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Ustvarjamo za vas 
 
Hvala, ker ste izbrali aparat podjetja myPhone. Produkt, 
ki je bil izdelan z mislijo na vas. Poskrbeli smo, da so 
oblika, funkcionalnost in uporabnost povezani za 
dostopno ceno. Ker skrbimo va vašo varnost vas prosimo, 
da pred uporabo preberete ta navodila. 

Podatki proizvajalca 
myPhone Sp. z o. o. 
ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Poljska 
 

Zastopnik, prodajalec in serviser za Slovenijo: 
Sgerm d.o.o. 

Dogoška cesta 86 
2000 Maribor 

t.: 051 651 651  
e.: info@sgerm.si 

w.: www.myphone.si 
 

Zasnovano v EU. Izdelano na Kitajskem. 

 

Navodila za uporabo 
Dejanska oblika, dodatki ali funkcije se lahko nekoliko 
razlikujejo od podatkov v teh navodilih. 

mailto:info@sgerm.si
http://www.myphone.si/
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2. Varnost 
 VARNOST 

Preberite podane nasvete. Neupoštevanje je lahko 
nevarno ali protizakonito. 

 NE TVEGAJTE 

Ne vklapljajte naprave na krajih, kjer je prepovedano 
uporabljati elektronske naprave ali kjer lahko le ta 
povzroči motnjo ali nevarnost. 

 OBMOČJE OMEJENEGA GIBANJA 

Nastavite svoj telefon v način letenja, ker lahko povzroči 
motnje drugim napravam. Vaš telefon lahko povzroči 
nepravilno delovanje naprav v bolnišnicah in zdravstvenih 
ustanovah. Upoštevajte vse prepovedi, navodila in 
opozorila medicinskega osebja. 

 VARNOST NA BENCINSKIH POSTAJAH 

Izključite telefon med tem, ko polnite avtomobil z 
gorivom na bencinskih postajah. Ne uporabljajte blizu 
kemikalij.  

 PROMETNA VARNOST 

Naprave ne uporabljajte med vožnjo. 
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 WI-FI (WLAN) 

Ta naprava uporablja neusklajeno frekvenco brezžične 
komunikacije in je namenjena za uporabo v vseh 
evropskih državah. V Evropski uniji lahko WLAN 
uporabljate brez omejitev.  
V Franciji se WLAN ne sme uporabljati na prostem. 

 POOBLAŠČENI SERVIS IN GARANCIJA 

Popravilo naprave lahko opravlja samo myPhone 
pooblaščeno podjetje oziroma pooblaščeni servisni 
center. Popravilo naprave s strani nepooblaščenih 
servisov ali nepooblaščenega servisnega centra lahko 
poškoduje napravo in razveljavi garancijo.  

 FIZIČNO ALI PSIHIČNO OMEJENE OSEBE 

Z napravo naj ne upravljajo osebe (tudi otroci), ki so fizično 
ali psihičnoomejene, kot tudi ne osebe, ki nimajo izkušenj 
z ravnanjem z elektronskimi napravami. Uporabljajo jih 
lahko samo pod nadzorom oseb, ki so odgovorne za 
njihovo varnost. 

VODA IN DRUGE TEKOČINE 

Telefona ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. 
Izpostavljanje lahko vpliva na delovanje elektronskih 
naprav. Telefona ne uporabljajte v prostorih z visoko 
vlažnostjo kot so kopalnice, kuhinje ipd., saj lahko vlaga 
poškoduje elektronske komponente naprave. 
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OTROCI 

Naprava ni igrača. Spominska kartica in SIM kartica sta 
tako majhni, da ju lahko pogoltnejo otroci. Shranite 
napravo in dodatno opremo izven dosega otrok. 

OPOZORILO 

Da bi preprečili poškodbo vašega sluha, ne 
uporabljajte naprave na visokem nivoju glasnosti v 
daljšem časovnem obdobju in ne dajajte naprave 
neposredno na uho. 

VID 
 

Da preprečite poškodbe vida, ne glejte v bliskavico 
med neprekinjenim delovanjem. Močan snop svetlobe 
lahko povzroči trajno poškodbo oči. 

3. Uporaba priročnika 

 
Naprava in zaslonske slike vključene v priročniku se lahko 
razlikujejo od dejanskega produkta. Dodatna oprema 
dobavljena ob aparatu myPhone FUN 5 lahko izgleda 
drugače kot je ilustrirano v priročniku. 
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Priročnik opisuje možnosti v operacijskem sistemu 
Android. Ti opisi se lahko razlikujejo, odvisno od verzije 
operacijskega sistema, ki ga imate nameščenega na vaši 
napravi 

4. Pomembne informacije 

 
Večina aplikacij, ki jih lahko namestite na napravo, so 
mobilne aplikacije. Uporaba teh aplikacij se lahko 
razlikuje kot njihove sorodne aplikacije za osebne    
računalnike. 
Aplikacije nameščene na napravo se razlikujejo odvisno 
od države, regije in strojne opreme.  Podjetje myPhone 
ne odgovarja za težave pri delovanju naprave, ki jih lahko 
povzročijo aplikacije tretjih oseb. 
Podjetje myPhone ne odgovarja za nepravilnosti, ki lahko 
nastopijo ob spreminjanju registra in programske 
opreme operacijskega sistema. Poskusi spreminjanja 
operacijskega sistema lahko povzročijo nezaželeno 
delovanje naprave in aplikacij, ter je osnova za odpoved 
garancijskega jamstva. 

5. Tehnične specifikacije 

 Stekleni zaslon občutljiv na dotik velikosti 5.0'', 
resolucije 480 x 854 px 

Sodobni zaslon zagotavlja izjemno globoke barve in 
širokim vidnim kotom, ki vam omogoča veliko užitkov ob 
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gledanju filmov, slik in iger v izjemno realnih in sočnih 
barvah.  

 Multi-Touch 

Zaslon na dotik nudi veliko zabave ob upravljanju s 
myPhone Fun 5 – igranje, pisanje, risanje, obračanje slik, 
zemljevidov – vse to je enostavno s kvalitetnim 
kapacitivnim steklenim zaslonom. 

 Procesor Quad Core Cortex-A7 1.3 GHz 

Zmogljiv, 4-jedrni procesor zagotavlja maksimalno 
učinkovitost telefona. V povezavi z 1GB RAM-a je 
primeren tudi za zahtevnejše uporabnike. Mobilne igre, 
spletne strani in večopravilnost delujejo zelo gladko. 

 Omrežje 3G 

Telefon podpira omrežje 3. generacije, ki omogoča 
kakovostne glasovne pogovore, uporabo interneta, 
konferenčne klice ipd. 

 Kamera 5.0 MPx zadaj / 0.3 Mpx spredaj 

Sprednja kamera omogoča enostavne video pogovore in 
fotografiranje. Zadnja kamera je sposobna fotografiranje 
in snemanje filmov visoke kakovosti, kjerkoli že ste. 
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 DUAL SIM 

Telefon podpira uporabo dveh SIM kartic. 

 WiFi 

MyPhone FUN 5 je opremljen z WiFi tehnologijo, ki 
zagotavlja prenos podatkov s hitrostjo, ki so združljive s 
protokoli 802.11 b/g/n, tako da se lahko povežete na vse 
prisotne vroče točke in domača omrežja. Sprejemajte, 
pošiljajte, nalagajte podatke, aplikacije in datoteke brez 
omejitev omrežij in ostalih naprav. 

  Razširitev spomina z microSD kartico do 32GB 

Težave s premalo notranjega spomina? Uporabite 
izmenljivo microSD kartico in ne skrbite za pomnilniški 
prostor na telefonu. 

 Audio jack 3,5 mm 

Telefon myPhone FUN 5 ima audio priključek jack 3,5 mm. 
Ta vam omogoča, da priključite slušalke ali Hi-Fi napravo 
na vaš telefon. 

 Sistem Android 6.0 Marshmallow 

Odličen operacijski sistem podjetja Google – neverjetne 
priložnosti v dosegu vaših rok – vse aplikacije so na voljo 
kadarkoli, najnovejši odjemalec elektronske pošte Gmail 
in brskalnik sta komaj začetek tega, kar je možno najti na 
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pametnem telefonu myPhone FUN 5 – vse ostalo najdete 
na trgovini Google Play. 

  Google Play 

Vsi pametni telefoni znamke myPhone omogočajo prenos 
aplikacij iz trgovine Google Play. Za uporabo trgovine je 
potrebna prijava ali registracija z Google računom. Po 
prijavi je potrebno sprejeti pogoje poslovanja in nato 
lahko pričnete z uporabo plačljivih in brezplačnih aplikacij 
v trgovini Google Play. 

