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Uporaba tega
priročnika

Ta priročnik za uporabo vas bo po korakih popeljal
skozi vse funkcije vašega mobilnega telefona.

Za začetek preberite
poglavja »Predstavitev mobilnega telefona«

»Sestavljanje in priprava mobilnega telefona«,
in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Poučne ikone
Pred začetkom se seznanite z ikonami v tem 
priročniku: 

Opozorilo – ikona se nanaša na 
situacije, nevarne vam in drugim

Pozor – ikona se nanaša na situacije, 
ki bi lahko poškodovale telefon ali drugo 
opremo

Opomba – opombe, namigi in dodatne 
informacije 

 Več o tem – strani s povezanimi 
informacijami. Primer:  str. 12 (kar 
pomeni »glejte stran 12«)
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Informacije o avtorskih pravicah
Pravice do vseh izdelkov in tehnologije, ki sestavljajo 
to napravo, si lastijo njihovi proizvajalci:

• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka 
podjetja Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu – 
Bluetooth QD ID: B014857.

• Java™ je blagovna znamka podjetja 
Sun Microsystems, Inc.

• Windows Media Player® je registrirana 
blagovna znamka podjetja Microsoft 
Corporation.

→ Sledi – vrstni red možnosti ali menijev, 
ki jim morate slediti, da izvedete 
določeno opravilo. Primer: v menijskem 
načinu izberite Sporočila → Ustvari 
novo sporočilo (kar pomeni Sporočila 
in nato Ustvari novo sporočilo)

[      ] Oglati oklepaji – tipke na telefonu. 
Primer: [ ] (predstavlja tipko za 
vklop/izklop/izhod iz menija)

<    > Kotni oklepaji – večnamenske tipke, 
s katerimi nadzirate različne funkcije 
na določenem zaslonu. Primer: <OK> 
(predstavlja tipko OK)
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Informacije
o varnosti
in uporabi

 Z upoštevanjem naslednjih navodil se boste
izognili nevarnim ali nezakonitim situacijam

in zagotovili najboljše delovanje svojega
mobilnega telefona.
2

Telefon hranite zunaj dosega otrok ali živali
Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo 
v dosegu majhnih otrok in živali. Manjši delci lahko 
v primeru zaužitja povzročijo zadušitev ali resne 
poškodbe.

Zavarujte si sluh

Varnostna opozorila

Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko 
poškoduje vaš sluh. Ko se pogovarjate ali 
poslušate glasbo prek telefona, uporabite 
najnižjo potrebno nastavitev glasnosti.



Inform
acije o

varnosti in
uporabi
Mobilne telefone in opremo namestite 
previdno
Preverite, ali je mobilni telefon ali druga oprema, 
ki je nameščena v vašem vozilu, varno vgrajena. 
Telefona in druge opreme ne odlagajte na območje, 
kjer se nahaja ali aktivira zračna blazina. Zaradi 
nepravilno nameščenih brezžičnih naprav lahko pri 
aktiviranju zračne blazine pride do resnih poškodb.

Z baterijami in polnilci skrbno ravnajte 
in jih odvrzite v skladu s predpisi
• Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki jih odobri 

Samsung. Nezdružljive baterije in polnilci lahko 
poškodujejo telefon.

• Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj. Izrabljene 
baterije odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

• Baterij ali telefona ne postavljajte na ali v grelne 
naprave (npr. mikrovalovno pečico, štedilnik ali 
radiator). Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč 
segrejejo.

• Baterije nikoli ne mečkajte ali prebadajte. Baterije 
ne izpostavljajte visokemu pritisku, saj lahko 
to vodi do kratkega stika in pregretja.

Telefona ne imejte v bližini srčnih 
spodbujevalnikov
Po priporočilih proizvajalcev in skupine za raziskave 
o brezžični tehnologiji naj bo med mobilnim telefonom 
in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm prostora, saj 
lahko v nasprotnem primeru pride do motenj v delovanju 
spodbujevalnika. Če obstaja kakršen koli razlog za sum, 
da telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika 
ali katere koli druge medicinske naprave, telefon takoj 
izklopite in se za nasvet obrnite na proizvajalca srčnega 
spodbujevalnika oziroma medicinske naprave.
3
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Na območjih, kjer obstaja nevarnost 
eksplozije, telefon izklopite
Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva 
(na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij. 
Vedno ugasnite telefon, kadar tako naročajo varnostni 
napisi ali navodila. Telefon lahko na območjih 
za skladiščenje, prečrpavanje in razstreljevanje goriv 
ali kemikalij ali v bližini takih območij povzroči eksplozijo 
ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, 
plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj 
s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje za poškodbe, 
povezane s ponavljajočimi se gibi
Med pošiljanjem sporočil in igranjem igric telefon 
sproščeno držite v roki, nežno pritiskajte gumbe, 
uporabljajte posebne funkcije, ki zmanjšajo število 
tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer predloge 
in načine vpisovanja, ki temeljijo na predvidevanju), 
in delajte pogoste premore.

Varnost v cestnem prometu je na prvem 
mestu
Telefona ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte 
vse predpise o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. 
Zaradi večje varnosti uporabljajte dodatke 
za prostoročno telefoniranje, če je le mogoče.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila 
in predpise
Ravnajte v skladu s predpisi o omejeni uporabi 
mobilnih telefonov na določenih območjih.

Uporabljajte samo dodatno opremo, 
ki jo je odobrilo podjetje Samsung
Uporaba nezdružljivih dodatkov lahko poškoduje vaš 
telefon ali vodi do telesnih poškodb.

Varnostni ukrepi
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V bližini medicinskih naprav telefon izklopite
Telefon lahko povzroči motnje v delovanju medicinske 
opreme v bolnicah ali zdravstvenih ustanovah. 
Upoštevajte vse predpise, opozorila ali navodila 
zdravstvenega osebja.

V letalu mobilni telefon izklopite ali 
onemogočite brezžične funkcije
Telefon lahko povzroči motnje v delovanju opreme 
na letalu. Upoštevajte vse predpise letalske družbe 
in izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoči 
brezžične funkcije, če tako od vas zahteva letalsko 
osebje.

Baterije in polnilce zavarujte pred 
poškodbami
• Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim 

temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 45 °C/113 °F). 
Ekstremne temperature lahko zmanjšajo polnilno 
kapaciteto in življenjsko dobo baterij.

• Baterije se ne smejo dotikati kovinskih predmetov, 
saj lahko ti sklenejo + in - pol baterije, kar vodi 
do trajnih ali začasnih poškodb baterije.

• Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali 
baterij.

S telefonom ravnajte previdno in razsodno
• Telefon je bil testiran v nadzorovanem okolju, 

rezultati pa so pokazali, da je v določenih 
okoliščinah zaščiten pred prahom in vodo 
(ustreza zahtevam klasifikacije IP57, kot jo 
opisuje mednarodni standard IEC 60529 - 
Stopnje zaščite, ki jo omogočajo ohišja 
[koda IP]; pogoji testiranja: 15~35° C, 86~106 kPa, 
1 meter, čas: 30 minut). Kljub tej klasifikaciji 
telefon ni 100-odstotno vodotesen.



Inform
acije o

varnosti in
uporabi
• Nepravilno zaprti pokrovi, daljša potopitev v vodi 
in/ali prevelik pritisk lahko povzročijo puščanje 
in omogočijo vodi vstop v telefon. Telefona ne 
potapljajte nalašč v vodo, preprečite, da pride 
v stik z vodo in ne izpostavljajte ga vlagi.

• Nepravilno zapiranje pokrovčkov, izpostavljenost 
prahu in/ali previsoki tlak lahko povzročijo pronicanje 
prahu. Ne izpostavljajte dlje časa prahu in/ali pesku.

• Vaš telefon je zapletena elektronska naprava. Varujte 
ga pred udarci in z njim ravnajte previdno, da 
preprečite resne poškodbe. Poškodbe zunanjosti 
telefona lahko zmanjšajo zaščito pred škodo, ki 
jo povzroči voda. Ne vstavljajte ostrih predmetov 
v luknje zvočnika, mikrofona ali slušalke, ker tako 
lahko predrete zaščitno površino in omogočite 
vodi in prahu prosto pot v telefon.

• Ne barvajte telefona, saj lahko barva zlepi gibljive 
dele in prepreči pravilno delovanje.

