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1. Izgled 

xTAB-50 GPS serija vključuje različne produkte z različnimi fizičnimi dimenzijami. 

V tem priročniku je xTAB-50 GPS vzet kot primer za prikaz zunanjega izgleda. Slike 

v priročniku so prikazane v povezavi z določenim modelom. V navodilih je kot 

primer uporabljen angleški uporabniški vmesnik. 

 

1 Stikalo za vklop: pritisnite za vklop/izklop, zbujanje iz načina spanje ali za 

vklop opravilne vrstice (prikaz opravilne vrstice se izklopi po neaktivnosti 

zaslona za določen čas).  

2 Indikator: sveti rdeče med polnjenjem oziroma zeleno ko je baterija 

napolnjena.  

3 3.5mm vtičnica za slušalke 

4 Reža za Spominsko kartico 

5 Mini USB vtičnica 

6 Mikrofon 

7 Zvočnik 

8 Tipka reset 
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2. Pred začetkom uporabe  

Izjava: Nadgradnja programske opreme sledi vsem izboljšavam izdelka. V primeru da 

se izdelek, ki ste ga naročili razlikuje od opisa v tem priročniku sledite vašemu 

izdelku.   

2.1 Polnjenje baterije  

xTAB-50 GPS ima vgrajeno polimerno baterijo za polnjenje in je projektiran za 

uporabo samo tovarniško predvidene baterije in dodatkov. Izpraznjeno baterijo polnite 

pravočasno.  

Polnjenje z omrežnim polnilcem (opcijsko) 

Vtič napajalnika vklopite v napajalno (USB) vtičnico naprave, napajalnik pa v 

omrežno vtičnico.  

Polnjenje z avtomobilskim polnilcem 

Vtič napajalnika vklopite v napajalno (USB) vtičnico, napajalnik pa v napajalno 

vtičnico avtomobila.  

[Opozorilo] V izogib poškodb naprave zaradi napetostnih sunkov napajalnik 

priključite šele po zagonu avtomobila. 

2.2 Pritrjevanje GPS navigacijske naprave s kitom za montažo 

Kit za montažo je sestavljen iz držala in nosilca. Pri uporabi GPS navigacijske 

naprave v avtomobilu jo pritrdite na vetrobransko steklo. 

[Opozorilo] GPS navigacijsko napravo ne pritrjujte na mesto, ki ovira pogled voznika 

na cestišče. Ne postavljajte naprave brez pritrditve  ali v območje varnostnih blazin. 

Pri uporabi kita za montažo upoštevajte lokalne zakone in predpise. Proizvajalec ne 

prevzema nikakršne odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica nepravilne 

uporabe.   

2.3 Uporaba spominske kartice  

Vstavljanje spominske kartice 

Reža za vstavljanje spominske kartice je na levi strani naprave. Spominsko kartico 

vstavite v režo s kontakti obrnjenimi navzdol in jo potisnite v režo dokler se ne 

zaskoči. 

Brskanje med datotekami na spominski kartici 

Za brskanje med datotekami na spominski kartici zaženite “File Manager” 

Odstranjevanje spominske kartice 

Pritisnite kartico in jo odstranite iz reže. 
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V izogib izgube podatkov prekinite uporabo datotek in nato pritisnite na Settings> 

Staliage > Unmount SD card za varno odstranitev kartice.  

[Opozorilo]:  

1. Prepričajte se, da je mesto in smer kartice pravilno med vstavljanjem saj 

lahko v nasprotnem primeru pride do izgube podatkov ali poškodbe 

kartice. 

2. V izogib nekompatibilnosti ali neprepoznavnosti spominske kartice 

priporočamo uporabo priznanih spominskih kartic.    

2.4 Vstavljanje spominske kartice 

Ne odstranjujte kartice med brskanjem po datotekah.  

Na primer, med predvajanjem glasbe, filmov, slik saj lahko poškodujete spominsko 

kartico če le to odstranite med uporabo. Za podrobnosti o vstavljanju in 

odstranjevanju kartice poglejte 2.3 Uporaba spominske kartice.  

2.5 Velikost spomina 

Naprava vsebuje dva spominska prostora: notranji spomin & dodatna spominska 

kartica. Notranji spomin je na napravi viden kot “Local” zunanja spominska kartica 

pa kot “SD1”. Velikost notranjega spomina je odvisna od modela xTAB-50 in sicer 

4GB, 8GB in 16GB. Velikost notranjega spomina je tako odvisna od modela, velikost 

zunanjega spomina pa je odvisna od velikosti spominske kartice, ki je lahko do 32GB.  

2.6 Vklop/Izklop 

 

1. Vklop: pritisnite tipko za vklop naprave kadar je baterija dovolj napolnjena.  

2. Izklop: pritisnite tipko za približno 3 sekunde, nato pa se prikaže meni. Izberite  

Power Off za izklop naprave 

3. Pripravljenost: pritisnite tipko za približno 3 sekunde, nato pa se prikaže meni. 

Izberite  Standby za prehod naprave v način pripravljenosti. Za vklop iz načina 

pripravljenost pritisnite tipko za vklop. 

4. Zaklepanje zaslona: pritisnite tipko za vklop in tako izklopite zaslon ter 

posledično podaljšate avtonomnost naprave. Ponovno pritisnite tipko za vklop za 

odklepanje zaslona. 
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2.7 Povezovanje z brezžičnim omrežjem (Wi-Fi) 

Pri priklopu v brezžično omrežje sledite naslednjim korakom:  

1. pritisnite Application launcher na domačem zaslonu; 

2. pritisnite Settings 

3. izberite Wireless & Networks v nastavitvah; 

4. vstavite kljukico v kvadrat po odprtju Wi-Fi; 

5. pritisnite Wi-Fi settings za odprtje okenca za nastavitev Wi-Fi; 

6. prikažejo se omrežno ime in varnostne nastavitve zaznanih Wi-Fi; 

7. pritisnite Wi-Fi omrežje za povezavo. V primeru izbire odprtega WiFi omrežja se 

bo naprava avtomatsko povezala z omrežjem. Če izberete zavarovano omrežje 

vnesite prijavno geslo in pritisnite Connect. 

