
Nedejavni zaslon
Na nedejavnem zaslonu se lahko pojavijo naslednji podatki:
1 – Ikone v naslovni vrstici:

Baterija
Tihi način (zvonjenje je izklopljeno)
Posredov. klica
Gostovanje
Moč signala (od 0 do 5 črtic)
Prejeto sporočilo (preberite)
Alarm
Glasovno sporočilo (vsaj 1 sporočilo v glasovni pošti, 
ki ga še niste poslušali) 
Sivo: povezava Bluetooth ni vzpostavljena; Modro: 
povezava Bluetooth je vzpostavljena.

2 – Operater omrežja
3 – Datum in ura
4 – Prikažejo se lahko tudi ta sporočila:
»1 novo sporočilo« ali »1 neodgovorjen klic« (niste odgovorili 
na dohodni klic). Sporočilo lahko izbrišete s kratkim pritiskom 
rdeče tipke.
5 - Prikazan je naslednji čas alarma (v naslednjih 24 urah)

Funkcijski tipki
Funkcijski tipki (leva in desna) opravljata dejanja, ki jih 
označujejo ikone nad njima (na spodnji levi in desni strani 
zaslona).
Seznam možnih dejanj
Leva funkcijska tipka:                     Desna funkcijska tipka:

Vstop v glavni meni
Možnosti
V redu/Da/Izberi
Shrani

Pojdi na datum (Koledar)
Ponastavi (Trajanje klicev)
Dodaj stik v klicno skupino (Stiki)

Bližnjice
Tipke levo/desno/gor/dol lahko prilagodite kot bližnjice za 
naslednje funkcije: »Brez«, »Glavni meni«, »Prejeto«, »Stiki«, 
»Klici«, »Alarm«, »Bluetooth«, »Dodatno«, »Koledar«, 
»Pisanje sporočila«.
V meniju Nastavitve/Bližnjice izberite tipko, ki jo želite 
prilagoditi, in izbiro potrdite. Izberite funkcijo, ki jo želite 
dodeliti tipki, in izbiro potrdite.

Lastna številka
Ustvarite lahko zapise, ki ustrezajo vašim telefonskim 
številkam, tako da so vam po potrebi na voljo.Izberite možnost 
Lastna številka in izbiro potrdite. Vnesite potrebne podatke in 
vnos potrdite.

Sam.zakl.tipkovn.
V meniju Nastavitve izberite Samodejno zaklepanje tipkovnice 
in izbiro potrdite. Če je samodejno zaklepanje vklopljeno, se 
tipkovnica zaklene po 30 sekundah nedejavnosti.
Ko je tipkovnica zaklenjena, lahko še vedno kličete v sili.
Če želite tipkovnico odkleniti, pritisnite tipko * in nato še tipko 
V redu.

Klici
V tem meniju lahko uporabljate vse funkcije za klice (skrij 
številko, samodejno ponovno klicanje, čakajoči klic, 
posredovanje klicev itd.).
– Skrij številko: Odločite se lahko, ali bo na telefonu osebe, 
ki jo kličete, prikazana vaša telefonska številka.
Prednastavitev: privzeta nastavitev telefona.
Vključeno: vaša telefonska številka bo prikazana na telefonu 
osebe, ki jo kličete.
Izključeno: vaša telefonska številka ne bo prikazana na 
telefonu osebe, ki jo kličete.
– Sam. pon. klicanje: V tem meniju si lahko ogledate številke 
zgrešenih klicev. Funkcijo lahko omogočite ali onemogočite. 

Če izberete možnost Omogoči, vas bo telefon vprašal, ali 
želite vključiti samodejno ponovno klicanje, ko je številka, ki jo 
kličete, zasedena.
– Odg. s polj.tipko: Če izberete možnost Omogoči, lahko na 
dohodni klic odgovorite s pritiskom katere koli tipke, razen 
rdeče tipke in desne funkcijske tipke.
– Čakajoči klic: Med klicem vas funkcija čakajočega klica s 
posebnim tonom opozori, da vas poskuša poklicati še nekdo 
drug.
Hkrati se na zaslonu prikažeta ime in/ali telefonska številka 
osebe, ki vas kliče.
Upoštevajte, da je storitev odvisna od operaterja.
– Posredov. klica: Funkcija posredovanja klica omogoča 
preusmeritev dohodnih klicev v glasovno pošto ali na drugo 
telefonsko številko.Upoštevajte, da je storitev odvisna od 
operaterja.

Omrežje
V tem meniju lahko spreminjate omrežne nastavitve telefona.
Izberite možnost Izbira, če želite vklopiti (samodejno ali ročno) 
izbiro omrežja, ki je dosegljivo na območju, kjer ste.
Izberite možnost Prednostno, če si želite ogledati vsa 
prednastavljena omrežja.

Varnost
– PIN: To je zaščitna koda vaše kartice SIM. Če je dostop do 
kartice SIM zaščiten, vas telefon vpraša za kodo PIN: Vpišite 
kodo, dolgo od 4 do 8 znakov, ki ste jo dobili s kartico SIM. 
Vpisane številke se zaradi varnosti ne prikažejo na zaslonu. 
Za vklop ali izklop kode PIN morate vpisati pravilno kodo PIN.
– PIN2: Druga koda PIN omogoča dostop do nekaterih funkcij 
telefona. Te funkcije so morda na voljo, lahko pa tudi ne – 
odvisno od kartice SIM.
– Tel. koda: Ko je telefonska koda vključena, preprečuje 
uporabo telefona s katero koli drugo kartico SIM. Telefon vas 
za to kodo vpraša ob vsaki menjavi kartice SIM.

