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1 Vaš mobilni telefon ........
1.1 Tipke

Navigacijska tipka

Potrditev izbire (pritisnite sredino tipke)

Odgovori na klic

Pokliči

Dostop do pomnilnika klicev (Ponovitev klica) (kratek pritisk tipke)

Vklop/izklop telefona (dolg pritisk tipke)

Končaj klic

Nazaj na začetni zaslon

Leva programska tipka

Desna programska tipka

Dostop do glasovne pošte (dolg pritisk tipke)

Stranska tipka

Kratek pritisk tipke:

-  Pomik navzgor/navzdol po menijih "Začetnega zaslona" (pri 
vklopljenem začetnem zaslonu)

- Potrditev izbire

- Vklop osvetlitve ozadja

- Dostop do "Predvajalnika glasbe"

- Predvajanje/začasna zaustavitev predvajanja glasbe (v načinu 
predvajanje glasbe)

Dolg pritisk tipke:

-  Pomik navzgor/navzdol po menijih "Začetnega zaslona" (pri 
vklopljenem začetnem zaslonu)

- Izhod iz "Predvajalnika glasbe"

Ctrl + B: Vklop/izklop funkcije Bluetooth

Ctrl + M: Dostop do predvajalnika glasbe

Ctrl + P: Dostop do profilov

Ctrl + J: Dostop do aplikacij Java

Brisanje stika (v Imeniku/Pomnilniku klicev)

Brisanje sporočila (v mapi Prejeto/Odpošlji …)

Brisanje datoteke (v Upravitelju datotek)

Brisanje opombe (v Opombah)

Preklapljanje predvajanja zvoka med Slušalkami, Bluetooth in 
Slušalkami & Bluetooth (dolg pritisk tipke).

1.2 Ikone glavnega zaslona (1)

Stanje napolnjenosti baterije

Opozorilo z vibriranjem: Telefon vibrira, vendar ne zvoni ali 
piska, razen pri budilki.

Stanje Bluetootha (Modro - aktiviran).

Stanje Bluetootha (Povezan z zvočno napravo).

Priključene so slušalke.

Vklopljena je preusmeritev klica: vaši klici bodo preusmerjeni.

Budilka.

Stopnja sprejema omrežja.

Prejeto glasovno sporočilo.

Zgrešeni klici.

Vključen je radio.

Štoparica je aktivna.

Opozorila WAP (1).

Gostovanje.

Poteka iskanje pomnilniške kartice.

Iskanje pomnilniške kartice je končano.

SIM kartica ni na voljo.

 Preklop linije (2): prikazuje izbrano linijo.

Stanje povezave GPRS (Modro - aktivirana).

EDGE je priložen.

EDGE se povezuje.

Prikazan le v načinu brez šifriranja med klicanjem, pošiljanjem/
prejemanjem sporočil SMS.

Vključen je predvajalnik glasbe.

Prejemanje sporočila.

Pošiljanje sporočila.

Tihi način: telefon ne zvoni, piska ali vibrira, razen za alarme.

Neprebrano sporočilo.

Seznam sporočil je poln: terminal ne more sprejemati novih 
sporočil. Pojdite v seznam sporočil in iz kartice SIM izbrišite vsaj 
eno sporočilo.

Način Polet.

A2DP priključen.

(1) Odvisno od omrežnega operaterja.
(2) Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite možnost popravila.

Nameščanje in odstranjevanje baterije

2 Uvod ................................
2.1 Začetne nastavitve

Odstranjevanje in nameščanje zadnje ploščice

3 Klici ..................................
3.1 Klicanje

Vtipkajte želeno številko in nato pritisnite tipko  da se izvede klicanje. Če 
se zmotite, lahko nepravilne števke izbrišete s pritiskom desne programske 
tipke ali tipke  .

Če želite končati klic, pritisnite tipko  .

Klicanje v sili
Če ste na območju, kjer ni omrežja, vtipkajte številko v sili in pritisnite tipko  

 da se izvede klic v sili. Klic v sili je mogoč tudi brez kartice SIM in vnosa 
kode PIN. 

4 Ureditev menija .......
Glavni meni lahko nastavite po želji.

Spreminjanje zaporedja
Pritisnite levo programsko tipko in izberite možnost "Premakni", ali pa dolgo 

pritisnite stransko tipko/ , dokler se ne prikaže kljukica »√«, nato pa 

kazalec pomaknite na želeno mesto ter izbiro potrdite s tipko .

Prikaz/skrivanje

Dostopite do možnosti "Ureditev menija", in pritisnite , da prikažete/
skrijete elemente glavnega menija.

Obnovitev privzetih nastavitev
V glavnem meniju izberite "Ureditev menija", pritisnite programsko tipko 
"Možnosti" in izberite možnost "Obnovi privzete nastavitve", da se 
vrnete nazaj na privzeti prikaz menija.

5 Sporočila ..................
5.1 Ustvarjanje sporočila
V glavnem meniju izberite možnost "Sporočila\Sestavi sporočilo" , da 
ustvarite besedilno/večpredstavnostno sporočilo.

Sporočilo SMS bo samodejno pretvorjeno v sporočilo MMS, kadar mu 
dodate slike, videoposnetke, zvočne posnetke, diaprojekcije, priloge, Zadevo, 
naslov Kp/Skp, ali pa v primeru, da sporočilo vsebuje več kot 8 strani besedila.

5.2 Prejeto
Vsa prejeta sporočila (prebrana in neprebrana) so shranjena v isti mapi Prejeto.

Združi po pošiljatelju/združi po prejemniku (1)

Sporočila je mogoče združiti glede na pošiljatelja/prejemnika ("Možnosti\
Združi po pošiljatelju / Možnosti\Združi po prejemniku"). Poleg 
tega je za sporočila omogočeno hitro iskanje, pri katerem pritisnete tipko, 
povezano s prvo črko imena pošiljatelja/prejemnika.

Združi neprebrana sporočila
Neprebrana sporočila so vedno prikazana nad prebranimi sporočili.

Časovnik pošiljanja
Načrtujete lahko pošiljanje sporočila SMS/MMS ob določenem času (Ustvari 
SMS/MMSDodaj številkoMožnosti/Časovnik pošiljanja).

Označi več
Označi/odznači datoteko(e) za nadaljnja dejanja: Premak. v arhiv(2),  
Pošlji(3), Izbriši.

