
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

S202 GSM mobilni telefon 

Navodila za uporabo 



Pravne informacije 
 

Avtorske pravice © ZTE Corporation 

Vse pravice pridrţane. 

Brez predhodnega dovoljenja podjetja ZTE Corporation se noben del teh navodil ne sme 
reproducirati, prevajati ali uporabljati v kateri koli obliki ali na kakršen koli način, elektronski ali 
mehanski, vključno s fotokopiranjem ali preko mikrofilma. 

Ta navodila za uporabo so izdana s strani podjetja ZTE Corporation. Brez predhodne najave si 
pridruţujemo pravico do sprememb, tiskarskih napak ali posodobitev specifikacij. 

Različica: R1.0 



Navodila za uporabo 

Varnost 
Da bi zaščitili vaš mobilni telefon pred nepooblaščeno uporabo, vam svetujemo, da izvedete 
naslednje varnostne ukrepe: 

o Nastavite PIN kodo SIM kartice 
o Nastavite zaklepno kodo mobilnega telefona 
o Nastavite omejitve klicev 

Varnostni ukrepi 
V tem delu so pomembne informacije glede varnosti in učinkovite uporabe. Prosimo, da pred 
prvo uporabo preberete te informacije. 

Operativni ukrepi 

o Prosimo, da vaš telefon uporabljate pravilno. Ko kličete ali sprejemate klic, telefon drţite 
pokonci, kot bi drţali klasični telefon. Zagotovite, da bo telefon, med klicem, od telesa 
odmaknjen vsaj 2.5 centimetra. 

o Med uporabo se ne dotikajte antene mobilnega telefona. Če se med pogovorom dotikate 
antene lahko to vpliva na kakovost klica, telefon pa lahko deluje z večjo močjo, kot pri 
normalni uporabi. 

o Nekateri ljudje lahko doţivijo epileptični napad ali izgubijo zavest, če so izpostavljeni 
utripajoči luči, na primer med gledanjem televizije ali igranjem video iger. Če ste doţiveli 
napad ali izgubili zavest, ali če ima kdo v druţini  podobne teţave, se pred igranjem 
video iger ali vklopom funkcij, ki uporabljajo utripajočo luč, o tem posvetujte z vašim 
osebnim zdravnikom (funkcije z utripajočo lučjo niso na voljo na vseh produktih). 

o Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok. Telefon lahko povzroči poškodbe, če se 
uporablja kot igrača. 

Ukrepi med vožnjo 

o Bodite pozorni na varnost v prometu. Preverite zakone in pravila, če lahko med voţnjo 
uporabljate mobilni telefon. Vedno upoštevajte pravila in zakone. 

o Uporabljajte prostoročno funkcijo, če je na voljo. 
o Če pogoji to zahtevajo in dopuščajo, ustavite vozilo preden kličete ali sprejmete klic. 

Ukrepi za medicinske naprave in ustanove 

o Ko uporabljate mobilni telefon v bliţini srčnih spodbujevalnikov, naj bo mobilni telefon od 
srčnega spodbujevalnika vedno oddaljen vsaj 20 cm. Telefona ne nosite v prsnem ţepu. 
Da zmanjšate moţnost za nastanek motenj, za pogovore uporabljajte uho, ki je 
nasprotno od srca. Telefon takoj izključite, če je to potrebno. 

o Nekateri telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če bi telefon 
motil delovanje slušne naprave, se posvetujte z izdelovalcem slušne naprave o moţnih 
alternativah. Če uporabljate katere koli druge medicinske pripomočke ali naprave, se 
posvetujte z izdelovalcem naprave in preverite, če je naprava ustrezno zaščitena pred 
radio frekvenčnimi motnjami.  

o V zdravstvenih ustanovah ali bolnišnicah ali drugih podobnih ustanovah, preverite, če je 
uporaba mobilnega telefona dovoljena. Mobilni telefon izklopite, če to zahtevajo. 



