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1. Predstavitev naprave 
 

 
 

1. Stikalo za zaklep tipkovnice 
2. Svetilka  
3. Vtičnica za slušalke za 3,5 mm slušalke 

4. Tipki za navzgor/navzdol: V pripravljenosti - Pritisnite tipko , da odprete 

seznam z bližnjicami. Pritisnite tipko , da odprete meni s sporočili. S pomočjo 
teh tipk se premikate po menijih in seznamih. 

5. Leva izbirna tipka: Pritisnite, da vstopite v glavni meni. 
6. Desna izbirna tipka: Pritisnite, da vstopite v imenik. 
7. Tipka za klicanje: Pritisnite, da vtipkate telefonsko številko ali da sprejmete klic; 

pritisnite enkrat, da vstopite v meni seznama klicev. 
8. Tipka za prekinitev klica: Pritisnite, da prekličete telefonski klic; pritisnite, da se 

vrnete na naslovno stran; pritisnite in držite, da vklopite/izklopite telefon. 
9. Tipke s številkami: V stanju pripravljenosti – pritisnite, da vnesete številke; če dolgo 

držite tipko 1 kličete telefonski predal (telefonsko številko je potrebno shraniti); v 
načinu urejanja – pritisnite, da vnesete številke ali znake. 

10. Tipka :  V stanju pripravljenosti, kratek pritisk, da vstavite znake »*«/ »P« / 
»W«; V stanju pripravljenosti, pritisnite, da vstavite posebne znake. 

11. Tipka : V stanju pripravljenosti – pritisnite in dolgo držite tipko za preklop med 
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normalnim in tihim načinom delovanja. V načinu urejanja, pritisnite, da 
spremenite način vstavljanja znakov. 

12. Micro-USB vhod: Priključek za polnjenje ali priklop na računalnik. 
13. Vilice za polnjenje 
14. Stikalo za svetilko 
15. Tipka za pomoč (SOS) 
16. Zvočnik 

 

2. Namestitev 
 
2. 1 Vsebina paketa 

• 1 mobilni telefon 
• 1 energijsko učinkovit priključek za polnjenje 
• 1 polnilna postaja 
• 1 akumulatorska baterija Li-ionska 3,7 V/1000 mAh 
• 1 stereo slušalke 
• 1 navodila za uporabo 

 
Pomembno! 
Izklopite telefon in izključite polnilec preden odstranite pokrov baterije. 
 
2. 2 Nameščanje kartice SIM, spominske kartice in baterije 
 
Prostor za SIM in spominsko kartico se nahaja znotraj prostora za baterijo. 

 
 

1. Odstranite pokrov iz prostora za baterijo tako, da položite noht v majhne zareze na 
strani in dnu telefona, ter potegnete pokrov navzgor.  
Če je baterija nameščena, položite noht v zareze na spodnji strani baterije in dvignete 
baterijo, ter jo s tem odstranite. 

2. Kartico SIM pazljivo vstavite pod kovinski nosilec. Prepričajte se, da so stiki SIM 
kartice obrnjeni navzdol in da je odrezan del poravnan s stisnjenim nosilcem. 
Kovinski stik na kartici SIM ne sme biti opraskan ali ukrivljen. Če je mogoče, se 
kovinskega stika ne dotikajte s prsti. 

3. Micro-SD kartica 
Za uporabo pomnilniški funkcij vašega telefona, še posebej zvokov, morate uporabiti 
micro-SD kartico. 
Kako vstavite kartico v režo: 
Rahlo pritisnite držalo za kartice in ga pazljivo pomaknite v desni del ohišja. Nosilec 
za spominske kartice je sedaj možno obrniti navzgor. Namestite spominsko kartico v 
črni plastični nosilec. Prepričajte se, da so stiki spominske kartice obrnjeni navzdol in 
da je »nos« nameščen v skladu z označenim območjem (glejte sliko). Kovinski stik na 
spominski kartici ne sme biti opraskan ali ukrivljen. Pritisnite kovinski nosilec nazaj v 
svoj prostor tako, da ga pritisnete navzdol in ga zdrsnite vstran od roba ohišja, dokler 
ne skoči nazaj na svoje mesto. 

4. Baterijo vstavite tako, da jo potisnete v režo za baterijo in da so kovinski stiki obrnjeni 
v levi zgornji kot. 
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5. Ponovno namestite pokrov in ga pritisnite po celotnem robu, tako da zdrsne nazaj na 
svoje mesto. 

 
Pomembno! 
Uporabljajte samo spominske kartice, ki so združljive s to napravo. Združljivi tipi kartic so: 
microSD, microSDHC. Nezdružljivi tipi kartic lahko poškodujejo samo kartico in napravo, ter 
uničijo shranjene podatke na kartici. 
 
3. Polnjenje 
 

Previdno! 
Uporabljajte samo baterije, polnilce in dodatke, ki so združljivi s tem modelom telefona. 
Priključitev drugih dodatkov lahko ogrozi in razveljavi homologacijo in garancijo telefona.  
 
Če je napolnjenost baterije nizka, začne znak za stanje baterije utripati in telefon oddaja 
opozorilni signal. Za polnjenje baterije priključite polnilec v vtičnico in vtič za polnjenje v vhod 
za polnjenje na telefonu ali odložite telefon v polnilno postajo, ki je priključena na vir 
napajanja. 
Na zaslonu se izpiše »polnilec priključen« (Charger connected), ko priključite polnilec in 
»polnilec odstranjen« (Charger removed), ko je polnilec odstranjen. Med polnjenjem se znak 
za stanje baterije premika in rdeča LED v desnem zgornjem kotu zaslonu sveti. Za polno 
napolnjenost baterije je potrebno približno 3 ure polnjenja. Ko je baterija polna, bo rdeča LED 
v gornjem desnem kotu ugasnila. Namesto tega se bo svetila modra LED v zgornjem levem 
kotu zaslona. 
 
Opomba! 
Da varčujete z energijo se osvetlitev LCD zaslona po nekaj časa izklopi. Pritisnite katerokoli 
tipko za ponovno osvetlitev. Baterija bo popolnoma napolnjena komaj po 3-4 polnjenih. 
Baterije se po nekaj časa razgradijo, kar pomeni, da se bo z normalno uporabo telefona čas 
klicanja in stanje pripravljenosti zmanjšalo. 
 
Varčevanje z energijo 
Ko ste popolnoma napolnili baterijo in izklopili polnilec iz naprave, izklopite polnilec iz 
vtičnice. 
 
4. Znaki 
 
4. 1 Podporne funkcije 
 
Naslednji simboli predstavljajo informacijo v navodilih za uporabo za podporne funkcije: 

 Gledanje 

  Poslušanje 

Ravnanje 

 Varnost 
 
4. 2 Znaki na zaslonu 
 

 Moč signala 
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 Stanje baterije 

 Nov vpis v seznam klicev (zgrešeni klic) 

 Zaklenjena tipkovnica 

 Budilka aktivirana 

 Bluetooth vklopljen 

Priključene slušalke 

 USB priključen 

 Zvonjenje vklopljeno 

 Zvonjenje izklopljeno 

 Samo vibriranje 

 Zvonjenje in vibriranje 

 Najprej vibriranje, nato zvonjenje 

 Neprebran SMS 
 
5. Uporaba 
 
5. 1 Aktiviranje telefona 
 

Držite rdečo tipko  na telefonu približno 4 sekunde za vklop ali izklop telefona. 
Če je kartica SIM veljavna, vendar zaščitena s PIN (osebna identifikacijska številka) kodo, se 
izpiše vstavite PIN (Input PIN). 
Vstavite PIN kodo in pritisnite OK (  v zgornjem levem kotu tipkovnice). Odstranite s 
tipko Počisti (  v zgornjem desnem kotu tipkovnice). 
 
Opomba! 
Če skupaj s kartico SIM niste dobili PIN in PUK kode ali če PIN in PUK kode nimate več, 
stopite v stik z vašim dobaviteljem. 
 
»Število preostalih poskusov« (Trial remain) prikazuje kolikokrat še lahko vpišete PIN. Ko 
ste ostali brez poizkusov za vpis PIN, se na zaslonu izpiše »PIN blocked«. SIM kartico 
morate sedaj odkleniti s PUK (osebni ključ za odklepanje) kodo. 

1. Vstavite PUK kodo in pritisnite OK. 
2. Vstavite novo PIN kodo in pritisnite OK. 
3. Ponovno vstavite PIN kodo in pritisnite OK. 
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5. 2 Stanje pripravljenosti (stanje mirovanja) 
 
Ko je telefon pripravljen za uporabo in niste pritisnili nobene tipke ali znaka, je v stanju 
pripravljenosti. Leva izbirna tipka v stanju pripravljenosti je Meni. Desna izbirna tipka v stanju 
pripravljenosti so Names (imena). 
 
Nasvet: 

Kadarkoli lahko pritisnete  za vrnitev stanje pripravljenosti. 
 
5. 3 Menjava jezika, ure in datuma 
 
Privzet jezik je določen s kartico SIM. Glejte poglavje Nastavitev telefona za zamenjavo 
jezika, ure in datuma. 
 