V odvisnosti od vrste omrežja in varnostnih nastavitev boste mogoče morali vnesti 

dodatne podatke ali izbrati varnostne certifikate.. 

8. po uspešni povezavi se v opravilni vrstici prikaže ikona WiFi povezave.  
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3. Domači zaslon  

Domači zaslon je vaše izhodišče za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone 

aplikacij, pripomočkov, bližnjic in ostalih funkcionalnosti. Domači zaslon lahko 

prilagodite z različnimi ozadji, pripomočki in prikazanimi programi. Glej poglavje 

Prilagajanje. 

Po prijavi se vam prikaže prijavno okno. 

 
Stanje pripravljenosti 

Stanje pripravljenosti izklopi zaslon in prestavi napravo v zmanjšano porabo energije. 

Še vedno pa boste lahko sprejemali sporočila čeprav je naprava v stanju 

pripravljenosti. 

[Opozorilo]: Če je naprava v načinu pripravljenosti več kot 30 minut se avtomatsko 

izklopi in tako pripomore k zmanjšanju porabe energije.  

Preklop v način pripravljenosti 

Pritisnite tipko za vklop in pritisnite Sleep Mode v meniju. Naprava po določenem 

času avtomatsko izklopi zaslon.   

Vrnitev iz stanja pripravljenosti 

Za ročno vrnitev iz stanja pripravljenosti pritisnite tipko za vklop. Opazili boste, da je 

zaslon naprave zaklenjen..  

Odklepanje zaslona 

Pritisnite opravilno vrstico na zaklenjenem zaslonu in nato za odklepanje povlecite 

navzgor s prstom. 

 

3.1 Brskanje po domačem zaslonu 

 

Na razširjeni Domači zaslon se premaknete z vodoravnim pomikom prsta po zaslonu 

in se tako pomaknete na levo ali desno stran domačega zaslona.  
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3.2 Zagon aplikacij 

Pritisnite ikono  za odprtje zagona aplikacij in pregled vseh aplikacij na napravi.  

 

Direkten prehod na določen prikaz zaslona 

1. na katerem koli domačem zaslonu pritisnite in držite belo pikico  za prikaz 

domačega zaslona kot sledi: 

 
2.  pritisnite zaslon, ki ga želite odpreti  

[Opozorilo]: pritisnite in držite ikono  s čimer lahko prav tako odprete zgornji 

prikaz 

3.3 Stanje in opozorila 

Ikone so lahko prikazane v opravilni vrstici: 

 

Opravilna vrstica (zgoraj) prikazuje glasnost, omrežno povezavo, stanje baterije, čas 

in podobno. Med delovanjem posamezne aplikacije je v opravilni vrstici prikazana 

ustrezna ikona. Pogoste ikone so prikazane v nadaljevanju:   

Statusne ikone in njihov pomen   Ikone za obvestila in njihov pomen  

 
Pritisnite za prehod na 

Domači zaslon  Gmail/Novo Gmail sporočilo 

 Obvestilo  Novo Epoštno sporočilo 

 
Povezava z Wi-Fi omrežjem 

in jakost signala  
Predvajalnik glasbe v 

predvajanju glasbe 

 Baterija je polna  SD kartica vstavljena 
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Baterija se polni  FM oddajnik v uporabi 

 
Zmanjšanje glasnosti 

 Vključen način Tiho 

 
Zvišanje glasnosti  

 GPS išče satelite 

 
Medijski pregledovalnik v 

pregledovanju  Povezan preko USB 

 
Nazaj   

 Ikona menija   

Odprtje zaslona z obvestili 

Ko se v opravilni vrstici prikaže ikona za opozorilo pritisnite in držite opravilno, 

vrstico nato pa povlecite s prstom navzdol za prikaz zaslona za opozorilo kot sledi:  

 
V primeru več obvestil se lahko pomikate po zaslonu za prikaz različnih obvestil. 

[Nasvet]: Zaslon z obvestili lahko odprete tudi v domačem zaslonu s pritiskom ikone 

Meni in nato pritisnite Notifications. 

Zaprtje zaslona z obvestili 

Naredite sledeče: 

 Pritisnite in držite spodnjo vrstico v zaslonu za opozorila nato pa s prstom 

povlecite navzgor po zaslonu. 

 Pritisnite tipko Nazaj na zaslonu naprave.  



8 

3.4 Meni bližnjic 

Pritisnite ikono Meni na domačem zaslonu in meni bližnjic bo prikazan kot sledi.  

 
Meni bližnjic vsebuje: Dodaj, Ozadje, Išči, Obvestila in Nastavitve.  

3.5 Dodajanje bližnjic/pripomočkov 

Bližnjice  

Za dodajanje bližnjic na Domači zaslon lahko  

1. pritisnite ikono Meni za prikaz menija bližnjic;  

2. pritisnite Add za prikaz Add to Home screen možnosti kot sledi: 

 

3. pritisnite Shortcut,  

4. izberite bližnjico za predmet v opcijskem meniju kot prikazano  

Ko je ikona z bližnjico dodana na Domači zaslon lahko enostavno pritisnete na okno 

za hitri zagon. 

 

Pripomočki  

Za dodajanje pripomočkov na Domači zaslon lahko  

1. pritisnite tipko Meni za prikaz menija bližnjic;  

2. pritisnite Add za prikaz Add to Home screen opcijskega menija; 

3. pritisnite Pripomoček in prikaže se meni z dodanimi predmeti; za prikaz vseh 

dodanih predmetov se lahko pomikate navzdol po zaslonu. 
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4. izberite predmet.  

Na primer, ko izberete kontrolo napajanja v opcijskem meniju bo pripomoček 

prikazan na domačem zaslonu kot sledi:  

 

3.6 Prstne geste 

Pritisnite: Če želite tipkati preko tipkovnice, izberite predmet na zaslonu kot na 

primer program, ikono za nastavitve ali pritisnite tipko na zaslonu, enostavno 

pritisnite s prstom.. 

Pritisnite in držite: Za odprtje možnosti, ki so na voljo za posamezen predmet (npr. 

kontakt ali povezavo na spletni strani), enostavno pritisnite in držite želeni predmet. 

