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O DODATNIH APLIKACIJAH ZA MOBILNO NAPRAVO NOKIA N93i
V pomnilniku naprave in na prilo¾enem DVD-ju boste na¹li dodatne aplikacije 
dru¾be Nokia in drugih izdelovalcev. 
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prevzema odgovornosti za morebitno podporo konènim uporabnikom, delovanje teh 
aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev 
za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE 
TAKE, KAKR©NE SO, BREZ KAKR©NIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, 
IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. NITI NOKIA NITI NJENE 
PODRU®NICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL 
ALI JAMSTEV, VKLJUÈNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNI©TVU, 
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, ALI DA 
PROGRAMSKA OPREMA NE KR©I NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, 
BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC. 

© 2007 Nokia. Vse pravice pridr¾ane. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries in N93i so za¹èitene blagovne znamke 
dru¾be Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij so lahko 
blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridr¾uje pravico do sprememb 
in izbolj¹av vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRU®BA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE 
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DOHODKA ALI KAKR©NO KOLI POSEBNO, NAKLJUÈNO, POSLEDIÈNO ALI POSREDNO 
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VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAK©NA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, 
KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANÈNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA 
DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUÈNO 
Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR 
NE OMEJENO NANJE. DRU®BA NOKIA SI PRIDR®UJE PRAVICO DO SPREMEMBE 

TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA 
OBVESTILA.

Nekateri izdelki in aplikacije zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije 
o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri poobla¹èenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Nekatere operacije in funkcije so odvisne od kartice SIM in/ali omre¾ja, storitve 
MMS ali od zdru¾ljivosti naprav in oblik prilo¾ene vsebine. Nekatere storitve se 
plaèajo posebej.
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Uvod
Oznaka modela: Nokia N93i-1

V nadaljevanju Nokia N93i.

Va¹a Nokia N93i je zmogljiva, pametna veèpredstavnostna 
naprava. Nokia in drugi proizvajalci programske opreme 
ponujajo razliène aplikacije, s katerimi boste lahko svojo 
napravo Nokia N93i ¹e bolje izkoristili.

Nekatere aplikacije v prodajnem paketu so shranjene 
v pomnilniku naprave, druge pa so prilo¾ene na DVD-ju.

Èe ¾elite uporabljati nekatere aplikacije, morate sprejeti 
ustrezne licenène pogoje.

Ikone v tem dokumentu oznaèujejo, ali je aplikacija na 
voljo v pomnilniku naprave ( ) ali na DVD-ju ( ).

Preden lahko aplikacije uporabite, jih morate z DVD-ja 
namestiti v zdru¾ljiv osebni raèunalnik.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete 
v priroèniku za uporabo.

Zaradi za¹èite avtorskih pravic morda ne boste mogli 
kopirati, spreminjati, prena¹ati ali posredovati nekaterih 
slik, glasbe (vkljuèno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Omre¾ne storitve
Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop 
do storitev mobilnega operaterja. Za ¹tevilne funkcije 
potrebujete posebne omre¾ne storitve, ki niso na voljo 
v vseh omre¾jih ali pa jih boste morali, èe jih boste hoteli 
uporabljati, posebej naroèiti pri ponudniku storitev. 
Navodila in informacije o stro¹kih lahko dobite pri svojem 
ponudniku storitev. Nekatera omre¾ja imajo lahko 
omejitve, ki vplivajo na uporabo omre¾nih storitev. 
Nekatera omre¾ja na primer ne podpirajo vseh storitev 
ali znakov nekaterih jezikov.

Va¹ ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali 
onemogoèil vklop nekaterih funkcij v va¹i napravi. 
V tem primeru tak¹ne funkcije ne bodo prikazane v meniju 
naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; 
to lahko vkljuèuje spremembe imen in vrstnega reda 
menijev ter spremembe ikon. Veè informacij lahko dobite 
pri svojem ponudniku storitev.
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Podpora

Za aplikacije, ki jih dobavijo drugi proizvajalci, dajejo 
podporo ti proizvajalci. Èe imate z neko aplikacijo te¾ave, 
poi¹èite pomoè na ustreznem spletnem mestu. Spletne 
povezave najdete za opisom vsake aplikacije v tem 
priroèniku.
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Internet

Nalaganje! 

Nalaganje! (omre¾na storitev) je mobilna trgovina vsebin, 
ki vam je na voljo v napravi.

V aplikaciji Nalaganje! lahko poi¹èete, si predogledate, 
kupite, nalo¾ite in nadgradite vsebino, storitve in 
aplikacije, ki delujejo v va¹i mobilni napravi Nokia. 
Tako zlahka dostopate do iger, tonov zvonjenja, ozadij, 
aplikacij in mnogih drugih vsebin. Predmeti so razvr¹èeni 
v kataloge in mape razliènih ponudnikov storitev. 
Pri razliènih ponudnikih storitev so na voljo 
razliène vsebine.

Pritisnite  in izberite Internet > Nalaganje!.

Aplikacija Nalaganje! za dostop do nazadnje 
posodobljenih vsebin uporablja omre¾ne storitve. 
Informacije o dodatnih predmetih, ki so na voljo z uporabo 
aplikacije Nalaganje!, lahko dobite pri ponudniku storitev 
ali pa njihovem prodajalcu ali izdelovalcu.

Aplikacija Nalaganje! prejema trenutne posodobitve 
in vam posreduje najnovej¹e vsebine, ki jih za napravo 
ponuja va¹ ponudnik storitev. Èe ¾elite roèno posodobiti 

vsebino storitve Nalaganje!, izberite Mo¾nosti > 
Osve¾i seznam.

Èe ¾elite skriti mapo ali katalog na seznamu (da bi na 
primer videli samo predmete, ki jih pogosto uporabljate), 
izberite Mo¾nosti > Skrij. Vse skrite predmete znova 
prika¾ete tako, da izberete Mo¾nosti > Prika¾i vse.

Èe ¾elite kupiti izbrani predmet v glavnem prikazu, 
mapi ali katalogu, izberite Mo¾nosti > Kupi. Odpre se 
podmeni, kjer lahko izberete razlièico predmeta in si 
ogledate informacije o ceni. Razpolo¾ljive mo¾nosti so 
odvisne od ponudnika storitve.

Brezplaèen predmet nalo¾ite tako, da izberete 
Mo¾nosti > Prenesi.

Nastavitve
Aplikacija bo napravo posodobila z najnovej¹o vsebino, 
ki jo omogoèajo va¹ ponudnik storitev in drugi razpolo¾ljivi 
kanali. Èe ¾elite spremeniti nastavitve, izberite Mo¾nosti > 
Nastavitve in med naslednjimi mo¾nostmi:
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Dostopna toèka – Izberite dostopno toèko za povezavo 

s stre¾nikom ponudnika storitev in ali naj jo naprava vsakiè 
znova zahteva.

Samodejno odpiranje – Izberite Da, da se bo nalo¾ena 
vsebina ali aplikacija samodejno odprla.

Potrditev predogleda – Izberite Ne, da bo naprava 
samodejno nalo¾ila predogled vsebine ali aplikacije. 
Izberite Da, èe ¾elite, da naprava pred vsakim nalaganjem 
predogleda zahteva potrditev.

Potrditev nakupa – Izberite Da, da vas bo naprava 
pred nakupom vsebine ali aplikacije vpra¹ala za potrditev. 
Èe izberete Ne, se bo postopek nakupa zaèel takoj, 
ko boste izbrali mo¾nost Kupi.

Po spremembi nastavitev izberite mo¾nost Nazaj. 
7



M
ob

ile
 S

ea
rc

h

8

Mobile Search 
Z aplikacijo Mobile Search lahko hitro i¹èete in uporabljate 
lokalne storitve, spletna mesta, slike in mobilne vsebine. 
Poi¹èete lahko restavracije in trgovine v bli¾ini ter jih 
poklièete, napredna tehnologija izdelovanja zemljevidov 
pa vas usmeri do njih.

Uporaba aplikacije Mobile Search
Pritisnite  in izberite Iskanje.

Ko odprete aplikacijo Mobile Search, se prika¾e seznam 
kategorij. Izberite eno (na primer slike) in vnesite besedilo 
v iskalno polje. Izberite Iskanje. Na zaslonu se prika¾ejo 
rezultati iskanja.

Dodatne informacije
Èe pri uporabi aplikacije potrebujete dodatno pomoè 
in navodila, izberite Mo¾nosti > Pomoè.

Èe ¾elite veè informacij o aplikaciji, obi¹èite tudi spletno 
stran www.mobilesearch.nokia.com/.
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Orodja

Nastavitveni èarovnik 

Pritisnite  in izberite Orodja > Nast. èarovnik.

Nastav. èarovnik v napravi konfigurira nastavitve, 
ki temeljijo na informacijah va¹ega mobilnega operaterja, 
za uporabo operaterjevih storitev, e-po¹te, storitve Pritisni 
in govori ter souporabo videa.

Razpolo¾ljivost razliènih nastavitev v aplikaciji Nastav. 
èarovnik je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, 
operaterja in podatkov v zbirki nastavitvenega èarovnika 
v pomnilniku naprave.

Da bi te storitve lahko uporabljali, vam bo ponudnik 
storitev morda moral vkljuèiti podatkovno povezavo 
ali druge storitve.

Ko aplikacijo prviè uporabite, vas vodi skozi konfiguracijo 
nastavitev. Èarovnika za¾enete tako, da izberete Za¾eni. 
Postopek preklièete tako, da izberete Izhod.

Èe kartica SIM ni vstavljena, morate izbrati svojega 
operaterja in dr¾avo. Èe dr¾ava ali operater, ki ju predlaga 
èarovnik, nista pravilna, ju izberite s seznama.

