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1. Varnost
Klic v sili
V kateri koli državi lahko, za nujno pomoč, uporabnik pokliče številko 112 (ali drugo številko za klic v
sili).
Opomba:
− Glede na naravo mobilnega povezovanja, ni mogoče zagotoviti uspeha klica v sili.
Varna uporaba
− Telefon v bolnišnicah ali na letalu obvezno izklopite. Upoštevajte omejitve. Brezžične naprave lahko
vplivajo na zdravljenje, in povzročajo motnje na letalih.
− Nekatere medicinske naprave, kot so slušni aparati in srčni spodbujevalniki, so lahko občutljivi na
zunanje emisije radijskih frekvenc. Pred uporabo telefona okoli medicinskih pripomočkov, se
posvetuje z proizvajalcem naprave ali z zdravnikom.
− Če imate težave s srcem, namenite posebno pozornost nastavitvam glasnosti in vibracij zvonjenja.
− Na območjih s potencialno eksplozivno atmosfero, kot so bencinske črpalke, skladiščni objekti
goriva ali kemičnih snovi, upoštevajte vse znake in navodila.
− Telefon bo tudi v načinu pripravljenosti oddajal radijsko frekvenco. Če uporaba telefona ni
dovoljena, ga izklopite.
− Vedno upoštevajte vse lokalne zakone in predpise. Mobilnega telefona ne uporabljajte med vožnjo.
Če je na voljo, uporabite prostoročno delovanje, in daje svojo polno pozornost vožnji in cesti. Pred
klicanjem ali sprejemanjem klica, zapeljite iz ceste in parkirajte.
− Če je naprava izgubljena ali ukradena, o tem nemudoma obvestite svojega ponudnika storitev, da
preprečijo uporabo SIM kartice.
− Ko se v stiku s svojim ponudnikom storitev, bodo potrebovali IMEI številko. Ta je natisnjena na
zadnji strani naprave (pod baterijo), ali pokličite *#06#, da poiščete vašo IMEI številko. Kopirajte to
številko, in jo shranite za prihodnje potrebe.
− Da bi zaščitili telefon pred zlorabo, zaklepajte telefon in SIM kartico, ter spremenite gesla, ko je to
potrebno.
− Ne odstranite baterije, brez da bi prej izključili telefon. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči
izgubo podatkov.
− Ko zapuščate vozilo, vzemite telefon s seboj, ali pa ga pustite v predalu, da se izognete kraji.
− Telefon, baterija ali polnilnik naj bo izven dosega otrok.
Obvestila za uporabo telefona
− Telefona ne postavljajte v bližino magnetnih kartic, oziroma drugih predmetov z magnetizmom.
Magnetizem telefona lahko izbriše podatke, shranjene na disketi, vnaprej plačane telefonske kartice
in kreditno kartico.
− Uporabljanje telefona blizu stacionarnega telefona, televizije, radijskega sprejemnika ali drugih
pisarniških avtomatskih naprav, lahko povzroči motnje, in vpliva na delovanje mobilnega telefona.
− Telefon naj bo vedno suh, tekočina lahko povzroči škodo na elektronskem vezju naprave.
− Telefon hranite proč od ekstremnih temperatur.
− Telefon hranite proč od vročih površin, kjer lahko temperatura preseže 60°C, kot so armaturna
plošča, okenska polica, v bližini ognja ali prižgane cigarete.
− Telefona ne barvajte.
− Telefona ne mečite, stresajte ali zdrobite.
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− Telefona ne razstavljajte ali spreminjajte. To lahko poškoduje telefon in notranje vezje, ter povzroči
puščanje.
− Za čiščenje telefona uporabljajte le vlažno ali nestatično krpo. Za čiščenje telefona ne uporabljajte
alkohola, razredčila, benzena ali drugih kemikalij ali jedkih čistil.
− Telefon se bo med uporabo in polnjenjem segrel.
− Telefona ne puščajte dalj časa z odstranjeno ali prazno baterijo. To lahko povzroči izgubo podatkov.
− Odvisno od vašega zdravstvenega stanja, lahko kovinski deli telefona dražijo kožo.
− Telefona ne shranjujte v zadnjem žepu. Sedenje na telefonu, ga lahko poškoduje. Telefona ne
postavljajte na dno vreče. To lahko poškoduje napravo.
− Če je vklopljen način vibriranja, telefon odlagajte previdno, kajti slednji bi lahko med vibriranjem
zdrsnil s spolzke ali ravne površine na tla, oziroma bi padel na vir toplote.
Obvestilo za uporabo baterije
− Ne razstavljajte ali spreminjajte svoje baterije, v nasprotnem primeru lahko pride do razlitja,
pregretja, požara ali eksplozije.
− Odlaganje baterije v ogenj lahko povzroči požar ali eksplozijo. Stare baterije je potrebno vrniti
prodajalcu, ali jih odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Baterije ne odlagajte kot gospodinjske
odpadke.
− Ne povzročite kratkega stika kontaktov baterije z žicami, iglami ali drugimi kovinskimi predmeti,
baterij tudi ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, sicer lahko pride do izpraznitve, pregretja,
požara ali eksplozije.
− Če ta tekočina zaide v predel oči, lahko povzroči težke poškodbe. Prizadetega predela nikoli ne
drgnite, temveč ga izperite z vodo in čim prej poiščite zdravniško pomoč.
− Če pride tekočina iz baterije v stik s kožo, lahko povzroči opekline. V tem primeru izperite prizadeti
predel z vodo in čim prej poiščite zdravstveno pomoč.
− Baterije nikoli ne dajajte v usta. Baterijska tekočina je lahko toksična.
− Če se baterija med uporabo, polnjenjem ali shranjevanjem začne prekomerno segrevati in
neobičajno spremeni barvo ali obliko, takoj prenehate z njeno uporabo.
− Poskrbite, da bo baterija vedno suha.
− Baterije ne uporabljajte ali shranjujte blizu ognja, grelnika in drugih mest z visoko temperaturo,
sicer lahko pride do puščanja, pregretja, požara ali eksplozije. Baterijo hranite v hladnem in
zračnem prostoru, brez neposredne sončne svetlobe.
− Baterije ne polnite dlje kot 24 ur.
− Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, preden se sčasoma obrabi. Življenjska doba
baterije se skrajša z vsakim polnjenjem.
− Pri menjavi baterije uporabljajte le takšne, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Škoda, ki nastane
zaradi uporabe nedovoljene baterije ne bo zajeta v garanciji.
Varnost v prometu
− Mobilnega telefona ne uporabljajte med vožnjo. Povsem se osredotočite na vožnjo in na cesto. V
primeru izrednega dogodka, ustavite vozilo na varnem mestu, ugasnite motor in nato porabite
telefon. Vedno upoštevajte vse lokalne zakone in predpise.
− Običajno na delovanje elektronskih sistemov v vozilu ne bi smeli vplivati RF (radijska frekvenca)
signali z vašega mobilnega telefona. Če sumite, da je delovanje teh sistemov kakorkoli omejeno, se
obrnite na prodajalca vozila.
− Dokler ustrezno usposobljena oseba ne diagnosticira težave, mobilnega telefona v avtu ne
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uporabljajte.
− V vozilo lahko namesti telefon le ustrezno usposobljena oseba.
− V vozilu ne postavljajte telefona nad predel zračne blazine ali na območje, ki ga lahko zasede
napihnjena blazina.
− Na mestih, kjer je uporaba mobilnega telefona prepovedana, slednjega vedno izklopite.
Varnost v letalih
− Pred vkrcanjem v letalo, upoštevajte priporočila letalskega osebja glede uporabe mobilnega
telefona, slednjega izklopite. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči zakonsko kršitev in motnje v
delovanju GSM mobilnega omrežja.
− Če ne razumete navodil, se posvetujte s posadko letala.
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2. Prvi koraki
2.1.