6 E-pošta ..................
Vaš telefon ima e-poštnega odjemalca z nastavitvami, ki so prilagojene 
priljubljenim e-poštnim storitvam, kot so GoogleMail, Windows live, Yahoo, 
AOL itd. Poleg teh lahko nastavite tudi druge e-poštne račune POP3 ali 
IMAP4, ki jih morda uporabljate.

(1)  Ikone in ilustracije v tem priročniku so zgolj informativne narave.

(1) Odvisno od omrežnega operaterja.

(1)  Odvisno od omrežnega operaterja. Storitev lahko pomeni dodatne omrežne stroške 
pretoka podatkov. V gostujočih državah se morda zaračunajo dodatni stroški.

(1)  Kakovost radia je odvisna od pokritosti signala radijske postaje na določenem 
območju. 

(1)  Ta meni je privzeto skrit, vendar ga lahko za vidnega nastavite v glavnem meniju 
(glejte stran 6)

(2) Odvisno od države oziroma operaterja. (1)  Odvisno od izdelka in trga.

(1)   V načinu Radio morate najprej vklopiti slušalke. Preden vključite Radio, se bo 
telefon samodejno vklopil.

Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM

Namestite kartico SIM tako, da je čip obrnjen navzdol, in jo potisnite v ohišje. 
Prepričajte se, da je pravilno vstavljena. Če želite kartico odstraniti, jo 
potisnite in povlecite ven. Pred odstranjevanjem kartice SIM telefon izključite. 

2.2 Vklop telefona

Zadržite tipko  dokler se telefon ne vklopi.

2.3 Izklop telefona

Zadržite tipko  na glavnem zaslonu.

7  Neposredno 
sporočanje (1) .................

Neposredno sporočanje (IM) Palringo omogoča klepet z osebami, ki 
uporabljajo račun Palringo. Prek Palringa se lahko povežete tudi z drugimi 
priljubljenimi storitvami IM, kot so Yahoo, AIM, GG, ICQ, Google talk, iChat 
itd. Upoštevajte, da vaša različica odjemalca morda uporablja posodobljene 
storitve.

8 Imenik .......................
8.1 Uporaba imenika
Če želite dostopiti do Imenika iz glavnega zaslona, pritisnite tipko  ali 

tipko  in v meniju izberite ikono . 

8.2 Dodajanje stika
Izberite imenik, v katerega želite dodati stik, pritisnite programsko tipko 
"Možnosti" in izberite možnost "Dodaj stik".

9 Register klicev ..........
9.1 Pomnilnik klicev 

Do polnilnika klicev dostopite tako, da na glavnem zaslonu pritisnete tipko 
.

9.2 Obračunavanje (1)

V tej možnosti lahko dostopate do različnih elementov: Količina, Trajanje, 
Števec GPRS, Trajanje piska.

9.3 Nastavitve klicev
V tej možnosti lahko dostopate do različnih elementov: Klic na čakanju, 
Preusmeritev klica, Prepoved klicev, ID klicatelja, Preklop linije, 
Samodejno ponovno klicanje.

 10  Večpredstavnostne 
aplikacije ......................

10.1 Predvajalnik glasbe ......................................
Do funkcije dostopate iz glavnega menija z izbiro možnosti "Predvajalnik 
glasbe". Glasbo lahko upravljate na mobilnem telefonu ali pomnilniški kartici.

Označi/odznači
S kljukico lahko označite/odznačite datoteko(e) za nadaljnja dejanja: Dodaj 
zvezdico, Predvajaj, Pošlji, Izbriši označene itd.

10.2 Pregledovalnik slik .......................................
V knjižnici v telefonu so slike v mapah "Moji izdelki" in "Moje slike" ki jih 
lahko prikažete v seznamu, diaprojekciji, obliki sličic, jih nastavite za ozadje, 
ohranjevalnik zaslona, zaslon vklopa/izklopa, ID klicatelja, ali pa jih pošljete 
prek sporočil MMS, e-pošte ali Bluetootha.

10.3 Video predvajalnik .......................................
Vsebuje vse videoposnetke v telefonu in pomnilniški kartici, za nove 
videoposnetke pa omogoča možnosti Predvajanje, Nastavi za ID klicatelja, 
Označi/odznači, Pošlji (prek sporočila MMS, e-pošte ali Bluetootha), 
Izbriši, Izbriši vse, Preimenuj, Razvrsti (po imenu, vrsti, času ali velikosti) 
ter Prenesi/zajemi.

Pretočni URL
Ta funkcija uporabniku omogoča začetek ogleda videoposnetka skoraj takoj, 
ko se prične prenos tega videoposnetka iz spleta.

10.4 Radio .............................................................
Vaš telefon ima radio(1) s funkcijo RDS. Aplikacijo lahko uporabljate kot 
običajen radio s shranjenimi kanali ali vzporednimi vizualnimi informacijami 
radijskega programa, če se uglasite s postajo, ki omogoča to storitev. Glasbo 
lahko poslušate med uporabo drugih aplikacij.

 11 Internet(1) .....................
11.1 Moji prijatelji ...............................................
Preseli izolirana poddrevesa spletnih strani, pri čemer vam omogoči 
ohranjanje stikov s prijatelji prek storitev Bebo, Friendster, Hi5, Myspace ipd.

11.2 Opera .............................................................
Spletni brskalnik Opera Mini vam ne omogoča le celotne spletne izkušnje 
(ohranjanja stikov s prijatelji, pridobivanja informacij, spletnega bančništva 
itd.), temveč vam z uporabo stisnjenih spletnih strani prihrani tudi čas.

11.3 Splet .............................................................
Možnosti dostopa do spleta: Domača stran, Zaznamki, Pojdi na URL, 
Zadnji spletni naslov, Nedavna mesta, Strani brez povezave, Mapa 
»Prejeto« storitve, Nastavitve.

11.4 Novice ..........................................................
Funkcija, ki vam prihrani ogromno časa, saj vam ponuja zadnje novice iz spletnega 
mesta v preprosti obliki.
Ko se naročite na vir novic, lahko z mobilnim telefonom spremljate in 
upravljate vso priljubljeno vsebino RSS - kadar koli in kjer koli!

11.5 Vreme ..........................................................
Vaš telefon ima funkcijo za pridobivanje vremenske napovedi za priljubljena 
mesta za tri dni vnaprej.