Po konfiguraciji nastavitev odprete glavni prikaz aplikacije 
Nastav. èarovnik tako, da izberete OK. Èe prekinete 
konfiguracijo, nastavitve niso doloèene. Ko zaprete 
èarovnika, lahko zaènete uporabljati nastavljene aplikacije; 
odprite jih v glavnem meniju.

E-po¹ta
Ko izberete konfiguracijo e-po¹tnih nastavitev, 
Nastav. èarovnik zahteva, da vnesete e-po¹tni naslov, 
ime nabiralnika, uporabni¹ko ime in geslo.

Èe izberete neznanega ponudnika e-po¹tnih storitev, 
morate doloèiti vrsto nabiralnika ter stre¾nika 
za prejemanje in po¹iljanje po¹te. Veè informacij lahko 
dobite pri ponudniku storitev.

Ko vnesete zahtevane informacije, zaènete uporabljati 
novi nabiralnik tako, da izberete Da ali pa Ne, da se vrnete 
v glavni prikaz aplikacije Nastav. èarovnik.

Operater
Ko konfigurirate operaterjeve nastavitve, Nastav. èarovnik 
zahteva, da izberete med razpolo¾ljivimi nastavitvami 
in izberete OK. 
9
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Storitev Pritisni in govori
Ta funkcija je na voljo samo, èe imate v napravi name¹èeno 
ustrezno aplikacijo in ste naroèeni na storitev.

Ko konfigurirate nastavitve omre¾ne storitve Pritisni 
in govori (PG), Nastav. èarovnik zahteva, da doloèite 
vzdevek PG, uporabni¹ko ime in geslo.

Souporaba videa
Ta mo¾nost je na voljo samo, èe imate v napravi name¹èeno 
ustrezno aplikacijo in ste naroèeni na storitev.

Èe ¾elite vzpostaviti video klic, morate imeti kartico (U)SIM 
in biti v dosegu omre¾ja UMTS.

Ko izberete konfiguracijo souporabe videa (omre¾na 
storitev), Nastav. èarovnik zahteva, da vnesete naslov 
za souporabo, uporabni¹ko ime, geslo, uporabni¹ko ime in 
geslo za posredni¹ki stre¾nik souporabe ter izberete OK. 

Ko doloèite nastavitve souporabe videa, Nastav. èarovnik 
vpra¹a, èe ¾elite dodati naslov za souporabo v vizitko. 
Izberite Da ali Ne.

Dodatne informacije
Èe imate z aplikacijo Nastav. èarovnik kakr¹ne koli te¾ave, 
obi¹èite spletno stran Nokia za nastavitve telefona na 
naslovu www.nokia.com/phonesettings.



Po
ve

zo
va

nj
e
Povezovanje

Pritisni in govori 

Omre¾na storitev Pritisni in govori (PG) je takoj¹nje 
prena¹anje govora z uporabo internetnega protokola 
in je na voljo v omre¾jih, ki podpirajo paketni prenos 
podatkov. Pritisni in govori omogoèa neposredno glasovno 
komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke. 
Z uporabo storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate 
z eno osebo ali skupino. 

Preden lahko uporabljate storitev Pritisni in govori, morate 
doloèiti dostopno toèko in nastavitve storitve. Nastavitve 
boste morda prejeli v posebnem besedilnem sporoèilu od 
ponudnika storitve PG. Èe jo va¹ ponudnik storitve podpira, 
lahko za nastavitev uporabite aplikacijo Nast. èarovnik. 
Glejte „Nastavitveni èarovnik“ na strani9.

Pritisnite  in izberite Povezov. > PG.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi 
pa poslu¹ajo po vgrajenem zvoèniku. Uporabniki se pri 
govoru izmenjujejo. Ker lahko govori samo po en èlan 
skupine, je trajanje posameznega govora omejeno, 
navadno na 30 sekund. Informacije o trajanju govora 
v domaèem omre¾ju lahko dobite pri ponudniku storitev.

 Opozorilo: Med uporabo zvoènika naprave ne dr¾ite 
ob u¹esu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred dogodki 
Pritisni in govori.

Doloèanje dostopne toèke PG
©tevilni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto 
dostopno toèko uporabljate internetno dostopno toèko 
(IAP). Drugi ponudniki storitev morda dovolijo tudi uporabo 
dostopne toèke WAP. Veè informacij lahko dobite pri 
ponudniku storitev.

Èe nimate vzpostavljene povezave WAP, se za pomoè 
pri prvi povezavi obrnite na ponudnika storitev oziroma 
obi¹èite spletno stran www.nokia.com/phonesettings.

Nastavitve Pritisni in govori
Pritisnite  in izberite Povezov. > PG > 
Mo¾nosti > Nastavitve.
11
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Izberite Uporabni¹ke nastavitve in vnesite naslednje 
informacije:

Dohodni klici PG – Izberite Obve¹èaj, da vas bo naprava 
obve¹èala o dohodnih klicih. Izberite Samodejno sprejmi, 
da vkljuèite samodejno sprejemanje klicev PG. Izberite 
Ni dovoljeno, èe ¾elite, da naprava samodejno zavraèa 
klice PG.

Opozorilni ton PG – Izberite Doloèeno s profilom, 
da se bo nastavitev opozarjanja na dohodne klice PG 
spreminjala skladno z nastavitvijo za dohodne glasovne 
klice v vkljuèenem profilu.

Ton zaht. za povr. klice – Izberite ton zahtev za 
povratne klice.

Zagon aplikacije – Izberite, ali se naprava ob vklopu 
prijavi v storitev Pritisni in govori.

Privzeti vzdevek – Vnesite svoj privzeti vzdevek, 
ki bo prikazan drugim uporabnikom. Ponudnik storitev je 
morda v va¹i napravi onemogoèil urejanje te nastavitve.

Prika¾i moj naslov PG – Izberite Pri individual. klicih, 
Pri skupinskih klicih, Pri vseh klicih ali Nikoli. Ponudnik 
storitev je morda v va¹i napravi onemogoèil nekatere od 
teh mo¾nosti.

Prik. moje stan. prijave – Izberite Da, èe ¾elite prikazati 
svoje stanje, ali Ne, da ga prikrijete.

Izberite Nastavitve povezave in vnesite naslednje 
informacije:

Domena – Vnesite ime domene; dobite ga pri ponudniku 
storitev.

Ime dostopne toèke – Vnesite ime dostopne toèke za 
storitev Pritisni in govori. Potrebujete ga za vzpostavitev 
povezave z omre¾jem GSM/GPRS. 

Naslov stre¾nika – Vnesite naslov IP ali ime domene 
stre¾nika Pritisni in govori; informacije dobite pri 
ponudniku storitev.

Uporabni¹ko ime – Vnesite uporabni¹ko ime; dobite ga pri 
ponudniku storitev.

Geslo – Vnesite geslo, èe ga potrebujete, za vzpostavljanje 
podatkovnih povezav. Geslo pogosto razlikuje med velikimi 
in malimi èrkami, dobite pa ga pri ponudniku storitev.

Prijava v storitev Pritisni in govori
Pritisnite  in izberite Povezov. > PG. Naprava se 
ob vklopu aplikacije Pritisni in govori samodejno prijavi 
v storitev.

Po prijavi v storitev Pritisni in govori se telefon samodejno 
pove¾e s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje 
zaprli. Èe se povezava prekine, se naprava samodejno sku¹a 
spet prijaviti, dokler aplikacije ne zaprete.
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Izhod iz aplikacije Pritisni in govori

Pritisnite  in izberite Povezov. > PG > Mo¾nosti > 
Izhod. Prika¾e se vpra¹anje Ali ¾elite, da se po izhodu 
iz aplikacije storitev Pritisni in govori izkljuèi?. Izberite 
Da, da se odjavite in zaprete storitev. Izberite Ne, èe ¾elite, 
da aplikacija ostane zagnana v ozadju. Èe imate odprtih 
veè aplikacij in ¾elite preklapljati med njimi, pridr¾ite .

Klicanje enega sogovornika
Izberite Mo¾nosti > Imenik Prit. in govori.

S seznama izberite osebo, s katero se ¾elite pogovarjati, 
in nato Mo¾nosti > Vzpost. individualni klic. 

Medtem ko govorite, ves èas dr¾ite tipko . Ko nehate 
govoriti, tipko  spustite.

Govorite lahko tudi, èe pridr¾ite tipko  v drugih 
prikazih aplikacije Pritisni in govori, na primer v imeniku. 
Èe ¾elite vzpostaviti nov klic, najprej konèajte klic z enim 
sogovornikom. Izberite Prekini ali pritisnite tipko .

 Nasvet: Med klici Pritisni in govori ne pozabite 
dr¾ati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. 
Govorite v mikrofon in ne prekrivajte zvoènika.

Sprejem klica z enim sogovornikom
Pritisnite , da klic sprejmete, ali , da ga zavrnete.

Klicanje skupine
Skupino poklièete tako, da izberete Mo¾nosti > Imenik 
Prit. in govori, oznaèite sogovornike, ki jih ¾elite poklicati, 
in izberete Mo¾nosti > Vzpost. skupin. klic PG.

 Nasvet: Pogovor z enim uporabnikom ali skupinski 
klic lahko vzpostavite tudi v meniju Imenik. Izberite 
Mo¾nosti > Mo¾nosti PG > Poklièi posameznika 
ali Poklièi skupino.

Naroèilo stanja prijave drugih 
uporabnikov
Èe ¾elite naroèiti ali preklicati naroèilo stanja prijave 
PG drugih uporabnikov, izberite Mo¾nosti > Imenik Prit. 
in govori, izberite vizitko in Mo¾nosti > Prika¾i stanje 
prijave ali Skrij stanje prijave.

