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1. Безбедност 

 

Хитан позив 

Корисник у свакој земљи може да позове 112 (или други број за хитне позиве) за хитну помоћ. 

Напомена: 

 Због природе мобилних мрежа, безбедност хитних позива се не може гарантовати. 

 

Безбедно коришћење 

 Искључите телефон у болницама и у авиону. Поштујте ограничења. Бежични уређаји могу да 

утичу на медицинску терапију и изазову сметње у авиону. 

 Неки медицински уређаји попут слушних апарата или пејсмејкера могу да буду осетљиви на 

спољне емисије радио фреквенције. Пре коришћења телефона у близини медицинских 

уређаја посаветујте се са произвођачима уређаја или са својим лекаром. 

 Ако имате проблем са срцем, посебну пажњу обратите на поставке јачине тона звона и 

вибрација. 

 У подручјима са потенцијално експлозивном атмосфером, као што су гасне станице, објекти 

за пренос или складиштење горива или хемикалија, поштујте знаке и упутства. 

 Телефон ће емитовати радио фрeквенцију и у режиму приправности. Искључите телефон 

када добијете упутство да то урадите. 

 Увек поштујте све локалне законе и прописе. Немојте користити телефон током вожње. 

Користите опцију руковања са слободним рукама (хендс-фри), ако је доступно, и сву пажњу 

усмерите на вожњу и пут. Сиђите с пута и зауставите возило пре него што упутите или 

одговорите на позив.  

 Ако изгубите уређај или вам буде украден, одмах обавестите пружаоца услуга да деактивира 

СИМ картицу.  

 Када будете у контакту са својим пружаоцем услуга, биће потребно да му дате IMEI број. Он 

је одштампан на полеђини уређаја (може се наћи испод батерије), или позовите *#06# да 

бисте сазнали IMEI број. Запишите тај број и сачувајте га у случају да вам затреба у 

будућности. 

 Да бисте спречили злоупотребу телефона, закључајте СИМ картицу или телефон и промените 

лозинку по потреби. 

 Немојте уклањати батерију пре него што искључите телефон. Ако се не придржавате овог 

упутства, може доћи до губитка података. 

 Приликом изласка из возила, понесите телефон са собом или га ставите у касету како бисте 

избегли крађу. 

 Држите телефон, батерију или пуњач ван домашаја деце. 

 

 

Напомене о коришћењу телефона 

 Немојте држати телефон у близини магнетних картица или других предмета са магнетном 

силом. Магнетизам телефона може да избрише информације које су сачуване на дискети, 

припејд телефонској картици или кредитној картици. 

 Коришћење телефона у близини фиксног телефона, телевизора, радија и канцеларијских 

аутоматских уређаја може да изазове сметње и утиче на функционисање мобилног телефона. 

 Одржавајте телефон сувим; течност у уређају може да доведе до ерозије електронског кола. 

 Држите телефон даље од екстремних температура. 
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 Држите телефон даље од врелих места на којима температура може да премаши 60C, као 

што су командна табла, прозорска даска, близина ватре или упаљена цигарета. 

 Немојте фарбати телефон. 

 Немојте испуштати телефон или га снажно гњечити или трести. 

 Немојте расклапати или модификовати телефон. То може да оштети телефон, изазове 

цурење и оштети унутрашње коло. 

 За чишћење телефона користите само влажну крпу или антистатичку крпу. За чишћење 

телефона немојте користити алкохол, разређивач, бензен или друге хемикалије или 

абразивно средство за чишћење. 

 Приликом уобичајене употребе и током пуњења батерије телефон ће се загрејати. 

 Немојте остављати телефон без постављене батерије или са празном батеријом током дужег 

временског периода. То може да доведе до губитка података. 

 Метални делови телефона могу да изазову иритацију коже у зависности од здравственог 

стања појединца. 

 Немојте стављати телефон у задњи џеп. Седањем на њега телефон може да се оштети. 

Немојте стављати телефон на дно торбе. Тиме можете да оштетите уређај. 

 Кад је укључен режим вибрација, пажљиво поставите телефон како бисте избегли његово 

падање с висине или померање уз извор топлоте услед вибрација. 

 

 

Напомене за коришћење батерија 

 Немојте расклапати или модификовати батерије јер то може да изазове цурење, прегревање, 

пожар или експлозију. 

 Бацање батерија у ватру може да изазове пожар или експлозију. Старе батерије треба 

вратити продавцу или их бацити у складу са локалним прописима. Немојте бацати батерије са 

отпадом из домаћинства. 

 Немојте изазивати кратак спој на батерији помоћу жица, игала или других металних 

предмета нити чувати батерије заједно са металним предметима јер то може да доведе до 

цурења, прегревања, пожара или експлозије. 

 Ако течност из батерија доспе у очи, постоји ризик од оштећења ока. У том случају, 

избегавајте трљање, добро исперите очи чистом водом и одмах идите у болницу. 

 Ако течност која исцури из батерије додирне кожу, може да изазове опекотине на кожи. 

Оперите кожу чистом водом и одмах идите у болницу. 

 Никада не стављајте батерије у уста. Течност из батерије може да буде токсична. 

 Прекините с коришћењем батерија кад утврдите да се током употребе, пуњења или 

складиштења неуобичајено загрејала, променила боју и облик. 

 Одржавајте батерије сувим. 

 Немојте користити или чувати батерије у близини ватре, грејача и других места са високом 

температуром јер то може да доведе до цурења, прегревања, пожара или експлозије. Чувајте 

батерије на хладном и проветреном месту без директне сунчеве светлости.  

 Немојте пунити батерију дуже од 24 сата. 

 Батерија може да се напуни и испразни стотинама пута, али на крају ће се истрошити. Радни 

век батерије се скраћује са сваким пуњењем. 

 Приликом замене батерије, користите искључиво батерије које је одобрио произвођач 

телефона. Оштећење настало услед коришћења неодобрених батерија неће бити покривено 

гаранцијом. 
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Безбедност у саобраћају 

 Немојте користити телефон током вожње. Усмерите пуну пажњу на вожњу и пут. У хитном 

случају, зауставите возило на безбедном месту, угасите мотор и тада користите телефон. 

Поштујте све локалне саобраћајне законе и прописе. 

 Обично РФ (радиофреквентни) сигнали из вашег бежичног телефона не би требало да утичу 

на електронске системе у возилу. Међутим, ако посумњате да утичу на било које 

перформансе, обратите се свом продавцу аутомобила. Прекините са употребом телефона у 

аутомобилу док квалификовани техничар не дијагностикује проблем. 

 Само квалификовани техничар може трајно да инсталира телефон у возилу. 

 Ако је возило опремљено ваздушним јастуком, немојте стављати телефон изнад ваздушног 

јастука или у подручје активирања ваздушног јастука.  

 Искључите телефон кад сте на бензинској станици или на месту где је коришћење бежичне 

опреме забрањено.  

 

Безбедност у авиону 

 Придржавајте се упутстава добијених од летачке посаде. По могућству, искључите телефон 

пре уласка у авион. Непридржавање ових упутстава може да доведе до судског гоњења или 

ускраћивања услуге GSM мобилне мреже прекршиоцу. 