5.1 Specifikacije: 

 

Zaslon 5.0 (12.7 cm) 480 x 854 px 

Procesor QuadCore Cortex-A7 1,3 GHz 
SC7731 / ARM , Mali-400  
 

Fotoaparat (zadaj) 5.0 Mpx z bliskavico 

Kamera (spredaj) 0,3 Mpx 

RAM 1 GB 

Notranji spomin 8 GB 

Razširljiv spomin MicroSD do 32 GB 
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Operacijski sistem Android 6.0 Marshmallow 

DUAL SIM micro SIM, micro SIM 

Priključki microUSB, minijack 3.5 mm 

Povezljivost Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, 
Bluetooth 4.0 

GSM 850/900/1800/1900 Mhz 

WCDMA (3G) 900/2100 Mhz 

Baterija Li-Ion 2000 mAh 

Vh. parametri 
polnilca 

100-240 V~ , 50/60 Hz, 0.15A 

Izh. parametri 
polnilca 

5V , 1000 mAh 

Mere 145.3 x 71.5 x 9.8 mm 

Teža 156 g 
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5.2 Vsebina paketa 

 

Pred uporabo telefona se prepričajte, da so vsi naslednji 
dodatki priloženi v paketu: 

- mobilni telefon myPhone FUN 5, baterija 2000 mAh 
- polnilec (mrežni napajalnik + USB kabel), 
- slušalke, 
- priročnik, 
- garancijski list. 

Če katera koli od navedenih postavk ni priložena ali je 
poškodovana, se obrnite na prodajalca. 

Embalaža aparata myPhone FUN 5 ima nalepko z IMEI 
številko. Zato je priporočljivo embalažo shraniti  za 
primer reklamacije. Embalažo shranite izven dosega 
otrok. 

Ko embalaže več ne boste potrebovali, jo odstranite po 
predpisih o ravnanju z odpadki. 

6. Pred prvo uporabo 

6.1 Namestitev kartice SIM 

 

myPhone FUN 5 je telefon z Dual SIM tehnologijo, ki vam 
omogoča sočasno uporabo dveh različnih mobilnih 
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omrežij. Za pravilno namestitev SIM kartice je potrebno 
sledeče: 

- Ugasnite aparat in previdno odstranite zadnji pokrovček 

- Vstavite SIM kartico v ležišče, kot je prikazano na ohišju 
ob ležišču SIM kartice. 

    MicroSIM adapterji 

V telefon ne vstavljajte praznih microSIM adapterjev (brez 
SIM kartice). To lahko povzroči zastoj adapterja. Prisilna 
odstranitev adapterja lahko povzroči mehanske poškodbe 
na čitalcu SIM kartic. V primeru nepravilno vstavljenega 
adapterja takoj kontaktirajte pooblaščen servis myPhone. 

6.2 Namestitev pomnilniške kartice 

 

Uporabljajte samo združljive in od podjetja myPhone 
odobrene pomnilniške kartice. Nezdružljive pomnilniške 
kartice lahko poškodujejo napravo in izbrišejo podatke na 
njej. Nezdružljivost pomnilniških kartic je lahko posledica 
nepravilne oblike in modela kartice (zahtevana je microSD 
kartica) ter velikosti pomnilnika (več kot 32 GB).  

Za pravilno namestitev pomnilniške kartice je potrebno: 
- Ugasnite aparat in previdno odstranite zadnji pokrovček  

- Vstavite SIM kartico v ležišče, kot je prikazano na ohišju 
ob ležišču SIM kartice. 
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6.3 Polnjenje baterije 

 

Pred prvo uporabo telefona napolnite baterijo. Baterijo 
polnite s priloženim polnilcem iz prodajnega kompleta. V 
primeru težav z baterijo ali potrebi po zamenjavi baterije, 
je potrebno napravo poslati na pooblaščen servis 
myPhone. Uporabljajte samo polnilce in kable odobrene 
od podjetja myPhone. Uporaba neodobrenih dodatkov 
lahko povzroči poškodbe naprave ali eksplozijo baterije. 
Ko je baterija skoraj prazna, se vam pojavi obvestilo o nizki 
ravni kapacitete baterije. Za nadaljnjo uporabo naprave 
čim prej napolnite baterijo. V primeru, da se baterija 
popolnoma izprazni, ne bo mogoče takoj vklopiti naprave, 
tudi če jo priključimo na polnilec. V tem primeru je 
potrebno napravo pustiti priključeno na polnilec  nekaj 
minut, preden bo možen ponoven vklop. 

Za napolnitev baterije je potrebno: 

1. Priklopite micro-B USB (trapez) v ustrezno režo na 
napravi myPhone FUN 5. 

  Nepravilno priklapljanje polnilca (ali USB kabla) 
lahko poškoduje napravo ali polnilec. Kakršna koli 
poškodba , ki je posledica nepravilne uporabe ni 
predmet garancije. 

2. Polnilec priklopite v električno vtičnico. Ko se baterija 
prične polniti, se na zaslonu pojavi animacija polnilne 
ikone in LED lučka nad ekranom zasveti zeleno. 



SI –  myPhone FUN 5                                                                    Sgermobil   2016 

20 

  

  Med polnjenjem se naprava lahko prične 
segrevati. Če segrevanje ni prekomerno, je to je 
normalno in ne bi smelo vplivati na delovanje. 

3. Ko polnilna ikona na zaslonu postane statična, je 
baterija polna. 

4. Polnilec izključite iz telefona in električne vtičnice 

 Če se naprava ne polni pravilno, jo morate s 
polnilcem posredovati na pooblaščen servis 
myPhone. 
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7. Splošne informacije 

7.1 Telefon 
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Št. Simbol Funkcija 

1 
 

Zaslon na dotik 4.5'' (11.4 cm) 

2  Slušalka 

3 
 

Senzor svetlosti in oddaljenosti 

4  Objektiv kamere 

5  Priklop za slušalke 

6  Večfunkcijski vhod 

7  Fotoaparat 

8  Bliskavica 

9  Gumb za vklop / izklop 

10 
 

Gumb za glasnost +/- 

11  Gumb Meni 

12  Gumb Domov 

13  Gumb Nazaj 
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14  Zvočnik 

15  Mikrofon 

8. Gumbi 

 
Meni 
En kratek pritisk aktivira napredne ali dodatne možnosti, 
npr. na namizju so dodatne možnosti: 

- nastavitve 
- ozadja 
- pripomočki. 

Domov 
 
- En kratek pritisk vas vrne na namizje. 
-    Če pritisnete in držite gumb približno  2 sekundi, se vam 
pojavi seznam trenutno odprtih aplikacij. 

Nazaj 

-   Kratek pritisk zapre aplikacijo / vas vrne na prejšnji 
zaslon. 

Vklop / izklop / zaklepanje 
 
Če pritisnete in držite gumb približno 2 sekundi: 
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- Če je telefon izklopljen – vklop naprave 
- Če je telefon vklopljen – vam ponudi meni za 

izklop, ponovni zagon, vklop / izklop letalskega 
načina ali preklop med različnimi zvočnimi 
profili. 

Gumba za povečanje in zmanjšanje glasnosti 

- Pritisk med pogovorom poveča ali zmanjša glasnost 
pogovora. 
- Pritisk med zvonjenjem dohodnega klica utiša zvonjenje. 
- Pritisk med začetnim zaslonom, brez aktivnih pogovorov 
ali drugih zvokov, zvišuje ali znižuje zvonjenje ali spremeni 
zvočnimi profil v »tiho« ali »samo vibriraj«. 

- Pritisk v drugih aktivnih aplikacijah uravnava glasnost 
glasbe ali drugih zvočnih učinkov. 

Vklop, izklop, ponovni zagon 

- Za vklop pritisnite in 3 sekunde držite gumb za 
vklop/izklop.  
- Za izklop pritisnite in 3 sekunde držite gumb za 
vklop/izklop in nato izberite [Izklop]. 
- Za ponovni zagon naprave pritisnite in 3 sekunde držite 
gumb za vklop/izklop in nato izberite [Ponovni zagon]. 
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9. Povezovanje z računalnikom 

Če želite povezati telefon z računalnikom s sistemom 
Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP in microUSB 
kablom, sledite postopkom: 

1. Priključiti Micro-B USB konektor USB kabla v telefon 

2. Drug  konec USB kabla priključite v računalnik 

3. Ko je naprava priključena, se vam na računalniku 
pojavi nova spominska naprava. 

4. Na telefonu se bo pojavilo novo okno, izberite ''USB 
način''. Na voljo so tudi druge možnosti. 

5. Za nalaganje datotek izberite <Prenos datotek>. 

6. Za izmenjavo datotek med računalnikom in telefonom 
v oknu, ki se pojavi, izberite <Odpri napravo za prenos 
datotek>. 