Po¹iljanje zahteve za povratni klic
V meniju Imenik Prit. in govori poi¹èite ¾eleno ime 
in izberite Mo¾nosti > Po¹lji zaht. za povr. klic.

Odgovor na zahtevo za povratni klic
Èe vam nekdo po¹lje zahtevo za povratni klic, se izpi¹e 
obvestilo 1 nova zahteva po povratnem klicu. Izberite 
Prika¾i > Prejete zahteve, vizitko in Mo¾nosti > Vzpost. 
individualni klic, da zaènete klic z enim sogovornikom. 
13
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Kanali
Pridru¾ite se lahko javnim, vnaprej doloèenim kanalom. 
Javni kanali so dostopni vsakomur, ki pozna njihove 
naslove URL. 

Ko ste povezani s kanalom in govorite, vas sli¹ijo vsi 
pridru¾eni èlani kanala. Hkrati imate lahko aktivnih pet 
kanalov. Med veè aktivnimi kanali preklapljate tako, 
da uporabite mo¾nost Preklopi. 

Izberite Mo¾nosti > Kanali Pritisni in govori.

Z vnaprej nastavljenim javnim kanalom se prviè 
pove¾ete tako, da izberete Mo¾nosti > Nov kanal > Dodaj 
obstojeèega. Ko se pridru¾ite vnaprej doloèenemu kanalu, 
morate vnesti njegov naslov URL.

Ustvarjanje lastnih kanalov
Èe ¾elite ustvariti nov vnaprej nastavljen kanal, 
izberite Mo¾nosti > Nov kanal > Ustvari novega. 

Ustvarite lahko lastne javne kanale, izberete imena zanje 
in povabite èlane. Èlani lahko v javne kanale povabijo 
¹e druge. 

Doloèite lahko tudi zasebne kanale. Tem kanalom se lahko 
pridru¾ijo in jih uporabljajo samo uporabniki, ki jih sami 
povabite.

Za vsak kanal doloèite naslednje lastnosti: Ime kanala, 
Zasebnost kanala, Vzdevek v kanalu in Slièica kanala 
(po ¾elji). 

Ko uspe¹no ustvarite kanal, naprava vpra¹a, ali ¾elite 
poslati vabila vanj. Vabila v kanal so besedilna sporoèila.

Pogovor v kanalu
Èe se ¾elite po prijavi v storitev Pritisni in govori 
pogovarjati v kanalu, pritisnite . Predvaja se ton, 
ki oznaèuje dovoljen dostop.

Medtem ko govorite, ¹e naprej dr¾ite tipko . Ko nehate 
govoriti, tipko  spustite. 

Èe pritisnete tipko , da bi govorili v kanalu med tem, 
ko govori drug uporabnik, se prika¾e sporoèilo Poèakajte. 
Spustite , poèakajte, da druga oseba neha govoriti, 
in nato znova pritisnite . Druga mo¾nost je, da dr¾ite 
tipko , dokler se ne izpi¹e Govorite.

Ko v kanalu nekdo neha govoriti, lahko zaène govoriti 
oseba, ki prva pritisne tipko .

Ko ¾elite konèati klic Pritisni in govori, izberite Prekini 
ali pritisnite . 

Èe bi radi videli trenutno aktivne èlane kanala, medtem 
ko je vzpostavljen klic s kanalom, izberite Mo¾nosti > 
Aktivni èlani.
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Èe ste povezani s kanalom in ¾elite vanj povabiti nove 

èlane, izberite Mo¾nosti > Po¹lji vabilo, da se odpre 
prikaz vabil. Nove èlane lahko vedno povabite v javne 
kanale, v zasebne pa samo, èe ste jih ustvarili sami. 
Vabila v kanal so besedilna sporoèila.

Odgovor na vabilo v kanal
Prejeto vabilo za pridru¾itev kanalu shranite tako, 
da izberete Mo¾nosti > Shrani kanal PG. Kanal se doda 
v prikaz kanalov v imeniku PG.

Ko shranite vabilo v kanal, naprava vpra¹a, ali se ¾elite 
s kanalom povezati. Izberite Da, da odprete prikaz sej 
Pritisni in govori. Èe ¹e niste prijavljeni v storitev, 
se naprava prijavi.

Èe vabilo zavrnete ali zbri¹ete, se shrani v mapo Prejeto 
v meniju Sporoèila. Èe se pozneje ¾elite kanalu pridru¾iti, 
odprite vabilo in ga shranite. Potrdite povezavo s kanalom 
tako, da izberete Da.

Ogled dnevnika Pritisni in govori
Pritisnite  in izberite Povezov. > PG > Mo¾nosti > 
Dnevnik PG > Neodgov. klici, Sprejeti klici PG ali 
Zaèeti klici.

Klic z enim sogovornikom vzpostavite v meniju Dnevnik PG 
tako, da pritisnete .

Doloèanje polo¾aja (lokacije)
Pritisnite  in izberite Povezov. > Navigator ali Toèke.

Za uporabo nekaterih funkcij v aplikacijah Toèke 
in Navigator boste morda potrebovali zdru¾ljiv 
sprejemnik GPS.

Èe ¾elite uporabiti zdru¾ljiv sprejemnik GPS s podporo 
za Bluetooth, izberite Povezov. > Bluetooth. Za povezavo 
s sprejemnikom GPS uporabite tehnologijo Bluetooth. 
Veè informacij o uporabi povezave Bluetooth boste na¹li 
v priroèniku za uporabo naprave.

Globalni sistem za doloèanje polo¾aja (GPS) upravlja vlada 
ZDA, ki je tudi odgovorna za natanènost in vzdr¾evanje 
sistema. Na natanènost podatkov o polo¾aju lahko vplivajo 
prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, 
ter je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega 
ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene 
in ameri¹kim zveznim naèrtom za radijsko navigiranje. 
Na natanènost lahko vpliva tudi neugoden polo¾aj 
satelitov. Razpolo¾ljivost in kakovost signalov GPS se 
na razliènih obmoèjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo 
zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv 
sprejem signalov GPS je mogoè samo, èe sprejemnik GPS 
uporabljate na prostem.
15
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Terminal GPS sprejema radijske signale od satelitov in meri 
èas njihovega prena¹anja. Iz èasa prena¹anja signalov 
lahko izraèuna svojo lokacijo na nekaj metrov natanèno.

Koordinate so v sistemu GPS izra¾ene v stopinjah 
in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem 
WGS-84).

Sistem GPS naj bi se uporabljal samo kot navigacijski 
pripomoèek. Ne uporabljajte ga za natanène meritve 
polo¾aja in nikoli se ne zana¹ajte samo na podatke 
o polo¾aju, ki jih dobite od sprejemnika GPS.

O satelitskih signalih
Èe va¹ sprejemnik GPS ne more najti satelitskega signala, 
lahko storite naslednje:
• Èe ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem 

signala bolj¹i.
• Èe ste na prostem, se premaknite na bolj odprto 

obmoèje brez ovir.
• Na moè signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
• Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj 

sekund do veè minut.

Zahteve za podatke o polo¾aju
Od omre¾ne storitve boste morda prejeli zahtevo 
za podatek o svojem polo¾aju. Na podlagi podatka 
o trenutnem polo¾aju boste od ponudnika storitev lahko 

prejemali obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer 
vremenu ali prometu. 

Ko prejmete zahtevo za podatek o polo¾aju, se prika¾e 
obvestilo o storitvi, ki je poslala zahtevo. Izberite Sprejmi, 
da dovolite po¹iljanje podatka o svojem polo¾aju, 
ali Zavrni, èe ¾elite zahtevo zavrniti.

Toèke 

Pritisnite  in izberite Povezov. > Toèke. Z aplikacijo 
Toèke lahko v napravo shranite informacije o doloèenih 
lokacijah. Shranjene lokacije lahko razvrstite v razliène 
kategorije (na primer slu¾ba) ter jim dodate naslove in 
druge informacije. Shranjene toèke potem uporabljate 
v zdru¾ljivih aplikacijah, kakr¹na je Navigator.

Koordinate so v sistemu GPS izra¾ene v stopinjah in 
desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem 
WGS-84).

Novo toèko ustvarite tako, da izberete Mo¾nosti > Nova 
toèka. Èe je naprava povezana z zdru¾ljivim sprejemnikom 
GPS, lahko zahtevate podatek o koordinatah svoje trenutne 
lokacije. Izberite Trenutni polo¾aj, da zahtevate podatek 
o polo¾aju. Èe ¾elite podatek vnesti sami, izberite 
Roèni vpis.
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Èe ¾elite urediti shranjeno toèko ali ji dodati informacije, 

na primer naslov, se pomaknite na toèko in pritisnite . 
Pomaknite se na ¾eleno polje in vnesite informacije.

Toèke lahko razvrstite v vnaprej nastavljene kategorije in 
ustvarite nove kategorije. Èe ¾elite urediti kategorije toèk 
in ustvariti nove, v prikazu Toèke pritisnite  in izberite 
Mo¾nosti > Uredi kategorije.

Èe ¾elite neko toèko dodati v kategorijo, poi¹èite toèko 
v prikazu Toèke in izberite Mo¾nosti > Dodaj kategoriji. 
Pomaknite se na vsako kategorijo, v katero ¾elite dodati 
toèko, in jo izberite.

Èe ¾elite poslati eno ali veè toèk zdru¾ljivi napravi, izberite 
Mo¾nosti > Po¹lji. Prejete toèke se shranijo v mapo 
Prejeto v meniju Sporoèila.

Navigator 

Pritisnite  in izberite Povezov. > Navigator. 
Aplikacija Navigator vas usmerja do izbranega cilja ter 
ponuja informacije o va¹i trenutni lokaciji in potovanju, 
na primer pribli¾no razdaljo do cilja in pribli¾no 
trajanje potovanja.

