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navodila za
uporabo



Uporaba tega priročnika

Ta priročnik je bil posebej zasnovan, da vas 
vodi skozi funkcije vašega telefona. 

Označevalne ikone

Preden začnete, se seznanite z ikonami, ki jih
boste videvali v tem priročniku:

Razlago in opis tem, ki niso razložene v 
tem priročniku, lahko najdete v vgrajenem 

®operacijskem sistemu Windows
Mobile 6 Professional.
 

Opozorilo - situacija pri kateri 
lahko poškodujete sebe ali 
druge 

Previdnost - situacija pri kateri 
se lahko poškoduje vaša ali 
druga naprava 

Opomba - uporabni nasveti ali 
dodatne informacije

► Sklicevanje na - stran s podrobnimi
informacijami; primer: ► str. 12
(sklicevanje na 12. stran)

→ Sledi  - vrstni red menijev ali ukazov, 
ki jih morate izbrati za izvedbo 
funkcije. Primer: Pritisnite Start → 
Programs (Programi) → Camera 
(Kamera) - označuje vrstni red kako 
zagnati kamero. 

[   ] Oglati oklepaji - tipke na telefonu;
primer: [     ] (označuje tipko za vklop 
ali izklop telefona)



Avtorske pravice in blagovne znamke

Pravice do vseh tehnologij in produktov, ki
obsegajo to napravo so last njihovih 
individualnih lastnikov:

•  Ta produkt vsebuje
programsko opremo, ki 
je licencirana s strani MS,
podružnice podjetja Microsoft Corporation.
Microsoft in programska oprema, ki vsebuje
ime Microsoft, je registrirana blagovna znamka 
podjetja Microsoft Corporation. Pred uporabo
tega izdelka si, za informacije o pravicah in 
omejitvah, oglejte sporazum MICROSOFT
SOFTWARE LICENSE TERMS FOR 
WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE, v zadnjem 
delu teh navodil.

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

® 
•  Bluetooth je registrirana blagovna znamka
   podjetja Bluetooth SIG, Inc., splošno znano
   Bluetooth QD ID: B014133

® 
•  DivX je registrirana blagovna znamka podjetja
   DivX, Inc., in je uporabljena z licenco.
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Varnostne in uporabniške
informacije

Varnostna opozorila

Telefon hranite izven dosega majhnih otrok 
in živali 

Zaščitite vaš sluh

Previdna namestitev mobilnih naprav in 
opreme 

Z baterijami in polnilci ravnajte previdno. 
Zavrzite jih v skladu s predpisi 

Za najboljše delovanje naprave in v izogib 
nevarnim ter nezakonitim situacijam, se 
seznanite z naslednjimi varnostnimi nasveti. 

Telefon, sestavne dele in dodatno opremo 
hranite izven dosega majhnih otrok in živali. 
Otroci ali živali bi se ob zaužitju majhnih delov 
lahko zadušili. 

Poslušanje zvoka preko slušalk ob 
visoki jakosti lahko poškoduje vaš 
sluh. Pogovor ali glasbo poslušajte 
ob minimalni zvočni jakosti.

Preverite in zagotovite, da so mobilne naprave 
in dodatna oprema varno vgrajene v vašem 
vozilu. Izogibajte se nameščanju mobilnih 
naprav in dodatne opreme v bližini varnostnih 
zračnih vreč. Nepravilno nameščena oprema 
lahko ob sprožitvi varnostne zračne vreče 
povzroči hude telesne poškodbe. 

�Uporabljajte baterije in polnilce, ki jih je 
odobrilo podjetje Samsung in, ki so 
zasnovani samo za vaš telefon. 

�Baterij in mobilnih naprav nikoli ne mecite v 
ogenj. Iztrošene baterije in mobilne 
naprave zavrzite v skladu s predpisi, ki 
veljajo v vaši državi. 
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Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na 
morebitne motnje v delovanju 

Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja 
nevarnost eksplozije 

Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi 
ponavljajočih gibov 

�Baterij in/ali mobilnih telefonov nikoli ne 
postavljajte na ali v grelne naprave, kot so 
mikrovalovne pečice, pečice, grelne 
naprave in/ali radiatorje. Če se baterije 
pregrejejo lahko eksplodirajo. 

�Baterij nikoli ne drobite, prebadajte in / ali 
uničujte. Izogibajte se izpostavljanju 
baterij močnim zunanjim pritiskom, kateri 
lahko vodijo do notranjega kratkega stika 
in / ali pregretja. 

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in 
mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v 
delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med 
napravama vsaj 15 cm (6 palcev), kot 
priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina 
za Raziskave o brezžični tehnologiji. Če 
domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v 
delovanju spodbujevalnika ali druge 
zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in 
se za navodila obrnite na proizvajalca 
spodbujevalnika ali zdravstvene naprave. 

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva 
(na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in 
kemikali j. Izklopite telefon, kadar to 
zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V 
skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje 
goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka 
razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko 
uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. 
Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, 
plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru 
skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno 
opremo. 

Ko preko telefona pošiljate besedilna sporočila 
ali igrate igre, ga držite sproščeno, rahlo 
pritiskajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, 
ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk 
(npr. predloge in predvidevanje besedila) ter 
med uporabo pogosto delajte premore. 
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Varnostni ukrepi

Vozite varno ves čas

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in 
navodila 

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je
odobrilo podjetje Samsung 

Izklopite telefon v bližini medicinskih naprav 

V letalu izklopite telefon ali izključite 
brezžične funkcije 

Ne uporabljajte telefona med vožnjo in 
upoštevajte vsa pravila, ki omejujejo uporabo 
mobilnega telefona med vožnjo. Izboljšajte 
varnost tako da, kadar je mogoče, uporabljajte 
dodatno opremo za prostoročno telefoniranje. 