Vlecite ali povlecite: Vlecite ali povlecite pomeni, da s prstom povlečete vertikalno 

ali horizontalno preko zaslona.  

Povlecite: Pritisnite in držite prst z določenim pritiskom pred začetkom vlečenja. Med 

vlečenjem po zaslonu ne zmanjšujte pritiska dokler ne dosežete želene pozicije. 

Obrnite: Večini prikazov na zaslonu lahko avtomatsko spremenite orientacijo iz 

pokončno v ležeče z obračanjem xTAB-50 GPS. Med vnašanjem teksta lahko obrnete  

xTAB-50 GPS za prikaz večje tipkovnice. Več informacij najdete v poglavju 

Nastavitve.  
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3.7 Kopiranje datotek na in iz spominske kartice 

Kopirate lahko glasbo, slike/fotografije in ostalo na vašo napravo in si jo tako 

prilagodite.  

1. Uporabite USB kabel, ki ste ga prejeli skupaj z napravo in ga povežite z osebnim 

računalnikom.  

2. ko se na zaslonu prikaže ikona  odprite zaslon z obvestili in pritisnite USB 

Connected za prikaz zaslona kot sledi:  

 

3. pritisnite , ko se ikona za obvestila  obarva rumeno je 

osebni računalnik napravo prepoznal kot prenosni disk; 

4. poiščite zunanji disk in ga odprite. Upoštevajte naslednje korake: 

 Kopirajte datoteke iz osebnega računalnika na osnovni direktorij spominske 

kartice. 

 Kopirajte datoteke s spominske kartice v mapo osebnega računalnika. 

5. po končanem kopiranju, odklopite prenosni disk (vašo napravo) kot je navedeno v 

navodilih za osebni računalnik za varno odstranjevanje prenosnih diskov. 

6. Odklopite napravo z osebnega računalnika. 

Če želite prekiniti povezavo naprave z osebnim računalnikom in onemogočiti branje 

spominske kartice in notranjega spomina lahko odprete zaslon z obvestili in pritisnete 

Turn off USB storage. 

[Opozorilo]: povezavo  med napravo in osebnim računalnikom lahko sprostite s 

pritiskom Settings> Applications> Development>USB Debugging.  

3.8 Raziskovanje naprave in spleta 

Informacije v vaši napravi xTAB- 50 GPS in na spletu lahko iščete s pomočjo 

iskalnega okna. 

1. pritisnite ikono Meni na domačem zaslonu za prikaz menija bližnjic; 

2. pritisnite Search in vnesite iskani predmet v iskalno okno  

Med vnosom vam naprava prikazuje možne predloge iskanja na napravi in Google 
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iskalniku. Predlogi so prikazani v obliki seznama. Prikaz je odvisen od nastavitev 

iskanja. Glej “Nastavitve iskanja po spletu in napravi” za podrobnosti. 

3. Storite naslednje:  

 Če je iskano na seznamu predlogov pritisnite iskano besedo. Predmet bo odprl 

ustrezno aplikacijo.  

 Če iskano ni na seznamu pritisnite  in odprite iskalni meni. Pritisnite 

Web in nato  za iskanje po spletu. Odpre se spletni iskalnik in prikaže 

rezultate Google iskanja na spletu 

Nastavitev spletnega in okna za iskanje 

1. pritisnite Settings;  

2. zaslon pomikajte navzdol in nato pritisnite Search za vstop v nastavitve iskalnega 

okna; 

[Opomba]: pritisnete lahko tudi ikono Meni v iskalnem oknu in nato pritisnite Search 

settings za vstop v nastavitve iskalnega okna.  

3. pritisnite Google search nastavitve in izberite Show web suggestions če želite 

vključiti Google predloge med iskanjem. 

4. pritisnite Searchable items in izberite predmet, ki ga želite vključiti v iskanje. 
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4. Prilagoditve  

4.1 Sprememba tona Obvestilo  

Izberite med ponujenimi toni za obvestila, ki vam jih ponuja naprava. Poleg tega 

lahko tone ali glasbo prenesete ali prekopirate na spominsko kartico naprave in 

izberete eno kot ton za obvestila. Navodila za kopiranje datotek na spominsko kartico 

najdete v poglavju “Kopiranje datotek na ter iz spominske kartice ”. 

1. V domačem zaslonu, pritisnite Settings > Sound > Notification ringtone. 

2. Pritisnite ton za obvestila, ki ga želite uporabiti. Izbrani ton bo predvajan po 

izboru. 

3. Pritisnite OK. 

4.2 Spremenite ozadje 

Prilagoditev domačega zaslon z vašo priljubljeno fotografijo je hiter in enostaven 

način če želite spremeniti izgled vaše naprave. Raziščite zbirko ozadij v vaši napravi.  

Če želite spremeniti Domači zaslon ali zakleniti ozadje: 

1. na domačem zaslonu pritisnite  in nato pritisnite Wallpaper. 

2. Izberite izvali ozadja: 

Ozadje lahko izberete iz galerije ozadij: 

  Pritisnite Gallery za izbiro fotografije/slike, ki je kopirana na vašo 

spominsko kartico. Izberite fotografijo/sliko in pritisnite Save. 

 Pritisnite Wallpaper galerijo in izberite med prednastavljenimi ozadji in nato 

pritisnite Set wallpaper. 

4.3 Prilagodite Domači zaslon s pripomočki 

Pripomočki nemudoma dodajo pomembne informacije in medijske vsebine na vaš 

Domači zaslon. Nekateri pripomočki so že dodani na Domači zaslon. Še več jih lahko 

dodate sami iz razpoložljivega seznama ali pa jih prenesete s spleta.  

① dodajanje pripomočkov na Domači zaslon 

Na voljo vam je širok izbor pripomočkov kot na primer Koledar, Glasba, Foto album 

in še več. 

1. Pojdite na del Domačega zaslona kjer je prostor za nov pripomoček. Če želite 

izvedeti kako glejte “Brskanje po Domačem zaslonu”. 

2. Pritisnite in držite Domači zaslon ter odprite Add to Home screen meni opcij. 

[Opomba]: Pritisnete lahko tudi  na Domačem zaslonu in nato pritisnite Add za 
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odpiranje Add to Home screen meni opcij. 