• Ne uporabljajte bliskavice ali lučke telefona v bližini 
oči otroka ali živali.

• Izpostavljanje telefona ali pomnilniških kartic 
magnetnim poljem lahko vodi do poškodb. 
Ne uporabljajte torb ali dodatkov z magnetnimi 
zaponkami in poskrbite, da telefon ne bo dlje časa 
izpostavljen magnetnim poljem.

Telefona ne uporabljajte v bližini drugih 
elektronskih naprav
Vaš telefon oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, 
ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitenih 
ali nepravilno zaščitenih elektronskih napravah, na primer 
pri srčnih spodbujevalnikih, slušnih aparatih, medicinskih 
napravah in drugih elektronskih napravah v vašem 
domu ali vozilu. V primeru, da pride do motenj v delovanju 
elektronskih naprav, se posvetujte z njihovimi proizvajalci.
6
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Telefon uporabljajte samo v normalnem 
položaju
Izogibajte se stiku z notranjo anteno telefona.

Vaš telefon lahko popravlja izključno 
ustrezno usposobljeno servisno osebje
Poškodbe telefona, nastale pri servisiranju telefona 
pri neusposobljeni osebi, niso vključene v garanciji.

Zagotovite dolgo življenjsko dobo baterij 
in polnilca
• Ne polnite baterij več kot en teden, saj lahko 

prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo 
baterij.

• Nerabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo, 
zato jih morate pred ponovno uporabo napolniti.

• Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz vtičnice.
• Baterije uporabljajte samo za namene, za katere 

so narejene.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami 
ravnajte skrbno
• Medtem ko telefon prenaša ali dostopa do podatkov, 

kartic ne odstranjujte, saj lahko pride do izgube 
podatkov in/ali poškodb telefona ali kartice.

• Zaščitite kartice pred močnimi udarci, statično 
elektriko in zvokom drugih naprav.

• Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko 
dobo pomnilniške kartice.

• Zlatih kontaktov in priključkov kartice se ne dotikajte 
s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, 
jo očistite z mehko krpo.

Pomembna navodila za uporabo
7
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Zagotovite si dostop do storitev nujnih 
služb pomoči
Klici v sili v določenih območjih ali situacijah morda 
ne bodo na voljo. Preden odpotujete v oddaljena ali 
nerazvita območja, poskrbite za nadomesten način, 
s katerim boste lahko prišli v stik z osebjem nujnih 
služb pomoči.

Informacije o certifikatu SAR 
(Specific Absorption Rate)
Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske Unije(EU), 
ki omejujejo človesko izpostavljenost radiofrekvenčni 
(RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska 
oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih 
telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti 
(Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram 
telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna 
vrednost SAR 0,716 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi 
je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj 
je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, 
potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. 
Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to 
mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost 
RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika 
dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo 
organizacije European Radio & Terminal 
Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več 
informacij o SAR in podobnih standardih EU obiščite 
spletno stran za mobilne telefone Samsung.
8
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Pravilno odstranjevanje izdelka
(Odpadna električna in elektronska oprema)

(Velja v Evropski Uniji in drugih evropskih 
državah z ločenim zbiranjem odpadkov)

Če je na izdelku ali v njegovih navodilih 
ta oznaka, to pomeni, da izdelka ne smete 
odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi 

odpadki. Da preprečite morebitno ogrožanje okolja 
ali našega zdravja zaradi nekontroliranega odlaganja 
odpadkov, ločite ta izdelek od drugih vrst odpadkov 
in ga odgovorno reciklirajte, da pripomorete k ponovni 
uporabi obnovljivih materialnih virov.

Uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, ki jim je prodal 
ta izdelek, ali na predstavnika lokalne uprave 
za podrobnosti o okolju varnem recikliranju. 

Poslovni uporabniki pa naj se obrnejo na svojega 
dobavitelja in preverijo pogoje nakupne pogodbe. 
Izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi odpadki 
iz industrije. 

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem 
izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah 
s sistemi ločenega odstranjevanja baterij) 
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na 
embalaži pomeni, da baterij ob izteku 
njihove življenjske dobe v tem izdelku 

ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi 
odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb 
pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali 
svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje 
v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno 
odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi 
oziroma okolju. 

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje 
ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije 
od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih 
lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
9
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Predstavitev
mobilnega

telefona
 V tem poglavju se boste naučili o postavitvi

telefona, tipkah, zaslonu in ikonah.

Odpiranje embalaže
Preverite, ali imate naslednje elemente:

• Mobilni telefon
• Baterija
• Polnilec
• Priročnik za uporabo 

Elementi, ki jih dobite poleg telefona, se 
lahko razlikujejo glede na programsko in 
dodatno opremo, ki je na voljo v vaši regiji 
ali pri ponudniku storitev.
Pri najbližjem prodajalcu Samsungovih 
telefonov lahko kupite različno dodatno 
opremo.
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Postavitev telefona
Na sprednji strani telefona so naslednje tipke 
in funkcije:

Na zadnji strani telefona so naslednje tipke 
in funkcije:

Tipka za vklop/
izklop/izhod iz 
menija

Mikrofon

Tipka za glasnost

Tipka za klicanje

Leva večnamenska
tipka

Desna 
večnamenska 
tipka

Slušalka

Zaslon

Alfanumerične tipke

Tipka za 
potrditev

Posebne
funkcijske tipke

Štirismerna
navigacijska tipka

Tipka za bliskavico

Bliskavica

Če želite preprečiti neželeno delovanje telefona, 
lahko zaklenete tipkovnico. Tipkovnico zaklenete 
tako, da pritisnete in zadržite [ ]. Tipkovnico 
odklenete tako, da pritisnete in zadržite [ ].
Ko je samodejno zaklepanje tipkovnice 
vklopljeno, se bo tipkovnica zaklenila 
samodejno, ko se bo izklopil zaslon.

Objektiv
fotoaparata

Pokrov 
baterije

Notranja antena

Večfunkcijski
vhod

Zvočnik
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Vzdržujte zaščito pred vodo in prahom
Telefon omogoča omejeno zaščito pred nenamerno 
izpostavljenostjo vodi pod določenimi pogoji, 
vendar ga nikoli ne smete namerno potapljati 
v vodo.

• Telefona ne izpostavljajte 
visokim vodnim tlakom ali 
drugim tekočinam, kot so slana, 
ionizirana ali umazana voda.

• Če se telefon zmoči, ga temeljito 
osušite s čisto mehko krpo.

• Preverite, ali so vsi pokrovi 
pravilno poravnani in tesno zaprti.

• Pokrov za večnamenski vhod 
naj bo vedno čist, pazite pa tudi, 
da ga ne poškodujete.

• Kakršen koli servis, ki se izvaja 
na telefonu, lahko poslabša 
zaščito pred vodo in prahom. Če 
je bil vaš telefon popravljen, ga 
ne izpostavljajte prahu in vodi.

• Če telefon izpostavljate ekstremnim 
temperaturam, lahko poslabšate 
zaščito pred vodo in prahom. 
Izogibajte se izpostavljanju 
telefona temperaturam, nižjim 
od 0° C/32° F ali višjim od 
45° C/113° F.
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Tipke
Tipka Funkcija

Večnamen-
ske tipke

Za izvajanje dejanj, ki so 
označena na dnu zaslona

Štirismerna 
navigacijska 
tipka

V stanju pripravljenosti omogoča 
dostop do uporabniško določenih 
menijev (predhodno določeni 
meniji se lahko razlikujejo 
odvisno od ponudnika storitev); 
v menijskem načinu se z njo 
pomikate po možnostih menija

Tipka za 
potrditev

V stanju pripravljenosti zažene 
spletni brskalnik ali omogoča 
dostop do menijskega načina; v 
menijskem načinu z njo izberete 
označeno možnost menija ali 
potrdite vnos

Tipka za 
klicanje

Za klicanje ali sprejemanje klicev; 
v stanju pripravljenosti obnovi 
zadnje številke, ki ste jih klicali, 
prejeli ali na katere niste 
odgovorili

Tipka 
za vklop/
izklop/izhod 
iz menija

Za vklop in izklop telefona 
(pritisnite in držite); za konec 
klica; v menijskem načinu za 
preklic vnosa in vračanje v stanje 
pripravljenosti

Alfanume-
rične tipke

Za vnos številk, črk ali posebnih 
znakov; v stanju pripravljenosti 
pritisnite in zadržite [1] za dostop 
do glasovne pošte in [0] za vnos 
predpone za mednarodne klice

Tipka Funkcija
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Zaslon
Zaslon ima tri območja:

Ikone
Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na zaslonu.