Upoštevajte vsa navodila, ki prepovedujejo 
uporabo mobilnega telefona na določenem 
območju.

Uporaba nezdružljive dodatne opreme lahko 
poškoduje vaš telefon ali povzroči telesne 
poškodbe. 

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v 
delovanju medicinskih naprav v bolnišnicah ali 
zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vsa 
navodila, objavljena opozorila in napotke 
zdravstvenega osebja. 

Uporaba telefona lahko povzroči motnje v 
delovanju letalske opreme. Upoštevajte vsa 
navodila letalske družbe in v skladu z navodili 
letalskega osebja izklopite telefon ali preklopite 
v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih 
funkcij. 
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Zavarujte baterije in polnilce pred
morebitnimi poškodbami 

S telefonom ravnajte previdno in razumno 

�Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali 
zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° 
F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne 
temperature lahko zmanjšajo zmogljivost 
polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij. 

�Pazite, da baterije ne pridejo v stik s 
kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči 
povezavo med pozitivnim in negativnim 
polom baterije in posledično začasno ali 
trajno okvaro baterij. 

�Nikoli ne uporabljajte poškodovanega 
polnilca ali baterij. 

�Napačno zamenjana baterija lahko 
eksplodira. Iztrošene baterije zavrzite v 
skladu s predpisi.

�Pazite, da telefon ne pride v stik s 
tekočino, saj lahko to povzroči hudo 
okvaro. Ne prijemajte telefona z mokrimi 
rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi 
stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo 
proizvajalca. 

�Ne uporabljajte telefona v prašnih in 
umazanih območjih, saj lahko tako 
poškodujete gibljive dele. 

�Mobilni telefon je zapletena elektronska 

naprava – zaščitite ga pred udarci in 

grobo uporabo ter tako preprečite hude 
poškodbe. 

�Telefona ne barvajte, saj lahko barva 
zamaši gibljive dele in prepreči pravilno 
delovanje. 

�Bliskavice fotoaparata ali luči v telefonu 
ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali. 
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Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi 
elektronskimi napravami 

Pomembne uporabniške 
informacije 

Telefon uporabljajte v normalnem položaju 

Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno 
usposobljeno servisno osebje 

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in 
polnilca 

�Telefon ali pomnilniško kartico lahko 
poškodujete, če ga / jo izpostavljate 
magnetnemu polju. Telefona ne 
shranjujte v torbico ali v opremo, ki 
vsebuje magnetna zapirala in pazite, da 
telefon ne pride za dalj časa v stik z 
magnetnim poljem. 

Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc 
(RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju 
nezašč itene ali nepravilno zašč itene 
elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, 
slušni pripomočki, medicinske naprave in 
druge elektronske naprave doma in v vozilu. V 
primeru motenj delovanja se obrnite na 
proizvajalca vaših elektronskih naprav. 

�Izogibajte se stiku z notranjo anteno. 
Notranja antena se nahaja v spodnjem 
delu naprave. 

�Pri uporabi GPS storitev, za boljši signal, 
držite telefon v pokončnem položaju.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso 
usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon 
in razveljavijo garancijo. 

�Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj 
lahko prekomerno polnjenje skrajša 
življenjsko dobo baterije.  
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S SIM karticami in pomnilniškimi 
karticami ravnajte previdno 

Omogočite dostop do storitev v sili 

�Neuporabljene baterije se čez nekaj časa 
izpraznijo in jih je treba pred uporabo 
ponovno napolniti. 

�Če telefona ne polnite, izklopite polnilec iz 
napajalnega vira. 

�Baterije uporabljajte samo v skladu z 
njihovim predvidenim namenom. 

�Med tem ko poteka prenos ali odpiranje 
podatkov, iz telefona ne odstranjujte 
kartice, saj lahko tako izgubite podatke 
in/ali poškodujete kartico ali telefon. 

�Kartico zaščitite pred močnimi udarci, 
statično elektriko in električnim šumom iz 
drugih naprav. 

�Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša 
življenjsko dobo pomnilniških kartic. 

�Pozlačenih priključkov in polov kartice se 
ne dotikajte s prsti ali kovinskimi 
predmeti. Če je kartica umazana, jo 
očistite z mehko krpo. 

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v 
vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred 
potovanjem v odročna ali nerazvita območja, 
naredite pomožni načrt za stik z osebjem za 
nujno pomoč. 
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Informacije o certifikatu SAR (Specific 
Absorption Rate) 

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka 

(Odpadna električna in elektronska oprema) 

Vaš telefon je v skladu z mednarodnimi 
smern icami  neodv isne  znans tvene 
organizacije ICNIRP, ki omejujejo človeško 
izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, 
ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska 
oprema. Te smernice priporočajo mejno 
vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption 
Rate ali SAR) 2.0 vata/kilogram telesnega 
tkiva.
Med testiranjem, je bila za ta model največja 
zabeležena vrednost SAR: 0.671 vatov/kg. 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, ki se nahaja v zadnjem delu 
navodil, opisuje ustreznost te naprave z 
direktivo Evropska Radijska & Terminalno 
Telekomunikacijska Oprema (R&TTE).Za več 
informacij o SAR in povezanih EU standardih, 
obiščite sorodno spletno stran Samsung 
mobile.

