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Назад Даље

Мени Још

Кратак преглед
брз преглед

Преглед телефона
Хајде да почнемо. Водићемо вас кроз почетна подешавања и 
упознати вас са функцијама телефона. 

Напомена: Ажурирања софтвера су честа, па ваш телефон 
може мало да се разликује.

Google Play продавница

12:36

830°
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Дугмад за контролу 
јачине звука

Дугме за 
укључивање

Микро USB/
пуњачМикрофон

Предња камера

Прикључак 
за 

слушалице/
ТВ антену

Лежишта за 
SIM и microSD 
картице

Притисните:
укључивање/
искључивање 
екрана.
Притисните и 
задржите: 
укључивање/
искључивање 
телефона.

Назад
Почетна
Преглед

Задња 
камера 

Сензор 
отиска прста

(само за 
Moto G4 Plus)

Савети и трикови
• Почетак: Спремни сте да почнете? Погледајте „Почетак“.

• Најпопуларније теме: Желите само брз преглед онога што 
ваш телефон пружа? Погледајте „Популарне теме“.

• Помоћ: Одговори на сва питања у вези са новим 
телефоном, на телефону. Додирните Апликације  > 

Помоћ. Желите још више? Погледајте „Пронађите помоћ 
и још тога“.

Напомена: Одређене апликације и функције можда неће бити 
доступне у неким земљама.

Овај производ je усклађен са применљивим 
националним и међународним смерницама за 
излагање РФ зрачењу (SAR смернице) када се користи 

уобичајено уз главу или када се носи на раздаљини од 1,5 цм 
од тела. SAR смернице садрже значајну безбедносну маргину 
која је направљена да би се осигурала безбедност свих особа, 
без обзира на старост и здравствено стање.

Да бисте видели SAR вредности за ваш телефон, посетите 
https://motorola.com/sar. Да бисте видели додатне SAR 
информације на телефону, додирните Апликације  > 
Подешавања > Правне информације > РФ информације. Да 
бисте видели информације на вебу, посетите 
www.motorola.com/rfhealth. 

Опрез: Пре употребе телефона прочитајте безбедносне 
информације, информације о регулативи и правне 
информације на www.motorola.com/device-legal.

Кратак преглед
   Преглед телефона
   Популарне теме
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Мени Још

Кратак преглед

Популарне теме
Погледајте шта све ваш телефон може.

Брзо пронађите следеће ствари: 
Wi-Fi, режим рада у авиону и лампа.

„Брза подешавања“

Примицање прстију, зум, померање 
итд.

„Команде и покрети“

Избор нове позадине, звукова итд. „Преуређивање 
почетног екрана“

Више мегапиксела за јасније 
фотографије.

„Фотографисање“

Приступ интернету. „Прегледање“

Прегледање, куповина и преузимање 
апликација.

„Преузимање 
апликација“

Заштита информација. Подешавање 
лозинке итд.

„Заштита“

Никада више се нећете изгубити. „Локација и 
навигација“

Уштеда на преносу података. 
Коришћење Wi-Fi везе.

„Wi-Fi мреже“

Заглавили сте се? Збуњени сте? „Апликација Помоћ“

Кратак преглед
   Преглед телефона
   Популарне теме
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Почетак
хајде да вас припремимо за рад

Скидање задњег поклопца
Ако је потребно да убаците SIM и меморијску картицу, скините 
задњи поклопац.

Опрез: Немојте да користите алатке за уклањање поклопца јер 
на тај начин можете да оштетите телефон.

Скините задњи поклопац.

Окрените телефон екраном 
надоле. Ставите нокат у усек у 
доњем углу.

Палцем притисните средину 
задњег поклопца.

Одвојите поклопац.

1.

2.

3. 

Убацивање картица и укључивање 
телефона
Убаците нано SIM и опционалну microSD картицу. 
Опрез: Обавезно користите одговарајућу величину SIM картица 
и немојте да сечете SIM картице.

Напомена: У неким земљама можете да користите другу 
SIM картицу. 

За микро SIM картице:
Гурните микро SIM 
картицу директно у 
лежиште тако да 
златни контакти буду 
окренути надоле. 
Напомена: Немојте 
да користите адаптер.

Микро SIM

За нано SIM картице:
Ставите нано SIM картицу у 
адаптер и окрените је. 
Гурните адаптер у лежиште 
за SIM картицу тако да 
златни контакти буду 
окренути надоле. 

Нано SIM

Окрените.

Телефон може да буде испоручен са уметнутим 
адаптерима за нано SIM.
Извуците адаптере за SIM картице. 

Напомена: За микро SIM 
картице није потребан 
адаптер.

Почетак
   Скидање задњег поклопца
   Убацивање картица и укључивање 
телефона

   Трајање батерије
   Пријављивање
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Мени Још

Почетак

Савет: Притисните дугме за укључивање да бисте 
деактивирали или активирали екран. Притисните га и задржите 
да бисте укључили/искључили телефон.

Напуните батерију и укључите телефон.

Притисните и 
задржите дугме за 
укључивање док се 
екран не укључи.

Убаците опционалну меморијску 
картицу. 

м
икро SD

м
икро SD

SIM
 1

SIM
 1

microSD
(опционално)

Напомена: Потпуно 
напуните батерију 
телефона пре 
употребе.

Подешавање телефона са две SIM картице
Телефон са две SIM картице вам омогућава да користите једну 
или две SIM картице. Ако је у телефон убачена само једна SIM 
картица, спреман је за употребу. Када су убачене две картице, 
можете да користите једну од њих или обе.

Да бисте подесили телефон тако да користи две SIM картице, 
убаците обе картице, укључите телефон и пратите упите. Да 
бисте завршили подешавање две SIM картице, надоле 
превуците статусну траку у врху почетног екрана и додирните 
Добро дошли у телефон са две SIM картице.

Савет: Када су убачене две SIM картице у врху почетног екрана 
се приказује .

Обављање позива са две SIM картице
Можете да изаберете која SIM картица ће се користити за 
одлазне позиве. Телефон вас аутоматски путем обавештења 
пита да омогућите ову функцију. Можете и да је омогућите било 
када тако што ћете додирнути Апликације > 

Подешавања > SIM картице > Аутоматски избор 
SIM картице.

Напомена: Да бисте брзо отворили подешавања, са два прста 
превуците статусну траку надоле и додирните .

Почетак
   Скидање задњег поклопца
   Убацивање картица и укључивање 
телефона

   Трајање батерије
   Пријављивање



Назад Даље

Мени Још

Почетак

Трајање батерије
Ваш телефон је попут малог рачунара који муњевитом брзином 
обрађује огромне количине информација и апликација. У 
зависности од тога шта користите, то може да троши пуно 
енергије.

Када се телефон не помера, не пуни или не користи одређено 
време, непотребни позадински процеси се затварају ради 
оптимизовања трајања батерије. 

Да бисте видели шта троши батерију, додирните 
Апликације >  Подешавања > Батерија.

Да бисте укључили режим уштеде батерије, додирните 
Апликације  >  Подешавања > Батерија, па Мени  > 
Уштеда батерије.

Напомена: Да бисте брзо отворили подешавања, са два прста 
превуците статусну траку надоле и додирните .

Савети и трикови
Да бисте још више уштедели батерију између пуњења, можете 
да смањите:

• Коришћење Bluetooth™ везе: Додирните Апликације  > 
Подешавања, па Bluetooth да бисте га искључили када вам 
није потребан.

• Коришћење GPS-а: Додирните Апликације  >  
Подешавања > Локација > Режим > Уштеда батерије да 
бисте искључили GPS праћење.

• Осветљеност екрана: Додирните Апликације  > 
Подешавања > Екран > Ниво осветљености > (померите 
клизач за интензитет налево). Проверите да ли је укључена 
Прилагодљива осветљеност.

• Временско ограничење за деактивирање екрана: Додирните 
Апликације  >  Подешавања > Екран > Спавање > 
(краће подешавање).

• Активност апликација које се ретко користе: Додирните 
Апликације  >  Подешавања > Батерија, па Мени  > 
Оптимизовање батерије > Све апликације. Додирните 
апликацију коју желите да подесите, па додирните 
Оптимизуј.

• Виџете који стримују информације на почетни екран, као што 
су вести или временска прогноза.

• Број некоришћених интернет налога које сте регистровали: 
Додирните Апликације  >  Подешавања > Налози. 
Додирните налог који желите да уклоните. Поново га 
додирните, па додирните Мени  > Уклони налог.

• Снимање или гледање видеа, слушање музике или 
фотографисање.

Упозорење: Немојте сами да уклањате или да мењате 
батерију. Тиме можете да оштетите батерију и да изазовете 
опекотине или повреде. Ако телефон престане да реагује, 
покушајте са поновним покретањем – притисните и задржите 
дугме за укључивање док се екран не искључи и телефон 
поново покрене.

Почетак
   Скидање задњег поклопца
   Убацивање картица и укључивање 
телефона

   Трајање батерије
   Пријављивање
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Почетак

Пријављивање
Само пратите упите на екрану да бисте почели.

Ако користите Gmail™, већ имате Google™ налог, а ако га не 
користите, можете да отворите налог током подешавања. 
Пријављивање на Google налог вам омогућава да приступате, 
синхронизујете и правите резервне копије података. 
Приступајте Google апликацијама, контактима, календару, 
фотографијама итд.

Додавање налога

ПРЕСКОЧИ

Пријавите се да бисте на најбољи 
начин искористили уређај.

Унесите имејл

Или отворите нови налог

Пријавите се да бисте 
приступили и синхронизовали 
контакте, календар и 
фотографије.

Савети и трикови
• Wi-Fi мрежа: Да бисте брже приступали интернету или 
уштедели на мобилним подацима, са два прста превуците 
статусну траку надоле, додирните , па Wi-Fi. Више 
информација је доступно у одељку „Wi-Fi мреже“.

• Налози: Да бисте додавали, мењали или брисали налоге, 
додирните Апликације  >  Подешавања > Налози, па  
Додај налог. Да бисте подесили имејл налоге, погледајте 
„Имејл“.

Помоћ у вези са Google налогом потражите на 
www.google.com/accounts.

Напомена: Овај телефон подржава апликације и услуге које 
захтевају пренос великих количина података, па проверите да 
ли ваш тарифни пакет испуњава потребе. Детаљне 
информације потражите од оператера.

Почетак
   Скидање задњег поклопца
   Убацивање картица и укључивање 
телефона

   Трајање батерије
   Пријављивање
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Почетни екран и апликације
омогућен је брз приступ

Брзи почетак: почетни екран и 
апликације

Почетни екран је оно што видите када први пут укључите 
телефон. Са њега можете да истражујете апликације и други 
садржај. 

• Претрага: Унесите текст у Google поље за претрагу у врху 
почетног екрана или додирните  за гласовну претрагу. 

• Отварање листе апликација: да бисте видели апликације, 
додирните Апликације . 

830°

36
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Google Play продавница

12:36

Кажите „Ok Google“

Откуцајте термине за 
претрагу или кажите 
„OK, Google“.

Додирните Апликације        да 
бисте видели све апликације.

Превуците надоле помоћу 
једног прста за обавештења 
или помоћу два прста за 
профиле и подешавања.

Додирните и задржите на 
празном месту да бисте 
променили виџете, 
позадину итд.

Савети и трикови
• Виџети: Да бисте на почетни екран додали виџете попут 
сата, интерактивног календара итд, додирните и задржите 
празно место на почетном екрану, па додирните ВИЏЕТИ.

• Странице: Да бисте додали страницу, превуците апликацију 
до десне ивице екрана док се не појави бела трака. Можете 
да додате више страница. Да бисте видели друге странице 
са пречицама и виџетима, превуците почетни екран налево.

• Google Now™: Додирните и задржите Почетна . Након 
подешавања можете да му приступите тако што ћете 
превући надесно са почетног екрана. Више информација 
потражите у одељку „Google Now™“.

• Подешавања: Да бисте брзо отворили подешавања, са два 
прста превуците статусну траку надоле. Да бисте отворили 
додатна подешавања, додирните .

• Пречице: Додирните Апликације , додирните и задржите 
апликацију, а затим је превуците на неку од страница 
почетног екрана. Да бисте видели све апликације, додирните 
Апликације . 

• Апликације: Да бисте уклонили апликацију са странице 
почетног екрана, додирните је и задржите, а затим је 
превуците на Уклони. Апликација се не уклања са 
телефона, само са почетног екрана.

Да бисте деинсталирали апликација са почетног екрана, 
додирните и задржите апликацију, а затим је превуците на 
Деинсталирај. (Ако не можете да деинсталирате неке 
апликације, погледајте „Управљање апликацијама“). 

Почетни екран и апликације
   Брзи почетак: почетни екран и апликације
   Апликација Помоћ
   Претрага
   Статус и обавештења
   Јачина звука и прекидање
   Не узнемиравај
   Преузимање апликација
   Управљање апликацијама
   Ажурирање телефона
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Почетни екран и апликације

Савет: Да бисте брзо приказали информације о апликацији, 
додирните Апликације , додирните и задржите 
апликацију, а затим је превуците на Информације о 
апликацији.

• Прилагођавање: Више информација о мењању почетног 
екрана потражите у одељку „Преуређивање почетног 
екрана“.

Апликација Помоћ
Погледајте упутство. Прочитајте упутство. Сазнајте било шта о 
телефону.

Пронађите: Апликације  >  Помоћ

Покажи ми како (корак по корак)

Почетна

Речник икона

Видео снимци са упутствима

Сазнајте о Motorola функцијама

Персонализујте уређај

Истражите

Прво оно најважније

Нови сте корисник оперативног 
система Android?

Почетак рада

Откријте апликације

Желимо да вам препоручимо 
неколико промена.

Гледајте упутства, читајте 
водиче итд.

Савет: У скоро свакој Google апликацији можете да додирнете 
Мени  > Помоћ да бисте добили помоћ за ту апликацију. 
Можете да погледате и Google центре за помоћ онлајн на 
www.google.com/support.

Претрага
На почетном екрану додирните Google поље за претрагу ако 
желите текстуалну претрагу или додирните  за гласовну 
претрагу.

Док куцате, испод поља за претрагу приказују се предлози:

• Да бисте искористили предлог за претрагу, додирните га.

• Да бисте обавили претрагу помоћу текста у пољу за 
претрагу, додирните  на тастатури.

Савет: Да бисте затворили тастатуру, додирните .