 У случају неразумевања ситуације из упутстава, обратите се члану посаде. 
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2. Почетак коришћења 

 

2.1. Батерије 

Батерија је приложена у паковању. Батерија садржи малу количину енергије и може да се 

користи одмах после распакивања. Најбоље перформансе достиже после три циклуса потпуног 

пуњења/пражњења. Препоручује се да се телефон користи док се батерија не потроши, а да се 

затим батерија пуни најмање 12 сати. 

 

2.1.1. Постављање и вађење батерије 

Да бисте поставили батерију, скините поклопац са полеђине телефона: 

A. Одвијте вијак и одигните поклопац према споља од доње стране телефона и повуците га 

наниже.  

B. Уклоните поклопац батерије према споља од доње стране телефона. 

C. Батерију можете да нађете у паковању у засебној кеси за складиштење. 

D. Извадите батерију из паковања и ставите је у телефон водећи рачуна да контакти на 

телефону и на батерији буду поравнати. 

E. Поново поставите поклопац батерије тако да налегне на место. 

F. Поново поставите задњи поклопац и притегните вијак. 

Да бисте извадили батерију; 

A. Одвијте вијак и одигните задњи поклопац према споља од доње стране телефона и 

повуците га наниже.  

B. Уклоните поклопац батерије према споља од доње стране телефона. 

C. Подигните батерију из кућишта телефона од горње стране батерије. 

 

 

2.1.2. Пуњење батерије 

Прикључите пуњач у утичницу на бочној страни телефона. Прикључите пуњач у зидну утичницу 

са наизменичном струјом.  

 

У режиму пуњења индикатор батерије трепери. Ако је уређај искључен током пуњења, на 

екрану се појављује индикатор пуњења који показује да се батерија пуни. Ако се батерија у 

потпуности испразни, може да прође неколико минута док се индикатор пуњења не прикаже. 

Кад се батерија потпуно напуни, индикатор показује да је батерија пуна и престаје да показује 

пуњење.  

Ако је уређај искључен, на екрану се појављује слика која показује да је батерија потпуно 

напуњена. 

 

Телефон и пуњач ће током пуњења бити топли на додир. То је нормално. 

 

Кад се пуњење заврши, искључите пуњач из утичнице са наизменичном струјом и телефона.  

 

Упозорење: 

Напомена: Пуните телефон на проветреном месту на којем је температура у опсегу од 0°C до 

+50°C. Користите искључиво приложени пуњач. Коришћење неодобрених пуњача може да 

доведе до опасности и поништи гаранцију. 
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2.1.3. Коришћење батерије 

Капацитет у погледу времена приправности и времена позива који наводи произвођач телефона 

добијен је у идеалном окружењу за рад. Стварне вредности ће се разликовати у зависности од 

стања мреже, радног окружења и начина руковања. 

 

Поштујте локалне прописе за одлагање батерије на отпад (нпр. рециклирање). Немојте одлагати 

батерију уз отпад из домаћинства. 

 

2.1.4. Индикатор нивоа батерије 

Кад је телефон укључен, индикатор нивоа батерије се налази у горњем десном углу екрана. 

 

2.2. Повезивање на мрежу 

 

2.2.1. СИМ картица 

Уметните доступну картицу Subscriber Identity Module (СИМ (картица идентитета претплатника)) 

у телефон да бисте могли да га користите. СИМ картицу добијате од оператера мреже.  

 

На СИМ картици се бележе све информације у вези са мрежном везом, као и информације о 

контактима, бројеви телефона и СМС поруке које корисник чува на СИМ картици. Корисник може 

да извади СИМ картицу из телефона и стави је у други ГСМ телефон.  

 

Немојте додиривати контакте СИМ картице и кад није у уређају чувајте је на сигурном месту 

како бисте избегли оштећење. Ако се СИМ картица оштети, корисник неће моћи да користи 

телефон. 

 

 

2.2.2. Постављање и уклањање СИМ картице 

 

Напомена: Сва упутства и смернице за меморијске картице и СИМ картице дате су са екраном и 

тастатуром уређаја окренутим надоле на радној површини или на длану руке. Водите рачуна да 

не огребете или не оштетите уређај. 

 

Нова СИМ картица се обично испоручује причвршћена на посебну картицу. Метални контакти 

СИМ картице се лако оштећују гребањем, зато пажљиво скините картицу пре него што је ставите 

у телефон. 

Ако користите постојећу СИМ картицу, водите рачуна да пажљиво рукујете њоме. 

 

Искључите телефон, уклоните задњи поклопац, батерију и други спољни извор напајања.  

 

Отворите механизам за причвршћивање СИМ картице тако што ћете пажљиво повући метални 

држач према доњој страни телефона и одићи је од контаката. Поставите СИМ картицу у 

лежиште за СИМ картицу. Поравнајте засечени угао СИМ картице са лежиштем. Спустите држач 

преко СИМ картице и пажљиво повуците према горњој страни телефона, учврстите механизам 

на његовом месту, поставите батерију и поново поставите задњи поклопац. 
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Слично томе, да бисте уклонили СИМ картицу, искључите телефон, уклоните батерију а затим 

извадите СИМ картицу тако што ћете повући осигуравајући механизам према доњој страни 

телефона и одићи га од СИМ картице. 

 

2.2.3. Постављање и уклањање меморијске картице 

Искључите уређај; извадите батерију; искључите пуњач. Поставите меморијску картицу у 

лежиште за меморијску картицу, према дијаграму у одељку за батерију на уређају. 

Отворите механизам за причвршћивање СИМ картице тако што ћете пажљиво повући метални 

држач према доњој страни телефона и одићи је од контаката. Ставите меморијску картицу у 

лежиште за меморијску картицу, спустите осигуравајући механизам и пажљиво повуците удесно 

како бисте причврстили меморијску картицу на месту. 

 

Да бисте уклонили картицу, користите обрнути поступак. 

 

2.2.4. Откључавање СИМ картице 

ПИН кôд 

Код Personal Identification Number (PIN) (лични идентификациони број)) штити СИМ картицу од 

неовлашћене употребе. ПИН кôд се обично доставља уз СИМ картицу. Ако је ова безбедносна 

функција омогућена, корисник треба да унесе ПИН кôд сваки пут кад укључи уређај. Корисник 

може и да онемогући ову функцију. 

 

Да бисте откључали СИМ картицу, притисните и задржите дугме за напајање да бисте укључили 

телефон. Унесите ПИН кôд. После три узастопна нетачна уноса ПИН кода, кôд се блокира и 

кориснику ће бити потребан ПУК кôд да га одблокира.  

 

ПУК кôд  

Овај кôд је потребан за промену блокираног ПИН кода. Ако кôд није достављен уз СИМ картицу, 

обратите се пружаоцу услуга. После десет узастопних неуспешних уноса ПУК кода, СИМ картица 

се више не може користити. Ако дође до овога, обратите се пружаоцу услуга да бисте купили 

нову СИМ картицу. ПУК кôд не можете да мењате. Ако га изгубите, обратите се пружаоцу услуга. 

 

2.2.5. Повезивање на мрежу 

Када СИМ картица буде откључана, телефон ће аутоматски потражити регистровану мрежу или 

другу доступну локалну мрежу. Кад се повеже, у врху екрана ће се појавити назив оператера 

мреже. 