(Uporablja se v Evropski Uniji in 
drugih evropskih državah, ki imajo 
svoje sisteme zbiranja.) Ta 
oznaka, ki jo lahko zasledite na 
izdelku ali priloženi literaturi, 

pomeni, da izdelka, ko ni več uporaben, ni 
dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi 
gospodinjskimi odpadki. 
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INFORMACIJE O DIVX VIDEU

INFORMACIJE O DIVX VIDEU-NA-ZAHTEVO

Da ne bi škodovali okolju ali zdravju, do česar 
lahko pride zaradi nenadzorovanega 
odlaganja odpadkov, ločite ta izdelek od 
drugih vrst odpadkov in ga odložite na 
predpisano mesto ter s tem prispevajte k 
ponovni uporabi materialnih virov.

Posamezniki naj se obrnejo na prodajalca 
telefonov ali lokalne oblasti, kjer bodo dobili 
podrobne informacije o tem, kako in kje lahko 
varno odložijo telefon, s čimer ne bodo 
škodovali okolju.

Pravne osebe naj se obrnejo na svojega 
dobavitelja in preverijo pogoje, določene v 
pogodbi o nakupu izdelka. Tega izdelka ni 
dovoljeno odlagati z ostalimi odpadki.

® DivX je digitalni video format, ki ga je naredilo 
podjetje DivX, Inc. To je uradna DivX 
Certificirana naprava, ki predvaja DivX video 

®posnetke. Naprava predvaja DivX  video do 
® ločljivosti 320x240 pik. Predvajanje DivX je

možno do ločljivosti 400x240 pik.

® To DivX Certificirano napravo je potrebno 
registrirati pri DivX, če želiti predvajati vsebino 
Divx Video - na - Zahtevo (VOD). Ustvarite 
DivX VOD registracijsko kodo za vašo mobilno 
napravo  in  jo  na to  pos redu j te  ob  
registracijskem procesu. [Pomembno: DivX 
VOD vsebina je zaščitena s sitemom DivX 
DRM (Digital Rights Management - Upravljanje 
digitalnih pravic), ki omejuje in omogoča 
predvajanje samo DivX Certificiranim 
napravam. Če poskušate predvajati VOD 
vsebino, ki ni pooblaščena za vašo mobilno 
napravo, se na zaslonu pojavi obvestilo 
“Authorization Error” - “Napačna avtorizacija” in 
vsebina ne bo predvajana.] Več informacij 
najdete na spletni strani www.divx.com/vod.



13

Navodila za hiter začetek

Odpiranje embalaže

Paket vsebuje naslednje predmete:

To poglavje vam bo v pomoč pri sestavi 
vašega mobilnega telefona, ter pri učenju 
osnovnih funkcij.

�Mobilni telefon
�Baterijo
�Polnilec 220 - 230V

1
�CD s programsko opremo
�Stereo slušalke
�PC podatkovni kabel

1 CD s programsko opremo vsebuje 
p r o g r a m s k o  o p r e m o  M i c r o s o f t  
ActiveSync in drugo dodatno programsko 
opremo.

Priložena oprema in dodatna oprema, ki 
je na voljo pri lokalnih ponudnikih, se 
lahko razlikuje glede na državo prodaje 
in/ali ponudnika mobilne telefonije.
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Spoznavanje naprave

Pogled od spredaj

1

2

3

5

6

8

7

4

1 Slušalka

2 Več funkcijski priključek

3 Klicna tipka

4 Mikrofon

5 Sprednja kamera

6 Zaslon občutljiv na dotik

7 Tipka za prekinitev in zaklepanje zaslona

8 Optična miška



15

Pogled od zadaj

Tipke

1 Tipka za vklop / LED indikator

2 Tipka za dostop do glavnega menija

1

2

3

4

6

7

8

5

3 Tipka za glasnost

4 Tipka za kamero / fotoaparat

5 Reset tipka

6 Bliskavica

7 Zadnja kamera

8 Pokrovček baterije

Tipka Opis

Vklop naprave ali izklop naprave 
(pritisnite in držite). Vključite ali 
izključite stanje mirovanja. 
Označuje stanje naprave. 

Odprete klicni zaslon. Opravite ali 
odgovorite na klic. Med klicem 
vključite zunanji zvočnik 
(pritisnite in držite).
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Ikone
Tipka Opis

Ikona Opis

UMTS omrežje je na voljo 

UMTS omrežje je povezano 

HSDPA omrežje je na voljo 

HSDPA omrežje je povezano 

Poteka ActiveSync sinhronizacija 

Stanje baterije 

Prazna baterija 

Baterija se polni 

Ni baterije

Bluetooth prenos 

Pomikanje po zaslonu 
občutljivem na dotik. Potrditev 
izbire ali izvršitev izbrane 
aplikacije. 

Končate klic. Vrnitev na Domači 
zaslon. Zaklenete ali odklenete 
telefon (pritisnite in držite).

Odprete zaslon glavnega menija.

Nastavitev glasnosti. Med klicem 
nastavite glasnost. Ob 
dohodnem klicu utišate 
zvonjenje. 

Vključite fotoaparat (pritisnite in 
držite). Ob vklopljenem 
fotoaparatu/kameri posnamete 
sliko ali video posnetek. 
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Sprejem podatkov preko Bluetooth 

Bluetooth stereo slušalke so 
povezane 

Klic na čakanju 

Klic je posredovan 

Povezava z računalnikom 

Podatkovni klic poteka 

EDGE omrežje je na voljo 

EDGE omrežje je povezano 

GPRS omrežje je na voljo 

GPRS omrežje je povezano 

Ikona Opis

Iskanje signala omrežja

Neodgovorjen klic 

Na voljo je več informacij (za ogled
pritisnite ikono) 

Novo besedilno sporočilo 

Novo elektronsko sporočilo 

Novo multimedijsko sporočilo 

Novo glasovno sporočilo 

Ni signala 

Ni SIM kartice 

Alarm je vključen 

Povezava z omrežjem 

Ikona Opis
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Uporaba zaslona na dotik

Ni povezave z omrežjem 

Zvonjenje je vključeno 

Zvonjenje je izključeno 

Vibriranje je vključeno 

Gostovanje v drugem omrežju 

Sprejemna moč omrežnega signala 

Napaka pri sinhronizaciji 

Pomembno obvestilo (za ogled 
pritisnite ikono) 

Glasovni klic poteka 

Wi-Fi je vključen 

Wi-Fi podatkovni klic poteka 

Ikona Opis

Na zaslonu občutljivem na dotik lahko 
izvajate naslednje operacije:

Pritisk: dotaknite se zaslona za izbiro ukaza 
ali zagon programa.