3. Pritisnite Pripomoček in izberite pripomoček, ki ga želite. 

[Opomba]: Za odstranitev pripomočka glejte Odstranjevanje pripomočkov ali ikone.  

② Dodajanje ikon aplikacij in ostalih bližnjic na vaš Domači zaslon 

Postavite ikono aplikacije na vaš Domači zaslon za hitrejše odpiranje aplikacij. Prav 

tako lahko dodate bližnjice nastavitev in drugih informacij kot na primer bližnjic do 

spletnih strani, seznamov glasbe, izbranih poti in še mnogo drugih predmetov na 

Domači zaslon. 

[Opomba]: razpoložljivost bližnjic je odvisna od aplikacij na napravi. 

1. pojdite na del Domačega zaslona na katerem je prostor za dodajanje nove bližnjice. 

Če želite izvedeti kako glejte “Brskanje bo Domačem zaslonu”. 

2. Pritisnite in držite Domači zaslon za odprtje Add to Home screen meni opcij.  

[Opomba]: Pritisnete lahko  na Domačem zaslonu in nato pritisnite Add in 

odprite Add to Home screen meni opcij. 

3. za dodajanje bližnjic aplikacij ali priljubljenih pritisnite Shortcut in izberite vrsto 

informacije. 

[Opomba]: Če želite dodati ikono aplikacije na Domači zaslon pritisnite  in nato 

pritisnite ikono aplikacije. Brez da bi dvignili prst premaknite ikono v prazen prostor 

Domačega zaslona in ga sprostite.  

③ Dodajanje map na Domači zaslon 

Uporabite mape za združevanje aplikacij in bližnjic če želite imeli zaslon urejen in 

organiziran. 

1. pojdite na del Domačega zaslona kjer je prostor za dodajanje nove bližnjice. Če 

želite izvedeti kako glejte“Brskanje po Domačem zaslonu”. 

2. Pritisnite in držite Domači zaslon in odprite Add to Home screen meni opcij.  

[Opomba]: Pritisnete lahko tudi  na Domačem zaslonu in nato pritisnite Add za 

odpiranje Add to Home screen meni opcij. 

3. Pritisnite Folder in nato pritisnite New folder. 

4. Pritisnite in držite ikono aplikacije ali bližnjice, ki jo želite premakniti v mapo. 

Naprava zavibrira. Ne spustite prsta. 

5. Povlecite aplikacijo ali bližnjico in jo spustite na vrh mape.  

Enostavno pritisnite mapo za odpiranje in tako dostopajte do aplikacij in bližnjic 

znotraj mape. 

Preimenovanje mape: 

1. Pritisnite mapo, ki jo želite odpreti. 

2. Pritisnite in držite naslovno opravilno vrstico.  

3. Vnesite novo ime mape in pritisnite OK. 
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4.4 Organiziranje ali odstranjevanje pripomočkov na Domačem 

zaslonu 

Organizirajte pripomočke in ikone na Domačem zaslonu in pridobite prostor za 

dodajanje predmetov na Domači zaslon. Poleg tega lahko odstranite pripomočke in 

ikone, ki jih ne uporabljate.  

① Premikanje pripomočkov in ikon 

1. Pritisnite in držite pripomoček ali ikono, ki jo želite premakniti.  

Videli boste rumen okvir okrog pripomočka ali ikone. Ne umaknite prsta z zaslona. 

2. Premaknite pripomoček ali ikono na novo pozicijo na zaslonu. 

Naredite prostor na levem ali desnem robu zaslona in premaknite pripomoček ali 

ikono na drugi del Domačega zaslona. 

3. Ko je pripomoček ali ikona na želenem sprostite prst. 

Če se vam po sprostitvi prsta prikaže obvestilo, da ni dovolj prostora za postavitev 

pripomočka ali ikone jo premaknite na levo ali desno stran Domačega zaslona. 

② Odstranjevanje pripomočka ali ikone 

1. Pritisnite in držite pripomoček ali ikono, ki jo želite odstraniti dokler se ikona za 

zagon  ne spremeni v ikono za brisanje . 

2. Premaknite pripomoček na  ikono.  

3. Ko je pripomoček ali ikona prav tako obarvana rdeče sprostite prst. 
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5. Brskanje po spletu 

Uporabnik se lahko poveže s spletom s pomočjo brskalnika. 

Pritisnite ikono brskalnika na Domačem zaslonu za odprtje kot sledi:  

 
 

1. Pritisnite polje naslova (v naslovni vrstici) za prikaz tipkovnice, vnesite naslov 

spletne strani in pritisnite Go. 

2. Podobne strani ali predmeti, ki ste jih uporabljali pred tem bodo prikazani kot 

seznam pod naslovno vrstico. S pritiskom nanjo greste neposredno na želeno spletno 

stran.  

3. Z dvojnim pritiskom na zaslon povečate ali zmanjšate prikaz zaslona. S 

premikanjem prsta po zaslonu premikate le tega gor, dol, levo ali desno.   

 

Pritisnite Meni tipko  v zgornjem desnem delu za prikaz dodatnih funkcij na 

spodjem delu zaslona.  
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6 Upravljanje Aplikacij  

Napravo xTAB-50 GPS lahko prilagodite in obogatite s inštalacijo dodatnih 

brezplačnih ali plačljivih aplikacij kot npr. orodij, zabave in iger. Ko boste našli 

program, ki ga želite ga lahko enostavno prenesete in inštalirate na vaš xTAB-50 GPS 

samo v nekaj korakih kot sledi:  

Kako inštalirati Android programe 

1. Prenesite želeni program s spletne strani in ga shranite na spominsko kartico 

ali v notranji spomin. Prav tako lahko prenesete programe z vašega osebnega 

računalnika na spominsko kartico ali notranji spomin. 

2. zaženite program za upravljanje datotek;  

3. poiščite želeni program in uporabite funkcije programa za upravljanje datotek 

za inštalacijo na vaš xTAB-50 GPS.  