Статус и обавештења
Иконе са леве стране у врху екрана вас обавештавају о новим 
порукама или догађајима. Ако не знате шта икона значи, 
превуците статусну траку надоле да бисте приказали детаље.

Савет: Добијате превише обавештења? Додирните и задржите 
обавештење да бисте видели која апликација вам их шаље. 
Затим можете да их искључите. 
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Савет: Да бисте брзо променили уобичајена подешавања, са 
два прста превуците статусну траку надоле. Више информација 
потражите у одељку „Брза подешавања“.

Иконе са десне стране у врху екрана обавештавају вас о 
статусу телефона:

Напомена: Апликације које преузмете са портала Google 
Play™ могу да приказују друге иконе на статусној траци ради 
обавештавања о одређеним догађајима.

 Јачина мрежног сигнала  Без звука

/  Wi-Fi је у домету/остварена 
је веза

 Вибрација

 Bluetooth је укључен  Приоритет

 Режим рада у авиону  Аларм је 
подешен

/  Батерија се 
пуни/напуњена је

 Упозорење

12:36Понедељак, 5. октобар

Недељни састанак запослених

10:13

10:14
867

2

10:30–11:30

3 нове поруке
email.test@googlemail.com

Крег Танер

Обришите обавештења.

Превуците надоле да бисте 
видели обавештења.

Савет: Да бисте обрисали 
само једно, брзо га превуците 
налево или надесно.

Јачина звука и прекидање
Помоћу дугмади за јачину звука са стране изаберите јачину 
звука од велике до вибрације . 

Да бисте искључили све звукове осим аларма, потпуно 
смањите јачину звука.

Не узнемиравај
Да бисте приступили функцији Не узнемиравај, са два прста 
превуците статусну траку надоле и додирните Не узнемиравај. 

Додирните једну од следећих опција:

• Потпуна тишина: Искључите све звукове и аларме. 
Заобиђите подешавања звука из других апликација. 
Подесите колико дуго ће телефон остати у овом режиму или 
изаберите неодређени период. 

• Само аларми: Подесите колико дуго желите да се 
оглашавају само аларми или изаберите неодређени период. 
Додирните ЈОШ ПОДЕШАВАЊА да бисте прилагодили шта 
ће се још оглашавати.

Подесите јачину звука за 
мелодију звона, медије или 
аларм помоћу дугмади за 
јачину звука са стране.

Додирните да бисте приказали 
све команде за јачину звука. 
Додирните поново да бисте 
приказали само јачину звука 
мелодије звона.
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• Само приоритети: Подесите колико дуго желите да се 
оглашавају само приоритетни звукови или изаберите 
неодређени период. Додирните ЈОШ ПОДЕШАВАЊА бисте 
прилагодили шта ће се оглашавати.

Савет: Да бисте направили изузетак за поновљене позиве који 
дозвољава позив од исте особе у року од 15 минута, додирните 
ЈОШ ПОДЕШАВАЊА > Дозволи само приоритетне > 
Поновљени позиви.

Преузимање апликација
Google Play™
Преузимајте музику, филмове, књиге, апликације, игре и други 
садржај.

Пронађите: Апликације  >  Play продавница

• Проналажење: Да бисте претражили апликације, 
додирните .

• Преузимање: Да бисте преузели апликацију коју сте 
пронашли, додирните је да бисте видели детаље, па 
додирните ИНСТАЛИРАЈ или цену.

• Дељење: Да бисте делили апликацију коју сте пронашли на 
порталу Google Play, додирните је да бисте видели детаље, 
па додирните .

• Поновно инсталирање: Да бисте приказали или поново 
инсталирали апликације које сте преузели са портала 
Google Play, додирните  > Моје апликације и игре.

• Помоћу рачунара: Да бисте пронашли апликације и 
управљали њима са било којег рачунара, посетите 
http://play.google.com помоћу Google налога и лозинке.

На тај начин можете да прегледате апликације на великом 
екрану, да управљате апликацијама на више уређаја (попут 
телефона и таблет рачунара), па чак и да подешавате 
преузимање нових апликација на уређаје.

• Уживајте у музици, филмовима, књигама и другом 
садржају: Google Play можете да користите и за преузимање 
музике, филмова, књига и другог садржаја. Погледајте 
„Google Play™“ и „Play музика“.

• Пронађите помоћ: Да бисте пронашли помоћ и подршку, 
додирните .

Апликације са веба
Апликације можете да набављате преко других онлајн 
продавница апликација помоћу прегледача.

Савет: Пажљиво бирајте апликације и ажурирања зато што 
неке од њих могу да утичу на перформансе телефона – 
погледајте „Пажљиво бирајте“.

Напомена: Приликом инсталације апликације обавезно 
прочитајте упозорења која вам саопштавају којим 
информацијама ће апликација приступати. Ако не желите да 
апликација приступа тим информацијама, откажите 
инсталацију.
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Да бисте на телефону омогућили инсталирање апликација које 
нису са портала Google Play, додирните Апликације  > 

Подешавања > Безбедност, а затим додирните 
Непознати извори.

Информације о преузимању датотека из прегледача потражите 
у одељку „Преузимање“.

Пажљиво бирајте
Ево неколико савета:

• Да бисте спречили појаву шпијунског софтвера, phishing-а 
или вируса, користите апликације са поузданих сајтова, као 
што је Google Play.

• Пре инсталације проверите оцене и коментаре за апликацију 
на порталу Google Play.

• Ако сумњате у ниво безбедности апликације, немојте да је 
инсталирате.

• Апликације заузимају простор у меморији, преносе податке, 
троше батерију и заузимају процесор – неке више од 
осталих. Ако нисте задовољни тиме колико апликација 
заузима меморије, троши података, батерије и процесорске 
снаге, деинсталирајте је. 

• Надгледајте приступ деце апликацијама да бисте спречили 
излагање неприкладном садржају.

• Неке апликације можда не пружају потпуно тачне 
информације. Водите рачуна, посебно када је у питању ваше 
здравље.

Поставите дозволе за апликације
Дозвола ће се тражити само приликом коришћења одређене 
функције у апликацији, уместо тражења свих дозвола одједном 
приликом инсталирања апликације. 

Да бисте у сваком тренутку изменили подешавања дозвола за 
апликацију, додирните Апликације  >  Подешавања > 
Апликације, па изаберите апликацију и додирните Дозволе.

Да бисте у сваком тренутку изменили дозволе по типу 
апликације (као што је календар или камера), додирните 
Апликације  >  Подешавања > Апликације, па додирните 

 Подешавања > Дозволе за апликације.

Управљање апликацијама
Пронађите: Апликације , а затим превуците лево да бисте 
прегледали апликације

Савет: Последње коришћене апликације се приказују на врху.

Да бисте затворили екран са апликацијама, додирните 
Почетна  или Назад .

• Деинсталирање апликација: Да бисте уклонили апликацију 
са странице почетног екрана, додирните и задржите 
апликацију, а затим је превуците на Уклони. Апликација се 
не уклања са телефона, само са почетног екрана. Додирните 
Апликације  >  Подешавања > Апликације. 
Додирните апликацију, па додирните ОНЕМОГУЋИ или 
ДЕИНСТАЛИРАЈ (ако је доступно).
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ОНЕМОГУЋИ уклања апликацију из менија – да бисте је 
ОМОГУЋИЛИ, поново отворите овај прозор и додирните 
ОМОГУЋИ (онемогућене апликације налазе се у дну листе).

Ако апликација блокира телефон чим га укључите, поново га 
покрените у безбедном режиму: искључите телефон, а затим 
га поново укључите – када се током укључивања прикаже 
„Motorola“ логотип, притисните оба дугмета за јачину звука и 
задржите док се не прикаже почетни екран уз поруку 
Безбедни режим у доњем левом углу. Затим покушајте да 
уклоните апликацију.

• Поновно инсталирање апликација: Да бисте поново 
инсталирали апликације са портала Google Play, додирните 
Апликације  >  Play продавница, па додирните  > 
Моје апликације и игре. Апликације које сте претходно 
преузели наведене су и листи и доступне су за преузимање.

• Приказивање детаља о апликацији: Додирните 
Апликације , додирните и задржите апликацију, а затим је 
превуците на Информације о апликацији.

• Приказивање информација о преносу података за 
апликације: Да бисте приказали које апликације преносе 
највише података, додирните Апликације  >  
Подешавања > Коришћење података. Више информација 
потражите у одељку „Пренос података“.

Ажурирање телефона
Помоћу телефона или рачунара проверавајте да ли постоје 
ажурирања софтвера за телефон, преузимајте их и 
исталирајте:

• Помоћу телефона:

Ако вас телефон обавести да постоји ажурирање, пратите 
упутства како бисте га преузели и инсталирали.

Да бисте ручно проверили да ли постоје ажурирања, 
додирните Апликације  >  Подешавања > 
О телефону > Системска ажурирања.

Препоручујемо вам да ажурирања преузимате помоћу Wi-Fi 
везе. Мобилна ажурирања могу да буду прилично велика 
(25 MB или већа) и да можда нису доступна у свим земљама. 
Ако мобилно ажурирање није доступно у вашој земљи, 
ажурирајте помоћу рачунара.

Напомена: Приликом ажурирања телефона проверите да ли је 
батерија довољно напуњена за успешан завршетак ажурирања.

• Помоћу рачунара:

На рачунару посетите www.motorola.com/update.
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Апликација Moto
погледајте шта све могу

Откријте функције апликације Moto
Апликација Moto може да вам поједностави живот и да вам 
помогне. Само пратите упите да бисте сазнали више. 

Пронађите:  Апликације  >  Moto

• Радње: Сазнајте како да отворите камеру помоћу два потеза 
ручног зглоба и функције Брзо снимање. Такође можете да 
укључите/искључите лампу тако што ћете двапут затрести. 

• Екран: Прегледајте поруке, позиве и друга обавештења чак 
и када је телефон у стању мировања.

12:36

Напомена: Ваш телефон можда нема све функције.

Савети и трикови
• Желите да сакријете осетљива или приватна обавештења? 
Додирните Апликације  >  Moto > Екран > Блокирај 
апликације и подесите које апликације могу да приказују 
обавештења и у којој мери.

• Прикажите листу гласовних команди тако што ћете 
додирнути микрофон и рећи „Help“.

• Двапут затресите да бисте укључили лампу. Додирните 
Апликације  >  Moto > Радње > Активирање лампе 
двоструким покретом сецкања.

• Окрените телефон екраном надоле када не желите 
узнемиравање. Додирните Апликације  >  Moto > 
Радње > Окретање за Не узнемиравај. 

Савет: Да бисте изабрали подешавања за функцију Не 
узнемиравај, додирните Апликације  > 

Подешавања > Звук и обавештења > Не узнемиравај.

• Желите да телефон престане да звони када га подигнете? 
Подесите га тако да пређе на режим вибрације. Додирните 
Апликације  >  Moto > Радње > Подигните за крај 
звоњења.

Апликација Moto
   Откријте функције апликације Moto
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Управљање и прилагођавање
како функционише и изгледа

Брзи почетак: управљање и 
прилагођавање

Преузмите контролу над телефоном:

• Додирујте, притискајте и говорите: Научите покрете и 
команде за телефон. Погледајте „Команде и покрети“.

• Промените звукове и друге ствари: Да бисте на почетни 
екран поставили виџете попут сата, интерактивног 
календара итд, погледајте „Прилагођавање звукова и 
изгледа“.

830°

36
12

Google Play продавница

12:36

Кажите „Ok Google“

Додирните пречицу да бисте 
отворили. Додирните и задржите 
да бисте преместили или 
избрисали.

Додирните и задржите празно 
место да бисте променили 
позадину.

Превлачите пречице једне 
преко других да бисте 
направили директоријум.

Превуците надоле са два прста 
да бисте видели брза 
подешавања. Превуците надоле 
једним прстом да бисте видели 
обавештења.

Савети и трикови
• Говорите: Додирните  у прозору за претрагу или  на 
тастатури. 

• Додате страницу почетног екрана: Превуците икону до 
десне ивице екрана док се не појави бела трака. Можете да 
додате више страница. 

• Брза подешавања: Да бисте променили Wi-Fi, Bluetooth, 
Режим рада у авиону и друга подешавања, са два прста 
превуците статусну траку надоле. За још више подешавања, 
додирните  Подешавања.

• Не можете да пронађете подешавање? Додирните 
Апликације  >  Подешавања > .

Команде и покрети
Додир
Снађите се:

• Додиривање: Изаберите икону или опцију.

• Додиривање и задржавање: погледајте још опција.

• Превлачење: Премештајте ставке на почетном екрану.

• Превлачење прстом: Крећите се кроз листе или између 
екрана.

• Раздвајање/спајање прстију или двоструко додиривање: 
Увећавајте/умањујте приказ веб сајтова, фотографија и 
мапа.
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• Закретање: Закрените мапу помоћу два прста да бисте је 
ротирали или је повуците надоле помоћу два прста како 
бисте је нагнули.

• Увртање ручног зглоба: Уврните ручни зглоб да бисте 
отворили камеру док чврсто држите телефон. Погледајте 
„Фотографије и видео снимци“.

• Затресање двапут: Направите покрет затресања да бисте 
укључили лампу док чврсто држите телефон. Погледајте 
„Брза подешавања“.

• Окретање: Поставите телефон екраном надоле да бисте 
активирали режим Не узнемиравај. Погледајте „Апликација 
Moto“.

• Утишавање подизањем: Подигните телефон док звони да 
бисте искључили звоно и пребацили га на вибрацију. 
Погледајте „Апликација Moto“.

• Назад: Додирните Назад  да бисте се вратили на 
претходни екран.

• Почетна: Додирните Почетна  да бисте се вратили на 
почетни екран.

• Преглед: Додирните Преглед  да бисте видели скорашње 
апликације (или картице прегледача), па додирните 
апликацију да бисте је поново отворили. Да бисте уклонили 
апликацију са листе, превуците је лево/десно или 
додирните . Да бисте се кретали кроз листу, превлачите 
нагоре или надоле.

Савет: Не морате да уклањате апликације из Прегледа да 
би телефон ефикасно радио.

• Менији: Када се на екрану појави  или , можете да 
додирнете то да бисте отворили опције за тренутни екран.

• Затварање тастатуре: Да бисте затворили тастатуру на 
екрану осетљивом на додир, додирните .