7. Sedaj lahko prenašate datoteke med napravama. 

10. Uporaba zaslona na dotik 
Telefon z zaslonom na dotik vam omogoča enostavno 
upravljanje in preprosto izbiro elementov. Zaslon na dotik 
nadzorujete z naslednjimi dejanji:  
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10.1  Dotik 

Dotaknite se enkrat, da izberete opcijo, zaženete 
aplikacijo ali sprožite meni ali akcijo. 
 

 

10.2  Premik 

Hitro premikanje gor, dol, levo ali desno, da se premikate 

po straneh ali zaslonih. 

 

 



SI –  myPhone FUN 5                                                                    Sgermobil   2016 

27 

  

10.3  Dvojni dotik 

Dvakrat hitro pritisnite na element (podobno kot dvoklik 
na računalniški miški). 
 

 

10.4  Premikanje 

Dotaknite se elementa in pridržite približno 1 sekundo ter 

ga nato povlecite na novo lokacijo. 
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10.5  Dotik in držanje 

Dotaknite se elementa (kot je recimo ikona) in jo držite 

približno 2 sekundi. 

 
 
Ekran na dotik se po določenem času neaktivnosti izklopi. 
Za ponoven vklop pritisnite tipko za vklop/izklop. 

 Po kolikem času neaktivnosti se zaslon izklopi, lahko 
prilagodite in sicer pod:[Nastavitve] - [Prikaz] - [Stanje 
pripravljenosti]. 

10.6  Zaklepanje zaslona 

Za zaklep naprave pritisnite gumb za zaklepanje. Ekran se 

bo ugasnil. Za odklepanje zaslona pritisnite na gumb s 

ključavnico. Zaslon bo podoben temu:  
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Na zaslonu, ko je v zaklenjenem načinu, so vidni naslednji 
podatki: 

1. Informacija o stanju SIM kartice oz. ime aktivnega 
omrežnega operaterja. 

2. Vrstica obvestil in stanja z ikonami. 



SI –  myPhone FUN 5                                                                    Sgermobil   2016 

30 

  

3. Trenutni čas in datum. 

4. Ikona glasovnega asistenta Google Now.  Za zagon, 
povlecite ikono diagonalno desno navzgor. 

5. Prikaz zaklenjenega zaslona. Da odklenete zaslon, 
povlecite ikono navzgor. 

6. Ikona kamere. Za zagon kamere povlecite ikono 
diagonalno levo navzgor. 

10.7  Zaslon namizja 
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10.8  Vsebina namizja 

1. Iskalnik Google. 

2. Glasovno iskanje – Voice Search. Po pritisku na to 

ikono, glasno izgovorite kaj želite iskati (npr. naslov 

spretne strani) in iskalnik bo prikazal najdene rezultate 

(morda slovenščina še ne deluje). Za delovanje te 

funkcije mora biti telefon povezan z internetom. 

 Mikrofon se nahaja na prednji strani pod zaslonom. 

Med uporabo mikrofona ne prekrivajte te lokacije z roko. 

3. Aplikacija za klicanje. 

4. aplikacija za sporočanje: SMS/MMS. 

5. Ikona »meni«. Po pritisku na to ikono se bo pojavil 

seznam vseh nameščenih aplikacij na telefonu. 

6. Imenik 

7. Kamera 

Naprava ima lahko več strani domačega zaslona. Zgoraj 

je prikazan samo en primer strani, kjer so v spodnjem 

delu ikone najbolj uporabljenih aplikacij, na primer e-

pošta, navigacija, internet… Za prehod na drugo stran 

zaslona povlecite rob zaslona iz ene strani v nasprotno 

stran. Če povlečete vrstico stanja od zgoraj navzdol, 

boste le-to razširili. Tukaj lahko vidite vsa neprebrana 

obvestila telefona (npr. neodgovorjeni klici, neprebrana 

sporočila,…).  
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Ob pritisku na ikono za nastavitve, se vam pojavijo 
bližnjice za pregled, spreminjanje ali vklop / izklop 
nekaterih osnovnih parametrov kot so: 

- Lastnik 
- Stanje baterije 
- Nastavitve 
- Wi-Fi  
- Bluetooth 
- Lokacije (GPS) 
- Način letenja 
- Podatkovna povezava 
- Poraba podatkov 
- Zvočni profili 
- Svetlost zaslona 
- Samodejno obračanje zaslona 
- Zaslon za pretok vsebin 

Ko se dotaknete ikone «nastavitve« , ki se nahaja v 
zgornjem desnem kotu razširjenega okna z obvestili, se 
bo odprl meni  [Nastavitve], ki je podrobneje opisan v 
enajstem poglavju tega priročnika. 
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10.9  Ikone indikatorjev 

 

Ikona Opis 

 
Stanje baterije 

 
Ikona aktivnih Wi-Fi povezav 

 
Nova e-pošta 

 
Novo sporočilo SMS/MMS 

 
Indikator jakosti mobilnega signala 

 
Neodgovorjeni klic 

 
Trenutni klic 

 
Zadržan klic 

 
Naprava je povezana z računalnikom 

 
Ikona aktivne Bluetooth povezave 
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Aktiven alarm – budilka 

 
Letalski način 

 
Zvok preusmerjen na zvočnik 

 
Aktivno gostovanje – roaming 

 
Zvočni profil nastavljen na vibriranje 

 
Ikone, prikazane v zgornji tabeli se lahko razlikujejo od 
tistih, ki so prikazane v telefonu, odvisno od verzije 
operacijskega sistema. 

10.10  Odstranjevanje predmetov iz namiznega 

zaslona 

Dotaknite se elementa (ikone), katerega želite odstraniti, 
ga držite približno 2 sekundi, da se pojavi »X izbriši« ter 
element povlecite proti polju »X izbriši«. Ikona se bo 
obarvala rdeče. Sedaj lahko element izpustite in odstranil 
se bo iz namizja. 
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10.11  Ustvarjanje mape 

Na namizju lahko ustvarjate mape, ki vsebujejo 
uporabniško izbrane aplikacije. S to rešitvijo lahko ima 
uporabnik pogosto uporabljene aplikacije na enem 
mestu, ne da si zapolni namizje s posameznimi ikonami. 

Na sliki je prikazana mapa Organizator, ki se nahaja na 
eni od strani namizja telefona. Če želite tako mapo 
ustvariti, pritisnite na eno aplikacijo, ter jo povlecite čez 
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drugo aplikacijo. Ustvarila se bo mapa, ki bo vsebovala ti 
dve aplikaciji. Če želite v mapo dodati več aplikacij, 
enostavno želene aplikacije povlecite v mapo. Mapo 
lahko prav tako poljubno preimenujete, tako da odprete 
mapo s pritiskom nanjo in pritisnete na »neimenovana 
mapa«, je po želji poimenujete in pritisnete OK. 

 
 

11. Vnašanje besedila 

 

11.1 Vnašanje besedila – virtualna tipkovnica 

Odvisno od verzije programske opreme sta lahko na voljo 
dva tipa tipkovnice. Standardni tip je tipkovnica sistema 
Android. Na voljo pa je tudi tipkovnica SwiftKey, ki nudi 
nekoliko več možnosti, vključno z načinom pisanja, ko ni 
potrebno odmakniti prsta iz tipkovnice. 
Če je izbran jezik pisanja izbran slovenski, lahko z daljšim 
pridržanjem črke prikličete več možnosti pisave. 
Primer: če dlje časa (približno 2 sekundi) pridržite črko 'c', 
se odpre razširitveno polje, kjer lahko izberete šumnik 'č', 
'ć' itd. 
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Tipkovnica sistema android  

Virtualna tipkovnica je videti tako (opozorilo: tipkovnica 

se lahko razlikuje, odvisno od aplikacije v kateri se 

uporablja):  

 

 

Št. Funkcija 

1. Vrstica, kjer se izpisuje vneseno besedilo 

2. Prehod tipkovnice med številkami in znaki. 

3. Tipke virtualne tipkovnice. S pridržanjem tipk 
zgornje vrstice vnesete števila od 1-10. S 
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pridržanjem drugih tipk se prikažejo druge 
možnosti vnosa, npr.: Č,Ć,Ž... 

4. Shift / Caps Lock – z enim dotikom vnesete eno 
veliko črko, če dvokliknete pa so vse vnesene 
črke pisane velike. Vklop te funkcije se 
prepozna, ko je tipka obarvana modro. 