Kako odstraniti Android programe   

Za odstranitev Android programov pritisnite Settings > Applications> Manage 

applications > Downloaded.  
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7. Predstavitev aplikacij 

7.1 Kalkulator 

 

Za izvajanje matematičnih izračunov direktno na napravi pritisnite številke in 

simbole.  

 

Pritisnite  za prikaz funkcijske vrstice na zgornjem delu zaslona 

Ikona Operacija 

 

Izbriše zgodovino izračunov 

 

Prikaže napredni zaslon 

7.2 Koledar 

 

Koledar vam olajša upravljanje vašega časa. Omogoča vam vpogled po dnevih, tednih 

in mesecih. 

 

Pred prvo uporabo koledarja je potrebno izvesti nekatere nastavitve:  

1. Pritisnite ikono Koledar v Gmail vmesniku in vnesite vaš Gmail račun, geslo in 

pritisnite Next. 

2. Izbrišite “\” ikono pred vašo Domeno\Uporabniškim imenom.  

3. Spremenite strežnik “gmail.com” v “m.google.com”, in pritisnite naslednji korak. 
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V nastavitvah računa lahko nastavite: periodo preverjanja e-pošte, podatke za 

sinhronizacijo itd. 

Pritisnite na določeni datum za začetek uporabe koledarja.  

Pritisnite  za prikaz funkcijske opravilne vrstice na spodnji strani zaslona. 

 

Ikona Operacija 

 

Prikaže načrtovane dogodke po dnevih 

 
Prikaže načrtovane dogodke po tednih 

 

Prikaže načrtovane dogodke po mesecih 

 

Prikaže vse načrtovane dogodke po določenem dnevnem 

redu 

 
Prikaže načrtovane dogodke po za danes 

 
Prikaže dodatne možnosti: Nov dogodek \ Koledar \ 

Nastavitve 

 

7.3 Ura 

  

Pritisnite ikono za uro. Prikaže se zaslon kot sledi. Pritisnite ikono na spodnji strani 

zaslona za nastavitev alarma, predvajanje fotografij, glasbe ali za vrnitev na Domači 

zaslon. 

Ikona v zgornjem desnem kotu vam omogoča nastavitev svetilnosti zaslona. 
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Ikona Operacija 

  
Nastavitev alarma 

  
Predvajanje fotografij 

  
Predvajanje glasbe 

  
Izhod na Domači zaslon 

  
Nastavitev svetilnosti zaslona  

 

Pritisnite tipko meni  v zgornjem desnem kotu zaslona za prikaz dodatnih 

funkcij na spodnji strani zaslona: Nastavitev alarma, Dodajanje alarma.. 

 

7.4 Prenos 

 

Datoteke, aplikacije in ostale predmete lahko prenesete s pomočjo raziskovalca in 

shranite na spominsko kartico. Uporabite Downloads za prikaz, odpiranje ali brisanje 

prenesenih aplikacij  

1. Pritisnite predmet v Downloads in ga odprite.  

2. Preverite predmet, ki ga želite izbrisati; pritisnite Delete. Predmet bo izbrisan z 

vaše mikro SD kartice.  

Pritisnite ikono  v zgornjem desnem kotu zaslona → Pritisnite Sort by size ali 

Sort by time za preklop naprej ali nazaj. 
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7.5 Raziskovalec  

 

Pritisnite  na Domačem zaslonu in nato pritisnite ikono Raziskovalec  za 

vstop v naslednji vmesnik: 

 
 

 
Pritisnite za pomik v predhodnjo mapo. 

 
Pritisnite za prikaz datotek na lokalnem disku. 

 
Pritisnite za prikaz datotek na SD kartici. 

 
Pritisnite za prikaz datotek na USB disku (opcijsko) 

 
Pritisnite za prikaz slikovnih datotek 

 
Pritisnite za prikaz video datotek 

 
Pritisnite za prikaz orodij: Informacije o procesih, Varnostne kopije 

 

Pritisnite za vklop/izklop hkratnega izbora datotek in datotečnih 

operacij: Pripni, Briši, Kopiraj, Premakni 

 

Na zaslonu lahko hitro poiščete želeno datoteko in upravljate z datotekami 

shranjenimi na notranjem spominu in spominski kartici.: 

 

Pritisnite in držite prst na predmetu za hitri meni. V odvisnosti od tega ali gre za 

datoteko ali mapo lahko izbirate med: 

Izbriši datoteko/mapo, Preimenuj Datoteko/mapo, Kopiraj datoteko/Mapo, Premakni 



21 

(izreži) datoteko/mapo, Pošlji datoteko, Arhiviraj mapo, Prilepi v mapo, Razširi 

 

Pritisnite Men tipko  v statusni vrstici za prikaz Menija: 

 

New Directory: pritisnite za ustvarjanje nove mape. 

Search: če ne poznate natančne lokacije predmeta in je na seznamu veliko predmetov 

pritisnite Search za prikaz tipkovnice in vpis iskanja.  

Delete: izberite predmet in pritisnite Delete za izbris predmeta. 

Quit: pritisnite za konec dela z Raziskovalcem 

 

7.6 FM Oddajnik 

 

FM Oddajnik omogoča oddajanje zvokov naprave (glasba, video, aplikacije) na FM 

frekvenci in poslušanje na vašem avto ali katerem koli drugem radiju. 

[Opomba]: Če želite uporabljati FM funkcijo morate imeti vključen napajalnik, ki 

služi kot antena.  

Za poslušanje na FM postaji pritisnite ikono FMT  na zagonskem zaslonu za 

vstop v vmesnik FM oddajnika kot sledi 

 
Razlaga ikon:  

 
FM radijska frekvenca  

 Pritisnite za fino nastavitev frekvence v koraku po -0.1 MHz.  

 Pritisnite za fino nastavitev po +0.1 MHz. 

 
Premaknite za nastavitev frekvence na FM območju. 

 
Vklop ali izklop FM Oddajnika. 
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7.7 Galerija 

 
Galerijo uporabljate za pregledovanje fotografij in predvajanje video datotek, ki ste 

jih prenesli na spominsko kartico. Izvedete lahko osnovno urejanje fotografij in jih 

nastavite kot ozadje ali sliko kontakta. Poleg tega lahko fotografije in video posnetke 

delite s prijatelji.  