Притискање

Дугме за укључивање
Дугме за укључивање има неколико намена:

• Искључивање: Притисните и задржите 
дугме за укључивање да бисте 
изабрали Искључи.

• Мировање: Да бисте уштедели 
батерију, спречили случајно 
додиривање или ако желите да 
обришете екран осетљив на додир, 
деактивирајте екран тако што ћете 
притиснути дугме за укључивање. 

• Активирање: Поново притисните дугме за укључивање.

• Поновно покретање: Да бисте поново покренули телефон, 
притисните и задржите дугме за укључивање док се екран не 
искључи и телефон поново покрене.

Савет: Да бисте побољшали безбедност телефона, погледајте 
„Заштита“.

Дугме за 
укључивање
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Дугмад за јачину звука
Дугмад за јачину звука имају неколико намена:

• Јачина звука звона: Притисните ову дугмад када телефон 
звони да бисте га утишали.

• Јачина звука у слушалици: Притисните ову дугмад током 
позива.

• Јачина звука за музику/видео: Притисните ову дугмад док 
се репродукује песма или видео.

Савет: Више информација о контроли јачине звука 
потражите у одељку „Јачина звука и прекидање“.

Говор
Само кажите телефону шта желите.

Савет: Причајте природно, али разговетно, као када 
користите звучник.

• Претрага: Додирните  на почетном екрану да бисте 
обавили гласовну претрагу или кажите „OK Google“ да бисте 
рекли шта желите да пронађете.

Да бисте променили подешавања гласовног уноса или 
претварања текста у говор, додирните Апликације  >  
Подешавања > Језик и унос.

• Позивање и команде: Додирните . Да бисте позвали, 
изговорите „Call“, а затим име контакта или број телефона. 
Или изговорите команду као што је „Send text“, „Go to“ па 
назив апликације или „Help“ да бисте добили помоћ за 
гласовне команде.

Савет: Ако контакт има више бројева, можете да кажете који 
број желите да позовете. На пример, „Call Joe Black Mobile“ 
или „Call Suzi Smith Work“.

• Унос текста: На тастатури на екрану осетљивом на додир 
додирните , а затим кажите поруку или текст за претрагу. 
Можете да изговарате и знакове интерпункције.

Савет: Да бисте подесили телефон за читање наглас, 
погледајте „TalkBack“.

Укључивање, искључивање, 
закључавање и откључавање
Екран осетљив на додир се активира када вам је потребан, а 
деактивира се када није. Да бисте укључили екран, притисните 
дугме за укључивање.

12:36
ПОНЕДЕЉАК, 3. ОКТОБАР

Превуците нагоре да бисте 
откључали екран.

Додајте поруку на закључаном 
екрану за особу која пронађе 
ваш телефон.

Превуците нагоре да бисте 
отворили камеру.

Превуците нагоре за 
гласовну помоћ.

Хвала што сте пронашли мој 
телефон!
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• Деактивирање и активирање екрана: Притисните дугме за 
укључивање да бисте деактивирали/активирали екран.

• Закључавање екрана: Да бисте откључали екран, 
додирните  и превуците нагоре. Да бисте користили 
заштиту у виду лозинке, шаблона или PIN кода за 
откључавање екрана, додирните Апликације  >  
Подешавања > Безбедност > Закључавање екрана 
(погледајте „Закључавање екрана“). Такође можете да 
користите сензор отиска прста на моделу Moto G4 Plus. Када 
га подесите, приказаће се на екрану за откључавање уместо 
стандардног катанца.

• Обавештења: Двапут додирните обавештење да бисте га 
отворили. Од вас ће се тражити да унесете шифру. 

Савет: Да бисте изабрали која обавештења апликација 
желите да слушате или гледате. Слушање: додирните 
Апликације  >  Подешавања > Звук и обавештења > 
Обавештења апликација, па додирните апликацију. 
Приказивање: додирните Апликације  > 

Подешавања > Екран > Обавештења на екрану.

• Информације о власнику: Да бисте додали поруку на 
закључани екран, додирните Апликације  > 
Подешавања > Безбедност > Порука на закључаном 
екрану. Да бисте поставили поруку, само додирните 
Назад .

Савет: Немојте да стављате број мобилног телефона као 
информације о контакту, осим у случају да говорној пошти 
можете да приступите са другог уређаја.

• Искључење екрана: Да бисте променили време за 
искључење екрана (за аутоматско закључавање екрана), 
додирните Апликације  >  Подешавања > Екран > 
Спавање.

Прилагођавање звукова и изгледа
Прилагодите звукове и изглед телефона:

• Мелодија звона и обавештења: Додирните 
Апликације >  Подешавања > Звук и обавештења.

• Вибрација или без звука: Да бисте подесили телефон тако 
да вибрира при долазном позиву, додирните 
Апликације >  Подешавања > Звук и обавештења > 
Вибрација и за позиве. Да бисте искључили мелодије 
звона за долазне позиве, додирните Апликације  >  
Подешавања > Звук и обавештења > Мелодија звона за 
телефон > Ниједна.

• Мелодија звона за контакт: Да бисте подесили личну 
мелодију звона за контакт, додирните Апликације  > 
Контакти, па додирните контакт. Додирните , па Мени  > 
Подеси мелодију звона.

• Обавештење за поруку: Да бисте променили подешавања 
обавештења за поруке, додирните Апликације  > 
Поруке > Мени  > Подешавања, па потврдите избор за 
Обавештења. 

• Подешавања екрана: Да бисте променили осветљеност, 
анимацију и друга подешавања екрана, додирните 
Апликације  >  Подешавања > Екран.
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• Ротирање: Приказ на екрану ће у многим апликацијама 
прећи из усправног у положени приликом ротирања 
телефона. Да бисте ово укључили или искључили, са два 
прста превуците статусну траку надоле и додирните 
Аутоматско ротирање.

• Језик и регион: Да бисте подесили језик за мени и регион, 
додирните Апликације  >  Подешавања > Језик и 
унос > Језик.

Преуређивање почетног екрана
Прилагодите почетни екран на жељени начин да бисте имали 
брз приступ омиљеним ставкама.

• Промена позадине: Додирните и задржите празно место на 
почетном екрану, па додирните ПОЗАДИНЕ.

• Додавање странице почетног екрана: Превуците 
апликацију до десне ивице почетног екрана док се не појави 
бела трака. Можете да додате више страница. 

• Додавање пречица: Додирните Апликације , додирните 
и задржите апликацију, па је превуците на неку од страница 
почетног екрана. 

• Прављење директоријума за пречице: Превуците једну 
пречицу преко друге. Додајте још пречица тако што ћете их 
превући на прву пречицу. Да бисте назвали директоријум, 
додирните га, додирните назив и унесите нови назив.

• Додавање виџета: Да бисте на почетни екран поставили 
виџете попут сата, интерактивног календара итд, додирните 
и задржите празно место на почетном екрану. Затим 
додирните ВИЏЕТИ.

• Мењање величине виџета: Можете да промените величину 
неких виџета – додирните виџет и задржите га док не осетите 
вибрацију, а затим отпустите. Превуците беле кругове у 
ћошковима да бисте променили величину.

• Премештање или брисање виџета или пречица: 
Додирните и задржите виџет или пречицу док не осетите 
вибрацију или видите икону како се шири ако је вибрација 
искључена. Затим превуците на друго место, другу страницу 
или на  Уклони.

Напомена: Уклањањем пречице са почетног екрана не 
деинсталирате апликацију са телефона.

Брза подешавања
Да бисте брзо приступили Wi-Fi, Bluetooth, осветљености, 
режиму рада у авиону и другим подешавањима, са два прста 
превуците статусну траку или закључани екран надоле. За још 
више подешавања, додирните  .

Потребна вам је помоћ да пронађете овај екран? Погледајте 
„Статус и обавештења“.
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Напомена: Ваша брза подешавања могу да изгледају мало 
другачије.

Савет: Телефон има лампу коју можете да укључите са овог 
екрана или тако што ћете руком двапут затрести.

Профили
Уређај можете да делите са другима тако што ћете додати 
корисника. Корисници ће имати свој простор на уређају за 
прилагођене почетне екране, налоге, апликације, 
персонализована подешавања итд. 

Само хитни позивиСамо хитни позиви
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Погледајте сва подешавања.

Додирните икону да бисте 
укључили/искључили. 

Подесите осветљеност екрана. 

Отворите опције.

Додирните да бисте видели 
коришћење података.

Додавање и промена корисника
Напомена: Само власник телефона може да дода корисника.

Са два прста превуците статусну траку надоле и додирните 
Профил . Пратите упите за додавање новог корисника. 

Да бисте променили корисника, са два прста превуците 
статусну траку надоле и додирните Профил . Додирните 
корисничко име. 

Напомена: За привременог корисника употребите профил Гост 
који има ограничен приступ функцијама и апликација на 
телефону. Гости немају приступ вашим личним информацијама.

Мењање или брисање корисника
Додирните Апликације  >  Подешавања > Корисници, па 
додирните  поред имена корисника. 

Директно дељење
Неке апликације вам омогућавају да делите нешто директно са 
контактом или у конверзацији. Изаберите опцију за дељење 
унутар апликације, обично тако што ћете додирнути  > Дели. 
Затим додирните контакт.

Ејб

Ели

Ана Медина Кевин Астрид Фенинг

Дели помоћу

К Додирните контакт да 
бисте делили 
информације.

Превуците нагоре да 
бисте видели све 
опције за дељење.
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Приступачност
гледајте, слушајте, причајте, осећајте и користите 

Брзи почетак: приступачност
Функције приступачности постоје за свакога и помажу да свари 
буду лакше.

Пронађите: Апликације  >  Подешавања > 
Приступачност

Напомена: За опште информације, додатну опрему итд, 
посетите www.motorola.com/accessibility.

Савет: Google Play садржи мноштво апликација које пружају 
корисне функције за приступачност. Погледајте „Google 
Play™“.

Препознавање гласа
Само саопштите телефону шта желите да урадите – бирање, 
прегледање, претрага, слање поруке итд. Додирните  у врху 
почетног екрана за гласовну претрагу. 

TalkBack
Користите TalkBack за читање садржаја са екрана наглас – 
навигација, избор, па чак и књиге.

Да бисте укључили TalkBack, додирните Апликације  >  
Подешавања > Приступачност > TalkBack, па додирните 

прекидач да бисте укључили.

Напомена: Можда ће бити потребно да преузмете софтвер за 
претварање текста у говор (могу да настану трошкови за 
пренос података).

• Додирните нешто на екрану да бисте чули опис или текст 
прочитан наглас.

• Двапут додирните било где на екрану да бисте отворили 
или активирали ставку коју сте последњу додирнули.

• Превуците помоћу два прста да бисте се кретали кроз листе 
или између екрана.

Савет: Крећите се кроз апликације и меније да бисте чули како 
читање наглас функционише на телефону.

Да бисте искључили TalkBack, додирните Апликације  >  
Подешавања > Приступачност > TalkBack, па додирните 

прекидач да бисте искључили.

Брајева азбука
Комбинујте приказивач Брајеве азбуке са функцијом TalkBack 
за читање наглас на основу Брајеве азбуке и говорне повратне 
информације.

 1 Преузмите апликацију Google BrailleBack™ са портала 
Google Play (додирните Апликације  >  Play 
продавница) и инсталирајте је на телефону.

2 Додирните Апликације  >  Подешавања > 
Приступачност > BrailleBack.

3 Укључите приказивач Брајеве азбуке и пребаците га у режим 
Bluetooth™ упаривања.

4 На телефону додирните Апликације  > Подешавања 
> Bluetooth, па додирните прекидач за Bluetooth да бисте га 
укључили и скенирали.

5 Додирните назив приказивача Брајеве азбуке да бисте га 
упарили са телефоном.
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Приступачност

Пречица за приступачност
Користите једноставне покрете да бисте брзо активирали 
TalkBack и друге функције за приступачност на телефону. За 
више информација додирните Апликације  > 

Подешавања > Приступачност > Пречица за 
приступачност.

ИД позиваоца
Када желите да чујете ко вас зове:

• Читање наглас: Активирајте најаву позиваоца – додирните 
Апликације  >  Подешавања > Приступачост > 
TalkBack > ПОДЕШАВАЊА > Изговори ИД позиваоца.

• Мелодије звона: Доделите јединствену мелодију звона 
контакту. Додирните Апликације  >  Контакти, па 
додирните контакт. Додирните , па Мени  > Подеси 
мелодију звона.

Јачина звука и вибрација
Пронађите: Апликације  >  Подешавања > Звук и 
обавештења

• Пружа приступ клизачима који омогућавају подешавање 
јачине звука за различите ставке као што су музика/видео 
снимци, мелодија звона, обавештења за текстуалне поруке 
или имејлове и аларми.

• Вибрација и за позиве одређује да ли телефон користи 
вибрацију за долазне позиве (чак и када је звоно 
искључено).

Савет: Више информација о контроли јачине звука потражите у 
одељку „Јачина звука и прекидање“.

Зум
Погледајте изблиза.

• Зумирање спајањем/раздвајањем прстију: Спојите или 
раздвојите прсте да бисте користили зум на мапама, 
веб-страницама и фотографијама – да бисте увећали 
зумирање, додирните екран са два прста, а затим их 
раздвојите. Да бисте умањили зумирање, спојите прсте.

Савет: Можете и двапут да додирнете да бисте увећали 
зумирање.

• Увећање екрана: Трипут додирните екран да бисте потпуно 
увећали приказ или трипут додирните и задржите да бисте 
привремено увећали. Додирните Апликације  > 

Подешавања > Приступачност > Покрети за 
увећавање.

• Велики текст: Активирајте приказивање већег текста на 
телефону. Додирните Апликације  >  Подешавања > 
Приступачност > Велики текст. 

Савет: Можете и да додирнете Апликације  > 
Подешавања > Екран > Величина фонта > Огроман.

• Текст високог контраста: Активирајте приказивање текста 
вишег контраста на телефону. Додирните Апликације  > 

 Подешавања > Приступачност > Текст вишег 
контраста.

Приступачност
   Брзи почетак: приступачност
   Препознавање гласа
   TalkBack
   Брајева азбука
   Пречица за приступачност
   ИД позиваоца
   Јачина звука и вибрација
   Зум
   Осветљеност екрана
   Екран осетљив на додир и тастери
   Поруке



Назад Даље

Мени Још

Приступачност

• Прегледач: Изаберите скалирање текста и друга 
подешавања приступачности за прегледач. Додирните 
Апликације  >  Chrome > Мени  > Подешавања > 
Приступачност.