5. 4 Telefoniranje 
 

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno kodo. Izbrišite s tipko Clear. 

2. Pritisnite  za klic. Pritisnite »prekliči« za prekinitev klicanja. 

3. Pritisnite  za končanje klica. 
 
Nasvet: 
Za mednarodne klice vedno vstavite znak + pred kodo države, tako da boste lahko 

uporabljali imenik znotraj katerekoli države. Pritisnite tipko  dvakrat da vstavite 
mednarodno kodo. 
 
5. 5 Telefoniranje z uporabo telefonskega imenika 
 

1. Pritisnite Imena, da odprete telefonski imenik. 

2. Uporabite tipki s puščico /  za pomikanje po imeniku, za hitro iskanje 

pritisnite prvo črko iskanega vnosa (Glejte poglavje Vnos besedila ) 
3. Za izbiro želenega vnosa, pritisnite Kliči ali Nazaj, za vrnitev v stanje pripravljenosti. 

5. 6 Sprejemanje klica 

1. Pritisnite tipko  ali »Oglasi se« za sprejetje klica ali Zavrni za zavrnitev klica 
(zasedeno). 

Za zavrnitev klica lahko neposredno pritisnete tipko . 

2. Pritisnite tipko  za končanje klica. 
 
5. 7 Nadzor glasnosti 

Uporabite tipki /  za prilagoditev glasnosti zvoka med pogovorom. Glasnost je 
prikazana na zaslonu. 
V stanju pripravljenosti ali med dohodnim klicem, nastavite glasnost zvonjenja z uporabo 

/  tipk. Shranjena bo zadnja nastavitev. 
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5. 8 Vstavljanje besedila 
 
Z večkratnim pritiskom na tipke s številkami, izberete znak in nato lahko vstavite tekst. 
Pritisnite tipko, na kateri se nahaja želen znak, tolikokrat, da pridete do želenega znaka. 
Počakajte dokler modro ozadje na trenutnem znaku izgine in šele nato vstavitev nov znak. 

S pritiskom na tipko se prikaže seznam posebnih znakov. Izberite želen znak s 

pritiskom na tipke /  ali in  za pomikanje na levo ali desno, ter OK za 
potrditev. 

Uporabite tipki /  za pomikanje kazalca znotraj teksta. 

S tipko lahko menjujete med malimi in velikimi črkami, ter številkami. Znak v zgornjem 
levem kotu zaslonu prikazuje način vstavljanja: 
Abc Velika začetnica samo v prvi besedi po koncu stavka (začetku besedila ali stavka). 
ABC SAMO VELIKE ČRKE 
abc samo majhne črke 
123 številke 
 
5. 9 Možnosti klicanja 
 
Med klicanjem lahko dostopate do drugih funkcij z uporabo izbirne tipke ( ): 
 
Možnosti (leva izbirna tipka) 
Izpiše se meni z naslednjimi možnostmi: 
Zadrži/Nadaljuj Zadržite/nadaljujte trenuten klic. 

Končaj klic  Končajte trenuten klic (tako kot s tipko ). 
Imenik   Preiščite imenik. 
Zgodovina klicev Odprite zgodovino klicev. 
Sporočanje  Preberite ali napišite SMS sporočilo.  
Snemanje zvoka  Začnite snemati trenutni klic (na voljo samo v primeru, če je vstavljena 

SD kartica). 
Tiho  Izklopite mikrofon.  
 
H–Free »prostoročno« (desna izbirna tipka) ali z lahkoto enkrat pritisnite tipko na zadnji 
strani. Tako aktivirate zvočnik, da vam ni potrebno držati telefona na ušesu kadar govorite. 
Govorite razločno v mikrofon z razdalje največ enega metra. Z uporabo tipk 

/ lahko nastavite jakost zvočnika. Ponovno pritisnite H-held ali tipko na zadnji 
strani naprave, da se vrnete v normalen način.  

 
Pozor:  
Preden vklopite zvočnik držite mobilni telefon vsaj 1 meter stran od vašega ušesa, 
da se izognete glasnim zvokom, ki bi lahko poškodovali vaš sluh. 
 

Opomba!   
Možnost prostoročnega telefoniranja omogoča samo eni osebi naenkrat da govori. 
Preklapljanje med pogovorom/poslušanjem je sproženo z govorom osebe. Glasni zvoki 
(glasba, itd.) v ozadju lahko motijo to možnost. 
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5. 9. 1 Klic na čakanju 
 
Slišali boste opozorilni ton, če vas med pogovorom nekdo kliče. Da daste trenutni klic na 
čakanje in se oglasite na dohodni klic, pritisnite Options (Možnosti), izberite Answer 
(Sprejmi) in pritisni OK. 
Nasvet: 
Klic na čakanju mora biti aktiviran, glejte poglavje Klic na čakanju. 
 
5. 9. 2 Informacije o klicu 
 
Med klicem je na zaslonu izpisana odhodna ali dohodna številka klica in pretečen čas. Če je 
identiteta dohodnega klica skrita, se na zaslonu izpiše Unknown (neznana). 
 
5. 10 Zaklepanje tipkovnice 
 
Za odklepanje/zaklepanje tipkovnice aktivirajte drsno stikalo na levi strani naprave. Tudi če je 

tipkovnica zaklenjena, lahko sprejmete dohodni klic s pritiskom na tipko  in lahko 

vklopite ali izklopite napravo s tipko . Med celotnim trajanjem klica je tipkovnica 
odklenjena. Ko se klic konča ali zavrne, se tipkovnica izklopi. 
Opomba! 
Klic na številko v sili 112 je lahko klican tudi če je tipkovnica izklopljena. Številke ne bodo 
izpisane na zaslonu, dokler se zaporedoma ne pritisnejo tipke 112. 
 
5. 11 Tih način 
 
Tih način je že narejen profil z izklopljenim tonom tipk, zvokom sporočil in zvonjenjem, 
medtem pa ostanejo nespremenjene funkcije  vibriranja, naloge in alarmi. 
 
Namig: 

Pritisnite in držite tipko , ki predstavlja bližnjico za vklop/izklop tihega načina (Silent). 
 
5. 12 Slušalke 
 
Ko so slušalke priklopljene, je notranji mikrofon telefona samodejno izklopljen. 
Ob dohodnem klicu lahko uporabite za oglašanje na klic tipko za sprejetje/končanje klica na 
slušalkah. 

Previdno! 
Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje sluh. Skrbno prilagodite glasnost ob 
uporabi slušalk. 
5. 13 Klic v sili 
 
Če je telefon izklopljen, lahko vseeno pokličete številko za klic v sili. To storite tako, da 

vtipkate številko za klic v sili, ki velja za državo v kateri ste in pritisnete tipko . V večini 
omrežij je klic v sili možno opraviti tudi brez veljavne kartice SIM. Dodatne informacije lahko 
dobite pri vašem ponudniku. 
 
Obvestilo! 
Zloraba linije za klic v sili 112 je lahko preganjan in je kaznovana z globo. 
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5. 14 Tipka za nujno pomoč  
 
Pomembno! 
Vedno obvestite prejemnike, ki jih imate dodane na seznamu za klic v sili, da so na tem 
seznamu. 

Previdno! 
Ko je klic v sili aktiviran je telefon pred nastavljen na prostoročno uporabo. Ne držite naprave 
v bližini ušes, ko je telefon v prostoročnem načinu, ker je lahko glasnost močno povišana. 
 
Z uporabo tipke za klic v sili lahko z lahkoto pokličete pred nastavljene številke.  
Če želite uporabljati tipko za klic v sili, morate to prej nastaviti v meniju »SOS settings« (SOS 

nastavitve). V SOS setttings , lahko najdete informacije kako aktivirati to funkcijo in 
vstavite stike v seznam za klicanje ter kako uredite sporočilo ob klicu v sili. 

• Trikrat hitro pritisnite tipko za klic v sili na zadnji strani telefona. Slišali boste glasen 
zvok. Sekunde se odštevajo na zaslonu (čas zakasnitve). Med tem časom lahko 

preprečite morebiten lažen alarm s pritiskom na tipko  ali Abort (Preklic). 
• Telefon nato pošlje SMS sporočilo na vse telefonske številke v seznamu za klic  v sili, 

če je ta SMS aktiviran v SOS nastavitvah. 
• Telefon nato pokliče prvo številko iz seznama nujnih številk. Če klic ni sprejet v 25 

sekundah pokliče naslednjo številko. Zaporedje številk za klic v sili se kliče trikrat 

zaporedoma, ali klic ni sprejet ali ne pride do pritiska na tipko . 
 

Obvestilo! 
Nekatere zasebne varnostne službe sprejemajo samodejne klice svojih strank. Stopite v stik 
z varnostno službo preden uporabite njihovo telefonsko številko. 
 
POMEMBNO 

• Po poslanem SMS sporočilu, so številke na seznamu za klic v sili klicane v zaporedju. 
  
6. Telefonski imenik 
 
V telefonski imenik lahko shranite 200 številk. Število vnosov v kartico SIM je odvisno od 
vrste SIM kartice. 
 
