovite podatke za vse račune, ki ste jih
varnostno kopirali.

Na voljo so te možnosti:
•

•

Varnostno kopiranje podatkov. Če
izberete to možnost, se samodejno
varnostno kopirajo osebni podatki, vključno
z gesli za omrežja Wi-Fi, zaznamki v
Google Chromu, seznamom aplikacij, ki ste
jih namestili iz storitve Google Play,
besedami, ki ste jih dodali v slovar
zaslonske tipkovnice, in večino nastavitev
po meri. Nekatere aplikacije drugih
proizvajalcev prav tako uporabljajo to
funkcijo, tako da lahko podatke obnovite, ko
aplikacijo znova namestite.
Če to možnost izklopite, podatki ne bodo
več varnostno kopirani in obstoječe
varnostne kopije se izbrišejo iz Googlovih
strežnikov.
Varnostno kopiranje računa. Prikažejo se
Google računi, katerih podatki se varnostno
kopirajo. V novi ali ponastavljeni napravi se
morate prijaviti s temi računi, če želite
prenesti njihove podatke.
Če želite dodati nov račun, se dotaknite
možnosti Varnostno kopiranje računa >
Dodaj račun.

•

•

Samodejna obnovitev. Potrdite polje, če
želite ob vnovični namestitvi aplikacije
obnoviti nastavitve in druge podatke. Ta
funkcija deluje samo, če varnostno kopirate
podatke z Google računom in če aplikacija
uporablja storitev za varnostno kopiranje.
Ponastavitev na tovarniške nastavitve.
Najprej se dotaknite te možnosti, nato
Ponastavi telefon, da izbrišete vse osebne
podatke iz notranje hrambe, vključno s
podatki o Google računu in drugih računih,
nastavitvah sistema in aplikacij, prenesenih
aplikacijah,
glasbi,
fotografijah,
videoposnetkih in drugih datotekah.
Ko je ponastavitev končana, morate znova
vnesti podatke, ki ste jih morali vnesti ob
prvi nastavitvi telefona. Če ste podatke
varnostno kopirali v Google račun, jih boste
lahko med nastavitvijo obnovili.

Storitev varnostnega kopiranja uporabljajo tudi
nekatere aplikacije drugih ponudnikov, tako da
so ob vnovični namestitvi nastavitve in podatki
obnovljeni.

Dodajanje ali odstranjevanje
računov
Dodajanje računa
Preden dodate račun, boste morda morali
skrbnika sistema prositi za informacije o
storitvi, s katero se račun povezuje. Poznati
boste morali na primer domeno računa ali
naslov strežnika.
1. Odprite Nastavitve > Računi > Dodaj
račun.
2. Dotaknite se vrste računa, ki ga želite
dodati.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu.
Za večino računov morate vnesti uporabniško
ime in geslo, podrobnosti pa so odvisne od
vrste računa in konfiguracije storitve, s katero
se povezujete.
Morda boste morali navesti vrste podatkov, ki
jih želite sinhronizirati, ime računa in druge
podrobnosti, odvisno od vrste računa.

Ko končate, je račun dodan na enem od dveh
mest:
•
•

Google računi so prikazani v meniju
Nastavitve > Računi > Google.
Drugi računi so prikazani v meniju
Nastavitve > Računi.

Odstranjevanje računa
Račun in vse podatke, povezane z njim, kot so
e-pošta, stiki, nastavitve in podobno, lahko
odstranite iz naprave.
Google račun odstranite tako, da se v meniju
Nastavitve > Računi ali Nastavitve > Računi
>Google dotaknete imena računa, nato Meni
> Odstrani račun.
Za druge račune odprite Nastavitve > Računi
> ime računa in poiščite možnost »Odstrani«.

Konfiguriranje
sinhronizacije

možnosti

Če si želite ogledati nastavitve sinhronizacije
za Google račune, odprite meni
Nastavitve
> Računi > Google.
Konfigurirate lahko možnosti sinhronizacije za
katero koli aplikacijo. Za vsak račun lahko tudi
določite,
katere
vrste
podatkov
bodo
sinhronizirane.
Pri Google računu je sinhronizacija dvosmerna:
informacije, spremenjene v telefonu, se
prenesejo tudi v kopijo teh informacij v spletu.
Drugi računi podpirajo samo enosmerno
sinhronizacijo: informacij v mobilni napravi ne
morete spreminjati.
Nekatere aplikacije, kot sta Gmail in Google
Koledar, imajo svoje nastavitve sinhronizacije,
ki omogočajo podrobnejši nadzor. Če želite na
primer upravljati sinhronizacijo sporočil v
aplikaciji Gmail, odprite stran s prejetimi
sporočili in se dotaknite možnosti
Meni >
Upravljanje oznak > Sinhroniziraj sporočila.