Pritisk in držanje: dotaknite se zaslona in 
pridržite za ogled seznama ukazov, ki so na 
voljo. Dotaknite se ukaza, ki ga želite izvršiti. 

Poteg: pritisnite in pridržite drsnik ter ga 
povlecite. Pritisnite, pridržite in povlecite čez 
besedilo za označitev. 

V izogib praskam, za pisanje in 
označevanje po zaslonu ne 
uporabljajte ostrih pisal, svinčnikov ali 
drugih ostrih predmetov.
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Sestava in priprava vašega telefona

Vstavite SIM kartico in baterijo

1.  Odstranite pokrovček baterije

2.  Vstavite SIM kartico

Vstavite SIM kartico tako, da bodo 
zlato obarvani kontakti obrnjeni 
navzdol.
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3.  Vstavite baterijo

4.  Zaprite pokrovček baterije

Polnjenje baterije

1.  Odprite pokrovček več funkcijskega 
     priključka na levi strani telefona. 

2.  V telefon vklopite manjši konec polnilca, s 
     puščico obrnjeno navzgor. 
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3.  V električno vtičnico vklopite večji konec 
     polnilca. 

4.  Ko je polnjenje končano izklopite polnilec iz 
     električne vtičnice. 

5.  Iz telefona izklopite polnilec. 

Vstavljanje pomnilniške kartice
(pomnilniška kartica ni priložena 
prodajnemu kompletu)

1.  Odstranite pokrovček baterije. 

2.  Odstranite baterijo. 

3.  Pomnilniško kartico vstavite v režo tako, da 
     bodo kontakti kartice obrnjeni navzdol. 

4.  Vstavite baterijo. 

5.  Zaprite pokrovček baterije.

Na pomnilniško kartico lahko shranjujete 
različne multimedijske datoteke in varnostne 
kopije. Vaš telefon sprejema pomnilniške 

TMkartice microSD , do velikosti 16 GB 
(odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške 
kartice). 
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Prvi vklop vašega mobilnega telefona

1.  Pritisnite in držite tipko [     ], da vklopite vaš
     telefon.

2.  Sledite navodilom na zaslonu. Po vnosu PIN 
     kode, se bo telefon samodejno povezal z 
     omrežjem. 

Zaklenite ali odklenite tipke telefona in
zaslon občutljiv na dotik

Izklopite brezžične funkcije telefona

Za izključitev povezave z omrežjem:

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve).

2.  Na zavihku Connections (Povezave) 
     pritisnite Wireless Manager (Upravitelj 
     omrežij). 

3.  Pritisnite Phone (Telefon). 

Na Domačem zaslonu bo vidna ikona       .

Če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem, 
ponovite zgornje korake od 1 do 3.

Zunanje tipke in zaslon občutljiv na dotik 
lahko zaklenete. S tem se izognete 
neželenemu izvajanju operacij in funkcij.
V stanju pripravljenosti, na Domačem 
zaslonu, pritisnite in držite tipko [        ].
Če želite odkleniti izpostavljene tipke in 
zaslon na dotik, pritisnite Unlock (Odkleni) 

→ Unlock (Odkleni) ali pritisnite in držite 

tipko [        ]. 

Če želite napravo uporabljati na območju, kjer 
je uporaba mobilnih telefonov prepovedana 
(letala, bolnišnice, ipd.), lahko izključite 
povezavo z omrežjem. 



23

Naučite se kako začeti uporabljati napravo

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Getting Started 
     (Začetek uporabe). 

2.  Pritisnite na predmet o katerem želite 
     pridobiti več informacij. 

Uporaba ikon (Widgets)

Ikone lahko uporabljate na Domačem zaslonu.

Odprite orodno vrstico

Odvisno od države prodaje ali ponudnika 
mobilne telefonije, se prikazane ikone 
lahko razlikujejo. 

Ikona Opis

Analogna
ura

Prikaz trenutnega
časa

Igre                 Dostop do iger

Album
slik

Pregledovanje slik. 
Izbira slike za ozadje 
zaslona. 

Svetovna
ura

Pregled časa drugega 
mesta ali države. 

Današnji
datum

Prikaz današnjega 
datuma

Da odprete orodno vrstico, pritisnite na 
puščico v spodnjem levem delu Domačega 
zaslona. Ikone lahko prerazporedite ali pa jih 
premaknete na Domači zaslon. 
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Dodajanje ikon na Domači zaslon

1.  Odprite orodno vrstico z ikonami.

2.  Povlecite ikono iz orodne vrstice na Domači
     zaslon. Ikono lahko postavite kamor koli na 
     Domačem zaslonu. 

Upoaba osnovnih klicnih funkcij

Glasovni klic

1.  Pritisnite tipko [        ].

2.  Vnesite kodo omrežja in telefonsko 
     številko.

3.  Za klicanje pritisnite simbol          ali tipko
     [        ].

Digitalna
ura

Prikaz trenutnega
časa

Dogodki in
obvestila

Prikaz neodgovorjenih 
klicev in novih sporočil

Predvajalnik
glasbe

Odprete predvajalnik 
glasbe za predvajanje 
glasbenih datotek

FM radio Poslušanje FM radia

Stanje
storitev

Prikaz trenutnega 
stanja storitev

Profil
Vklop ali izklop
zvonjenja

Ikona Opis

Beležka
Pregledovanje vaših
beležk in pisanje
novih beležk

Ikona Opis
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Med klicem se zaslon zaklene. Če želite 
odkleniti zaslon, pritisnite na optično 
miško. 