 

Уређај је сада у режиму приправности, спреман за упућивање и примање позива. 
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3. Функција позива 

Када се подешавање које је описано у претходним одељцима заврши, корисник је спреман за 

упућивање и примање позива помоћу информација датих у овом одељку. 

Напомена: 

 Када користите слушалице, пажљиво их прикључите/искључите како бисте избегли 

оштећење прикључка слушалица. 

 

3.1. Укључивање/искључивање телефона 

Да бисте укључили/искључили уређај, притисните и задржите тастер за завршетак разговора. 

Уређај ће аутоматски после укључивања испитати да ли је постављена СИМ картица.  

Ако СИМ картица није постављена, уређај ће тражити од корисника да уметне СИМ картицу. 

Затим ће се на екрану наизменично приказивати следеће поруке: Input password (Унесите 

лозинку) – ако је постављена лозинка за телефон. Input PIN (Унесите ПИН) – ако је постављена 

лозинка за СИМ картицу.  

Search (Претрага) – телефон почиње са претраживањем док не нађе одговарајућу мрежу и 

повеже се на њу 

 

3.2. Позивање 

Када се на екрану прикаже оператер мреже, телефон је ушао у режим приправности и корисник 

може да упућује или прима позиве. Ако су постављене две СИМ картице, на екрану ће се 

појавити два назива оператера мрежа. 

 

3.2.1. Директно позивање 

Док је телефон откључан, притисните тастер са првом цифром броја који желите да позовете да 

бисте ушли на екран позивања и тај број ће се приказати. 

Опција додавања бројева је доступна кад се унесе нови број који се тренутно не налази на листи 

контаката. Да бисте га прихватили и сачували на телефону или једној од СИМ картица, 

притисните централни тастер за навигацију. 

 

Позив у земљи 

Унесите број телефона преко тастатуре, а затим притисните зелени тастер за позивање 

Пошаљи да бисте упутили позив. 

 

на екрану ће се приказати име и број телефона особе коју позивате. Када веза буде успостављена, 

на екрану ће се уз број телефона и/или име особе или организације коју позивате приказати мерач 

времена. 

 

Међународни позив 

Унесите симбол “+” тако што ћете двапут брзо притиснути тастер * или притиснути и задржати 

тастер 0, а затим позивни број за жељену земљу и број телефона. На пример, да бисте упутили 

позив у Француску, додирните двапут тастер * док се не појави “+” а затим унесите “33” 

(позивни број за Француску) и број телефона. 
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3.2.2. Позивање из телефонског именика 

Уђите у телефонски именик из главног менија. Контакти су сачувани по абецедном реду; 

користите индекс за брзу претрагу имена. 

 

 

3.3. Одговарање на позив 

Када стигне долазни позив, телефон обавештава о њему путем вибрације, звона или 

комбинације вибрације и звона. На екрану се приказују име и број телефона позиваоца ако 

мрежа подржава ту услугу. Корисник може да одговори или да одбије позив. 

 

Ако је укључен позив на чекању, (корисник треба да се пријави за ту услугу код оператера 

мреже) кад је корисник на телефону а прими још један долазни позив, уређај то показује 

кратким тоном. Корисник може да одговори или да одбије позив. Ако корисник одлучи да 

одговори на други позив, тренутни позив ће бити на чекању. 

 

3.4. Током телефонског позива 

Док сте на телефону, можете да користите следеће функције: 

Напомена: Функције могу да се разликују у зависности од СИМ картице и оператера мреже. 

 

Mute (Искључивање звука): микрофон се искључује и позвана особа неће чути глас 

позиваоца. 

Hold (Чекање): тренутни позив је на чекању и корисник и позвана особа се међусобно не чују. 

Кад је позив на чекању, корисник може поново да се врати на позив или да га прекине преко 

менија опција. 

End call (Крај позива): завршетак тренутног позива. 

Volume (Јачина звука): подешавање јачине звука на звучнику или слушалицама. 

Phonebook (Телефонски именик): улазак у телефонски именик ради обављања 

одговарајућих операција. Ова функција је згодна за тражење телефонских бројева током 

телефонског позива. 

Messages (Поруке): улазак на екран за поруке и обављање одговарајућих функција. 

Корисник може да уђе на екран за позивање или телефонски именик да би упутио нови позив 

док је тренутни позив још у току. 

Напомена: 

 У режиму са две картице, ако се једна картица користи, друга картица је у стању без 

услуге. 
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4. Main Menu (Главни мени) 

На екрану приправности откључајте телефон а затим притисните леви меки тастер да бисте 

ушли у главни мени. Корисник може да приступи различитим функцијама и операцијама.  

 

Contacts Phonebook (Телефонски именик контаката): притисните леви меки тастер да 

бисте приступили контактима, опцијама New (Ново), Import/Export (Увоз/извоз), Others (Друго) 

Message (Порука): Write message (Напиши поруку), Inbox (Долазно поштанско сандуче), 

Outbox (Одлазно поштанско сандуче), Drafts (Скице), Sentbox (Сандуче послате поште), 

Templates (Предлошци), Broadcast message (Нециљане поруке), Voice mail server (Сервер 

говорне поште), Email (Е-пошта). 

Call Logs (Дневници позива): Missed calls (Пропуштени позиви), Dialed calls (Упућивани 

позиви), Received calls (Примљени позиви), Rejected calls (Одбијени позиви), Delete all (Избриши 

све), Call timers (Тајмери позива), GPRS counter (ГПРС бројач). 

Settings (Поставке): Call settings (Поставке позива), Phone settings (Поставке телефона), 

Display (Приказ), Security (Безбедност), Profiles (Профили) и Connections (Везе). 

Camera (Камера): Camera (Камера), DV, Image (Слика), Video, Recorder, FM Radio 

Extras (Додатне функције): Alarm, Calculator (Калкулатор), Timer (Тајмер), World clock 

(Глобални сат), Unit conversion (Конверзија јединица), STK (интерфејс приправности) 

Organizer (Организатор): Calendar (Календар), Memo (Белешке), Ebook (Е-књига), Java 

My File (Моја архива): Alarm Folder (Аларм), Ebook Folder (Е-књиге), My Music Folder (Моја 

музика), Others Folder (Друго), Photos Folder (Фотографије), Video Folder (Видео), vCard Folder 

(Визит карте). 

Profiles (Профили): Normal (Општи), Silent (Тихи), Meeting (Састанак), Outdoor (Напољу), 

Earphone (Слушалица), Bluetooth. 

Internet: Select Browse (Изабери прегледач); Dorado, Opera Mini, Set as default (Постави као 

подразумевани). 

Shortcuts (Пречице): Contacts (Контакти) 

 

5. Contacts Phonebook (Телефонски именик контаката): 

У овом поглављу су описане функције телефонског именика.  

 Сваки унос на СИМ картицу или у телефонски именик уређаја састоји се од телефонског броја и 

назначеног имена или референце.  

Контакт који је сачуван у телефону може да обухвати имена, број мобилног телефона, кућни 

број, број на послу, друго, групу, слику, тон звона, назив фирме, назив сектора, адресу, 

е-адресу, веб-страницу и бележницу.  

 

5.1. Листа контаката 

Листа контаката је уређена абецедним редоследом. Кориснику се нуде следеће опције: New 

(Нови), Write message (Напиши поруку), Call (Позови), Delete (Избриши), Delete multiple 

(Избриши више контаката), Import/Export (Увези/извези), Send vCard (Пошаљи визит карту), 

Other (Друго), Search (Потражи). 