Mobilni telefon 

o Uporabljajte originalno dodatno opremo ali dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec 
mobilnega telefona. Uporaba katere koli druge dodatne opreme lahko vpliva na lastnosti 
mobilnega telefona, lahko poškoduje vaš mobilni telefon, predstavlja nevarnost vašemu 
zdravju ali krši lokalne predpise in zakone o uporabi telefonske in terminalske opreme. 

o Mobilni telefon pred čiščenjem najprej ugasnite. Za čiščenje uporabljajte malo vlaţno 
krpo ali antistatično krpo. Ne uporabljajte suhe krpe ali elektrostatične krpe. Ne 
uporabljajte kemikalij ali brusnih čistil, ker lahko poškodujejo vaš mobilni telefon. 

o Ker vaš mobilni telefon lahko ustvari elektromagnetno polje, ga ne postavljajte v bliţino 
magnetnih predmetov, kot so računalniški diski. 

o Uporaba mobilnega telefona v bliţini naprav, kot so televizijski sprejemnik, telefon, radio 
ali osebni računalnik, lahko povzroči motnje. 

o Vašega mobilnega telefona ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi, niti ga ne shranjujte 
na vročih mestih. Visoke temperature lahko zmanjšajo ţivljenjsko dobo elektronskih 
naprav. 

o Telefon naj bo vedno suh. Katera koli tekočina lahko poškoduje mobilni telefon.  
o Telefona ne mečite, ne tolcite z njim, z njim ne ravnajte grobo, ne upogibajte ga. Grobo 

ravnanje lahko poškoduje notranje električno vezje. 
o Telefona ne povezujte z nezdruţljivo dodatno opremo. 
o Telefona in baterije ne razstavljajte. 
o Telefona ne shranjujte skupaj z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali. 
o Telefona ne polnite brez vstavljene baterije. 

Ukrepi za elektronske naprave 

Nekatere elektronske naprave so dovzetne na elektromagnetne motnje, ki jih oddaja mobilni 
telefon, če je neustrezno zaščiten, kot so elektronski sistemi v vozilu. Prosimo posvetujte se s 
proizvajalcem naprave, preden uporabljate mobilni telefon v bliţini takih naprav. 

Varnost in splošna uporaba v vozilih 

Brezţični prenosi naj ne bi imeli vpliva na zračne blazine, zavore, sistem za nadzor hitrosti in 
sistem za izpust olja. Če boste naleteli na probleme pri prej omenjenih sistemih, prosimo stopite 
v stik s proizvajalcem vašega avtomobila. Mobilnega telefona ne odlagajte na površino, kjer se 
nahaja varnostna napihljiva blazina, kajti v primeru, da bi se sproţila, bi lahko telefon z veliko 
hitrostjo priletel v potnike v vozilu in jih poškodoval. Mobilni telefon izključite na mestih za 
dolivanje goriva, enako velja za prostore, kjer je uporaba dvosmernega radia prepovedana. 

Varnost v letalu 

Mobilni telefon izključite pred vzletom letala. Da bi zaščitili komunikacijski sistem letala, je 
uporaba mobilnega telefona med letom prepovedana. Varnostni predpisi zahtevajo, da imate za 
uporabo mobilnega telefona, ko je letalo na tleh, za to potrebno dovoljenje posadke letala. Če 
ima vaš mobilni telefon funkcijo, ki omogoča, da se telefon samodejno priţge, preverite, da se to 
ne bi naredilo ravno med poletom. 

Uporaba baterije 

o Ne ustvarjate kratkega stika, ker to lahko privede do pregretja ali vţiga. 
o Baterije ne shranjujte v vročih prostorih, ne mečite je v ogenj, ker to lahko privede do 

eksplozije. 
o Ne razstavljajte ali popravljajte baterije, ker to lahko privede do iztekanja tekočine, 

pregretja, eksplozije ali vţiga baterije. 
o Če baterije dalj časa ne boste uporabljali, jo shranite na hladno in suho mesto. 



o Baterijo je moč napolniti več sto krat, vendar se bo sčasoma iztrošila. Ko bo čas 
delovanja (čas pogovorov in čas pripravljenosti) opazno krajši od običajnega, je čas za 
menjavo baterije. 

o Prenehajte uporabljati polnilec ali baterijo, če sta poškodovana ali kaţeta znake staranja. 
o Iztrošene baterije vrnite proizvajalcu ali jih zavrzite v skladu z lokalnimi okoljskimi pravili. 

Iztrošene baterije ne odlagajte skupaj s hišnimi odpadki. 
o Uporabljajte originalne baterije, ki jih je odobril proizvajalec mobilnega telefona. Uporaba 

neoriginalnih baterij lahko vpliva na delovanje telefona ali predstavlja nevarnost za 
zdravje, eksplozijo, itd. 