Савет: Користите Наметни зум да бисте омогућили 
зумирање на свим веб-страницама.

Осветљеност екрана
Ваш телефон аутоматски подешава осветљеност екрана у 
складу са интензитетом осветљења у окружењу. Међутим, 
можете и сами да подесите ниво осветљености:

Са два прста превуците статусну траку надоле и подесите 
помоћу клизача. 

Напомена: Висок интензитет осветљености екрана смањује 
трајање батерије телефона. 

Екран осетљив на додир и тастери
Да бисте чули или осетили када додирнете екран, додирните 
Апликације  >  Подешавања > Звук и обавештења > 
Други звукови:

• Нумеричка тастатура: Да бисте чули тон приликом бирања 
броја, изаберите Тонови нумеричке тастатуре.

• Закључавање екрана: Да бисте чули клик приликом 
закључавања или откључавања екрана, изаберите Звукови 
за закључавање екрана.

• Пуњење: Да бисте чули звук када прикључите пуњач, 
изаберите Звукови за пуњење.

• Екран осетљив на додир: Да бисте чули клик када 
додирнете нешто на екрану, изаберите Звукови за додир.

• Тастери: Да бисте осетили вибрацију када додирнете 
тастатуру, изаберите Вибрација на додир.

Поруке
Да бисте додатно олакшали унос текста, користите функције 
попут аутоматског коришћења великих слова, аутоматског 
исправљања итд. Додирните Апликације  > 

Подешавања > Језик и унос, па додирните тип тастатуре. 
Наравно, ако уопште не желите да куцате, користите глас. 
Додирните  на тастатури на екрану осетљивом на додир.
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Позиви
када желите да разговарате

Брзи почетак: позиви

Позивајте контакте, бројеве за брзо позивање, скорашње 
позиве или бројеве и претражујте, све то из једне апликације.

Пронађите:  Телефон

• Да бисте позвали контакт или узвратили скорашњи позив, 
додирните га.

• Да бисте отворили нумеричку тастатуру, додирните . 
Унесите број, па додирните  да бисте га позвали.

• Да бисте претражили контакте, додирните  и унесите име 
или број, а затим додирните контакт да бисте га позвали.

Унесите име или број телефона

Лорен
мобилни

Грејси Џо
мобилни

Ели
мобилни

К

МХ

Н

12:36 Претражите контакте.

Током позива:

Додирните да бисте 
видели скорашње позиве.

Отворите нумеричку тастатуру 
да бисте позвали број.

Нумеричка 
тастатура

Звучник
Додај 
позиваоца

Задржи

Додирните да бисте видели 
све контакте.

Искључи 
звук

Савети и трикови
• Током позива: Екран осетљив на додир ће се деактивирати 
како би се спречило случајно додиривање. Да бисте га 
активирали, удаљите телефон од лица или притисните 
дугме за укључивање.

• Истовремено обављање више задатака: Током позива 
додирните Почетна  да бисте сакрили екран позива и 
потражили број телефона/адресу или отворили друге 
апликације. Да бисте поново отворили екран позива, 
превуците статусну траку надоле и додирните Позив у току.

• Контакти: Да бисте приказали контакте, додирните .

• Омиљени контакт: Имате некога кога стално зовете? 
Додирните и задржите празно место на почетном екрану, 
додирните ВИЏЕТИ, па додирните и задржите виџет 
Директно позивање. Превуците га на почетни екран, па 
изаберите контакт. Додирните виџет да бисте позвали ту 
особу.

• Говорна пошта:  се приказује на статусној траци када 
имате нову говорну поруку. Додирните  да бисте позвали 
говорну пошту.

Обављање позива
Приликом обављања позива имате следеће опције:

• Додирните  Телефон, да бисте видели скорашње позиве, 
омиљене ставке и контакте које често зовете. Изаберите 
контакт или број да бисте га позвали.

• Да бисте бирали број, додирните , унесите број, па 
додирните  да бисте га позвали.
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• Да бисте унели кôд за међународне позиве (+), додирните и 
задржите 0. Да бисте унели паузу или чекање након броја, 
додирните Мени .

Напомена: Желите да обавите видео позив? Погледајте 
„Ћаскање помоћу апликације Hangouts™“.

Одговарање и прекидање позива
• Одговарање на позив: Када је телефон откључан, 
додирните  ОДГОВОРИ.

Напомена: Када је телефон закључан, превуците надесно да 
бисте одговорили на позив. 

Када је укључен позив на чекању, додирните  и превуците 
на  да бисте одговорили на нови позив, па додирните 
Задржи тренутни позив + одговори или Прекини 
тренутни позив + одговори. 

• Игнорисање позива: Када је телефон откључан, додирните 
 ОДБИЈ. Ако је телефон закључан, превуците налево да 

бисте послали позив на говорну пошту. Позив можете да 
игноришете и тако што ћете притиснути дугме за 
укључивање или можете да утишате звук помоћу дугмета за 
јачину звука.

• Одговарање помоћу текстуалне поруке: Да бисте 
позиваоцу послали унапред подешену поруку, додирните 
име позиваоца (ако је видљиво). Додирните  и превуците 
на . 

• Прекидање позива: Додирните .

• Током позива: Додирните  Искључи звук да бисте 
искључили звук за позив. Да бисте сакрили екран позива, 
додирните Почетна . Да бисте га поново отворили, 
превуците статусну траку надоле и додирните Позив у току.

Напомена: Када телефон држите на увету, екран осетљив на 
додир ће се деактивирати како би се спречило случајно 
додиривање. Када телефон удаљите од увета, екран ће се 
поново активирати.

Немојте да користите омотаче нити штитнике за екран (чак 
ни прозирне) који покривају сензор близине.

Недавни позиви
Прикажите позиве (прво се приказују најновији), а затим бирајте 
те бројеве, шаљите текстуалне поруке на њих или их сачувајте:

Пронађите:  Телефон > 

• Да бисте позвали број, додирните  поред имена контакта.

• Да бисте послали поруку или приказали детаље о позиву, 
додирните име контакта. Да бисте сачували број или 
изменили контакт, додирните слику контакта.

• Да бисте уклонили унос из евиденције позива, додирните га, 
па додирните Детаљи позива > .

• Да бисте обрисали листу, додирните Мени  > Историја 
позива, па додирните Мени  > Обриши историју позива.
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Конференцијски позиви
Током позива можете да започнете други позив, да се 
пребацујете између њих или да их спојите у конференцијски 
позив:

• Да бисте одговорили на други позив, додирните  и 
превуците на . Да бисте га игнорисали, додирните  и 
превуците на .

Први позив ће бити стављен на чекање ако одговорите на 
други позив. Да бисте прелазили између позива, 
додирните .

• Да бисте бирали други број, додирните , унесите број, па 
додирните  да бисте га позвали.

Први позив се ставља на чекање када додирнете . Да 
бисте спојили позиве након успостављања другог позива, 
додирните .

Ваш број телефона
Пронађите: Апликације  >  Подешавања > 
О телефону > Статус > SIM статус > Мој број телефона

Напомена:  Можда није доступно у свим земљама. 

Позиви у хитним случајевима
Напомена: Оператер унапред убацује један или више бројева 
телефона за хитне случајеве које можете да позовете под било 
којим околностима, чак и када вам је телефон закључан. Хитни 
бројеви разликују се у зависности од земље. Унапред убачени 
хитни бројеви можда неће функционисати на свим локацијама, 
а понекад неће бити могуће упутити позив у хитном случају 
услед проблема са мрежом, проблема у окружењу или сметњи.
  1 Додирните  Телефон (ако је телефон закључан, 

превуците  нагоре да бисте га откључали, па додирните 
Хитан случај).

2 Унесите хитни број.

3 Додирните  да бисте позвали хитни број.

Напомена: Ваш телефон може да користи услуге засноване на 
локацији (GPS и АGPS) како би помогао екипи за хитну помоћ 
да вас пронађе. За више информација, додирните 
Апликације  >  Подешавања > Правне информације > 
Правне информације и безбедност > Услуге лоцирања.

Позиви
   Брзи почетак: позиви
   Обављање позива
   Одговарање и прекидање позива
   Недавни позиви
   Конференцијски позиви
   Ваш број телефона
   Позиви у хитним случајевима
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Мени Још

Контакти
можете да будете дружељубиви

Брзи почетак: контакти
Чувајте све контакте на једном месту. Комбинујте информације 
из Google™ контаката и са друштвених мрежа да бисте имали 
брз приступ свима.

Пронађите: Апликације  >  Контакти

• Прављење: Додирните .

• Мењање или брисање: Додирните контакт, па .

• Позивање, слање текстуалне поруке или имејла: 
Додирните контакт, па додирните опцију.

Савети и трикови
• Претрага контаката: На листи Контакти додирните .
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A

Контакти

ЈА

A

СВИ КОНТАКТИОМИЉЕНИ

  Ејб

  Ели

  Ана Медина

  Астрид Фенинг

  Лорен

  Грејси Џо

  Алисон

Додирните да бисте приказали 
податке о контакту, позвали 
контакт, послали текстуалну 
поруку итд.

Сортирајте контакте, 
промените подешавања, 
налоге итд.

Додајте контакт.

Савет: Можете и на почетном екрану да додирнете Google 
поље за претрагу и да унесете име контакта.

• Слање контаката: Додирните контакт, па додирните 
Мени > Дели да бисте га послали у поруци, имејлом, путем 
Bluetooth везе или портала Google Drive™.

Савет: У неким апликацијама, као што су Контакти, такође 
можете директно да делите са контактом. Погледајте 
„Директно дељење“.

• Пречице: Додирните контакт, па додирните Мени  > 
Постави на почетни екран да бисте додали пречицу за овај 
контакт на почетни екран.

• Синхронизација: На телефону додирните Апликације  > 
 Подешавања. Отворите одељак НАЛОЗИ, изаберите 

Google налог, па додирните назив налога да бисте га 
синхронизовали ако није скоро ажуриран. Ти контакти су 
доступни и на www.gmail.com.

Ако вам је потребна помоћ у вези са преносом контаката, 
посетите www.motorola.com/TransferContacts.

Прављење контаката
Пронађите: Апликације  >  Контакти > 

Додирните поље за текст да бисте унели име и податке. Када 
завршите додирните  у врху.

Напомена: Да бисте увезли контакте или променили место на 
којем се чувају, погледајте „Преузимање контаката“.

Контакти
   Брзи почетак: контакти
   Прављење контаката
   Позивање контаката, слање текстуалних 
порука или е-порука

   Омиљени
   Мењање брисање или сакривање контаката
   Преузимање контаката
   Дељење контаката
   Моји подаци



Назад Даље

Мени Још

Контакти

Позивање контаката, слање текстуалних 
порука или е-порука
Пронађите: Апликације  >  Контакти

Додирните контакт да бисте видели још опција. У зависности од 
информација које имате за ту особу, можете да обавите позив, 
пошаљете текстуални поруку или имејл. Такође можете да 
користите препознавање гласа (погледајте „Говор“).

Омиљени
Најчешће коришћене контакте поставите као омиљене како 
бисте брже могли да им приступите.

• Да бисте поставили омиљени, додирните Апликације  > 
 Контакти, изаберите контакт и додирните .

• Да бисте видели омиљене, додирните Апликације  > 
Контакти > ОМИЉЕНИ. 

Мењање брисање или сакривање 
контаката
Пронађите: Апликације  >  Контакти

• Да бисте изменили контакт, додирните га, па додирните . 
Додирните поље да бисте га изменили. Додирните  да 
бисте изабрали слику контакта.

• Да бисте подесили личну мелодију звона за контакт, 
додирните га, па , а затим Мени  > Подеси мелодију 
звона.

• Да бисте избрисали контакт, додирните га, па додирните 
Мени  > Избриши.

Контакти са друштвених мрежа ће бити сакривени ако 
изаберете Избриши. Да бисте приказали те контакте или их 
трајно избрисали, употребите апликацију или веб сајт 
друштвене мреже.

• Да бисте сакрили контакте из налога са листе Контакти, 
додирните Мени  > Контакти за приказ. Додирните тип 
налога да бисте га приказали. Додирните Прилагоди да 
бисте опозвали избор за налоге које желите трајно да 
сакријете.

Преузимање контаката
Организујте све контакте на једном месту.

• Да бисте додали контакте са друштвених мрежа, додирните 
Апликације  >  Подешавања > Налози, па додирните 

 Додај налог.

Напомена: Прво ће вам бити потребна апликација друштвене 
мреже. Погледајте „Google Play™“ да бисте преузели 
апликације.

• Да бисте додали контакте за имејл, погледајте „Имејл“.

Савет: Ако додате налог за Пословну синхронизацију, 
можете да шаљете поруке колегама чак и ако их немате у 
контактима.

• Да бисте увезли контакте са SIM картице (ако се то не обави 
аутоматски): Додирните Апликације  >  Контакти > 
Мени  > Увези/извези > Увези са SIM картице. Додирните 
Потврди да бисте потврдили.

Контакти
   Брзи почетак: контакти
   Прављење контаката
   Позивање контаката, слање текстуалних 
порука или е-порука

   Омиљени
   Мењање брисање или сакривање контаката
   Преузимање контаката
   Дељење контаката
   Моји подаци
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Контакти

• Да бисте увезли контакте са рачунара, отпремите контакте 
на Google™ налога на http://contacts.google.com. На телефону 
додирните Апликације  >  Контакти > Мени  > 
Налози > Мени  > Аутоматски синхронизуј податке. Те 
контакте такође можете да видите на http://mail.google.com.

Дељење контаката
Делите контакт путем Bluetooth™ везе, у поруци или помоћу 
услуге Google Drive™:

Пронађите: Апликације  >  Контакти

Да бисте делили контакт, додирните га, па додирните Мени  > 
Дели и изаберите како желите да га пошаљете.

Напомена: Не можете да делите контакте са друштвених 
мрежа.

Моји подаци
Пронађите: Апликације  >  Контакти

Да бисте сачували кориснички профил, додирните Подеси мој 
профил под ЈА у врху листе контаката.