 

New (Нови): креирање новог контакта. 

Write message (Напиши поруку): Слање СМС или ММС поруке на број. 
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Call (Позови): позивање тренутно приказаног броја 

Delete (Избриши): Брисање изабраног уноса 
Delete multiple (Избриши више контаката): избор и брисање више контаката 

Import/Export (Увоз/извоз): Копирање изабраног уноса на СИМ картицу или телефон. Увоз и 
извоз контакта на телефон или меморијску картицу 

Send vCard (Пошаљи визит карту): Слање визит карте путем СМС, ММС поруке, е-поруке, 

Bluetooth везе. 

Others (Друго): Speed dial (Брзо позивање), Own Number (Сопствени број), Service Number 

(Број сервиса) и Memory status (Статус меморије) 
 
 

6. Message (Порука): 

У овом поглављу су представљене услуге размене порука које обезбеђује ГСМ мрежа. Могуће је 

да оператер мреже не подржава неке услуге. 

 

6.1. Write message (Напиши поруку): 

6.1.1. SMS 

Уђите на екран за писање СМС порука преко екрана Menu (Мени), изаберите поруку, “Write 

message” (Напиши поруку) и изаберите нову СМС поруку. Да бисте додали контакт, притисните 

централни тастер за навигацију (жути тастер) и изаберите контакт помоћу тастера за 

навигацију са стрелицама навише и наниже. То се потврђује притискањем централног тастера, 

у изабраном пољу се појављује ознака потврде, притисните опције и ОК.  

Корисник може да користи тастатуру за унос садржаја поруке. После писања текстуалне поруке, 

нуде се следеће опције: 

Send (Пошаљи): Слање поруке. 

Insert template (Уметни предложак)：Please call me! (Позови ме молим те), Where are you 

now? (Где си сада?), Thank you! (Хвала ти), Wait a minute! (Сачекај минут), I am busy today! 

(Данас сам заузет!) 

Add contact info (Додај податке о контакту): Додавање података о контакту у поруку 

Add phiz (Додај израз лица): Додавање израза лица у поруку 

Save as draft (Сачувај као скицу): Меморисање у сандучету за скице. 

 

6.1.2. MMS 

Функција MMS порука вам омогућава да пошаљете текст и мултимедијални садржај као што су 

слике, аудио и видео на други телефон. После креирања поруке корисник има следеће опције: 

Send (Пошаљи): Слање поруке. 
Add new recipient (Додај новог примаоца): Додавање новог контакта 

Add (Додај): TEXT (Текст), Add phiz (Додај израз лица), Insert template (Уметни предложак), 
Next slide (Следећи слајд), Previous slide (Претходни слајд), Picture (Слика), Take a Photo (Сними 

фотографију), Audio, Record (Снимање), Video, Shoot video (Сними видео) и Attachment (Прилог) 

Save as draft (Сачувај као скицу): Меморисање у сандучету за скице. 

Set slide time (Подеси време за слајдове): Подешавање времена за слајдове од 1 секунде 

до 600 секунди 

Text layout (Приказ текста): Position the Text above (Постави текст изнад), Text down (Текст 

доле) 
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6.2. Inbox (Долазно поштанско сандуче) 

У сандучету долазне поште наведене су примљене СМС и ММС поруке.  

Када корисник изабере поруку доступне су следеће опције: Reply (Одговори), Delete (Избриши), 

Delete all (избриши све), Call (Позови), Lock (Закључај), Move to Phone/SIM (Пребаци у 

телефон/на СИМ), Copy to Phone/SIM (Копирај у телефон/на СИМ), Mark (Обележи), Sort 

(Сортирај), Add sender to (Додај пошиљаоца у), Delete repeated numbers (Избриши бројеве који 

се понављају), Add to blacklist (Додај на црну листу). 

Функција означавања омогућава кориснику да изабере поруке за додатне операције, на пример 

брисање свих означених порука на згодан начин. 

 

6.3. Outbox (Одлазно поштанско сандуче) 

Овде су наведене одлазне поруке. Опције обухватају: Resend (Пошаљи поново), New message 

(Нова порука), Delete (Избриши), Delete all (Избриши све), Move to draft (Премести у скице), View 

details (Прикажи детаље). 

 

6.4. Drafts (Скице) 

Овде се чувају скице порука и поруке које треба довршити. Опције су Open (Отвори), New 

message (Нова порука), Delete (Избриши), Copy to Phone/SIM (Копирај на телефон/СИМ), Mark 

(Означи) и View Detail (прикажи детаље). 

Када изабере да прочита поруку, корисник ће ући на екран за уређивање порука. 

 

6.5. Sent box (Сандуче послатих порука) 

Овде се чувају послате поруке. Опције које се нуде кориснику су: Open (Отвори), new message 

(Нова порука), Delete (Избриши), Delete All (Избриши све), Forward (Проследи), Move to 

Phone/SIM (Премести у телефон/на СИМ), Copy to Phone/SIM (Копирај на телефон/СИМ), Mark 

(Означи) и Sort (Сортирај). 

Када изабере да прочита поруку, корисник ће ући на екран за уређивање порука. Forward 

(Проследи), Delete (Избриши), Call recipient (Позови примаоца), Move (Премести) и View Detail 

(Прикажи детаље). 

 

6.6. Templates (Предлошци) 

То је мали одељак са избором фраза које се често користе и које се могу уређивати или се 

додавати појединачним реченицама приликом писања поруке. 

 

6.7. Broadcast message (Нециљане поруке) 

Корисник може да изабере да укључи/искључи нециљане поруке, да изабере језик и поставке 

канала 

 

6.8. Voice mail server (Сервер говорне поште) 

Корисник може да уређује Line number (Број линије), Fax number (Број факса) и Data number 

(Број за податке)  

 

6.9. Email (Е-пошта) 

Корисник има могућност да изабере Gmail, Hotmail или прилагођени налог – корисник за 



 15 

подешавање мора да има податке о типу налога и потребну лозинку да би могао да започне 

поступак. 

 

 

7. Call Logs (Дневници позива): 

Функција историје позива евидентира све недавне позиве укључујући пропуштене позиве, 

упућене позиве и одговорене позиве. Опције су: 

Missed calls (Пропуштени позиви): Приказује податке о пропуштеним позивима и омогућава 

кориснику да узврати позив, напише СМС или ММС поруку, Add to contacts list (Дода на листу 

контаката), Add to blacklist (Дода на црну листу), Delete the information (Избрише информације), 

Delete all the numbers in the list (Избрише све бројеве са листе) и Mark the information for further 

action (Означи информацију за додатну радњу). 

Dialed calls (Упућени позиви): Приказује податке о упућеним позивима и омогућава 

кориснику да узврати позив, напише СМС или ММС поруку, Add to contacts list (Дода на листу 

контаката), Add to blacklist (Дода на црну листу), Delete the information (Избрише информације), 

Delete all the numbers in the list (Избрише све бројеве са листе) и Mark the information for further 

action (Означи информацију за додатну радњу). 