 Opozorilo: 

Če je baterija poškodovana je ne praznite. Če bi tekočina prišla v stik z očmi ali koţo, jih 
temeljito izperite s čisto vodo in se o nadaljnjih ukrepih posvetujte z vašim zdravnikom. 

Omejitev odgovornosti 
ZTE podjetje ni odgovorno za nikakršno izgubo dobička ali neposredne, posebne, naključne ali 
posledične škode, ki bi izhajale ali bi bile v povezavi z uporabo tega produkta, četudi je bilo ali ni 
bilo podjetje ZTE obveščeno, vedelo ali bi moralo vedeti za moţnost nastanka škode. Uporabnik 
naj se nanaša na priloţeno garancijsko izjavo za popolne garancijske in servisne informacije. 

 Opombe: 

Slike in ikone prikazane v tem uporabniškem priročniku so samo shematske ilustracije za 
ponazoritev funkcij. Če so v neskladju z vašim mobilnim telefonom, prosimo upoštevajte vaš 
mobilni telefon kot referenco. Če pride do neskladja v uporabniškem priročniku zaradi 
nadgradnje funkcij mobilnega telefona, prosimo sledite javnim informacijam podjetja ZTE 
Corporation. 

Pred prvo uporabo 
 

Vstavljanje in odstranjevanje baterije 

Vstavljanje baterije 

1. Odstranite pokrovček baterije 
2. Previdno vstavite baterijo. Pazite na poravnavo zlato obarvanih kontaktov baterije in 

telefona. Baterijo jo moč vstaviti v telefon samo na en način. 
3. Zaprite pokrovček baterije. Preverite, da je pokrovček baterije popolnoma in pravilno 

zaprt. 

  

 



Odstranjevanje baterije 
 

1. Odstranite pokrovček baterije 
2. Na zgornji strani pritisnite na baterijo, na spodnji strani jo dvignite in jo izvlecite iz 

podnoţja. 
3. Zaprite pokrovček baterije. Preverite, da je pokrovček pravilno in popolnoma zaprt. 

 

 

 Opombe: 

Pred odstranjevanjem baterije preverite, da je mobilni telefon ugasnjen in, da je električni 
polnilec izklopljen iz telefona. Pred polnjenjem preverite, da je v telefonu vstavljena baterija. 

 

Polnjenje baterije 
Polnjenje je mogoče, ko je mobilni telefon ugasnjen ali priţgan. Pred polnjenjem preverite, da je 
v telefonu vstavljena baterija. 

 

1. Priključite polnilec. 
2. Ko je polnjenje končano najprej izključite polnilec iz električne vtičnice, nato ga izključite 

iz telefona. 
 

 Opombe: 

Če je baterija preveč izpraznjena, se bo indikator baterije prikazal šele po nekaj minutah, ko 
boste priključili polnilec. 

 



Indikator stanja napolnjenosti baterije 

 

 

Opozorilo na skoraj prazno baterijo 

Telefon vas bo opozoril in na zaslonu prikazal sporočilo, ko bo baterija skoraj prazna. Če se 
med klicem pojavi opozorilo na skoraj prazno baterijo, priključite mobilni telefon na polnilec, v 
nasprotnem primeru bo klic prekinjen, telefon se bo ugasnil. 

 

Vstavljanje in odstranjevanje SIM kartice 

 

1. Vstavljanje SIM kartice: odstranite pokrovček baterije. SIM kartico poloţite na telefon, 
kot je prikazano na sliki. Zlato obarvani kontakti kartice naj bodo obrnjeni navzdol. Sim 
kartico popolnoma neţno potisnite v podnoţje. Prirezan del kartice naj bo v zgornjem 
levem kotu. 

2. Odstranjevanje SIM kartice: Zgornji del SIM kartice rahlo privzdignite, nato izvlecite 
kartico. 

 

Vklop in izklop telefona  
 

Za vklop mobilnega telefona pritisnite in drţite Rdeči gumb. 

Za izklop mobilnega telefona, v stanju pripravljenosti pritisnite in drţite Rdeči gumb. 