4.  Za končanje klica pritisnite tipko [        ].

Video klic

1. Pritisnite tipko [        ].

2.  Vnesite kodo omrežja in telefonsko
     številko.

3.  Pritisnite simbol        .

4.  Za prekinitev klica pritisnite tipko [        ].

Odgovor na klic

1.  Pritisnite na tipko [        ].

2.  Za prekinitev klica pritisnite tipko [        ].

Zavrnitev klica

Pritisnite Ignore (Zavrni) ali tipko [        ].

Nastavitev glasnosti klica

Za nastavitev glasnosti klica, pritisnite ikono
in povlecite drsnik proti ikoni (     ) ali uporabite 
stransko tipko za glasnost. 

Delo z aplikacijami

Odpiranje aplikacij ali map

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start.

2.  Izberite aplikacijo ali mapo.

Preklapljanje med aplikacijami

Vaša naprava je več opravilna, kar pomeni, da 
lahko hkrati delate z več programi. 

Če klic zavrnete, bo kličoči slišal ton 
zasedeno.

Za več informacij o nameščenih programih 
glejte navodila za uporabo izbranega 
programa.
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Za preklapljanje med aplikacijami:

1.  Pritisnite simbol       , da odprete seznam 
     programov. 

2.  Izberite aplikacijo.

Zapiranje aplikacij

Če želite zapreti trenutno aplikacijo pritisnite na 
ikono      ali       . 

Če želite končati aplikacijo, ki je odprta v 
ozadju: 

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Task Manager 
     (Upravitelj opravil). 

2.  Pomaknite se na program, ki ga želite 
     zapreti in pritisnite End Task (Končaj 
     opravilo). 

Poslušanje glasbe

Vaš mobilni telefon vsebuje program Windows 
Media Player, ki vam omogoča predvajanje 
glasbenih datotek. 

Dodajanje glasbenih datotek na vaš telefon

Za dodajanje glasbe na vaš telefon lahko 
uporabite naslednje načine: 

Predvajanje glasbenih datotek

1.  Pritisnite Start → Programs (Programi) → 
     Windows Media. 

2.  V meniju Library (Knjižnica) izberite 
     pomnilniško mesto iz katerega želite 
     predvajati glasbo. To storite s pritiskom na 
     Menu (Meni) → Library (Knjižnica) → 
     izberite pomnilno mesto.

3.  Pritisnite Menu (Meni) → Update Library... 
     (Posodobi knjižnico). 

�Posnemite datoteke na pomnilniško 
kartico in jo vstavite v telefon

�Prenesite glasbo iz spleta
�Sprejmite jo preko Bluetooth povezave
�Sinhronizirajte telefon s programom 

® ActiveSync
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4. Ko se knjižnica posodobi, pritisnite Done 
    (Končano). 

5.  Izberite kategorijo. 

6.  Pomaknite se do knjižnice, ki jo želite 
     predvajati in pritisnite Play (Predvajaj). 

Med predvajanjem:

•  Za premor ali nadaljevanje predvajanja
   pritisnite simbol     ali     .

•  Za dostop do prejšnje ali naslednje datoteke 
   pritisnite simbol     ali     . 

•  Za nastavitev glasnosti pritisnite simbol      ali
        . 

Prilagoditev vaše mobilne naprave

Spoznajte kako zamenjati temo ali ozadje, 
dodati ali odstraniti predmete in nastaviti 
glasnost na Domačem zaslonu. 

Spreminjanje teme ali slike za ozadje 

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve). 

2.  Na zavihku Personal (Osebno) pritisnite 
     Today (Danes). 

3.  Na zavihku Appearance (Videz) izberite 
     temo ali pritisnite Use this picture as the 
     background (Uporabi to sliko za ozadje) 
     → Browse (Prebrskaj) in izberite sliko. 

4.  Ko končate pritisnite      .

Dodajanje in odstranjevanje predmetov na 
Domačem zaslonu 

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve). 

2.  Na zavihku Personal (Osebno) pritisnite 
     Today (Danes). 

3.  Na zavihku Items (Predmeti) izberite 
     predmete, ki jih želite dodati na Domači 
     zaslon. 
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4.  Za razvrščanje izberite predmet in pritisnite 
     Move Up (Premakni gor) ali Move Down 
     (Premakni dol). 

5.  Ko končate pritisnite      . 

Nastavitev glasnosti 

Za nastavitev glasnosti, za tipke in programe, 
pritisnite ikono      in premaknite drsnik (     ) ali 
med izvajanjem programov pritisnite stransko 
tipko za glasnost.
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Vpisovanje
besedila

Preko zaslona vašega mobilnika lahko rišete,
vpisujete besedilo, opombe, dokumente in
sporočila.

Spreminjanje načina vnosa
besedila

Če želite vpisovati besedilo, pritisnite na 
sredinsko ikono na dnu zaslona. Izberite enega 
od načinov za vpisovanje besedila: 

•  Prepoznava pisave

•  Tipkovnica

•  Prepoznava črk

•  Samsung tipkovnica 1

•  Samsung tipkovnica 2

•  Samsung tipkovnica 3

•  Prepoznava pisave

Polje za vnos besedila lahko skrijete s pritiskom
na spodnjo sredinsko ikono. 