Koordinate so v sistemu GPS izra¾ene v stopinjah in 
desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem 
WGS-84).

Èe ¾elite uporabljati aplikacijo Navigator, mora biti 
naprava povezana z zdru¾ljivim sprejemnikom GPS. 
Sprejemnik GPS mora prejemati podatke od vsaj treh 
satelitov, da bi ga lahko uporabljali za izraèunavanje 
koordinat trenutne lokacije.

Usmerjanje do cilja
Èe ¾elite uporabiti funkcijo usmerjanja do cilja, izberite 
Navigacija. Funkcijo vkljuèite na prostem. Sprejemnik GPS 
v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti 
informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan 
na zaslonu naprave. Rdeèa kroglica prikazuje smer do 
cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi 
pribli¾na razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji 
prika¾e najbolj ravno pot in najkraj¹o razdaljo do cilja. 
Pri tem ne upo¹teva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe 
in naravne ovire. Pri izraèunu razdalje se prav tako ne 
upo¹tevajo razlike v nadmorski vi¹ini. Funkcija usmerjanja 
je vkljuèena samo takrat, ko se premikate.

Èe ¾elite nastaviti cilj potovanja, izberite Mo¾nosti > 
Nastavi cilj ter izberite toèko ali pa vnesite koordinate 
geografske ¹irine in dol¾ine. Izberite Ustavi navigacijo, 
da zbri¹ete nastavljeni cilj potovanja.
17
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Nalaganje podatkov o polo¾aju
Èe si ¾elite ogledati informacije o svoji trenutni lokaciji, 
pove¾ite napravo z zdru¾ljivim sprejemnikom GPS in 
izberite Pozicija. Na zaslonu se prika¾e tudi ocenjena 
natanènost lokacije.

Svojo trenutno lokacijo shranite kot toèko tako, da izberete 
Mo¾nosti > Shrani pozicijo. Toèke so shranjene lokacije 
z veè informacijami, ki jih lahko uporabljate v drugih 
zdru¾ljivih aplikacijah in prena¹ate med zdru¾ljivimi 
napravami.

Merilnik potovanja
Izberite Razdalja > Mo¾nosti > Za¾eni, da vkljuèite 
izraèunavanje razdalje potovanja, ali Ustavi, da ga 
izkljuèite. Izraèunane vrednosti ostanejo prikazane 
na zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, 
da bo sprejem signala GPS èim bolj¹i.

Izberite Ponastavi, èe ¾elite nastaviti razdaljo, èas ter 
povpreèno in najveèjo hitrost potovanja na niè in zaèeti 
nov izraèun. Izberite Za¾eni znova, da ponastavite na niè 
tudi kilometrski ¹tevec in skupni èas.

Natanènost merilnika potovanja je omejena; zaradi 
zaokro¾evanja lahko nastanejo napake. Na natanènost 
lahko vplivata tudi razpolo¾ljivost in kakovost 
signalov GPS.



Ga
le

rij
a
Galerija

Spletno tiskanje
Z aplikacijo Mobi Tisk lahko naroèite natise slik 
neposredno domov ali pa jih dvignete na prodajnem 
mestu. Naroèite lahko tudi razliène izdelke z izbrano sliko, 
na primer skodelice ali podloge za mi¹ko. Pri razliènih 
ponudnikih storitev so na voljo razlièni izdelki.

Da bi lahko uporabljali Mobi Tisk, morate imeti 
name¹èeno vsaj eno datoteko z nastavitvami tiskalne 
storitve. Datoteke lahko dobite pri ponudnikih tiskanja, 
ki podpirajo Mobi Tisk.

Naroèanje natisov
Tiskate lahko samo slike v zapisu .jpeg.

Pritisnite  in izberite Galerija > Slike/video.
1 Izberite eno ali veè slik v meniju Galerija in Mo¾nosti > 

Natisni > Naroèi slike.
2 Na seznamu izberite ponudnika storitev.
3 Izberite Mo¾nosti in med naslednjim:

Odpri – Vzpostavite povezavo s ponudnikom storitve.
Odstrani – Odstranite ponudnika storitve s seznama.
Nastavitve – Zamenjajte privzeto dostopno toèko, 
ki se uporablja za povezavo.

Dnevnik – Oglejte si podrobnosti prej¹njih naroèil.
4 Ko se pove¾ete s storitvijo, ki ima samo eno prodajno 

mesto, se odpre prikaz za predogled slik, kjer lahko 
vidite slike, ki ste jih izbrali v meniju Galerija. 
Izberite Mo¾nosti in med naslednjim:
Predogled – Oglejte si sliko, preden naroèite natis. 
Slike si ogledate tako, da se pomikate navzgor 
in navzdol.
Naroèi zdaj – Oddajte naroèilo.
Spremeni naroèilo – Uredite podrobnosti izdelka in 
¹tevilo kopij za izbrano sliko. V prikazu naroèila lahko 
izberete, kateri izdelek katere vrste ¾elite naroèiti. 
Pri razliènih ponudnikih storitev so na voljo razliène 
mo¾nosti in izdelki.
Pomaknite se levo ali desno, da bi si ogledali 
in spremenili podrobnosti drugih slik.
Spr. podatke o naroèn. – Spremenite informacije 
o kupcu in naroèilu.
Dodaj sliko – V naroèilo dodajte veè slik.
Odstrani sliko – Odstranite slike iz naroèila.

5 Èe ima storitev veè prodajnih mest, morate po 
vzpostavitvi povezave izbrati tistega, kjer ¾elite 
dvigniti natise. V predogledu slik so slike, ki ste jih 
izbrali v meniju Galerija. Pri nekaterih ponudnikih 
19
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bodo morda na voljo mo¾nosti za brskanje in 
iskanje prodajnih mest z razliènimi merili iskanja.
Èe izberete Mo¾nosti > Informacije, lahko preverite 
podrobnosti, na primer delovni èas izbranega 
prodajnega mesta (èe ponudnik storitve ponuja 
to mo¾nost).
Poi¹èite ¾eleno prodajno mesto in pritisnite tipko 
za pomikanje. Preden oddate naroèilo, si lahko 
slike ogledate, spremenite podrobnosti o slikah in 
informacije o kupcu ter dodate slike v naroèilo 
ali jih odstranite. Natise naroèite tako, da izberete 
Mo¾nosti > Naroèi zdaj.

Spletna objava
Slike in video posnetke lahko daste v souporabo 
v zdru¾ljive spletne albume, dnevnike ali druge storitve 
spletne souporabe. Po¹ljete lahko vsebino, shranite 
nedokonèane objave kot osnutke, da bi jih uredili pozneje, 
in si ogledate vsebino albumov. Razlièni ponudniki storitev 
podpirajo razliène vrste vsebine.

Hitri zaèetek
Storitev morate naroèiti pri ponudniku spletne 
souporabe slik. Navadno lahko to storite na spletnem 
mestu ponudnika storitve. Podrobnosti o naroènini lahko 
dobite pri ponudniku storitev. Veè informacij o zdru¾ljivih 

ponudnikih storitev boste na¹li na spletni strani 
www.nseries.com/support.

Ko storitev prviè odprete, morate vnesti uporabni¹ko 
ime in geslo. Pozneje dostopate do nastavitev tako, 
da pritisnete  in izberete Galerija > Slike/video > 
Mo¾nosti > Odpri spletno storitev > Mo¾nosti > 
Nastavitve. Glejte „Nastavitve spletne objave“ 
na strani 21.

Po¹iljanje datotek
Pritisnite  in izberite Galerija > Slike/video, datoteke, 
ki bi jih radi poslali, in Mo¾nosti > Po¹lji > Po¹lji prek 
spleta. Do storitev spletne souporabe lahko dostopate tudi 
iz glavne kamere.

Odpre se pogovorno okno Izberi storitev. Nov raèun 
za storitev ustvarite tako, da izberete Mo¾nosti > Dodaj 
nov raèun ali ikono storitve z besedilom Ustvari nov na 
seznamu storitev. Èe ste brez povezave ustvarili nov raèun 
ali spremenili nastavitve raèuna ali storitve v spletnem 
brskalniku zdru¾ljivega raèunalnika, posodobite seznam 
storitev v napravi tako, da izberete Mo¾nosti > Nalo¾i 
storitve. Storitev izberite tako, da pritisnete .

Ko izberete storitev, se izbrane slike in video posnetki 
prika¾ejo v naèinu urejanja. Datoteke lahko odprete in si jih 
ogledate, jih razvrstite ali jim dodate besedilo; dodate 
lahko tudi nove datoteke.
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Izberite Mo¾nosti > Po¹lji ali pritisnite , da bi se 

povezali s storitvijo in prenesli datoteke v splet.

Èe ¾elite preklicati prenos v splet in shraniti ustvarjeno 
objavo kot osnutek, izberite Nazaj > Shrani kot osnutek. 
Èe se je po¹iljanje ¾e zaèelo, izberite Preklièi > Shrani 
kot osnutek.

Odpiranje spletne storitve
Èe si ¾elite ogledati slike in video posnetke, ki ste jih poslali 
spletni storitvi, ter osnutke in poslane vnose v svoji napravi, 
v mapi Slike/video izberite Mo¾nosti > Odpri spletno 
storitev. Èe ste brez povezave ustvarili nov raèun ali 
spremenili nastavitve raèuna ali storitve v spletnem 
brskalniku zdru¾ljivega raèunalnika, posodobite seznam 
storitev v napravi tako, da izberete Mo¾nosti > Nalo¾i 
storitve. Na seznamu izberite storitev.

Ko odprete storitev, izberite med naslednjim:

Odpri v brskaln. – Pove¾ite se z izbrano storitvijo in si 
v spletnem brskalniku oglejte poslane albume in osnutke 
albumov. Prikaz se lahko pri razliènih ponudnikih 
storitev razlikuje.