Konfiguriranje
samodejne
sinhronizacije za vse aplikacije
Če želite upravljati samodejno sinhronizacijo
pri vseh aplikacijah, ki jo podpirajo, odprite
Nastavitve > Poraba podatkov > Meni
in
označite ali počistite potrditveno polje
Samodejno sinhroniziraj podatke.
Če samodejno sinhronizacijo izklopite, boste
morali sporočila, e-poštna sporočila ter druge
nedavne podatke sinhronizirati ročno in ne
boste prejemali sporočil o posodobitvah.
Spremembe, ki jih naredite v aplikaciji Stiki, se
na primer samodejno prenesejo v Google Stike
v spletu.
Če ta možnost ni izbrana, boste podatke morda
lahko ročno sinhronizirali z orodji v posamezni
aplikaciji. Sporočila, e-pošto in druge nedavne
podatke lahko sinhronizirate tudi ročno. Če je
samodejna
sinhronizacija
izklopljena,
podaljšate življenjsko dobo baterije, vendar ne
boste prejemali obvestil o posodobitvah.

Konfiguriranje
nastavitev
sinhronizacije Google računa
Če želite prilagoditi nastavitve sinhronizacije za
posamezen Google račun:
1. Odprite Nastavitve > Osebne nastavitve >
Računi > Google.
pomeni, da so nekateri ali vsi
podatki v računu nastavljeni tako,
da se samodejno sinhronizirajo.
pomeni, da so vsi podatki v računu
nastavljeni tako, da se ne
sinhronizirajo samodejno.
2. Dotaknite se računa, za katerega želite
spremeniti nastavitve sinhronizacije.
3. Odpre
se
zaslon
z
nastavitvami
sinhronizacije, na katerem je prikazan
seznam vseh vrst podatkov, ki jih je v
računu mogoče sinhronizirati.
4. Izberite ali počistite elemente.
S tem, ko počistite polje, informacij ne izbrišete
iz naprave, vendar se odslej ne bodo
sinhronizirale s spletno različico.

Ročna sinhronizacija Google računa
1. Odprite Nastavitve > Računi > Google.
2. Dotaknite se računa, ki ga želite
sinhronizirati.
3. Dotaknite se možnosti
Meni >
Sinhroniziraj zdaj.

Dodatek:
Strojna oprema
Vsebina paketa

Mikro USB kabel

Polnilec

Nexus 4
Orodje za odstranitev
SIM kartice

Vključena so tudi ta navodila in knjižica z
garancijo.
•
•
•

Če je kateri del poškodovan ali manjka, se
za pomoč obrnite na mesto nakupa.
Uporabljajte samo odobreno dodatno
opremo.
Dodatna oprema se lahko razlikuje glede
na državo ali regijo.

Nexus 4
Mikrofon
3,5 mm
vtičnica za
slušalke

ZGORAJ

Sprednja kamera
Senzor
bližine
Slušalka
Tipka za
glasnost

Tipka za
vklop/izklop/
zaklepanje

Vložišče
SIM
kartice

LED
SPREDAJ

3,5 mm vtičnica za slušalke
Objektiv
fotoaparata
Tipka za
vklop/izklop
/zaklepanje

Tipka za
glasnost

Bliskavica

Indukcijska
tuljava

Zvočnik
ZADAJ

Vhod za
polnilec/
USB

Mikrofon

SPODAJ

Tehnični podatki
Zaslon

4,7-palčni zaslon
1280x768 ločljivosti (320 pik na
palec)
WXGA IPS
Corning® Gorilla® Glass 2

Velikost

133,9 x 68,7 x 9,1 mm

Teža

139 g

Kamere

8 MP (glavna)
1,3 MP (sprednja)

Pomnilnik

8 GB ali 16 GB (dejanska
formatirana zmogljivost je manjša)
2 GB RAM

CPE

Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro
1,5 GHz

Senzorji

Mikrofon
Merilnik pospeška
Kompas
Ambientna osvetlitev
Barometer
Giroskop
GPS

Omrežje

Odklenjeno GSM/UMTS/HSPA+
GSM/EDGE/GPRS (850, 900,
1800, 1900 MHz)
3G (850, 900, 1700, 1900, 2100
MHz)
HSPA+ 42

Brezžično

Združljivo z brezžičnim
polnjenjem
WiFi (802.11 a/b/g/n)
NFC (Android Beam)
Bluetooth

Povezljivost

Mikro USB
Vhod HDMI
3,5 mm vtičnica za slušalke

Baterija

2.100 mAh
V pripravljenosti: do 250 ur
Pogovori: do 10 ur
Predvajanje glasbe: do 40 ur
Predvajanje posnetkov: do 8 ur
Brskanje po spletu: do 7 ur

OS

Android 4.2 (Jelly Bean)