Spreminjanje privzetega načina
za vpisovanje besedila

1.  V katerem koli polju za vnos besedila, 
     pritisnite na puščico zraven spodnje 
     sredinske ikone.

2.  Pritisnite Options... (Možnosti).

Nekateri načini vnosa besedila morda niso 
podprti, kar je odvisno od jezika v katerem 
pišete. 

poglavje
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Vpisovanje besedila

3.  V oknu Input Method (Način vnosa), 
     izberite način vnosa besedila.

4.  Pritisnite simbol      .

Vpisovanje besedila s funkcijo 
Block Recognizer - Prepoznava
pisave

Posamezne črke in številke vpisujte v polje,
v stilu Palm Graffiti.

1.  Pritisnite v polje za vnos besedila.

2.  Pritisnite puščico poleg spodnje sredinske 
     ikone in izberite Block Recognizer 
     (Prepoznava pisave).

3.  Posamezne znake vpisujte v spodnje polje,
     ki je namenjeno vnosu besedila.

•  Črke vpisujte na levo stran vnosnega
   polja.

•  Številke vpisujte na desno stran vnosnega
   polja.

Če si želite ogledati demonstracijo o vpisovanju
znakov, pritisnite na simbol     .

Za nekatere načine vnosa besedila lahko 
urejate dodatne možnosti.

Če želite spremeniti velikost pisave
(velike ali male črke), potegnite s 
prstom navzgor (ABC, Abc ali abc).
Za vpisovanje simbolov, enkrat pritisnite
na zaslon (123 ali abc se spremeni v
simbol      .
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Vpisovanje besedila

Vpisovanje besedila s
tipkovnico

1.  Pritisnite v polje za vnos besedila.

2.  Pritisnite puščico poleg spodnje sredinske 
     ikone in izberite Keyboard (Tipkovnica).

3.  Pritisnite na znake, ki jih želite vnesti v polje.

Če želite namesto črk vpisovati številke ali
simbole, pritisnite simbol 123. Za dostop do 
posebnih znakov, pritisnite simbol áü.. 

Vpisovanje besedila s funkcijo
Letter Recognizer - Prepoznava 
črk

Posamezne črke in številke lahko vpisujete na
zaslon.

1.  Pritisnite v polje za vnos besedila.

2.  Pritisnite puščico poleg spodnje sredinske 
     ikone in izberite Letter Recognizer 
     (Prepoznava črk).

3.  Posamezne znake vpisujte v spodnje polje za 
     vnos besedila:

•  Velike črke vpisujte v stolpec ABC, ki se
   nahaja na levi strani vnosnega polja.

•  Male črke vpisujte v stolpec abc, ki se 
   nahaja na sredini vnosnega polja. 

•  Številke in simbole vpisujte v stolpec 123,
   ki se nahaja na desni strani vnosnega 
   polja.

Če si želite ogledati demonstracijo o vpisovanju
znakov, pritisnite na simbol     .

Vpisovanje besedila s funkcijo
Samsung Keyboard - Samsung 
tipkovnica 1

1.  Pritisnite v polje za vnos besedila.

2.  Pritisnite puščico poleg spodnje sredinske 
     ikone in izberite Samsung Keyboard
     (Samsung tipkovnica).
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Vpisovanje besedila

3. Pritisnite na znake, ki jih želite vnesti.
    Če želite vpisovati velike črke, pritisnite na
    simbol     . Če želite vpisovati številke in
    simbole, pritisnite na simbol         .

Vpisovanje besedila s funkcijo
Samsung Keypad - Samsung 
tipkovnica 2

1.  Pritisnite v polje za vnos besedila.

2.  Pritisnite puščico poleg spodnje sredinske 
     ikone in izberite Samsung Keypad 
     (Samsung tipkovnica 2).

3.  Pritisnite na znake, ki jih želite vnesti.
     V T9 načinu pritiskajte na ustrezne znake, 
     da vnesete celotno besedo.
     V ABC načinu, pritiskajte na ustrezno 
     znakovno polje, dokler se ne prikaže želen 
     znak.
     V načinu Number (Številke), pritisnite na 
     številko, ki jo želite vnesti.
     V načinu Symbol (Simboli), pritisnite na
     simbol, ki ga želite vnesti.

Vpisovanje besedila s funkcijo
Samsung Phonepad - 
Samsung tipkovnica 3

1.  Pritisnite v polje za vnos besedila.

2.  Pritisnite puščico poleg spodnje sredinske 
     ikone in izberite Samsung Phonepad 
     (Samsung tipkovnica 3).

3.  Pritisnite na znake, ki jih želite vnesti.
     V T9 načinu pritiskajte na ustrezne znake, 
     da vnesete celotno besedo.
     V ABC načinu, pritiskajte na ustrezno 
     znakovno polje, dokler se ne prikaže želen 
     znak.
     V načinu Number (Številke), pritisnite na 
     številko, ki jo želite vnesti.
     V načinu Symbol (Simboli), pritisnite na
     simbol, ki ga želite vnesti.
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Vpisovanje besedila

Vpisovanje besedila s funkcijo
Transcriber - Prepoznava 
pisave

S funkcijo Transcriber (Prepoznava pisave), 
lahko pišete kjer koli na zaslonu. Za razliko od 
funkcij Letter Recognizer (Prepoznava črk) in 
Block Recognizer (Prepoznava pisave), lahko s
to funkcijo pišete povezane črke in ustvarite 
besede.