Osnutki – Oglejte si osnutke, jih uredite in prenesite 
v splet.

Poslano – Oglejte si zadnjih 20 vnosov, ki ste jih ustvarili 
z napravo.

Nova objava – Ustvarite nov vnos.

Pri razliènih ponudnikih storitev so lahko na voljo 
razliène mo¾nosti.

Nastavitve spletne objave
Èe ¾elite urediti nastavitve spletne objave, v meniju 
Slike/video izberite Mo¾nosti > Odpri spletno storitev > 
Mo¾nosti > Nastavitve.

Moji raèuni
V meniju Moji raèuni lahko ustvarite nove raèune ali 
uredite obstojeèe. Nov raèun ustvarite tako, da izberete 
Mo¾nosti > Dodaj nov raèun. Obstojeè raèun lahko 
uredite, èe ga izberete in Mo¾nosti > Uredi. Izberite 
med naslednjimi mo¾nostmi:

Ime raèuna – Vnesite ime za raèun.

Ponudnik storitev – Izberite ponudnika storitev, 
ki ga ¾elite uporabiti. Ponudnika storitev za obstojeèi 
raèun ne morete zamenjati, za novega ponudnika pa 
morate vedno ustvariti tudi nov raèun. Èe v podmeniju 
Moji raèuni zbri¹ete raèun, se iz naprave zbri¹ejo tudi 
storitve, povezane z njim, vkljuèno s predmeti, ki ste jih 
poslali storitvi.

Uporabni¹ko ime in Geslo – Vnesite uporabni¹ko ime 
in geslo, ki ste ju ustvarili za raèun, ko ste se prijavili za 
spletno storitev.
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Velik. slike za po¹iljanje – Izberite, v kak¹ni velikosti 
se slike po¹ljejo storitvi.

Nastavitve aplikacij
Velikost prikazne slike – Izberite, kako velika slika je 
prikazana na zaslonu naprave. Ta nastavitev ne vpliva na 
velikost slik za po¹iljanje.

Velik. prikazn. besedila – Izberite velikost pisave, 
prikazano v besedilu osnutkov in poslanih vnosov, 
ali ko dodajate ali urejate besedilo novega vnosa.

Dodatno
Ponudniki storitev – Odprite ali uredite nastavitve 
za ponudnika storitve, dodajte novega ali si oglejte 
podrobnosti o njem. Èe zamenjate ponudnika storitve, 
izgubite vse informacije o prej¹njem v meniju Moji raèuni. 
Nastavitev vnaprej doloèenih ponudnikov ni mogoèe 
spreminjati.

Privzeta dostopna toèka – Dostopno toèko 
za povezovanje s spletno storitvijo zamenjate tako, 
da izberete drugo toèko.
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Za va¹ raèunalnik
Home Media Server (domaèi 
predstavnostni stre¾nik) 

 Pomembno: Vedno omogoèite enega od 
razpolo¾ljivih naèinov ¹ifriranja, da bi poveèali 
varnost povezave WLAN. Èe boste uporabili ¹ifriranje, 
boste zmanj¹ali nevarnost nepoobla¹èenega dostopa 
do svojih podatkov.

Domaèi predstavnostni stre¾nik uporablja arhitekturo 
UPnP (Universal Plug and Play) za vzpostavljanje povezav 
z zdru¾ljivimi napravami po omre¾ju WLAN. Arhitektura 
UPnP uporablja varnostne nastavitve povezave WLAN. 

Domaèi predstavnostni stre¾nik omogoèa samodejno 
razvr¹èanje glasbe, slik in video datotek v zdru¾ljivem 
raèunalniku. Ustvarjate lahko lastne sezname predvajanja, 
fotoalbume in zbirke filmov. Zdru¾ljive predstavnostne 
datoteke lahko prenesete v svojo mobilno napravo, 
varnostne kopije pa iz nje v raèunalnik. Napravo lahko 
uporabljate kot daljinski upravljalnik in predstavnostne 
datoteke, ki so v napravi ali raèunalniku, prikazujete 
z domaèim predvajalnikom, povezanim z omre¾jem in 
zdru¾ljivim s protokolom UPnP, na primer raèunalnikom, 
televizorjem ali glasbenim stolpom.

Namestitev v raèunalnik
Aplikacijo Home Media Server namestite z DVD-ja, 
ki ste ga dobili z napravo, v zdru¾ljiv raèunalnik. Za domaèi 
predstavnostni stre¾nik potrebujete operacijski sistem 
Microsoft Windows 2000 ali Windows XP. Èe je raèunalnik 
za¹èiten s po¾arnim zidom, boste morda morali spremeniti 
nastavitve, da bo raèunalnik lahko deloval z va¹o napravo 
Nokia. Ravnajte po navodilih za namestitev, ki jih vidite 
na zaslonu.

Upravljanje predstavnostnih datotek
Èe ¾elite slediti svojim skladbam, digitalnim fotografijam 
in video posnetkom, datoteke najprej poi¹èite v zdru¾ljivem 
raèunalniku in datoteke ali celotne mape dodajte v domaèi 
predstavnostni stre¾nik. 

Mape v raèunalniku, v katerem boste imeli zdru¾ljive 
predstavnostne datoteke, lahko oznaèite kot opazovalne 
mape. Ko dajete vanje nove predstavnostne datoteke, 
jih domaèi predstavnostni stre¾nik doda v va¹o knji¾nico 
in jih samodejno posodablja. 
23
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Prenos datotek iz raèunalnika 
v mobilno napravo
1 Z mobilno napravo Nokia vzpostavite povezavo 

z domaèim predstavnostnim stre¾nikom v zdru¾ljivem 
raèunalniku.
V meniju naprav v zdru¾ljivem raèunalniku, 
ki uporablja aplikacijo Home Media Server, 
izberite svojo napravo Nokia.

2 Izberite knji¾nico predstavnostnih datotek, 
ki jo ¾elite prenesti.

3 Izberite eno predstavnostno datoteko.
4 Izberite mo¾nost prenosa datoteke v napravo Nokia.

Prenos datotek iz mobilne naprave 
v raèunalnik
1 Napravo Nokia pove¾ite z domaèim predstavnostnim 

stre¾nikom v zdru¾ljivem raèunalniku ali pa 
v raèunalniku z uporabo aplikacije Home Media Server 
izberite svojo napravo Nokia v meniju naprav.

2 Izberite datoteko, ki jo ¾elite prenesti.
3 Izberite mo¾nost prenosa datoteke v domaèi 

predstavnostni stre¾nik v zdru¾ljivem raèunalniku.

Prikaz datotek, ki so v raèunalniku, 
na drugih napravah
Napravo Nokia lahko uporabljate kot daljinski upravljalnik, 
èe ¾elite zdru¾ljive predstavnostne datoteke iz domaèega 
predstavnostnega stre¾nika v zdru¾ljivem raèunalniku 
predvajati na drugih napravah, zdru¾ljivih s protokolom 
UPnP, v domaèem omre¾ju. Z napravo Nokia lahko 
na primer zdru¾ljive glasbene datoteke v raèunalniku 
predvajate z glasbenim stolpom, èe uporabite 
zdru¾ljiv veèpredstavnostni sprejemnik, ki podpira 
tehnologijo UPnP.

Nadzor predstavnostnih datotek z mobilno 
napravo Nokia:
1 Z mobilno napravo Nokia vzpostavite povezavo 

z domaèim predstavnostnim stre¾nikom v zdru¾ljivem 
raèunalniku.

2 Izberite predstavnostno knji¾nico, v kateri je datoteka, 
ki jo ¾elite nadzorovati.

3 Izberite predstavnostno datoteko.
4 Izberite zdru¾ljivo napravo, na kateri je prikazana 

datoteka.

Dodatne informacije
Èe ¾elite veè informacij o domaèem 
predstavnostnem stre¾niku, obi¹èite spletno stran 
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www.simplecenter.net/nokia ali pa v aplikaciji 
Home Media Server pritisnite F1, da odprete funkcijo 
za pomoè.

Nokia Lifeblog  

Nokia Lifeblog je kombinacija programske opreme 
za mobilni telefon in osebni raèunalnik, ki hrani 
veèpredstavnostni dnevnik vsebin, ki jih zbirate 
s telefonom. Nokia Lifeblog samodejno organizira 
va¹e fotografije, video posnetke, zvoke, besedilna 
in veèpredstavnostna sporoèila ter objave v spletnem 
dnevniku v èasovni seznam, po katerem lahko brskate, 
i¹èete, dajete vsebine v souporabo, jih objavljate in 
varnostno kopirate. Aplikaciji Nokia Lifeblog PC in 
Nokia Lifeblog mobile vam omogoèata po¹iljanje ali 
objavljanje vsebin tako, da jih lahko vidijo tudi drugi.

Nokia Lifeblog za mobilni telefon samodejno sledi 
va¹im veèpredstavnostnim predmetom. Z aplikacijo 
Nokia Lifeblog lahko v svoji mobilni napravi brskate 
med predmeti, jih po¹ljete ali objavite v spletu. 
Napravo pove¾ite z zdru¾ljivim raèunalnikom po 
podatkovnem kablu USB ali povezavi Bluetooth 
in predmete v njej prenesite v raèunalnik ali pa jih 
z njim sinhronizirajte.

Nokia Lifeblog PC za osebni raèunalnik omogoèa 
enostavno brskanje in iskanje med predmeti, 
zbranimi v napravi. S pritiskom ene tipke prenesete 
po podatkovnem kablu USB ali vmesniku Bluetooth 
svoje najljub¹e fotografije, video posnetke, besedila 
in veèpredstavnostna sporoèila nazaj v svojo napravo.