6. 1 Vnos številk v telefonski imenik 
 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Phonebook (telefonski imenik) in pritisnite OK. 
2. Izberite Add new contact (dodaj nov stik) in pritisnite Add (dodaj). 
3. Izberite ali želite dodati telefonsko številko v spomin telefona ali SIM kartice. 

4. Vnesite ime stika, glejte poglavje Vnos besedila . Besedilo lahko odstranite s 
tipko Clear. 

5. Pritisnite tipko . 
6. Vnesite telefonsko številko skupaj z območno kodo. 
7. Pritisnite Options (možnosti), izberite Save (shrani) in pritisnite OK. 
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Nasvet: Za mednarodne klice vedno vstavite znak + pred kodo države, tako da boste lahko 

uporabljali imenik znotraj katerekoli države. Dvakrat pritisnite tipko , da vstavite 
mednarodno kodo. 

6. 2 Ustvarjanje ICE vnosa (v nujnem primeru)  
 
S to dodatno informacijo in zdravstveno informacijo, lahko v nujnem primeru, prvi ki se 
odzove, dostopa do teh informacij na žrtvinem telefonu. V primeru travme je potrebno imeti 
to informacijo čim prej, ker lahko to poveča možnost preživetja. Vsa polja, ki jih je potrebno 
izpolniti so izbirna, vendar je dobro podati čim več podatkov. Glejte ICE (v nujnem primeru), 
za nastavitev vašim ICE informacij. 
 
6. 3 Urejanje stikov v telefonu 
 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Phonebook (telefonski imenik) in pritisnite OK. 
2. Izberite stik in pritisnite OK. 

View (pogled) – prikaže podrobnosti izbranega stika. 
Send text message (pošljite nujno sporočilo) – pritisnite OK, da ustvarite sporočilo, 
glejte Ustvari in pošlji SMS. 

 Call (kliči) – pritisnite OK za klicanje stika. 
 Edit (urejanje). 

1. Urejanje vnosa. Znak odstranite s Clear. 
2. Pritisnite Options (možnosti), izberite Save (shrani) in pritisnite OK. 

Delete (izbriši) – pritisnite OK za izbris izbranega vnosa iz telefonskega imenika. 
Pritisnite Yes (da) za potrditev ali No (ne) za preklic. 
Copy (kopiraj) – pritisnite Select (izberi) za kopiranje izbranega stika iz telefona na 
SIM kartico in obratno. 

 
6. 4 Nastavitve telefonskega imenika 
 
V tem meniju boste našli naslednje možnosti: 

� Preferred storage (prednostno shranjevanje) – nastavite mesto shranjevanja in 
gledanja kontaktov (Telefon/SIM/oboje). Če izberete Both (Oboje), so prikazani vnosi 
iz telefona in SIM kartice. 

� Speed dial (hitro klicanje) – aktivirajte funkcijo hitrega klicanja z izbiro Status, tako 
da pritisnete OK ter potrdite On (vključeno) z OK. Izberite Select numbers (izberite 
številke), pritisni OK in Edit (uredi), da določite telefonske številke na osem prostih 
mest. Potrdite vsako izbiro s pritiskom OK. Izbrane številke lahko odstranite tako, da 
se pomaknete na tisto številko, pritisnete Options in izberete Delete. 

� Memory status (stanje pomnilnika) – prikaže porabljen spomin (telefon/SIM). 
� Top 10 settings (10 najljubših številk) – nastavitev deset najbolj pomembnih 

telefonskih številk. Izberite eno od desetih spominskih mest in pritisnite Add, da 
dodate telefonsko številko na seznam 10 najljubših številk. 

 
� Batch processing (Paketna obdelava): V tem meniju boste našli naslednje 

možnosti: 
o Copy SIM to phone/Copy phone to SIM – možnost kopiranja izbranih stikov 

iz telefona na SIM kartico in obratno. 
o Move SIM to phone/Copy phone to SIM – možnost premika izbranih stikov iz 

telefona na SIM kartico in obratno. 
Pozor: Stiki bodo izbrisani iz izvorne lokacije, med premikom! 

o Delete all SIM contacts – vsi stiki bodo odstranjeni iz SIM kartice. Iz razloga 
varnosti boste morali vnesti geslo telefona. Tega ne morete razveljaviti! 
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o Delete all phone contacts – vsi stiki bodo odstranjeni iz telefona. Iz razloga 
varnosti boste morali vnesti geslo telefona. Tega ne morete razveljaviti! 

 

7. ICE (v nujnem primeru)  
 
S to dodatno informacijo in zdravstveno informacijo, lahko v nujnem primeru, prvi ki se 
odzove, dostopa do teh informacij na žrtvinem telefonu. V primeru travme je potrebno imeti 
to informacijo čim prej, ker lahko to poveča možnost preživetja. Vsa polja, ki jih je potrebno 
izpolniti, so izbirna, vendar je dobro podati čim več podatkov. 
 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Phonebook (telefonski imenik) in pritisnite OK. 

2. Izberite in pritisnite OK, nato uporabite  za pomikanje po vnosih. 
3. Pritisnite Edit (Uredi) da dodate informacije v vsako polje, glejte Vnos besedila 

. 
Odstranite z Clear. Po vsakem vnosu podatka v ICE meniju pritisnite Save (shrani). 
Name (ime): vaše ime. 
Birth (datum rojstva): vaš datum rojstva. 
Height (višina): vaša višina. 
Weight (teža): vaša teža. 
Language (jezik): vaš jezik. 
Insurance (zavarovanje): vaš ponudnik zavarovanja in številka police. 
Contct 1/ Contact 2/ Doctor. Pritisnite Options (možnosti), izberite Add (dodaj) in 
pritisnite OK, da dodate stik iz telefonskega imenika, pritisnite Delete da odstranite 
stik ali Save (shrani), da sprejmete trenuten vnos. 
Condition (stanje): kakršnokoli zdravstveno stanje ali naprave (na primer diabetik, 
srčni spodbujevalnik). 
Allergies (alergije): znane alergije ki jih imate (na primer na penicilin, pik žuželk) 
Blood type (krvna skupina): vaša krvna skupina. 

 Medication (zdravila): zdravila ki jih jemljete. 
 Other info (druge informacije): vnesete druge informacije (na primer darovalec 

organov, oporoka, strinjanje z zdravljenjem). 
 
8. SMS poročila 
 
8. 1 Ustvarjanje in pošiljanje SMS sporočil 

1. Za hiter dostop do sporočil pritisnite tipko  ali pritisnite Menu, pomaknite se do 
Messaging (Sporočila) in pritisnite OK. 

2. Izberite New in pritisnite OK. 

3. Vnesite sporočilo, glejte poglavje Vnos besedila , nato pritisnite Options. 
4. Izberite Send to (Pošlji komu) in nato Add fromPhonebook (dodaj iz imenika), 

izberite med obstoječimi prejemniki iz telefonskega imenika in pritisnite OK. 
Namesto tega lahko izberete tudi Enter number (vnos telefonske številke) in pritisnite 
OK da ročno vnesete številko prejemnika in pritisnite OK. 

5. Ponovno pritisnite Options in izberite Send, da pošljete sporočilo. 
6. Lahko tudi zamenjate prejemnika tako, da izberete Edit recipient (uredi prejemnika) 

ali odstranite prejemnika z izbiro Remove recipient (odstrani prejemnika) ali 
Remove all recipient (odstrani vse prejemnike). Izbira Save to Drafts (shrani 
osnutek) shrani SMS v mapo z osnutki za kasnejšo uporabo. 
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Opomba! 
Če želite dodati več prejemnikov, bo zaračunano za vsakega prejemnika posebej (največ 10 
prejemnikov). Za mednarodne klice vedno vstavite znak + pred kodo države, tako da boste 

lahko uporabljali imenik znotraj katerekoli države. Dvakrat pritisnite tipko , da vstavite 
mednarodno kodo. 
 
Opomba! 
Preden lahko pošljete kakršnokoli sporočilo, morate shraniti številko vašega centra za 
sporočila. Številko vašega servisnega centra dobite pri vašem ponudniku in je po navadi že 
nastavljena na kartici SIM. Če temu ni tako, jo morate vstaviti sami. Glejte poglavje SMSC 
naslov. 
 
8. 2 Prejeto, poslano, v pošiljanju 

1. Za hiter dostop do sporočil pritisnite tipko  ali pritisnite Menu, pomaknite se do 
Messaging (Sporočila) in pritisnite OK. 

2. Izberite Inbox (prejeto) / Outbox (v pošiljanju) / Sent (poslano) pritisnite OK. 

3. Izberite želeno sporočilo in pritisnite View (ogled). Uporabite  za pomikanje 
po sporočilu. 

4. Pritisnite Options (možnosti) za sledeče možnosti: 
Reply (odgovori) – ustvari SMS za pošiljatelja 
Call sender (kliči) – pokliči pošiljatelja 
Forward (posreduj) – posreduj sporočilo drugemu prejemniku 
Delete (izbriši) – izbriši sporočilo 
Advanced (napredno) 
 Use number (uporabi številko) – pošiljateljeva številka je na voljo za nadaljnjo  

uporabo, na primer za dodajanje novega stika 
Use USSD (uporabi USSD) – če sporočilo vsebuje USSD, je to izpisano kot  
dodatne možnosti 
 

9. Zgodovina klicanja 
 
Zgrešeni klici, odhodni klici in prejeti klici so shranjeni v zgodovini klicanja. Shranjenih je 
lahko 10 klicev iz vsake kategorije. Če je več klicev iz in od iste telefonske številke, se shrani 
samo zadnji klic; skupno število klicev na to številko je prikazano v oklepajih. 