Baterije

Baterija je vključena v paket. Nova baterija je delno napolnjena, zato telefon lahko začnete takoj
uporabljati. Najbolj optimalno delovanje baterije se vzpostavi po treh celotnih ciklih polnjenja.
Priporočamo, da telefon uporabljate tako dolgo, da se baterija popolnoma izprazni, nato slednjo polnite
približno 12 ur.
2.1.1.

Nameščanje in odstranjevanje baterije

Če želite namestiti baterijo, odstranite zadnji pokrov telefona:
A. Odvijte vijak in odstranite zadnji pokrov tako, da ga od spodaj povlečete navzven in ga
povlečete navzdol.
B. Nato povlecite pokrov baterije s spodnje strani telefona navzgor.
C. Baterija je zavita v vrečko, ki je shranjena ločeno od telefona.
D. Odstranite baterijo iz embalaže in jo namestite v telefon tako, da se prilega v ležišče.
E. Nato namestite pokrov baterije nazaj v vodila.
F. Namestite zadnji pokrov in privijte vijak.
Odstranjevanje baterije:
A. Odvijte vijak in odstranite zadnji pokrov tako, da ga od spodaj povlečete navzven in ga
povlečete navzdol.
B. Nato povlecite pokrov baterije s spodnje strani telefona navzgor.
C. Z zgornje strani izvlecite baterijo iz telefona.
2.1.2.

Polnjenje baterije

Priključite polnilnik v stransko režo telefona. Polnilnik priključite v stensko vtičnico.
V načinu polnjenja, indikator polnjenja baterije utripa. Če je telefon med polnjenjem izklopljen, se na
njegovem zaslonu prikaže indikator polnjenja na zaslonu, kar pomeni, da se baterija polni. Če je
baterija popolnoma izpraznjena, utegne trajati nekaj minut, preden se bo pojavila ikona za polnjenje.
Ko se baterija napolni, indikator prikazuje polno baterijo in se animacija polnjena preneha.
Če telefon izklopite, se na zaslonu prikaže indikator napolnjenosti baterije.
Med polnjenjem se bosta telefon in polnilnik segrela na dotik. To je normalno.
Ko je polnjenje končano, izključite AC vtičnico iz polnilnika in telefona .
Opozorilo:
Opomba: Priporočamo, da telefon polnite v okolju s temperaturo od 0 °C do + 50 °C. Za polnjenje
uporabljajte le priloženi polnilnik. Uporaba nepredpisanih polnilnikov lahko povzroči nevarnost in izniči
garancijo.
2.1.3.

Uporaba baterije

Kapacitete časa čakanja in klicanja, ki jih je določil proizvajalec, so pridobljene na podlagi idealnega
poslovnega okolja. Dejanske vrednosti se bodo razlikovale s pogoji omrežja in načinu delovanja.
Pri odlaganju odpadnih baterij ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi (kot je recikliranje). Baterije ne
odlagajte kot gospodinjske odpadke.
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2.1.4.

Indikator napolnjenosti baterije

Ko je telefon vklopljen, se indikator stanja napolnjenosti baterije nahaja v zgornjem desnem kotu
zaslona.

2.2.

Povezovanje v omrežje

2.2.1.

Kartica SIM

Pred uporabo telefona, vanj vstavite ustrezno kartico (SIM). Kartico SIM dobite pri operaterju mobilnih
storitev.
Vse informacije v zvezi z omrežno povezavo so zabeležene na kartici SIM, kar pomeni, da bodo na njej
shranjeni kontaktni podatki, telefonske številke in SMS sporočila. Uporabnik lahko odstrani kartico SIM
iz telefona in jo vstavi v drug GSM telefon.
Če kartica ni vstavljena v telefon, se ne dotikajte kontaktov na kartico SIM, slednjo pa shranjujte na
varnem mestu, da se ne poškoduje. Če se kartica SIM poškoduje, z njo ne boste mogli uporabljati
telefona.
2.2.2.

Nameščanje in odstranjevanje SIM kartice

Opomba: Vsa navodila in usmeritve, za spominske kartice in kartice SIM, so navedene na zaslonu,
tipkovnico pa lahko usmerite na namizje ali dlan. Pazite, da ne odrgnete ali poškodujete naprave.
Nova kartica SIM je običajno pritrjena na posebno kartico. Kovinski kontakti kartice SIM se lahko
poškodujejo, zato jo iz posebne kartice jemljite zelo previdno.
Če uporabljate obstoječo kartico SIM, s slednjo ravnajte nadvse previdno.
Izklopite telefon, odstranite zadnji pokrov, baterijo in zunanji vir napajanja.
Odklenite mehanizem za pritrditev kartice SIM tako, da nežno potisnete kovinsko zaponko proti
spodnjemu delu telefona in dviganje proč od kontaktov. Pritrdite pladenj SIM v režo za kartico SIM.
Poravnajte prirezani vogal kartice SIM z režo. Spustite mehanizem za pritrjevanje kartice SIM nanjo in
jo nežno potisnite proti vrhu telefona, da se zaskoči, nato namestite baterijo in zaprite zadnji pokrov.
Tako, kot pri odstranjevanju kartice SIM, izključite telefon, odstranite baterijo in nato vzemite ven
kartico SIM, tako, da podrsate mehanizem za zaklepanje proti spodnjemu delu telefona in ga dvignete
proč od kartice SIM.
2.2.3.