Rdeča tipka:
Na nedejavnem zaslonu: dolg pritisk: vklop/izklop.
Med klicem: zavrne klic – prekine.
V menijih: vrnitev na nedejavni zaslon.
Zelena tipka:
Na nedejavnem zaslonu: kratek pritisk: hiter 
dostop do seznama klicev.
Med klicem: klic – sprejem klica.
Med klicem: kratek pritisk: vklop/izklop 
prostoročnega načina.
OPOZORILO: Telefona v prostoročnem načinu ne 
držite blizu ušesa, saj si lahko poškodujete sluh.
Desna funkcijska tipka:
Na nedejavnem zaslonu: dostop do nekaterih 
možnosti (bližnjice).
Na drugih zaslonih: izbira funkcije, prikazane 
neposredno nad funkcijsko tipko, po navadi za 
možnosti »Nazaj«, »Izbriši« ali »Prekliči«.
Leva funkcijska tipka:
Na nedejavnem zaslonu: dostop do glavnega 
menija ali nekaterih funkcij, določenih v meniju 
Nastavitve/Bližnjice.
Na drugih zaslonih: izbira funkcije, prikazane 
neposredno nad funkcijsko tipko, po navadi za 
možnosti »Izberi«, »V redu« ali »Shrani«.
Na nedejavnem zaslonu: na kratko pritisnite tipko 
gor/dol/levo/desno za neposreden dostop do 
določenega menija (kot je določeno v meniju 
Nastavitve/Bližnjice).
Premik navzgor: prejšnja možnost/zvišanje vrednosti/gor
Premik navzdol: naslednja možnost/znižanje 
vrednosti/dol.
Premik v levo: prejšnje vnosno polje/pomik v levo.
Premik v desno: naslednje vnosno polje/pomik v desno.
Med klicem: povečanje/zmanjšanje glasnosti.
V nadaljevanju bo ta tipka imenovana V redu.
Na nedejavnem zaslonu: dostop do glavnega menija.
V menijih: kontekstni dostop do različnih funkcij.
Med klicem: dostop do menija med klicem.
Dolg pritisk: zaklepanje tipkovnice.
Kratek pritisk: + tipka »V redu« za odklepanje tipkovnice.
Med sestavljanjem sporočila:
Kratek pritisk: preklop med načini za vnos besedila 
(Ang, velike/male črke, način 123).
Na nedejavnem zaslonu: Dolg pritisk: vklop/izklop 
tihega načina.
Med sprejemanjem klica: utišanje zvonjenja.
Med sestavljanjem sporočila:
Kratek pritisk: prikaz tabele simbolov.

Pritisnite ustrezne tipke, da vnesete številke, ko 
kličete, oziroma številke in črke, ko pišete.
Dolg pritisk [0]: za vnos znaka »+« za 
mednarodne klice.
Dolg pritisk [1]: za klicanje glasovne pošte.
Dolg pritisk [2–9]: za klicanje osebe, določene v 
meniju Stiki/Meni s stiki/Hitro klicanje.

Bluetooth
Bluetooth je tehnologija za vzpostavljanje brezžične 
povezave z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo 
Bluetooth, na primer komplet za pešce ali avtomobilski 
komplet ali osebni računalnik za izmenjevanje podatkov. 
Doseg je približno 10 metrov.
– Izklop/izlop: Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite z 
levo funkcijsko tipko.
POMEMBNO: Možnost »Izklopljen« zagotavlja najbolj varčno 
delovanje baterije telefona. Varnost tehnologije Bluetooth je 
večja, saj vaš telefon ostaja skrit pred drugimi napravami.
– Naprave: Ta meni omogoča sestavljanje seznama naprav, 
s katerimi se vzpostavlja varna povezava Bluetooth (s 
preverjanjem pristnosti in šifriranjem).
Preden se lahko naprava poveže z vašim telefonom prek 
povezave Bluetooth, jo morate dodati na ta seznam.

Zaslon
– Ozadje: V tem meniju lahko izberete ozadje.
Naključno: za prikaz vseh slik v naključnem vrstnem redu.
Moje slike: S tipkama gor/dol na predlaganem seznamu 
izberite ozadje, vključno s sliko in prenesenimi slikami.
Progresivno: ozadje je odvisno od trenutnega časa in stanja 
baterije.
– Pozdravno sporočilo: V tem meniju lahko izberete 
pozdravno sporočilo, ki se prikaže ob vklopu telefona. Če 
izberete možnost Omogoči, lahko uredite pozdravno 
sporočilo, ki se bo prikazalo vsakič, ko boste vklopili telefon.
– Jezik: V tem meniju lahko spreminjate jezik telefona.
Izberite jezik in izbiro potrdite. Če izberete možnost Samodejno, 
bo uporabljen jezik, ki je nastavljen na vaši kartici SIM.
– Kontrast: Ta meni se uporablja za nastavljanje kontrasta 
zaslona z uporabo navigacijskih tipk.
– Logotip operaterja: V tem meniju lahko izberete, ali želite 
na nedejavnem zaslonu skriti logotip operaterja.

– Upodobitev: V tem meniju lahko vključite in izključite 
funkcijo upodobitve. Če izberete Omogoči, bo telefon vsaki 
novi številki samodejno ponudil upodobitev.

Zvoki
V tem meniju lahko prilagodite tipe zvonjenja, nastavite 
glasnost in način vibriranja.
V meniju Zvoki izberite meni Klici/Sporočila/Alarm in izbiro 
potrdite. S tipkama gor/dol na predlaganem seznamu 
izberite tip zvonjenja in izbiro potrdite.
V meniju Zvoki izberite meni Glasnost in izbiro potrdite.
Z levo in desno tipko nastavite glasnost tipov zvonjenja.
Piske tipk izklopite tako, da njihovo glasnost nastavite na nič.
V meniju Zvoki izberite meni Vibriranje in izbiro potrdite.
V tem meniju lahko za klice vključite vibriranje.
Med klicem lahko z navigacijskimi tipkami nastavite glasnost 
klica.

Datum/Ura
– Nast. datuma/časa: V tem meniju lahko nastavite datum in 
uro v telefonu.
Uro nastavite tako, da jo vpišete neposredno v digitalnem 
zapisu ali pa poiščete številke s tipkama gor/dol, nato se z 
desno ali levo tipko pomaknite na naslednje (oziroma 
prejšnje) vnosno polje. Ko je ura pravilna, jo potrdite.
Datum: Datum nastavite na enak način kot uro.
– Oblika datuma: Izbirate lahko obliko datuma, ki jo želite 
uporabiti. S tipkama gor/dol izberite zapis datuma in ga potrdite.
– Datumsko ločilo: Tukaj izberete znak, ki ločuje številke v 
datumu (19/05/08). Za izbiro in potrditev uporabite tipki 
gor/dol.
– Oblika časa: Izbirate lahko zapis ure. S tipkama gor/dol 
izberite 12- ali 24-urni zapis in izbiro potrdite.
– Prikaz: Izberite želeno vrsto prikaza: »Brez«, »Analogno«, 
»Digitalno« ali »Koledar«.