1. Pritisnite  da vidite seznam klicev. 
ali 
Pritisnite Menu, pomaknite se na Call history (zgodovina klicanja) in pritisnite OK. 

2. Uporabite  za pomikanje po seznamu. 

3. Pritisnite  za klicanje telefonske številke ali pritisnite Options (možnosti), za 
dostop do naslednjih nastavitev: 
View (ogled) – prikažejo se podrobnosti tega vnosa. 
Call (kliči) – pokliči to številko. 
Send text mesage (pošlji sporočilo) – pošlji sms na to telefonsko številko 
Save to phonebook (shrani v telefonski imenik) – shrani številko v imenik telefona. 
Delete (izbriši) – izbriši vnos. 

 

10. Pregledovalnik fotografij 
 
Oglejte si vaše shranjene fotografije. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Multimedia in pritisnite OK. 
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2. Izberite Image viewer (pregledovalnik fotografij) in pritisnite OK. 

3. Izberite fotografijo z uporabo  in pritisnite Options (možnosti). 
4. Izberite eno izmed naslednjih možnosti in pritisnite OK: 

View (ogled) – prikaz fotografije. 
Send (pošlji) 
 Via (preko) bluetooth  - pošlji fotografijo na drugo napravo, ki ima Buetooth,  
 Glejte poglavje Bluetooth®. 
Rename (preimenuj) – preimenuj fotografijo. 
Delete – izbriši fotografijo. 
Image information – izpiše različne lastnosti fotografije. 

 
11. Predvajalnik glasbe 
 
Predvajanje zvočnih datotek, ki so shranjene na telefonu. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Multimedia in pritisnite OK. 
2. Izberite Audio player (predvajalnik glasbe) in pritisnite OK. 
3. Pritisnite Options – playlist (možnosti – seznam predvajanja), izberite datoteko in 

pritisnite Play (predvajaj). Predvajanje se bo začelo. Glasnost nadzirate z uporabo 

tipk . Da prekinete predvajanje pritisnite levo izbirno tipko . Z uporabo 

tipk in  lahko menjujete med skladbami. Pomembno: Datoteke morajo biti 
shranjene v mapi My music (moja glasba) na spominski kartici, le tako se bodo 
prikazale na seznamu predvajanja! 

4. Če pritisnete Playlist – options, so na voljo naslednje možnosti: 
Play (predvajaj) – predvaja izbrani vnos. 
Details (podrobnosti) – izpišejo se podrobnosti skladbe, kot so velikost in dolžina 
predvajanja. 
Refreshing list – posodobi seznam predvajanja. 
Player settings (nastavitve predvajalnika) 
 List auto gen. – izpiše pesmi glede na žanre. Žanr mora biti zapisan v ID3  

skladbe (podatki o skladbi). 
Repeat (ponovi) – izberite off (izklopljeno), če ne želite ponovno predvajati  
izbrane skladbe. Izberite One (ena) da se ponovi samo izbrana skladba ali All  
(vse), da se ponavlja celotni seznam predvajanja. 
Shuffle (mešalec) – predvajanje skladb v naključnem vrstnem redu. 

 Quit (končaj) – preneha s predvajanjem in zapre predvajalnik skladb. 
 
12. FM radio 
 
Poslušajte radio na vašem mobilnem telefonu. 
 
Namig 
Sprejem se izboljša, če uporabite slušalke, saj kabel deluje kot antena. 

1.  Pritisnite Menu, pomaknite se na Multimedia in pritisnite OK ali uporabite 

tipke kot bližnjico. 

2. Izberite FM radio in pritisnite OK. Glasnost nadzirate z uporabo tipk . Da 

prekinete predvajanje pritisnite levo izbirno tipko . Z uporabo tipk in  
lahko menjujete med frekvencami radijskih postaj. 

3. Po pritisku Options (možnosti), so na voljo sledeče možnosti: 
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Channel list – seznam shranjenih postaj. Možnosti vključujejo: Play (predvajaj), 
Delete in Edit (uredi). 
Manual input (ročni vnos) – s to funkcijo lahko ročno vnesete frekvenco ali izvedete 
iskanje po frekvencah z uporabo funkcije Auto search (samodejno iskanje). 
Auto search – poišče in shrani najdeno postajo. 
Settings (nastavitve) 
 Background play (predvajanje v ozadju) – izberite On da nadaljuje s  

predvajanjem radia tudi po izhodu iz menija. Da prekinete predvajanje,  
ustavite predvajanje v ozadju v meniju FM radio. 

 Quit (končaj) – izklopi radio. 
 
13. Upravitelj datotek 
 
Uredite vsebino spominske kartice. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Multimedia in pritisnite OK. 
2. Izberite File manager (upravitelj datotek) in pritisnite OK. 
3. Po pritisku Options, so na voljo naslednje možnosti: 

Open (odpri) – izpiše strukturo datoteke. Možnosti vključujejo: Send (pošlji) via 
Bluetooth, New folder (nova mapa), Rename (preimenuj), Delete, Copy (kopiraj), 
Move (premakni). 
Details (podrobnosti) – informacije o spominski kartici. 

 
14. Priključitev telefona na računalnik 

 
Priključite telefon na računalnik in začnite s prenašanjem fotografij in zvokov. Vse kar morate 
narediti je, da povežete preko micro-USB kabla telefon in računalnik. Iz vašega raziskovalca 
datotek na računalniku, lahko povlečete in spustite vsebino na vaš telefon in računalnik. 
 
Opomba! 
Morda ne boste mogli prenesti datotek, ki so zaščitene pred kopiranjem. 
 
14. 1 Povlecite in spustite vsebino med telefonom in računalnikom 

1. Priključite vaš telefon na računalnik s pomočjo micro-USB kabla. Na zaslonu telefona 
se prikaže napis Mass storage (množično shranjevanje). Potrdite s pritiskom na tipk 
OK. 

2. Počakajte dokler se telefon/spominska kartica ne pojavi kot zunanji disk v 
raziskovalcu datotek. 

3. Povlecite in spustite vsebino med vašim telefonom in računalnikom. 
 
Opomba! 
Ko je spominska kartica priključena na računalnik, telefon nima dostopa do nje. Nekatere 
funkcije in aplikacije na telefonu ne bodo dostopne.  
Z uporabo USB kabla lahko prenašate datoteke na večini naprav in operacijskih sistemov, ki 
podpirajo USB vmesnik za množično  shranjevanje. 
 
14. 2 Varna odstranitev USB kabla 

1. Prepričajte se, da omogočite varno odstranjevanje strojne opreme. Ta nastavitev se 
nahaja na računalniku (kot znak v opravilni vrstici). 

2. Izklopite USB kabel. 
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Opomba! 
Ne izklapljajte USB kabla med prenašanjem datotek, ker to lahko poškoduje vsebino. 
Navodila na računalniku se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem. 
Za več informacij si poglejte dokumentacijo o operacijskem sistemu vašega računalnika. 
 
15. Nastavitve  
 
Opomba! 
Nastavitve opisane v tem poglavju so izvedene v stanju pripravljenosti.  

Pritisnite  za vrnitev v stanje pripravljenosti. 

15. 1 SOS nastavitve  
 
Opozorilo o nujni pomoči 
Vklop in izklop klica za nujno pomoč. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite SOS settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
3. Izberite Emergency alert (opozorilo ob nujnosti) in pritisnite OK. 
4. Izberite On (vklopi) ali Off (izklopi) in pritisnite OK. 

 
Pomembno! 
Če ste izklopili funkcijo za klic v sili, ne bo pritisk na tipko za pomoč, na zadnji strani telefona, 
imel nobenega učinka! 
Med vašim pogovorom lahko tipko uporabljate za preklop med normalnim načinom in 
prostoročnim načinom, ter obratno. 
 
Zvok SOS opozorila 
Vklopite in izklopite ton alarma s pritiskom na tipko za nujno pomoč. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite SOS settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
3. Izberite SOS alarm tone (zvok SOS opozorila) in pritisnite OK. 
4. Izberite On (vklopi) ali Off (izklopi) in pritisnite OK. 

 
Zadržanje klica 
Nastavite zadrževanje klica s pritiskom na tipko za klic v sili. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite SOS settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
3. Izberite Make call after (izvedi klic kasneje) in pritisnite OK. 
4. Izberite dolžino časa, ki mora miniti med pritiskom na tipko za klic v sili in izvedbo 

prvega klica, ter pritisnite OK. 
 