Nameščanje in odstranjevanje pomnilniške kartice

Izklopite napravo; odstranite baterijo; odklopite polnilnik. Vstavite pomnilniško kartico v režo za
pomnilniške kartice, kot je prikazano na sliki v predalu za baterijo.
Odklenite mehanizem za pritrditev pomnilniške kartice tako, da nežno potisnete kovinsko zaponko proti
levemu delu telefona in dviganje proč od kontaktov. Namestite pomnilniško kartico v režo za
pomnilniške kartice, spustite mehanizem za zaklepanje navzdol in ga nežno potisnite proti desni, da se
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pomnilniška kartica zaskoči.
Pri odstranjevanju ravnajte v nasprotnem vrstnem redu.
2.2.4.

Odklepanje SIM kartice

PIN koda
Personal Identification Number (osebna identifikacijska številka) (PIN) ščiti kartico SIM pred
nepooblaščeno uporabo. Kodo PIN običajno dobite skupaj s kartico SIM. Če je ta varnostna funkcija
omogočena, mora uporabnik vnesti kodo PIN vsakič, ko vklopi napravo. Uporabnik lahko to funkcijo
tudi onemogoči.
Za odklepanje kartice SIM, pritisnite in zadržite gumb za vklop telefona. Vnesite kodo PIN. Po treh
zaporednih vnosih napačne kode PIN, se koda blokira in uporabnik za odblokiranje mora vnesti kodo
PUK.
PUK koda
Ta koda je potrebna za spreminjanje zaklenjene kode PIN. Če kode ne dobite skupaj s kartico SIM, se
obrnite na ponudnika storitev. Po desetih zaporednih vnosih napačne kode PUK, kartice SIM ne morete
več uporabljati. V tem primeru se obrnite na svojega ponudnika storitev in kupite novo kartico SIM.
PUK kode ne morete spreminjati. Če jo izgubite, se obrnite na ponudnika storitev.
2.2.5.

Povezovanje v omrežje

Ko je kartica SIM odklenjena, bo telefon samodejno poiskal veljavna mobilna ali lokalna omrežja. Po
uspešni vzpostavitvi povezave, se na vrhu zaslona izpiše ime mobilnega operaterja.
Naprava je tako v stanju pripravljenosti, pripravljena za klicanje in sprejemanje klicev.

2.3.

Zaslon in ikone v stanju pripravljenosti

Ta naprava omogoča vklop zaslona v pripravljenosti. S pomočjo navodil in različnih ikon na zaslonu,
lahko krmarite do podatkov o delovanju naprave.
Zaslon pripravljenosti ponuja različne funkcijske bližnjice. Dodatno ima ta zaslon funkcijo Pet. Ta
omogoča različne odzive na dohodne klice in sporočila. Zabavajte se z njo!
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3. Funkcija klicanja
Po dokončani namestitvi je uporabniku na voljo sprejemanje klicev na način, ki je opisan v tem
poglavju.
Opomba:
− Če uporabljate slušalke, jih pazljivo priklopite v režo za slušalke, pri čemer pazite, da slednje ne
boste poškodovali.

3.1.

Vklop/izklop telefona

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop telefona. Naprava bo po vklopu samodejno preverila, ali je
kartica SIM pravilno vstavljena in aktivirana.
Če v telefonu ni kartice SIM, bo naprava uporabnika pozvala z: "Vstavite kartico SIM". Nato se bodo na
zaslonu izmenjaje prikazovala naslednja sporočila: Vnos gesla - če je določeno geslo telefona. Vnos PIN
- če je določena PIN koda telefona.
Iskanje - telefon začne iskati najustreznejše omrežje za povezavo.

3.2.

Klicanje

Ko je aktivno omrežje prikazano na zaslonu, je vaš telefon v načinu pripravljenosti in lahko
vzpostavljate ali sprejemate klice. Če imate v telefonu nameščeni dve SIM kartici, bosta lahko na
zaslonu prikazani dve imeni operaterjev.
3.2.1.

Neposredno klicanje

Telefon naj bo odklenjen in pritisnite prvo številčno tipko številke, ki jo želite izbrati ter vstopite v način
klicanja.
če izbrane številke še nimate shranjene, imate na voljo možnost dodajanja stika v imenik, kar storite
tako, da sprejmete in shranite vnos bodisi v telefon ali na katerokoli kartico SIM tako, da pritisnete
Center navigacijsko tipko.
Domač klic
Klic vzpostavite tako, da prek tipkovnice vnesite telefonsko številko in nato pritisnite zeleno tipko za
klicanje Send.
Na zaslonu se bosta prikazala ime in telefonska številka osebe, ki jo kličete. Po končanem klicu se bo na
zaslonu prikazal čas trajanja klica, skupaj s telefonsko številko in/ali imenom stika ali organizacije.
Mednarodni klic

Vtipkajte simbol "+", hitro dvakrat sli na dolgo pritisnite *Key, 0 Key, nato vnesite kodo države v
katero kličete in telefonsko številko klicanega. Na primer, za klic v Francijo, dvakrat tapnite *Key
dokler se ne prikaže "+", nato vnesite "33" (kodo države za Francijo) in telefonsko številko.
3.2.2.

Klicanje iz imenika

Prek glavnega menija vstopite v telefonski imenik. Stiki so shranjeni v abecednem vrstnem redu, zato
za hitro iskanje imen uporabite kazalo.

11

3.3. Prevzem klica
Ob dohodnem klicu bo telefon začel vibrirati in zvoniti. Če omrežje podpira storitve, se bosta na zaslonu
izpisali telefonska številka in ime klicatelja. Dohodni klic lahko sprejmete ali zavrnete.
Če imate omogočen čakajoči klic, (za omogočenje morate zaprositi operaterja), se lahko odločite za
sprejem klica tudi, če je en klic že aktiven. Drug dohodni klic lahko sprejmete ali zavrnete. Če izberete,
da boste sprejeli drugi klic, boste aktivnega preklopili na čakanje.