1.  Pritisnite v polje za vnos besedila.

2.  Pritisnite puščico poleg spodnje sredinske 
     ikone in izberite Transcriber (Prepoznava 
     pisave).

3.  Začnite pisati čitljivo kjer koli na zaslonu.

4.  Delajte premore zato, da bo program 
     prepoznal vašo pisavo in jo pretvoril v 
     besedilo.

Iz orodne vrstice programa Transcriber 
(Prepoznava pisave), lahko dostopate do 
naslednjih orodij:

Urejanje možnosti programa

Ogled demonstracije o vpisovanju
znakov

Odpre se seznam z ločili, simboli
in številkami

Spremenite način vnosa pisave iz
A, a ali 123

Vstavite presledek

Skočite v novo vrstico

Premaknete kazalec v levo

Premaknete kazalec v desno

Počistite vpisano besedilo

Odprete pomoč aplikacije

Pritisnite Za
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Vpisovanje besedila

Ustvarjanje skice

V programu Notes (Zapiski), lahko ustvarjate 
skice, načrte ali obrise.

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → in
     izberite Programs (Programi) → Notes
     Zapiski.

2.  Pritisnite New (Novo).

3.  Če želite ustvariti okvir za risanje, ustvarite 
     črto, ki seka vsaj tri vrstice.
     Skice, ki ne sekajo vsaj treh vrstic, program
     prepozna kot pisavo.

4.  Risanje nadaljujte s črtami.

Za urejanje skice pritisnite Menu (Meni) ► 
Draw (Risanje).

Pritisnite in držite na skico dokler se ne 
pokažejo stranske ročke. Če pritisnete in pridržite 
na ročki, lahko skico premikate ali ji spreminjate 
velikost. Če želite dostopati do drugih možnosti, 
pritisnite Menu (Meni).
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Komuniciranje

Vaša mobilna naprava vam
omrežja in brezžičnega spleta, omogoča 
oddajanje in sprejemanje različnih vrst 
klicev in sporočil.

, preko mobilnega 

Klici

V tem poglavju boste spoznali, kako uporabljati
klicne funkcije telefona. Za osnovne klicne 
funkcije, glejte Hitra navodila za uporabo.

Klicanje mednarodnih telefonskih številk

1.  Pritisnite tipko [        ].

2.  Po potrebi pritisnite Keypad (Tipkovnica).

3.  Za vnos mednarodnega klicnega predznaka,
     pritisnite in držite simbol         . 
     Ta znak nadomešča predpono 00.

4.  Vnesite kompletno telefonsko številko, ki jo
     želite poklicati (koda države, koda omrežja
     in telefonska številka) in nato za klicanje 
     pritisnite simbol          ali pritisnite tipko [        ].

5.  Za prekinitev klica pritisnite tipko [        ].

Opravljanje klica iz seznama stikov

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start ► in
     izberite Phonebook (Imenik), da odprete 
     imenik.

2.  Pomaknite se na želen stik in ga izberite s
     pritiskom.

3.  Pritisnite na številko, ki jo želite poklicati.

4.  Za prekinitev klica pritisnite tipko [        ].

Za iskanje stika, pritisnite simbol
in vnesite nekaj prvih črk iskanega 
imena, ki ga želite poklicati.

poglavje
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Komuniciranje

Klicanje iz Call History - Zgodovine 

klicev

1.  Na Domačem zaslonu, pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Call Log (Dnevnik 
     klicev).

2.  Izberite želen dnevnik klicev, v zgornjem 
     levem padajočem meniju.

3.  Pomaknite se na želen stik in ga izberite. 

4.  Pritisnite na številko, ki jo želite poklicati.

5.  Za prekinitev klica pritisnite tipko [        ].

Posredovanje klicev

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve) → Phone (Telefon).

2.  V jezičku Services (Storitve) izberite Call
     Forwarding (Posredovanje klicev) → Get
     Settings (Pridobi nastavitve).

3.  Izberite možnost posredovanja in vnesite
     telefonsko številko.

4.  Pritisnite simbol      .

Omejitev klicev

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve) → Phone (Telefon).

2.  V jezičku Services (Storitve) izberite Call
     Barring (Omejitev klicev) → Get
     Settings (Pridobi nastavitve).

3.  Izberite vrsto klicev, ki jih želite omejiti.

4.  Pritisnite simbol      .

Sporočila

V tem poglavju boste spoznali kako uporabljati
sporočilne funkcije vašega mobilnega telefona.
Za navodila, kako vpisovati besedilo, si oglejte 
poglavje “Vpisovanje besedila” na strani ► 29.

Pošiljanje besedilnega sporočila

1.  Na domačem zaslonu pritisnite Start →
     Messaging (Sporočanje) → Messaging 
     (Sporočanje).
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Komuniciranje

2.  Pritisnite Menu (Meni) → New (Novo).

3.  Vnesite številko prejemnika ali pritisnite 
     Menu (Meni) → Add Recipients (Dodaj 
     prejemnike) in izberite želene stike.

4.  Pritisnite v polje telo sporočila.

5.  Vnesite vaše sporočilo.

6.  Pritisnite Send (Pošlji), da pošljete sporočilo.

Pošiljanje multimedijskega sporočila

1.  Na domačem zaslonu pritisnite Start →
     Messaging (Sporočanje) → Messaging 
     (Sporočanje).

2.  Pritisnite Menu (Meni) → New (Novo).

3.  Vnesite številko prejemnika ali pritisnite 
     Menu (Meni) → Add Recipients (Dodaj 
     prejemnike) in izberite želene stike.

4.  Pritisnite v polje subject (zadeva) in vnesite
     zadevo sporočila.
     Pritisnite Yes (Da). S tem potrdite, da se bo
     sporočilo iz besedilnega spremenilo v 
     multimedijsko. 