Številke za klic v sili 
Vnos telefonskih številk, ki jih telefon pokliče po pritisku na tipko za pomoč v sili. Shranjenih 
je lahko največ 5 telefonskih številk. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite SOS settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
3. Izberite Emergency number (številke za klic v sili) in pritisnite OK. 
4. Izberite eno izmed 5 mest, ki so na voljo, vnesite želeno telefonsko številko osebe ki 

bi jo radi obvestili in pritisnite OK. 
5. Vprašanje Save? (shrani) potrdite z Yes (da). 

 
SOS SMS 
Vklopite in izklopite pošiljanje SMS sporočila s pritiskom na tipko za nujno pomoč. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
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2. Izberite SOS settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
3. Izberite SOS SMS (SOS SMS) in pritisnite OK. 
4. Izberite On (vklopi) ali Off (izklopi) in pritisnite OK. 

 
Vsebina SMS sporočila ob klicu za klic v sili 
Vstavljanje SMS teksta, ki bo poslan ob pritisku na tipko za klic v sili (SOS SMS mora biti 
vključen). 
Vklopite in izklopite ton alarma s pritiskom na tipko za nujno pomoč. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite SOS settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
3. Izberite One key SMS (SOS sporočilo na eno tipko) in pritisnite OK. 
4. Tekst je že v naprej določen. Lahko uredite, izbrišete ali zamenjate, če je to potrebno, 

za pomoč glejte poglavje Vstavljanje teksta . Možnih je največ 50 znakov. Da 
končate pritisnite Done (končano). 

 

15. 2 Najboljših 10 nastavitev  
 
Nastavite vnose v telefonskem imeniku, kot 10 najboljših v imeniku. Ti stiki so nato vedno 
prikazani na vrhu seznama, ne glede na začetnico imena. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Phonebook (telefonski imenik) in pritisnite OK. 

Izberite vnos s tipko  . 
2. Izberite Options – Phonebook settings – Top 10 (možnosti – nastavitve 

telefonskega imenika – najboljših 10) in pritisnite OK.  
3. Izberite enega izmed prostih mest in pritisnite Add (dodaj). 

4. Uporabite tipki s puščico /  za pomikanje po imeniku, za hitro iskanje 
pritisnite prvo črko iskanega vnosa. 

5. Pritisnite OK, da shranite izbran vnos ali pritisnite Back (nazaj), da prikličete vnos. 
 
Da odstranite 10 najboljših vnosov, izberite enega izmed teh iz seznama in pritisnite 
Options, nato izberite Delete (izbriši) in pritisnite OK. Stik bo odstranjen samo iz seznama 
top 10 (najboljših 10) in ne iz telefonskega imenika ali SIM kartice. 
 
15. 3 Nastavitve telefona 
 
15. 3. 1 Čas in datum 
 
Nastavitev časa in datuma: 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Phone (telefon) in pritisnite OK. 
3. Izberite Time and date (datum in čas) in pritisnite OK. 
4. Izberite Set home city (nastavite domače mesto) in pritisnite OK. 
5. Izberite želeno mesto iz seznama in pritisnite OK. 
6. Izberite Set time/date (nastavi datum/čas) in pritisnite OK. 

7. Vstavite čas (HH:MM) in pritisnite .  

8. Vstavite datum (DD/MM/YYYY) in pritisnite .  

9. Z uporabo tipk in  izberite Daylight saving (poletni čas), če želite da ta 
nastavitev deluje in pritisnite Save (shrani). 
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Opomba 
Za nastavitev preklopa med zimskim in poletnim časom, izberite On (vklopi) da funkcijo 
nastavite tako, da bosta datum in čas na telefonu samodejno nastavljena glede na trenutni 
časovni pas (domač kraj). Samodejno posodabljanje časa in datuma ne spremeni časa 
nastavljenega na budilki ali v koledarju. Ta informacija je osnovana po lokalnem času. S 
posodobitvami, se lahko nastavljena opozorila odstranijo. Storitve so odvisne od podpore 
omrežja in naročnine. 
 
Nastavitev oblike časa in datuma: 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Phone (telefon) in pritisnite OK. 
3. Izberite Time and date (datum in čas) in pritisnite OK. 
4. Izberite Set format (nastavite obliko) in pritisnite OK. 

5. Nastavite obliko zapisa časa (12 ali 24 ur) z uporabo tipk in , ter pritisnite 

. 

6. Nastavite obliko zapisa datuma z uporabo tipk in , ter pritisnite . 

7. Izberite želen znak za ločevanje datuma s tipkama in , ter pritisnite Save 
(shrani). 

 
15. 3. 2 Jezik 
 
Privzet jezik za meni telefona, sporočila itd., je določen s kartico SIM. To lahko spremenite v 
katerikoli jezik, ki ga telefon podpira. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Phone (telefon) in pritisnite OK. 
3. Izberite Language (jezik) in pritisnite OK. 
4. Izberite jezik iz seznama in pritisnite OK. 

 
15. 3. 3 Prednosten način vnosa 
 
Izberite prednosten način vnosa v telefonski imenik in v SMS. Še vedno lahko menjujete 

način vnosa, med samim vnašanjem, z uporabo tipke . 
1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Phone (telefon) in pritisnite OK. 
3. Izberite Pref. Input method (prednosten način vnosa) in pritisnite OK. 
4. Izberite Abc (prva črka se po piki začne z veliko začetnico), ABC (vse velike črke), 

abc (vse male črke) ali Numeric (številke) in pritisnite OK. 
 
15. 3. 4 Način letenja 
Način letenja pomeni, da je radio izklopljen. Telefon ne najde lokacije in ne morete pošiljati 
ali prejemati SMS. Vse druge funkcije v meniju so na voljo. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Phone (telefon) in pritisnite OK. 
3. Izberite Flight mode (način letenja) in pritisnite OK. 
4. Označite Flight mode (način letenja) ali Normal mode (normalen način) in pritisnite 

OK. 
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15. 3. 5 Osvetlitev zaslona 
 
Nastavitev jakosti osvetlitve zaslona: 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Phone (telefon) in pritisnite OK. 
3. Izberite LCD backlight (LCD osvetlitev) in pritisnite OK. 

4. Želeno vrednost nastavite s pritiskanjem . 
5. Potrdite nastavitev s pritiskom na OK. 

 
15. 3. 6 Nastavitve omrežja 
 
Vaš telefon samodejno izbere vaše domače omrežje (glede na vašega ponudnika), če je to 
na voljo. Če omrežje ni na dosegu lahko uporabite drugo omrežje s katerim ima vaš 
ponudnik sklenjen dogovor in vam to omogoča. To je imenovano gostovanje. Za več 
informacije se obrnite na vašega ponudnika. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Network settings (nastavitev omrežja) in pritisnite OK. 
3. Izberite Network selection (izbira omrežja) in pritisnite OK. 
4. Izberite eno izmed naslednjih možnosti in pritisnite OK za potrditev: 

Automatic (samodejno) – omrežje je izbrano samodejno (privzeta nastavitev). 
Manual (ročno) – omrežje je izbrano ročno. Izberite želenega ponudnika iz seznama 
in pritisnite OK. 
Pozor: 
Ob nepravilni izbiri bi lahko bili zaračunani stroški. 

 
15. 3. 7 Bluetooth® 
 
Pomembno 
Če ne uporabljate Blutetooth povezave, izberite Power/off (izklopljen) ali Visibility/off 
(vidnost izklopljena). Ne povežite se z drugimi neznanimi napravami. 
 
Brezžično povezavo lahko vzpostavite z drugimi Bluetooth združljivimi napravami, kot so 
recimo slušalke. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Bluetooth in pritisnite OK za izpis sledečih možnosti: 

Power (napajanje) – vklopite (On) ali izklopite (Off) funkcijo z uporabo leve izbirne 
tipke . 
Visibility (vidnost) - vklopite (On) ali izklopite (Off) funkcijo z uporabo mehke leve 
tipke . 
My device (moja naprava) – Pritisnite OK in izberite iz seznama možnosti: 
 Search new device (poišči novo napravo) – iskanje novih naprav, ki so na  

voljo. 
[Device xy] (naprava xy) – po pritisku Options (možnosti), imate na voljo  
sledečo izbiro: 
Connect (poveži) – povežite vaš telefon z napravo. 
Rename (preimenuj) – zamenjajte ime naprave. 
Authorize (pooblastila) – nastavi povezovalne možnosti za napravo. 

 
Pomembno! 
Za prostoročne naprave v avtomobilih je lahko pooblastilo zelo uporabno. 
Pooblastilo prostoročni napravi v vašem avtomobilu, omogoča samodejno povezavo, tudi po 
izklopu avtomobila. Da to naredite izberite Always connect (vedno poveži), v meniju za 
pooblastila, za vašo prostoročno napravo. 
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Delete (odstrani) – odstrani to napravo iz seznama. 
Delete all (odstrani vse) – odstrani celoten seznam. 
 
Search audio device (poišči audio napravo) – začne z iskanjem naprav, ki so na voljo. 
My name (moje ime) – zamenja ime. 
Advanced (napredno) – nastavitvene možnosti za Audio path (audio povezavo) med 
povezovanjem (Leave in phone (pusti v telefonu) ali Forward to Bluetooth headset 
(posreduj Bluetooth slušalki)) in prikaz vašega Bluetooth address (naslova). 
 