3.4.

Med aktivnim klicem

Med izvajanjem aktivnega klica, lahko uporabljate naslednje funkcije:
Opomba: Funkcije se lahko razlikujejo glede na uporabljeno kartico SIM in ponudnika omrežja.
Izklop zvoka: Mikrofon je izklopljen, in oseba s katero imate vzpostavljen aktivni klic, vas ne bo
slišala.
Zadržanje: Trenutni klic je na čakanju in niti vi, kot tudi oseba, ki jo kličete ne bosta slišala drug
drugega. Ko je klic na čakanju, lahko, prek menija z možnostmi, prevzamete ali prekinete aktivni klic.
Prekinitev klica: Prekinitev trenutnega klica.
Glasnost: Prilagajanje glasnosti zvočnika ali slušalk.
Imenik: Vstopite v imenik in izvedite želene operacije. Ta funkcija je priročna za iskanje telefonskih
številk med aktivnim klicem.
Sporočila: Vstopite v zaslon s sporočili in izvedite želene operacije.
Med aktivnim klicem lahko vzpostavite nov klic tako, da vstopite v zaslon za klicanje ali zaslon s
telefonskim imenikom.
Opomba:
− V načinu dvojne kartice, v primeru, da je ena kartica v uporabi, druga kartica ne deluje.
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4. Glavni meni
Na zaslonu v stanju pripravljenosti, odklenite telefon in pritisnite Left soft Key za vstop v glavni meni.
Nato lahko dostopate do različnih funkcij in operacij.
Imenik: Pritisnite Left soft Key za dostop do stikov, nov, uvoz/izvoz, drugo
Sporočilo: Novo sporočilo, Prejeta sporočila, V pošiljanju, Poslana sporočila, Predloge, Prenašanje
sporočila, Strežnik za glasovno pošto, E-pošta
Dnevnik klicev: Neodgovorjeni klici, Dohodni klici, Prejeti klici, Zavrnjeni klici, Izbriši vse, Trajanje
klicev, GPRS števec
Nastavitve: Nastavitve klicanja, Telefon, Nastavitve, Zaslon, Varnost, Profili in Povezave.
Fotoaparat: Fotoaparat, DV, Slika, Video, Snemalnik, FM radijski sprejemnik
Dodatne možnosti: Alarm, Računalo, Ura, Svetovna ura, Pretvorba enot, STK (vmesnik
pripravljenosti)
Organizator: Koledar, Beležke, Ebook, Java
Moja datoteka: Mapa z alarmi, Mapa Ebook, Mapa moja glasba, Mapa ostalo, Mapa fotografije, Mapa
video, Mapa vCard
Profili: Običajno, Tiho, Sestanek, Na prostem, Slušalke, Bluetooth
Internet: Izberite brskalnik; Dorado, Opera Mini, Nastavi kot privzeto
Bližnjice: Stiki

5. Imenik
To poglavje opisuje funkcije imenika.
Vsak vnos na kartici SIM ali v imeniku telefona je sestavljen iz telefonske številke in dodeljenega imena
ali reference.
Stik, ki je shranjen v telefonu lahko vključuje imena, številko mobilnega telefona, domačega telefona,
telefona v pisarni, ostalo, skupino, fotografijo, melodijo zvonjenja, ime podjetja, ime oddelka, naslov,
elektronski naslov, spletno stran in beležnico.

5.1. Seznam stikov
Seznam stikov je urejen po abecednem vrstnem redu. Pri uporabi imate na voljo naslednje možnosti:
Nov, Novo sporočilo, Klicanje, Izbriši, Izbriši več , Uvoz/izvoz, Pošlji vCard, Ostalo, Iskanje.
Nov: Ustvarjanje novega stika.
Novo sporočilo: Pošiljanje SMS ali MMS na določeno številko.
Klicanje: Klicanje trenutne številke.
Izbriši: Brisanje izbranega vnosa?
Izbriši več: Izberite enega ali več stikov.
Uvoz/izvoz: Kopiranje izbranega vnosa na kartico SIM ali na telefon. Uvoz in izvoz stika na telefon ali
na pomnilniško kartico.
Pošlji vCard: Pošlji vCard prek SMS, MMS, E-pošte, Bluetooth
Ostalo：Hitro klicanje, Lastna številka, Številka servisa in Zasedenost pomnilnika
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6. Sporočilo
To poglavje predstavlja storitev pošiljanja sporočil prek omrežja GSM. Nekatere storitve morda
ponudnik omrežja ne podpira.
6.1.

Novo sporočilo

6.1.1. SMS
Prek glavnega menija vstopite v zaslon za urejanje SMS sporočil in izberite "Novo sporočilo" ter novo
SMS sporočilo. Če želite dodati stik, pritisnite Center navigacijsko tipko (rumena tipka) in izberite stik
s pomočjo navigacijskih tipk "dol" in "gor". Izbiro potrdite s pritiskom Center, v izbranem polju se bo
pojavila kljukica, pritisnite na možnosti in izbiro potrdite z V redu.
Vsebino sporočila lahko vnesete prek tipkovnice. Ko napišete besedilno sporočilo, imate na voljo
naslednje možnosti:
Pošlji: Pošiljanje sporočila.
Vstavi predlogo：Prosim, pokličite me!, Kje se trenutno nahajate?, Hvala!, Počakajte minuto!, Danes
sem zaseden/a!
Vnos kontaktnih podatkov: Sporočilu dodajte kontaktne podatke.
Dodaj phiz: Sporočilu dodaj phiz.
Shrani kot osnutek: Shrani sporočilo med osnutke.
6.1.2. MMS
Funkcija MMS uporabniku omogoča pošiljanje besedilnih in večmedijskih sporočil, kot so slike, avdio in
video datoteke na drug telefon. Ko ustvarite sporočilo, imate na voljo naslednje možnosti:
Pošlji: Pošiljanje sporočila.
Nov prejemnik: Dodajanje novega stika.
Dodaj: BESEDILO, Dodaj phiz, Vstavi predlogo, Naslednji diapozitiv, prejšnji diapozitiv, Slika,
Zajemanje fotografije, Avdio, Snemanje, Video, Zajemanje videa in Priponka
Shrani kot osnutek: Shrani sporočilo med osnutke.
Nastavitev časa prikaza diapozitiva: Nastavitev časa prikaza diapozitiva od 1 sekunde do 600
sekund.
Postavitev besedila: Postavitev besedila zgoraj, besedilo dol

6.2.