OPOZORILO:
Če baterije ne namestite pravilno ali jo izpostavite ognju, 
lahko eksplodira.
Ne naredite kratkega stika.
Na bateriji ni delov, ki bi jih lahko spreminjali. Ne odpirajte 
ohišja baterije.
Uporabljajte le ustrezne polnilnike in baterije, ki so 
navedeni v katalogu proizvajalca telefona.
Uporaba drugih polnilnikov ali baterij je lahko nevarna in 
razveljavi jamstvo.
Izrabljene baterije odvrzite na ustrezno mesto.Če telefona 
ne boste uporabljali dalj časa, priporočamo, da odstranite 
baterijo.
Če v telefonu ni baterije, priporočamo, da nanj ne 
priključite polnilnika.
Polnilnik je varnostni transformator, ki znižuje napetost. 
Prepovedano ga je spreminjati ali zamenjati z drugo 
komponento (napajalnik itd.).
Če je baterija popolnoma izpraznjena, telefona ni mogoče 
vklopiti.Telefon za nekaj časa (do 30 minut) priključite na 
polnilnik.Ko se zaslon osvetli, vklopite telefon tako, da dalj 
časa držite rdečo tipko.

Postopek za priključitev/izključitev 
dodatne opreme
Če želite priključiti katero koli podprto 
dodatno opremo, npr. polnilnik za 
baterijo, stereo slušalke ali podatkovni 
kabel, morate najprej odstraniti pokrov 
na desni strani telefona in nato dodatno 
opremo priključiti v pravi smeri.
Dodatno opremo je lažje odstraniti, če 
priključek rahlo zavrtite v nasprotni 
smeri urnega kazalca, kot je prikazano 
na sliki.

Vklop
Telefon vklopite tako, da pritisnete in držite rdečo tipko.
Na zaslonu se prikaže kratko sporočilo.
Če je dostop do kartice SIM zaščiten, vas telefon vpraša za 
kodo PIN.Vpišite kodo, dolgo od 4 do 8 znakov, ki ste jo 
dobili s kartico SIM. Vpisane številke se zaradi varnosti ne 
prikažejo na zaslonu.

OPOZORILO:
Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se 
kartica SIM zaklene.Če jo želite odkleniti:
– vnesite kodo PUK (Personal Unblocking Key), ki ste jo 
dobiliod svojega operaterja in jo potrdite;
– vnesite novo kodo PIN in jo potrdite;
– ponovno vnesite novo kodo PIN in jo potrdite.
Po 5 ali 10 neuspelih poskusih (odvisno od vrste kartice 
SIM) se kartica SIM popolnoma zaklene. Za novo kartico 
se obrnite na svojega operaterja ali ponudnika storitev.

Ko se ime omrežja prikaže na zaslonu, je telefon pripravljen 
za prvi klic.

Klicanje
Vtipkajte številko, ki jo želite poklicati, in pritisnite zeleno 
tipko.
Ko je zveza vzpostavljena, lahko prilagodite glasnost s 
tipkama gor/dol.
Ko pogovor končate, klic prekinite s pritiskom rdeče tipke.

Mednarodni klici
Dlje časa držite tipko 0, dokler se na zaslonu ne prikaže 
znak »+«, nato vnesite pozivno kodo države, ne da bi 
čakali na zvočni signal, in nato še številko, ki jo želite 
poklicati.

Nujne storitve
Mednarodne nujne storitve lahko pokličete tako, da 
vtipkate 112 in nato pritisnete zeleno tipko.
Nujne storitve so lahko v različnih omrežjih različne, 
dosegljive pa so tudi, ko kartice SIM ni v telefonu, ali takrat, 
ko je tipkovnica zaklenjena.
Zadostuje, da je telefon v dosegu omrežja.

Sprejem klica
Ko prejmete klic, vas nanj opozori melodija (določena v 
meniju Nastavitve/Zvoki/Klici), na zaslonu pa se prikaže 
številka kličočega, če storitev vaš operater omogoča.
Pritisnite zeleno ali levo funkcijsko tipko, da odgovorite na 
klic in začnete pogovor.
Če želite klic zavrniti, pritisnite rdečo tipko.
Če želite ustaviti zvonjenje ali vibriranje, ne da bi zavrnili klic, 
pritisnite desno funkcijsko tipko.

Način za prostoročno klicanje
Če želite med klicem preklopiti v način za prostoročno 
klicanje:
– na kratko pritisnite zeleno tipko in potrdite; ali
– pritisnite levo funkcijsko tipko in izberite možnost »Tel. 
z mikr. vkl.«, nato pritisnite tipko V redu ali levo 
funkcijsko tipko, da potrdite vklop ojačanega načina.
OPOZORILO: V tem načinu slušalke ne približujte ušesu.

Telefonske številke vseh klicev (dohodnih in odhodnih) so 
zabeležene na seznamu zadnjih številk.
Če med klicem pritisnete levo funkcijsko tipko, imate 
dostop do različnih funkcij. S pritiskom tipke [Izklopi zvok] 
lahko začasno izklopite mikrofon, če ne želite, da bi oseba, s 
katero se pogovarjate, poslušala vaš pogovor z drugimi.

Izklop telefona
Pritisnite rdečo tipko in jo držite pet (5) sekund.
Na zaslonu se pokaže odjavno sporočilo. Telefon se nato 
izključi.
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-------------------------------------------------------------------------------------

Alfanumerične tipke od 0 do 9

Tehnične lastnosti
Vstavljanje baterije in kartice SIM
Telefon izklopite in odklopite polnilnik.
Kartico SIM vstavite pod baterijo telefona.
1. Vstavite kartico SIM v držalo tako, da je z zlato stranjo 
obrnjena navzdol, odrezani vogal pa je postavljen kot na 
sliki.

2. Baterijo vstavite v odprtino z zgornjim delom naprej.

3. Znova namestite zadnji pokrovček, tako da ga potisnete 
na ustrezno mesto.

Postopek polnjenja baterije
1. Telefon napaja baterija, ki jo lahko ponovno napolnite. 
Ponovno jo napolnite tako, da priključite polnilnik, kot je 
prikazano na sliki.