Received calls (Примљени позиви): Приказује податке о упућеним позивима и омогућава 

кориснику да узврати позив, напише СМС или ММС поруку, Add to contacts list (Дода на листу 

контаката), Add to blacklist (Дода на црну листу), Delete the information (Избрише информације), 

Delete all the numbers in the list (Избрише све бројеве са листе) и Mark the information for further 

action (Означи информацију за додатну радњу). 

Rejected calls (Одбијени позиви): Приказује податке о упућеним позивима и омогућава 

кориснику да узврати позив, напише СМС или ММС поруку, Add to contacts list (Дода на листу 

контаката), Add to blacklist (Дода на црну листу), Delete the information (Избрише информације), 

Delete all the numbers in the list (Избрише све бројеве са листе) и Mark the information for further 

action (Означи информацију за додатну радњу). 

Delete all (Избриши све): Брисање свих уноса, свих уноса на СИМ картици 

Call Timers (Тајмери позива): Last Call (Последњи позив), Received calls (Примљени позиви), 

Dialed calls (Упућени позиви), Reset (Ресетовање) (потребна је лозинка за телефон)  

GPRS counter (ГПРС бројач): статистички последњи послат, последњи примљен, сав послат, 

сав примљен ГПРС саобраћај 

 

 

8. Settings (Поставке): 
8.1. Call settings (Поставке позива) 

Dual-SIM (Две СИМ картице): Standby mode (Режим приправности), Reply by original SIM 

(Одговори са оригиналне СИМ картице), Set SIM name (Подеси назив СИМ картице) 

Call Divert (Преусмеравање позива): Корисник може да подеси да позиви упућени овој СИМ 

картици буду преусмерени 

Call waiting (Позив на чекању): Корисник може да активира позив на чекању, откаже или 

провери статус. 

Call barring (Блокада позива): Корисник може да подеси блокаду позива за All outgoing calls 

(Све одлазне позиве), All incoming calls (Све долазне позиве), incoming calls when roaming 

(Долазне позиве у ромингу), ISD Calling (ИСД позивање), Dial when International roaming 
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(Упућивање позива у међународном ромингу), откаже све блокаде и додели или измени лозинку. 

Hide ID (Сакриј ИД): Корисник може да подеси следеће опције за ИД позиваоца: Hide (Сакриј), 

Display own ID (Прикажи свој ИД) или allow Caller ID to be determined by the Network (Омогући да 

ИД позиваоца буде утврђен по мрежи). 

Others (Друго): Call time minute reminder (Подсетник на време за позив) (Off (искључен), 50 

сeкунди, 55 сeкунди, 60 сeкунди или прилагођено), Auto redial (Аутоматско поновно бирање), 

Vibration when connected (Вибрација приликом повезивања), Auto record voice call (Аутоматско 

снимање говорног позива). 

 

 

8.2. Phone settings (Поставке телефона) 

Date& time (Датум и време): Корисник може да подеси време, датум, формат датума, формат 

времена. 

Language settings (Поставке језика) корисник може да изабере језик приказа, писања. 

Shortcut settings (Поставке пречица): Корисник може одређени број опција да постави као 

софтверске пречице на тастатури 

Auto power on/off (Аутоматско укључивање/искључивање): Корисник може да подеси 

Power on time (Време укључивања), Power off time (Време искључивања), Auto on/off (Аутматско 

укључивање/искључивање). 

Power management (Управљање енергијом): Приказује тренутни ниво батерије и проценат 

напуњености. 

Browser selection (Избор прегледача): корисник може да бира сваки пут између опција ASK 

every time (Питај сваки пут), Dorado, Opera Mini 

Restore factory settings (Врати фабричке поставке): Преко ове опције телефон се враћа 

на фабричке или подразумеване опције. За ову операцију корисник мора да унесе код телефона 

(подразумевани је 1234). Све личне податке треба сачувати ван уређаја јер ће подаци бити 

избрисани кад телефон буде враћен на фабричке поставке. 

 

 

8.3. Display (Приказ) 

Animation effect (Ефекат анимације): корисник може да подеси Power on display (Укључи 

приказ) и Power off display (Искључи приказ), опције су Interface effects (Ефекти интерфејса) 

(подразумевано), Main menu effect (Ефекат главног менија) (Normal), List effect (Ефекат листе), 

Power on display (Укључи приказ) (подразумевано), Power off display (искључи приказ) 

(подразумевано). 

Wallpaper settings (Поставке тапета): Корисник може да изабере да постави Static wallpaper 

(Статичан тапет), More pictures (Још слика), Movie desktop (Видео радна површина) 

Idle display setting (Поставка неактивног екрана): Корисник може да подеси Time & date 

(Датум и време), SIM 1&2 selection (Избор СИМ картице 1 и 2), Today’s schedule (Данашњи план), 

Timer (Тајмер), Audio player (Аудио плејер), FM radio, STK to the standby interface (СТК за 

интерфејс приправнсти) 

Screen saver settings (Поставке чувара екрана): Корисник има избор од следећих чувара 

екрана Sea world (Морски свет), Star (Звезда), Snake (Змија), Game of life (Игра живота), 

Customized image (Прилагођена слика) 

Contrast (Контраст): Корисник може да подеси осветљеност позадине екрана уз понуду од 
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укупно седам нивоа 

Keypad backlight time (Време позадинског осветљења тастера)：корисник може да 

подеси време позадинског осветљења тастера. Опције су 20 секунди, 10 секунди, 5 секунди, 

Night mode (Ноћни режим) или off (Искључено) 

Auto keypad lock (Аутоматско закључавање тастатуре)：корисник може ручно да закључа 

уређај или да изабере аутоматско закључавање телефона тако да се екран аутоматски закључа 

после извесног времена у режиму приправности. Опције су Off (Искључено), 15 секунди, 30 

секунди, 1 минут или 5 минута.  

 

 

8.4. Security (Безбедност) 

Корисник овде може да подеси Phone lock (Закључавање телефона), SIM lock (Закључавање СИМ 

картице) и Auto keypad lock (Аутоматско закључавање тастатуре). 

PIN: Корисник може да направи и измени ПИН код за СИМ 1 

Modify PIN2 (Измени ПИН 2): Корисник може да направи и измени лозинке за ПИН 2. 

Оператер мреже мора кориснику да дâ подразумеване ПИН бројеве. 

Закључавање телефона Корисник може да направи и измени лозинку за телефон. 

Подразумевана је 1234 

Modify the cell phone password (Измени лозинку за мобилни телефон): Корисник може 

да направи и измени лозинку за телефон са четири до осам цифара. Подразумевана је 1234 

Privacy (Приватност): Отварање или затварање приватности. Подразумевана је 1234 

Lock screen by end-key (Закључани екран на тастер за завршетак разговора)：

отварање или затварање закључаног екрана тастером за завршетак разговора 

Fixed dialing (Фиксно позивање): Подешавање фиксног позивања са СИМ картице: 

Blacklist (Црна листа)：корисник може да прикаже и подеси црну листу телефона. Постоји 

опција блокаде ауди позива и СМС порука.  

 

 

8.5. Profiles (Профили): 

Доступно је шест профила: Normal Mode (Општи режим), Silent Mode (Тихи режим), Meeting Mode 

(режим састанка), Outdoor Mode (режим напољу) и Earphone Mode (режим слушалица), Bluetooth 

режим. Корисник може да изабере било који од ових профила или да направи сопствени профил 

тако што ће прилагодити параметре одређеног профила. Вратите се на подразумеване поставке 

помоћу опције Restore (Врати). 