 

Vaš telefon 
 

Stanje pripravljenosti 
Če je telefon priţgan, izbran pa ni noben meni, je telefon v stanju pripravljenosti. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Glavni zaslon 
 

 

 

1. Omreţni signal 
2. Statusna vrstica 
3. Stanje baterije 
4. Ime omreţnega operaterja 
5. Ura 
6. Datum 

 



Ikone 
 

 Stanje baterije 

 Omreţni signal 

 Novo SMS sporočilo 

  

(utripa) 
SMS sporočila so polna 

 Neodgovorjen klic 

 Tipkovnica je zaklenjena 

 Slušalke so priključene 

 Novo SMS sporočilo, ko je tipkovnica zaklenjena 

 Neodgovorjen klic, ko je tipkovnica zaklenjena 

 
Novo SMS sporočilo in neodgovorjen klic, ko je 
tipkovnica zaklenjena 

 

Funkcije tipk 
 

Funkcija Opis 

Potrditvena tipka (zelena) Pritisnite, če ţelite opraviti klic. 

Pritisnite, če ţelite odgovoriti na klic, ko telefon zvoni. 

V stanju pripravljenosti pritisnite, če ţelite odpreti 
seznam klicev. 

Med operacijami, pritisnite, da potrdite izbrano 
funkcijo. 

Tipka za prekinitev (rdeča) Dolg pritisk ugasne telefon. 

Med operacijami, pritisnite, če ţelite v meniju en nivo 
nazaj, dolg pritisk postavi telefon v stanje 
pripravljenosti. 



Funkcija Opis 

Tipka gor V stanju pripravljenosti odpre organizator. 

Med operacijami premakne kazalko navzgor. 

Tipka dol V stanju pripravljenosti odpre glavni meni. 

Med operacijami premakne kazalko navzdol. 

Tipka # V stanju pripravljenosti vnese znak ''#''. 

Med pisanjem SMS sporočil spremenite način vnosa. 

Tipka * V stanju pripravljenosti vnese znak ''*'', ''+'', ''p'' ali 
''w''. Med pisanjem SMS sporočil predstavlja vnos 
običajnih simbolov. 

Številčnica Vnos številk od 0-9 in črk od A-z. 

SOS tipka Potisnite navzdol, da vključite SOS obvestilo in 
pokličete številko za klic v sili. 

Tipka za glasnost Nastavitev glasnosti. 

Tipka za lučko Vklopite ali izklopite lučko. 

FM tipka V stanju pripravljenosti vključite FM radio. 

Tipka za zaklepanje tipkovnice Odklepanje ali zaklepanje tipkovnice. 

 

Glasovni klic 

Klic v sili 
 

o V meniju Organizator > SOS > SOS stikalo vklopite ali izklopite funkcijo za klic v sili. 

o Glasnost: nastavite vrsto glasnosti ali izklopite opozorilne zvoke. 

o Nastavitev klica v sili: v meniju Organizator > SOS > SOS številka lahko nastavite do pet številk 
za klic v sili. 

o Nastavitev nujnega SMS: v meniju Organizator > SOS > SOS SMS uredite nujno SMS sporočilo. 

o Če ste nastavili številke za klic v sili in omogočili to funkcijo, bo telefon ob potisku tipke SOS 
navzdol poslal nujno sporočilo na nastavljene telefonske številke, nato pa poklical telefonske 
številke, ki ste jih nastavili. Če ena številka ni dosegljiva, bo poklical naslednjo. Izvedla se bosta 
dva klicna cikla. 

o Telefon bo oddal zvok, ko bo pošiljal sporočila. Ko bo sporočilo poslano, bo nadaljeval s 
klicanjem nujnih številk. 

o Če klic uspe, se telefon po koncu klica postavi v nujno stanje v katerem bo oddajal opozorilni 
zvok. 

o V katerem koli stanju, potisnite SOS tipko navzgor in telefon se postavi nazaj v stanje 
pripravljenosti. Če je tipkovnica zaklenjena, bo telefon klub temu vključil SOS način. Če boste 
potisnili SOS tipko navzdol. 



