
 

 

 

Navodila za čiščenje 
telefona in tablice 

Celotna navodila s posnetki zaslona (v angleščini) 

Aplikacije, ki jih ne uporabljate več, še vedno porabljajo pomnilnik in moč vašega telefona. 
Če jih izbrišete, lahko vaš telefon ali tablica povečata svojo zmogljivost. Za pravilno delovanje 
sistema je priporočljivo, da imate vsaj 1 GB prostega pomnilnika. 

Preden začnete, morate ugotoviti izhodiščno stanje, da boste po koncu procesa vedeli, 
koliko ste izbrisali. 

-        Android:  "Parameters"/ Settings > "Storage" 
-        iPhone:  "Settings" > "General" > “IphoneStorage” 

 #1 Izbrišite aplikacije, ki jih ne uporabljate več 

Katerih aplikacij ne uporabljate več, ste pozabili nanje ali ste jih uporabili le nekajkrat? 
Izbrišite jih! Imate več aplikacij z enako funkcijo? Obdržite le tisto, ki jo uporabljate najbolj 
pogosto. Na Androidu in iPhonu pojdite pod nastavitve: "Settings" > "Applications". Kliknite 
na aplikacijo, ki jo želite izbrisati: “Uninstall". Če obstajajo, izberite lažje različice aplikacij (npr. 
Facebook Lite). Redno posodabljajte aplikacije, saj s tem tudi zmanjšate porabo virov. 

 #2 Izpraznite predpomnilnik 

Začasne datoteke omogočajo vašim aplikacijam hitrejše delovanje, a hkrati zasedejo 
prostor in upočasnijo sistem, zato razmislite o čiščenju predpomnilnika svojih aplikacij: 
"Settings" > "Storage" > "Free space" > "Delete the spam files". 

 #3 Izbrišite nepotrebne datoteke 

Telefoni in tablice so naši redni spremljevalci, zato se na njih nabira tudi zajeten kup različnih 
datotek: fotografije, videoposnetki, avdioposnetki, ki zasedajo prostor na vašem telefonu. 
Izbrišite podvojene in zamegljene fotografije ter neuspele video- in avdioposnetke, druge 
pa shranite na zunanji trdi disk. Mogoče se vam na telefonu nabirajo tudi dokumenti, filmi, 
glasba, podcasti in e-knjige, ki ste jih nekoč prenesli. Če jih ne uporabljate več, jih izbrišite. 

https://www.dropbox.com/s/wvgyi245rs628hb/DCD%20Cleaning%20your%20smartphone%20and%20tablet.pdf?dl=0


 

 

 

 #4 Izbrišite nepotrebna sporočila 

-        SMS in MMS: izbrišite zastarele pogovore, vsiljena (spam) in sponzorirana sporočila, 
sporočila kot so »V redu«, »Sem doma« ali »Srečno novo leto 2020«. V prihodnje lahko 
avtomatizirate brisanje prejšnjih sporočil tako, da določite omejitev, nad katero se sporočila 
samodejno izbrišejo. 
-        V Whatsappu pojdite na  "Settings" > Discussions" > "Archive"> "Delete all discussions". 
Ne pozabite na arhivirana sporočila. Zapustite tudi neaktivne skupine. 
-        Na Messengerju, Signalu ali Telegramu pojdite na posamezne pogovore in jih izbrišite. 
Telegram omogoča tudi izbris vseh osnutkov sporočil, ki niso bila poslana: "Settings" >"Data 
and storage" > "Delete all the drafts". 