Prejeto

V mapi Prejeto so prejeta sporočila SMS in MMS.
Ko izberete možnost sporočil, imate na voljo naslednje možnosti: Odgovori, Izbriši, Izbriši vse, Pokliči,
Zakleni, Premakni v telefon/SIM, Kopiraj v telefon/SIM, Označi, Razvrsti, Dodaj pošiljatelja, Izbriši
ponavljajoče številke, Dodaj na seznam neželenih.
Funkcija Označi omogoča uporabniku, da izbere sporočila za nadaljnjo uporabo, na primer, tako lahko
udobno izbriše vsa označena sporočila.

6.3.

V pošiljanju

Prikazana so vsa sporočila, ki se pošiljajo. Možnosti vključujejo: Ponovno pošlji, Novo sporočilo, Izbriši,
Izbriši vse, Premakni v osnutke, Prikaži podrobnosti.
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6.4.

Osnutki

Prikazana so vsa shranjena sporočila. Možnosti so Odpri, Novo sporočilo, Izbriši, Kopiraj v telefon/SIM,
Označi in Prikaži podrobnosti.
Po izbiri branja sporočila se slednje preklopi v način za urejanje.

6.5.

Poslano

Prikazana so poslana sporočila. Na voljo imate naslednje možnosti: Odpri, novo sporočilo, Izbriši,
Izbriši vse, Pošlji naprej, Premakni v telefon/SIM, Kopiraj v telefon/SIM, Označi in Razvrščanje.
Po izbiri branja sporočila boste imeli na voljo naslednje možnosti. Pošlji naprej, Izbriši, Prejemnik klica,
Premakni in Ogled podrobnosti.

6.6.

Predloge

Obstaja majhen izbor pogosto uporabljenih stavkov, ki jih je možno dodatno urejati in jim dodajati
druga, v naprej pripravljena sporočila.

6.7.

Prenesi sporočilo

Izberete lahko, ali želite vklopiti/izklopiti prenos sporočil, izbiro jezika ter nastavitve kanalov.

6.8.

Strežnik glasovne pošte

Urejate lahko stacionarno številko, številko faksa in številko podatkov.

6.9.

E-pošta

Izberete lahko Gmail, Hotmail ali račun po meri – uporabnika nastavite tako, da vnesete podrobnosti o
računu, predvsem uporabniško ime in geslo.

7. Dnevnik klicev
V dnevnik klicev se zapisujejo vsi klici, vključno z neodgovorjenimi, izbranimi ter odgovorjenimi.
Možnosti so naslednje:
Neodgovorjeni klici: Ogled neodgovorjenih klicev vam omogoča, da vrnete klic, napišete SMS ali
MMS sporočilo, dodate klicatelja v imenik, med neželene, ga izbrišete, izbrišete številko s seznama in
označite podatke za kasnejšo obdelavo.
Odhodni klici: Ogled odhodnih klicev vam omogoča, da vrnete klic, napišete SMS ali MMS sporočilo,
dodate klicatelja v imenik, med neželene, ga izbrišete, izbrišete številko s seznama in označite podatke
za kasnejšo obdelavo.
Prejeti klici: Ogled prejetih klicev vam omogoča, da vrnete klic, napišete SMS ali MMS sporočilo,
dodate klicatelja v imenik, med neželene, ga izbrišete, izbrišete številko s seznama in označite podatke
za kasnejšo obdelavo.
Zavrnjeni klici: Ogled zavrnjenih klicev vam omogoča, da vrnete klic, napišete SMS ali MMS sporočilo,
dodate klicatelja v imenik, med neželene, ga izbrišete, izbrišete številko s seznama in označite podatke
za kasnejšo obdelavo.
Izbriši vse: Brisanje vseh vnosov, vseh vnosov s SIM kartice
Trajanje klicev: Zadnji klic, Prejeti klici, Odhodni klici, Ponastavitev (potreben je vnos gesla)
GPRS števec : statistično zadnji poslani, ves poslani in ves prejeti promet prek GPRS
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8. Nastavitve
8.1. Nastavitve klicev
Dvojni-SIM: Način v pripravljenosti, Odgovori prek prvotnega SIM, nastavitev imena SIM.
Preusmeritve: Na kartici SIM lahko nastavite preusmeritve.
Čakajoči klic: Če aktivirate to možnost, boste med aktivnim klicem lahko prevzeli novega, ga
preklicali ali preverili stanje.
Zapora klicev: Nastavite zaporo klicev, zaporo vseh odhodnih klicev, vseh dohodnih klicev, dohodnih
klicev med gostovanjem, ISD klicanja, klicanja med mednarodnim gostovanjem, prekličete zaporo
klicev ali določite oziroma spremenite geslo.
Skrij ID: Nastavite lahko ID klicatelja, skliti ID, prikaz ID ali omogočenje prepoznave ID s strani
omrežja.
Drugo: Opomnik trajanja klica (izklop, 50 sekund, 55 sekund, 60 sekund ali po meri), Samodejno
ponovno klicanje, Vibriranje ob vstavitvi povezave, Samodejno zapisovanje glasovnega klica.

8.2. Nastavitve telefona
Datum in ura: Nastavite lahko čas, datum, format zapisa časa in datuma.
Nastavitve jezika: Izberete lahko je prikaza, jezik pisanja.
Nastavitve bližnjic: Na voljo imate več možnosti za nastavitev bližnjic na tipkovnici
Samodejni vklop/izklop telefona: Nastavite lahko čas vklopa in izklopa telefona ter samodejni
vklop/izklop.
Upravljanje porabe energije: Prikazuje trenutno stanje napolnjenosti baterije v odstotkih.
Izbira brskalnika: Izbirate lahko med VPRAŠAJ vsakič, Dorado, Opera Mini
Obnovi privzete nastavitve: Obnovitev telefona na tovarniške ali privzete nastavitve. Vnesti boste
morali kodo telefona (privzeta je 1234). Osebne podatki morate shranjevati izven telefona, kajti ob
zagonu obnovitve se bi slednji sicer izbrisali.

8.3.