11.6 Facebook ......................................................
Facebook je družabno omrežje, ki ljudi povezuje s prijatelji in ostalimi, ki delajo, 
študirajo ali živijo v bližini. Uporabnikom ponuja številne funkcije: Zid, prostor 
na strani profila vsakega uporabnika, kjer lahko prijatelji zanj objavijo sporočila; 
Dregljaje, s katerimi si lahko uporabniki med seboj pošiljajo navidezne dregljaje; 
Darila, funkcija, prek katere lahko uporabniki pošiljajo navidezna darila, ki so 
prikazana v profilih prejemnikov; Marketplace, kjer lahko uporabniki objavljajo 
različne vrste oglasov itd.
Če želite odpreti spletni račun, pojdite na spletno mesto: 
http://www.facebook.com/.

11.7 Twitter ...........................................................
Twitter je družabno omrežje in storitev mikro-blogiranja, ki je postala 
prepoznavna in priljubljena v vsem svetu. Ta funkcija uporabnikom telefonov 
omogoča izmenjavo zadnjih novic in zamisli s skupnostjo v obliki sporočil ali 
objav. Objave so prikazane na profilni strani uporabnika, poslane pa so tudi 
uporabnikovim naročnikom in osebam, ki uporabnika sledijo.

Če želite odpreti spletni račun, pojdite na spletno mesto: http://twitter.com/.

 12 Razvedrilo ....................
12.1 Zabava .........................................................

12.1.1 Štoparica
Štoparica je preprosta aplikacija za merjenje časa, ki lahko zabeleži več 
rezultatov in začasno ustavi/nadaljuje štopanje.

12.1.2 Igre
Telefon morda vsebuje nekatere igre JAVA TM 

12.2 E-knjiga (1) ......................................................
Knjižna polica vsebuje elektronske knjige (le obliki zapisa datotek .txt in .pdb). Med 
branjem knjige lahko dodajate zaznamke ali pa se do želenega besedila pomaknete 
prek iskanja besed ali fraz (Možnosti\Iskanje, Možnosti\Skoči na).

12.3 Java ................................................................
Vaš telefon lahko vsebuje (2) nekatere aplikacije in igre Java™. V telefon 
lahko prenesete tudi nove aplikacije in igre.

 13 Kamera .................
Vaš mobilni telefon ima kamero za fotografiranje in snemanje videoposnetkov, 
ki jih lahko uporabljate na različne načine:

- shranite jih lahko v svojo mapo "Upravitelj datotek\Moji izdelki".
-  pošljete jih lahko prek večpredstavnostnega sporočila (MMS) v drug mobilni 

telefon ali na e-poštni naslov;

- pošljete jih lahko neposredno prek e-poštnega sporočila ali Bluetootha;

- z njimi lahko po meri uredite svoj glavni zaslon.

-  določite jih lahko za sliko, ki se prikaže ob dohodnem klicu posameznega 
stika iz imenika;.

- prenesete jih lahko prek podatkovnega kabla ali kartice microSD v računalnik;

-  spreminjate jih lahko tako, da jim dodate okvirje (ta možnost je na voljo le 
za slike velikosti 320 x 240).

 14 Profili ....................
V tem meniju lahko določite tone zvonjenja po meri za različne dogodke in 
okolja.

 15 Upravitelj datotek 
Dostop prek Upravitelja datotek do vseh zvočnih in večpredstavnostnih datotek, 
ki so shranjene v telefonu ali na pomnilniški kartici. V tej možnosti lahko dostopate 
do različnih elementov: Moji zvočni posnetki, Moje slike, Moji videoposnetki, 
Moji izdelki, Neznane datoteke, E-knjiga, Telefon in Pomnilniška kartica.

15.1 Pomnilniška kartica
Tukaj lahko dostopate do vseh datotek, shranjenih na pomnilniški kartici.

Vstavite pomnilniško kartico

Če želite sprostiti držalo kartice microSD, držalo potisnite v smeri puščice in 
ga dvignite. Nato vstavite kartico microSD z zlatim kontaktom usmerjenim 
navzdol. Spustite držalo kartice microSD in ga potisnite v nasprotno smer, da 
ga zaklenete.

15.2 Oblike zapisa in združljivost (1)

- Zvoki: mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma

- Slike: jpg, gif

- Videoposnetki: 3gp, mp4

 16 Bluetooth™ ...........
Do te funkcije dostopite tako, da pritisnite tipko  za dostop do glavnega 
menija, nato pa izberete možnost "Bluetooth".

 17 Drugo ...........................
17.1 Koledar .........................................................
Ko iz glavnega menija odprete ta meni, se prikaže koledar za celoten mesec, 
v katerem lahko spremljate pomembne sestanke, dogovore itd. Dnevi z 
vnesenimi dogodki so obarvani.

17.2 Računalo .......................................................
Do funkcije računala lahko dostopate z izbiro možnosti "Računalo" v 
glavnem meniju.
Vnesite številko, izberite vrsto operacije, ki jo želite izvesti z navigacijskimi 

tipkami, nato pa vnesite še drugo številko ter pritisnite tipko  ali levo 
programsko tipko, da prikažete rezultat.

17.3 Opombe ........................................................
Opombo lahko ustvarite v besedilni ali zvočni obliki z uporabo možnosti  
"Opombe" v glavnem meniju.

17.4 Opravila .......................................................
Omogočajo preprosto upravljanje in spremljanje napredka prednostnih 
opravil. Vsa opravila so razvrščena po datumu.

17.5 Ura ................................................................

17.5.1 Budilka
Mobilni telefon ima vgrajeno budilko s funkcijo dremeža.

Način
Izberete lahko način zvonjenja: Zvonjenje, Samo vibriranje, Tiho, Radio (1) ali 
Vibriranje in zvonjenje.

ALCATEL je blagovna znamka podjetja Alcatel-Lucent, 
uporablja se pod licenco podjetja TCT Mobile Limited.

Vse pravice pridržane © Copyright 2010 podjetja TCT 
Mobile Limited.

Podjetje TCT Mobile Limited si pridržuje pravico do 
spremembe materiala ali tehničnih podatkov brez 

predhodnega obvestila.

(1) Odvisno od omrežnega operaterja.
(2) Onemogočena, če je vključen »Začetni zaslon« ali so na glavnem zaslonu prikazani 

dogodki (dohodni klic, sporočilo SMS/MMS, novice, vreme, sestanki itd.).
(3) Prikazuje dogodke (klic, sporočilo SMS, sporočilo MMS, budilko) ali trenutno 

stanje.