2. Novo baterijo morate pred prvo uporabo polniti najmanj 
štiri ure.Baterija doseže največjo zmogljivost šele, ko jo 
nekajkrat izpraznite in napolnite.
Ko je baterija skoraj prazna, se na zaslonu telefona prikaže 
stanje (utripajoča ikona prazne baterije). V tem primeru 
polnite baterijo vsaj 15 minut, preden znova kličete, da se ne 
bo klic nepričakovano prekinil.
Med polnjenjem se baterija lahko nekoliko segreje, kar je 
povsem običajno.
Med polnjenjem baterije mora biti vtičnica, v katero je 
priključen polnilnik, lahko dostopna.
Vsak Sagemov telefon ima poseben polnilnik z ustreznimi 
priključki za ta telefon. Če uporabljate kateri koli drug 
polnilnik ali če uporabljate polnilnik s katero koli drugo 
napravo, kot je ustrezni telefon, jamstvo preneha veljati.

Večpredstavnostni meni vsebuje imenike večpredstavnostih 
predmetov, posnetih s telefonom, in prenesenih predmetov 
(slik, zvokov zvonjenja itd.).

Moje slike
Sliko s seznama prikažete tako, da uporabite tipki gor/dol. 
Če želite prikazati različne možnosti, pritisnite levo 
funkcijsko tipko:
Uporabi kot ...: uporabi fotografijo za ozadje.
Brisanje: izbriše fotografijo.
Zbriši vse: izbriše vse fotografije.
Preimenuj: omogoča preimenovanje slike.

Moji zvoki
Zvok izberete tako, da uporabite tipki gor/dol. Če želite 
prikazati različne možnosti, pritisnite levo funkcijsko tipko: 
Uporabi kot ..., Izbriši vse, Podrobnosti, Preimenuj.
Uporabi kot ...: omogoča uporabo zvoka za klice, sporočila 
ali zvok zvonjenja za alarm.

PC povezava
V telefon lahko iz računalnika naložite tipe zvonjenja in 
ozadja.Za funkcijo potrebujete poseben podatkovni kabel in 
programsko opremo za povezavo z računalnikom, ki ju lahko 
kupite posebej.
Več podrobnosti o tej funkciji in postopku povezave najdete 
v datoteki za pomoč v programski opremi za povezavo z 
računalnikom.

Večpredstavnost

V tem meniju lahko dostopate do različnih dodatnih funkcij 
telefona, kot so »Alarm«, »Kalkulator«, »Koledar«, 
»mySudoku«, »Pretvarjanje«, »Beležka«, »Rekord«, 
»Storitve«. 

Alarm
V meniju Alarm:
– Izberite možnost Alarm 1, Alarm 2 ali Alarm 3 ter izbiro 
potrdite.
– Nastavite lahko čas bujenja, tako da sami vpišete številke 
ali pa jih poiščete s tipkama gor/dol in izbiro potrdite.
– Vnesite ime alarma in ga potrdite, nato nastavite datum za 
ponavljanje na možnost »Enkrat« ali »Tedensko« (privzeta 
nastavitev je od nedelje do sobote; po želji lahko nastavite 
več dni v tednu) in izbiro potrdite.
– Na nedejavnem zaslonu se prikažeta ikona in čas alarma.
Alarm deluje tudi, ko je telefon izključen.

Dodatno

Pisanje in pošiljanje sporočil
V meniju Sporočila izberite meni Pisan. sporoč. in izbiro 
potrdite.Ko besedilo napišete, pritisnete levo funkcijsko 
tipko ali tipko V redu:
– Izberite možnost Pošlji, če želite sporočilo poslati: vpišite 
številko prejemnika oziroma za prejemnike izberite več 
stikov s seznama stikov ali vse stike v eni skupini.
– Izberite možnost Shrani med osnut., če sporočila ne želite 
poslati takoj, oziroma če ga želite poslati večkrat. Sporočilo 
se shrani v mapo Osnutki.
– Način T9 omogoča enostavno pisanje sporočil.
Tipko za vsako črko pritisnite le enkrat in sestavite besedo z 
zaporednim pritiskanjem tipk za posamezne črke, ne da bi 
gledali na zaslon: napisana beseda je označena.
Če se s predlagano besedo ne strinjate, pritiskajte 
navigacijske tipke in se pomikajte med besedami v slovarju, 
ki ustrezajo vnesenemu zaporedju tipk. Ko se na zaslonu 
prikaže ustrezna beseda, jo potrdite z levo funkcijsko tipko 
oziroma pritisnite tipko 0 (s katero potrdite izbiro in za besedo 
vstavite presledek) in začnite pisati naslednjo besedo.
– V načinu abc lahko vpisujete črke:eno tipko pritisnite 
večkrat, da se prikaže želena črka (na primer:dvakrat 
pritisnite tipko 2, da se prikaže črka B).
– V načinu 123 lahko vpisujete številke.
– Če nobena ob predlaganih besed ni prava, izberite 
možnost Uporabniški podatki in dodajajte znake, dokler se 
ne prikaže sporočilo »Želite dodati to besedo med 
uporabniške podatke?«, in pritisnite tipko V redu, da izbiro 
potrdite. Preden besedo dodate med uporabniške podatke, 
jo lahko spremenite.
– Pri možnosti Jezik vnosa lahko izberete drugačen jezik, če 
želite urediti sporočilo pri uporabi načina T9
Med načini ABC/abc/Abc/T9/123 lahko preklapljate tako, da 
pritisnete tipko *.
Upoštevajte tudi, da lahko sporočilo za potrditev prejema 
vklopite v meniju Sporočila/Nastavitve/Potrdilo.

Prejemanje sporočil
Ko prejmete sporočilo, vas nanj opozori melodija (določena v 
meniju Nastavitve/Zvoki/SMS), na zaslonu pa se prikaže 
ikona sporočila.
Če želite sporočilo prebrati, pritisnite levo funkcijsko tipko. 
Če sporočil ne preberete, ikona ostane na zaslonu. Če ikona 
utripa, je pomnilnik poln.Prejeta sporočila so shranjena na 
kartici SIM ali v telefonu, dokler jih ne zbrišete.