Klicanje 
o Za klicanje vnesite področno kodo in telefonsko številko, nato pritisnite Zeleno tipko. Če se 

zmotite pri vnosu številke, za brisanje uporabite Rdečo tipko. Dolg pritisk na Rdečo tipko izbriše 
vse trenutno vtipkane številke. 

o Glasovna pomoč pri klicanju: pojdite v meni Nastavitve > Uporabniški profili > Prilagodi > 
Nastavitve tona > Ton tipk. Izberite govoreči ton tipk. Ko boste naslednjič vnesli številko, jo bo 
telefon prebral. 

o Pomoč pri glasnosti klica: pojdite v meni Nastavitve > Uporabniški profili > Prilagodi > 
Glasnost > Glasnost med klicem. Izberite številko od 1 do 7 in pritisnite Zeleno tipko. Med 
klicem pritisnite in drţite tipko ''0'' in glasnost se bo nastavila na vrednost, ki ste jo nastavili v tem 
meniju. 

o Za vnos simbola ''+'' dvakrat pritisnite tipko *. Za vnos simbola ''p'' trikrat pritisnite tipko *. 

o Za odgovor na dohodni klic pritisnite Zeleno tipko, za zavrnitev klica ali prekinitev klica pritisnite 
Rdečo tipko. 

o Klicanje številke iz Imenika: pojdite v meni Imenik > Hitro iskanje ali v stanju pripravljenosti 
pritisnite Rdečo tipko, da odprete hitro iskanje. Za pomikanje po seznamu uporabite tipko gor ali 
dol, ko najdete ţeleno številko pritisnite Zeleno tipko, da opravite klic. 

o Če ste nastavili hitro klicanje, v stanju pripravljenosti pritisnite in drţite tipko na katero ste 
nastavili hitri klic. Moţne so tipke od 2 – 9. 

o Glasnost med klicem nastavite s stransko tipko za glasnost. 

 

Sporočila 
 

o Ikona  na zaslonu pomeni, da imate novo neprebrano sporočilo. Če ikona utripa pomeni, da je 
predal s sporočili poln. 

o Za ustvarjanje novega sporočila pojdite v meni Sporočila > Ustvari sporočilo, sporočilo lahko 
nato pošljete, pošljete in shranite ali shranite tako, da pritisnete Zeleno tipko. 

o Za spreminjanje načina vnosa uporabite tipko ''#''. 

o Ko prejmete novo sporočilo, pritisnite Zeleno tipko, da ga odprete. Če sporočila ne ţelite prebrati 
takoj, pritisnite Rdečo tipko. 

o Predal Prejeto prikazuje vsa prejeta sporočila, Odpošlji prikazuje vsa poslana in shranjena 
sporočila, Osnutki prikazujejo shranjena sporočila, Glasovna pošta je vrsta omreţne storitve, 
Oddajno sporočilo pa je mapa, ki vsebuje vsa oddajna sporočila. 

o Sporočilo lahko izbrišete tako, da med branjem sporočila pritisnete Možnost > Izbriši. 

 

Dnevnik klicev 
 

o Za pregled dnevnika klicev, v stanju pripravljenosti pritisnite Zeleno tipko. Opravljeni klici: vsi 
izhodni klici. Prejeti klici: vsi prejeti klici. Neodgovorjeni klic: vsi neodgovorjeni klici. 

o Izbriši dnevnik klicev: dnevnik klicev lahko brišete ločeno po vrsti klicev ali izbrišete celotni 
dnevnik na enkrat. 

o Časi klicev: preverite lahko čas zadnjega klica, skupaj klicanih in skupaj prejetih klicev. Čase 
klicev lahko tudi povrnete na vrednost 0.  

 



Imenik 
o Imena in telefonske številke lahko shranjujete v pomnilnik telefona ali na SIM kartico. 

o Izberite Imenik > Dodaj nov vnos, če ţelite dodati nov stik. Izberite mesto shranjevanja. 

o Izberite Imenik > Hitro iskanje za pregled imenika. Vnesite nekaj prvih črk in telefon bo prikazal 
povezane rezultate. 

o Izberite Imenik > Izbriši vse, če ţelite izbrisati vse stike iz telefona ali SIM kartice. Stike lahko 
brišete posamezno tako, da izberete Možnost > Izbriši. 

o Če ţelite kopirati vse stike iz telefona na SIM kartico ali obratno, izberite Imenik > Kopiraj vse. 

o Za pregled stanja pomnilnika imenika, izberite Imenik > Stanje pomnilnika. 