Zbirko podatkov Nokia Lifeblog lahko varnostno 
kopirate na zdru¾ljiv trdi disk, CD, DVD, izmenljiv pogon 
ali omre¾ni pogon. Poleg tega lahko vsebine objavite 
v spletnem dnevniku.

Aplikacijo Nokia Lifeblog v svoji napravi za¾enete tako, 
da pritisnete  in izberete Aplikacije > Lifeblog.

Namestitev v raèunalnik 
Preden namestite aplikacijo Nokia Lifeblog v zdru¾ljiv 
raèunalnik, potrebujete:
• procesor 1 GHz Intel Pentium ali drugega enako 

zmogljivega, 128 MB RAM;
• 400 MB prostora na trdem disku (èe morate 

namestiti tudi programski opremi Microsoft DirectX 
in Nokia PC Suite);

• loèljivost 1024 x 768 slikovnih pik in 24-bitno 
barvno paleto;

• grafièno kartico z 32 MB;
• operacijski sistem Microsoft Windows 2000 

ali Windows XP.
25
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Èe ¾elite namestiti Nokia Lifeblog v raèunalnik:
1 Vstavite DVD, ki ste ga dobili z napravo.
2 Namestite programski paket Nokia PC Suite 

(vkljuèuje gonilnike za povezovalni kabel Nokia 
za povezavo prek vhoda USB).

3 Namestitev aplikacije Nokia Lifeblog PC 

Èe program Microsoft DirectX 9.0 ¹e ni name¹èen 
v va¹em raèunalniku, se namesti skupaj z aplikacijo 
Nokia Lifeblog PC.

Povezovanje mobilne naprave 
in raèunalnika
Èe ¾elite povezati mobilno napravo in zdru¾ljiv raèunalnik 
z zdru¾ljivim podatkovnim kablom USB:
1 Preverite, ali ste namestili programski paket 

Nokia PC Suite.
2 Podatkovni kabel USB pove¾ite z napravo in 

raèunalnikom. Ko mobilno napravo pove¾ete 
z raèunalnikom prviè po namestitvi opreme 
Nokia PC Suite, raèunalnik zanjo namesti posebne 
gonilnike. To lahko traja nekaj èasa.

3 Za¾enite aplikacijo Nokia Lifeblog za raèunalnik.

Èe ¾elite povezati mobilno napravo in zdru¾ljiv raèunalnik 
z uporabo brez¾iène tehnologije Bluetooth:
1 Preverite, ali ste v raèunalnik namestili programski 

paket Nokia PC Suite.
2 Mobilna naprava in raèunalnik morata biti 

seznanjena z uporabo brez¾iène tehnologije Bluetooth. 
Glejte priroènika za uporabo zbirke Nokia PC Suite 
in mobilne naprave.

3 Vklopite vmesnik Bluetooth v telefonu in raèunalniku. 
Podrobnosti poi¹èite v priroèniku naprave in 
dokumentaciji raèunalnika.

Kopiranje predmetov
Ko je naprava povezana z zdru¾ljivim raèunalnikom 
po kablu USB ali vmesniku Bluetooth, lahko predmete 
kopirate iz naprave v raèunalnik in obratno.

Èe ¾elite kopirati nove ali urejene predmete iz naprave 
v raèunalnik in izbrane predmete iz raèunalnika v napravo:
1 V raèunalniku za¾enite aplikacijo Nokia Lifeblog.
2 V aplikaciji Nokia Lifeblog PC izberite File > Copy from 

phone and to phone.

Novi predmeti so tako prekopirani iz naprave v raèunalnik. 
Predmeti v prikazu To phone v raèunalniku so prekopirani 
v napravo.
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Objavljanje v spletu
Èe ¾elite objaviti najbolj¹e predmete iz aplikacije 
Nokia Lifeblog, jih po¹ljite v zdru¾ljiv spletni dnevnik, 
da jih bodo videli tudi drugi.

Najprej morate pri ponudniku storitev spletnega dnevnika 
odpreti raèun, ustvariti enega ali veè dnevnikov, v katerem 
objavljate, in raèun spletnega dnevnika dodati v aplikacijo 
Nokia Lifeblog. Priporoèeni ponudnik spletnega dnevnika 
za Nokia Lifeblog je TypePad podjetja Six Apart, 
www.typepad.com.

V napravi v aplikaciji Nokia Lifeblog dodajte raèun 
spletnega dnevnika v nastavitve za spletni dnevnik. 
V zdru¾ljivem raèunalniku raèune urejate v oknu 
Edit blog accounts.

Èe ¾elite objaviti predmete iz naprave v spletu:
1 V mapi Èasovni trak ali Priljubljeno izberite predmete, 

ki jih ¾elite objaviti v spletu.
2 Izberite Mo¾nosti > Objavi v spletu.
3 Èe to funkcijo uporabljate prviè, aplikacija 

Nokia Lifeblog nalo¾i seznam dnevnikov iz stre¾nika 
spletnih dnevnikov.

4 Odpre se pogovorno okno za objavo v spletnem 
dnevniku. Na seznamu Objavi v: izberite spletni 
dnevnik, ki ga ¾elite uporabljati. Èe ste ustvarili nove 
spletne dnevnike in ¾elite posodobiti seznam spletnih 

dnevnikov, izberite Mo¾nosti > 
Osve¾i sezn. dnevnikov. 

5 Vnesite naslov in napis za objavo. V polje telesa 
besedila lahko napi¹ete tudi dalj¹e besedilo.

6 Ko ste vse pripravili, izberite Mo¾nosti > Po¹lji.

Èe ¾elite objaviti predmete iz raèunalnika v spletu:
1 V mapi Èasovni trak ali Priljubljeno izberite predmete 

(najveè 50), ki jih ¾elite objaviti v spletu.
2 Izberite File > Objavi v spletu. Odpre se prikaz 

Objavi v spletu.
3 Vnesite naslov in napis za objavo. V polje telesa 

besedila lahko napi¹ete tudi dalj¹e besedilo.
4 S seznama Objavi v: izberite spletni dnevnik, 

ki ga ¾elite uporabljati.
5 Ko je vse pripravljeno, kliknite Po¹lji.

Uva¾anje predmetov iz drugih virov
Poleg slik v zapisu .jpg, ki ste jih posneli s svojo napravo, 
lahko v aplikacijo Nokia Lifeblog uvozite tudi slike v zapisu 
.jpg, video posnetke .3gp in .mp4, zvoène datoteke .amr in 
besedilne datoteke .txt iz drugih virov (kot so CD, DVD ali 
mape na trdem disku zdru¾ljivega raèunalnika).

Èe ¾elite uvoziti slike ali video posnetke iz zdru¾ljivega 
raèunalnika v aplikacijo Nokia Lifeblog PC:
1 Izberite Èasovni trak ali Priljubljeno > File > Uvozi. 

Odpre se okno Uvozi.
27
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2 Prebrskajte slike, video posnetke, zvoke ali besedilne 
datoteke na seznamu ali pa se pomaknite do drugih 
map, da bi na¹li ¾eleno datoteko.

3 Izberite mapo, datoteko ali veè datotek. Vsebino lahko 
vidite v podoknu za predogled.

4 Mapo (vkljuèno s podmapami) ali izbrane datoteke 
uvozite tako, da kliknete Odpri.

Brskanje po èasovnem traku ali mapi 
Priljubljeno
Ko v raèunalniku za¾enete aplikacijo Nokia Lifeblog, 
se lahko na veè naèinov pomikate po prikazih Èasovni trak 
in Priljubljeno. Najhitreje je, èe uporabljate drsnik. 
Lahko tudi kliknete èasovno premico, da izberete datum, 
ali pa uporabite funkcijo Pojdi na datum ali pu¹èiène tipke.

Dodatne informacije
Veè informacij o storitvah spletnih dnevnikov in 
njihovi zdru¾ljivosti z aplikacijo Nokia Lifeblog lahko 
najdete na spletnem mestu www.nokia.com/lifeblog ali 
tako, da s pritiskom na F1 v aplikaciji Nokia Lifeblog 
v raèunalniku odprete pomoè za Nokia Lifeblog.

Nokia PC Suite 

Nokia PC Suite je programska zbirka za raèunalnik, 
ki jo lahko uporabljate z mobilno napravo Nokia.

Èe ¾elite namestiti in uporabljati programsko opremo 
Nokia PC Suite, potrebujete raèunalnik, ki ima name¹èen 
operacijski sistem Microsoft Windows 2000 ali XP in je 
zdru¾ljiv s prilo¾enim kablom USB ali pa opremljen 
z vmesnikom Bluetooth ali infrardeèim vmesnikom. 
Programsko opremo Nokia PC Suite morate namestiti 
v raèunalnik, da bi jo lahko uporabljali. Veè informacij 
najdete na DVD-ju, ki ste ga dobili z napravo.

Celotni priroènik za uporabo programskega paketa 
Nokia PC Suite je na voljo v elektronski obliki na DVD-ju. 
Za veè informacij in prenos najnovej¹e razlièice 
programske zbirke Nokia PC Suite obi¹èite 
www.nokia.com/pcsuite.

Med uporabnimi aplikacijami v programskem paketu 
Nokia PC Suite so:

Get Connected – s katero prviè pove¾ete svojo napravo 
z zdru¾ljivim raèunalnikom

Synchronize – s katero sinhronizirate imenik, koledar, 
opravila, bele¾ke in e-po¹tna sporoèila med svojo napravo 
in upraviteljem osebnih podatkov (PIM) na zdru¾ljivem 
raèunalniku
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Backup – ustvarite varnostne kopije podatkov v napravi 
ali obnovite shranjene podatke iz zdru¾ljivega raèunalnika 
v napravo;

Send text messages – ustvarite in po¹ljite besedilna 
sporoèila;

Store images – shranite slike in video posnetke iz svoje 
naprave v zdru¾ljiv raèunalnik;

File manager – z uporabo programa Windows Explorer 
(Raziskovalec) upravljajte vsebino map v napravi;

Transfer music – ustvarite in razvrstite datoteke 
z digitalno glasbo v zdru¾ljivem raèunalniku in jih 
prenesite v zdru¾ljive naprave;

Connect to the Internet – vzpostavite povezavo 
z omre¾jem, pri èemer svojo napravo uporabite kot modem.