Stranska tipka

Podzaslon (3)

Navigacijska tipka (1) (2): 

Glavni meni, potrditev 
izbire 

Sporočila 

Imenik  

WAP 

E-pošta 

Glasnost 

Leva programska 
tipka

Desna programska 
tipkaOdgovori na 

klic/pokliči 
Pomnilnik klicev
Glasovna pošta

Tipka Caps

Vklop/izklop 
telefona
Končaj klic
Tipka Del

Tipka za vibriranje

Tipka Ctrl 

(1)  Možnost „Združi po prejemniku“ je na voljo le v mapah Odpošlji, Poslano in 
Osnutki.

(2) Samo mapa Prejeto/poslano.
(3) Samo mapa Odpošlji.Slovenščina – CJB30W0ALBGA 

 

Dolga izpostavljenost glasni glasbi predvajalnika glasbe lahko poškoduje sluh. 
Glasnost telefona nastavite na varno raven. Uporabljajte le slušalke, ki jih 
priporočajo podjetje TCT Mobile Limited in njegove podružnice.

17.5.2 Ura
Omogoča nastavitev datuma in časa, vključno z 12- ali 24-urno obliko zapisa.

17.5.3 Svetovna ura
Svetovna ura prikazuje trenutni lokalni čas v različnih časovnih pasovih.
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 18 Nastavitve .............
V glavnem meniju izberite ikono  in določite poljubno funkcijo za 
prilagoditev telefona: Zaslon, Jeziki, Način delovanja s slušalkami, Način vnosa, 
Besednjak, Začetni zaslon, Tipkovnica, Varnost, Omrežje, Povezljivost.

18.1 Začetni zaslon (1)

Iz začetnega zaslona lahko hitro dostopate do najpogosteje uporabljanih funkcij.

Hitri dostop

Kadar je aktiviran, se po seznamu bližnjic aplikacij pomikate gor/dol s tipkami  
ali stransko tipko, za dostop do seznama dejanj, ki so na voljo za izbrane aplikacije, 

pa pritisnite tipke  . Če želite seznam zapreti, pritisnite tipko  .

Preuredi

Dostopite do možnosti „Uredi\preuredi“, izberite aplikacijo in pritisnite 

tipke  do želene lokacije, nato izbiro potrdite s programsko tipko ter jo 

shranite, tako da izberete možnost „Končano“.

Dodaj/izbriši (2)

Element lahko dodate ali izbrišete v možnosti "Uredi\dodaj“ ali "Uredi\
izbriši".

 19  Izkoristite vse prednosti 
mobilnega telefona .......

Posodobitev programske opreme lahko brezplačno prenesete iz spletnega 
mesta.

 20 Način za latinski vnos..
Če želite pisati sporočila, imate na voljo dva načina pisanja:

-  Običajni: ta način omogoča vnos besedila z izbiro črke ali zaporedja znakov.

-  Predvidevanje z načinom eZi: ta način pospeši pisanje besedila.

Navigacijska tipka:

 : Potrdi besedo

 :  Prejšnja/naslednja beseda

 : Naslednja stran (gor/dol)

Tipka : Pritisnite enkrat za: vnos znaka iz zgornjega dela tipke

Pritisnite dvakrat za: način vnosa znakov iz zgornjega dela tipke

Tipka Caps 
:

V načinu za predvidevanje eZi: preklop med velikimi in 
malimi črkami ter velikimi začetnicami

V običajnem načinu: preklop med velikimi in malimi črkami

Tipka SYM : Kratek pritisk tipke: dostop do tabele s simboli

Dolg pritisk tipke: preklop do seznama jezikov

Tipka Ctrl :Kratek pritisk tipke: spreklop iz načina za predvidevanje eZi 
v običajen način

Dolg pritisk tipke: dodajanje besede

Tipka Del : Kratek brisanje posameznih elementov

Dolg pritisk tipke: brisanje vseh elementov

Varnost in uporaba
Pred uporabo telefona natančno preberite to poglavje. Proizvajalec ne odgovarja za 
morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi nepravilne uporabe ali napake, do katere bi 
prišlo zaradi neupoštevanja navodil iz tega priročnika.
• VARNOST V PROMETU
Študije so pokazale, da uporaba mobilnega telefona med vožnjo predstavlja resno 
tveganje celo takrat, kadar voznik uporablja opremo za prostoročno telefoniranje 
(avtomobilski komplet, slušalke), zato naj voznik telefonira le, kadar je avto parkiran.
Med vožnjo ne uporabljajte telefona ali slušalk za poslušanje glasbe ali radia. Uporaba 
slušalk je lahko nevarna, poleg tega je na nekaterih območjih prepovedana.
Vklopljen telefon oddaja elektromagnetne valove, ki lahko vplivajo na elektronske 
sisteme v avtomobilu, kot sta sistem zaviranja ABS ali zračne blazine. Za vožnjo brez 
težav:
- telefona ne odlagajte na armaturno ploščo ali na mesta, pod katerimi se nahajajo 

zračne blazine,
- pri prodajalcu ali proizvajalcu avtomobila preverite, ali je avtomobilska elektronika 

dobro izolirana pred vplivom radiofrekvenčne energije, ki jo oddaja telefon.
• POGOJI ZA UPORABO:
Za boljše delovanje telefona priporočamo, da telefon občasno izključite.
Preden se vkrcate na letalo, izključite telefon.
Telefon izključite tudi ob obisku zdravstvenih ustanov, razen na za to namenjenih 
mestih. Kot druge naprave, ki se običajno uporabljajo, lahko tudi mobilni telefon 
vpliva na delovanje električnih in elektronskih naprav ter aparatov, ki uporabljajo 
radiofrekvenčne signale.
Telefon izključite v bližini plina ali drugih vnetljivih tekočin. Upoštevajte napise in 
navodila na skladiščih goriva, bencinskih črpalkah, kemičnih tovarnah in prostorih, kjer 
obstaja nevarnost eksplozije.
Kadar je telefon vklopljen, ga hranite na razdalji najmanj 15 cm od katere koli 
medicinske naprave (npr. srčnega spodbujevalnika, slušnega aparata, inzulinske črpalke 
itd.). Kadar telefon uporabljate, ga držite ob ušesu, ki je najbolj oddaljeno od 
uporabljane medicinske naprave. 
Poškodbam sluha se izognete tako, da na klic odgovorite, preden slušalko prislonite 
k ušesu. Kadar uporabljate prostoročni način telefoniranja, odmaknite slušalko stran 
od ušesa, saj lahko povečana glasnost poškoduje vaš sluh.
Majhnim otrokom ne dovolite uporabljati telefona in pripomočkov brez nadzora 
odrasle osebe.
Pri menjavi pokrova telefona upoštevajte, da lahko nekatere substance v telefonu 
povzročijo alergično reakcijo.