Vklopite (On) ali izklopite (Off) funkcijo z uporabo leve izbirne tipke . 
 
15. 3. 8 Varnostne nastavitve 
 
Zaklep PIN 
Lahko izbirate med vnosom in ne vnosom PIN številke ob vklopu telefona. Veliko ponudnikov 
PIN kartic te možnosti ne omogoča. 

1.  Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Security (varnost) in pritisnite OK. 
3. Izberite PIN lock (zaklep PIN) in pritisnite OK. 
4. Vstavite številko PIN za vašo SIM kartico in pritisnite OK. 
5. Sporočilo ki se bo prikazalo, vas bo obvestilo, če je PIN potrebno vnesti Locked 

(zaklenjeno) ali ni potrebno vnesti Unlocked (odklenjeno). 
 
Zamenjava PIN 
Lahko zamenjate PIN za vašo SIM kartico. Za to boste morali vnesti PIN2 (PUK), ki jo dobite 
skupaj z dokumentacijo vaše SIM kartice. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Security (varnost) in pritisnite OK. 
3. Izberite change PIN (zamenjava PIN) in pritisnite OK. 
4. Vstavite številko PIN2 (PUK) za vašo SIM kartico in pritisnite OK. 
5. Sledite navodilom na zaslonu. 

 
15. 3. 9 Zaklep telefona 
 
Če je zaklepanje telefona vključeno, morate imeti kodo za zaklepanje telefona. Da to storite 
morate vstaviti kodo za zaklepanje (tovarniško privzeto je 0000). To kodo lahko zamenjate 
(glejte spodaj). 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Security (varnost) in pritisnite OK. 
3. Izberite Phone security (varnost telefona) in pritisnite OK. 
4. Izberite Phone lock (zaklep telefona) in pritisnite OK. 
5. Vnesite kodo za zaklepanje telefona in pritisnite OK. 
6. Sporočilo ki se bo prikazalo, vas bo obvestilo, če je PIN potrebno vnesti Locked 

(zaklenjeno) ali ni potrebno vnesti Unlocked (odklenjeno). 
 
Zamenjava gesla 
Zamenjajte kodo za zaklepanje telefona (tovarniško privzeto je 0000). 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Security (varnost) in pritisnite OK. 
3. Izberite Phone security (varnost telefona) in pritisnite OK. 
4. Izberite Change password (zamenjava gesla) in pritisnite OK. 
5. Vnesite staro kodo za zaklepanje telefona in pritisnite OK. 
6. Vstavite novo kodo in jo še enkrat potrdite. 

 
15. 3. 10 Obnovi tovarniške nastavitve 
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Obnovi telefon na tovarniške nastavitve. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Restore factory settings  (obnovi na tovarniške nastavitve) in pritisnite OK. 
3. Vnesite trenutno kodo za zaklepanje telefona (privzeta je 0000) in potrdite za 

ponastavitev. 
 
Pomembno! 
Ob ponastavitvi bodo vsi stiki v spominu telefona nepovratno izbrisani. Shranite svoje 
stike ali si jih prej izpišite. 
Stiki na vaši SIM kartici ne bodo odstranjeni. 
 
15. 3. 11 Nastavitve klicanja 
Te storitve so delno odvisne od ponudnika omrežja in naročnine. Dodatne informacije dobite 
pri vašem ponudniku. 
 
Pošljite ID ko kličete 
Lahko izbirate, če želite da vaš prejemnik vidi vašo telefonsko številko ali ne. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Call settings (nastavitve klicanja) in pritisnite OK. 
3. Izberite Caller ID (ID klicatelja) in pritisnite OK. 
4. Izberite eno izmed naslednji možnosti in pritisnite OK: 

Set by network (nastavljeno preko omrežja) – uporabite privzete nastavitve omrežja. 
Hide ID (skrij ID) – vaša  telefonska številka ne bo nikoli izpisana. 
Send ID (pošlji ID) – vaša telefonska številka bo vedno izpisana. 

 
Klic na čakanju 
Na enkrat lahko sprejmete več kot en klic. Če vas kdo kliče med tem ko se že pogovarjate, 
bo prišlo do zvočnega opozorila. Da zadržite trenuten klic in sprejmete dohodni klic, pritisnite 
Options (možnosti), izberete Accept (sprejmi) in pritisnite OK. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Call settings (nastavitve klicanja) in pritisnite OK. 
3. Izberite Caller waiting (klic na čakanju) in pritisnite OK. 
4. Izberite eno izmed naslednji možnosti in pritisnite OK: 

Activate (aktiviraj) – aktivira klic na čakanju. 
Deactivate (deaktivira) – deaktivira čakajoči klic. 
Query status (status v čakalni vrsti) – prikaže če je čakajoči klic aktiviran ali 
dekativiran. 

 
Preusmeritev klica 
Klice lahko preusmerite na telefonski predal ali drugo telefonsko številko. Nastavite kateri klic 
želite preusmeriti. Izberite pogoj in pritisnite OK, izberite Activate (aktiviraj), Deactivate 
(deaktiviraj) ali Status query (status v čakalni vrsti), glejte poglavje Klic na čakanju za 
dodatne možnosti. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Call settings (nastavitve klicanja) in pritisnite OK. 
3. Izberite Caller diver (preusmeritev klica) in pritisnite OK. 
4. Izberite eno izmed naslednjih možnosti in pritisnite OK: 

Divert all voice calls (preusmerite vse glasovne klice) – preusmerite vse dohodne 
klice. 
Divert if unreachable (preusmeri če nedosegljiv) – dohodni klici so preusmerjeni, če 
je telefon izklopljen ali izven omrežja. 
Divert if busy (preusmeri če zasedeno) - dohodni klici so preusmerjeni, če je linija 
zasedena. 
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Divert all data calls (preusmeri vse podatkovne klice) – preusmeri vse podatkovne 
klice. 
Cancel all diverts (prekliči vse preusmeritve) – klici niso več preusmerjeni. 

 
Blokada klicev 
Da omejite uporabo vašega telefona, lahko nekatere tipe blokirate. 
 
Opomba! 
Da lahko blokirate klice potrebujete geslo. Geslo lahko dobite pri vašem ponudniku. 
 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Call settings (nastavitve klicanja) in pritisnite OK. 
3. Izberite Caller barring (blokada klica) in pritisnite OK. 
4. Izberite eno izmed naslednji možnosti in pritisnite OK: 

Outgoing calls (odhodni klici) – pritisnite OK  in izberite: 
 All voice calls (vsi glasovni klici) – uporabnik lahko sprejeme dohodne klice,   

ne more pa izvajati klicanja. 
International voice calls (mednarodni klici) – uporabnik ne more opravljati  
nobenih mednarodnih klicev. 
International voice calls except to home (vsi mednarodni klici, razen 
domov) – uporabnik ne more opravljati mednarodnih klicev, izjema je klic na 
telefonske številke znotraj domačega omrežja SIM kartice. 

Incoming calls (dohodni klici) - pritisnite OK  in izberite: 
 All voice calls (vsi glasovni klici) – uporabnik lahko kliče,  ne more pa  

prejemati dohodnih klicev. 
Voice calls when roaming (klici med gostovanjem) – uporabnik ne more  
sprejeti nobenih klicev med gostovanjem (uporaba v drugih omrežjih). 

 Cancel all (prekliči vse) – odstrani vse funkcije blokiranja (potrebno geslo). 
Change barring password (sprememba gesla za blokiranje) – možnosti spremembe 
gesla zaklepanja. 

 
Glasovna pošta (poštni predal) 
Če je vaš ponudnik nastavil glasovno pošto za vas (odzivnik na navadnem omrežju), lahko 
tisti ki vas kličejo pustijo za vas glasovno pošto, če ne morete prejeti klica. Glasovna pošta je 
storitev, ki jo ponuja vaš upravljavec omrežja in se morete na njo prijaviti. Dodatne 
informacije in številke za glasovno pošto lahko dobite pri vašem ponudniku. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Call settings (nastavitve klicanja) in pritisnite OK. 
3. Izberite Voicemail server (server glasovne pošte) in pritisnite OK. 
4. Izberite eno izmed dveh možnosti in pritisnite Options (možnosti) 
5. Vstavite ime in številko vašega serverja glasovne pošte. Ime je samovoljno. Potrdite z 

OK. 
Namig: Pritisnite tipko 1 in jo držite približno 3 sekunde, da pokličete vaš nabiralnik 
glasovne pošte. Poštni predal morate nastaviti pred tem (ime in številko). 

 
Samodejno ponovno klicanje 
Ta funkcija izvede samodejno ponovno klicanje. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Call settings (nastavitve klicanja) in pritisnite OK. 
3. Izberite Advance settings (napredne nastavite) in pritisnite OK. 
4. Izberite Auto redial (samodejno ponovno klicanje) in pritisnite OK. 
5. Vklopite (On) ali izklopite (Off) funkcijo in pritisnite OK. 