Meni za sporočila
– Prejeto: V meniju »Prejeto« se shranijo vsa prejeta 
sporočila, prebrana in neprebrana.
Sporočila so navedena po kronološkem vrstnem redu, 
zadnje sporočilo je na prvem mestu.
– Odpošlji: V meniju »Odpošlji« so shranjena vsa poslana 
sporočila, če ste vključili možnost Nastavitve/Shrani poslana 
sporočila. Shranjena sporočila lahko hitro zapolnijo 
razpoložljivi pomnilnik, kar onemogoča sprejem novih 
sporočil.
– Osnutki: Ko shranite napisano sporočilo, se shrani med 
osnutke. Če ga želite poslati, izberite možnost 
Posredovanje, nato pritisnite levo funkcijsko tipko in 
izberite možnost »Pošlji«.
– Števec: Števec za SMS beleži število sporočil SMS, ki ste 
jih poslali. Ponastavite ga lahko ročno, in sicer tako, da 
pritisnete levo funkcijsko tipko.
– Predloge: Na voljo je 15 predlog, 5 jih lahko prilagodite.

Glasovna pošta
Ta funkcija omogoča, da pokličete številko glasovne pošte in 
poslušate sporočilo. Če številke glasovne pošte še niste 
nastavili, jo vnesite v meniju Sporočila/Glasovna pošta/Štev. 
glas. pošte.
Če je številka glasovne pošte shranjena, lahko hitro 
dostopate do glasovne pošte, tako da na nedejavnem 
zaslonu dalj časa držite pritisnjeno tipko 1.

Meni Klici omogoča dostop do dnevnika klicev, ki je 
razdeljen na štiri sezname, prikažete pa jih lahko z 
navigacijsko tipko: »Vsi klici«, »Klicani klici«, »Prejeti klici« in 
»Neodgovorjeni klici«.
Vsak klic vsebuje podatke o vrsti klica, datumu, uri in 
trajanju.
S seznama izberite klic in izbiro potrdite. Predlagane bodo 
različne možnosti: »Klicanje«, »Pošlji sporočilo«, »Brisanje«, 
»Shrani« itd.
Številko lahko pokličete tudi tako, da pritisnete zeleno tipko.
Za hiter dostop do zadnjih klicev iz nedejavnega zaslona, 
pritisnite zeleno tipko.

Klici

Uporaba stikov
Odprite meni Stiki. Če že imate nekaj stikov, se prikaže 
seznam (sicer pojdite na Shranjevanje novega stika).
Ko izberete stik, se v naslovni vrstici prikaže ikona. Pritisnite 
levo funkcijsko tipko, da prikažete več možnosti: 
»Klicanje«, »Pošlji sporočilo«, »Pošlji po SMS«, »Urejanje«, 
»Brisanje«, »Kopiraj na SIM/v telefon«, »Dodajanje stikov« 
itd.
Določen stik lahko hitro poiščete tako, da vpišete prve tri črke 
imena.

Shranjevanje novega stika
V meniju Stiki izberite možnost Dodaj stik in pritisnite levo 
funkcijsko tipko, da odprete meni.
– S tipkama gor/dol izberite, kje želite stik shraniti (na kartici 
SIM ali v mobilnem telefonu), in izbiro potrdite.
- Vpišite priimek in pritisnite tipko V redu.
- Vpišite številko in pritisnite levo funkcijsko tipko ali tipko 
V redu.
- Izberite skupino, ki ji želite dodeliti ta stik in pritisnite tipko 
V redu (samo za stike, shranjene v mobilnem telefonu).
- V mapi »Moje slike« ali »Upodobitev« izberite ustrezno 
sliko (s pomočjo navigacijskih tipk lahko spremenite 
upodobitev) in pritisnite levo funkcijsko tipko ali tipko V 
redu.
– Pritisnite levo funkcijsko tipko, da vnos shranite.

Klicanje stika
Stik je mogoče poklicati več načinov:
– Izberite stik. Pritisnite zeleno tipko in pokličite številko.
– Vnesite zaporedno številko telefonskega stika s tipko »#« 
(primer: 21#) in prikazan bo stik.

Kopiranje/brisanje stika
V meniju Stiki izberite možnost Kopiraj vse, da kopirate vse 
stike s kartice SIM v pomnilnik telefona ali obratno.
Če želite izbrisati vse vnose na kartici SIM oziroma v 
mobilnem telefonu, izberite možnost Izbriši vse.

Hitro klicanje
Posameznemu stiku lahko dodelite katero koli od 8 številk od 
2 do 9.Ko nastavite posebne številke za stike, na 
nedejavnem zaslonu držite tipko, ki ustreza številki, da 
izvedete hitro klicanje.
Hitro klicanje nastavite tako, da v meniju hitrega klicanja 
izberete možnost »Prazno« za »Izbiro stika«, nato odprete 
seznam stikov in izberete stik.
Če je stik uporabljen za hitro klicanje, lahko pritisnete levo 
funkcijsko tipko za funkcije, ki so na voljo.

SporočilaStiki

Teža:  82.5 g
Mere: 106 x 46 x 13 mm
Originalna baterija: litij-ionska, 1250 mAh
Delovanje na baterije med klici/v pripravljenosti: do 7 ur, do 
550 ur
(ti vrednosti sta teoretični in samo informativni)
Delovna temperatura: od -10° C do +55° C
Tehnične lastnosti izdelka se lahko spremenijo brez 
vnaprejšnjega obvestila.

www.sagem.com
Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75015 PARIS - FRANCE

Société Anonyme
Capital 49 353 885 € - 440 349 181 RCS PARIS

Opomba:
Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez 
vnaprejšnjega obvestila.
Pri pripravi priročnika smo se kar najbolj potrudili, da bi bila 
vsebina natančna, vendar pa izjave, informacije in 
priporočila v tem priročniku ne predstavljajo nobenega 
izrecnega ali naznačenega jamstva.
Če želite mobilni telefon uporabljati pravilno in varno, 
pazljivo preberite varnostna navodila.
Podrobne informacije najdete v razdelku »Navodila za 
vzdrževanje in varnost«.



SAGEM je blagovna znamka skupine SAFRAN.