Ta garancija ne zadeva okvar telefona in/ali pripomočkov, ki so nastale 
zaradi (brez omejitve):
1) neupoštevanja navodil za uporabo ali namestitev, neupoštevanja 

tehničnih in varnostnih standardov, ki veljajo na geografskem 
območju uporabe telefona; 

2) priključitve v kakršno koli opremo, ki ni oprema podjetja TCT 
Mobile Limited in jo podjetje TCT Mobile Limited ni priporočilo,

3) spreminjanja ali popravila, ki ga izvedejo posamezniki brez 
pooblastila podjetja TCT Mobile Limited ali njegovih podružnic ali 
vašega prodajalca,

4) neugodnih vremenskih pogojev, strele, ognja, sopare, vdora 
tekočine ali hrane, kemičnih izdelkov, prenosa datotek, trka, visoke 
napetosti, korozije, oksidacije…

Telefon ne bo popravljen v primeru, da so bile odstranjene ali 
spremenjene nalepke ali serijske številke (IMEI).

Poleg te natisnjene garancije ne obstaja nobeno drugo pisno, ustno ali 
nakazano izrecno jamstvo ali obvezna garancija, ki jo zagotovi sodna 
pristojnost.

Podjetje TCT Mobile Limited ali njegove podružnice v nobenem 
primeru ne odgovarjajo za kakršno koli naključno ali posledično škodo, 
vključno z, vendar ne omejeno na komercialno škodo, in niso pristojni 
za nastalo škodo v celotnem obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Nekatere 
države ne dovolijo takšne izključitve ali omejitve naključne ali 
posledične škode, ali omejitve trajanja nakazanih jamstev, zato zgoraj 
navedene omejitve ali izključitve morda za vas ne veljajo.

Garancija telefona ................

Telefon ima garancijo za kakršno koli okvaro, do katere lahko pride med 
običajnim načinom uporabe v času obdobja garancije, ki traja dvanajst 
(12) mesecev (1) od dneva nakupa, kot je prikazan na originalnem računu.
Baterije (2) in pripomočki, priloženi telefonu, imajo prav tako garancijo za 
kakršno koli okvaro, do katere lahko pride v prvih šestih (6) mesecih (1) 
od dneva nakupa, kot je prikazan na originalnem računu.
V primeru kakršne koli okvare telefona, ki onemogoča njegovo običajno 
uporabo, se s telefonom in dokazilom o nakupu takoj obrnite na svojega 
prodajalca.
Če je okvara potrjena, bo telefon ali del telefona po potrebi zamenjan 
oziroma popravljen. Za popravljen telefon in pripomočke velja garancijsko 
obdobje enega (1) meseca za to isto okvaro. Pri popravilu ali zamenjavi 
se lahko uporabijo obnovljeni deli, ki po delovanju ustrezajo izvornim. 
Ta garancijo zajema ceno nadomestnih delov in dela, izključuje pa vse 
druge stroške. 

Splošne informacije ..............

• Spletni naslov: www.alcatel-mobilephones.com

• Številka za pomoč: glejte dokumentacijo „Storitve TCT Mobile“ 
ali obiščite našo spletno stran.

Na spletni strani je razdelek s pogostimi vprašanji (FAQ). Vprašanja nam 
lahko posredujete tudi prek e-pošte. 

Elektronska različica tega uporabniškega priročnika je na našem strežniku na 
voljo v angleščini in drugih jezikih glede na razpoložljivost:
www.alcatel-mobilephones.com

Vaš telefon je oddajnik in sprejemnik, ki deluje v omrežjih GSM s pasovi 900 
in 1800 MHz.

Oprema je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami 
Direktive 1999/5/ES. Celotna kopija izjave o skladnosti za telefon je na voljo 
na spletni strani: www.alcatel-mobilephones.com.

Zaščita pred krajo (1)

Telefon je prepoznaven po številki IMEI (serijski številki telefona), ki je na 
nalepki embalaže in v pomnilniku izdelka. Priporočamo vam, da si številko ob 
prvi uporabi telefona zabeležite tako, da vnesete * # 0 6 #, nato pa jo shranite 
na varno mesto. V primeru kraje bo številko morda zahtevala policija ali vaš 
operater. Številka omogoča blokiranje mobilnega telefona, s čimer se tretji 
osebi prepreči uporaba telefona tudi z drugo kartico SIM.

Omejitev odgovornosti

Med opisom v uporabniškem priročniku in delovanjem telefona so lahko 
določene razlike, ki so odvisne od različice programske opreme v telefonu ali 
določenih storitev operaterja.

S telefonom ravnajte pazljivo in ga hranite v čistem prostoru.
Telefona ne izpostavljajte neugodnim vremenskim ali okoljskim razmeram (vlaga, 
sopara, dež, vdor tekočine, prah, morski zrak itd.). Proizvajalec priporoča uporabo pri 
temperaturah od –10 °C do + 55 °C. 
Pri temperaturi nad 55 °C se čitljivost zaslona telefona zmanjša, vendar je težava le 
začasna.
Številke za klice v sili morda ne bodo dosegljive v vseh mobilnih omrežjih. Za klice v 
sili se nikoli ne zanašajte samo na svoj telefon.
Telefona ne odpirajte, razstavljajte ali poskušajte popraviti sami.
Telefona ne spuščajte, mečite in ga ne poskušajte prepogniti.
Telefona ne barvajte.
Uporabljajte samo baterije, polnilce in pripomočke, ki jih priporoča podjetje TCT 
Mobile Limited in njegove podružnice, ki so združljivi z modelom vašega telefona. 
Podjetje TCT Mobile Limited in njegove podružnice ne prevzemajo odgovornosti za 
škodo, nastalo zaradi uporabe drugih polnilcev ali baterij.
Za vse pomembne informacije, ki so shranjene v telefonu, si izdelajte varnostne ali 
natisnjene kopije.
Nekateri ljudje lahko doživijo epileptični napad ali izgubijo zavest, če so izpostavljeni 
utripajočim lučem ali med igranjem video iger. Do teh napadov lahko pride tudi pri 
osebah, ki jih doslej še niso imele. Če ste napad že doživeli ali so ga doživeli drugi v 
vaši družini, se posvetujte z zdravnikom, preden boste igrali video igre na svojem 
telefonu ali vključili funkcijo utripajočih luči. 
Starši naj nadzirajo svoje otroke pri igranju video iger in pri uporabi ostalih funkcij, 
ki vključujejo utripajoče luči. Če se pojavijo naslednji znaki, takoj prenehajte 
uporabljati napravo in se posvetujte z zdravnikom: krči, trzanje oči ali mišic, izguba 
zavesti, neželeni gibi ali izguba orientacije. Če želite preprečiti pojav teh znakov, 
upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:
- Ne uporabljajte utripajočih luči, če ste utrujeni ali zaspani;.
- Vsako uro počivajte vsaj 15 minut;
- Igre igrajte v sobi s prižganimi lučmi;
- Igre igrajte čim dlje od zaslona;
- Če vas med igranjem začnejo skeleti dlani, zapestje ali roke, prenehajte z igranjem 