 

Na Domačem zaslonu pritisnite ikono Galerija  za prikaz kot sledi: 

 
 

Iskanje & urejanje slik/fotografij  

 

Pritisnite na album, ki ga želite odpreti. Dvakrat pritisnite na sliko za prikaz v 

celozaslonskem načinu; premaknite levo ali desno za prikaz predhodne ali naslednje 

slike.  

 

Pritisnite sliko za prikaz povečave in ostalih kontrol kot sledi:  

 

Pritisnite  za prikaz vseh slik v albumu; Pritisnite /  za 

povečavo ali pomanjšavo slike. Ko je slika povečana, premaknite sliko za prikaz 
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delov, ki niso vidni. Ko je slika povečana do velikosti zaslona premaknite levo ali 

desno za prikaz predhodne ali naslednje fotografije. 

Pritisnite  za prikaz naslednjih kontrol:  

 

[Opomba]: Pritisnete lahko ikono menija  za prikaz vrstice s kontrolami.  

Share: pritisnite  če želite deliti sliko/fotografijo s prijatelji preko 

e-pošte ali prenosa na spletno stran;  

Delete: pritisnite  za prikaz kontrolnega okvirja in nato pritisnite 

Confirm Delete za izbris slike/fotografije; 

More: pritisnite  za prikaz menija z orodji za delo z slike/fotografijami 

kot sledi:  

 

Pritisnite  za več podrobnosti o trenutni sliki/fotografiji; pritisnite  

 za nastavitev trenutne slike/fotografije kot ozadje/kontakt ikono; 

pritisnite ali  za obračanje slike/fotografije 90° 

v smeri ali nasprotni smeri urinega kazalca; pritisnite  in na zaslonu se 

prikaže okvir za izrezovanje na vrhu slike/fotografije:  
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Premaknite iz notranjega okvirja orodja za premik; premaknite rob orodja za izrez za 

spremembo velikosti na želeno velikost; premaknite kot orodja za izrezovanje za 

spremembo velikosti v prednastavljeni velikosti. 

Pritisnite  za shranjevanje kopije fotografije, ki ste jo izrezali. Originalna 

nespremenjena  verzija ostaja na vaši spominski kartici.  

 

7.8 Iskanje & predvajanje videa  

 

Uporabite Galerijo za predvajanje video posnetkov, ki so shranjeni na spominski 

kartici. Prav tako jih lahko delite z ostalimi.  

Odprite album v Galeriji, ki vsebuje video ga s pritiskom izberete za predvajanje.  

Med predvajanjem pritisnite na zaslon za prikaz kontrol predvajanja kot sledi.  

 

 

Pritisnite za znižanje nivoja glasnosti 

 

Pritisnite za zvišanje nivoja glasnosti 

 

Pritisnite za predhodnji video 

  

Pritisnite za predvajanje ali premor med predvajanjem 

 

Pritisnite za naslednji video 

 

Pritisnite za nastavitev 

 

Nazaj na album 

 

Pritisnite in premaknite prst preko vrstice napredka za 

preskok na želeni del videa. 
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Ko pritisnete nastavitev  lahko nastavite prikaz podnapisov ali izberete avdio 

posnetek itd 

 

Pritisnite za nastavitev podnapisov  

 

Pritisnite za izbiro podnapisov 

 

Pritisnite za izbiro kodne tabele podnapisov 

 

Pritisnite za izbiro barve podnapisov 

 

Pritisnite za izbiro velikosti podnapisov 

 

Pritisnite za zamik podnapisov 

 

Pritisnite za izbiro avdio datoteke 

 

Pritisnite za izbiro načina povezave: Celoten zaslon 

(razmerje videa), Celoten zaslon (razmerje zaslona), 

Originalna velikost,4/3, 16/9 

 

Pritisnite za izbiro 3D nastavitev: 2D uporabniški prikaz, 

2D prikaz polovice levo, 2D prikaz polovice desno, 2D 

prikaz polovice na vrhu, 2D prikaz polovice na dnu, 3D 

levo in desno, 3D zgoraj in na dnu, 3D podčrtovanje, rdeče 

in modro, rdeče in zeleno, rdeče in cyan, vse barve, 

polovica barv, najboljše barve, rumena in modra 

 

Nazaj na kontrole predvajanja 

Za izhod iz zaslona predvajanja pritisnite tipko za vklop ali pa ikono nazaj v opravilni 

vrstici.    

Delitev videa 

V glavnem zaslonu Galerije odprite album, ki vsebuje video in pritisnite  za 

prikaz Izberi in ostalih kontrol kot sledi:  
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Pritisnite  za delitev videa s prijatelji; pritisnite  za izbris 

izbranega videa; pritisnite  za več podrobnosti o videu.  

 

7.9 Market 

 

Android Market nudi direkten dostop do aplikacij in iger za prenos in inštalacijo na 

napravo. Odprite Market iz zaslona za zagon ter iščite brezplačne ali plačljive 

aplikacije s pritiskom na ikono Market .  

 

Pri prvi uporabi Marketa je potrebno upoštevati naslednje korake:  

Pred prvo uporabo je potrebno dodati vaš Google račun.  

1. Če računa nimate ga lahko odprete s pritiskom na tipko Create. Izberite 

uporabniško ime in geslo in sledite korakom za ustvarjanje računa.  

2. Če Google račun že imate pritisnite Sign in vnesite uporabniško ime in geslo. 

Sledite korakom na zaslonu.  

 

Sedaj ste pripravljeni za uporabo Android Marketa. 

 

Prenos in inštalacija aplikacij: 

1. Aplikacije lahko iščete s pritiskom na ikono . Vnesite začetek imena aplikacije , 

ki jo iščete in jo izberite iz seznama ali pa pritisnite tipko Go na vrhu ali  na 

desnem koncu iskalne vrstice.  

2. Povlecite nabor ikon levo ali desno in poiščite želeno aplikacijo. 

3. Aplikacije lahko iščete tudi po kategorijah če izberete Aplikacije ali Igre. Če želite 

upravljati že prenesene in inštalirane aplikacije pritisnite My Apps.  