Контакти
   Брзи почетак: контакти
   Прављење контаката
   Позивање контаката, слање текстуалних 
порука или е-порука

   Омиљени
   Мењање брисање или сакривање контаката
   Преузимање контаката
   Дељење контаката
   Моји подаци
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Мени Још

Поруке
саопштите и крените

Брзи почетак: поруке
Останите у контакту помоћу порука и слика.

Пронађите: Апликације  >  Поруке

• Прављење: Додирните .

• Прилагање: Док куцате поруку додирните  да бисте 
приложили слику, видео или другу датотеку.

• Слање: Додирните  да бисте послали поруку.

12:36

Поруке

Ви: Хеј, како си? 
Астрид Фенинг

Ви: Хоћемо ли сутра на ручак?
Даниел Лестер

Ви: То ми одговара.
Ејб Баудо

Ви: Да ли нам треба још посластица?
Грејси Џо

Претражите поруке.

Превуците лево или 
десно да бисте 
архивирали поруку.

Напишите нову поруку.

Промените 
подешавања.

Савети и трикови
• Прослеђивање поруке: Додирните и задржите поруку у 
конверзацији да бисте добили више опција, као што је 
прослеђивање.

• Now on Tap: Да бисте приступили информација на основу 
тренутног екрана, додирните и задржите Почетна . Више 
информација потражите у одељку „Now on Tap™“.

• Чување слика: Додирните и задржите слику, па додирните 
 да бисте је сачували. Да бисте видели слику, додирните 

Апликације  >  Фотографије.

• Гласовни унос: Само додирните поље за текст, па 
додирните  на тастатури.

Савет: Ако не видите  на тастатури, додирните 
Апликације  >  Подешавања > Језици и унос > 
Google гласовно куцање да бисте активирали гласовни 
унос.

• Искључивање обавештења: Заузети сте динамичном 
конверзацијом? Можете да искључите обавештења. 
Додирните преписку, па додирните Мени  > Особе и 
опције > Обавештења.

Читање, прослеђивање итд.
Пронађите: Апликације  >  Поруке

• Отварање: Додирните конверзацију да бисте је отворили.

• Прилози: Када отворите поруку са прилогом, додирните 
прилог да бисте га отворили. Можете и да га додирнете и 
задржите, па да додирнете  да бисте га сачували.

Поруке
   Брзи почетак: поруке
   Читање, прослеђивање итд.
   Подешавање подразумеване апликације за 
размену порука

   Имејл
   Ћаскање помоћу апликације Hangouts™
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Мени Још

Поруке

• Одговарање: Отворите конверзацију, а затим унесите 
одговор у поље за текст у дну и додирните .

• Копирање, прослеђивање или брисање: Отворите 
конверзацију, додирните и задржите жељену поруку, па 
додирните опцију. Да бисте избрисали целу преписку са 
порукама, додирните и задржите преписку, па додирните  да 
бисте избрисали.

• Подешавања: Додирните Мени  > Подешавања да бисте 
променили обавештења и друге опције.

Подешавање подразумеване апликације 
за размену порука
За размену текстуалних порука можете да користите и 
Hangouts™.

Да бисте подесили  Hangouts или  Поруке као 
подразумевану апликацију за поруке:

Пронађите: Апликације  >  Подешавања > Апликације > 
Hangouts или Поруке, па Подразумевано отвори

Више информација о апликацији Hangouts потражите у одељку 
„Ћаскање помоћу апликације Hangouts™“.

Имејл
Размењујте имејлове. Подешавајте и управљајте налозима.

Пронађите: Апликације  >  Gmail 

• Додавање Gmail налога: Први пут када сте укључили 
телефон вероватно сте отворили или се пријавили на 
Google™ налог – тиме сте подесили апликацију  Gmail за 
један налог. 

Да бисте додали још Google налога, додирните 
Апликације  >  Подешавања > Налози, па додирните 

 Додај налог > Google.

13:51

10:17

8:44

2. дец

2. дец

Примарно
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B

Додирните да бисте 
претражили пошту.

Превуците лево или десно да 
бисте архивирали поруку.

Додирните и задржите да 
бисте изабрали више порука, 
па изаберите поруку у врху.

Додирните да бисте 
саставили нови имејл.

Поруке
   Брзи почетак: поруке
   Читање, прослеђивање итд.
   Подешавање подразумеване апликације за 
размену порука

   Имејл
   Ћаскање помоћу апликације Hangouts™
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Поруке

Савет: У апликацији Gmail додирните , па померите 
надоле и додирните Подешавања > Додај налог.

• Додавање имејл налога: Апликација Gmail управља свим 
вашим имејл налозима. Да бисте додали личне имејл 
налоге, пратите упите када први пут отворите апликацију 

Gmail или додирните Апликације  > 
Подешавања > Налози, па додирните  Додај налог > 

Имејл. За пословне имејл налоге на Microsoft® Exchange 
серверу, додирните  Додај налог > Exchange и унесите 
податке које сте добили од IT администратора.

• Мењање подешавања налога: Да бисте променили 
подешавања Gmail™ налога, додирните Апликације  > 

Подешавања > Налози > Google.

• Брисање налога: Да бисте избрисали Gmail или имејл 
налог, додирните Апликације  >  Подешавања > 
Налози, па додирните назив налога, а затим Мени  > 
Уклони налог.

• Промена налога: Да бисте брзо мењали имејл налоге, у 
апликацији Gmail додирните , па додирните други налог у 
врху.

Ћаскање помоћу апликације Hangouts™
Пријавите се помоћу Google налога да бисте били у контакту са 
пријатељима и породицом.

Пронађите: Апликације  >  Hangouts

• Започните нови hangout: Додирните +, па додирните име 
на листи пријатеља. Можете да пошаљете текстуалну поруку 
или да додирнете  да бисте обавили видео позив.

• Мењање подешавања: Додирните  да бисте видели 
старе hangouts, променили слику профила, друга 
подешавања итд.

• Ћаскање преко рачунара: Можете да ћаскате и преко 
рачунара. Више информација потражите на 
www.google.com/hangouts.

Поруке
   Брзи почетак: поруке
   Читање, прослеђивање итд.
   Подешавање подразумеване апликације за 
размену порука

   Имејл
   Ћаскање помоћу апликације Hangouts™
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Куцање
тастатура на захтев

Брзи почетак: куцање

Када додирнете поље за текст (на пример, у поруци или 
претрази), доступне су опције за тастатуру.

• Куцање или покрет: Уносите слова тако што ћете их 
додиривати једно по једно. Или унесите реч тако што ћете 
пратити путању преко слова.

• Затварање тастатуре: Додирните .

Anne

And AnnexAnne
Видите другу 
тастатуру? 
Разликује се у 
зависности од 
апликације. Ова је 
за текстуалне 
поруке.

Савети и трикови
• Померање показивача: Додирните место у тексту да бисте 
поставили показивач, а затим га померите превлачењем 
стрелице која се налази испод њега.

• Речник: Да бисте додали реч коју често уносите, унесите је, 
додирните реч на листи речи испод поља за текст, а затим 
поново додирните исто место како бисте је додали у речник.

• Симболи: Додирните слово и задржите да бисте унели мали 
број изнад њега.

Да бисте унели неколико бројева или симбола, 
додирните .

• Дупла слова: Пређите прстом преко слова. Видећете 
предлоге који садрже дупло слово.

• Велика слова: Додирните  или превуците на слово које 
желите да претворите у велико.

• Специјални знакови: Додирните и задржите слово да бисте 
добили избор других специјалних знакова.

• Предвиђање речи: Док куцате, предлози за речи се 
појављују изнад тастатуре. Додирните неки да бисте га 
изабрали.

• Гласовни унос: Додирните  на тастатури на екрану 
осетљивом на додир, па кажите оно што желите да откуцате. 
Можете да говорите колико год желите, да правите паузе 
када желите и да диктирате знакове интерпункције.

• Вибрација: Не свиђа вам се то што тастери вибрирају док 
куцате? Додирните Апликације  >  Подешавања > 
Језик и унос > Google тастатура > Подешавања. 

Куцање
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Куцање

Подешавања уноса текста и речник
Одаберите стил тастатуре и измените речник са речима које 
телефон предлаже:

Пронађите: Апликације  >  Подешавања > Језик и унос

• Да бисте изабрали тастатуру на екрану осетљивом на додир, 
додирните Тренутна тастатура. Да бисте омогућили 
гласовни унос са тастатуре, додирните Google гласовно 
куцање.

• Да бисте променили подешавања за тастатуру, додирните 
Google тастатура. 

• Да бисте додали или изменили речи које телефон предлаже 
и препознаје, додирните Лични речник.

Исецање, копирање и налепљивање
Исецајте, копирајте и налепљујте имена, бројеве телефона, 
адресе, цитате или било шта друго у пољу за текст.
  1 Да бисте истакли реч, додирните је и задржите.

Да бисте истакли више речи, превуците бирач на ивици 
истакнутог текста. Можете и да изаберете све тако што ћете 
додирнути  > Изабери све.

2 Додирните ИСЕЦИ или КОПИРАЈ.

Савет: Додирните ДЕЛИ да бисте текст послали 
другој апликацији на телефону или контакту. 

3 Отворите поље за текст у које желите да налепите текст (чак 
и ако је у другој апликацији).

4 Додирните унутар поља за текст, па додирните и задржите 
да бисте приказали опцију НАЛЕПИ. Додирните НАЛЕПИ да 
бисте налепили текст.

Куцање
   Брзи почетак: куцање
   Подешавања уноса текста и речник
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Организовање
завршите посао у свако доба

Сат
Пронађите: Апликације  >  Сат

Савет: Да бисте сазнали значење иконе, додирните је и 
задржите. Да бисте подесили датум, време, временску зону и 
формате, додирните Апликације  >  Подешавања > 
Датум и време.

Опције

 Аларм Додирните . Додирните аларм да 
бисте га изменили или додирните  
како бисте додали нови аларм.

Савет: Притискањем дугмета за 
повећавање или смањивање јачине 
звука током подешавања аларма 
подешавате ниво јачине звука за тај 
аларм.

Када се огласи аларм, додирните  и 
превуците на  да бисте га 
искључили или на  да бисте га 
одложили на 10 минута.

 Сат Да бисте променили јачину звука за 
аларм, период одлагања или друга 
подешавања, додирните Мени  > 
Подешавања. За друге временске 
зоне, додирните .

 Тајмер За тајмер, додирните .

 Штоперица За штоперицу, додирните .

Календар
Сви догађаји на једном месту.

Пронађите: Апликације  >  Календар

• Промена приказа: Додирните месец у врху да бисте 
изабрали датум за приказ. Или додирните  да бисте 
изабрали Распоред, Дан, 3 дана, Недеља или Месец.

• Прелазак на данашњи датум: Додирните .

јун

Недељни Pro

Покрени hangout са Алексис
https://plus.google.com/hangouts

Покупи грицкалице за журку

12
пон
10

11

12

13

14

15

16

Распоред

Дан

3 дана

Недеља

Месец

Претрага

Мени календара

Пређите на други дан.

Додирните да бисте додали 
нови догађај.
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Организовање

• Додавање догађаја: Додирните време на календару, па 
додирните . Унесите детаље догађаја, па додирните 
САЧУВАЈ.

• Приказивање, мењање или брисање догађаја: Додирните 
догађај да бисте га отворили, па додирните  (Измени). 
Додирните ИЗБРИШИ да бисте уклонили догађај.

• Приказивање, сакривање или додавање календара: 
Додирните  да бисте приказали или сакрили календаре из 
Google™ налога. Помоћу рачунара можете да додајете 
календаре на Google налогу или да их уклањате на адреси 
www.google.com/calendar.

Савет: Додајте виџет Календар на почетни екран. Додирните и 
задржите празно место на почетном екрану, додирните 
ВИЏЕТИ, па додирните и задржите виџет Календар.

Корпоративна синхронизација
Ако на пословном рачунару користите Microsoft® Office Outlook, 
телефон може да синхронизује имејл, догађаје и контакте са 
Microsoft Exchange сервером.

• Да бисте додали Пословни налог, погледајте „Имејл“.

• Да бисте изабрали шта желите да синхронизујете са 
корпоративног налога, додирните Апликације  > 

Подешавања > Налози, додирните налог, па потврдите 
опције као што су Календар, Контакти и Имејл.

Канцеларијска мрежа
Да бисте повезали канцеларијску мрежу помоћу VPN везе, 
погледајте „Виртуелне приватне мреже (Virtual Private Networks, 
VPN)“.

Google Drive™
Безбедно чувајте све фотографије, видео снимке, документе и 
други садржај на једном месту – приватно, осим ако не 
одлучите да делите. Google Drive то омогућава на свим 
уређајима.

Пронађите: Апликације  >  Drive

• Да бисте направили нову датотеку или директоријум, 
додирните . 

• Да бисте отворили датотеку, додирните је.

• Да бисте изменили документ, додирните било где у тексту да 
бисте започели куцање.

Штампање
Да бисте штампали фотографије, документе и други садржај са 
телефона, проверите да ли произвођач штампача нуди 
апликацију на порталу Google Play. Затим додирните 
Апликације  >  Подешавања > Штампање да бисте 
започели.

Такође можете да шаљете фотографије, документе и други 
садржај на било који Android™ уређај у клауду или на Google 
Drive. Само преузмите апликацију Cloud Print са портала 
Google Play.
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Google Apps™
ваш свет, ваш живот, ваши пријатељи

Google Play™
Google Play је доживљај дигиталног садржаја који пружа 
компанија Google и омогућава вам да уживате у омиљеним 
филмовима, књигама, часописима и Android апликацијама и 
играма. 

Пронађите: Апликације  >  Play продавница

• Сазнајте више о Google производима: Погледајте 
www.google.com/about/products.

• Пријавите се или отворите Google налог: Посетите 
www.google.com/accounts.

• Google помоћ: Погледајте www.google.com/support.

• Приступите свим својим датотекама у клауду: Погледајте 
„Ваш клауд“.

Напомена: На телефону Moto G4 Plus можете да подесите 
сензор отиска прста за брзу ауторизацију Google Play куповина. 
Додирните Апликације  >  Play продавница >  > 
Подешавања > Потврда аутентичности помоћу отиска 
прста. 

Google Now™
Google Now вам пружа праве информације у право време, чак и 
пре него што их затражите. Временска прогноза, саобраћај, 
распореди преседања, па чак и најновији резултати аутоматски 
се преузимају и појављују током дана баш када вам затребају.

Да бисте започели, додирните и задржите Почетна , па 
пратите упите на екрану. Када је Google Now укључено, 
превуците десно са почетног екрана да бисте га видели.

