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Kaj lahko delamo z mobilnim
telefonom?

Z njim

• se lahko povežeš s spletom, 
• uporabljaš različne aplikacije, 
• igraš igre, 
• fotografiraš, 
• snemaš videoposnetke ali 
• shraniš glasbo.

Vsak telefon potrebuje SIM kartico
(naročnikova identifikacijska kar
tica). Na tej majhni kartici so shran
jeni vsi podatki, npr. tvoja tele
fonska številka. Brez te kartice ne
moreš klicati ali pošiljati sporočil in
tudi dostopa do spleta nimaš.

Operacijski sistem spremlja zaslon
na dotik, spominsko kartico, proce
sor in tudi vso elektroniko v tele
fonu. 

Baterija v mobilnem telefonu je
tanka, polnljiva (v nekaj urah se
spet napolni) in drži ves dan.  

Mobilni telefon ima tudi USB pri-
ključek, tako da telefon lahko
priključiš na računalnik in preneseš
slike.

Mobilni telefon prepozna tudi gla
sovna navodila. Tudi aplikacije pre
poznajo glasovna navodila. 

V telefonski koledar lahko vstaviš
opomin.

Če se s prstom dotakneš zaslona,
potem programska oprema po
skrbi, da na primer napišeš spo
ročilo, posnameš fotografijo,
odpreš aplikacijo in tako dalje. Ne
kateri telefoni imajo omejeno ko
ličino spomina. Ko je spomin
zapolnjen, moraš nekaj stvari izbri
sati, da narediš spet prostor. Pri ne
katerih telefonih lahko vstaviš
dodatno spominsko kartico.

Mobilni telefon
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Mobilni telefon
Če za dve minuti 
nihče ne pokliče,
misli moja mama,
da telefon pokvarjen je.

Prijateljice kličejo,
kdaj na kavo se bo šlo.
Kdaj je trening?
Kdaj balet?

O vsem se
morajo pogovoriti!
A ja, na pevske vaje 
bo tudi treba iti!

Naša mama 
je super dama –
naš glavni šofer 
in družinski menedžer!

Hvala bogu 
za telefon in avtomobil,
da vedno pridemo
pravočasno na cilj!

Aplikacije: Ko kupiš mobilni telefon,
so na njem že aplikacije. Sam si pa
lahko naložiš še dodatne aplikacije,
na primer za igranje igric, predva
janje glasbe, ustvarjanje videopo
snetkov, pisanje dnevnika, slikanje
in tako naprej. Veliko aplikacij si
lahko naložiš
brezplačno, ne
katere pa je
treba plačati.

Ko posnameš fotografijo, jo lahko
takoj deliš s prijatelji – pošlješ jo po
elektronski pošti ali kot slikovno
sporočilo. 
Glasbo lahko poslušaš preko slušalk
ali preko zvočnika. Glasbo si lahko
naložiš na mobilni telefon proti
plačilu ali jo poslušaš preko spleta.
Lahko pa tudi sam ustvarjaš
svojo glasbo. Na spletu so tudi
plačljive aplikacije, s katerimi lahko
igraš na različna glasbila, ki so slišati,
kot da bi igral na prava glasbila. Z
njimi si lahko ustvariš svoj zvok za
zvonjenje, melodije ali pa cele
skladbe.
Aplikacija za določanje položaja na
tančno pokaže položaj tvojega tele
fona in te usmerja, ko hodiš peš ali
se voziš. To aplikacijo lahko poljub
no vklopiš ali izklopiš.