 

 

8.6. Connections (Везе) 

Bluetooth: Доступне опције су Bluetooth, Bluetooth visibility (Bluetooth видљивост), Paired device 

(Упарени уређај), Transferring options (Опције преноса), Shared folder settings (Поставке дељене 

фасцикле), Device name (назив уређаја), Bluetooth storage (Bluetooth складиштење), Bluetooth 

help (помоћ за Bluetooth). 

Network account (Мрежни налог): Избор налога СИМ картице на интернету 

GPRS Service (ГПРС услуга): Корисник може да изабере On (Укључена) или Off (Искључена) 

Data roaming (Подаци у ромингу)：отварање или затварање преноса података у ромингу 
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Data connection settings (Поставке везе за пренос података)：корисник може да изабере 

Connect when needed (Повежи по потреби), Always connect (Повежи увек), Power saving mode 

(режим штедње енергије) 

Network selection (Избор мреже): Корисник може да изабере Auto select (Аутоматски избор) 

или Manual select (Ручни избор) 

 

 

9. Мултимедија 
Camera (Камера), DV, Image (Слика), Video, Recorder, FM Radio 

 

9.1. Camera (Камера): 

Поведите рачуна да пре коришћења камере уметнете меморијску картицу. Фотографије ће бити 

сачуване у JPG формату на меморијској картици или, ако је тако изабрано, у меморији телефона. 

Напомена:  

 Фотографисање при слабом осветљењу може да дâ слике лошег квалитета. 

 

Када се уђе у функцију камере, појављује се екран приказа камере са статусним иконама. Да 

бисте снимили фотографију, притисните централни тастер за навигацију. 

 

9.1.1. Поставке камере обухватају: 

Image viewer (Приказивач слике): корисник може да прикаже слике које су сачуване 

Опција приказивача слика су: Allows the user to Set as wallpaper (Омогући кориснику да постави 

као тапет), Power on display (Укључи екран), power off display (Искључи екран), Set as contact icon 

(Постави као икону за контакт), Delete (Избриши), Share (Подели), Mark (Означи), Rename 

(Преименуј), Slide play (Репродукција слајдова) и Details (Детаљи). 
Settings (Поставке): 

Quality (Квалитет): омогућава кориснику да подеси квалитет на Low (Слаб), Normal 
(Уобичајен) и Advanced (напредан) 

Banding (Одређивање опсега): Омогућава кориснику да изабере између 50 Hz и 60 Hz 
Shutter sound (Звук затварача): омогућава кориснику да изабере да ли ће га активирати  

или не 

Auto save (Аутоматско чување): омогућава кориснику да изабере да ли ће га активирати  
или не 

Preferred Storage (Жељено складиштење): омогућава кориснику да изабере између Phone 
(Телефон) или Memory Card (Меморијска картица) 

Display parameters: (Параметри екрана): омогућава кориснику да изабере да ли ће га 

активирати или не 
Help (Помоћ): Помоћ у вези са камером. 

 
Тастери са стрелицама навише и наниже за подешавање жижне дужине по потреби. 

 

 

9.2. DV 

Поведите рачуна да пре коришћења камере уметнете меморијску картицу. Фотографије ће бити 

сачуване у AVI формату на меморијској картици или, ако је тако изабрано, у меморији телефона. 

Напомена:  

 Снимање видео записа при слабом осветљењу може да дâ слике лошег квалитета. 

Када се уђе у функцију камере, појављује се екран приказа камере са статусним иконама. Да 



 19 

бисте снимили фотографију, притисните централни тастер за навигацију. 

 

9.2.1. Поставке камере обухватају: 

View video directory (Прикажи видео директоријум): корисник има могућност да изабере 

да прикаже видео записе који нису сачувани. 

Опције у директоријуму видео записа: New folder (Нова фасцикла), Set as (Постави као), Send 

(Пошаљи), Delete (Избриши), Details (Детаљи), Rename (Преименуј), Copy Search (Копирај 

претрагу), Sort (Сортирај) и Mark (Означи). 

Settings (Поставке): 

Banding (Одређивање опсега): Омогућава кориснику да изабере између 50 Hz и 60 Hz 

Audio：омогућава кориснику да га активира или искључи 

Video format (Формат видео записа): омогућава кориснику за изабере између Avi и 3gp. 
Preferred Storage (Жељено складиштење): омогућава кориснику да изабере између Phone 

(Телефон) или Memory Card (Меморијска картица) 
Display parameters: (Параметри екрана): омогућава кориснику да изабере да ли ће га 

активирати или не 

Help (Помоћ): 
Помоћ у вези са камером. 

 
Тастери са стрелицама навише и наниже за подешавање жижне дужне по потреби. 

 

 

9.3. Image (Слика)  

Корисник може да прикаже сачуване слике и уђе у поставке камере тако што ће изабрати опције 

камере а затим поставке којима може додатно да побољша слику. 

Settings, Slide settings (Поставке, Поставке репродукције слајдова): Ефекат смене 

слајдова: Order effect (Ефекат редоследа), Box extend (Протезање поља), Grid extend (Протезање 

мреже), Leftward extend (Протезање улево), Rightward extend (Протезање удесно), Upward 

extend (Протезање нагоре), Downward extend (Протезање надоле) и None (ниједан). 

Delay time (Време између слајдова): корисник може да изабере 2 секунде, 3 секунде, 6 

секунди, 10 секунди, 16 секунди и 20 секунди. 

 

 

9.4. Audio 

Када се уђе у музички плејер и притисне леви тастер за навигацију, приказује се листа за 

репродукцију. Преко функције Мy Music (Моја музика) корисник може да тражи све сачуване 

музичке датотеке. Остале опције су: Music list (Листа музике), Add (Додај), Set as ringtone 

(ПОстави као тон звона), Shuffle (Измешај), Repeat (Понови), Settings (Поставке), Open review 

(Отвори преглед).  

Када корисник изабере музику са листе за репродукцију, ући ће на екран музичког плејера и 

може да потражи албум, назив песме, име извођача, трајање нумере, број ставке.  

 

Корисник може да притисне централни тастер за паузирање и репродукцију, леви тастер за 

претходну нумеру, десни за следећу, тастер нагоре за појачање јачине звука и тастер надоле 

за смањење јачине звука. 

 

Такође, избором одговарајуће ставке менија могу се обавити следеће операције: Play/Pause 
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(Репродукуј/паузирај), Stop, Repeat (Понови), Shuffle (Измешај), Equalizer (Еквализер), Bass 

enhancement (Појачање басова), Background play (Репродукција у позадини), Lyric (Стихови), 

Song info (Подаци о песми), и View Details (Приказ детаља). 

 

 

9.5. Video  

Када се уђе у плејер видео записа, приказује се листа видео датотека. Када изабере видео, 

корисник може да уради следеће: 

Корисник може да притисне централни тастер за паузирање и репродукцију, леви тастер за 

претходну нумеру, десни за следећу, тастер нагоре за појачање јачине звука и тастер надоле 

за смањење јачине звука. 