4. Izberite aplikacijo iz seznama. 

 

Ko ste izbrali aplikacijo, ki jo želite inštalirati pritisnite nanjo če želite izvedeti več 

informacij. Za inštalacijo pritisnite na tipko s tekstom Free ali Cena aplikacije. 

Preletite zaslon s podrobnostmi o aplikaciji če želite izvedeti več o aplikaciji in 

razvijalcu. Pritisnite tipko More razširitev razdelka Description.  

 

Po pritisku na tipko Free ali price aplikacije se prikažejo pravila v povezavi z 

aplikacijo. Če se strinjate s pravili pritisnite OK. S tem se prične začetek prenosa in 

inštalacije aplikacije.  
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Odstranjevanje aplikacije 

 

Aplikacijo, ki ste jo prenesli iz Marketa ali drugih lokacij lahko tudi odstranite v 

Settings > Manage Applications 

 

1. Na Domačem zaslonu Android Marketa pritisnite Menu in nato My apps. 

2. Izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti. Odpre se okno s podrobnostmi o 

aplikaciji. 

3. Pritisnite Uninstall. 

4. Pritisnite OK . 

5. Izberite razlog za odstranitev in pritisnite OK. 

 

7.10 Glasbeni predvajalnik 

 

Uživajte v poslušanju glasbe na vašem xTAB-50 GPS s uporabo aplikacije za glasbo. 

Glasbene datoteke morate predhodno shraniti na spominsko kartico. Kako prenesti 

datoteke si oglejte v “Kopiranje datotek na ter iz spominske kartice”. Avdio podprti 

formati mp3/wav/ac3/aac/ogg /ra/amr/m4a/wma itd.  

 

[Opomba]: Če ne najdete datoteko z glasbo, ki naj bi bila shranjena na spominski 

kartici pojdite na Settings > Storage in potrdite  na Scan TF card  

Pritisnite ikono  na Domačem zaslonu za vstop v zaslon kot sledi:  

 
 

Pritisnite , in dobili boste možnosti izbora glasbe po: Recent, 

Albums, Artists, Songs, Playlists, Genres. Izberite glasbo, ki jo želite predvajati s 

pritiskom na pesem. Prikaže se:  
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Predvajano glasbo  lahko najdete v desnem zgornjem kotu. 

Pritisnite za pregled možnosti predvajanja: 

 

 Pritisnite za prehod na predhodni zaslon. 

 
Pritisnite za prikaz seznama predvajanja 

 
Pritisnite za prehod na predhodno skladbo na seznamu predvajanja. 

  

Pritisnite za predvajanje ali premor. 

 
Pritisnite za prehod na naslednjo pesem na seznamu predvajanja. 

 
Pritisnite in premaknite prst preko vrstice napredka za preskok na kateri 

koli del skladbe. 

 

Pritisnite za iskanje skladbe v knjižnici 
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Pritisnite  za prikaz podrobnih opcij predvajanja:  

 
 

 Pritisnite za prehod na predhodni zaslon. 

 

Pritisnite za iskanje skladbe v knjižnici 

 
Pritisnite za privzeti zaslon predvajanja 

 
Pritisnite za hitri meni. Izberite: Play, Add to playlist, Shop for Artist, 

Delete ali Search 

 Pritisnite na Artist za pregled seznama albumov po izvajalcih. Za 

povratek na podrobnosti predvajanja pritisnite na Now playing music v 

levem zgornjem kotu. 

 Pritisnite na Album za pregled skladb v albumu. Za povratek na 

podrobnosti predvajanja pritisnite na Now playing music v levem 

zgornjem kotu. 

 

Pritisnite če vam je skladba všeč 

 

Pritisnite če vam skladba ni všeč 

 

Pritisnite za naključno razvrščanje seznama predvajanja. 

 
Pritisnite za prehod na predhodnjo skladbo na seznamu predvajanja. 

  

Pritisnite za predvajanje, premor ali nadaljevanje predvajanja glasbe 

 
Pritisnite za prehod na naslednjo skladbo na seznamu predvajanja. 

 

Pritisnite za preklop med naslednjimi načini ponavljanja: ponovi vse 

skladbe; ponovi trenutno skladbo; ne ponovi 

 
Pritisnite in premaknite prst preko vrstice napredka  in  skočite na 

kateri koli del skladbe.  
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7.11 Snemalnik zvoka 

 

 

Na enostaven način lahko posnamete zvok s pomočjo snemalnika zvoka. Pritisnite 

 v Zagonu aplikacij za zagon snemalnika. Prikaže se naslednji zaslon: 

 

 
 

 

Pritisnite za začetek snemanja 

 

Pritisnite to konec snemanja 

 

Po pritisku tipke za konec snemanja se na zaslonu prikaže vprašanje. Če želite shraniti 

posnetek pritisnite Use this recording, v nasprotnem primeru Discard 

 

Posnetke lahko najdete v glavnem direktoriju notranjega spomina. 
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8. Nastavitve 

Nastavite in prilagodite vašo napravo na zaslonu za nastavitve. 

Za odprtje zaslona Nastavitve pritisnite ikono Nastavitve  v Zagonu aplikacij. 

 
Za preverjanje ostalih možnosti nastavitev se lahko pomikate po zaslonu navzgor in 

navzdol.   

8.1 Brezžično & žično omrežje  

Nastavite brezžično povezavo kot npr. Wi-Fi, vklop načina Letalo, ali nastavite 

možnosti za mobilno omrežje, gostovanje, VPN itd. 

Wi-Fi 

Za vklop/izklop Wi-Fi pritisnite Settings > Wireless & networks> Wi-Fi.   

8.2 Zvok  

Nastavite xTAB-50 GPS in tone opozorila, nastavite glasnost, vibra in tihi način. 

 
Glasnost  

Nastavitev glasnosti za medije in obvestila:  
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1. pritisnite Settings > Sound > Volume; 

2. premaknite kontrolno vrstico levo/desno za povečanje/zmanjšanje glasnosti 

medijev in obvestil; 

3. pritisnite OK . 

Ton obvestil  

Za nastavitev tonov obvestil:  

4. pritisnite Settings > Sound > Notification ringtone 

5. pritisnite ton zvonjenja za predvajanje 

6. vključite ton obvestila s pritiskom na OK.  