 
Opomnik časa klicanja 
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Če je ta funkcija vključena, boste obveščeni ko bo pretekel čas klicanja, enkrat ali večkrat, z 
opozorilnim tonom. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Call settings (nastavitve klicanja) in pritisnite OK. 
3. Izberite Advance settings (napredne nastavite) in pritisnite OK. 
4. Izberite Call time reminder (opomnik časa klicanja) in pritisnite OK. 
5. Izberite eno izmed naslednji možnosti in pritisnite OK: 

Off (izklopljena) – funckija je izklopljena. 
Single (posamezen) – vstavite čas za posamezen signal (1...3000 s). 
Periodic (periodično) – vstavite čas za reden ponavaljajoč singla (30...60 s). 

 
Odzivni način 
Nastavitve za sprejemanje dohodnih klicev. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite Call settings (nastavitve klicanja) in pritisnite OK. 
3. Izberite Advance settings (napredne nastavite) in pritisnite OK. 
4. Izberite Answer mode (odzivni način) in pritisnite OK. 
5. Izberite eno izmed naslednji možnosti in pritisnite OK: 

Any key (katerakoli tipka) – dohodni klici so lahko prejeti s pritiskom na katerokoli 
tipko (z izjemo desne izbirne tipke in rdeče tipke za prekinitev klica). 
Auto answer when headset mode (samodejni odgovor ko v načinu slušalk) – če so 
slušalke priključene, bo dohodni klic samodejno prejet po krajšem času. 

 
15. 3. 12 SMS nastavitve  
 

1.  Pritisnite Menu, pomaknite se na Settings (nastavitve) in pritisnite OK. 
2. Izberite SMS settings (SMS nastavitve) in pritisnite OK. 
3. Izberite Options (možnosti) in izberite eno iz naslednji možnosti v meniju in pritisnite 

Select (izberi): 
SMS templates (osnutki) – pritisnite Options (možnosti) in nato izberite Select 
(izberi) za izbiro osnutka iz seznama. 
SMSC address (naslov) – ta številka je potrebna za uporabo SMS funkcije. Številko 
vašega SMS centra priskrbi vaš omrežni ponudnik in je po navadi določena na SIM 
kartici. Če je številka vašega SMS centra shranjena na SIM kartici, bo izpisana. Če 
ne, lahko sami vstavite številko. Dodatne informacije lahko dobite pri vašem 
ponudniku. 
Validity period (obdobje veljavnosti) – izberite želeno obdobje veljavnosti z uporabo 

tipk in . V nastavitvah lahko določite časovno obdobje trajanja pošiljanja 
SMS sporočila prejemniku. 
Delivery report (poročilo o dostavi) – lahko izberete, če želite biti obveščeni o 
uspešni dostavi sporočila prejemniku. 
 
Opomba! 
Če želite prejemati poročilo o dostavi, vam lahko ponudnik zaračuna za to sporočilo.  
 
Memory status (stanje spomina) – prikaže zaseden/prost spomin za SMS na SIM 
kartici in telefonu. 
Save sent message (shranite poslano sporočilo) – izberite, če želite da se poslano 
sporočilo shrani v mapo »Sent« (poslano) On (vključeno) ali Off (izklopljeno) z 

uporabo tipk in .     



 25 

Preferred storage (prednostno shranjevanje) – določite spominsko mesto za 

prejemanje SMS sporočil (SIM/telefon) z uporabo tipk in . 
 
16. Uporabniški profili  
 
Lahko shranite različne profile (posebne nastavitve glede na uporabnika ali okolje) in po 
potrebi na njih preklopite. 
 
Opomba! 
Profil z rdečo kljukico je aktiviran profil. Če naredite spremembe na enem izmed profilov, 
imajo izbrane nastavitve učinek samo ko je ta profil vključen! 
 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na User profiles (uporabniški profili) in pritisnite OK. 
2. Izberite enega izmed profilov in pritisnite Options (možnosti). 
3. Izberite eno izmed možnosti in pritisnite OK: 

Activate (aktiviraj) – profil s pripadajočimi funkcijami je vključen. 
Customize (po meri) – uredite nastavitve za izbrani profil. Izberite eno izmed sledečih 

možnosti v meniju z uporabo  in pritisnite Options (možnosti). Izberite 
Change (zamenjava), uredite profil in pritisnite OK. Enkrat ko spremenite nastavitve 
na tiste ki jih želite, pritisnite Options (možnosti), izberite Save (shrani) in pritisnite 
Select (izberi). 

Alert type (način opozorila) – izberite, če želite kot opozorilo zvonjenje, 
vibriranje, zvonjenje in vibriranje ali vibriranje z zapoznelim klicanjem. 
Ring type (način zvonjenja) – Lahko izbirate med Beep once (enkraten pisk) 
in Repeat (ponavljanje). 
Incoming call (dohodni klic) – izberite melodijo dohodnega klica. 
Ringtone volume (glasnost zvonjenja) – izberite glasnost zvonjenja 
dohodnega klica. 
Message (sporočila) – izberite melodijo dohodnega sporočila. 
Message volume (glasnost sporočila) – izberite glasnost dohodnega 
sporočila. 
Keytone volume (glasnost tipk) – izberite glasnost ob pritisku na tipke. 
Power on (vklop telefona) – izberite melodijo ob vklopu telefona ali izberite 
Silent (tiho). 
Power off (izklop telefona) – izberite melodijo ob izklopu telefona ali izberite 
Silent (tiho). 
System alert (opozorila sistema) – izberite če želite ali ne želite prikazana 
opozorila sistema.  

 
17. Organizator  
  
17. 1 Budilka 
 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Organizer (organizator) in pritisnite OK. 
2. Izberite Alarm in pritisnite OK. 
3. Izberite vnos iz seznama in pritisnite Edit (uredi). 

4. Z uporabo tipk in  izberite on (vklopi) ali off (izklopi),  ter pritisnite . 

5. Z uporabo tipkovnice, vstavite čas budilke in pritisnite . 
6. Ste na menijski izbiri Repeat (ponavljaj). Izberite Options (možnosti) in Select 

(izberi). Za enkratno opozorilo izberite Once (enkrat) in pritisnite OK. Za dnevno 
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ponavljanje opozorila izberite Everyday (vsak dan) in pritisnite OK. Da vklopite 
ponavljanje na določene dni v tednu, izberite Custom (po meri) in pritisnite OK. 
Pomaknite se po seznamu dni v tednu in pritisnite Options/On/Off 
(možnosti/vklop/izklop), da vklopite ali izklopite alarm za vsak dan v tednu. 

7. Da uredite alarm, pritisnite Options (možnosti) in Select (izberi), označite zvonjenje 
in pritisnite OK. 

8. Z uporabo tipk in  izberite tip signala in pritisnite Save (shrani). 
 
17. 2 Storitve 
 
Ta meni vsebuje vnaprej programirane storitve vašega ponudnika omrežja. Storitve so 
odvisne od omrežja in naročnine. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Organizer (organizator) in pritisnite OK. 
2. Izberite Services (storitve) in pritisnite OK. 

 
17. 3 Kalkulator 
 
Kalkulator lahko izvaja osnovne aritmetične funkcije. 

1. Pritisnite Menu, pomaknite se na Organizer (organizator) in pritisnite OK. 
2. Izberite Calculator (kalkulator) in pritisnite OK. 

3. Vstavite prvo številko. Uporabite  za vstavljanje decimalnih pik. 

4. Z uporabo , izberite tip računanja (+, -, x, /) in pritisnite OK. 
5. Vstavite naslednjo številko in pritisnite OK. 
6. Ponovite korake od 3 do 5, če je potrebno. 

Izberite = in pritisnite OK, da izračunate rezultat. 
 
18. Dodatek 
 
18. 1 Varnostna navodila 
 

PREVIDNO 
Enota in dodatki lahko vsebujejo majhne dele. Hranite vso opremo izven dosegamajhnih 
otrok.  
Glavni napajalnik je naprava, ki se lahko odklopi med vašim izdelkom in glavno napetostjo. 
Vtičnica z električno napetostjo mora biti blizu naprave in lahko dostopna. 
 
18. 2 Omrežne storitve in stroški 
 
Vaša naprava je odobrena za uporabo GSM 900/1800/1900 MHz omrežij. Za uporabo 
naprav potrebujete naročnino s ponudnikom storitev. Uporaba omrežja se lahko zaračuna. 
Nekatere lastnosti izdelka zahtevajo podporo omrežja in morda se boste morali naročiti 
nanje.  
 
18. 3 Delovno okolje 
 
Upoštevajte pravila in zakone, ki veljajo za okolje kjer se nahajate in vedno izklopite mobilni 
telefon kadar je prepovedana uporaba ali lahko povzroča motnje ali nevarnosti. Mobilni 
telefon uporabljajte samo kadar s tem ne povzročati nevarnosti. 
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Ta naprava je v skladu s smernicami za sevanje, kadar se uporablja bodisi v običajnem 
položaju ob ušesu ali kadar je vsaj 1,5 cm od telesa. Kadar mobilni telefon nosite blizu telesa 
v etuiju, za pasom ali v torbici zraven ne sme biti kovin in telefon imejte vsaj 1,5 cm stran od 
telesa. Upoštevajte zgornjo razdaljo, dokler prenos ni končan.  
Deli mobilnega telefona vsebujejo magnete, tako naprava lahko privlači kovinske predmete. 
Zato zraven telefona ne shranjujte kreditnih kartic ali drugih predmetov, ki bi se lahko 
razmagnetili. Obstaja možnost, da bi se podatki, ki so shranjeni na njih izbrisali. 
 