Zaslon

Učinek animacije: Nastavite lahko dinamiko vklopa in izklopa zaslona, možnosti učinkov vmesnika
(privzeto), učinke glavnega menija (običajno), učinek seznama, vklop zaslona (privzeto) izklop zaslona
(privzeto).
Nastavitve ozadja: Izbirate lahko med statičnimi ozadji, več fotografijami in animacijo.
Nastavitev zaslona v mirovanju: Nastavite lahko čas in datum, SIM 1 in 2, Današnji urnik,
Štoparica, Glasbeni predvajalnik, FM radijski sprejemnik, STK v vmesniku stanja.
Nastavitve ohranjevalnika zaslona: Izbirate lahko med Sea World, Star, Snake, Game of life in
slikami po meri.
Kontrast: Intenzivnost osvetlitve ozadja lahko nastavite na sedem različnih ravni
Čas osvetlitve tipkovnice: Nastavite čas osvetlitve tipkovnice po nedejavnosti. Možnosti so 20
sekund, 10 sekund, 5 sekund, nočni način ali izklop.
Samodejno zaklepanje tipkovnice: Napravo lahko zaklenete ročno ali izberete samodejno
zaklepanje po določenem času nedejavnosti v načinu pripravljenosti. Možnosti so: Izklop, 15 sekund,
30 sekund, 1 minuta ali 5 minut.

16

8.4.

Varnost

Zaklepanje telefona lahko nastavite na zaklepanje z vnosom PIN, zaklepanje SIM ali samodejno
zaklepanje tipkovnice.
PIN: PIN kodo kartice SIM 1 lahko ustvarite ali jo spremenite
Sprememba PIN2: Ustvarite ali spremenite gesla PIN2. Na voljo morate imeti privzete številke PIN,
ki vam jih je posredoval operater omrežja.
Telefon je zaklenjen: Ustvarite ali spremenite geslo za zaklepanje telefona. Privzeto geslo je 1234
Spreminjanje gesla mobilnega telefona: Ustvarite in spremenite štiri do osemmestno geslo mobilnega
telefona. Privzeto geslo je 1234.
Zasebnost: Možnost lahko vklopite ali jo izklopite. Privzeto geslo je 1234.
Zaklepanje zaslona s tipko za prekinitev klica: Odpiranje ali zapiranje zaslona s tipko za
prekinitev klica.
Omejeno klicanje: Nastavitev omejenega klicanja prek kartice SIM:
Seznam nezaželenih: Nastavite seznam nezaželenih, katerim blokirate avdio klice ali SMS sporočila.

8.5.

Profili

Na voljo imate nastavitev šestih različnih profilov: Običajni način, Tihi način, Način sestanek, Na
prostem, Način slušalke in Način Bluetooth. Izberete lahko med enim od navedenih profilov, oziroma
parametre vsakega prilagodite po lastni želji. Prek možnosti za obnovitev, lahko telefon ponastavite na
privzete nastavitve.

8.6.

Povezave

Bluetooth: Razpoložljive možnosti so Bluetooth, Vidnost Bluetooth, Seznanjena naprava, Možnosti
prenosa, Nastavitve mape v skupni rabi, Ime naprave, Mapa za shranjevanje Bluetooth, Bluetooth
pomoč.
Omrežni račun: Izberite račun kartice SIM na internet.
GPRS storitev: Možnost lahko vklopite ali izklopite.
Podatkovno gostovanje: Odpiranje ali zapiranje podatkovnega gostovanja.
Nastavitve podatkovne povezave: Izbirate lahko med možnostjo vzpostavitve povezave po potrebi,
stalne vzpostavljenosti povezave in načina varčevanja z energijo.
Izbira omrežja: Izbirate lahko med samodejnim ali ročnim izbiranjem.

9. Večmedijsko
Fotoaparat, DV, Slika, Avdio, Video, Snemalnik, FM radijski sprejemnik.

9.1.

Fotoaparat

Pred uporabo fotoaparata se prepričajte, če ste v telefon vstavili pomnilniško kartico. Fotografije se
bodo na pomnilniško kartico shranjevale v formatu JPG.
Opomba:
−
Fotografiranje pri neustrezni osvetlitvi lahko povzroči slabo kakovost slik.
Po vstopu v možnost fotoaparata, se bo prikazal zaslon s predogledom. Za zajemanje fotografije,
pritisnite navigacijsko tipko Center.
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9.1.1.

Nastavitve fotoaparata vključujejo:

Pregledovalnik fotografij：Ogled shranjenih fotografij.
Druge možnosti pogleda: Nastavitev fotografije kot sliko ozadja, Vklop zaslona, Izklop zaslona,
Nastavitev kot ikona stika, Brisanje, Skupna raba, Označi, Preimenuj, Diaprojekcija in Podrobnosti.
Nastavitve：
Kakovost：Določite lahko nizko, običajno in napredno
Umestitev: Omogoča izbiranje med 50 Hz in 60 Hz
Zvok zaslonke: Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite
Samodejno shranjevanje: Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite
Prednostno shranjevanje: Omogoča izbiranje med telefonom in pomnilniško kartico
Parametri zaslona: Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite
Pomoč:
Informacije o pomoči glede fotoaparata.
Tipki gor in dol za prilagajanje goriščne razdalje.

9.2.

DV

Pred uporabo fotoaparata se prepričajte, če ste v telefon vstavili pomnilniško kartico. Videoposnetki se
bodo na pomnilniško kartico shranjevali v formatu AVI.
Opomba:
−
Zajemanje videoposnetkov pri neustrezni osvetlitvi lahko povzroči slabo kakovost slik.
Po vstopu v možnost fotoaparata, se bo prikazal zaslon s predogledom. Za zajemanje fotografije,
pritisnite navigacijsko tipko Center.
9.2.1.

Nastavitve fotoaparata vključujejo:

Ogled imenika z videoposnetki：Izbirate lahko kateri shranjeni videoposnetek si želite ogledati.
Možnosti imenika z videoposnetki: Nova mapa, Nastavi kot, Pošlji, Izbriši, Podrobnosti, Preimenuj,
Kopiraj iskanje, Razvrščanje in Označevanje.
Nastavitve:
Umestitev: Omogoča izbiranje med 50 Hz in 60 Hz
Avdio：Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite
Video format：Omogoča izbiranje med AVI in 3gp.
Prednostno shranjevanje：Omogoča izbiranje med telefonom in pomnilniško kartico.
Parametri zaslona：Slednjo možnost lahko vklopite ali izklopite.
Pomoč：
Informacije o pomoči glede fotoaparata
Tipki gor in dol za prilagajanje goriščne razdalje.
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9.3.