Now on Tap™
Напомена: Ова функција је тренутно доступна само на 
енглеском.

Пронађите:  Апликације  >  Подешавања > Google > 
Претрага и Now > Now картице > Now on Tap, па додирните и 
задржите Почетна  док сте на екрану апликације

Now on Tap пружа информације на основу екрана тренутне 
апликације. 

На пример, док шаљете текстуалну поруку пријатељу у вези са 
филмом, додирните и задржите Почетна . Now on Tap вам 
приказује времена пројекција у вашој близини.

Кажите „Ok Google“

Наредно

Фудбалски клуб Ливерпул

Распоред за сутра

Прикажи пун распоред

Фудбалска утакмица

Емили: касни са пријављивањем
15:00–15:30

Подешавајте подсетнике, 
прилагођавајте или мењајте 
подешавања.

Ствари које су вам важне се 
приказују овде.

Савет: Да бисте уклонили 
картицу, брзо је превуците 
налево или надесно.

Додирните      да бисте 
обавили задатак или поставите 
питање Google-у.

12:36
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Play филмови и телевизија
филмови и емисије, где год да кренете

Брзи почетак: дигитални HDTV
Напомена: Ова функција је доступна само на Moto G4 
телефонима који имају антену.

Гледајте омиљене ТВ канале када нисте код 
куће. Да бисте побољшали пријем ТВ канала, 
прикључите антену (испоручује се у паковању).

Пронађите: Апликације  >  Мобилни ТВ

• Снимај сада: Да бисте снимали емисију коју 
гледате, додирните екран, па додирните дугме 
за снимање .

• Снимај касније: Додирните екран, па 
додирните Мени  > Распоред.

54 Sports HDTV

12:36

Снимајте емисију.
Додајте у омиљено.

Заказујте, гледајте 
сачуване емисије итд.

Промените канал или га потражите.

Play филмови и телевизија
Пронађите или изнајмите најновије филмове и емисије, као и 
све омиљене наслове пре него што се појаве на DVD-у. Можете 
да их гледате чак и када сте офлајн.

Пронађите: Апликације  >  Play филмови и телевизија

Да бисте куповали, изнајмљивали или гледали филмове на 
рачунару, посетите веб-сајт www.google.com/play и изаберите 
опцију „Movies & TV“ (Филмови и ТВ).

YouTube™
Гледајте видео снимке YouTube корисника из свих крајева света 
– или се пријавите на налог и делите своје видео снимке.

Пронађите: Апликације  >  YouTube

Play филмови и телевизија
   Брзи почетак: дигитални HDTV
   Play филмови и телевизија
   YouTube™
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Прегледање
истражујте и проналазите

Брзи почетак: Chrome™
Пронађите: Апликације  >  Chrome

• Отварање веб-странице: Додирните траку за адресу у врху 
странице и унесите адресу.

• Додавање обележивача: Отворите траку за адресу 
(превуците надоле ако је не видите), па додирните 
Мени > .

• Отварање обележивача: Отворите траку за адресу, па 
додирните Мени  > Обележивачи. 

//www.google.com

ВЕБ СЛИКЕ Пријави ме

Локација није доступна

Подешавања Користи Google.com

12:36

Погледајте опције.

Савети и трикови
• Пречица до веб-странице: Да бисте додали пречицу до 
веб-странице на почетни екран, током прегледања 
веб-странице додирните Мени  > Додај на почетни екран.

• Претрага: На почетном екрану додирните Google поље за 
претрагу и унесите текст за претрагу.

Напомена: Ако не можете да се повежете, обратите се 
добављачу услуга.

• Сајтови за мобилне уређаје: Неки веб-сајтови аутоматски 
приказују верзију странице за мобилне уређаје – ако желите 
да приказујете стандардне рачунарске верзије свих 
веб-сајтова, додирните Мени  > Захтевај сајт за рачунар.

• Поновно учитавање: Ако се страница не учита исправно, 
додирните Мени  > .

• Картице: Да бисте отворили нову картицу, додирните 
Мени  > Нова картица. Ако имате отворено више страница 
прегледача, додирните Преглед  да бисте прелазили са 
једне на другу.

• Обриши историју: У прегледачу додирните Мени  > 
Подешавања > Приватност > ОБРИШИ ПОДАТКЕ 
ПРЕГЛЕДАЊА. Затим изаберите историју, кеш, колачиће и 
друге опције.

• Помоћ: Да бисте сазнали више о прегледачу Google 
Chrome, додирните Мени  > Помоћ и повратне 
информације или посетите www.supportgoogle.com/chrome.

Прегледање
   Брзи почетак: Chrome™
   Веза са вебом
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Прегледање

Веза са вебом
Телефон за приступање вебу користи Wi-Fi мрежу (или 
мобилну мрежу ако телефон није повезан ни на једну 
Wi-Fi мрежу).

Напомена: Оператер може да наплаћује сурфовање вебом или 
преузимање података преко мобилне мреже.

Да бисте се повезали на Wi-Fi мрежу, погледајте „Wi-Fi мреже“.

Преузимање
Упозорење: Апликације преузете са веба могу да буду из 
непознатих извора. Да бисте заштитили телефон и личне 
податке од крађе, апликације преузимајте само са портала 
Google Play™.

Да бисте преузели датотеку, слику или веб-страницу, додирните 
Апликације  >  Chrome и посетите веб-сајт:

• Датотеке: Додирните линк за преузимање. Да бисте 
приказали датотеку или апликацију, додирните 
Апликације  >  Преузимања.

• Слике: Додирните је и задржите да бисте одабрали Сачувај 
слику. Да бисте видели слику, додирните Апликације  > 

 Фотографије > Преузми.

Информације о преузимању апликација или ажурирања за 
телефон потражите у одељку „Преузимање апликација“ или 
„Ажурирање телефона“.

Опције прегледача
Да бисте променили безбедносна подешавања прегледача, 
величину текста и друге опције, додирните Мени  > 
Подешавања.

Безбедно сурфовање и претрага
Водите евиденцију о ономе што се приказује у прегледачу и у 
претрагама:

• Без архивирања: Да бисте отворили картицу која се неће 
појавити у историји прегледача и претраге, додирните 
Апликације  >  Chrome > Мени  > Нова картица без 
архивирања.

• Брисање историје: Да бисте обрисали историју прегледача 
и друге сачуване информације, додирните Апликације  > 

 Chrome > Мени  > Подешавања > Приватност > 
ОБРИШИ ПОДАТКЕ ПРЕГЛЕДАЊА.

• Аутоматско попуњавање: Када унесете име у онлајн 
образац, прегледач може аутоматски да унесе податке о 
адреси. Ако то не желите, додирните Апликације  > 

Chrome > Мени  > Подешавања > Аутоматско 
попуњавање образаца, па додирните прекидач у врху да 
бисте искључили.

• Искачући прозори: Да бисте спречили отварање искачућих 
прозора, додирните Апликације  >  Chrome > Мени  > 
Подешавања > Подешавања сајта > Искачући прозори.
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Фотографије и видео снимци
посматрајте, бележите, делите!

Брзи почетак: фотографије и видео 
снимци
Двоструким увијањем ручног зглоба и једним додиром правите 
оштре, јасне фотографије помоћу задње или предње камере.

• Покретање: Чак и када је телефон у стању мировања, 
камеру можете да отворите двоструким увртањем ручног 
зглоба.

• Прегледање: Превуците лево за галерију фотографија 
( Фотографије).

• Дељење: Прикажите фотографију или видео из галерије, а 
затим додирните Дели . 

Пребаците на видео 
камеру, успорено
снимање, панораму или 
професионални режим.

ГАЛЕРИЈАПОДЕШАВАЊА

Пребаците на предњу 
камеру.

Додирните било где 
да бисте променили 
фокус.

Додирните да бисте 
фотографисали. 
Додирните и задржите 
да бисте направили 
више снимака.

Превуците надесно за 
подешавања.

Савети и трикови
• Брзо снимање: Додирните Апликације  >  Камера, 
превуците екран надесно и додирните Брзо снимање да 
бисте га укључили или искључили. Када је укључено Брзо 
снимање, камеру можете да отворите двоструким увртањем 
ручног зглоба.

• Снимање селфија: Додирните  на екрану камере или 
двапут уврните ручни зглоб да бисте прешли на 
широкоугаону предњу камеру.

• Снимање видеа: Додирните  на екрану камере и 
изаберите Видео . Додирните  да бисте започели 
снимање. Затим додирните  да бисте зауставили 
снимање.

• Правите фотографије током снимања видеа: 
Додирните  на екрану током снимања да бисте сачували 
фотографију.

• Приказивање, дељење или брисање: Да бисте отворили 
галерију, превуците екран камере налево. Изаберите 
фотографију или видео. Изаберите  да бисте делили или 
Мени  за више опција, као што је штампање.

• Мењање подешавања: Да бисте отворили опције камере, 
превуците екран камере надесно. 

• Зумирање: Раздвојите два прста. Да бисте умањили 
зумирање, спојите прсте.

• Више снимака: Додирните и задржите  да бисте 
направили низ фотографија.

Фотографије и видео снимци
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   Фотографисање
   Снимање видеа
   Направите савршен снимак
   Читање QR кодова и бар-кодова
   Гледање, дељење и коришћење 
фотографија и видео снимака

   Снимање екрана
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Мени Још

Фотографије и видео снимци

• Панорама: Додирните  на екрану камере и изаберите 
Панорама . Додирните  и користите водич на екрану 
да бисте полако померали телефон.

• Мењање: Додирните фотографију да бисте је изабрали, а 
затим додирните .

• Штампање: Желите да штампате фотографије? Погледајте 
„Штампање“.

Фотографисање
Пронађите: Апликације  >  Камера

Додирните  да бисте снимили фотографију.

Снимање видеа
Пронађите: Апликације  >  Камера, а затим додирните 

 на екрану камере и изаберите Видео 

Додирните  да бисте започели снимање. Затим додирните 
 да бисте зауставили снимање.

Савет: Да бисте делили видео, превуците екран камере налево 
како бисте отворили галерију, додирните видео, па 
изаберите  да бисте делили.

Направите савршен снимак
Уперите, додирните и то је то. Када пожелите нешто мало 
другачије, поиграјте се са овим опцијама камере.

Те опције се налазе у врху екрана камере или видео камере:

Да бисте пронашли ове опције, додирните  на екрану 
камере:

Опције

 HDR Укључите ефекат HDR (велики 
динамички опсег) за боље слике у 
условима незгодног осветљења попут 
оних на отвореном.

 Блиц Подесите на Укључено, Искључено 
или Аутоматски блиц.

 Тајмер Подесите тајмер на 3 секунде или 
10 секунди. 

 Стабилизатор Умањите подрхтавање приликом 
снимања видеа.

Опције

 
Професионалн
и режим

Ручно управљајте свим подешавањима 
камере.

 Успорено Снимајте успорени филм.
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Фотографије и видео снимци

Да бисте пронашли ове опције, превуците екран камере 
надесно:

 Панорама Направите широкоугаони снимак. 
Користите водич на екрану да бисте 
полако померали камеру током 
фотографисања.

 Видео Снимите видео.

 Фото Фотографишите.

Опције

Звук затварача Укључите/искључите звук затварача.

Меморија Изаберите место за чување фотографија 
и видео снимака (Телефон или SD 
картица).

Брзо снимање Укључите ако желите да покрећете 
камеру двоструким увртањем ручног 
зглоба. Поновите покрет да бисте 
пребацили на предњу камеру.

Локација Укључите да бисте означавали 
фотографије локацијом.

Величина 
фотографије 
(задња камера)

Подесите резолуцију фотографија.

Опције

Читање QR кодова и бар-кодова
Пронађите: Апликације  >  Камера

Камера може да чита QR кодове и бар-кодове. Уперите камеру 
ка коду. Додирните  да бисте отворили везу или  да бисте 
је копирали. 

Гледање, дељење и коришћење 
фотографија и видео снимака
Пронађите: Апликације  >  Фотографије

• Пуштање, дељење или брисање: Додирните сличицу да 
бисте је отворили, па изаберите  да бисте делили,  да 
бисте избрисали или Мени  за још опција.

Савет: Да бисте изабрали више датотека, отворите 
директоријум, додирните и задржите фотографију, па 
додирните друге. Можете и да групишете фотографије у 
албум и да делите цео албум.

Додирните 
било где да 
бисте снимили

Додирните било где на екрану да бисте 
снимили фотографију. Када је 
искључено, додирните  да бисте 
снимили фотографију.

Видео 
резолуција 
(задња камера)

Подесите резолуцију за видео.

Брзо упутство Сазнате више о камери.
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Фотографије и видео снимци

• Зум: Отворите 
фотографију из галерије, 
па направите покрет 
раздвајања или спајања 
помоћу два прста на 
екрану.

Савет: Окрените телефон 
у страну да бисте прешли 
на положени приказ.

• Позадина или фотографија контакта: Отворите слику, па 
додирните Мени  > Користи као > Позадина.

• Мењање: Отворите слику, па додирните .

• Пројекција слајдова: Додирните слику, па додирните 
Мени  > Пројекција слајдова. Да бисте зауставили 
пројекцију слајдова, додирните екран.

Савет: Да бисте пројекцију слајдова приказали на 
телевизору или другом уређају, погледајте „Повезивање и 
пренос“.

Снимање екрана
Делите снимак екрана са омиљеном плејлистом, новим 
најбољим резултатом или пријатељевим подацима за контакт. 

Да бисте снимили екран телефона, истовремено притисните и 
задржите дугме за укључивање и дугме за смањивање јачине 
звука.

Да бисте видели снимак екрана, додирните Апликације  > 
 Фотографије, додирните , па Директоријуми 

уређаја > Снимци екрана.

Савет: Такође погледајте „Качење екрана“.
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Play музика
када је потребна звучна подлога за живот

Брзи почетак: музика
Музика свуда – стримујте је, купујте, чувајте и репродукујте. 
Слушајте плејлисте и правите их било када.

Напомена: Музику можете да купујете само у САД и у још 
неким земљама.

Пронађите: Апликације  >  Play музика

Да бисте музичку библиотеку са рачунара отпремили на 
Google Play™ музику, посетите www.google.com/music.

Додирните Слушајте одмах да бисте видели предлоге и 
још тога.