SAR
TA MODEL USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA 
IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM
Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. 
Narejena je tako, da ne presega meja izpostavljenosti radijskim 
valovom, ki so priporočene v mednarodnih smernicah. 
Smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP 
in vkljuèujejo varnostno cono, ki naj bi zagotovila zaščito vseh 
oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.
V smernicah je uporabljena merska enota, imenovana 
specifična stopnja absorpcije ali SAR. Omejitev SAR za 
mobilne naprave je 2 W/kg, najvišja vrednost SAR za to 
napravo, ko smo jo testirali ob ušesu, pa je bila 1.09 W/kg(*). 
Ker imajo mobilne naprave vrsto funkcij, jih je mogoče 
uporabljati tudi v drugih položajih, na primer na telesu, kot je 
opisano v tem uporabniškem priročniku(**).
Ker SAR merimo ob največji oddajni moči naprave, je 
dejanska vrednost SAR naprave med delovanjem po navadi 
nižja od vrednosti, navedene zgoraj. Razlog so samodejne 
spremembe ravni moči delovanja naprave, saj skrbi za to, da 
doseže omrežje s čim manjšo potrebno porabo.
Svetovna zdravstvena organizacija zagotavlja, da trenutno 
znanost nima informacij, ki bi kazale, da so pri uporabi 
mobilnih naprav potrebni posebni varnostni ukrepi. Če želite 
zmanjšati èas izpostavljenosti, pa svetuje, da omejite trajanje 
klicev ali uporabljate prostoročno napravo, da telefona ni 
treba prislanjati ob glavo in telo. Dodatne informacije najdete 
na spletnih straneh Svetovne zdravstvene organizacije 
(WHO) (http://www.who.int/emf).č

(*) Testi so bili izvedeni v skladu z mednarodnimi smernicami 
za testiranje.
(**) Glejte razdelek Oddaljenost pri delovanju glede delovanja 
na telesu v razdelku Varnost.

Nasvet za omejevanje izpostavljenosti 
radijskemu sevanju (RF)
Posameznikom, ki so zaskrbljeni zaradi izpostavljenosti 
radijskemu sevanju, Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO) svetuje. Previdnostni ukrepi: podatki, s katerimi 
razpolaga današnja znanost, ne kažejo na potrebo po 
posebni previdnosti pri uporabi mobilnih telefonov. Zaskrbljeni 
posamezniki lahko izpostavljenost radijskemu sevanju pri sebi 
in svojih otrocih omejijo tako, da skrajšajo trajanje klicev ali 
uporabljajo prostoročno opremo, ki omogoèa uporabo 
telefona tudi, ko ta ni v bližini glave ali telesa.
Več informacij o tem lahko najdete na spletnih straneh WHO 
na naslovu http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: 
junij 2000.

Okolje
Embalaža
Da bi olajšali recikliranje embalažnih materialov, prosimo, da 
upoštevate krajevne predpise glede sortiranja te vrste 
odpadkov.
Baterije
Rabljene baterije morate odlagati na za to namenjena zbirališča.
Izdelek

Oznaka prekrižene košarice za smeće pridodana 
proizvodu (uključujući njegovu dodatnu opremu) 
označava njegovu pripadnost obitelji električne i 
elektroničke opreme.
Da bi povečali recikliranje in obnavljanje odpadne 
električne in elektronske opreme (WEEE) ter hkrati 
zaščitili okolje, zahtevajo Evropski predpisi, da upoštevate 
krajevna navodila glede sortiranja te vrste odpadkov.

Varnost
Svojega telefona nikoli ne poskušajte razstaviti. Samo vi ste 
odgovorni za uporabo telefona in za njene posledice.
Vedno izključite telefon, če je njegova uporaba prepovedana.
Telefon uporabljajte v skladu z varnostnimi navodili, ki ščitijo 
uporabnike in okolje.
Ne uporabljajte telefona v vlažnih prostorih (kopalnici, plavalnem 
bazenu itd.). Zaščitite ga pred vodo in drugimi tekočinami.
Telefona ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim 
temperaturam (pod - 10°C ali nad + 55°C). Zaradi fizikalnih in 
kemijskih procesov v akumulatorskih baterijah upoštevajte 
temperaturne meje med hitrim polnjenjem baterije. Vaš telefon 
samodejno ščiti baterijo pred ekstremnimi temperaturami.
Hranite telefon izven dosega majhnih otrok (majhne delčke, ki 
jih lahko snamete, lahko otrok pomotoma pogoltne).
Električna varnost
Uporabljajte le polnilnike, ki so navedeni v katalogu proizvajalca. 
Uporaba drugih polnilnikov je lahko nevarna, izniči pa tudi
garancijo telefona. Napetost omrežja mora natanko ustrezati 
podatkom na polnilniku.
Varnost v letalu
Na potovanjih z letalom morate telefon ugasniti, če vas na to 
opozori posadka ali opozorilni znak.
Uporaba prenosnega telefona lahko resno ovira delovanje 
letala in lahko povzroči tudi zastoj omrežja.
Neupoštevanje varnostnih pravil je kazensko preganjena ter 
lahko povzroči odklonitev storitev omrežja GSM.
Nevarnost eksplozije
Upoštevajte opozorilne znake na bencinskih črpalkah in 
ugasnite telefon, če to od vas zahtevajo. Omejitve uporabe 
radijske opreme morate upoštevati tudi na krajih, kot so 
kemične tovarne ali skladišča goriva, in povsod, kjer obstaja 
nevarnost eksplozije.
Elektronska oprema
Ne priključite telefona na polnilnik, če baterija ni vstavljena.
Če želite preprečiti kakršnokoli razmagnetenje, ne hranite 
elektronskih naprav v bližini vašega telefona, dalj časa.

Elektronska medicinska oprema
Vaš telefon je radijski oddajnik, ki lahko moti delovanje 
medicinske opreme, kot so slušni aparati, srčni 
spodbujevalniki idr.
Priporočamo, naj bo razdalja med telefonom in medicinsko 
opremo vedno najmanj 15 cm. Glede tega se obrnite na 
svojega zdravnika ali proizvajalca opreme.
Bolnišnice
V bolnišnicah vedno ugasnite telefon, če vas na to opozorijo 
znaki ali osebje.
Varnost na cesti
Telefona ne uporabljajte med vožnjo. Med vožnjo se raje 
popolnoma posvetite cesti, zato avto najprej varno parkirajte 
in šele nato pokličite. Telefon morate uporabljati v skladu z 
veljavno zakonodajo.
Razdalja med delovanjem
Telefon je bil preizkušen in ustreza smernicam za 
izpostavljenost RF, če se uporablja:
- ob ušesu: kličite in prejemajte telefonske klice in pri tem 
držite telefon kot bi držali katerikoli žični telefon,
- ob telesu: ob oddajanju telefon položite v nekovinski 
pripomoček za nošenje, kjer je telefon od telesa oddaljen 
najmanj 1,5 cm. Uporaba drugih pripomočkov morda ne bo 
ustrezala smernicam za izpostavljenost RF. Če ne 
uporabljate pripomočka za nošenje telefona ob telesu in če 
telefona ne držite ob ušesu, ga namestite najmanj 1,5 cm od 
telesa,
- prenos podatkov: ko uporabljate podatkovno funkcijo, naj 
bo telefon med celotnim trajanjem prenosa podatkov od 
telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