 

Nastavitve 
o Za vklop ali izklop tihega načina izberite Nastavitve > Uporabniški profili > Tiho in izberite 

Vključi ali Izključi. 

o Za nastavitev tona zvonjenja, glasnosti in vrste zvonjenja izberite Nastavitve > Uporabniški 
profili > Prilagodi. 

o Za nastavitev datuma in ure izberite Nastavitve > Nastavitve telefona > Nastavi čas. 

o Za nastavitev domačega mesta izberite Nastavitve > Nastavitve telefona > Nastavi domače 
mesto. 

o Za nastavitev samodejnega vklopa ali izklopa telefona izberite Nastavitve > Nastavitve telefona 
> Načrtovan vklop/izklop. 

o Za nastavitev jezika izberite Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik. 

o Za nastavitev osvetlitve zaslona izberite Nastavitve > Nastavitve telefona > LCD osvetlitev. 

o Za nastavitev opomnika med klicem izberite Nastavitve > Nastavitve klica > Časovni opomnik 
klica. 

o Za nastavitev hitrega klicanja preko tipk od 2 do 9 izberite Nastavitve > Nastavitve klica > Hitro 
klicanje. 

o Za iskanje omreţja izberite Nastavitve > Izbira omrežja > Novo iskanje. 

o Za ponovno izbiro omreţja izberite Nastavitve > Izbira omrežja > Izbira omrežja. 

o Za način izbire omreţja lahko izberete Samodejno ali Ročno. Pojdite v meni Nastavitve > Izbira 
omrežja > Način izbire. 

 

Organizator 
 

Nasveti 

o Rojstni dnevi: Izberite Nasveti > Rojstni dnevi. Izberite Dodaj, da uredite ime, čas in datum. 
Telefon vas bo na ta dogodek opomnil vsako leto. 

o Pomembni dnevi: Izberite Nasveti > Pomembni dnevi. Izberite Dodaj, da uredite ime, čas in 
datum. Telefon vas bo na ta dogodek opomnil vsako leto. 

o Zdravstveni opomnik: Izberite Nasveti > Zdravstveni opomnik. Izberite Dodaj, da uredite ime, 
čas in datum. Telefon vas bo na ta dogodek opomnil vsak dan. 

o Bujenje: Izberite Nasveti > Bujenje. Izberite Dodaj, da uredite ime in čas. Telefon vas bo na ta 
dogodek opomnil vsak dan ob nastavljeni uri. 

o Zabava: Izberite Nasveti > Zabava. Izberite Dodaj, da uredite ime in čas. Telefon vas bo na ta 
dogodek opomnil vsak dan ob nastavljeni uri. 

o Drugo: Izberite Nasveti > Drugo. Izberite Dodaj, da uredite ime, čas, datum in vrsto ponavljanja. 
Telefon vas bo na ta dogodek glede na nastavljene parametre. 



o Odštevanje: Izberite Nasveti > Odštevanje. Izberite Dodaj, da uredite ime in čas. Telefon bo 
pričel z odštevanjem. 

 

Koledar 
o Za ogled koledarja v meniju izberite Koledar. 

 

Kalkulator 
o Izberite Kalkulator. Vnesite številke. Za izbiro operacije, na primer +, -, *, /, = uporabite tipki gor 

ali dol. Za potrditev pritisnite Zeleno tipko. 

o Za brisanje vseh vnesenih informacij pritisnite Rdečo tipko. Za izhod pritisnite Rdečo tipko (ko 
je prikazana 0). 

SOS 
o Glejte poglavje 'Klic v sili'. 

 

Radio 
o Za vklop FM radio v stanju pripravljenosti pritisnite FM tipko. Za začetek uporabe pritisnite 

Zeleno tipko, za prekinitev sprejema pritisnite Rdečo tipko, in ponovno pritisnite Rdečo tipko 
za izhod. 

o Za izbiro frekvence uporabite tipki gor ali dol. Za ročni vnos uporabite tipkovnico. Za potrditev 
pritisnite Zeleno tipko. 

o Za nastavitev glasnosti uporabite tipko za glasnost. 

o Za predvajanje nastavljene frekvence izberite Možnost > Seznam kanalov > Možnost > 
Predvajaj. Za urejanje izbrane frekvence izberite Možnost > Seznam kanalov > Možnost > 
Uredi. 

o Za ročni vnos frekvence izberite Možnost > Ročni vnos. Za predvajanje potrdite. 

o Za nastavitev glasnosti FM radia izberite Možnost > Glasnost. 

o Za povrnitev nastavitev seznama predvajanja izberite Možnost > Samodejno iskanje. 

o Za vklop ali izklop zvočnika izberite Možnost > Zvočnik. 

 

Način vnosa 
1. Spreminjanje načina vnosa: pritisnite tipko # (načini vnosa Tipkovnica abc, Tipkovnica ABC, 

Pametni abc in Številčno 123). 