 

У менију Options (Опције) доступно је неколико опција: Open (Отвори), Full screen play 

(Репродукција на пуном екрану) (2), Adjust brightness (Подешавање осветљености) (5), View 

(Прикажи), Repeat (Понови), Shuffle (Измешај), Set as (Постави као), Settings (Поставке), Details 

(Детаљи). 

 

 

9.6. Recorder (Снимач) 

Корисник има одређени број опција за снимање звука: Start recording (Почни са снимањем), 

Record file list (Листа снимљених датотека), Storage (Складиштење) и File format (Формат 

датотеке). 

Start recording (Почни са снимањем): Record (Снимај), Pause (Паузирај) и Stop (Заустави). 

Када се изабере стоп, снимак се аутоматски меморише. 

Када датотека буде сачувана, корисник има више опција: Start recording (Почни са снимањем), 

Audition (Преслушавање), Record again (Сними поново), Delete (Избриши), Send (Пошаљи), 

Record file list Сними листу датотека), storage (Складиштење) (меморија телефона или 

меморијска картица), File format (Формат датотеке) (AMR, MP3 или WAV). 

Record file list (Листа снимљених датотека): Садржи листу снимљених аудио датотека. 

Корисник има више опција: New folder (Нова фасцикла), Setс as ringtone (Постави као тон звона), 

Send (Пошаљи), Delete (Избриши), Details (Детаљи), Rename (Преименуј), Copy Search (Копирај 

претрагу), Sort (Сортирај) и Mark (Означи). 

Storage (Складиштење): Корисник има избор да чува датотеке у меморији телефона или на 

меморијској картици. 

File format (Формат датотека): Корисник има могућност да изабере квалитет снимка: AMR 

(слаб квалитет), MP3 (висок квалитет) или WAV (најбољи квалитет). 

 

 

9.7. FM radio 

Корисник може да прима и слуша ФМ радио. Слушалице које су приложене уз телефон треба 

прикључити у аудио прикључак у основи уређаја. 

Функције су такође доступне преко менија Options (Опције): 

Auto Search and save (Аутоматска претрага и меморисање): Овим се активира аутоматска 

претрага и меморисање канала 

Channel list (Листа канала): доступно је 40 канала које корисник може да попуни помоћу 
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опције аутоматске претраге и меморисања. 

Save (Сачувај): меморисање канала на листи канала 

Manual search (Ручна претрага): ручно тражење жељеног канала. 

Open speaker (Отвори звучник): за слушање ФМ радија су предвиђене слушалице, међутим, 

када се изабере “Open Speaker” (Отвори звучник), звук може да се чује ван уређаја и слушалица. 

Имајте у виду да се избором опције “Open Speaker” (Отвори звучник) назив мења у “Close 

Speaker” (Затвори звучник) и да се избором те опције звук који се репродукује са ФМ радија 

поново чује само на слушалицама. 

Background play (Репродукција у позадини): мења екран у уобичајени екран позадине и 

омогућава да се ФМ радио репродукује док корисник користи уређај за друге активности. 

Recorder (Снимач) Омогућава кориснику да снима тренутно изабрани канал. 

Timing Record (Одређивање времена): Омогућава кориснику да одреди време за 

репродуковање ФМ радија или изабраног канала. 

Record file list (Листа снимљених датотека): На овом месту се чувају снимљене датотеке. 

Help (Помоћ): Помоћ у вези са функционалношћу ФМ радија. 

 

 

10.  Додатне апликације 

 

10.1. Аларм 

Корисник може да подеси највише 3 различита времена за аларм.  

Поставке сата за аларм укључују: Title (Наслов), Time (Време), Status, Frequency (Учесталост) и 

Ringtone (Тон звона). Поставке учесталости су: Once (Једном), Daily (Свакодневно), Monday 

(Понедељак), Tuesday (Уторак), Wednesday (Среда), Thursday (Четвртак), Friday (Петак), 

Saturday (Субота) и Sunday (Недеља). Функција сата за аларм је укључена и кад је телефон 

искључен.  

Кад се аларм искључи, приказује се дијалог о аларму. Аларм може да се прекине или може да се 

изабере дремање у трајању од 5 минута. 

 

10.2. Calculator (Калкулатор) 

За обезбеђени основни калкулатор тастери за навигацију се осветљавају на екрану како би били 

коришћени као математички симболи за потребну формулу. Жутим дугметом се добија резултат 

једначине. 

 

10.3. Timer (Тајмер) 

Ова апликација кориснику омогућава да подеси одбројавање за неки догађај или активност, 

кување на пример. Тајмер може да се подеси у сатима, минутима или секундама. Од 1 секунде до 

23:59:59. 

 

10.4. World clock (Глобални сат) 

Додавање или уклањање временске зоне града, подешавање система летњег рачунања времена 

 

 



 22 

10.5. Unit conversion (Конверзија јединица) 

Конверзија јединица за тежину, дужину и конверзија kg - фунта у kg - унца 

 

 

11.  Organizer (Организатор): 

 

11.1. Calendar (Календар) 

Корисник може да бира датуме и програмира активности (тема) и подсетнике, датум и време 

тако што бира упозорење (тон звона). Опције календара: add new event (Додај нови догађај), 

View events (Прикажи догађаје), All events (Сви догађаји), Clear todays tasks (Избриши данашње 

задатке), Clear all (Избриши све), Go to date (Иди на датум), Weekly (Недељни) и Daily (Дневни). 

 

11.2. Memo (Белешке) 

Омогућава кориснику да прави лични подсетник или белешке. 

 

11.3. Ebook (Е-књига)  

У функцији е-књиге наведене су е-књиге у TXT формату које су сачуване на меморијској 

картици. У дну екрана приказују се величина и број редова изабране е-књиге. Притиснте тастер 

са стрелицом нагоре или надоле да бисте се померали навише или наниже на листи и 

притисните централни тастер да бисте отворили изабрану е-књигу. 

 

 

 

12.  My files (Моје датотеке) 

У функцији управљања датотекама наведене су све датотеке које су сачуване у уређају или на 

меморијској картици, чиме је омогућен лак приступ. 

 

Опције за телефон: Alarm, Call record (Евиденција позива), Ebook (Е-књига), File array (Низ 

датотека), My music (Моја музика), Others (Друго), Photos (Фотографије), Video и vCard (Визит 

карте). 

Memory Card (Меморијска картица): Приказаће формат и садржај који је корисник изабрао за 

меморијску картицу. 
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13.  Профили 

Корисник може да бира од почетних шест профила, али може да додаје нове профиле помоћу 

меког тастера опција. Тих шест профила су: Normal (Општи), Silent (Тихи), Meeting (Састанак), 

Outdoor (Напољу), Earphone (Слушалица) и Bluetooth. 

 

Опције за додавање:  

Rename (Преименуј): Омогућава кориснику да мења назив сачуваних профила. 

Ring settings (Поставке звона): омогућава кориснику да изабере различите тонове звона за 

СИМ 1 и СИМ 2 (звоно позива за СИМ 1, звоно поруке за СИМ 1, звоно позива за СИМ 2, звоно 

поруке за СИМ 2). 

Adjust Volume (Подеси јачину звука): Омогућава кориснику да изабере тон звона и јачину 

звука за више опција. 

Ring type (Тип звона): Омогућава кориснику да изабере тон звона и јачину звука за више 

опција. 