5. Tipka za presledek – vstavi presledek, prazen 
znak. 

6. Prehod na tipkovnico z velikimi črkami in 
številkami. 

7. Prehod na tipkovnico s slikovnimi znaki, 
emotikone... 

8. Vstavljanje vejice. Pridržanje prikliče možnosti 
nastavitev tipkovnice in izbiro jezika vnosa. 

9. Ločilnica. Z dotikom se vnese razmik med 
besedami ali prazen prostor. 

10. Vstavljanje pike. Pridržanje prikliče podmeni 
posebnih znakov: @!$%&/>< ()= itd... 

 

Tipkovnica SwiftKey 
Virtualna tipkovnica izgleda tako (opozorilo: tipkovnica se 
lahko razlikuje, odvisno od aplikacije v kateri se uporablja): 
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Št. Funkcija 

1 Bližnjica do menija, kjer lahko nastavljate stil in 
ostale možnosti tipkovnice. 

2 Predlogi besed pri pisanju, kar lahko bistveno 
pospeši hitrost sestavljanja besedila. 

3 Shift / Caps Lock – enkraten pritisk spremeni 
velikost črk za eno črko. Dvoklik (črtica se 
obarva modro) omogoči konstantno vpisovanje 
velikih črk. 

4 Vračalka – izbriše znak za katerim se nahaja 
kurzor 
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5 Prehod na tipkovnico s števili in simboli. 

6 Končano (Enter) – tipka se uporablja za premik 
kurzorja v novo vrstico. Če držite tipko približno 
2 sekundi, se bo zaključilo pisanje ali pa se bodo 
pojavili čustveni simboli, odvisno od izbranih 
možnosti. 

7 Presledek – uporablja se za vnos presledka oz. 
praznega znaka 

8 Pika – enojni klik vpiše piko. Daljše držanje 
prikliče meni s pogostimi znaki. 

11.2 Kopiranje in lepljenje besedila 
Tekst iz tekstovnega polja lahko kopirate in prilepite v 
drugo aplikacijo po naslednjih korakih: 

1. Pritisnite in držite na besedi, ki jo želite kopirati. 

2. Besedilo se označi, kot je prikazano na sliki: 
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3. Za izbiro več besed uporabite drsnike. Prav tako lahko 

izberete ves tekst, tako da kliknete [Izberi vse] . 

4. Kliknite [Kopiraj] , da kopirate ali [Izreži], da izrežete 

izbrani tekst. 5. V drugi aplikaciji nato postavite kazalnik 

na mesto, kamor želite prilepiti tekst in ga držite 

približno 2 sekundi. 

6. Izberite [Prilepi], da prilepite tekst na izbrano mesto. 

12. Aplikacije 
 
Na namizju zaslona pritisnite na [Meni] za dostop do 
seznama aplikacij, nameščenih na napravi. Za dodajanje 
bližnjic na namizje zaslona, pritisnite na ikono aplikacije 
in jo držite za približno 2 sekundi. Nato se vam bodo 
pojavila namizja, kjer si lahko izberete pozicijo, kamor  
želite postaviti izbrano bližnjico ter jo izpustite. 

12.1 Prenos aplikacij 

 Za uporabo [Google play] je potrebno že imeti ali 
ustvariti račun Google (Gmail). 

Iz seznama aplikacij izberite [Trgovina Play]. 

Poiščite želeno aplikacijo (s pomočjo iskalnika v obliki 
povečevalnega stekla ali s premikanjem po jezičkih 
[Trgovine Play]), nato pritisnite [Namesti] - [Sprejmem]. 
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 Ko je končan prenos in namestitev aplikacije, se v 
obvestilni vrstici pojavi obvestilo o uspešni namestitvi.  

Za zagon aplikacije po namestitvi na napravo, izberite 
[Odpri]. 
 
Za namestitev aplikacij prenesenih iz drugih virov je 
potrebno odobriti takšne namestitve in sicer v [Meni] - 
[Nastavitve] - [Varnost] - [Neznani viri] in [OK]. 

12.2 Zagon in ustavitev aplikacij 

Za zagon aplikacije enostavno kliknite na njeno ikono na 
namizju ali na seznamu aplikacij. 

Če želite zapustiti aplikacijo, pritisnite gumb »Meni« - 
aplikacija se bo minimizirala in bo še  vedno delovala v 
ozadju, vas pa bo preusmerilo na namizje. Če se želite 
vrniti v eno izmed prejšnjih aplikacij, pritisnite in držite 
gumb »Meni«. Prikazal se vam bo seznam trenutno 
zagnanih aplikacij v ozadju. Iz seznama izberite želeno 
aplikacijo in pritisnite nanjo, da se ponovno prikaže. Če 
želite aplikacijo zapreti, jo izberite v seznamu ter jo 
povlecite proti levi – aplikacija se zapre ali pritisnite na 
znak v spodnjem desnem kotu in zaprle se bodo vse 
aplikacije hkrati. 
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12.3 Odstranjevanje aplikacij 

Aplikacije lahko odstranimo na več načinov. Tukaj so 
predstavljeni trije načini. 

1.   Izberite [Meni] - [Nastavitve] - [Aplikacije] ter iz 
seznama izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, pritisnite 
na njo in izberite [Odstrani] - [OK]. 

2. Izberite [Meni] - [Trgovina Play], izberite iskalnik v obliki 
povečevalnega stekla in vnesite ime aplikacije, ki jo želite 
odstraniti, pritisnite na njo in izberite [Odstrani] - [OK]. 

3.  Izberite [Meni], nato se dotaknite in držite aplikacijo, ki 
jo želite ostraniti. Na vrhu ekrana se vam po pojavil niz 
»Odstrani«, kamor povlecite aplikacijo. Ikona aplikacije se 
bo obarvala rdeče, nato pa izpustite aplikacijo ter 
potrdite, da jo želite odstraniti. 

Odstranite lahko samo aplikacije, ki so bile nameščene s 
strani uporabnika in ne aplikacij, ki so del operacijskega 
sistema. 

12.4 Upravitelj aplikacij 

Z aplikacijami lahko upravljate s pomočjo »Upravitelja 
aplikacij«. Izberite [Meni] - [Nastavitve] -  [Aplikacije]. To 
bo zagnalo upravitelja aplikacij s seznamom aplikacij. Za 
pregled aplikacij, ki trenutno delujejo, izberite »Se izvaja«. 
Da bi zaključili aplikacijo, pritisnite na želeno aplikacijo in 
pritisnite [Ustavi]. 
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13. Nastavitve 
Dostop do aplikacije »Nastavitve«: 

Izberite [Meni] - [Nastavitve]. 

13.1 Brezžične in omrežne povezave 

Wi-Fi 

Glejte poglavje 16. Internet Wi-Fi 

Bluetooth 

Aplikacija za nadzor vgrajenega Bluetooth sprejemnika. 
Omogoča, med drugim, iskanje razpoložljivih Bluetooth 
naprav, nastavitve vidnosti in prikaz  seznama seznanjenih 
naprav (več o uporabi Bluetooth-a v poglavju 15. tega 
priročnika). 

SIM kartice 

Vsebuje splošne informacije o kartici SIM, nastavitve za 
gostovanje, ter možnost nadzora nad podatkovno 
povezavo.  
 

Poraba podatkov 

Omogoča vpogled in nadzor prenosa mobilnih podatkov.  

POZOR: Omejitve prenosa so merjene s programsko 
opremo telefona. Operater lahko meri prenos podatkov 
na drugačen način. 
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Več… 

Način letenja – izklopi Wi-Fi, Bluetooth in mobilno 
omrežje. 
 
Modem/prenosna dostopna točka – možnost delitve 
podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne 
točke, ter preko Bluetooth ali USB priklopa. 

VPN – tukaj lahko nastavite svojo virtualno privatno 
omrežje in ga nadzorujete. 
 
Mobilna omrežja – omogoča, med drugim, izbiro 
mobilnega operaterja in nastavitve za dostop do 
mobilnega interneta ter nastavitve podatkovnega 
gostovanja. 

13.2 Naprava 

Način rokavic 

Omogoča zaznavanje dotika pri uporabi z rokavicami. 

Zaslon 
Nastavitve zaslona. Možne nastavitve so: 
- ozadje 
- samodejno obračanje zaslona 
- svetlost zaslona, samodejna svetlost 
- velikost in tip pisave 
- spanje (izklop zaslona po določenem času neaktivnosti) 
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- ohranjevalnik zaslona 
- sporočilo na zaslonu 
- Miravision ™ 
 

  Če obračate napravo med uporabo nekaterih 
funkcij, se bo obračal tudi uporabniški vmesnik. Če želite 
to preprečiti izberite:  
[Meni] - [Nastavitve] - [Zaslon] - [Ostani v vertikalnem 
pogledu]. 