in počivajte nekaj ur, preden se boste ponovno začeli igrati;
- Če bolečine v dlaneh, zapestju ali rokah med igranjem ali po njem ne popustijo, 

prenehajte igrati in obiščite zdravnika.
Med igranjem iger na telefonu lahko začutite neudobje v zapestjih, rokah, ramah, 
vratu ali drugih delih telesa. Če se želite izogniti vnetju tetiv, sindromu zapestnega 
tunela ali drugim okvaram mišičja ali okostja, upoštevajte navodila.

 

Dolga izpostavljenost glasni glasbi predvajalnika glasbe lahko poškoduje sluh. 
Glasnost telefona nastavite na varno raven. Uporabljajte le slušalke, ki jih 
priporočajo podjetje TCT Mobile Limited in njegove podružnice.

Odpravljanje težav ...............
Preden kličete serviserja, upoštevajte spodnja navodila;

•  Telefon občasno izključite, da zagotovite njegovo optimalno delovanje;
•  Baterijo telefona napolnite do konca ( ) da zagotovite optimalno 

delovanje telefona;
•  V telefon ne shranjujte velike količine podatkov, saj lahko to vpliva 

na njegovo delovanje. 
Pred klicanjem serviserja preverite tudi:

Telefon se ne vklopi
•  Pritisnite  dokler se ne prižge zaslon

•  Preverite stopnjo napolnjenosti baterije
•  Preverite stike baterije, odstranite in ponovno vstavite baterijo ter 

telefon ponovno vklopite

Telefon se ne odziva nekaj minut
•  Pritisnite tipko  

•  Odstranite in ponovno vstavite baterijo ter ponovno vklopite telefon 

Besedilo na zaslonu ni razločno
•  Očistite zaslon
•  Mobilni telefon uporabljajte v skladu s priporočenimi pogoji za uporabo

Telefon se samodejno izklaplja
•  Preverite, ali je tipkovnica zaklenjena, kadar telefona ne uporabljate
•  Preverite stopnjo napolnjenosti baterije

Telefon se ne polni pravilno
•  Preverite, ali je baterija popolnoma izpraznjena; indikator za stanje 

polnosti baterije lahko potrebuje več minut, pri čemer ga lahko 
spremlja tih žvižgajoč zvok

•  Preverite, ali se polnjenje izvaja v okviru običajnih pogojev (0°C – 
+40°C)

•  Preverite, ali je baterija vstavljena. Baterijo je treba vstaviti, preden 
vključite polnilec

•  Preverite, ali uporabljate baterijo in polnilec podjetja Alcatel
•  V tujini preverite, ali je električni tok združljiv

• ZASEBNOST:
Upoštevajte veljavne zakone in predpise v svoji državi, ki zadevajo slikanje in 
snemanje zvokov s telefonom. Skladno s temi zakoni in predpisi je morda 
prepovedano slikati in/ali snemati glasove drugih oseb ali njihovih osebnih stvari ter 
posnetke razmnoževati ali kopirati, saj se to smatra kot vdor v zasebnost. Če je to 
potrebno, mora uporabnik za snemanje zasebnih ali zaupnih pogovorov ali 
fotografiranje druge osebe vnaprej pridobiti ustrezno dovoljenje; proizvajalec ali 
prodajalec mobilnega telefona (vključno z operaterjem) ne odgovarjata za morebitno 
škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe mobilnega telefona.
• BATERIJA:
Preden iz telefona odstranite baterijo, preverite, ali je telefon izključen. 
Pri uporabi baterije upoštevajte spodnja navodila: 
- Baterije ne poskušajte odpirati (zaradi tveganja širjenja strupenih hlapov in 

možnosti opeklin);
- Baterije ne prebadajte, ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika; 
- Baterije ne mecite v ogenj in je ne odvrzite v gospodinjske odpadke, prav tako je 

ne hranite pri temperaturah, ki presegajo 60 °C.
Baterije zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi okoljskimi predpisi. Baterijo 
uporabljajte le v namene, za katere je bila narejena. Ne uporabljajte poškodovanih 
baterij ali baterij, ki jih ne priporočajo podjetje TCT Mobile Limited in njegove 
podružnice.

  Ta simbol na telefonu, bateriji in pripomočkih pomeni, da je treba 
te izdelke ob koncu njihove življenjske dobe odvreči na ustreznih 
zbirnih mestih:

 -  V občinskih centrih za odlaganje odpadkov, kjer so posebne 
posode, namenjene takšnim odpadkom;

 - V zbiralnih posodah na prodajnih mestih. 
Izdelki bodo reciklirani, s čimer se prepreči odlaganje nevarnih substanc v okolje in 
omogoči ponovna uporaba komponent.
Države članice Evropske unije:
Tovrstna zbirna mesta so brezplačna.
Vse izdelke s to oznako lahko oddate na teh zbirnih mestih.
Države, ki niso članice Evropske unije:
Izdelkov s to oznako se ne sme odvreči med običajne smeti, če so v vaši državi ali 
regiji ustrezna mesta za recikliranje in zbiranje; takšne izdelke lahko oddate na 
ustreznem zbirnem mestu, da bodo reciklirani.
POZOR: OB UPORABI NEUSTREZNE VRSTE BATERIJE OBSTAJA NEVARNOST 
EKSPLOZIJE. BATERIJE ODVRZITE V SKLADU Z NAVODILI.