Slika

Shranjene fotografije si lahko poljubno ogledate prek možnosti fotoaparata, lahko pa nastavite tudi
dodatne razširitve.
Nastavitve, Nastavitve diapozitiva: Učinki: Učinek, razširjeni okvir, razširjena mreža, razširjeno
proti levi, razširjeno proti desni, razširjeno navzgor, razširjeno navzdol in brez razširitve.
Čas zakasnitve: Na voljo imate izbiranje med 2 sekundama, 3 sekundami, 6 sekundami, 10
sekundami, 16 sekundami in 20 sekundami.

9.4.

Avdio

Po vstopu v glasbeni predvajalnik in pritisku na funkcijsko tipko

Left

se bo prikazal seznam

predvajanja. Prek možnosti moja glasba lahko predvajate shranjene glasbene datoteke. Ostale
možnosti so: Seznam glasbenih datotek, Dodaj kot melodijo zvonjenja, Mešanje, Ponavljanje,
Nastavitve, Odpri pregled
Po izbiri glasbene datoteke s seznama predvajanja, lahko odprete zaslon glasbenega predvajalnika in si
ogledate ime albuma, skladbe, izvajalca, čas trajanja ter zaporedno številko.
S pritiskom na tipko Center lahko prekinete predvajanje in ga nadaljujete, s pritiskom na Left
preklopite na prejšnjo skladbo, s pritiskom na Right preklopite na naslednjo skladbo, s pritiskom na
up povečate glasnost, s pritiskom na down pa zmanjšate glasnost.
Naslednje operacije lahko izvedete tudi z izbiranjem ustreznega menija na zaslonu:
Predvajanje/prekinitev, Zaustavitev, Ponavljanje, Mešanje, Izenačevalnik, Izboljšava nizkih tonov,
Predvajanje v ozadju, Besedilo, Podatki o skladbi in Ogled podrobnosti.

9.5.

Video

Po vstopu v možnost video predvajalnika, se bo prikazal seznam vodeoposnetkov. Po izbiri posnetka
imate na voljo naslednje možnosti:
S pritiskom na tipko Center lahko prekinete predvajanje in ga nadaljujete, s pritiskom na Left
preklopite na prejšnjo skladbo, s pritiskom na Right preklopite na naslednjo skladbo, s pritiskom na
up povečate glasnost, s pritiskom na down pa zmanjšate glasnost.
V meniju Možnosti imate na voljo več funkcij: Odpri, Celozaslonsko predvajanje (2), Prilagoditev
svetlosti (5), Pogled, Ponavljanje, Mešanje, Nastavi kot, Nastavitve, Podrobnosti.

9.6.

Snemalnik

Za snemanje zvokov imate na voljo več možnosti: Začetek snemanja, Seznam posnetkov, Pomnilnik in
Format datoteke.
Pričetek snemanja: Snemanje, Prekinitev, Zaustavitev. Po zaustavitvi se bo posnetek samodejno
shranil.
Ko se posnetek shrani, imate na voljo Začetek snemanja, Učinke aplavza, Ponovno snemanje, Brisanje,
Pošlji, Seznam posnetkov, pomnilnik (v telefonu ali na pomnilniški kartici), Format datoteke, (AMR,
MP3 ali WAV).
Seznam posnetih datotek: Vsebuje seznam posnetih zvočnih datotek. Na voljo imate izbiro Nova
mapa, Nastavi kot melodijo zvonjenja, Pošlji, Izbriši, Podrobnosti, Preimenuj, Kopiraj iskanje,
Razvrščanje in Označevanje.
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Shranjevanje: Izbirate lahko med shranjevanjem na telefon ali na pomnilniško kartico.
Format datoteke: Določite lahko kakovost posnetka: AMR (nizka kakovost), MP3 (visoka kakovost) ali
WAV (najboljša kakovost).

9.7.

FM radijski sprejemnik

FM radijski sprejemnik lahko poslušate tako, da v telefon vstavite slušalke, ki služijo kot antena.
Znotraj menija Možnosti so na voljo naslednje funkcije:
Samodejno iskanje in shranjevanje: to aktivira Samodejno iskanje in omogoča shranjevanje
kanala
Seznam kanalov: Na voljo imate izbiranje med 40 kanali.
Shrani: Shrani na seznam kanalov
Ročno iskanje: Ročno iskanje želenega kanala.
Odpri zvočnik: FM radijski sprejemnik lahko poslušate prek slušalk, seveda pa lahko izberete tudi
možnost "Odpri zvočnik" in omogočite predvajanje zvokov prek zvočnika telefona. Ko je izbrana
možnost "Odpri zvočnik" boste lahko izbrali le "Zapri zvočnik" in predvajanje FM radijske postaje boste
potem slišali le prek slušalk.
Predvajanje v ozadju: Spremeni izgled ozadja zaslona in omogoči predvajanje FM radijskih postaj v
ozadju, vi pa lahko izvajate še druge operacije.
Snemalnik: Uporabniku omogoča snemanje trenutno izbranega kanala.
Čas snemanja: Omogoča izbiranje časa predvajanja FM radijske postaje in izbiranje kanala.
Seznam posnetih datotek: Na tem mestu so shranjene posnete datoteke.
Pomoč:
Informacije glede pomoči v zvezi z FM radijskim sprejemnikom.

10. Dodatne aplikacije
10.1. Alarm
Na voljo imate nastavitev treh različnih alarmov.
Nastavitve budilke vključujejo: Naslov, Čas, Stanje, Frekvenca in Melodija zvonjenja. Frekvenca
nastavitve je lahko: Enkrat, Dnevno, Ponedeljek, Torek, Sreda, Četrtek, Petek, Sobota in Nedelja.
Funkcija Budilka je aktivna tudi, ko je telefon izklopljen.
Po izklopu budilke se bo na zaslonu prikazalo obvestilo. Po aktivaciji alarma lahko slednjega ugasnete
ali nastavite dremež za 5 minut.

10.2. Računalo
Na voljo imate osnovno računalo, navigacijske tipke zanj so po aktivaciji označene, z rumeno tipko pa
lahko prikažete rezultat.