Zvoki & Obvestila 

Omogoča nastavitev zvočnih obvestil po želji. Nastavite 
lahko: 
- urejanje zvočnih profilov 
- jakost zvoka 
- vibriranje 
- zvočna obvestila 
- način 'Ne moti' 
- izboljšanje zvoka (slušalke in zvočnik, Surround zvok) 

Aplikacije 

Seznam vseh nameščenih aplikacij na telefonu. Tukaj 
lahko nadzorujete in nastavite privzete aplikacije. 

Pomnilnik in USB 
Pregled zasedenosti notranjega pomnilnika in 
razširitvenega pomnilnika (microSD kartica). 



SI –  myPhone FUN 5                                                                    Sgermobil   2016 

47 

  

Baterija 

Omogoča pregled porabe baterije, možnost prikaza 
stanja baterije v procentih (%) ter nastavitve 
inteligentnega varčevanja z energijo. 

Pomnilnik 
Prikazuje povprečno porabo spomina s strani aplikacij v 
obdobju od 3 do 24 ur. 

13.3. Osebno 

Lokacija 

Nastavitve dopušča aplikacijam, da uporabljajo mobilno 
omrežje in GPS satelite za določanje geografske pozicije 
telefona ter dopušča  Googlu, da uporablja podatke za 
izboljšanje uporabniških izkušenj, npr. rezultati iskanja, 
predlogi zadetkov... 

 Pred uporabo lokacijskih storitev kot so zemljevidi in 
navigacija ali spletne storitve, se prepričajte, da imate 
vklopljeno internetno povezavo in GPS storitev pod 
[Meni] - [Nastavitve] - [Lokacija]. 

Računi 
Dodajanje uporabniških računov za Android. Prav tako 
lahko dodajate druge račune npr. e-mail, Facebook, 
Skype,… Tukaj lahko tudi pregledate informacije o 
uporabniku in nadzorujete samodejno sinhronizacijo 
računov. 



SI –  myPhone FUN 5                                                                    Sgermobil   2016 

48 

  

Google 
Upravljanje z Google računom vključno z beleženjem 
podatkov, osebne in nastavitve zasebnosti, varnostno 
kopiranje, Google FIT, aplikacije, oglaševanje, iskanje in 
Google Now, varnost itd. 

Jezik in vnos 
Podmeni nastavitev jezika naprave ter možnosti 
popravkov črkovanja in govora. 
 

Varnost 
Možnost upravljanja nastavitev varnosti, med drugim 
zaklepanje zaslona, kodiranje podatkov ter omogočanje 
namestitev aplikacij iz neznanih virov. 

13.4 Sistem 

Dostopnost 
Storitve za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami. 
Nastavitve omogočajo lažje upravljanje uporabniškega 
vmesnika in funkcij. Možnosti nastavitev so: 

- [TalkBack] – funkcija, ki glasovno prebere tekst viden na 
zaslonu. 
- [Switch Access] – omogoča iskanje predmetov in 
njihovo izbiro z uporabo enega ali več kriterijev. 
- [Podnapisi] – funkcija, ki omogoča vklop podnapisov in 
njihovo upravljanje (jezik, besedilo, pisava). 
- [Povečava s kretnjo] – omogoča vklop ali izklop te 
funkcije. S kretnjo se lahko približa del zaslona. 



SI –  myPhone FUN 5                                                                    Sgermobil   2016 

49 

  

- [Velika pisava] – poveča pisavo sistema. 
- [Besedilo s kontrastom] – barvna pisava postane črna. 
- [Gumb za vklop prekine povezavo] – prekinitev klica s 
pritiskom na gumb za Vklop/Izklop telefona. 
- [Samodejno vrtenje zaslona] – omogoči ali onemogoči 
samodejno vrtenje zaslona. 
- [Izgovarjaj gesla] – nastavitev naprave, da s pomočjo 
funkcije TalkBack izgovarja gesla na spletnih straneh. 
- [Bližnjica za dostopnost] – hiter dostop do dostopnosti 
- [Besedilo v govor] – možnosti za pretvorbo besedila v 
govor. Nastavitve Google text to speech, kjer se lahko 
nastavi hitrost govora in možnost poslušanja primerov. 
- [Časovni zamik pritiska in držanje] - nastavitev 
časovnega odziva aparata na dotik, ki ga zazna kot kratek 
ali daljši dotik. 
- [Barvna inverzija] – spreminja barvo vmesnika 
(poskusno). 
- [Izboljšanje barv] – pomaga ljudem, ki imajo težave s 
prepoznavanjem barv. 

Tiskanje 

Možnost, ki omogoča neposredno tiskanje iz telefona na 
tiskalnik ali druge virtualne pogone v oblačnih storitvah. 
Za delovanje so potrebne dodatne aplikacije, katere si 
lahko prenesete iz trgovine Google Play, ter tiskalnik s 
povezljivostjo Wi-Fi ali Bluetooth. 

Datum in čas 

Nastavitve povezane s datumom in časom. 
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Urnik vklopa in izklopa 

Izberete lahko kdaj se naj aparat samodejno izklopi ali 

vklopi. 

 

Možnost za razvijalce 

Ta možnost je skrita za uporabnike. Za aktivacijo pojdite 

pod [Nastavitve] - [Informacije o telefonu] in 7-krat 

pritisnite Delovna različica. Ko ste končali, se bo pojavil 

napis »Vi ste razvijalec«. Nato pritisnite tipko »Nazaj«, da 

pridete do Nastavitev, kjer je sedaj prikazan nov element 

– [Možnost za razvijalce], ki vam omogoča storitve kot so 

navidezna lokacija, razhroščevanje in USB 

razhroščevanje. 

Informacije o telefonu 

Ogled informacij o telefonu kot so: 

- [Nadgradnja programske opreme] 

- [O telefonu] 

- [Pravni zapis] 

- [Številka modela] 

- [Verzija Androida] 

- [Delovna različica] 

- [Verzija jedra] 

- itd. 
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14. Stiki 

14.1 Dodajanje stikov 

Obstaja več načinov za dodajanje novih kontaktov v 
imenik. Ena od možnosti je, da zaženete aplikacijo telefon 

 , izberete  ter vnesete telefonsko številko, ki jo želite 
dodati. Nato izberete  in izberete »Dodaj nov stik«. Nato 
izberite kam želite shraniti kontakt – v telefon / SIM 
kartico / Google račun (če je ta aktiviran v telefonu). 

Če izberete SIM kartico, se pojavijo naslednja polja, ki jih 
izpolnite: 

-Ime in priimek 
-Telefonska številka 

Izpolnite polja in pritisnite »Končano«. 

Če izberete telefonski pomnilnik, se pojavijo naslednja 
polja, ki jih izpolnite: 

- Ime in priimek 
- Telefonska številka – dodajate lahko več številk in jim 
določite vrsto 
- E-MAIL – določite lahko vrsto naslova (npr. domač, 
službeni,…) 
- Naslov 
- Dodaj polje – dodate lahko več podatkov o stiku (npr. 
status, rojstni dan,…) 
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- Ob pritisku na ikono v obliki fotografije lahko kontaktu 
dodelite fotografijo. 

Izpolnite želena polja in pritisnite »Končano«.  

Druga možnost za dodajanje kontaktov je ta, da izberete 

aplikacijo [Ljudje]. Nato pritisnete opcijo »Nov stik«   in 

izberete kam želite shraniti stik. Preostali koraki so enaki, 

kot je opisano v prejšnjem postopku. 

14.2 Urejanje stikov 

Za urejanje kontaktov:  

- Izberite aplikacijo [Ljudje]. 
- Izberite kontakt, ki ga želite urediti. 

- Izberite »Uredi« . 

- Uredite podatke in pritisnite »Končano« . 

14.3 Brisanje stikov 

Za brisanje kontaktov: 
 
- Izberite aplikacijo [Ljudje]. 
- Izberite kontakt, ki ga želite izbrisati. 
- Pritisnite gumb »Meni« in med opcijami izberite 
»Izbriši«, ter pritisnite »OK«. 

14.4 Uvoz/izvoz stikov 
Za kopiranje kontaktov: 
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- Izberite aplikacijo [Ljudje]. 
- Pritisnite tipko »Meni« in izberite »Uvozi / Izvozi«. 
- Izberite prostor iz katerega želite uvoziti kontakte in 
pritisnite »Naprej«. 
- Izberite prostor kamor želite shraniti stike in pritisnite 
»Naprej«. 
- Izberite kontakte, ki jih želite kopirati tako, da jih 
označite v poljih na levi strani zaslona – če želite kopirati 
vse stike pritisnite »Možnosti« in »Izberi vse«. 

Pritisnite »OK«, da kopirate kontakte. 

15. Komunikacija 

15.1. Vzpostavitev klica 

- Dotaknite se ikone »Telefon«   iz domačega zaslona 
ali iz [Meni]. 