Telefon se ne poveže z omrežjem
•  Povezavo poskušajte vzpostaviti na drugi lokaciji
•  Preverite pokritost omrežja pri svojem operaterju
•  Pri operaterju preverite veljavnost svoje kartice SIM
•  Poskusite ročno izbrati omrežja, ki so na voljo 
•  Če je omrežje preobremenjeno, se poskusite z njim povezati kasneje

Napaka kartice SIM
•  Preverite, ali je bila kartica SIM pravilno vstavljena
•  Pri operaterju preverite, ali je kartica SIM združljiva s 3V; stare 

kartice 5V ni mogoče uporabljati
•  Preverite, ali je čip kartice SIM poškodovan ali opraskan

Odhodni klici niso mogoči
•  Preverite, ali ste poklicali veljavno številko in pritisnili tipko  

•  Pri mednarodnih klicih preverite kode držav in območne kode
•  Preverite, ali je mobilni telefon priključen v omrežje, ki ni 

preobremenjeno ali nedosegljivo
•  Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.)
•  Preverite, ali ste morda prepovedali odhodne klice 

Sprejem dohodnih klicev ni mogoč
•  Preverite, ali je mobilni telefon vključen in povezan v omrežje 

(preverite, da omrežje ni preobremenjeno ali nedosegljivo)
•  Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica 

SIM itd.)
•  Preverite, ali ste morda preusmerili dohodne klice
•  Preverite, ali ste morda prepovedali določene klice

Ime klicatelja se ne pojavi na zaslonu
•  Pri operaterju preverite, ali ste naročeni na to storitev
•  Klicatelj je skril svojo številko

• POLNILCI
Polnilci, ki uporabljajo električno omrežje, so namenjeni delovanju pri temperaturah 
od 0 °C to 40 °C.
Polnilci za mobilni telefon ustrezajo standardu za varnost opreme informacijske 
tehnologije in pisarniške opreme. Zaradi različnih veljavnih električnih specifikacij morda 
polnilec, kupljen v določeni državi, v drugi državi ne bo deloval. Polnilci se uporabljajo 
izključno v te namene.
• RADIJSKI VALOVI:
Pogoj za uvedbo vsakega modela mobilnega telefona na tržišče je dokaz skladnosti z 
mednarodnimi standardi (ICNIRP - Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim 
sevanjem) ali Direktivo 1999/5/ES (o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski 
opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme). Zagotovitev zdravja in 
varnosti uporabnika ter vseh ostalih oseb je ključna zahteva tega standarda ali direktive.
TA MOBILNI TELEFON IZPOLNJUJE MEDNARODNE IN EVROPSKE ZAHTEVE NA 
PODROČJU IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM.
Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik/sprejemnik.Oblikovan in izdelan je tako, da 
izpolnjuje mednarodne zahteve glede praga izpostavljenosti radiofrekvenčnim signalom, 
ki jih določata ICNIRP (1) in Svet Evropske unije (Priporočilo Sveta 1999/519/ES) (2).
Te omejitve so del sklopa zahtev in določajo ravni izpostavljenosti radiofrekvenčnemu 
sevanju, dovoljene za javno uporabo. Te omejitve so na podlagi rednih in podrobnih 
znanstvenih ocen določile skupine neodvisnih strokovnjakov. Vključujejo znatne 
varnostne omejitve za zagotavljanje varnosti vseh oseb, ne glede na starost ali 
zdravstveno stanje.
Standard izpostavljenosti za mobilne telefone uporablja mersko enoto, znano kot 
stopnja značilne absorpcije "SAR". Mejna vrednost SAR, ki je določena z mednarodnimi 
zahtevami ali priporočili Sveta Evropske unije, je 2 W/kg, v povprečju na 10 g telesnega 
tkiva. Testi, ki se uporabljajo za določitev vrednosti SAR, so bili izvedeni na podlagi 
standardnih načinov uporabe, z mobilnimi telefoni pri maksimalni moči oddajanja 
radijskih frekvenc čez celoten nabor frekvenčnih pasov.
Čeprav se vrednost SAR določi na najvišji stopnji moči delovanja, je dejanska vrednost 
SAR med uporabo mobilnega telefona na splošno občutno manjša od najvišjih vrednosti. 
Ker so mobilni telefoni oblikovani tako, da delujejo na različnih stopnjah moči, za 
povezavo z omrežjem porabijo le minimalno količino potrebne moči. V teoriji velja, da 
bližje kot ste anteni bazne postaje, manjša je poraba energije mobilnega telefona.
Najvišja testirana vrednost SAR za ta mobilni telefon za uporabo ob ušesu in skladnost 
s standardom je 0,8 W/k. Medtem ko lahko obstajajo razlike med vrednostmi SAR na 
različnih telefonih in v različnih položajih, pa vse ustrezajo zadevnim mednarodnim 
smernicam in zahtevam EU za izpostavljenost radijskim valovom.

Kakovost zvoka klicev ni optimalna
•  Glasnost klica lahko prilagodite med klicem s tipko 

 
.

•  Preverite stopnjo ikone sprejema radia 

Funkcij, opisanih v navodilih, ni mogoče uporabljati
•  Pri operaterju preverite, ali vaša naročnina vključuje te storitve
•  Preverite, ali ta funkcija zahteva uporabo pripomočka podjetja Alcatel

Ko izberem številko iz imenika, se klic ne opravi
•  Preverite, ali ste v datoteko vnesli pravilno številko
•  Prevrite, ali ste pri klicanju tujine izbrali kodo države

V imenik ne morem dodati stika
•  Preverite, ali je imenik kartice SIM poln; izbrišite nekatere datoteke 

ali datoteke shranite v imenik izdelka (tj. svoje poslovne ali osebne 
imenike)

Klicatelji mi ne morejo pustiti glasovnega sporočila
•  Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite razpoložljivost storitve

Ne morem dostopati do svoje glasovne pošte
•  Preverite, ali je številka glasovne pošte pravilno vnesena v možnosti  

"Moje številke"
•  Če je omrežje prezasedeno, poskusite znova kasneje

Ne morem pošiljati in prejemati sporočil MMS
•  Preverite pomnilnik telefona, saj je mogoče poln
•  Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite razpoložljivost 

storitve in parametre za sporočila MMS 
•  V profilu MMS ali pri operaterju preverite številko storitvenega centra
•  Storitveni center je lahko prezaseden, poskusite znova

Na zaslonu stanja pripravljenosti je prikazana ikona  
•  V kartico SIM ste shranili preveč kratkih sporočil; izbrišite nekatera 

sporočila ali jih arhivirajte v pomnilnik izdelka

Prikazano je sporočilo „Ni storitve“ 
•  Nahajate se izven območja pokritosti omrežja