Other Alerts (Друга упозорења): омогућава кориснику да изабере да активира више 

додатних звучних упозорења, тон тастера, упозорење на слабу батерију, јако звоно и тон 

позивања. 

 

 

14.  Internet: 

Корисник може да прегледа интернет. Поведите рачуна да на уређају буду омогућене мрежне 

опције GPRS или EDGE. 

Корисник може да изабере прегледач Dorado или Opera Mini, као и да изабере један од њих као 

подразумевани. 

Опције: 

Bookmarks (Обележивачи): Приказивање, додавање и брисање обележивача 

History (Историја): Преглед историје прегледања интернета: 

Offline pages (Странице ван мреже): Сачуване веб-странице 

Homepage (Почетна страна): уређивач, погледајте почетну страну прегледача 

Settings (Поставке): Поставке опција прегледача 

 

 

15.  USB режим 

Кад је телефон повезан преко USB прикључка, корисник може да користи телефон као 

меморијски уређај, модем и веб-камеру. Осим функције модема, ове функције се користе одмах 

по прикључивању телефона.  

 

За функцију модема, повежите уређај на рачунар и изаберите телефон као модем. Користите 
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приложеног чаробњака у оперативном систему рачунара који ће вас водити кроз инсталацију. 

Инсталацију модема ћете наћи у функцији управљања уређајима на рачунару где можете да 

проверите да ли је управљачки програм успешно инсталиран. 

Напомена:  

 Када користите горе наведене функције, коришћење телефона ће бити онемогућено.

 Кад је телефон повезан преко USB прикључка али нема додатног подешавања, телефон ће

прећи у режим пуњења.

15.1. Брига и одржавање 

Хвала што сте изабрали наш телефон. Ако наиђете на неки проблем код телефона, обратите се 

нашем продавцу или квалификованом сервисеру. 

Телефон је фино пројектован и израђен производ. Пажљиво га користите. Следећа упутства ће 

вам помоћи да поступате у складу са условима гаранције и користите производ са уживањем 

много година: 

 Држите телефон и све његове делове и додатни прибор ван домашаја деце.

 Одржавајте телефон сувим, течност у уређају ће довести до ерозије електронског кола.

 Немојте користити или чувати телефон на прашњавом месту како бисте избегли оштећење

замењивих делова.

 Држите телефон даље од врућих места. Висока температура може да скрати радни век

електронских уређаја, деформише или отопи одређене пластичне делове и оштети батерије.

 Не покушавајте да отворите или расклопите телефон, све сервисне активности треба да

обави овлашћено особље.

 Немојте испуштати, гњечити или трести телефон како бисте избегли оштећење унутрашње

штампане плоче.

 Немојте користити јаке хемикалије, растворе за чишћење или јаке детерџенте за чишћење

телефона.

 Немојте фарбати телефон јер фарба може да заглави покретне делове и утиче на рад.

 Користите искључиво приложену или одобрену заменску антену. Неодобрене антене, измене

или прикључци могу да оштете телефон. Немојте држати спољну антену док користите

телефон. Држање антене утиче на квалитет позива и може да доведе до рада телефона на

енергетском нивоу вишем од потребног. Поред тога, коришћење неодобрених антена може

да доведе до неусаглашености са локалним регулаторним захтевима у вашој земљи.

Горња упутства се односе на телефон, батерију, пуњач и други додатни прибор. Ако неки од 

ових уређаја не ради исправно, пошаљите га квалификованом сервисеру.  



CE	SAR	Compliance	

This	device	has	been	tested	and	meets	applicable	limits	for	Radio	Frequency	(RF)	exposure. 

Specific	Absorption	Rate	(SAR)	refers	to	the	rate	at	which	the	body	absorbs	RF	energy.	SAR	
limits	is 2.0	W/kg	(averaged	over	10	grams	of	tissue)	in	countries	that	follow	the	Council	of	
the	European	Union	limit.	Tests	for	SAR	are	conducted	using	standard	operating	positions	with	
the	device	transmitting	at	its	highest	certified	power	level	in	all	tested	frequency	bands.	 

The	highest	reported	SAR	values	under	the	CE	regulatory	for	the	phone	are	listed	below:	
Head	SAR:	1.148	W/kg	
Body	SAR:	1.629	W/kg	

To	reduce	exposure	to	RF	energy,	use	a	hands-free	accessory	or	other	similar	option	to	keep	
this	device	away	from	your	head	and	body.	Carry	this	device	at	least	5	mm	away	from	your	
body	to	ensure	exposure	levels	remain	at	or	below	the	as-tested	levels.	Choose	the	belt	clips,	
holsters,	or	other	similar	body-worn	accessories	which	do	not	contain	metallic	components	
to	support	operation	in	this	manner.	Cases	with	metal	parts	may	change	the	RF	performance	
of	the	device,	including	its	compliance	with	RF	exposure	guidelines,	in	a	manner	that	has	not	
been	tested	or	certified,	and	use	such	accessories	should	be	avoided.	

Frequency	Bands	and	RF	Power	

Spectrum	 Conducted	 power	
(dBm)	

GSM	900	 33.32	
GSM	1800	 30.42	
WCDMA	B1	 23.87	
WCDMA	B8	 23.32	
BT	 3.96	



EU Deklaracija o usklađenosti 
Ovim izjavljujemo da su osnovni zahtevi navedeni u RED Direktivi 2014/53/EU, u potpunosti ispunjeni 
u našem proizvodu sa naznakom kao u nastavku:

Naziv proizvoda Mobilni telefon 

Naziv brenda / model CAT / B30 

Za ispitivanje usklađenosti navedeni su sledeći standardi: 

Bezbednost EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN50332-1:2013; EN50332-2:2013 

Bezbednost (adapter) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Zdravlje EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1: 2006; IEC 62209-1: 2005; 
IEC 62209-2:2010; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010 

EMC 

EN 301 489-1 V2.1.1  
EN 301 489-17 V3.1.1  
EN 301 489-52 V1.1.0 (nacrt) 
EN 55032:2012/AC:2013; EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 

Radio 
EN 301 511 V12.1.10 (nacrt) 
EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V7.1.1 

Adapter 
Naziv brenda EAST SUN     

Model UK: DCS35-0500700E; EU: DCS02-0500500  

Naziv proizvođača Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd     

Obavešteni organ pod brojem 0700 PHOENIX TESTLAB GmbH 
Osim toga, ispunjen je zahtev ISO standarda za procedurom kontrole kvaliteta u samom procesu kao i 
tokom procesa proizvodnje. Tehnički dokument, kao i izveštaji testiranja čuvaće se najmanje 10 godina 
nakon proizvodnje poslednjeg proizvoda i relevantni organi svake države članice imaće ih na uvid radi 
inspekcije.  
Detaljne kontakt informacije za ovu izjavu navedeni su u nastavku u slučaju bilo kakvih problema u 
vezi sa ovom izjavom. 

Informacije o proizvođaču: 

Kompanija	 Bullitt	Group	Limited	

Adresa	 One	Valpy,	Valpy	Street,	Reading,	Berkshire,	RG1	1AR	Ujedinjeno	Kraljevstvo	

Ime	 Wayne	Huang	 Pozicija	 	 Direktor	ODM	menadžmenta	

Potpis / pečat Datum: 2017-3-22 