Савет: Делите песме директно са контактима. Додирните 
Мени  поред песме > Дели. Можете и да 
употребите „Директно дељење“.

Jасно ми је

Добро дошли у Слушајте 
одмах

Слушајте одмах

Xtra Crispy
Xtra Crispy

Недавно пуштано

Bordertown Devils
Lost Highway

Недавно пуштано
Xtra Crispy
Xtra Crispy
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Слушајте одмах вам олакшава да 
одлучите шта да пустите следеће. Што 
више пуштате, функција Слушајте одмах 
постаје боља у бирању добрих ствари.

Додирните да бисте пустили 
песму или превуците 
лево/десно да бисте видели 
друге у реду.

Додирните албум да бисте 
видели више информација.

Претражујте и преузимајте 
музику.

Отворите музичку библиотеку 
или плејлисте.

Савети и трикови
• Јачина звука: Користите дугмад за јачину звука.

• Сакривање музичког плејера: Ако желите да користите 
другу апликацију док се репродукује музика, додирните 
Почетна . Да бисте се вратили у музички плејер, 
померите статусну траку надоле и додирните назив песме.

Савет: Такође можете да изаберете Следећа, Пауза или 
Претходна тако што ћете превући статусну траку надоле или 
помоћу команди на екрану за откључавање.

• Виџет на почетном екрану: Управљајте репродукцијом 
музике са почетног екрана тако што ћете додати виџет 
Google Play музика.

• Плејлисте: Додирните Мени  поред песме у библиотеци да 
бисте је додали у плејлисту или приказали друге опције. Да 
бисте изменили, преименовали или избрисали плејлисту, 
додирните и задржите њен назив у музичкој библиотеци.

• Преузимање музичке библиотеке за слушање офлајн: Да 
бисте преузели, додирните  поред песме, извођача, 
албума или плејлисте. Да бисте слушали офлајн, 
додирните , па Само преузми да бисте избегли пренос 
података за стримовање музичке библиотеке.

• Током лета: Режим рада у авиону вам омогућава да 
слушате офлајн музику и прекида све везе. Са два прста 
превуците статусну траку надоле и додирните Режим рада у 
авиону да бисте га укључили.

Play музика
   Брзи почетак: музика



Назад Даље

Мени Још

Play музика

• Типови датотека: Ваш телефон може да репродукује 
следеће типове датотека: MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI 
и WAV.

Напомена: Ауторска права – имате ли права? Увек пратите 
правила. Погледајте одељак „Ауторско право за садржај“ у 
правним и безбедносним информацијама на телефону.

Play музика
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Локација и навигација
где се налазите и куда идете

Брзи почетак: локација и навигација
Пронађите кафић у близини, добијајте упутства за сналажење 
или поступну гласовну GPS навигацију уз Google Maps™ које 
познајете и верујете им.

Пронађите: Апликације  >  Мапе

• Унесите оно што желите да пронађете у траку за претрагу, а 
затим додирните  да бисте приказали додатне 
информације и опције. 

Напомена: Ваш екран мапе може да се разликује.

Савет: Да бисте приступили информацијама на основу 
тренутног екрана мапе, додирните и задржите Почетна  док 
сте на екрану мапе. Више информација потражите у одељку 
„Now on Tap™“.

Истражите ресторане и кафиће 
у близини Чикага

Претражи Google мапе
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Гласом потражите адресу 
или локацију.

Погледајте своју тренутну 
локацију.
Добијте упутства и помоћ за 
навигацију.

Пронађите ресторане, 
кафиће и знаменитости.

Погледајте места, 
приказе мапе, 
подешавања, помоћ итд.

Савети и трикови
• Проналажење адресе: У поље за претрагу унесите адресу 
или нешто што тражите, на пример „бензинска пумпа“. 
Приказ мапе ће се померити да би се приказала адреса или 
предлози у близини. Додирните информације о адреси у дну 
да бисте добили додатне информације. 

• Добијање упутстава: Унесите место или адресу, а затим 
додирните .

• Чување адресе: Додирните информације о адреси у дну 
екрана, па додирните САЧУВАЈ.

• Зум: Да бисте увећали приказ или га умањили, раздвојите 
два прста на екрану или их спојите.

• Окретање и нагињање: Ротирајте помоћу два прста на 
мапи да бисте је окренули или превуците надоле/нагоре како 
бисте је нагнули.

• Дељење локације: Додирните локацију, па додирните 
адресу, а затим Мени  > Дели.

• Идентификовање адресе: Додирните место на мапи и 
задржите како бисте приказали најближу адресу.

• Проналажење помоћи у вези са мапом: 
Додирните > Помоћ.

Локација и навигација
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Повезивање и пренос
жично или бежично

Брзи почетак: повезивање и пренос
Повезујте додатну опрему, рачунаре, мреже итд.

Пронађите: Апликације  >  Подешавања

Савети и трикови
• Брза подешавања: Брзо приступите најчешће коришћеним 
подешавањима. Са два прста превуците статусну траку 
надоле. Погледајте „Брза подешавања“.

• Bluetooth™ уређаји: Да бисте остварили везу са Bluetooth 
слушалицама, тастатуром или другим уређајем, додирните 
Bluetooth.

• Wi-Fi мреже: Да бисте остварили везу, додирните Wi-Fi.

Подешавања
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Бежично и мреже

Уређај

Wi-Fi

Bluetooth

Коришћење података

Још

Приказ

SIM картице

Промените Wi-Fi 
подешавања.

Промените Bluetooth 
подешавања.

Не можете да 
пронађете 
подешавање? 

• Wi-Fi хотспот: Да бисте телефон претворили и хотспот, 
погледајте „Wi-Fi хотспот“.

• USB кабл: Микро USB прикључак на телефону омогућава 
размену медија и других датотека са повезаним рачунаром. 
Да бисте променили тип USB везе, додирните 
Апликације  >  Подешавања > Меморија > Мени  > 
USB веза са рачунаром.

• Аутоматско повезивање: Када је укључена Bluetooth или 
Wi-Fi, телефон се аутоматски поново повезује са доступним 
уређајима или мрежама које сте раније користили.

• Режим рада у авиону: Потребно је да брзо искључите 
бежичне везе? Са два прста превуците статусну траку 
надоле и додирните Режим рада у авиону. 

• Штампање: Желите да штампате фотографије, документе 
или друге ствари? Погледајте „Штампање“.

Бежична Bluetooth веза
Укључивање/искључивање Bluetooth функције
Пронађите: Апликације  >  Подешавања > Bluetooth, па 
додирните прекидач да бисте укључили

Напомена: Са два прста превуците статусну траку надоле да 
бисте брзо укључили или искључили Bluetooth.

Савет: Да бисте продужили трајање батерије или прекинули 
везе, искључите Bluetooth када га не користите.
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Повезивање уређаја
Приликом првог повезивања Bluetooth уређаја, пратите 
следеће кораке:
  1 Проверите да ли је уређај са којим обављате упаривање у 

видљивом режиму (детаљне информације потражите у 
приручнику који сте добили уз уређај).

2 Додирните апликације  >  Подешавања > Bluetooth.

3 Проверите да ли је прекидач у положају за укључено.

4 Додирните пронађени уређај да бисте остварили везу са 
њим (ако је потребно, додирните Упари или унесите шифру 
као што је 0000).

Савет: Додирните  да бисте преименовали уређај.

Када се уређај повеже, у врху екрана се приказује индикатор 
Bluetooth статуса .

Да бисте аутоматски прекинули везу са уређајем (као што су 
бежичне слушалице) или је поново остварили, само 
искључите уређај и поново га укључите.

Напомена: Коришћење мобилног уређаја или додатне опреме 
док возите може да вам одвуче пажњу и да буде незаконито. 
Увек поштујте законе и возите безбедно.

Управљање уређајима
Да бисте ручно поново повезали телефон са упареним 
уређајем, додирните назив уређаја на листи.

Да бисте ручно прекинули везу телефона са упареним 
уређајем, додирните назив уређаја на листи, па 
додирните Потврди.

Да бисте уклонили упарени уређај, додирните  поред назива 
уређаја, па додирните Опозови упаривање.

Да бисте променили назив који ваш телефон приказује другим 
уређајима, додирните Апликације  >  Подешавања > 
Bluetooth, укључите Bluetooth, па додирните Мени  > 
Преименуј овај уређај. Унесите назив и 
додирните ПРЕИМЕНУЈ.

Омогућите уређајима да пронађу ваш телефон
Да бисте омогућили Bluetooth уређају да открије ваш телефон, 
само укључите Bluetooth помоћу прекидача.

Пренос датотека
• Фотографије или видео снимци: Отворите фотографију 
или видео, па додирните  > Bluetooth.

• Контакти: Додирните Апликације  >  Контакти, 
додирните особу, па Мени  > Дели > Bluetooth.

Wi-Fi мреже
Укључивање/искључивање Wi-Fi функције
Пронађите: Апликације  >  Подешавања > Wi-Fi, па 
додирните прекидач да бисте укључили

Напомена: Са два прста превуците статусну траку надоле да 
бисте брзо укључили или искључили Wi-Fi.

Повезивање на мреже
Да бисте пронашли мреже у домету:
  1 Додирните Апликације  >  Подешавања > Wi-Fi.
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Савет: Да бисте приказали MAC адресу телефона и Wi-Fi 
подешавања, додирните Мени  > Напредно.

2 Проверите да ли је Wi-Fi укључен помоћу прекидача.

3 Додирните пронађену мрежу да бисте се повезали на њу 
(ако је неопходно, унесите SSID мреже, Безбедност и 
Лозинка за бежичну мрежу, па додирните Повежи се).

Када телефон оствари везу, на статусној траци ће се 
појавити индикатор Wi-Fi статуса .

Напомена: Ако на индикатору Wi-Fi статуса  видите знак 
питања, превуците статусну траку надоле, додирните мрежу 
и унесите лозинку.

Савет: Када је укључена Wi-Fi функција, телефон ће се 
аутоматски поново повезивати на доступне мреже које су 
раније коришћене. Ако рутер претходно није био повезан са 
интернетом, телефон се неће аутоматски повезати са њим.

Wi-Fi хотспот
Напомена: Овај телефон подржава апликације и услуге које 
захтевају пренос великих количина података, па проверите да 
ли ваш тарифни пакет испуњава потребе. Детаљне 
информације потражите од оператера.

Телефон можете да претворите у Wi-Fi хотспот како бисте 
другим Wi-Fi уређајима обезбедили практичан приступ 
интернету у покрету.

Напомена: Заштитите се. Да бисте заштитили телефон и 
хотспот од неовлашћеног приступа, изричито се препоручује да 
подесите безбедност за хотспот (WPA2 је најбезбеднија 
поставка), укључујући и лозинку.

Пронађите: Апликације  >  Подешавања > Још > 
Привезивање и преносиви хотспот и потврдите Преносиви 
Wi-Fi хотспот

Напомена: Ови кораци могу да се разликују у зависности од 
мреже.
  1 Телефон искључује Wi-Fi функцију и користи мобилну мрежу 

за приступ интернету. Додирните Подеси Wi-Fi хотспот да 
бисте подесили безбедност:

• SSID мреже: Унесите јединствен назив за хотспот.

• Безбедност: Изаберите жељени тип безбедности: 
Отворено или WPA2. Ако изаберете WPA2, унесите 
јединствену лозинку која ће другима бити потребна како 
би приступили Wi-Fi хотспоту.

Напомена: IEEE препоручује WPA2.

• Лозинка: Направите лозинку са бар осам знакова.

2 Додирните САЧУВАЈ.

Када је Wi-Fi хотспот активан, други Wi-Fi уређаји могу да се 
повежу тако што ћете на њима унети Мрежни назив хотспота, 
изабрати тип Безбедности и унети исправну Лозинку за 
бежичну мрежу.

Wi-Fi режими
За оне који воле техничке информације, ваш телефон подржава 
следеће Wi-Fi режиме: 802.11b, g, n, ac.
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USB каблови
Напомена: Ауторска права – имате ли права? Увек пратите 
правила. Погледајте одељак „Ауторско право за садржај“ у 
правним и безбедносним информацијама на телефону.

Повежите телефон и рачунар помоћу USB кабла како бисте 
пребацивали музику, слике, видео снимке и друге датотеке са 
рачунара. Да бисте променили тип USB везе (ако је потребно), 
превуците статусну траку надоле и додирните USB.

Савет: Телефон обавезно повежите на USB прикључак велике 
снаге. Они се обично налазе директно на рачунару.

Напомена: Приликом прве употребе USB везе, рачунар ће 
можда приказати обавештење о инсталацији управљачких 
програма. Пратите све упите које видите да бисте довршили 
инсталацију. Ово може да потраје неколико минута.

• За Microsoft® Windows®: На рачунару кликните на дугме 
Start, а затим са листе програма изаберите Windows Explorer. 
Телефон ће се у програму Windows Explorer приказати као 
повезана диск јединица (уређај за масовно складиштење) на 
коју можете да превлачите и отпуштате датотеке или ће се 
приказати као MTP/PTP уређај који вам омогућава да за 
пренос датотека користите Windows Media Player. Додатне 
информације и управљачке програме потражите на 
www.motorola.com/support.

• За Apple™ Macintosh™: Користите апликацију Android File 
Transfer која је доступна на www.android.com/filetransfer.

Дељење везе за пренос података
Рачунар може да приступа интернету преко мобилне мреже 
телефона – потребан вам је само USB кабл.

Савет: Да бисте делили Wi-Fi везу, погледајте „Wi-Fi хотспот“.
  1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.

Напомена: Ако рачунар користи оперативни систем који је 
старији од Microsoft® Windows® 7 или Apple™ Macintosh™ 
OSX, можда ће бити потребна специјална конфигурација.

2 На телефону додирните Апликације  >  Подешавања, 
а затим проверите да ли је прекидач за Wi-Fi функцију 
подешен у положај за искључено.

3 У Подешавањима додирните Још > Привезивање и 
преносиви хотспот, па потврдите USB привезивање да 
бисте започели повезивање.

Да бисте прекинули везу, опозовите избор за USB интернет 
веза, а затим прекините везу између телефона и рачунара.

Пренос података
Можете да пратите количину података коју телефон отпрема и 
преузима.