- Izberite  in vnesite telefonsko številko ki jo želite 
klicati. 
- Če imate vstavljeni dve SIM kartici, iz vrstice obvestil 
izberite SIM kartico iz katere želite izvesti klic. 
- Nato pritisnite  in telefon bo pričel s klicanjem 
izbrane številke. 
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15.2 Sporočila 

Ta telefon se lahko uporablja za izmenjavo besedilnih in 
večpredstavnostnih sporočil z drugimi mobilnimi telefoni. 
Za uporabo sporočil izberite aplikacijo "Sporočanje", ki se 
nahaja na domačem zaslonu ali v glavnem meniju 
telefona. Vhodna in izhodna sporočila za isti stik bodo 
shranjena kot en sam pogovor (nit), tako boste lahko 
preprosto spremljali celotno zgodovino sporočil s tem 
stikom. 

Ustvarjanje sporočil 

Zaženite aplikacijo [Sporočanje] na domačem zaslonu ali v 

meniju aplikacij. Pritisnite  in vnesite telefonsko 

številko ali pritisnite  ter iz seznama stikov dodajte 
želenega. Vnesite besedilo vašega sporočila. Sporočilo 
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odpošljete z znakom . Če se vam mudi, lahko izberete 
eno izmed predhodno nastavljenih sporočil. Ta možnost 
se imenuje ''Vnesi hitro besedilo''. Pred pošiljanjem lahko 

besedilo poljubno uredite. Če izberete simbol  lahko 
besedilu dodate poljubno priponko (sliko, video, zvok 
itd…). 

Obvestila 

Nad zaslonom se nahaja LED lučka za obvestila. Obvešča 
vas o številnih funkcijah telefona, na primer stalno sveti, 
ko se telefon polni. 

16. Multimedija 
Vgrajena kamera omogoča zajemanje slik in snemanje 
video posnetkov. 
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16.1 Fotografiranje 

 

Znak Opis 

 
Fotografiranje s kretnjami. 

 
HDR način – zajame več nivojev svetlobe. 

 
Bliskavica 

 
Prehod med fotoaparatom in kamero. 

 Aktivira kamero – sproži posnetek. 

 
Aktivira snemalnik – prične s snemanjem. 

 
Nastavitve kamere. 

 
Navaden način. 

 
Panoramski način 
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Način 'Lepi obraz' 

  

Postavite želen predmet v okvir fotoaparata za predogled 
in nato pritisnite gumb sprožilec , da zajamete sliko. 

Če je potrebno, prilagodite osvetlitev, bliskavico itd., ali pa 
uporabite samodejni način (razpoložljive možnosti v 
nastavitvah). 

  - Splošne nastavitve fotoaparata – dotaknite se, da se 
prikaže pojavno okno s tremi jezički, ki vsebujejo 
naslednje nastavitve: 

Splošno 
- Zapis lokacije 
- Lepota 
- Osvetlitev 
- Barvni efekti 
- Scenski način 
- Izravnava beline 
- Lastnosti slike 
- Izničevanje zaslonskega utripanja 
- Ponastavitev na privzeto 

Fotoaparat 
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- ZSD (Zero Shutter Delay) 
- Prepreči tresljaje 
- Zajemanje zvokov 
- Prepoznavanje obraza 
- Samosprožilec (časovnik) 
- Fotografiranje z nasmehom 
- Samodejno prepoznavanje scene 
- Št. zajetih fotografij (rafal) 
- Velikost slike 
- Velikost predogleda 
- ISO 
- Gumb za glasnost 

Kamera 

- Zmanjševanje šumov 
- EIS 
- Mikrofon 
- Način snemanja glasu 
- Časovni preskok 
- Kvaliteta video posnetka 

16.2 Galerija 

Dotaknite se ikone »Galerija« v meniju aplikacij za ogled 
slik in video posnetkov. Galerija prikazuje slike in posnetke 
shranjene v telefonu in pomnilniški kartici SD, vključno s 
tistimi, ki so bile prenesene iz spleta ali na kakršni koli drug 
način (e-mail, Bluetooth,…). 
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Deljenje fotografij: Fotografije lahko delite preko 
Bluetooth povezave, e-mail sporočila ali  drugimi 
možnostmi s pritiskom na ikono  v zgornjem desnem 
kotu galerije. 

Brisanje fotografij: Fotografijo lahko izbrišete tako, da med 
ogledom pritisnete tipko »Meni« in izberete »Izbriši«. 

Podrobnosti fotografij: Lahko si ogledate podrobnosti 
fotografije tako, da med ogledom pritisnete tipko »Meni« 
in izberete »Podrobnosti«. 

Urejanje slik: Med gledanjem slik v galeriji, lahko izbrano 
sliko tudi urejate. V ta namen pritisnite ikono . 
 

16.3. Glasba Play 

Za upravljanje in predvajanje glasbe izberite aplikacijo 
[Glasba Play] v glavnem meniju. Vsak uporabnik, ki ima 
Google račun, lahko 30 dni brezplačno dostopa do več 
milijonov skladb iz celega sveta. Skladbe lahko predvajate 
neposredno iz spleta (lahko povzroči stroške operaterja) 
ali jih shranite na vašo napravo za poslušanje brez 
povezave. Po 30 dneh je storitev plačljiva. Cenik 
posreduje ponudnik storitve. 
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Št. Funkcija 

1. Meni – omogoča dostop do možnosti 

Poslušanje, Knjižnice in Trgovina Glasba. 

Izberete lahko predvajanje samo skladb, ki so 

bile prenesene na telefon. Upravljate lahko s 

svojim računom, upravljate s povezanimi 

napravami (slušalke, zvočniki), prisilno 

predvajanje v Wi-Fi omrežju, izberete lahko 
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kvaliteto zvoka, izključite neprimerne 

skladbe, nastavite prenos skladb čez noč, ko 

se ne uporablja internet itd. 

2. Brskanje po skladbah 

3. Predvajanje skladb na drugi napravi preko 

brezžičnega omrežja. 

4. Naključno predvajanje med skladbami 

uporabnika. 

5. Nedavno dodane ali predvajanje skladbe. 

6. Prikaz naslova in izvajalca predvajane 

skladbe. 

7. Upravljanje skladbe – predvajaj / premor. 
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16.4 FM Radio 

 

 

S pritiskom na  se odpre pogovorno okno s sledečimi 
možnostmi: 
- Snemanje – omogoča snemanje radijskega programa in 
ga shrani v spomin telefona. 
- Shranjeni posnetki – omogoča pregled in predvajanje 
shranjenih posnetkov, dodajanje in urejanje seznama 
predvajanja ter ponastavitev. 
Radio se lahko predvaja v ozadju, medtem ko uporabnik 
uporablja druge aplikacije na telefonu. 
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17. Bluetooth 
Vgrajen modul Bluetooth je brezžična tehnologija 
kratkega dometa, ki se uporablja za izmenjavo podatkov 
do razdalje 10-ih metrov. Najpogosteje uporabljene 
Bluetooth naprave so slušalke za sprejemanje klicev in 
poslušanje glasbe, avto inštalacije ter druge mobilne 
naprave kot so tablice, prenosniki in mobilni telefoni. 

17.1 Pošiljanje datotek 

Za pošiljanje datotek pojdite na: 

- [Meni] - [Nastavitve] - [Bluetooth], izberite [Bluetooth], 
da ga vklopite. 
- Pojdite v Urejevalnik datotek, nato pa pritisnite in držite 
na datoteko, ki jo želite poslati. 
- Izberite Deljenje   - [Bluetooth]. 
- Izberite [Iskanje naprav]. Telefon bo pričel iskati nove 
naprave in prikazal bo tiste, ki so vidne v bližini. 
- Iz seznama izberite napravo, ki ji želite poslati datoteko. 
Po tem, ko se napravi seznanita, bo telefon samodejno 
poslal datoteko. 

17.2 Sprejemanje datotek 

Za prejemanje datotek pojdite na: 

[Meni] - [Nastavitve] - [Bluetooth], izberite [Bluetooth], da 
ga vklopite. 
Ko se napravi seznanita, bo vaš aparat sprejel datoteko. 
Prenesena datoteka se bo shranila v spomin telefona. 
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17.3 Povezava z Bluetooth slušalkami 

Za priklop Bluetooth slušalk pojdite na: 

[Meni] - [Nastavitve] - [Bluetooth], izberite [Iskanje 
naprav]; vklopite Bluetooth slušalke ter iz seznama 
najdenih naprav izberite naziv slušalk. Ko se napravi 
seznanita, lahko slušalke uporabljate za sprejem / 
izvajanje klicev ter poslušanje glasbe (predvajanje glasbe 
morajo slušalke podpirati in je odvisno od modela 
slušalk). 

18. Internet 

18.1 Wi-Fi 

Telefon nudi možnost, da ga povežete z Wi-Fi omrežjem. 