Posebne 
funkcijske 
tipke

Za vnos posebnih znakov ali 
izvajanje posebnih funkcij; v 
stanju pripravljenosti pritisnite in 
zadržite [ ] za Tihi profil; v stanju 
pripravljenosti pritisnite in 
zadržite [ ], da zaklenete 
tipkovnico; pritisnite in zadržite 
[ ], da vnesete presledek med 
številkami

Bliskavica Vklopi ali izklopi bliskavico 
(pritisnite in zadržite)

Tipka za 
glasnost Nastavite glasnost telefona

Tipka Funkcija

Ikona Definicija
Moč signala

Vrstica z ikonami
Prikazuje različne ikone

Območje za besedilo in slike
Prikazuje sporočila, navodila 
in podatke, ki jih vnesete

Vrstica z večnamenskimi 
tipkami
Prikazuje trenutna dejanja, 
ki so na voljo za določeno 
večnamensko tipko

Izberi               Nazaj
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Stanje omrežja GPRS
• Modra: omrežje GPRS je povezano
• Rdeča: prenašanje podatkov prek 

omrežja GPRS
Stanje omrežja EDGE
• Modra: omrežje EDGE je povezano
• Rdeča: prenašanje podatkov prek 

omrežja EDGE
Govorni klic je vzpostavljen

Vključena je preusmeritev klicev

Vključena je funkcija pošiljanja sporočila SOS

Opozorilo je vključeno

Povezava z varno spletno stranjo
Gostovanje (zunaj običajnega območja 
ponudnika)
Bluetooth je aktiviran

Ikona Definicija
Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth 
za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
Sinhronizirano z računalnikom

Novo besedilno sporočilo (SMS)

Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
Novo e-poštno sporočilo
Novo glasovno sporočilo

Poteka predvajanje glasbe

Predvajanje glasbe je začasno ustavljeno

Vklopljen je UKV-radio

Vstavljena je pomnilniška kartica

Vključen je Normalni profil

Vključen je Tihi profil
Stanje baterije
Trenutni čas

Ikona Definicija
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Sestavljanje
in priprava
mobilnega

telefona
 Najprej sestavite in nastavite

 telefon za prvo uporabo.

Vstavljanje kartice SIM in baterije
Ko se prijavite v omrežje mobilne telefonije, prejmete 
kartico SIM (Subscriber Identity Module) skupaj 
s svojimi naročniškimi podatki, kot so koda PIN 
in dodatne storitve.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

1. Odvijte vijak in odstranite pokrov baterije.

Ne poskušajte odviti vijaka z nohti, ampak 
ga odvijte s kovancem ali izvijačem.

Če je telefon vklopljen, pritisnite in držite 
tipko [ ], da ga izklopite.
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2. Vstavite kartico SIM. 3. Vstavite baterijo.

Kartico SIM vstavite v telefon tako, da so zlati 
kontakti obrnjeni navzdol.
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4. Ponovno namestite pokrov baterije in privijte 
vijak.

Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večfunkcijskega vhoda 
in priključite manjši konec polnilnika.

Vijak privijte močno, da pritrdite pokrov 
baterije. Pokrov baterije mora biti tesno 
zaprt, da preprečite poškodbe zaradi vode.

Nepravilno povezan polnilnik lahko povzroči 
resne poškodbe telefona. Garancija ne krije 
okvar telefona, nastalih zaradi nepravilne rabe.

Trikotnik naj 
bo obrnjen 
navzgor
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2. Priključite večji konec polnilnika v vtičnico.
3. Ko je baterija popolnoma napolnjena (ikona  

miruje), polnilnik izklopite iz električne vtičnice.
4. Izklopite polnilnik iz telefona.
5. Zaprite pokrov večfunkcijskega vhoda.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)
Za shranjevanje dodatnih večpredstavnostnih 
datotek boste morali vstaviti pomnilniško kartico. 
Vaš telefon sprejema pomnilniške kartice 
microSD™ velikosti do 8 GB (odvisno od 
proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odvijte vijak in odstranite pokrov baterije.
2. Odstranite baterijo.
3. Odklenite pokrov za pomnilniško kartico.

Potisnite pokrov do konca, da pritrdite 
večfunkcijski vhod. Večfunkcijski vhod mora 
biti tesno zaprt, da preprečite poškodbe 
zaradi vode.

Opozarjanje na prazno baterijo
Ko je baterija skoraj prazna, boste zaslišali 
opozorilni ton, na zaslonu pa se bo prikazalo 
sporočilo z opozorilom. Ikona za baterijo bo 
prazna in bo utripala. Če se baterija izprazni, 
se telefon samodejno izklopi. Telefon boste 
lahko spet uporabljali, ko boste napolnili 
baterijo.
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4. Dvignite pokrov za pomnilniško kartico in 
vstavite pomnilniško kartico tako, da bo stran 
z oznako obrnjena navzgor.

5. Zaprite in zaklenite pokrov za pomnilniško 
kartico.

6. Vstavite baterijo.
7. Ponovno namestite pokrov baterije in privijte 

vijak.
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Uporaba
osnovnih

funkcij
 Naučite se izvajati osnovne postopke in

uporabljati glavne funkcije svojega mobilnega
telefona.

Vklop in izklop telefona
Telefon vklopite tako:

1. Pritisnite in držite [ ]. 
2. Vnesite kodo PIN in pritisnite <Potrdi> 

(če je treba).
3. Ko se odpre čarovnik za namestitev, svoj 

telefon prilagodite po meri tako, da sledite 
navodilom na zaslonu.

Če želite izklopiti telefon, ponovite zgoraj opisani 
1. korak.

Preklapljanje v profil Odklopljen
Ko preklopite telefon v profil Odklopljen, lahko 
funkcije, ki niso vezane na omrežje, uporabljate na 
območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih 
naprav, na primer na letalih ali v bolnišnicah.
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V profil Odklopljen preklopite tako, da v menijskem 
načinu izberete Nastavitve → Profili telefona → 
Odklopljen.

Dostop do menijev
Za dostop do menijev telefona:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> 
za dostop do menijskega načina.

2. Do želenega menija ali možnosti se 
premaknete z navigacijsko tipko.

3. Pritisnite tipko za potrditev, <Izberi> ali 
<OK>, da potrdite označeno možnost.

4. Pritisnite <Nazaj>, če se želite premakniti 
za eno stopnjo navzgor, in [ ] za vrnitev 
v stanje pripravljenosti.

Prilagajanje nastavitev telefona
Telefon boste bolje izkoristili, če ga prilagodite 
tako, da bo ustrezal vašim željam.

Prilagajanje glasnosti in tona tipk
V stanju pripravljenosti pritisnite [ / ], da 
prilagodite glasnost tona tipk.

Preklapljanje v Tihi profil ali iz njega
V načinu pripravljenosti pritisnite in držite [ ], 
da vklopite ali izklopite tihi profil.

Spreminjanje melodije zvonjenja
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Profili telefona.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
3. Pritisnite <Opcije> → Uredi → Melodija 

zvonjenja za glasovni klic.

Na območjih, kjer je prepovedana uporaba 
brezžičnih naprav, upoštevajte opozorila in 
navodila službenega osebja.
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4. Izberite kategorijo zvonjenja → melodija 
zvonjenja.

5. Pritisnite <Shrani>.
Če želite preklopiti v drug profil, ga izberite 
s seznama.

Izdelava profila telefona
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Profili telefona.
2. Pritisnite <Opcije> → Ustvari.
3. Vnesite ime za profil in pritisnite tipko za 

potrditev.
4. Prilagodite nastavitve zvoka po želji.
5. Ko končate, pritisnite <Shrani>.

Izbiranje ozadja (v stanju pripravljenosti)
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Prikaz in svetloba → Domači zaslon.

2. Pomaknite se v levo ali desno do Slike.
3. Izberite Ozadje → sliko.
4. Pritisnite <Shrani>.

Izbiranje barve grafične podobe (v 
menijskem načinu)
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Prikaz in svetloba → Moja tema.
2. Izberite barvni vzorec.