18. 4 Medicinska oprema 
 
Uporaba opreme ki prenaša radijske signale, kot na primer mobilni telefoni, lahko vplivajo na 
nezadostno zaščiteno medicinsko opremo. Posvetujte se z zdravnikom ali proizvajalcem 
aparata za ugotavljanje ustrezne zaščite pred zunanjimi radijskimi signali ali če imate 
vprašanja. Tam kjer so opozorila ki prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov bi jih morali 
spoštovati. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove včasih uporabljajo opremo, ki je lahko 
občutljiva na zunanje radijske signale. 
 
18. 5 Srčni spodbujevalnik  
 
Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo razdaljo najmanj 15 cm med mobilnim 
telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da se prepreči tveganje motenj. Ljudje s 
spodbujevalniki naj:  

• imajo vedno mobilni telefon oddaljen več kot 15 cm od srčnega spodbujevalnika, ko je 
le-ta vklopljen, 

• ne nosijo enote v naprsnem žepu,   
• držijo napravo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi zmanjšali 

tveganje motenj. 
Če sumite, da obstaja nevarnost motenj, izklopite napravo in jo odmaknite. 
 
18. 6 Območja z možnostjo eksplozije 
 
Vedno izklopite napravo, ko ste na območju, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Upoštevajte 
znake in navodila. Tveganje eksplozije obstaja na mestih, ki vključujejo območja, kjer se 
običajno zahteva, da izklopite vaš avto motor. Znotraj takega območja lahko iskre povzročijo 
eksplozijo ali požar, kar lahko vodi do telesnih poškodb ali celo v smrt.  
Izklopite napravo na bencinskih črpalkah npr: v bližini bencinske črpalke in avtomehanične 
delavnice. Upoštevajte omejitve, ki so v veljavi za uporabo radijske opreme v bližini mest, 
kjer je shranjeno in prodajano gorivo, kemičnih tovarnah in prostorih, kjer poteka 
razstreljevanje. Območja s tveganjem eksplozije so pogoste - vendar ne vedno - jasno 
označena. To velja tudi za nižje krove na ladjah: prevoz ali shranjevanje kemikalij; vozila, ki 
uporabljajo tekoče gorivo (na primer propan ali butan); mesta kjer je v zraku veliko hlapov 
kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski prah. 
 
18. 7 Zaščitite svoj sluh 
 
Ta naprava je bila testirana v skladu z zahtevo o tlačni ravni hrupa, določene v veljavnih EN 
50332-1 in/ali EN 50332-2 standardih. 
 
OPOZORILO 

Prekomerna izpostavljenost glasnim zvokom lahko povzroči okvare sluha. 
Izpostavitev glasnim zvokom med vožnjo lahko zmoti vašo zbranost in povzroči 
prometno nesrečo. Nastavite zvok na vaših slušalkah na zmerno glasnost in ne 
držite naprave blizu vašega ušesa kadar imate vklopljen zvočnik.   

 
18. 8 Klici v sili  
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Pomembno!  
Mobilni telefoni uporabljajo radijske signale, mobilno omrežje, zemeljsko omrežje in 
programske funkcije. To pomeni, da ni mogoče zagotoviti povezave v vseh razmerah. Zato 
se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon za zelo pomembne klice, kot je zdravstvena 
pomoč. 
 
18. 9 Vozila 
 
Radijski signali lahko vplivajo na elektronske sisteme v motornih vozilih (na primer 
elektronsko vbrizgavanje goriva, ABS zavore, avtomatske kontrole hitrosti, sisteme zračnih 
blazin), ki so bile nepravilno nameščene ali neustrezno zaščitene. Za več informacij o vozilih 
ali katere koli dodatne opreme, se obrnite na proizvajalca ali njegovega zastopnika. Ne 
prenašajte ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksploziva skupaj z mobilnim telefonom 
ali njegovimi sestavnimi deli. Pri vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami: ne pozabite, da so 
varnostne blazine napolnjene z zrakom s precejšnjo silo. 
Ne postavljajte predmetov, vključno s fiksno ali prenosno radijsko opremo v območju nad 
zračno blazino ali na območju, kjer bi se lahko kaj razširilo. Pride lahko do resnih poškodb, 
če je mobilna oprema nepravilno nameščene in zračna blazina napolnjena z zrakom. 
Prepovedano je uporabljati mobilni telefon med letom na letalu. Izklopite napravo preden se 
vkrcate na letalo.  
Uporaba brezžičnih telekomunikacijskih enot znotraj letala lahko predstavlja tveganja za 
zračno varnost in moti telekomunikacije. Prav tako je lahko nezakonita. 
 
18. 10 Vzdrževanje in nega 
 
Vaša enota je tehnično napreden izdelek in zato je potrebno z njim ravnati z največjo 
skrbnostjo. Malomarnost lahko izniči garancijo.  
 

• Zaščitite vaš mobilni telefon pred vlago. Dež/sneg, vlaga in vse vrste tekočin lahko 
vsebujejo snovi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se mobilni telefon zmoči, 
morate odstraniti baterijo in popolnoma posušiti napravo preden jo vstavite nazaj. 

• Ne uporabljajte mobilnega telefona v prašnem in umazanem okolju. Premikajoči deli 
naprave in elektronski deli se lahko poškodujejo. 

• Ne puščajte mobilnega telefona na toplem. Visoke temperature lahko zmanjšajo 

življenjsko dobo elektronske opreme, poškodujejo baterije in izkrivljajo ali stopijo 
nekatere vrste plastike. 

• Ne puščajte mobilnega telefona na mrzlem. Ko se naprava ogreje do normalne 
temperature lahko pride do kondenzacije znotraj naprave, ki lahko poškoduje 
elektronsko vezje naprave.  

• Ne poskušajte odpirati naprave na noben drug način kot je naveden tukaj. 
• Ne spuščajte naprave. Ne udarjajte z njo ali jo pretresajte. Če z njo ravnate surovo 

lahko zlomite vezja in finomehaniko.  
• Ne uporabljajte močnih kemikalij za čiščenje naprave. To velja tudi za napravo in za 

baterije, omrežni vmesnik in druge dodatke. Če telefon ne deluje kot bi moral, se 
prosimo obrnite na vašega prodajalca za popravilo. Ne pozabite na račun ali kopijo 
računa. 

 
18. 11 Tehnični podatki 
 
Omrežje:  Triband GSM 900/1800/1900 
Zaslon: 1,7”, 160 x 128 pikslov 
Bluetooth®: BT 3,0 
FM radio: Da 
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Svetilka: Da 
Baterija: 
Čas pripravljenosti: 
Čas pogovora: 

Li-Ion, 3.7V, 1000 mAh 
do 10 dni 
do 5 ur 

Vnosov v imenik: 200 
ICE (In Case of Emergency) možnost: Da 
Tipka za klic v sili: Da, 5 SOS številk 
Organizator: Budilka, kalkulator 
Vibriranje za budilko: Da 
Osvetljena tipkovnica: Da 
Ločena tipka za prostoročno telefoniranje med klicem: Da  
Drsno stikalo za zaklep tipkovnice: Da 
Jeziki: DE, EN, PO, CZ, SK, HU, RU, TR 
Dimenzije: 115 x 51 x 15 mm 
Teža:  83 g 
 
Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. 
 
18. 12 stopnja specifične absorpcije (SAR) 
 
Ta naprava ustreza veljavnim mednarodnim varnostnim zahtevam za izpostavljenost 
radijskim valovom. Mere naprave Primo 215 podjetja Doro 
 
GSM900: 0,529 W/kg (10 g glava SAR) / 0,037 W/kg (10 g telo SAR);  
DCS1800: 0,105 W/kg (10 g glava SAR) / 0,062 W/kg (10 g telo SAR)  
 
Zgornja meja po WHO je 2,0 W/kg, izmerjene v 10 g tkiva. 
 
18. 13 Izjava o skladnosti 
 
Izjavljamo, da je  Primo 215 podjetja Doro skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi 
ustreznimi predpisi iz direktiv 1999/5/ES (R & TTE). Kopija izjave o skladnosti je na voljo na 
spletni strani: www.ivsgmbh.de. 
 

Ta CE znak potrjuje skladnost telefona z zgoraj navedeno direktivo. 
 
 

 
IVS GmbH 
Im Frauental 14 
92224 Amberg 
 
Spletna stran: www.ivsgmbh.de. 
© IVS GmbH 2014  
Vse pravice pridržane 
IVSUMEN_Primo 215 by Doro - V 2.1  
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Doro Primo 215 Handy Mobilni telefon za 
starejše,velike tipke bež 
Kat. št.: 100 86 70 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne 
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili 
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi 
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in 
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po 
preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-
Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno 
izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