Napotki za vzdrževanje in varnost

Služba za podporo uporabnikom
01 36 02 77 16 64
02 62 77 016
0800 222 722
296335686
0 892 701 799 (0,34 €/min)
01805 843 850
00800 44 14 20 38
06 1 7774 839
0 160 58 355
800 800 485
0810 800 10
020 65 45 724
0801 801 101
0800 89 45 21
495 258 54 33
011 369 7870
91 375 3376
02 25 67 53 99
0870 24 05 613 

support.mobiles@sagem.com

www.sagem.com/mobiles
www.planetsagem.com
www.sagem-online.com

Garancija
Telefon morate vedno uporabljati v skladu z namenom, za 
katerega je bil izdelan, in v normalnih pogojih uporabe. 
Sagem Mobiles ne prevzema odgovornosti za uporabo in za 
posledice take uporabe, ki ni v skladu z namenom izdelka.
Dodatno SAGEM opozarja, da garancija ne vključuje 
odpravljanja težav, ki nastanejo zaradi sprejema naloženih 
podatkov,
ki ne ustrezajo specifikaciji SAGEM.
Varnost med uporabo
Telefon omogoča nalaganje zvokov, ikon ali animiranih 
ohranjevalnikov zaslona. Nekateri naloženi predmeti utegnejo 
vsebovati podatke (npr. virus), ki lahko povzročijo okvaro 
telefona ali izgubo podatkov.
Zaradi tega Sagem Mobiles zavrača vsako odgovornost za 
(1) sprejem naloženih podatkov ali njihovo izgubo, (2) vpliv na 
delovanje telefona in (3) poškodbe, ki bi nastale zaradi 
sprejema naloženih podatkov ali njihove izgube. Sagem 
Mobiles hkrati izjavlja, da okvare, nastale zaradi sprejema 
naloženih podatkov, ki ne ustrezajo specifikacijam Sagem 
Mobiles, niso vključene v garancijo. Vsa popravila in preizkusi 
telefonov, ki so jih okužili taki naloženi podatki, so možna 
izključno na stroške kupca.
Vsebine, ki jih naložite v telefon, imajo lahko zaščitene 
avtorske pravice, zato morda nimate pravice do uporabe teh 
vsebin ali pa so pravice omejene. Zaradi tega vedno 
poskrbite, da imate za uporabo naloženih vsebin dovoljenje, 
na primer licenčno pogodbo. Sagem Mobiles ne zagotavlja 
zanesljivosti in kakovosti naloženih vsebin. Samo vi ste 
odgovorni za uporabo naložene vsebine in za posledice te 
uporabe. Sagem Mobiles ne prevzema odgovornosti za 
takšne vsebine in njihovo uporabo.
Sami morate na svoje stroške poskrbeti za upoštevanje 
zakonov in predpisov, ki veljajo v državi, kjer uporabljate 
telefon.

Pogoji garancije
Ko želite uveljaviti garancijo, se s prodajno dokumentacijo 
obrnite na prodajalca.
V primeru okvare vam bo svetoval.
1. Vsi novi telefoni (razen potrošnega materiala), skupaj z 
vključeno dodatno opremo, imajo garancijo Sagem Mobiles 
za 24 mesecev. Garancija vključuje nadomestne dele in delo 
(razen transporta) za odpravo vseh pomanjkljivosti pri izdelavi 
ter se prične z datumom nakupa telefona. Garancijo lahko 
uveljavljate le ob predložitvi izvirnega garancijskega lista, ki 
ga je prodajalec izročil kupcu, če sta na njem izpisana serijska 
številka izdelka in datum nakupa.
Če je telefonu priložena kartica z garancijo, garancijsko 
obdobje velja za čas, ki je naveden na kartici z garancijo.
Pri sprejemu izdelka v popravilo, za katero se bo uveljavljala 
garancija, morajo biti dokumenti o nakupu čitljivi in 
nespremenjeni, navajati morajo naziv prodajalca, datum in 
kraj nakupa, vrsto opreme in številko IMEI ter morajo biti 
priloženi h garancijskemu listu. Podatki na identifikacijski 
etiketi izdelka morajo biti čitljivi in ne smejo biti spremenjeni, 
poleg tega pa ta etiketa oz. kateri koli drugi pečat ne sme biti 
poškodovan.
Garancija Sagem Mobiles velja za normalne pogoje uporabe.
Vaše pravne pravice v skladu z zakoni vaše države ostajajo 
veljavne tudi, če nasprotujejo določilom te garancije.
Preden se izdelek pošlje v popravilo, mora stranka na svoje 
stroške izdelati kopijo vseh podatkov, ki so shranjeni v 
telefonu (imenik, nastavitve, slike ozadij). Ob morebitnih 
sporih je telefon zajet v pravni garanciji proti posledicam 
pomanjkljivosti ali skritih napak.
2. Vsi telefoni, ki se pokvarijo v garancijskem roku, bodo 
zamenjani ali popravljeni na stroške Sagem Mobiles 
(popravila drugih okvar niso vključena), če je ugotovljeno, da 
je za uveljavljanje garancije potrebno popravilo. Stroške za 
pošiljanje telefona na naslov (transport in zavarovanje), ki ga 
posreduje pooblaščeni prodajalec Sagem Mobiles (njegova 
telefonska številka je navedena na dobavnici), plača kupec.