Nastavljanje bližnjic menijev
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Nastavitve telefona → Bližnjice.
2. Izberite tipko, ki naj se uporablja kot bližnjica.
3. Izberite meni, ki ga želite dodeliti bližnjični tipki.
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Zaklepanje telefona
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Varnost → Zapora telefona → Vključeno.
2. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in 

pritisnite <OK>.
3. Ponovno vnesite novo geslo in pritisnite <OK>. 

Uporaba osnovnih funkcij klicanja
Naučite se klicati in sprejemati klice ter uporabe 
osnovnih funkcij klicanja.

Opravljanje klicev
1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno 

skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [ ], da pokličete številko.
3. Klic končate tako, da pritisnete [ ]. 

Sprejemanje klicev
1. Ko telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Klic končate tako, da pritisnete [ ].

Prilagajanje glasnosti
Med klicem glasnost prilagodite tako, da 
pritisnete [ / ].

Uporaba zvočnika
1. Med klicem zvočnik aktivirate tako, da 

pritisnete tipko za potrditev.
2. Ponovno pritisnite to tipko, da preklopite nazaj 

na slušalko.

Uporaba slušalke
Če slušalko, priloženo telefonu, povežete z 
večfunkcijskim vhodom, boste lahko klicali in 
sprejemali klice:
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• Če želite ponovno poklicati zadnjo številko, 
pritisnite gumb na slušalki, nato ga znova 
pritisnite in zadržite.

• Klic sprejmete tako, da pritisnete gumb na 
slušalki in ga zadržite.

• Klic končate tako, da pritisnete in držite gumb 
na slušalki.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil
Naučite se pošiljati ali ogledovati besedilna (SMS), 
večpredstavnostna (MMS) ali e-poštna sporočila.

Pošiljanje besedilnega ali 
večpredstavnostnega sporočila
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → 

Ustvari novo sporočilo → Sporočilo.
2. Vnesite številko prejemnika in se pomaknite 

navzdol.

3. Vnesite besedilo sporočila.  Vnašanje besedila
Za pošiljanje v obliki besedilnega sporočila 
preskočite na 7. korak.
Za pripenjanje večpredstavnostnih datotek 
nadaljujte s 4. korakom.

4. Pritisnite <Opcije> → Dodaj 
večpredstavnost in dodajte element.

5. Pritisnite <Opcije> → Napredno → Dodaj 
zadevo.

6. Vnesite zadevo.
7. Pritisnite <Opcije> → Pošlji, da pošljete 

sporočilo.

Pošiljanje e-pošte
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → 

Ustvari novo sporočilo → E-pošta.
2. Vnesite e-poštni naslov in se pomaknite 

navzdol.
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3. Vnesite zadevo in se pomaknite navzdol.
4. Vnesite besedilo e-pošte.
5. Pritisnite <Opcije> → Pripni večpredst. 

predmet in pripnite datoteko (če je treba).
6. Pritisnite <Opcije> → Pošlji, da pošljete 

sporočilo.

Vnašanje besedila
Med vnašanjem besedila lahko spremenite način 
za vpisovanje besedila:

• Pritisnite in držite [ ], da preklopite med 
načinoma T9 in ABC.

• Pritisnite [ ], da spremenite velikost črk ali 
preklopite v način za pisanje številk.

• Pritisnite in držite [ ] za preklop v način za 
pisanje simbolov.

Besedilo lahko vnesete v naslednjih načinih:

Način Funkcija

ABC Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, 
dokler se na zaslonu ne prikaže želeni znak.

T9

1. Pritisnite ustrezne alfanumerične tipke, 
da vnesete celotno besedo.

2. Ko je beseda prikazana pravilno, 
za vnos presledka pritisnite [ ]. Če se 
pravilna beseda ne prikaže, s seznama, 
ki se odpre, izberite drugo besedo.

Številke Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, 
da vnesete številko.

Simboli Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, 
da izberete simbol.
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Ogledovanje besedilnih in 
večpredstavnostnih besedil
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → 

Moja sporočila → Prejeto.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno 

sporočilo.

Ogledovanje e-pošte
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → 

Moja sporočila → Prejeta e-pošta.
2. Izberite račun.
3. Izberite Preveri e-pošto.
4. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
5. Če ste izbrali glavo, pritisnite <Opcije> → 

Prenesi, da si ogledate telo e-poštnega 
sporočila.

Dodajanje in iskanje stikov
Naučite se uporabljati funkcijo Imenik.

Dodajanje novih stikov
1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko 

številko in pritisnite <Opcije>.
2. Izberite Shrani → mesto pomnilnika (telefon 

ali kartica SIM) → Novo. 
3. Izberite vrsto številke (če je treba).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite tipko za potrditev ali pritisnite 

<Opcije> → Shrani, da stik dodate v 
pomnilnik.

Iskanje stika
1. V menijskem načinu izberite Imenik.
2. Vnesite nekaj začetnih črk imena, ki ga želite 

najti.
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3. Na seznamu izberite ime stika.

Uporaba osnovnih funkcij 
fotoaparata in kamere
Naučite se posneti in ogledovati fotografije 
in videoposnetke.

Fotografiranje
1. V menijskem načinu izberite Kamera, da 

vklopite kamero.
2. Objektiv usmerite proti predmetu in 

prilagodite želene nastavitve.
3. Fotografijo posnamete tako, da pritisnete 

tipko za potrditev. 
Fotografija se samodejno shrani.

4. Pritisnite <Nazaj>, če želite posneti novo 
fotografijo (2. korak).

Ogledovanje fotografij
V menijskem načinu izberite Moje datoteke → 
Slike → Moje fotografije → datoteka s fotografijo.

Snemanje videoposnetkov
1. V menijskem načinu izberite Kamera, da 

vklopite kamero.
2. Pritisnite [1] za preklop v način za snemanje.
3. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite 

želene nastavitve.
4. Za začetek snemanja pritisnite tipko za potrditev.
5. Snemanje ustavite tako, da pritisnete tipko 

za potrditev ali < >. 
Videoposnetek se samodejno shrani.

6. Pritisnite < >, da posnamete nov 
videoposnetek (glejte 3. korak).

Ko stik najdete, ga lahko:
• pokličete tako, da pritisnete [ ],
• uredite podatke o stiku, tako da pritisnete 

<Opcije> → Uredi.
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Ogledovanje videoposnetkov
V menijskem načinu izberite Moje datoteke → 
Videoposnetki → Moji videoposnetki → 
datoteka z videoposnetkom.

Poslušanje glasbe
Naučite se poslušati glasbo s predvajalnikom 
glasbe ali na UKV-radiu.

Poslušanje UKV-radia
1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski 

vhod telefona.
2. V menijskem načinu izberite FM radio.
3. Za vklop UKV-radia pritisnite tipko za potrditev.
4. Pritisnite <Da>, da vključite samodejno 

iskanje postaj.

Radio samodejno poišče in shrani radijske 
postaje, ki so na voljo.

5. Pomaknite se navzgor ali navzdol do radijske 
postaje.

6. Za izklop UKV-radia pritisnite tipko za potrditev.

Poslušanje glasbenih datotek
Najprej morate datoteke prenesti v telefon ali na 
pomnilniško kartico:

• Prenesite jih z brezžičnega spleta;  str. 31
• Prenesite jih iz računalnika z dodatnim 

programom Samsung PC Studio;  str. 37
• Prejmite jih prek povezave Bluetooth;  str. 41
• Kopirajte jih na pomnilniško kartico;  str. 38
• Sinhronizirajte s predvajalnikom Windows 

Media Player 11.  str. 37

Prvič, ko dostopate do FM radio, boste 
morali zagnati samodejno iskanje postaj.
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Ko glasbene datoteke prenesete v telefon ali na 
pomnilniško kartico, naredite naslednje:
1. V menijskem načinu izberite Glasba.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbeno 

datoteko.
3. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje 

tipke:

Brskanje po spletu
Naučite se dostopati do svojih najljubših spletnih 
strani in jim dodajati zaznamke.