2. Vnos črk: v načinu Tipkovnica abc in Tipkovnica ABC, pritisnite ţeleno črko na tipkovnici. 

3. Vnos besed: v načinu Pametni abc; posamezno črko vnesite z enkratnim pritiskom na tipko. 
Beseda se spreminja z vsakim pritiskom na tipko. Predvidljiv način vnosa temelji na vgrajenem 
slovarju.  Ko končate z vnašanjem besede in če je beseda pravilna, jo potrdite z Zeleno tipko. 
Če je beseda nepravilna, uporabiti tipko gor ali dol, da pregledate še ostale besede iz slovarja.  

4. Vnos številk: v številnem 123 načinu pritisnite številko na tipkovnici, ki jo ţelite vnesti. V načinu 
Tipkovnica ABC in Tipkovnica abc konstantno pritiskajte ţeleno tipko, dokler se ne prikaţe ţelena 
številka.  

5. Vnos simbolov: pritisnite tipko *, da odprete seznam simbolov. Za izbiro simbola uporabite tipko 
gor ali dol, za potrditev izbranega simbola pritisnite Zeleno tipko. V načinu Tipkovnica ABC in 
Tipkovnica abc, konstantno pritiskajte tipko 1, dokler se ne prikaţe ţelen simbol (velja za 
običajne simbole). 

6. Vnos presledka: pritisnite tipko 0. Ne velja za način Številčno 123. 



7. Brisanje znakov: pritisnite Rdečo tipko. Za brisanje vseh znakov hkrati, pritisnite in drţite Rdečo 
tipko. 

8. Premikanje kazalke: za premikanje kazalke levo in desno uporabite tipko gor ali dol. 

 

Garancijska izjava 
 
Pooblaščeni distributer RAM 2 d.o.o. (garant), v imenu proizvajalca ZTE Plaza Vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno 
delovanje aparata, ki se nahaja v tem prodajnem paketu. Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem času, ki ni daljši od 45 dni 
od dneva prejema servisnega izdelka brezplačno odpravil napake v materialu ali izdelavi aparata. V skladu s to garancijo in 
zakonskimi določili, pa se garant zavezuje, da bo aparat, po potrebi, tudi brezplačno zamenjal. Garant pokriva tudi stroške prevoza 
oz. dostave v višini stroškov javnega transportnega sredstva oz. pošte. 

Garancijski rok 

Garancijski rok prične teči z izročitvijo izdelka končnemu uporabniku. Aparat je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere 
lahko veljajo različni garancijski roki.  

Garancijski roki: 

o dvanajst (12) mesecev za terminal; 
o dvanajst (12) mesecev za baterije, namizna stojala, slušalke, ohišja in drugo dodatno opremo ( ne glede na to, ali se le te 

nahajajo v prodajnem paketu skupaj z aparatom ali so bile prodane kot samostojni izdelek). V primeru garancijskega 
popravila izdelka, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo aparata. Podaljšanje garancije se 
uveljavlja skupaj s servisno dokumentacijo, iz katere je razvidno trajanje popravila. Garant zagotavlja vzdrţevanje 
aparata, nadomestne dele in dodatno opremo skladno z določili 15. in 18. člena ZVP. Servisiranje ter oskrba z rezervnimi 
deli je zagotovljeno še tri leta po poteku garancijskega roka. 

 
Uveljavljanje garancijskega zahtevka 

Za uveljavljanje garancijskega zahtevka obvestite pooblaščeni servis o domnevni napaki na aparatu ter ga v najkrajšem času, ko 
ste napako odkrili, seveda pa pred iztekom garancijskega roka, dostavite na pooblaščeni servis ali prodajno mesto, kjer ste aparat 
kupili.  

Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka je potrebno predloţiti: 

1. aparat 
2. potrjen garancijski list (ta dokument) in 
3. originalni račun, iz katerega je jasno razvidno ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa ter tip in serijska številka 

aparata. 
 

Ta garancijski list ne velja za: 

1. priročnike za uporabo, nastavitve, vsebino, podatke ali povezave, ne glede nato ali so bili v aparat vgrajeni ob nakupu ali 
nameščeni kasneje. Garant ne jamči, da bo katerakoli programska oprema proizvajalca ZTE Plaza ali drugih proizvajalcev 
ustrezala Vašim specifičnim zahtevam, da bo delovala v kombinaciji s katerokoli strojno ali programsko opremo drugih 
proizvajalcev ali da  bo delovanje programov potekalo nemoteno, brez napak.  