 

1. Izberite: [Meni] - [Nastavitve] - [Wi-Fi] in premaknite 
drsnik v desno – vklopite Wi-Fi. Če želite dodati Wi-Fi 
omrežje pritisnite [Dodaj omrežje]. 



SI –  myPhone FUN 5                                                                    Sgermobil   2016 

65 

  

2. Na tem seznamu lahko vidite vsa omrežja, ki so  na voljo, 
status povezave med omrežjem in napravo, kakovost 
signala ter ali je omrežje zavarovano z geslom 
(ključavnica) ali ne.  

 Če je Wi-Fi omrežje zavarovano z geslom, morate ob 
poskusu povezave vnesti geslo. Geslo vnesete s pomočjo 
virtualne tipkovnice. 

18.2 Povezava z omrežjem 3G 

S pomočjo telefona myPhone FUN 5 lahko uporabljate 
mobilni internet, ki vam ga zagotavlja vaš mobilni 
operater. Za povezavo na internet mora vaša SIM kartica 
podpirati povezavo 3G in morate biti v dosegu tega 
omrežja. Če ne veste ali vaša kartica podpira 3G omrežje, 
se posvetujte z vašim operaterjem. 

Če želite uporabljati mobilni internet, vstavite SIM kartico 
v režo in pojdite v [Nastavitve] - [Več…] - [Mobilna omrežja] 
- [Storitev 3G] - [Omogoči 3G] in izberite SIM kartico s 
katero se želite povezati na mobilni internet. 

Nato pojdite nazaj na [Nastavitve] - [Upravljanje kartic SIM] 
- [Podatkovna povezava] in izberite SIM kartico za katero 
imate omogočeno uporabo 3G omrežja.  Ko se pri ikoni za 
jakost mobilnega signala pojavijo črke 3G, pomeni, da ste 
uspešno povezani z omrežjem 3G. 
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Če morate zamenjati SIM kartico za uporabo omrežja 3G, 
potem od tega trenutka uporabljate vse spletne storitve iz 
te kartice. Druga kartica med tem lahko podpira samo 2G 
omrežje (samo glasovni klici in SMS sporočila). 

19. Dodajanje dostopnih točk APN 

 
Za pravilno delovanje interneta in MMS sporočil je 
potrebna pravilna nastavitev APN dostopnih točk. 
APN nastavitve so različne glede na operaterja, čigar SIM 
kartico uporabljate. Za potrebne nastavitve obiščite 
spletno stran operaterja in poiščite APN nastavitve. 
Nekateri operaterji APN nastavitve omogočajo preko 
sporočila ali e-maila.  
Če jih morate dodati ročno sledite: [Meni] - [Nastavitve] - 

[Mobilna omrežja] - [Imena dostopnih točk]. Kliknite  za 
dodajanje nove dostopne točke. Vnesite zahtevane 
podatke ( ni nujno, da morajo biti izpolnjena vsa polja ) in 

pritisnite  v zgornjem kotu ter izberite [Shrani], če želite 
shraniti nastavitve in [Zavrni], če želite zapustiti urejanje 
brez shranjevanja. 
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20. Lokalizacija 
Obstaja možnost, da aplikacijam odobrite uporabo 
podatkov omrežja in GPS satelitske povezave za določanje 
položaja in dopuščanje Googlu, da uporablja podatke o 
lokaciji za boljšo uporabniško izkušnjo, npr. boljši iskalni 
rezultati. 

Pred uporabo lokacijskih storitev kot so zemljevidi in 
navigacija ali spletne storitve, se prepričajte, da imate 
vklopljeno internetno povezavo in GPS storitve pod [Meni] 
- [Nastavitve] - [Lokacija]. 

21. Nadgradnja sistema telefona preko 

OTA 

Proizvajalec občasno oz. po potrebi omogoči nadgradnje 
sistema s pomočjo katerih telefon pridobi nove funkcije, 
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popravke, nadgradnje ipd. 
Če je nova verzija programske opreme na voljo lahko 
preverite v sistemu pod [Nadgradnja sistema].  Če je nova 

verzija na voljo,  s pritiskom na ikono  preverite in po 
želji prenesete in namestite novo programsko opremo 
preko interneta. 

 Velikost nadgradnje je običajno zelo velika, zato 
priporočamo, da je telefon povezan z Wi-Fi omrežjem, 
saj lahko prenos preko GSM omrežja povzroči velike 
stroške s strani operaterja. 

 Poskrbite, da bo pred pričetkom nadgradnje stanje 
baterije vsak 30%. Če temu ni tako, telefon priklopite na 
polnilec. 

 Med postopkom nadgradnje se lahko telefon 
nekajkrat ponovno zažene. Med tem časom ga ne 
uporabljajte in ne odstranjujte baterije, saj lahko to 
povzroči okvaro telefona. 

 Pred nadgradnjo poskrbite, da je na telefonu oz. 
pomnilniški kartici dovolj prostora. 

 Pred namestitvijo nadgradnje shranite pomembne 
podatke na telefonu. 

22. Navodila glede varnosti 
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22.1 Odpravljanje težav 

Če imate kakršne koli težave z napravo vam svetujemo, 
da shranite svoje podatke (fotografije, sporočila, 
kontakte…) in nato ponovno zaženete telefon (Ponovni 
zagon). Če težava še vedno obstaja, preberite spodnje 
nasvete: 

- Ne prepozna microSD kartice - poskrbite, da je pravilno 
nameščena v ustrezno režo za microSD kartico. Če še 
vedno ne deluje, uporabite drugo pomnilniško kartico 
microSD. 
- USB povezava ne deluje - preverite, če je vaš telefon 
pravilno povezan z drugo napravo. Preverite obliko 
povezave USB v nastavitvah telefona (na voljo v vrstici z 
obvestili). Če težava ni odpravljena, poskusite z drugim 
USB kablom. 
- Ni internetne povezave (Wi-Fi) - Preverite, če je telefon 
v letalskem načinu (ta  vam preprečuje uporabo katere 
koli brezžične povezave). Preverite pokritost signala. 
Preverite ali deluje naprava, ki oddaja signal. 
- Bluetooth ne deluje - preverite možnosti vidnosti 
naprav Bluetooth, ki jih uporabljate. Prepričajte se, da sta 
obe napravi v dosegu povezave Bluetooth in med njima 
ni ovir, ki bi motile Bluetooth signal (zanimivost - nekateri 
LCD-ji absorbirajo magnetne valove). Prepričajte se, da 
imajo naprave dovolj pomnilnika za izmenjavo datotek.  
Preverite, če  so naprave v letalskem načinu  
(ta način onemogoči Bluetooth). 
- Ni zvoka v slušalkah - preverite, da zvok na telefonu ni 
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izklopljen in preverite druge nastavitve v zvočnih profilih. 
Preverite, če je 3.5mm jack vtičnica pravilno priključena. 
Nekateri priključki jack se lahko razlikujejo od drugih – 
tudi to je lahko vzrok težav. Poskusite z drugim kablom. 
- Fotografiranje – poskrbite, da je leča fotoaparata brez 
ovir (umazanije). Preverite, da ima naprava dovolj 
pomnilnika (tudi na kartici SD). Preverite, da je kartica SD 
pravilno nameščena. 
- Čeprav se baterija polni se indikator zmanjšuje – 
izklopite vse aplikacije in nastavitve kot so Wi-Fi, 
Bluetooth in zmanjšajte svetilnost zaslona (ta porablja 
največ energije) in nato vklopite letalski način. Ti 
enostavni triki pospešijo polnjenje baterije. Priporočljivo 
je, da napravo polnite z omrežnim polnilcem in ne s 
pomočjo računalniškega priklopa USB. 

Če težave po upoštevanju zgornjih nasvetov še obstajajo, 
se posvetujte s prodajalcem. 