10.3. Časovnik
To omogoča uporabniku, da določi odštevanje do želenega dogodka ali dejavnosti, kuhanje na primer,
nastavljate pa lahko ure, minute ter sekunde. Od 1 sekunde do 23:59:59.
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10.4. Svetovna ura
Dodajanje ali odstranjevanje želenih časovnih pasov in nastavitev sistema samodejnega prilagajanja
ure med poletnim in zimskim.

10.5. Pretvorba enot
Dolžina, teža in kg - funt kg - pretvorba unča

11. Organizator
11.1. Koledar
Na voljo imate izbiranje aktivnosti (zadeva) in nastavitev opomnikov, datuma in alarma (melodija
zvonjenja). Možnosti koledarja: Dodajanje novega dogodka, Pregled dogodkov, Vsi dogodki, Brisanje
zadolžitev, Počisti vse, Pojdi na datum, Tedensko in Dnevno.

11.2. Beležka
Omogoča ustvarjanje beležk ali opomb.

11.3. Ebook
Funkcija eBook omogoča pregledovanje, na pomnilniški kartici shranjenih, elektronskih knjig v formatu
TXT. Na spodnji strani zaslona sta prikazana velikost in število vrstic izbrane elektronske knjige. Za
pomikanje po seznamu gor in dol, pritisnite Up ali Down za odpiranje izbrane elektronske knjige pa
pritisnite Center.

12. Moje datoteke
Upravitelj datotek omogoča hiter dostop in upravljanje z vsemi datotekami, ki so shranjene na napravi
ali na pomnilniški kartici.
Možnosti telefona: Alarm, Zapis klicev, Ebook, Matrika datotek, Moja glasba, Drugo, Fotografije,
Videoposnetki in vCard.
Pomnilniška kartica: Prikazuje obliko in vsebino, ki jo je uporabnik izbral za pomnilniško kartico.
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13. Profili
Uporabnik lahko izbere med šestimi osnovnimi profili, ki jih lahko dodaja s pritiskom na programsko
tipko. Šest profilov je: Običajno, Tiho, Sestanek, Na prostem, Slušalke in Bluetooth.
Dodaj možnosti:
Preimenuj: Omogoča preimenovanje shranjenih profilov.
Nastavitve zvonjenja: uporabniku omogoča izbiranje med različnimi melodijami zvonjenja za SIM 1
in SIM 2 (SIM 1 zvonjenje, SIM1 zvok sporočila, SIM2 melodija zvonjenja, SIM 2 zvok sporočila).
Prilagajanje glasnosti: Omogoča izbiranje melodije zvonjenja in številčne možnosti za nastavitev
glasnosti zvonjenja.
Vrsta zvonjenja: Omogoča izbiranje vrste zvonjenja in številčne možnosti za nastavitev glasnosti
zvonjenja.
Ostala opozorila: Uporabniku omogoča izbiranje dodatnih možnosti zvokovnih opozoril, tonov tipk,
opozorila ob izpraznjenosti baterije, zvokoa ob vklopu telefona in zvokov pri klicanju.

14. Internet
S telefonom lahko brskate po internetu. Poskrbite, da bo omogočena možnost GPRS ali EDGE.
Izbirate lahko med brskalnikoma Dorado ali Opera Mini ter enega od njiju nastavite za privzetega.
Možnosti:
Zaznamki: Pogled, dodajanje, brisanje zaznamkov
Zgodovina: Brskanje po zgodovini iskanja:
Lokalne strani: Shranjevanje spletne strani
Domača stran: urejevalnik, ogled brskalnikove domače strani
Nastavitve: Nastavitve brskalnika

15. USB način
Ko je telefon povezan prek USB, ga lahko uporabljate kot napravo za shranjevanje, Modem in Spletno
kamero. Vse funkcije razen funkcije Modem, so plug-and-play.
Za delovanje funkcije Modem, povežite telefon z računalnikom in ga izberite kot modem. Namestitev
lahko izvedete s pomočjo čarovnika operacijskega sistema. Za namestitev modema, na računalniku
odprite upravitelja naprav in preverite, če so nameščeni ustrezni gonilniki.
Opomba:

− Med izvajanjem zgoraj navedenih funkcij, bo telefoniranje onemogočeno.
− Ko imate telefon povezan prek USB, vendar se ne izvaja nobena funkcija, se bo slednji začel polniti.
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15.1. Nega in vzdrževanje
Zahvaljujemo se vam za izbiro našega telefona. Če boste z njim imeli kakršnekoli težave, se obrnite na
našega prodajalca ali usposobljenega ponudnika storitev.
Telefon je celovito zasnovana in izdelana naprava. Uporabljajte ga previdno. Če boste upoštevali
naslednja navodila, boste telefon lahko koristno uporabljali več let, tekom garancijskega obdobja pa
boste deležni vse pripadajoče podpore:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Telefon in vse njegove priključke in dodatke shranjujte izven dosega otrok.
Telefon naj bo vedno suh, tekočina lahko povzroči škodo na elektronskem vezju naprave.
Telefona ne uporabljajte ali shranjujte na prašnem mestu, sicer lahko utrpi določene poškodbe.
Telefon hranite proč od vročih predelov, kajti visoke temperature skrajšajo življenjsko dobo
elektronskih naprav, deformirajo ali stopijo nekatere vrste plastike in poškodujejo baterije.
Telefona ne poskušajte odpirati ali razstavljati, kajti vsa servisna opravila lahko izvaja le ustrezno
usposobljena in opremljena oseba.
Telefona ne mečite, drobite ali prekomerno stresajte, kajti tako lahko poškodujete notranje vezje.
Za čiščenje telefona ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih čistilnih sredstev.
Telefona ne barvajte, kajti to bi lahko omejilo njegovo funkcionalnost.
Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Priklop neodobrene antene ali priključka
lahko poškoduje telefon, med uporabo pa se tudi ne dotikajte zunanje antene. Če se med uporabo
dotikate zunanje antene, to vpliva na kakovost sprejetega signala in prekomerna nihanja potenciala.
Hkrati pa uporaba neodobrenih anten lahko povzroči neskladnost z lokalnimi zakonskimi zahtevami
v vaši državi.

Zgornja navodila se nanašajo na telefon, baterijo, polnilnik in druge dodatke. Če kateri od njih ne
deluje pravilno, ga pošljite ustrezno usposobljenemu serviserju.
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