2. prav tako ne velja za: 

a) normalne obrabe izdelka (vključno z obrabo leč fotoaparata, baterije in zaslona); 
b) mehanskih poškodb (npr.: poškodb povzročenih z ostrimi predmeti, zvijanjem, stiskanjem, padci ipd.); 
c) napake ali škodo povzročeno z nepravilno uporabo aparata; torej ravnanjem v nasprotju s priloţenimi navodili 
proizvajalca; 
d) napake zaradi dejavnikov izven razumnega dosega garanta. 
 

3. napake, ki so nastale zaradi uporabe ali povezovanjem aparata s katerimkoli izdelkom, baterijo, dodatno opremo, 
programsko opremo ali storitvami drugih proizvajalcev in ponudnikov. 

4. napake, ki so nastale zaradi povezovanja aparata z nepravilno nameščeno ali okvarjeno dodatno opremo. 
5. neznatna odstopanja barvnega zaslona, torej največ dve črni in dve barvni piki na razdalji več kot 5mm. 
6. napake, ki so nastale zaradi uporabe aparata za drug namen od predvidenega, zaradi virusov in drugih škodljivih 

programov, zaradi nepooblaščenega dostopanja do storitev, računalniških sistemov ali mreţ z vaše strani ali s strani tretje 
osebe. 

7. napake, ki so nastale zaradi izpostavljanje baterije kratkemu stiku, če so opazni znaki nepooblaščenega servisa, ali če je 
bila baterija uporabljena v opremi, za katero ni predvidena. 

8. če je bil aparat izpostavljen mokroti, vlagi, ekstremnim toplotam oz. drugim pogojem okolja, hitrim spremembam teh 
pogojev, korozivnim vplivom, oksidaciji, razlitju hrane ali pijače ter vplivom kemičnih sredstev. 

9. če je aparat odpiral, spreminjal ali popravljal kdorkoli drug razen pooblaščenega servisa, če je bil aparat popravljen z 
uporabo neodobrenih rezervnih delov ali če so bili odstranjeni, izbrisani, popačeni, spremenjeni ali pa če so nečitljive 
serijske številke, datumska koda, ali IMEI aparata. 

10. če so bili spremenjeni ali popravljeni podatki o garancijskem listu ali računu. 
 



Druga pomembna opozorila 
SIM kartico in mobilno omreţje oz. sistem, v katerem aparat deluje, zagotavlja tretja stranka, od garanta neodvisen operater. 
Posledično garant ne sprejema nikakršne odgovornosti za delovanje, dostopnost, pokritost ali obseg mobilnega omreţja oz. 
sistema.  
Hkrati Vas opozarjamo, da ne pozabite izdelati rezervnih kopij ali pisnih zabeleţk vseh pomembnih vsebin in podatkov, shranjenih v 
vašem aparatu, saj med popravilom oz. zamenjavo aparata lahko pride do izbrisa le-teh. 
Garant ne prevzame nikakršne neposredne ali posredne odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izvirala iz izbrisa, poškodovanja ali 
popačenja teh vsebin ali podatkov med popravilom oz. zamenjavo aparata. Vsi deli aparata ali druga oprema, ki jo garant zamenja v 
okviru garancijskega popravila, postanejo njegova last. Če bo ugotovljeno, da aparat ne zadošča pogojem te garancije, bo garant 
na zahtevo stranke za popravilo zaračunal stroške servisne storitve in morebitne transportne stroške. 
 
OPOZORILO!  Vaša elektronska naprava je vrhunski izdelek. Proizvajalec Vam močno priporoča, da natančno preberete 
navodila za uporabo, ki so priložena k aparatu. Poleg tega pa opozarja še, da aparat lahko vsebuje občutljive zaslone, leče 
fotoaparata in podobne dele, ki jih je možno opraskati ali kako drugače poškodovati, če se z njimi ne ravna zelo previdno. 
 
Uvoznik in servis: RAM2 d.o.o., Bratislavska 7, 1000 Ljubljana Tel.: 01/586-27-16 
 
 
 
Prodajalec: ____________________________  Datum prodaje: _______________________ 
 
 
 
 
Ţig in podpis prodajalca:   Serijska številka/IMEI: ___________________ 
 
 
 
 
 
______________________________________ 