3-krat sem vnesel napačno kodo PIN
•  Obrnite se na omrežnega operaterja, ki vam zagotovi kodo PUK 

(osebni ključ za odblokiranje)

Svetovna zdravstvena organizacijo (WHO) je mnenja, da trenutni znanstveni podatki 
ne kažejo potrebe po posebnih varnostnih ukrepih za uporabo mobilnih telefonov. 
Vsak posameznik pa lahko omeji lastno izpostavljenost ali izpostavljenost svojih 
otrok radijskim valovom tako, da omeji dolžino klicev ali uporablja prostoročne 
naprave, s katerimi se ohranja razdalja med telefonom ter telesom in glavo (osnovni 
podatki št. 193). Dodatne informacije o elektromagnetnih poljih in javnem zdravju so 
na voljo na spletnem mestu: http://www.who.int/peh-emf. 
Čeprav ni bila v zvezi z uporabo telefona nikoli dokazana nikakršna nevarnost, pa 
Svetovna zdravstvena organizacija kot previdnostni ukrep priporoča uporabo 
telefona z dobro povezavo z omrežjem, ki je prikazana na zaslonu telefona (4 do 5 
črtic). Prav tako je priporočljivo, da telefona med pogovorom ne držite blizu trebuha 
nosečih žensk ali spodnjega abdomna najstnikov.
Telefon je opremljen z vgrajeno anteno. Za optimalno delovanje se izogibajte 
dotikanju antene, prav tako antene ne razstavljajte.
Ker mobilne naprave zagotavljajo vrsto funkcij, se lahko uporabljajo tudi v drugih 
položajih in ne le prislonjene ob uho. V takih okoliščinah mora biti naprava skladna s 
smernicami za uporabo s slušalkami ali podatkovnim kablom USB.Če uporabljate 
drug pripomoček, zagotovite, da izdelek ne vsebuje kovine in je telefon s takim 
pripomočkom od telesa oddaljen vsaj 2 cm.
• LICENCE 
Obigo®  je registrirana blagovna znamka podjetja Obigo AB

 Logotip microSD je blagovna znamka.

  Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so last podjetja Bluetooth 
SIG, Inc., vsakršna uporaba teh oznak s strani podjetja TCT Mobile 
Limited in njegovih podružnic je licenčna. Druge blagovne znamke 
in trgovska imena, omenjena tukaj, so blagovne znamke in trgovska 
imena njihovih lastnikov. 

 OT-808 Bluetooth QD ID B015352

  
eZiText™ in Zi™ sta blagovni znamki podjetja Zi Corporation in/
ali njegovih podružnic.

  Java™ ter vse blagovne znamke in logotipi Java™ so blagovne ali 
registrirane blagovne znamke podjetja Sun Microsystems, Inc. v 
ZDA in drugih državah.

 je registrirana blagovna znamka Opera Mini.

  Facebook in logotip f sta blagovni znamki podjetja Facebook, Inc. 
ter sta uporabljeni z licenco.

  Twitter in logotip T sta blagovni znamki podjetja Twitter, Inc. ter sta 
uporabljeni z licenco.

Telefona ni mogoče povezati z računalnikom
•  Najprej v računalnik namestite zbirko Alcatel's PC suite
•  Uporabite možnost „Namesti povezavo“ in izvedite namestitev.
•  Preverite, ali računalnik ustreza zahtevam za namestitev zbirke 

Alcatel's PC Suite

Ni mogoče prenesti novih datotek
•  Preverite razpoložljivi prostor
•  Izbrišite nekatere datoteke
•  Prenesene datoteke shranjujte na kartico MicroSD
•  Pri operaterju preverite stanje svoje naročnine

Telefona ni mogoče zaznati prek Bluetootha
•  Preverite, ali je Bluetooth vključen in ostali uporabniki vidijo vaš 

mobilni telefon

Telefon se noče vključiti
•  Preverite, ali je baterija v celoti izpraznjena ali poškodovana
•  Odstranite baterijo, odstranite kartico SIM in nato ponovno 

vključite telefon
•  Hkrati zadržite tipko # in tipko za vklop/izklop, da telefon ponastavite

  VSI telefonski podatki uporabnika: stiki, fotografije, sporočila 
in datoteke, ter prenesene aplikacije, kot so igre Java, bodo 
nepreklicno izbrisani.

Kako podaljšati čas uporabe baterije
•  Upoštevajte celoten čas polnjenja (najmanj 3 ure)
•  Po delnem polnjenju indikator stanja baterije morda ni natančen. 

Počakajte vsaj 20 minut po odstranitvi polnilca za pridobitev 
natančnega stanja indikatorja.

•  Na zahtevo vklopite osvetlitev ozadja
•  Nastavite daljši interval za samodejno preverjanje e-pošte
•  Ročno posodabljajte novice in podatke o vremenu ali pa zanje 

nastavite daljši interval
•  Če aplikacij Java, ki se izvajajo v ozadju, dolgo časa ne boste uporabljali, 

jih izklopite
•  Bluethooth deaktivirajte, če ga ne uporabljate

(1) Razpoložljivost storitve preverite pri svojem omrežnem operaterju.

(1)  Obdobje garancije se lahko razlikuje glede na državo.
(2)  Življenjska doba polnjive baterije mobilnega telefona je v smislu časa pogovorov, 

časa v pripravljenosti in celotne življenjske dobe odvisna od pogojev uporabe in 
konfiguracije omrežja. Ker se baterije smatrajo za potrošni material, je v 
tehničnih podatkih navedeno, da je optimalno delovanje telefona zagotovljeno 
med prvimi šestimi meseci po nakupu in še za 200 nadaljnjih polnjenj.

(1) Privzeto je aktiviran. Če želite to funkcijo izklopiti, lahko to storite v 
„Nastavitve\ Začetni zaslon\Zaslon\Izklop“.

(2)  Treh predhodno določenih elementov (Klici, Stiki in Sporočila) ni mogoče izbrisati.

(1)  Zahteve ICNIRP veljavo v naslednjih regijah: Srednja Amerika (razen Mehike), 
Južna Amerika, Severna in Južna Afrika, Pacifiška Azija (razen Koreje), Avstralija.

(2)  Priporočilo Sveta (1999/519/ES) velja v naslednjih regijah: Evropa, Izrael.