Tipka Funkcija
Tipka za 
potrditev

Začasno prekine ali nadaljuje 
predvajanje

/ Z njo prilagodite glasnost

Navi-
gacijske 
tipke

• Levo: ponovno začne 
predvajanje; preskoči nazaj 
(pritisnite v roku 3 sekund); 
pomakne se nazaj po datoteki 
(pritisnite in zadržite)

• Desno: preskoči naprej; 
pomakne se naprej po datoteki 
(pritisnite in zadržite)

• Gor: odpre seznam predvajanja
• Dol: zaustavi predvajanje

Tipka Funkcija
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Brskanje po spletnih straneh
1. V menijskem načinu izberite Brskalnik → 

Domači.

2. Po spletnih straneh se pomikate z naslednjimi 
tipkami:

Zaznamujte svoje najljubše spletne strani
1. V menijskem načinu izberite Brskalnik → 

Zaznamki.

2. Pritisnite <Ustvari> ali <Opcije> → Dodaj 
zaznamek.

3. Vnesite naslov strani in spletni naslov (URL).
4. Pritisnite tipko za potrditev.

Brskalnik in Domači sta morda označena 
drugače, odvisno od vašega ponudnika storitev.

Tipka Funkcija
Navigacijske 
tipke

Pomaknete se gor ali dol po spletni 
strani

Tipka za 
potrditev Izbere predmet

<Nazaj> Vrne na prejšnjo stran

<Opcije> Dostop do seznama z možnostmi 
brskalnika

Brskalnik je morda označen drugače, 
odvisno od vašega ponudnika storitev.
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Uporaba
naprednih

funkcij
 Naučite se izvajati napredne postopke in

uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.

Uporaba naprednih funkcij klicanja
Spoznajte dodatne možnosti klicanja v svojem 
telefonu. 

Ogledovanje in klicanje neodgovorjenih 
klicev
Neodgovorjeni klici bodo prikazani na zaslonu 
telefona. Številko neodgovorjenega klica 
pokličete tako:
1. Pritisnite <Pogled>.
2. Pomaknite se do neodgovorjenega klica, 

ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite [ ], da pokličete številko.

Klicanje nazadnje klicanih številk
1. Za prikaz seznama zadnjih številk, ki ste jih 

klicali, v stanju pripravljenosti pritisnite [ ].
2. Pomaknite se do želene številke in pritisnite 

[ ], da pokličete.
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Zadrževanje klica ali sprejemanje 
zadržanega klica
Klic zadržite tako, da pritisnete <Zadrži>, 
prevzamete pa ga tako, da pritisnete <Prenesi>.

Klicanje druge številke
Če vaše omrežje podpira to možnost, lahko med 
klicem pokličete drugo številko:

1. Pritisnite <Zadrži>, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko in pritisnite [ ].
3. Pritisnite <Zamenjaj> za preklapljanje med 

obema klicema.
4. Če želite končati zadržani klic, pritisnite 

<Opcije> → Končaj → Zadržani klic.
5. Za končanje trenutnega klica pritisnite [ ].

Sprejemanje drugega klica
Če vaše omrežje to omogoča, lahko sprejmete 
drugi dohodni klic:

1. Pritisnite [ ], da sprejmete drugi klic.
Prvi klic se samodejno zadrži.

2. Pritisnite <Zamenjaj> za preklapljanje med 
obema klicema.

Večosebni klic (konferenčni klic)
1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati 

večosebnemu klicu.
2. Ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo 

osebo.
Klic prve osebe se samodejno zadrži.

3. Ko ste povezani z drugo osebo, pritisnite 
<Opcije> → Konferenčni klic.
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4. Če želite dodati več oseb, ponovite 2. in 3. 
korak (če je treba).

5. Večosebni klic končate tako, da pritisnete [ ].

Klicanje mednarodne številke
1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [0], 

da vstavite znak +.
2. Vpišite celotno številko (kodo države, 

omrežno skupino in telefonsko številko) 
in pritisnite tipko za klicanje [ ]. 

Klicanje stika iz Imenika
Številke lahko pokličete neposredno iz Imenik, 
tako da uporabite shranjene vizitke.  str. 27

1. V menijskem načinu izberite Imenik.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, 

in pritisnite [ ]. 

Uporaba naprednih funkcij Imenika
Naučite se ustvariti vizitke, določiti številke 
za hitro klicanje in izdelati skupine stikov.

Ustvarjanje vizitke
1. V menijskem načinu izberite Imenik.
2. Pritisnite <Opcije> → Moja vizitka.
3. Vnesite svoje osebne podatke in pritisnite 

tipko za potrditev ali pa pritisnite <Opcije> → 
Shrani.

Svojo vizitko pošljete tako, da jo pripnete 
sporočilu ali e-pošti in jo tako prenesete 
prek brezžične funkcije Bluetooth.
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Dodeljevanje številk za hitro klicanje
1. V menijskem načinu izberite Imenik.
2. Pomaknite se do želenega stika.
3. Pritisnite <Opcije> → Dodaj številki za hitro 

izbiranje.
4. Izberite številko (če je treba).
5. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti 

(2–9), in pritisnite <Dodaj>.
Stik je shranjen pod številko za hitro klicanje.

Ustvarjanje skupine stikov
Če ustvarite skupine stikov, lahko vsaki posamezni 
skupini dodelite svojo melodijo zvonjenja in 
fotografije za prepoznavanje oseb, ki kličejo, ali pa 
pošljete sporočila ali e-pošto celotni skupini. Najprej 
ustvarite skupino:

1. V menijskem načinu izberite Imenik.
2. Pomaknite se v levo ali desno do Skupine.
3. Pritisnite <Opcije> → Ustvari skupino.
4. Vnesite ime skupine in pritisnite <Opcije> → 

Shrani.
5. Izberite novo skupino.
6. Pritisnite <Opcije> → Nastavitve skupine.
7. Fotografijo za ID klicatelja nastavite tako, da 

pritisnete tipko za potrditev → kategorijo slik → 
sliko.

Zdaj lahko ta stik pokličete v stanju 
pripravljenosti, tako da pritisnete in držite 
številko za hitro klicanje, dodeljeno temu 
stiku.
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8. Melodijo zvonjenja za skupino določite tako, 
da se pomaknete navzdol in pritisnete tipko 
za potrditev → kategorijo zvonjenja → 
melodijo zvonjenja.

9. Pritisnite <Opcije> → Shrani.

Uporaba naprednih funkcij pošiljanja 
sporočil
Naučite se ustvariti predloge in z njimi nova 
sporočila.

Ustvarjanje besedilne predloge
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → 

Predloge → Predloge besedil.
2. Izberite prazno mesto, da odprete okno nove 

predloge.
3. Vnesite besedilo in pritisnite tipko za 

potrditev, da shranite predlogo.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → 

Predloge → Predloge za večpredstavno 
sporočilo.

2. Pritisnite <Opcije> → Ustvari, da odprete 
okno nove predloge.

3. Ustvarite večpredstavnostno besedilo z zadevo 
in želenimi priponkami in jo nato uporabite kot 
predlogo. str. 25 .

4. Pritisnite <Opcije> → Shrani v → Predloge, 
da shranite predlogo.

Vstavljanje besedilnih predlog v nova 
sporočila
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → 

Ustvari novo sporočilo → vrsta sporočila.
2. V polju za vnos besedila pritisnite <Opcije> → 

Vstavi → Predloga → predloga.
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Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne 
predloge
1. V menijskem načinu izberite Sporočila → 

Predloge → Predloge za večpredstavno 
sporočilo.

2. Pomaknite se do želene predloge in pritisnite 
<Opcije> → Uredi.
Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno 
sporočilo.

Uporaba naprednih funkcij poslušanja 
glasbe
Naučite se pripraviti glasbene datoteke, ustvarjati 
sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom 
Samsung PC Studio
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Povezave z osebnim računalnikom → 
Shranjevalna naprava.

2. S kablom za prenos podatkov povežite 
večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik.

3. Zaženite program Samsung PC Studio in 
kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
Za več informacij si oglejte pomoč programa 
Samsung PC Studio.

Sinhronizacija telefona s programom 
Windows Media Player
1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Povezave z osebnim računalnikom → 
Predvajalnik.
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3. S kablom za prenos podatkov povežite 
večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik z 
nameščenim predvajalnikom Windows Media 
Player.
Ko sta povezana, se v računalniku odpre 
pojavno okno.