Пронађите: Апликације  >  Подешавања > Коришћење 
података

Телефон приказује графикон коришћења података. Испод 
графикона се приказују апликације, од оних које троше највише 
до оних које троше најмање. Апликације које троше много 
података могу и додатно да оптерећују батерију.
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Неке апликације преносе податке у позадини док их не 
користите – да бисте спречили апликацију да то ради, 
додирните је и потврдите Ограничи позадинске податке за 
апликацију.

Да бисте искључили позадинске податке за све апликације, 
само додирните Мени  > Ограничи позадинске податке.

Напомена: Информације о коришћењу доступне су како бисте 
лакше управљали телефоном. Подаци се можда неће 
поклапати са онима на основу којих оператер обавља наплату, 
пошто се не добијају на исти начин.

Да бисте изабрали која SIM картица се користи за услуге за 
пренос података, додирните Апликације  > 

Подешавања > SIM картице > Мобилни подаци и 
изаберите мрежу.

Коришћење података

Мобилни подаци

Ограничи мобилне податке

14. сеп–13. окт

2 GB 
упозорење

1,02 GB

Коришћење по апликацијама

Google Play продавница

Facebook 4,56 MB

5,65 MB

13. мај

Рачунање за податке од стране оператера 
може да се разликује.

27. мај 10. јун

12:36

Ограничите позадинске 
податке, прикажите Wi-Fi 
мреже итд. 

Додирните корисника или 
апликацију да бисте видели 
специфично коришћење 
података.

Ваш клауд
Један налог преко којег имате приступ свему, на сваком месту – 
са телефона, таблета и рачунара.

Синхронизовање Google налога
Када се пријавите на исти Google налог, сви уређаји имају 
приступ истим апликацијама, контактима, филмовима, књигама 
и музици са портала Google Play – уз то деле и исти Gmail, 
Google Calendar™ и Google Mobile™. Да бисте додали налоге 
на телефон, додирните Апликације  >  Подешавања > 
Налози, па додирните  Додај налог > Google.

Телефон и таблет
Ваш Android телефон и таблет могу да функционишу заједно 
како бисте могли максимално да искористите оба уређаја:

• Пребацивање медијског садржаја и датотека: Копирајте 
датотеке на телефон и пребацујте их на друге уређаје – 
погледајте „Пренос датотека“.

• Хотспот на телефону: Ако имате Wi-Fi таблет, можете да 
претворите телефон у Wi-Fi хотспот како бисте омогућили 
приступ интернету преко таблета на било којем месту – 
погледајте „Wi-Fi хотспот“.
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• Bluetooth™ додатна опрема: Ако имате Bluetooth тастатуру 
или другу додатну опрему за таблет, имајте у виду да можете 
да је користите и са телефоном. Да бисте обавили 
повезивање, погледајте „Бежична Bluetooth веза“.

Меморијска картица
Можете да изаберете да користите SD картицу као преносиву 
или интерну меморију: 

• Преносива меморија: Чувајте слике, видео снимке, звук и 
друге медијске датотеке. SD картицу можете у сваком 
тренутку да уклоните и да је пребаците у други уређај.

• Интерна меморија: Поред медијских датотека можете да 
чувате преузете апликације и игре. SD картица служи као 
проширење интерне меморије телефона. 

Када убаците SD картицу у телефон, од вас ће се тражити да 
изаберете преносиву или интерну меморију. 

Да бисте ручно подесили SD картицу као интерну меморију, 
додирните Апликације  >  Подешавања > Меморија и 
USB, а затим изаберите SD картицу и додирните Мени  > 
Подешавања > Форматирај као интерну.

Опрез: Ако је SD картица подешена као интерна меморија, 
форматира се и шифрује ради заштите информација. Ако 
желите да је користите као преносиву меморију или у другом 
уређају, потребно је да је форматирате. Пре него што то 
урадите, имајте у виду да се форматирањем бришу сви подаци 
са SD картице. 

Савет: Користите меморијску картицу класе 10.

Напомена: Ваш телефон подржава меморијске картице 
капацитета до 128 GB. 

Прикључивање или искључивање меморијске 
картице
Да бисте прикључили меморијску картицу, само је убаците у 
телефон (погледајте „Убацивање картица и укључивање 
телефона“). 

Да бисте искључили меморијску картицу (да бисте могли да је 
извадите из телефона), додирните Апликације  > 

Подешавања > Меморија и USB > SD картица > 
Искључи. 

Опрез: Немојте да уклањате меморијску картицу док је 
телефон користи или док уписује датотеке на њу. 

Брисање садржаја меморијске картице
Да бисте избрисали све информације (музику, фотографије и 
датотеке) са меморијске картице, додирните Апликације  > 

 Подешавања > Меморија и USB > SD картица > Обриши.

Виртуелне приватне мреже (Virtual 
Private Networks, VPN)
VPN вам омогућава да приступате датотекама на безбедној 
мрежи (као што је канцеларијска мрежа са заштитним зидом). 
Обратите се администратору мреже како бисте тражили VPN 
подешавања и информације о свим додатним апликацијама 
или другим захтевима.
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Повезивање и пренос

Да бисте унели VPN подешавања, додирните Апликације  > 
 Подешавања > Још > VPN. Додирните  да бисте додали 

нови VPN. Одаберите тип VPN мреже и унесите подешавања 
која сте добили од администратора мреже. Мрежа се чува на 
листи VPN, па можете да је изаберете кад год је потребно да се 
повежете.

Мобилна мрежа
Вероватно нећете морати да мењате мрежне поставке. Помоћ 
потражите од оператера.

Да бисте видели опције за подешавања мреже, додирните 
Апликације  >  Подешавања > Још > Мобилне мреже.

Да бисте мењали мреже, додирните Апликације  > 
Подешавања > Још > Мобилне мреже > Мобилни 

оператери и додирните мрежу.

Напомена: Ваш телефон подржава већину мрежа. Помоћ 
потражите од оператера.

Режим рада у авиону
Режим рада у авиону употребите да бисте искључили све 
бежичне везе – корисно је током лета авионом. Са два прста 
превуците статусну траку надоле и додирните Режим рада у 
авиону.

Напомена: Када изаберете режим рада у авиону, све бежичне 
услуге биће онемогућене. Након тога, можете поново да 
укључите Wi-Fi и/или Bluetooth™ ако то дозвољава политика 
авио компаније. Друге бежичне услуге за пренос гласа и 
података (као што су позиви и текстуалне поруке) остаће 
искључене у режиму рада у авиону. И даље можете да 
обављате хитне позиве помоћу регионалног хитног броја.
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Заштита
учините телефон безбедним

Брзи почетак: Заштитите телефон
Уверите се да су информације заштићене у случају губитка или 
крађе телефона.

Пронађите: Апликације  >  Подешавања > Безбедност

Најједноставнији начин да заштитите телефон је тако што ћете 
користити Закључавање екрана. Можете да изаберете 
откључавање превлачењем (мање безбедно) или унос 
шаблона, PIN кода или шифре за откључавање телефона.

Закључавање екрана
Да бисте заштитили телефон, можете да подесите екран 
осетљив на додир тако да се закључа када се деактивира.

Закључавање екрана
PIN

Порука на закључаном екрану
Ниједна

Smart Lock

Шифровање телефона

Дугме за закључавање тренутно 
закључава
Осим када Smart Lock одржава откључаним

Безбедност уређаја

Шифровање

Безбедност

12:36

Отисак прста

Аутоматско закључавање
5 секунди након мировања, осим када 
Smart Lock одржава откључаним

За закључавање екрана 
можете да користите шаблон, 
лозинку или другу опцију.

Додајте информације које ће се 
приказивати на закључаном 
екрану.

Подесите сензор отиска прста 
(само Moto G Plus).

Пронађите: Апликације  >  Подешавања > 
Безбедност > Закључавање екрана, па изаберите тип 
закључавања:

• Ниједно: Искључите закључавање екрана.

• Превлачење: Додирните  и превуците нагоре.

• Шаблон: Нацртајте шаблон да бисте откључали.

• PIN: Унесите од четири до шеснаест цифара да бисте 
откључали.

• Лозинка: унесите лозинку која садржи од четири до 
шеснаест слова, бројева или симбола да бисте откључали.

Напомена: На Moto G4 Plus телефонима можете да користите 
отисак прста за откључавање. Да бисте подесили сензор отиска 
прста, додирните Апликације  >  Подешавања > 
Безбедност > Отисак прста.

Да бисте променили када се екран осетљив на додир 
деактивира, додирните Апликације  >  Подешавања > 
Екран > Мировање.

Напомена: На закључаном телефону можете да обављате 
хитне позиве (погледајте „Позиви у хитним случајевима“). 
Закључани телефон свакако звони и нема потребе да уносите 
PIN или лозинку да бисте одговорили на позив.

Не можете да откључате?
Шаблон, PIN или лозинка: Ако сте забравили шаблон, PIN или 
лозинку, можете да унесете имејл и лозинку за Google налог да 
бисте откључали телефон.
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Заштита

Ако немате Google налог на телефону, обратите се оператеру 
како би фабрички ресетовао уређај.

Упозорење: Фабричко ресетовање ће избрисати све податке са 
телефона.

Качење екрана
Желите да вам важан екран буде при руци, као што је карта за 
укрцавање или купон за куповину? Закачите екран ради лаког 
приступа.

Да бисте подесили качење екрана, додирните Апликације  > 
 Подешавања > Безбедност > Качење екрана.

Да бисте закачили екран, отворите апликацију коју желите да 
закачите, додирните и задржите Преглед  и померите нагоре. 
Додирните .

Да бисте откачили екран, истовремено додирните и задржите 
Назад  и Преглед . 

Закључавање SIM картице
Опрез: Ако три пута унесете неисправан SIM PIN кôд, телефон 
ће закључати SIM картицу и тражиће да унесете кôд за 
откључавање PIN кода. Обратите се оператеру како бисте 
добили кôд за откључавање PIN кода.

Коришћење ове функције није обавезно, али да бисте 
подесили PIN за SIM картицу који морате да унесете приликом 
укључивања телефона, додирните Апликације  > 

Подешавања > Безбедност > Подеси закључавање SIM 
картице > Закључај SIM картицу.

Да бисте подесили PIN кôд за SIM картицу, унесите 
четвороцифрени кôд. Да бисте променили кôд, одаберите 
Промена PIN-а за SIM.

Шифровање телефона
Опрез: Ако заборавите кôд за шифровање, нећете моћи да 
вратите податке сачуване на телефону или меморијској 
картици. Шифровање датотека може да потраје дуже од једног 
сата. Телефон оставите повезан на пуњач и будите пажљиви 
како не бисте прекинули процес.

Шифровањем се штите налози, подешавања, апликације и 
датотеке на телефону како други не би могли да им приступе у 
случају крађе телефона.

Коришћење ове функције није обавезно, али да бисте 
шифровали телефон и захтевали PIN или лозинку при сваком 
укључивању, додирните Апликације  >  Подешавања > 
Безбедност > Шифровање телефона.

Прављење резервних копија и враћање
Пронађите: Апликације  >  Подешавања > Резервне 
копије и ресетовање > Направи резервну копију података, 
па додирните прекидач да бисте укључили

Резервна копија података са Google налога се прави онлајн. 
Ако ресетујете или замените телефон, само се пријавите на 
Google налог да бисте вратили контакте, догађаје и друге 
податке које сте синхронизовали са налогом. 
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Заштита

Да бисте вратили податке из резервне копије приликом поновне 
инсталације апликације, додирните Апликације  > 

Подешавања > Резервне копије и ресетовање > 
Аутоматско враћање. 

Да бисте изабрали који подаци ће се синхронизовати са 
налогом, додирните Апликације  >  Подешавања > 
Налози > Google, додирните Google налог и потврдите ставке 
које желите да синхронизујете. 

Напомена: Текстуалне поруке, евиденција позива и ставке 
сачуване на телефону неће бити враћени. Да бисте вратили 
апликације из Google Play продавнице, погледајте „Управљање 
апликацијама“.

Ресетовање
Да бисте телефон ресетовали на фабричка подешавања и 
обрисали све податке са њега, додирните Апликације  > 

Подешавања > Резервне копије и ресетовање > 
Ресетовање на фабричка подешавања > РЕСЕТУЈ 
ТЕЛЕФОН.

Упозорење: Биће избрисане све преузете апликације и 
кориснички подаци са телефона. Подаци у клауду неће бити 
избрисани.

Украден вам је телефон? 
Ваш телефон има Менаџер Android уређаја. Можете удаљено 
да закључате или ресетујете уређај да бисте га заштитили од 
лопова. Детаље потражите на 
www.google.com/android/devicemanager.
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Желите још?
увек има још

Пронађите помоћ и још тога
Пронађите одговоре, ажурирања и информације:

• Помоћ је ту: Додирните Апликације  >  Помоћ да бисте 
добили детаљна упутства, водиче, најчешћа питања или 
ћаскање са особама које могу да вам помогну, директно на 
телефону.

• Све за Moto G: Преузмите софтвер за рачунар, корисничке 
приручнике итд. са www.motorola.com/mymotog.

• Додатна опрема: Пронађите додатну опрему за телефон на 
веб-сајту www.motorola.com/mobility.

• Преузимање апликација: Додирните Апликације  > 
Play продавница да бисте куповали и преузимали 

апликације.

• Вести: Ево како да нас пронађете:

 YouTube™ www.youtube.com/motorola

 Facebook™ www.facebook.com/motorola 

 Twitter www.twitter.com/moto 

 Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Где се налазе правне, безбедносне и регулаторне 
информације?
Да бисмо вам пружили бољи приступ овим важним 
информацијама, материјал смо учинили доступним из менија 
са подешавањима телефона и на вебу. Прегледајте те 
материјале пре коришћења уређаја. Да бисте материјалима 
приступили са повезаног телефона, изаберите Подешавања > 
Правне информације и изаберите тему. Да бисте 
материјалима приступили на вебу, посетите 
www.motorola.com/device-legal.

Опоравак након крахирања
У мало вероватном случају да телефон престане да реагује на 
додир и притискање дугмади, покушајте са поновним 
покретањем – притисните и задржите дугме за укључивање док 
се екран не искључи и телефон поново не покрене.

Сервис и поправке
Ако имате питања или вам је потребна помоћ, ту смо да вам 
помогнемо.

Посетите www.motorola.com/support где можете да изаберете 
неку од бројних опција корисничке службе. 

Желите још?
   Пронађите помоћ и још тога
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овом водичу, засноване су на најновијим доступним информацијама и сматра се да су 
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регистровани жигови компаније Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, 
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