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Управување и бришење на 
апликации
Апликациите не работат секогаш онака како што сакате, но лесно е да управувате 
со нив, па дури и да ги отстраните.

Како да затворам апликација?
Паметните телефони се дизајнирани да управуваат со 
апликации без да треба да грижите дали сте ги затвориле. 
Апликациите често работат незабележливо во заднина, 
подготвени да се користат повторно кога ќе ни треба. 
Меѓутоа, понекогаш можеби ќе треба да затворите некоја 
апликација.
• Понекогаш апликациите не работат добро, па затоа 

затворањето и рестартирањето на апликацијата 
често го решава проблемот.

• На iPhone можете да затворите некоја апликација со 
брзо притискање двапати на копчето Дома (Home) 
и потоа поминете со прстот преку апликацијата што 
сакате да ја затворите.

• На телефон со Android можете да затворите апликација 
со притискање на четириаголното копче што се наоѓа 
до копчето Дома (Home) и потоа поминете со прстот 
преку апликацијата што сакате да ја затворите.

• Ако затворањето и рестартирањето на некоја 
апликација не го решава проблемот, обидете се да 
го рестартирате телефонот.

• Кога сте завршиле со користење на некоја чувствителна апликација, како на пример 
онаа на банката или некоја услуга за наплата, треба да ја затворите за да бидете 
сигурни дека лозинката мора да се внесе повторно следниот пат кога ќе ја користите.

Затворањето и 
рестартирањето на 

апликацијата често ги 
решава проблемите
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Кога сте завршиле со користење на апликацијата на вашата 
банка...затворете ја за да бидете сигурни дека лозинката мора 
да се внесе повторно следниот пат кога ќе ја користите.
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Како да избришам апликација?
Повеќето луѓе на нивните уреди имаат апликации што никогаш не ги користат.  
Ако не користите некоја апликација, можете да ја избришете.
• Ако избришете некоја апликација, ќе ослободите 

простор за складирање други нешта во уредот.

• Ако избришете некој апликација, тоа може да ги 
избрише сите податоци поврзани со таа апликација, 
па затоа размислете добро пред да го сторите тоа.

• За да избришете апликација на iPhone, допрете и 
задржете ја иконата на апликација сè додека е се 
појави мени. Потоа, допрете ја опцијата Избриши 
апликација (Delete App). Една порака ќе ве 
запраша дали сакате да ја избришете апликацијата 
и нејзините податоци – допрете на Избриши 
(Delete). 

• За да избришете апликација на телефон со Android, допрете ја и задржете ја иконата 
на апликацијата сè додека не се појави опцијата за бришење. Потоа, допрете на 
Деинсталирај (Uninstall) или влечете ја иконата за да Деинсталирате (Uninstall) 
во близина на горниот дел на екранот. 

• Ако избришете апликација што сте ја платиле, App Store и Google Play ќе помнат 
дека сте платиле и ќе ви овозможат да ја инсталирате повторно подоцна без 
дополнителна наплата.

• Некои апликации се системски (system) апликации и тие се важни делови на 
телефонот. Тие апликации не можете да ги избришете.

Дали треба да ги ажурирам моите апликации?
Важно да ги одржувате апликациите ажурирани за да 
работаат правилно. Вашиот телефон често ќе го прави 
тоа автоматски или продавницата за апликации ќе ви 
јавува кога ќе бидат достапни нови ажурирања.
• Ажурирањата на апликациии може да додадат нови 

функции, но тие воглавно служат за отстранување 
на пропусти во апликацијата (bugs). Апликациите без 
пропусти помагаат вашиот телефон да биде безбеден.

• Можете да поставите вашиот телефон да се ажурира 
автоматски.

• Кај iPhone вклучете ги автоматските ажурирања во 
делот App Store на апликацијата Поставки (Settings).

Бришењето апликација 
ослободува простор за 

складирање други нешта

Поставете апликациите да се 
ажурираат автоматски преку 

Wi-Fi во поставки

beconnected.esafety.gov.au



3

Управување и бришење на 
апликации

• Кај телефон со Android вклучете ги автоматските 
ажурирања во делот Поставки (Settings) на 
апликацијата Play Store.

• Можете да обезбедите дека ажурирањата не 
користат мобилни податоци во истите менија за 
Поставки (Settings) на двата типа телефони.

Дали некоја апликација ќе ги 
користи моите мобилни податоци?
Мобилните податоци се скапи, па добро е да бидете 
сигурни дека вашиот паметен телефон не го троши 
месечниот пакет мобилни податоци кога не ви е 
достапна Wi-Fi мрежа.
• Апликациите користат податоци кога се 

инсталираат или ажурираат, а некои преземаат 
дополнителни податоци (на пример, мапи за 
апликации со географски мапи). Ако не сте 
поврзани на Wi-Fi, вашиот уред може да ги користи 
мобилните податоци од вашиот месечен пакет 
за да презема и ажурира апликации.

• Можете да проверите колку апликации на iPhone 
користат мобилни апликации во делот Мобилни 
(Mobile) на апликацијата Поставки (Settings).

• Можете да проверите колку апликации на телефон со Android користат мобилни 
апликации во делот на апликацијата Поставки (Settings) означени како Безжично и 
мрежи (Wireless & Networks) или нешто слично.

Апликациите може да 
користат мобилни податоци 

кога Wi-Fi мрежите се 
недостапни

INTERNET

Мобилните податоци се скапи... Бидете сигурни дека 
вашиот паметен телефон не го троши месечниот пакет 
мобилни податоци кога не ви е достапна Wi-Fi мрежа.

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au
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