4. Odprite predvajalnik Windows Media Player, 
da sinhronizirate glasbene datoteke.

5. Uredite ali vnesite ime telefona v pojavno 
okno (če je treba).

6. Izberite in povlecite želene glasbene datoteke 
na seznam za sinhronizacijo.

7. Kliknite Sinhroniziraj.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško 
kartico
1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Povezave z osebnim računalnikom → 
Pomnilnik.

3. S kablom za prenos podatkov povežite 
večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik.
Ko sta povezana, se v računalniku odpre 
pojavno okno.

4. Odprite mapo, da si ogledate datoteke.
5. Kopirajte datoteke iz računalnika na 

pomnilniško kartico.

Ustvarjanje seznama predvajanja
1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite Glasba → 

Seznami predvajanja.
3. Pritisnite <Opcije> → Ustvari seznam 

predvajanja.
4. Vnesite naslov za nov seznam predvajanja 

in pritisnite tipko za potrditev.
5. Izberite nov seznam predvajanja.
6. Pritisnite <Opcije> → Dodaj → Posnetki.
7. Izberite datoteke, ki jih želite vključiti, in 

pritisnite <Dodaj>.
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Prilagajanje nastavitev predvajalnika 
glasbe
Naučite se prilagoditi nastavitve predvajanja in 
zvoka svojega predvajalnika glasbe.
1. V menijskem načinu izberite Glasba.
2. Pritisnite <Opcije> → Nastavitve.
3. Prilagodite nastavitve svojega predvajalnika 

glasbe. 
4. Pritisnite <Shrani>.

Snemanje pesmi z UKV-radia
1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski 

vhod telefona.
2. V menijskem načinu izberite FM radio.
3. Za vklop UKV-radia pritisnite tipko za potrditev.
4. Pritisnite <Opcije> → Snemaj, da začnete 

snemati.

5. Ko končate snemanje, pritisnite tipko za 
potrditev ali <Končaj>. Glasbena datoteka se 
bo shranila v Posnetki radio FM (Moje 
datoteke → Glasba).

Samodejno shranjevanje radijskih postaj
1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski 

vhod telefona.
2. V menijskem načinu izberite FM radio.
3. Za vklop UKV-radia pritisnite tipko za potrditev.
4. Pritisnite <Opcije> → Samodejno iskanje 

postaj.
5. Za potrditev pritisnite <Da> (če je treba).

Radio samodejno poišče in shrani radijske 
postaje, ki so na voljo.

Funkcija snemanja je namenjena le 
glasovnemu snemanju. Kakovost posnetka 
bo precej nižja kot pri digitalni predstavnosti.
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in aplikacij

 Naučite se uporabljati orodja in dodatne aplikacije
svojega mobilnega telefona.

Uporaba brezžične funkcije Bluetooth
Naučite se povezati telefon z drugimi brezžičnimi 
napravami za izmenjavanje podatkov in uporabe 
prostoročnih funkcij.

Vklapljanje brezžične funkcije Bluetooth
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Bluetooth.
2. Pritisnite <Opcije> → Nastavitve.
3. Pomaknite se navzdol do Vključi.
4. Pomaknite se v levo ali desno do Vključeno.
5. Če želite drugim napravam dovoliti, da najdejo 

vaš telefon, se pomaknite navzdol in v levo ali 
desno do Vključeno.
Če izberete Osebne, se pomaknite navzdol in 
nastavite trajanje vidnosti svojega telefona.

6. Pritisnite <Shrani>. 
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Iskanje in povezovanje z drugimi 
napravami, ki podpirajo tehnologijo 
Bluetooth
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Bluetooth → Poišči novo napravo.
2. Pomaknite se do naprave in pritisnite <Izberi>.
3. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije 

Bluetooth ali kodo PIN za funkcijo Bluetooth 
druge naprave, če jo ima, in pritisnite <OK>.
Ko lastnik druge naprave vpiše isto kodo ali 
sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.

Pošiljanje podatkov prek brezžične 
funkcije Bluetooth
1. V eni od aplikacij v telefonu izberite datoteko 

ali element, ki ga želite poslati.
2. Pritisnite <Opcije> → Pošlji vizitko preko ali 

Pošlji prek → Bluetooth (pri pošiljanju podatkov 
o stikih določite, katere podatke želite poslati).

Sprejemanje podatkov z brezžično 
funkcijo Bluetooth
1. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth 

in pritisnite <OK> (če je treba).
2. Pritisnite <Da> in tako potrdite, da ste 

pripravljeni sprejeti podatke iz druge naprave 
(če je treba).

Uporaba načina oddaljene SIM
V načinu oddaljene SIM lahko kličete ali sprejemate 
klice samo s povezanim kompletom Bluetooth za 
prostoročno telefoniranje v avtomobilu prek kartice 
SIM ali USIM v svojem telefonu.

Način oddaljene SIM aktivirate tako:

1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 
Bluetooth.

2. Pritisnite <Opcije> → Nastavitve.
3. Pomaknite se navzdol do Način oddaljene SIM.
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4. Pomaknite se v levo ali desno do Vključeno.
5. Pritisnite <Shrani>. 
Če želite uporabiti način oddaljene SIM, s 
kompleta Bluetooth za prostoročno telefoniranje 
v avtomobilu zaženite povezavo Bluetooth.

Aktiviranje in pošiljanje sporočila SOS
Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč tako, da 
pošljete sporočilo SOS.

1. V menijskem načinu izberite Sporočila → 
Sporočila v sili → Možnosti za pošiljanje.

2. Pomaknite se v levo ali desno do Vključeno.
3. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za 

potrditev, da odprete seznam prejemnikov.

4. Pritisnite tipko za potrditev, da odprete 
seznam stikov.

5. Pomaknite se do stika in pritisnite tipko za 
potrditev.

6. Izberite številko (če je treba).
7. Ko končate izbirati stike, pritisnite <Opcije> → 

Dodaj, da se vrnete na seznam prejemnikov.
8. Pritisnite <Opcije> → Shrani, da shranite 

prejemnike.
9. Pomaknite se navzdol in določite, kolikokrat 

naj telefon ponovi pošiljanje sporočila SOS.
10.Pritisnite <Shrani> → <Da>.
Če želite poslati sporočilo SOS, morajo biti tipke 
zaklenjene. Štirikrat pritisnite [ / ].

Komplet Bluetooth za prostoročno 
telefoniranje v avtomobilu mora biti 
pooblaščen. Za pooblastitev pritisnite 
<Opcije> → Potrdi napravo.

Ko pošljete sporočilo SOS, so vse funkcije 
začasno zaustavljene, dokler ne pritisnete 
[ ].
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Aktiviranje mobilnega sledilnika
Ko nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM, 
mobilni sledilnik samodejno pošlje številko stika 
dvema prejemnikoma in vam tako pomaga najti 
vaš telefon.
Mobilni sledilnik aktivirate tako:
1. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 

Varnost → Mobilni sledilnik.
2. Vnesite geslo in pritisnite <OK>.
3. Pomaknite se v levo ali desno do Vključeno.
4. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za 

potrditev, da odprete seznam prejemnikov.
5. Pritisnite tipko za potrditev, da odprete 

seznam stikov.
6. Pomaknite se do stika in pritisnite tipko 

za potrditev.
7. Izberite številko (če je treba).

8. Ko izberete stike, pritisnite <Opcije> → 
Dodaj, da se vrnete na seznam prejemnikov.

9. Pritisnite <Opcije> → Shrani, da shranite 
prejemnike.

10. Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite <Opcije> → Shrani → <Sprejmi>.

Snemanje in predvajanje glasovnih 
beležk
Naučite se delati s snemalnikom zvoka telefona.

Snemanje glasovnih beležk
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Snemanje glasu.
2. Za začetek snemanja pritisnite tipko za 

potrditev.
3. Besedilo beležke povejte v mikrofon.
4. Ko končate, potisnite tipko za pomikanje navzdol.
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Predvajanje glasovne beležke
1. Na zaslonu snemalnika zvoka pritisnite 

<Opcije> → Pojdi v Moji govorni posnetki.
2. Izberite datoteko.
3. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje 

tipke:

Urejanje slik
Naučite se urejati slike in uporabljati zabavne učinke.

