Работење со апови и нивно бришење
Аповите не го прават секогаш тоа што го очекуваме од нив, но лесно е да
управуваме, па дури и да се ослободиме од нив.

Како да затворам ап?
Умните телефони се дизајнирани да управуваат со апови (apps)
без да треба да водите сметка дали сте ги затвориле. Аповите
често работат во заднина, спремни да се користат пак кога ќе
ни требаат. Меѓутоа, понекогаш може треба да затворите некој
ап.
•

Понекогаш аповите не работат добро. Затворањето и
рестартирањето на апот често го решава проблемот.

•

На iPhone, ап може да затворите брзо притискајќи го
копчето Home двапати, а потоа лизгајќи го апот што сакате
да го затворите.

•

На Android телефон, ап може да затворите притиснувајќи
го четириаголното копче веднаш до копчето Home, а потоа
лизгајќи го вдесно апот што сакате да го затворите.

•

Ако затворањето и рестартирањето на некој ап не го решава
проблемот, обидете се да го рестартирате телефонот.

•

Кога сте завршиле со користењето на некој ап во работата
со банка или некоја служба за плаќање, може да го затворите
апот за да обезбедите дека лозинката (password) треба пак да се
внесе кога ќе треба да се употреби следниот пат.

Затворањето и
рестартирањето
на апот често
ги решава
проблемите

„Кога ќе завршите да го користите апот
на вашата банка... затворете го за да
обезбедите дека лозинката треба пак да
биде внесена кога пак ќе ја користите.”
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Како да избришам ап?
Мнозинството луѓе во нивните апарати имаат апови
што никогаш не ги користат. Ако не користите некој
ап, може да го избришете.
• Ако избришете некој ап, во вашиот телефон
ослободувате меморија за други работи.
•

Ако избришете некој ап, тоа може да ги избрише
сите податоци поврзани со тој ап, па затоа
размислете двапати пред да го сторите тоа.

•

За да избришете ап на iPhone, потчукнете (tap) и
држете го прстот врз сликичката на апот додека
сите сликички да почнат да се тресат. Потоа
потчукнете на крстчето Х што се појавува во
аголот на сликичката.

Notes

Wallet

Потчукнете и држете ја
сликичката на некој ап за да
почнете да го бришете

•

За да избришете ап на Android телефон, држете го прстот врз сликичката на
апот додека да се појави опцијата Delete (избриши). Потчукнете на Uninstall или
одвлечете ја сликичката врз Uninstall близу најгорниот дел од екранот .

•

Ако избришете ап што сте го платиле, App Store и Play Store ќе запаметат дека сте го
платиле и ќе ви дозволат подоцна да го инсталирате без повторно плаќање.

•

Некои апови се системски апови кои се важни делови на вашиот телефон. Тие апови
не можете да ги избришете.

Дали треба да ги ажурирам моите апови?
За да работат исправно, важно е вашите апови да бидат
ажурирани (up-to-date). Вашиот телефон често ќе го прави тоа
автоматски или производителот на апови ќе ви јавува кога има
дополнувања или нови верзии.
• Ажурирањата на апови може да додадат нови функции, но тие
се главно за отстранување на вградени пропусти (bugs). Апови
без пропусти помагаат да се осигура безбедноста на вашиот
телефон.
•

Вие може да имате автоматско ажурирање на аповите на
вашиот телефон.

•

Во iPhone, вклучете ја опцијата automatic updates во iTunes &
App Store на менито Settings.

•
•

Auto-update
apps
Auto-update
apps over
Wi-Fi only

Лесно применливи
апови за автоматско
ажурирање во
Во Android телефон, вклучете ја опцијата automatic updates во
Settings
менито Settings на апот Play Store.
Вие може да обезбедите ажурирањата да не користат мобилна data во истите
Settings менија на двата вида телефони.
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Дали некој ап ќе ја користи мојата мобилна data?
Мобилната data е скапа, па е добра идеја да се
обезбеди вашиот умен телефон да не троши од
вашето месечно количество на мобилна дата кога
Wi-Fi мрежа не е достапна.
•

Аповите користат data кога се инсталираат
или ажурираат, а некои преземаат (download)
дополнителна data (на пример, мапи за апови
со географски мапи). Ако не сте поврзани
со Wi-Fi, вашиот апарат може да го троши
вашето количество на мобилна дата заради
преземање и ажурирање на апови.

INTERNET

Аповите може да користат
мобилна data кога Wi-Fi мрежи
не се достапни

•

Во опцијата Mobile на менито Settings на апот
можете да проверите колку мобилна data користи
вашиот iPhone.

•

Во опцијата Wireless & Networks (или нешто слично) на менито Settings на апот
можете да проверите колку мобилна data користи вашиот Android телефон.

„Мобилната data е скапа...
Обезбедете вашиот умен телефон
да не го троши вашето месечно
количество на мобилна data кога
Wi-Fi мрежа не е достапна.”
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