22.2 Podpora za pomnilniško kartico 

- Ne odstranjujte pomnilniške kartice med tem, ko se 
prenašajo informacijo nanjo ali jo uporablja naprava. S 
tem se lahko izgubijo podatki ter se poškoduje kartica ali 
naprava. 
- Ne dotikajte se pozlačenih kontaktov s prsti ali kovinskimi 
predmeti. Če je kartica umazana, jo obrišite z mehko 
krpico. 
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22.3 Zasebnost in pomembne informacije 

- Priporočljivo je, da redno shranjujete varnostne kopije 
pomembnih podatkov. Podjetje myPhone ni odgovorno 
za izgubo podatkov. 
- Preden zavržete napravo, odstranite microSD kartico in 
izbrišite vse podatke ([Meni] - [Nastavitve] - [Varnostno 
kopiranje in obnovitev]  - [Ponastavi telefon]). Na ta način 
zaščitite vaše osebne podatke pred nepooblaščenimi 
osebami. 
- Prenašanje aplikacij – oglejte si informacije na zaslonu 
pred namestitvijo. Bodite posebej previdni pri 
aplikacijah, ki zahtevajo dostop do številnih funkcij in 
opazne količine podatkov. 
- Redno preverjajte svoj račun po znakih nepooblaščene 
ali sumljive uporabe. Če ste odkrili sledove zlorabe 
osebnih podatkov, takoj spremenite vpisne podatke za 
svoj račun. 
- V primeru izgube ali kraje naprave, takoj spremenite 
gesla računov, da zaščitite vaše osebne podatke. 
- Priporočamo, da ne uporabljate aplikacij iz neznanih 
virov. Zavarujte dostop do naprave s pomočjo vzorca, 
gesla ali PIN kode. 
- Ne distribuirajte avtorsko zaščitenih gradiv.  
- Ne distribuirajte avtorsko zaščitenih gradiv brez 
dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Če tega ne storite, 
lahko povzročite kršenje avtorskih pravic. Proizvajalec ni 
odgovoren za morebitne pravne posledice nezakonite 
uporabe s strani uporabnika avtorskega materiala. 
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- Uporabljajte Anti-virus programe, ki redno nadgrajujejo 
bazo znanih virusov. 

22.4 Pravilna uporaba baterije 

- Baterija te naprave se lahko napaja preko USB izhoda 
na računalniku. Vendar to ni priporočljiva oblika 
polnjenje naprave med delovanjem. Zaradi nizkega 
polnilnega toka, ki ga oddaja USB priklop in kljub 
polnjenju baterije, se ta še vedno lahko prazni. Če želite 
na ta način napolniti baterijo, vam priporočamo, da 
napravo izklopite.  
- Če je stanje baterije nizko, jo napolnite, da lahko še 
naprej uporabljate napravo. Če želite podaljšati 
življenjsko dobo baterije dopustite, da nivo baterije pade 
pod 20% preden jo pričnete polniti. 
- Če ne uporabljate polnilca, ga izklopite iz naprave. 
Prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. 
- Temperatura baterije vpliva na kvaliteto polnjenja. 
Preden pričnete s polnjenjem je bateriji potrebno 
zmanjšati ali povečati temperaturo na priporočljivo 
raven. Če temperatura baterije preseže 40 stopinj, se 
baterija ne sme polniti! 
- Ne uporabljajte poškodovane baterije. 
- Življenjska doba baterije se lahko skrajša, če je 
izpostavljena zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam. 
To lahko povzroča motnje v delovanju naprave, čeprav je 
baterija pravilno napolnjena. 
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23. Vzdrževanje naprave 

Za dolgo življenjsko dobo naprave sledite tem navodilom: 

- Napravo in njene dodatke hranite izven dosega otrok. 
- Preprečite stik s tekočinami; to lahko poškoduje 
elektronske komponente naprave. 
- Izogibajte se zelo visokim temperaturam; lahko 
skrajšajo življenjsko dobo elektronskih komponent 
naprave, stopijo plastične dele in uničijo baterijo. 

- Ne poskušajte razstaviti naprave. Nestrokovni poseg v 
napravo lahko resno poškoduje napravo ali jo celo uniči. 
- Za čiščenje uporabite le suho krpo. Ne uporabljajte 
visoko koncentriranih kislin ali alkalnih čistil. 
- Uporabljajte samo originalno dodatno opremo; kršitev 
tega pravila lahko razveljavi garancijo. 

  Embalažo naprave je potrebno reciklirati v skladu z 
lokalnimi predpisi. 

24. Varnost med poslušanjem glasbe 

 Ta telefon lahko proizvede glasne zvoke, ki lahko 
povzročijo okvaro sluha. Pri uporabi zvočnikov naprave je 
priporočljivo postaviti napravo na varno razdaljo od ušes 
in ne poslušati zvokov visoke intenzivnosti dlje časa. 
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25. Varnost okolice 
Izklopite napravo na območjih, kjer je njena uporaba 
prepovedana ali kjer lahko povzroči motnje ali nevarnost. 
Uporaba kakršne koli opreme s pomočjo radijskih valov 
povzroča motnje pri medicinskih pripomočkih (npr. 
stetoskop ali spodbujevalnik), če niso ustrezno 
zavarovana (če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom 
ali proizvajalcem medicinske opreme). 

Pozor Izjava 

Proizvajalec ni 

odgovoren za posledice, 

ki lahko nastanejo zaradi 

nepravilne uporabe ali  

neupoštevanja teh 

navodil. 

Različica programske 

opreme se lahko  

nadgradi brez 

predhodne najave. 

 

26. Uporaba tega priročnika 

26.1 Uporaba priročnika 

Brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani myPhone, 
noben del tega priročnika ne sme biti kopiran, preveden 
ali prenesen v kateri koli obliki ali uporabljen v  kateri koli 
obliki elektronski ali mehanski, vključno s kopiranjem, 
snemanjem ali shranjevanjem v kateri koli sistem ali 
pomnilnik. 
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26.2 Prikaz 
Vsebina in posnetki zaslonov v tem priročniku se lahko 
razlikujejo od dejanskega izdelka. Priložena dodatna 
oprema se lahko razlikuje od ilustracij v tem priročniku. 

26.3 Blagovne znamke 
- Android, Google, Google Play, Google Play logotip in 
drugi znaki so last podjetja Google Inc. 
- Oracle in Java so zaščitene blagovne znamke podjetja 
Oracle in njenih podružnic. 
- Wi-Fi®in Wi-Fi logotip so zaščitene blagovne znamke 
podjetja Wi-Fi Alliance. 
- Vse druge blagovne znamke in zaščiteni znaki pripadajo 
njihovim lastnikom. 

27. Pravilno ravnanje z rabljenimi 

napravami 
Naprava je označena s prekrižanim smetnjakom, v skladu 
z evropsko direktivo 2012/19 / WE o odpadni električni in 
elektronski opremi (odpadna električna in elektronska 
oprema - WEEE). Izdelki označeni s tem simbolom, se po 
obdobju uporabe ne smejo zavreči z ostalimi 
gospodinjskimi odpadki. Uporabnik je dolžan, da ravna z 
odpadno električno in elektronsko opremo skladno z 
lokalnimi določili ter da odpadno opremo dostavi na za to 
namenjena zbirališča za reciklažo. Zbiranje takšne vrste 
odpadkov na za to namenjenih lokacijah in proces 
recikliranja le-teh pripomore k ohranjanju naravnih virov. 
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Pravilno ravnanje in odlaganje te vrste odpadkov ima 
pozitivne učinek na človeško zdravje in okolico. Za 
informacije o tem, kje in kako pravilno odlagati te vrste 
odpadkov se obrnite na lokalni mestni urad, na ustanove 
za ravnanje z odpadki ali v trgovini, kjer ste kupili aparat. 

 

28. Pravilno ravnanje za rabljenimi 

baterijami 

 V skladu z direktivo EU 2006/66 / UE o odlaganju 

baterij, je ta izdelek označen s prekrižanim smetnjakom. 

Ta simbol pomeni, da naprava uporablja baterije, katere 

ne smemo zavreči skupaj z običajnimi gospodinjskimi 

odpadki, temveč moramo ravnati v skladu z direktivo in 

lokalnimi predpisi. Ne mečite izrabljenih baterij in 

akumulatorjev med navadne gospodinjske odpadke. 

Uporabnik baterij in akumulatorjev mora uporabiti 

razpoložljive postopke za pravilno odstranjevanje in 

recikliranje akumulatorjev. 
Znotraj EU mora biti ravnanje in recikliranje izrabljenih 

baterij skladno s postopki ravnanja z odpadnimi 

akumulatorji. Če želite izvedeti več o pravilnem ravnanju 
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z odpadnimi baterijami, se obrnite na lokalni mestni urad 

ali ustanovo za ravnanje z odpadki. 

29. SAR 
SAR je vrednost, ki označuje količino sevanja, ki ga 
telefon oddaja. Naslednja tabela prikazuje maksimalno 
vrednost SAR za aparat myPhone FUN 5. 

 

GSM900 GSM1800 
UMTS 

BAND 1 
UMTS 

BAND 8 
 

GLAVA 0.312 0.280 0.296 0.335 

TELO 0.562 0.886 0.466 0.446 

30. Izjava o skladnosti z direktivami EU 

 Podjetje MyPhone Sp. z o.o. izjavlja, da je ta izdelek 
skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi določbami 
Evropske Direktive 1999/5 / ES. 
Na www.myphone.pl si lahko ogledate izjavo o skladnosti 
za določen proizvod, tako da izberete ime produkta iz 
seznama. 
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