Dodajanje učinkov slikam
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Urejevalnik slik.
2. Pritisnite <Opcije> → Nova slika → Odpri ali 

Posnemi fotografijo.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <Naloži>.
5. Pritisnite <Opcije> → Učinki → možnost učinka.
6. Izberite različico učinka, ki ga želite uporabiti, 

in pritisnite <Končano>. Pri nekaterih učinkih 
prilagodite raven.
Če želite določenemu delu slike dodati učinek 
zameglitve, premaknite pravokotnik ali mu 
spremenite velikost in pritisnite <Opcije> → 
Končano.

Tipka Funkcija
Tipka za 
potrditev

Začasno prekine ali nadaljuje 
predvajanje

/ Z njo prilagodite glasnost

Navi-
gacijske 
tipke

• Levo: pomaknete se nazaj 
v datoteki

• Desno: pomaknete se naprej 
v datoteki

• Dol: zaustavite predvajanje
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7. Ko dodate učinke, pritisnite <Opcije> → 
Shrani kot → <Da>.

8. Vnesite novo ime datoteke za sliko 
in pritisnite <Opcije> → Shrani.

Prilagajanje slike
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Urejevalnik slik.
2. Pritisnite <Opcije> → Nova slika → Odpri 

ali Posnemi fotografijo.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <Naloži>.
5. Pritisnite <Opcije> → Nastavi → možnost 

prilagajanja (svetlost, kontrast ali barva).
Če želite, da se slika prilagodi samodejno, 
izberite Samodejna izravnava nivojev.

6. Prilagodite sliko po želji in pritisnite 
<Končano>.

7. Ko končate prilagajanje, pritisnite <Opcije> → 
Shrani kot → <Da>.

8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite 
<Opcije> → Shrani.

Spreminjanje slike
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Urejevalnik slik.
2. Pritisnite <Opcije> → Nova slika → Odpri 

ali Posnemi fotografijo.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <Naloži>.
5. Pritisnite <Opcije> → Transformacija → 

Spremeni velikost, Obrni ali Zrcali.
6. Sliko zavrtite ali obrnite po želji in pritisnite 

<Končano>.
Če želite sliki spremeniti velikost, izberite 
velikost → <Da> in preskočite na 7. korak.
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7. Ko končate spreminjanje, pritisnite <Opcije> → 
Shrani kot → <Da>.

8. Vnesite novo ime datoteke za sliko 
in pritisnite <Opcije> → Shrani.

Obrezovanje slike
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Urejevalnik slik.
2. Pritisnite <Opcije> → Nova slika → Odpri ali 

Posnemi fotografijo.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <Naloži>.
5. Pritisnite <Opcije> → Obreži.
6. Pomaknite pravokotnik nad področje, ki ga želite 

obrezati, in pritisnite <Opcije> → Končano.
Če želite pravokotniku spremeniti velikost ali 
obliko, pritisnite <Opcije> → Spremeni 
velikost ali Oblika.

7. Pritisnite <Opcije> → Shrani kot → <Da>.
8. Vnesite novo ime datoteke za sliko in pritisnite 

<Opcije> → Shrani.

Vstavljanje vizualnih učinkov
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Urejevalnik slik.
2. Pritisnite <Opcije> → Nova slika → Odpri ali 

Posnemi fotografijo.
3. Izberite sliko ali posnemite novo fotografijo.
4. Pritisnite <Naloži>.
5. Pritisnite <Opcije> → Vstavi → vizualna 

funkcija (okvir, slika, izrezek, ikona čustev ali 
besedilo).

6. Izberite vizualno funkcijo ali vnesite besedilo.
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7. Premaknite dodano sliko (če je treba).
Če želite dodani sliki spremeniti velikost ali jo 
zavrteti, pritisnite <Opcije> → Spremeni 
velikost ali Obrni.

8. Pritisnite <Končano> ali <Opcije> → 
Končano.

9. Ko dodate vizualne funkcije, pritisnite 
<Opcije> → Shrani kot → <Da>.

10.Vnesite novo ime datoteke za sliko in 
pritisnite <Opcije> → Shrani.

Uporaba iger in aplikacij, ki jih 
omogoča tehnologija Java
Naučite se uporabljati aplikacije in igrati igre, ki 
jih omogoča visokokakovostna tehnologija Java.

Igranje iger
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Igre in več.
2. S seznama izberite igro in sledite navodilom 

na zaslonu.

Zagon aplikacij
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Igre in več → aplikacija.
2. Pritisnite <Opcije> za dostop do različnih 

možnosti in nastavitev aplikacije.

Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo 
glede na ponudnika storitev ali regijo. 
Kontrolniki in možnosti iger se lahko 
razlikujejo.
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Ogledovanje svetovne ure
Naučite se pogledati, koliko je ura v neki drugi državi 
ali mestu, in prikazati različne čase na zaslonu.

Ogledovanje svetovne ure
1. V menijskem načinu izberite Organizator → 

Svetovna ura.
2. Pomaknite se navzdol do ure v sredini.
3. Pomaknite se v levo ali desno do časovnega 

pasu.
4. Pomaknite se navzdol do spodnje ure.
5. Pomaknite se v levo ali desno do časovnega 

pasu.
6. Če želite shraniti svetovno uro, pritisnite tipko 

za potrditev.

Dodajanje svetovne ure na zaslon
V načinu prikaza dveh ur si lahko na zaslonu 
ogledate uri z dvema različnima časovnima 
pasoma.

Ko ste shranili svetovne ure:

1. V menijskem načinu izberite Organizator → 
Svetovna ura.

2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite 
dodati, in pritisnite <Opcije> → Označi kot 
drugo uro.

3. V menijskem načinu izberite Nastavitve → 
Prikaz in svetloba → Domači zaslon.

4. Pomaknite se v levo ali desno do Slike.
5. Pomaknite se navzdol do Ura in pritisnite 

tipko za potrditev.
6. Pomaknite se v levo ali desno do Dve in 

pritisnite <Shrani>.
7. Pritisnite <Shrani>.

Poletni čas nastavite tako, da pritisnete 
<Opcije> → Uporabi poletni čas → 
časovni pasovi.
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Nastavljanje in uporaba alarmov
Naučite se nastaviti in upravljati alarme za 
pomembne dogodke.

Nastavljanje novega alarma
1. V menijskem načinu izberite Alarmi.
2. Pomaknite se do praznega mesta za alarm in 

pritisnite tipko za potrditev.
3. Nastavite podrobnosti alarma.

Kot ton alarma lahko nastavite UKV-radio ali 
nek drug zvok.

4. Pritisnite <Shrani> ali <Opcije> → Shrani.

Zaustavitev alarma
Ko alarm zazvoni, naredite naslednje:

• Pritisnite <OK> ali katero koli tipko, da alarm 
zaustavite brez dremeža.

• Pritisnite <OK>, da zaustavite alarm z dremežem, 
ali pa pritisnite <Dremež> ali katero koli tipko, da 
utišate alarm med dremežem.

Izključitev alarma
1. V menijskem načinu izberite Alarmi.
2. Pomaknite se do alarma, ki ga želite izključiti, 

in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se navzdol (če je treba).
4. Pomaknite se v levo ali desno do Izključeno.
5. Pritisnite <Shrani>.

S funkcijo za samodejni vklop telefon 
nastavite, da se samodejno vklopi in aktivira 
alarm ob določenem času, tudi če je 
izklopljen.



50

U
poraba orodij in aplikacij

Uporaba računala
1. V menijskem načinu izberite Organizator → 

Računalo.
2. Osnovne matematične operacije izvedete 

s tipkami, ki ustrezajo želeni operaciji na 
prikazu v računalu.

Pretvarjanje valut ali meritev
1. V menijskem načinu izberite Organizator → 

Pretvornik → vrsta pretvorbe.
2. V ustrezna polja vnesite valute ali meritve in 

enote.

Nastavljanje odštevalnika
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Števec.
2. Pritisnite <Nastavi>.
3. Vnesite ure ali minute za odštevanje in 

pritisnite <OK>.
4. Za začetek ali začasno prekinitev odštevanja 

pritisnite tipko za potrditev.
5. Ko se odštevanje konča, pritisnite <OK>, 

da zaustavite opozorilo.