V skladu z veljavno zakonodajo Sagem Mobiles in CETI ne 
priznava nobene implicitne ali eksplicitne garancije, razen 
garancije, navedene v tem poglavju. Sagem Mobiles in CETI 
tudi ne prevzemata nikakršne odgovornosti za posredno in/ali
nematerialno škodo (izguba naročil, izguba zaslužka oziroma 
kakršna koli finančna ali poslovna škoda), ne glede na 
garancijo.
3. Uveljavljanje garancije je možno le ob predložitvi čitljivega 
in nespremenjenega dokumenta, na katerem so ime in naslov 
prodajalca, datum in kraj nakupa, vrsta telefona in številka 
IMEI. Čitljiva mora biti tudi informacija na identifikacijski 
nalepki telefona, ki tako kot druge plombe in nalepke ne sme 
biti poškodovana.
Popravilo ali zamenjava lahko potekata z enakovredno 
delujočimi obnovljenimi enotami. Zamenjani pokvarjeni deli ali 
komponente postanejo last podjetja SAGEM.
Uporabnik je dolžan izdelati varnostno kopijo podatkov v 
telefonu (ohranjevalnik zaslona, nastavitve, tapeta), preden 
pošlje napravo na popravilo. Seznam programov za 
varnostne kopije lahko na zahtevo dobite pri Sagem Mobiles. 
Sagem Mobiles v ničemer ne odgovarja za morebitne 
poškodbe uporabniških podatkov, datotek ali programov. 
Izgubljeni podatki ali deli operacijskega sistema ter vsebina 
datotek v nobenem primeru ne bodo povrnjeni.
Sagem Mobiles si pridržuje pravico, da za popravila telefonov 
uporabi nove ali obnovljene dele oziroma da telefon zamenja
z novim ali dobro delujočim drugim telefonom (za primer 
pravnih sporov). Sagem Mobiles si pridržuje tudi pravico do 
vseh potrebnih tehničnih sprememb telefona, ko te ne vplivajo 
negativno na osnovno delovanje telefona.
Okvarjeni deli, ki so med popravilom zamenjani, postanejo 
last Sagem Mobiles.
Garancija ne pokriva okvar na izdelku, ki nastanejo zaradi 
neobičajne uporabe in zlorabe, kamor sodi uporaba na 
načine, ki so v nasprotju s predpisano uporabo, ki je v skladu 
z navodili za uporabo in vzdrževanje izdelka. Prav tako 
garancija ne pokriva škode, ki nastane zaradi nezgod, 
spreminjanja ali preurejanja, višje sile, neustreznega zračenja 
in poškodb zaradi stika s tekočino.

Garancija je veljavna le, če je v času garancijskega zahtevka 
plačana polna kupnina telefona.
4. Garancija ne vključuje:
Okvar ali poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilne namestitve 
ali uporabe in zaradi zunanjih vzrokov (udarec, strela, ogenj, 
zlonamerno ravnanje, stik z vodo ali drugimi tekočinami 
oziroma s škodljivimi snovmi, neustrezna električna napetost 
...); okvar ali poškodb, ki so posledica sprememb telefona 
brez pisnega dovoljenja Sagem Mobiles, pomanjkanja nege 
in skrbi za telefon, nepravilnega vzdrževanja ali neustreznih 
pogojev uporabe (temperatura in vlažnost, nihanja električne 
napetosti v omrežju, radijske motnje); okvar ali poškodb, ki so 
posledica nepooblaščenega poskusa popravila ali odpiranja 
telefona.
Poškodb, ki nastanejo zaradi neustreznega pakiranja, ko 
telefon pošljete Sagem Mobiles oz. CETI d.o.o.
Normalne obrabe telefona in dodatne opreme.
Težav s komunikacijo v neugodnih pogojih, še posebej:
težav pri povezovanju in/ali prijavi v internet, ki nastanejo 
zaradi okvar omrežja, prekinitve povezave s strani naročnika 
ali ponudnika, napak pri prenosu (z oddajniki slabo pokrita 
območja, motnje, interferenca, izpad omrežja, slaba kakovost 
telefonskih povezav...), napak v krajevni omrežni infrastrukturi 
(mrežni kabli, datotečni strežnik, uporabnikov telefon) in/ali 
napak, ki nastanejo med prenosom prek omrežja 
(interferenca, motnje, izpad omrežja ali slaba kakovost 
telefonskih povezav...).
Sprememb v delovanju mobilnega telefonskega omrežja po 
nakupu telefona.
Novih različic programske opreme.
Tekočih vzdrževalnih opravil (dobava potrošnega materiala, 
nameščanje ali zamenjava tega materiala...).
Napak v delovanju, ki so posledica sprememb telefona ali 
brez pisnega dovoljenja Sagem Mobiles vgrajene programske
opreme.
Okvar ali prekinitev delovanja, ki so posledica uporabe 
neustrezne dodatne opreme.

Popravil telefonov, ki niso bili poslani Sagem Mobiles ali CETI 
d.o.o. v skladu s postopkom uveljavljanja garancije, kot je 
naveden v tej garanciji.
Odpiranja ali zapiranja ključa operaterja na kartici SIM brez 
dovoljenja operaterja, kar ima za posledico nedelovanje 
telefona.
5. Po izteku garancijskega roka in v primerih, ko garancija ne 
velja, bo Sagem Mobiles ali CETI stranki predložil oceno 
stroškov popravila, ki jo mora stranka pred popravilom 
sprejeti. Stroške popravila in transporta (na popravilo in 
nazaj), ki so navedeni v tej oceni, krije stranka.
Določila te garancije so veljavna, razen v primeru, ko je s 
stranko sklenjen poseben dogovor. Če je katero od določil te 
garancije v navzkrižju z določili krajevne zakonodaje, v tem 
primeru ni veljavno, vsa druga določila pa ostanejo v veljavi.
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                     Deklaracija o skladnosti CE
Proizvajalec  Sagem Mobiles
Naslov           Le Ponant de Paris
                       27, rue Leblanc - 75015 PARIS – FRANCE
Izjavlja na lastno odgovornost, da je izdelek
Ime izdelka    GSM/DCS AX2008S3b (my231X Forever)/
                       AX2008S3 (my234X Forever)
v skladu z zahtevami naslednjih evropskih direktiv: 
                       EEC Direktiva 1999/5/CE
Varnost          EN 60950
EMC               EN 301 489-1
                       EN 301 489-7
                       EN 55013
                       EN 55020
                       EN 301 489-17
Omrežje         3GPP TS 51.010-1 v 7.8.0 skupaj z GCF-CC v 3.30.0
                       3GPP TS 51.010-2 v 7.8.0
                       3GPP TS 51.010-4 v 4.7.0
                       EN 301 511 v 9.0.2
                       EN 300 328-2

Zdravje          EN 50360, EN 50361
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