 

Glasovni izbor  

Za vklop predvajanja glasbe med izborom zaslona enostavno potrdite.  

8.3 Zaslon  

Nastavite svetilnost, avtomatsko obračanje, animacijo ter čas izhoda. 

 
 

Svetilnost  

Odprite zaslon za nastavitev svetilnosti zaslona. Uporabite drsnik za nastavitev nivoja 

svetilnosti med uporabo xTAB-50 GPS. Za najboljši izkoristek baterije uporabite 

avtomatski izbor svetilnosti.  

 

Avtomatsko obračanje zaslona  

Potrdite za avtomatsko obračanje zaslona glede na premikanje xTAB-50 GPS. 

 

Animacija  

Odprite zaslon v katerem lahko nastavite animacijo prehodov posameznih efektov 

(kot npr. odpiranje menijev), za vse podprte efekte (vključno med navigiranjem iz 

zaslona v zaslon), ali pri uporabi xTAB-50 GPS brez dodatnih efektov animacije 

(nastavitev ne vpliva na animacijo v vseh aplikacijah).  

 

Čas izhoda  

Odprite zaslon za nastavitev časa od zadnjega pritiska na zaslon do zatemnitve 

zaslona. Za najboljši izkoristek baterije uporabite najkrajši možni čas.  
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8.4 Lokacija & varnost  

Izberite vir, ki določa vašo lokacijo kot npr. brezžično omrežje, GPS sateliti, SIM 

kartica  

 

8.5 Aplikacije  

Upravljanje aplikacij in inštalacija novih programov. 

 
 

Neznani vir  

Potrdite dovoljenje za inštalacijo aplikacij, ki ste jih prenesli s spletnih strani, e-pošte 

ali drugih lokacij različnih od Android Marketa.  

 

Upravljanje aplikacij  

Odprite seznam aplikacij in drugih programov inštaliranih na vašem xTAB-50 GPS, 

razvrščene po velikosti. Privzeto so prikazane samo prenesene aplikacije razvrščene 

po abecedi. Pritisnite  in pritisnite Sort by size za prikaz aplikacij razvrščenih po 

velikosti. Pritisnite na aplikacijo za odprtje zaslona z informacijami. 
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Za upravljanje in/ali odstranjevanje prenesenih aplikacij pritisnite Settings > 

Applications > Manage applications.   

 

Delujoče storitve 

 

Za preverjanje in kontrolo delujočih storitev pritisnite Settings > Applications > 

Running services.  

 

Uporaba spomina 

 

Za preverjanje aplikacij v spominu pritisnite Settings > Applications > Storage Use 

Če želite preveriti aplikacije na spominski kartici izberite zavihek On SD card. 

 

Razvoj  

Za razvojne možnosti pritisnite Settings > Applications > Development. .  

 

8.6 Računi & Sinhronizacija 

Prijava ali odjava iz vašega računa v socialnih omrežjih, Google računa in Exchange 

ActiveSync računa. Prav tako lahko upravljate sinhronizacijo in ostale nastavitve za 

vaše račune. Glejte poglavje Računi & Sinhronizacija za podrobnosti.  

 

 

Pritisnite  na zaslonu za dodajanje novih računov in sledite navodilom. 

Pritisnite ikono  za prikaz zaslona za urejanje računov:  
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Potrdite  za vklop/izklop sinhronizacije podatkov, pritisnite  

za odstranitev izbranega računa iz naprave.  

8.7 Zasebnost  

Vklopite ali izklopite lahko funkcijo avtomatskega varnostnega kopiranja in resetirate 

napravo.  

 

[Opomba]: pri tovarniškem resetu boste izgubili vse osebne nastavitve in inštalirane 

aplikacije. Priporočamo izdelavo varnostne kopije podatkov in aplikacij ter 

odstranitev spominske kartice v izogib poškodb med tovarniškim resetom.   
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8.8 Spomin 

Preverite razpoložljivost notranjega spomina in spominske kartice. Priklop in odklop 

spominske kartice.  

 

Za odklop spominske kartice pritisnite SD card > Unmount SD crad> OK in varno 

odstranite spominsko kartico.   

Če je kartica ostala v napravi pritisnite SD card > Mount SD card za priklop in 

branje spominske kartice.  

8.9 Nastavitev Jezika & Tipkovnice 

Nastavite jezik operacijskega sistema in regijo. Nastavite lahko tudi možnosti 

tipkovnice.  
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8.10 Datum & Čas 

Nastavite datum in čas, časovni pas ter formata datuma in časa. Ob izklopu 

avtomatske sinhronizacije časa lahko ročno nastavite časovni pas. 

 

8.11 O napravi 

Poglejte si status naprave kot npr. vrsto omrežja, nivo baterije, ime omrežja. Preverite 

lahko tudi uporabo baterije po posameznih aplikacijah in si ogledate licenčne 

informacije in verzijo programa na vašem xTAB-50 GPS.  
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9. Odpravljanje težav  

9.1 Prisilen izklop  

Pritisnite tipko za vklop za približno 5 sekund in prisilno izklopite napravo  

9.2 Povrnitev tovarniških nastavitev 

Za povrnitev tovarniških nastavitev pritisnite Settings > Privacy > Factaliy data 

reset.  

Opozorilo: pri tovarniškem resetu boste izgubili vse osebne nastavitve in inštalirane 

aplikacije. Priporočamo izdelavo varnostne kopije podatkov in aplikacij ter 

odstranitev spominske kartice v izogib poškodb med tovarniškim resetom.   

 

9.3 Nadgradnja sistema  

Po nadgradnji sistema se lahko zgodi, da nekatere kasneje inštalirane aplikacije ne 

bodo delovale. Gre za normalni pojav ne pa za napako naprave. Potrebno je samo 

ponovno inštalirati aplikacijo. Priporočamo izdelavo varnostne kopije aplikacij pred 

nadgradnjo sistema.  

9.4 Reset  

Če se sistem ustavi med delovanjem ali postane neodziven pritisnite tipko Reset za 

ponoven zagon naprave.  

[Opomba]: naprava se med polnjenjem segreva zato jo ne držite v torbici. 