Uporaba štoparice
1. V menijskem načinu izberite Aplikacije → 

Štoparica.
2. Za začetek in snemanje časov krogov 

pritisnite tipko za potrditev.
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3. Ko končate, pritisnite <Končaj>.
4. Pritisnite <Ponastavi>, da počistite 

zabeležene čase.

Ustvarjanje novega opravila
1. V menijskem načinu izberite Organizator → 

Naloge.
2. Pritisnite <Ustvari>.
3. Vnesite podrobnosti opravila.
4. Pritisnite <Shrani> ali <Opcije> → Shrani.

Ustvarjanje besedilne beležke
1. V menijskem načinu izberite Organizator → 

Beležka.
2. Pritisnite <Ustvari>.
3. Vnesite besedilo beležke.
4. Pritisnite <Opcije> → Shrani.

Upravljanje koledarja
Naučite se spremeniti pogled koledarja in ustvariti 
nove dogodke.

Spreminjanje pogleda koledarja
1. V menijskem načinu izberite Organizator → 

Koledar.
2. Pritisnite <Opcije> → Prikaži po → Dan ali 

Teden.

Ustvarjanje dogodka
1. V menijskem načinu izberite Organizator → 

Koledar.
2. Pritisnite <Opcije> → Ustvari → vrsta 

dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Pritisnite <Shrani> ali <Opcije> → Shrani.



a

Odpravljanje težav
Če imate težave z mobilnim telefonom, poskusite z naslednjimi postopki za odpravljanje težav, preden se 
obrnete na strokovno pomoč.

Med uporabo telefona se lahko prikažejo 
naslednja sporočila:

Sporočilo Težavo poskusite rešiti tako:
Vstavite 
kartico SIM

Preverite, ali je kartica SIM pravilno 
vstavljena.

Zapora 
telefona

Ko je omogočena možnost 
Zaklepanje telefona, morate vnesti 
geslo telefona.

Vnesi PIN

Pri prvi uporabi telefona ali ko je 
omogočena možnost za vnos kode 
PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste 
jo dobili skupaj s kartico SIM. To 
funkcijo onemogočite z menijem 
Zaklepanje PIN.

Vnesi PUK

Kartica SIM je blokirana. To se 
običajno zgodi, če večkrat vnesete 
napačno kodo PIN. Vpišite kodo 
PUK, ki ste jo dobili od ponudnika 
storitve. 

Sporočilo Težavo poskusite rešiti tako:
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Telefon prikaže »Napaka omrežja« ali »Ni omrežja«.

• Na območjih s šibkim signalom ali slabim 
sprejemom boste morda izgubili sprejem. 
Premaknite se in poskusite znova.

• Nekaterih funkcij ne morete uporabljati, če niste 
naročeni. Za podrobnosti se obrnite na svojega 
ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa ni bila poklicana.

• Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje: [ ].
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje 

mobilne telefonije.
• Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore 

klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne more priklicati.

• Preverite, ali je telefon vklopljen.
• Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje 

mobilne telefonije.
• Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore 

klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne sliši.

• Preverite, ali morda ne pokrivate vgrajenega 
mikrofona z roko.

• Mikrofon mora biti blizu vaših ust.
• Če uporabljate slušalke, preverite, ali so 

pravilno povezane.

Telefon zapiska, ikona za baterijo pa utripa.

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte 
baterijo, da boste lahko uporabljali telefon.
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Zvočna kakovost klica je slaba.

• Preverite, ali morda ne pokrivate notranje 
antene telefona.

• Na območjih s šibkim signalom ali slabim 
sprejemom boste morda izgubili sprejem. 
Premaknite se in poskusite znova.

Izbrali ste vizitko osebe, ki jo želite poklicati, 
vendar pa ta ni bila poklicana.

• Preverite, ali je na seznamu vizitk shranjena 
pravilna številka.

• Če je potrebno, številko ponovno vnesite 
in shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon 
včasih sam izklopi.

• Pola baterije sta morda umazana. Zlata 
kontakta obrišite s čisto, mehko krpo in 
ponovno poskusite napolniti baterijo.

• Če se baterija ne napolni več popolnoma, 
jo odstranite v skladu s predpisi in zamenjajte 
z novo.

Telefon je vroč na otip.

Ko hkrati uporabljate več aplikacij, telefon 
potrebuje več napajanja in se lahko segreje.
To je običajno in ne bi smelo vplivati na 
življenjsko dobo ali delovanje telefona.
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Kazalo
alarmi

deaktiviranje, 49
ustavitev, 49
ustvarjanje, 49

Bluetooth
aktivacija, 40
pošiljanje podatkov, 41
sprejemanje podatkov, 41

barva grafične podobe 23

baterija
nameščanje, 16
opozarjanje na prazno 
baterijo, 19
polnjenje, 18

beležka
glejte besedilo ali glasovna 
beležka

besedilo
sporočila, 25
ustvarjanje beležk, 51
ustvarjanje opravil, 51
vnašanje, 26

bližnjice 23

bližnjične tipke
glejte bližnjice

brskalnik
glejte spletni brskalnik

fotografije
fotografiranje, 28
ogledovanje, 28

glasnost
glasnost klica, 24
glasnost tona tipk, 22

glasovne beležke
predvajanje, 44
snemanje, 43

internet
glejte spletni brskalnik

Java
dostopanje do aplikacij, 47
zagon iger, 47

kartica SIM 16
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klici
dodatni klici, 33
iz Imenika, 34
klicanje neodgovorjenih 
klicev, 32
klicanje, 24
mednarodne številke, 34
napredne funkcije, 32
ogledovanje 
neodgovorjenih, 32
osnovne funkcije, 24
sprejem dodatnih klicev, 33
sprejem zadržanega 
klica, 33
sprejem, 24
večosebni, 33
zadnje številke, 32
zadrževanje, 33

koledar
glejte orodja, koledar

konferenčni klici
glejte klici, večosebni

melodija zvonjenja 22

mobilni sledilnik 43

odštevalnik
glejte orodja, odštevalnik

opravilo
glejte orodja, opravilo

orodja
alarm, 49
koledar, 51
odštevalnik, 50
opravilo, 51
pretvornik, 50
računalo, 50
štoparica, 50
urejevalnik slik, 44

pomnilniška kartica 19

predloge
besedilne, 36
večpredstavnostne, 36
vstavljanje, 36

predvajalnik glasbe
poslušanje glasbe, 29
prilagajanje, 39
sinhroniziranje, 37
ustvarjanje seznamov 
predvajanja, 38

pretvornik
glejte orodja, pretvornik

profil Odklopljen 21

računalo
glejte orodja, računalo

radio
glejte UKV-radio
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Samsung PC Studio 37

slika za ozadje 23

slike 44
obrezovanje, 46
prilagajanje, 45
spreminjanje, 45
uporaba učinkov, 44
vstavljanje vizualnih 
funkcij, 46

slušalke 24

spletni brskalnik
dodajanje zaznamkov, 31
zagon domače strani, 31

sporočila
ogled besedilnih, 27
ogled e-poštnih, 27
ogled 
večpredstavnostnih, 27

pošiljanje besedilnih, 25
pošiljanje e-poštnih, 25
pošiljanje 
večpredstavnostnih, 25

sporočilo SOS 42

stiki
dodajanje, 27
iskanje, 27
ustvarjanje skupin, 35

svetovna ura
nastavljanje dvojnega 
prikaza, 48
ogledovanje, 48

štoparica
glejte orodja, štoparica

tihi profil 22

toni tipk 22

UKV-radio
poslušanje, 29
shranjevanje postaj, 39

večpredstavnost
glejte sporočila

videoposnetki
ogledovanje, 29
snemanje, 28

vizitke 34

zaklepanje
glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 24

Windows Media Player 37





Izjava o skladnosti (R&TTE)
Mi,     Samsung Electronics,

S polno odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek

GSM mobilni telefon: B2100
na katerega se izjava nanaša, v skladu z naslednjimi standardi 
in/ali normativnimi dokumenti.

VARNOST EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski 
testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi 
zahtevami Direktive 1999/5/ES.

V členu 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so 
podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/ES, so bili 
opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

In je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.02.27    Yong-Sang Park / S. Direktor
(mesto in datum) (ime in podpis pooblaščene osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko 
servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite 
prodajalca, kjer ste kupili telefon.
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