Dodatne informacije
Za veè informacij in prenos najnovej¹e razlièice 
programske zbirke Nokia PC Suite obi¹èite 
www.nokia.com/pcsuite.

Adobe Photoshop Album 
Starter Edition 

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 vam z uporabo 
zdru¾ljivega raèunalnika pomaga iskati in popravljati slike 

ter jih dajati v souporabo. S to razlièico programske 
opreme Starter Edition lahko:
• Z oznakami organizirate slike tako, da jih 

zlahka najdete.
• Uporabite prikaz koledarja za pregled vseh slik na 

enem mestu.
• Popravite pogoste napake pri slikanju z enim klikom.
• Dajete slike v souporabo na razliène naèine: jih po¹ljete 

po e-po¹ti, jih tiskate doma ali pa jih po¹iljate 
v zdru¾ljive mobilne naprave.

Namestitev
Aplikacijo Starter Edition namestite z DVD-ja, ki ste 
ga dobili z mobilno napravo, v zdru¾ljiv raèunalnik. 
Za program Starter Edition potrebujete operacijski sistem 
Microsoft Windows 2000 (s servisnim paketom popravkov 
Service Pack 4 ali novej¹ega) ali XP (s servisnim paketom 
popravkov Service Pack 2 ali novej¹ega), program 
Nokia PC Suite 6.5 ali novej¹o razlièico za povezovanje 
naprave in raèunalnika ter program Apple QuickTime 6.5.1. 
ali novej¹o razlièico za gledanje in urejanje video 
posnetkov. 

Programski paket Nokia PC Suite je na DVD-ju, ki ste ga 
dobili z napravo. Èe v raèunalniku nimate name¹èenega 
programa Apple QuickTime, ga lahko namestite s spletne 
strani www.apple.com/quicktime/download. Upo¹tevajte 
navodila za namestitev, ki jih vidite na zaslonu.
29
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Prenos iz mobilne naprave v raèunalnik
Slike lahko iz telefona v program Starter Edition prenesete 
na dva naèina.

Samodejni prenos fotografij in video posnetkov v zdru¾ljiv 
raèunalnik:
1 Mobilno napravo pove¾ite z zdru¾ljivim raèunalnikom 

po zdru¾ljivem podatkovnem kablu USB. V raèunalniku 
se odpre pogovorno okno Adobe Photo Downloader, 
nove slike in video posnetki, posneti po zadnjem 
prenosu, pa so samodejno izbrani.

2 Za zaèetek prenosa kliknite Get Photos. Vse izbrane 
datoteke se uvozijo v program Starter Edition. 
Vsi albumi, ki ste jih ustvarili v mapi Galerija v napravi, 
se bodo samodejno prenesli v program Starter Edition 
in bodo prepoznani kot oznake.

3 Izberete lahko mo¾nost, da se datoteke po prenosu 
v program Starter Edition iz naprave zbri¹ejo.

Èe ¾elite omogoèiti ali onemogoèiti pojavljanje 
pogovornega okna Adobe Photo Downloader, 
z desno mi¹kino tipko kliknite ikono v opravilni vrstici.

Roèni prenos fotografij v zdru¾ljiv raèunalnik:
1 Napravo pove¾ite z zdru¾ljivim raèunalnikom 

po podatkovnem kablu USB ali povezavi Bluetooth.
2 Za¾enite program Starter Edition.

3 V vrstici z bli¾njicami kliknite Get photos > 
From Camera, Mobile Phone ali Card Reader. 
Odpre se Adobe Photo Downloader.

4 Za zaèetek prenosa kliknite Get Photos. Vse izbrane 
datoteke se uvozijo v program Starter Edition. 
Vsi albumi, ki ste jih ustvarili v mapi Galerija v napravi, 
se bodo samodejno prenesli v program Starter Edition 
in bodo prepoznani kot oznake. 

5 Potem ko so bile datoteke prenesene v program 
Starter Edition, jih lahko zbri¹ete iz naprave.

Prenos iz raèunalnika v mobilno 
napravo
Prenos urejenih fotografij in video posnetkov nazaj 
v mobilno napravo:
1 Napravo pove¾ite z zdru¾ljivim raèunalnikom po 

podatkovnem kablu USB ali povezavi Bluetooth.
2 Za¾enite program Starter Edition.
3 Izberite slike in video posnetke, ki jih ¾elite prenesti 

v napravo.
4 V vrstici z bli¾njicami kliknite mo¾nost Share in izberite 

Send to Mobile Phone.
5 Kliknite OK.
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Razvr¹èanje fotografij po datumu
Program Starter Edition samodejno razvrsti va¹e 
fotografije po datumih, da jih tako lahko la¾je poi¹èete. 
Fotografije lahko po datumih i¹èete na dva naèina: 
v prikazu zbirke slik (Photo Well) in prikazu koledarja 
(Calendar View).

Iskanje fotografij v zbirki:
1 V vrstici z bli¾njicami izberite Photo Well.
2 Na èasovnem traku pod vrstico z bli¾njicami izberite 

mesec, v katerem je nastala slika, ki jo ¾elite videti. 
Slike, posnete v tem mesecu, so prikazane v zbirki slik.

Iskanje fotografij v prikazu koledarja:
1 V vrstici z bli¾njicami izberite Calendar View.
2 V prikazu koledarja izberite dan in si oglejte vse slike, 

posnete na ta dan.
3 S pu¹èicami na vrhu koledarja se pomikajte od meseca 

do meseca.

Razvr¹èanje fotografij z uporabo oznak
Poi¹èite fotografije z uporabo kljuènih besed, kot so imena 
oseb, kraji, dogodki in druge lastnosti. Ko sliko oznaèite, 
si ni treba zapomniti imena datoteke, datuma ali mape 
za vsako sliko.

V vrstici z bli¾njicami kliknite Organize, da odprete 
podokno Tag.

Ustvarjanje lastnih oznak:
1 Click V podoknu Tag kliknite New in izberite New Tag.
2 V pogovornem oknu Create Tag z uporabo menija 

Category izberite, pod katero podkategorijo ¾elite 
uvrstiti oznako.

3 V polje Ime vnesite ime, ki ga ¾elite dodeliti oznaki.
4 V polje Note vnesite informacije o oznaki, 

ki jih ¾elite dodati.
5 Kliknite OK.

Oznaka se prika¾e v pogovornem oknu Tag, v izbrani 
kategoriji ali podkategoriji.

Za dodeljevanje oznak slikam, iz podokna Tag povlecite 
oznako na sliko v zbirki slik.

Èe ¾elite sliko najti, dvokliknite oznako v podoknu Tag; 
iskalnik najde vse slike z izbrano oznako.

Èe ¾elite zo¾iti izbor slik in skoèiti na doloèen mesec, 
kliknite vrstico na èasovnem traku. 

Èe v napravi ustvarite nov album, vanj dodate slike 
in jih prenesete v program Starter Edition, se informacije 
o albumu prika¾ejo kot nova oznaka pod Imported tags.

Popravljanje slik
Odpravljanje pogostih te¾av s fotografijami:
1 V zbirki slik izberite sliko.
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2 V vrstici z bli¾njicami izberite Fix photo. Starter Edition 
naredi kopijo izvirne slike, ki jo ¾elite urejati.
Za samodejno popravljanje slik izberite 
Auto Smart Fix.
Za roèno popravljanje slik izberite Fix Photo Window... 
in nato: 
General – Izbere samodejno popravljanje barve, ravni, 
kontrasta in ostrine.
Crop – Obre¾e sliko tako, da izbolj¹a kompozicijo ali 
poudari podobo.
Red Eye – Popravi uèinek rdeèih oèi, ki ga je 
povzroèila bliskavica.

Predvajanje in urejanje video posnetkov
Za predvajanje video posnetkov dvokliknite video posnetek 
in pod oknom za predvajanje kliknite Play.

Urejanje, prerazvr¹èanje in brisanje prizorov 
v video posnetkih:
1 Z desno mi¹kino tipko kliknite datoteko s posnetkom 

in izberite Edit Mobile Movie. V oknu za predvajanje 
vidite prvi kader video posnetka. Modra oznaka na 
èasovnem traku pod oknom za predvajanje oznaèuje 
kader, ki ga gledate.

2 Za predvajanje, zaèasno prekinitev, prekinitev, 
skok na zaèetek ali konec uporabite tipke pod oknom 
za predvajanje. Èe se ¾elite premikati po posnetku, 
povlecite modro oznako po èasovnem traku.

3 Èe ¾elite izbrati del video posnetka, da bi ga uredili, 
preuredili ali zbrisali, storite naslednje:
• Povlecite drsnika za izbiro, ki sta na zaèetku in koncu 

èasovnega traku.
• Za oznaèevanje zaèetnega èasa izbire pritisnite 

in dr¾ite tipko Shift in kliknite èasovni trak. 
Za oznaèevanje konènega èasa izbire pritisnite 
in dr¾ite tipko Ctrl in kliknite èasovni trak.

Potem, ko ste del posnetka izbrali, lahko povleèete 
vrstico za izbiro na èasovni trak.

4 Za brisanje izbranega dela posnetka v orodni vrstici 
kliknite Delete.
Za rezanje izbranega dela posnetka v orodni vrstici 
kliknite Crop.
Za kopiranje izbranega dela posnetka v orodni vrstici 
kliknite Crop. Modro oznako povlecite na ¾eleno toèko 
na èasovnem traku in kliknite Paste.

Dodatne informacije
Za dodatno pomoè o funkcijah programa v glavnem meniju 
izberite Help > Adobe Photoshop Album Help.

Veè informacij o programski opremi 
Starter Edition najdete na spletni strani 
www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.
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Adobe Premiere Elements 
Naslednja navodila so bila napisana na podlagi informacij 
o najnovej¹i razlièici zdru¾ljive programske opreme 
Adobe Premier Elements, ki je bila na voljo med pisanjem. 
Podrobnosti navodil kljub temu morda ne bodo toène, 
¹e posebno glede polo¾ajev razliènih mo¾nosti, saj se te 
spreminjajo.

Z raèunalni¹ko programsko opremo Adobe Premiere 
Elements lahko montirate ter urejate video posnetke 
in fotografije; dodajate uèinke, prehode, besedilo in zvok; 
izdelek shranite kot film v zapisu QuickTime ali kot 
datoteko v zapisu Windows Media ali pa video posnetke 
in fotografije neposredno zapi¹ete na zdru¾ljiv DVD. 

Èe ¾elite namestiti in uporabljati program Adobe Premiere 
Elements, potrebujete zdru¾ljiv raèunalnik z name¹èenim 
operacijskim sistemom Microsoft Windows XP. Preden 
zaènete uporabljati program Adobe Premiere Elements, 
ga morate namestiti v raèunalnik.

Za program Adobe Premiere Elements potrebujete:
• procesor Intel Pentium 4 ali Intel Celeron 1,3 GHz 

(ali zdru¾ljiv procesor, ki podpira SSE2); 
dvojedrni procesor ali tak, ki podpira tehnologijo 
Hyper Threading Technology; Pentium 4 3 GHz za 
video visoke loèljivosti (HDV);

• operacijski sistem Microsoft Windows XP 
(Home Edition ali Media Center Edition) s servisnim 
paketom popravkov Service Pack 2 ali novej¹im;

• 512 MB pomnilnika RAM; za video visoke 
loèljivosti 1 GB;

• 4 GB prostora na trdem disku za namestitev;
• pogon DVD-ROM (za shranjevanje na DVD je potreben 

zdru¾ljiv zapisovalnik DVD);
• loèljivost 1024 x 768 slikovnih pik v 16-bitni barvni 

paleti (XGA);
• gonilnike za zvok in zaslon, zdru¾ljive s programom 

Microsoft DirectX 9.

Program Adobe Premiere Elements podpira video zapise, 
kot so .3gp (samo za uvoz), .mpeg, QuickTime, Windows 
Media, JVC Everio (samo za uvoz), .asf (samo za uvoz), 
.wav, .wma (samo za uvoz), Dolby Digital Stereo, .psd 
(samo za uvoz); zvoène zapise .aiff, .mp3, in .wav; slikovne 
zapise, kot sta .png (samo za uvoz) in .jpeg. Popoln seznam 
zapisov datotek, ki jih program podpira, najdete v mapi 
Adobe Help Center v aplikaciji Adobe Premiere Elements. 
Kako odpreti Center za pomoè Adobe, si preberite 
v razdelku „Pomoè in navodila“ na strani 34.
33
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Namestitev programa Adobe Premiere 
Elements v raèunalnik
Èe ¾elite namestiti program Adobe Premiere Elements 
z DVD-ja v zdru¾ljiv raèunalnik, storite naslednje:
1 Zaprite vse aplikacije, odprte v raèunalniku in mobilni 

napravi.
2 DVD, ki ste ga dobili v standardnem prodajnem paketu, 

vstavite v DVD-pogon raèunalnika.
3 V meniju Install Software izberite Adobe Premiere 

Elements.
4 Upo¹tevajte navodila, ki jih vidite na zaslonu.

Pomoè in navodila
Èe ¾elite podrobnej¹e informacije o programu Adobe 
Premiere Elements, v glavnem prikazu izberite Help > 
Premiere Elements Help, da se odpre Adobe Help Center, 
v katerem je prav tako veè koristnih navodil. Oglejte si 
tudi podokno How to v prikazu Edit programa Adobe 
Premiere Elements.

Ustvarjanje video posnetka
Aplikacija Adobe Premiere Elements ima ¹tiri dejavne 
delovne prostore: Edit in DVD. Ko za¾enete aplikacijo, 
je privzeti delovni prostor Edit (Urejanje). Drug delovni 

prostor odprete tako, da pritisnete ¾eleno tipko v zgornjem 
desnem delu prostora Edit.

Delovni prostor Edit je glavni delovni prostor, kjer lahko 
datoteke predvajate na èasovnem traku in jih urejate. 
V delovnem prostoru Titles lahko dodajate naslove, 
ime avtorja in napise; v delovnem prostoru DVD pa 
lahko video posnetek zapi¹ete na zdru¾ljiv DVD.

Zaèetek novega projekta
V programu Adobe Premiere Elements lahko ustvarjate 
projekte, v katerih izbrane video in zvoène posnetke, 
fotografije, uèinke, prehode in naslove zdru¾ite v film. 
Èe ¾elite zaèeti nov projekt in mu dodati predstavnostne 
datoteke, storite naslednje:
1 Za¾enite program Adobe Premiere Elements.
2 V prikazu Welcome izberite New project.
3 V pogovornem oknu New project vnesite ime projekta 

in izberite OK.

Ko je ime vneseno, lahko projektu dodate 
predstavnostne datoteke.

Dodajanje predstavnostnih datotek projektu
Projektu dodate shranjene video in zvoène posnetke 
ter fotografije tako, da kliknete gumb Get Media 
v vrstici z bli¾njicami. Datoteke lahko i¹èete in izbirate 
v zdru¾ljivem raèunalniku in na zdru¾ljivem izmenljivem 
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disku ali pa uporabite zdru¾ljiv podatkovni kabel USB, 
da bi jih poiskali in izbrali v mobilni napravi.

Izbrane datoteke so v podoknu Media. Èe ¾elite 
uporabiti ¾eleni posnetek, pridr¾ite levi gumb mi¹ke in 
povlecite posnetek iz podokna Media na èasovni trak. 
Posnetke lahko na èasovnem traku razvrstite v zaporedju, 
v katerem ¾elite, da so prikazani, lahko pa jih tudi obre¾ete 
in izre¾ete. Veè informacij najdete v mapi Adobe Help 
Center. Kako odpreti Center za pomoè Adobe, si preberite 
v razdelku „Pomoè in navodila“ na strani 34.

Urejanje slik in video posnetkov
Video posnetkom lahko dodate uèinke, na primer 
vrtenje ali naklone, in prehode, na primer postopno 
prikazovanje/pojemanje slike ali postopne prehode. 
Urejate lahko tudi barvo in svetlost.

Uèinek ali prehod uporabite tako, da v podoknu Effects 
and transitions izberete ¾elen uèinek ali prehod in ga 
povleèete v posnetek na èasovnem traku.

Èe ¾elite video posnetkom, ki ste jih ustvarili, dodati naslov, 
ime avtorja ali napise, v prikazu Titles izberite ¾eleni naslov 
ali pa uporabite predlogo.

Souporaba video posnetkov
S programom Adobe Premiere Elements lahko video 
posnetke zapi¹ete na zdru¾ljiv DVD in jih gledate na 

zdru¾ljivem televizorju. Video posnetke lahko tudi izvozite 
v drugo obliko zapisa in jih daste v spletno souporabo.

Zapisovanje video posnetka na DVD
V delovnem prostoru DVD izberite eno od dveh vrst 
DVD-jev: DVD za samodejno predvajanje, ki ne vsebuje 
menijev, ali DVD, ki temelji na meniju, v katerem lahko 
izberete razliène prizore, menije in predloge.

Za predogled DVD-ja v delovnem prostoru DVD izberite 
Preview DVD in pritisnite Play.

Nastavitve delovnega prostora DVD spremenite tako, 
da preden film zapi¹ete na zdru¾ljiv DVD, v podoknu 
Layout izberete Burn DVD. Glejte „Nastavitve za DVD“ 
na strani 35.

Film zapi¹ete na zdru¾ljiv DVD tako, da izberete Burn.

Nastavitve za DVD
Preden video posnetek zapi¹ete na zdru¾ljiv DVD, 
lahko uredite nastavitve za DVD. Izberite, ali ¾elite video 
posnetek zapisati neposredno na DVD ali shraniti v mapo 
na trdem disku raèunalnika; prilagoditi kakovost DVD-ja in 
izbrati TV-standard za svoje obmoèje. Privzeta nastavitev 
kakovosti DVD-ja je Fit to disc. Aplikacija Adobe Premiere 
Elements prilagodi posnetek razpolo¾ljivemu prostoru in 
ga stisne samo toliko, kolikor je potrebno, da se ohrani èim 
bolj¹a kakovost. Stiskanje lahko traja precej èasa, kar je 
odvisno od dol¾ine in strukture video posnetka.
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Izva¾anje video posnetkov v drug zapis datoteke
Èe ¾elite video posnetek dati v spletno souporabo, 
ga lahko izvozite v drug zapis datoteke, kot sta QuickTime 
ali Windows Media za internet. Datoteko izvozite v drug 
zapis tako, da v vrstici z bli¾njicami pritisnete tipko Export.

Popoln seznam zapisov datotek, ki jih program podpira, 
najdete v mapi Adobe Help Center v aplikaciji Adobe 
Premiere Elements. Kako odpreti Center za pomoè 
Adobe, si preberite v razdelku „Pomoè in navodila“ 
na strani 34.