5.  Pritisnite v polje telo sporočila.

6.  Vnesite vaše sporočilo.

7.  Pritisnite Menu (Meni) → Toolbar (Orodna 
     vrstica).

8.  Pritisnite na ikono, če želite dodati datoteko:

•          :  dodajanje slike

•          :  dodajanje glasbene datoteke

•          :  dodajanje videa

•          :  slikanje in dodajanje slike

•          :  snemanje in dodajanje glasovne
              beležke

•          :  snemanje in dodajanje videa

9.  Pritisnite Send (Pošlji), da pošljete sporočilo.

Pošiljanje elektronske pošte

1.  Na domačem zaslonu pritisnite Start →
     Messaging (Sporočanje).

2.  Pritisnite na ime vašega e-poštnega 
     nabiralnika.
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3.  Pritisnite Menu (Meni) → New (Novo).

4.  V polje vnesite elektronski naslov prejemnika
     ali pritisnite Menu (Meni) → Add Recipient...
     (Dodaj prejemnika) in izberite stik.

5.  Pritisnite polje subject (zadeva) in vnesite
     zadevo elektronskega sporočila.

6.  Pritisnite v polje telo sporočila.

7.  Vnesite vaše sporočilo.

8.  Za dodajanje priponke, pritisnite Menu 
     (Meni) → Insert (Vstavi) → izberite vrsto
     priloge.

9.  Pritisnite Send (Pošlji), da pošljete 
     sporočilo.

Sprejemanje elektronskih sporočil iz

spletnega strežnika
Pred sprejemom elektronskih sporočil od
internetnega ponudnika ali preko VPN 
povezave, morate ustvariti elektronski račun.

Za sprejem sporočil iz vašega Outlook računa,
glejte poglavje “Sinhroniziranje vaših podatkov”
na strani ► 71.

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → in
     izberite Messaging (Sporočanje).

2.  Izberite vaš elektronski predal.

3.  Pritisnite Menu (Meni) → in izberite Send/
     Receive (Pošlji/Prejmi).

Polji Cc (kopija) in Bcc (skrita kopija) se
nahajata nad poljem From (Od).
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Pregledovanje sporočil

Do vseh vaših sporočil (elektronska pošta, SMS 
in MMS sporočila) lahko dostopate iz enega 
mesta.

Za ogled sporočil:

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → in
     in izberite Messaging (Sporočanje).

2.  Izberite Messaging (Sporočanje) ali izberite
     elektronski račun.
     Odpre se predal Prejeto izbranega računa.

•  Med pregledovanjem sporočil v 
    določeni mapi, lahko zamenjate 
    mapo ali račun tako, da ga izberete
    v padajočem meniju na zgornjem 
    levem delu zaslona.

•  Med ogledovanjem sporočila dvakrat 
    kliknite na zaslon. Sporočilo lahko 
    povečate in zmanjšajte s stranskim 
    drsnikom.
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V tem poglavju boste spoznali kako uporabljati
programe Camera (Fotoaparat), Media Album
(Album medijev), Photo Slides (Fotografije),
Touch Player (Predvajalnik glasbe), Media
Controller (Upravljalec medijev), ShoZu, Video
Editor (Video urejevalnik), Streamnig Player
(Pretočni predvajalnik) in FM Radio.
Za informacije o ostalih medijskih funkcijah, si
oglejte pomoč za uporabnike programa 
Windows Mobile.

Camera - Fotoaparat / Kamera

Vaša mobilna naprava vam omogoča zajemanje
fotografij v jpg formatu in snemanje video 
posnetkov v 3gp formatu.

Fotografiranje

1.  Pritisnite in držite tipko [Camera].

2.  Obrnite mobilni telefon v nasprotni smeri 
     urinega kazalca - v ležeči položaj.
     Fotoaparat se vedno vključi v vodoravnem
     položaju.

3.  Lečo fotoaparata usmerite proti objektu ali 
     osebi in opravite želene prilagoditve (glejte
     poglavje “Nastavitve fotoaparata in kamere”).

4.  Za slikanje pritisnite optično miško ali tipko 
     [Camera].

5.  Pritisnite simbol       , da shranite fotografijo 
     in vrnitev v način za fotografiranje.

Ogledovanje fotografij

1.  V načinu za fotografiranje pritisnite simbol      .

2.  Pomaknite se na želeno fotografijo.

Programska oprema, ki je na voljo, se 
lahko razlikuje glede na ponudnika mobilne 
telefonije ali državo prodaje.

poglavje
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Nastavitve fotoaparata

V načinu za fotografiranje pritisnite na ikono in 
uredite nastavitve:

Snemanje video posnetkov

1.  Pritisnite in držite tipko [Camera].

2.  Obrnite mobilni telefon v nasprotni smeri 
     urinega kazalca - v ležeči položaj.
     Fotoaparat se vedno vključi v vodoravnem
     položaju.

3.  Za video posnetke pritisnite simbol       .

4.  Lečo fotoaparata usmerite proti objektu ali 
     osebi in opravite želene prilagoditve (glejte
     poglavje “Nastavitve fotoaparata in kamere”).

5.  Za posnetek pritisnite optično miško ali tipko 
     [Camera].

6.  Ko želite končati pritisnite simbol      , 
     optično miško ali stransko tipko [Camera].

7.  Pritisnite simbol       , da shranite video 
     posnetek in vrnitev v način za snemanje.

Ikona Funkcija

Način - fotografiranje ali snemanje

Način fotografiranja

Izbira scenskega načina

Velikost slike/ posnetka

Nastavitve fotoaparata

Bliskavica

Ostrenje

Nivo beline

Hitri pogled
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Predvajanje video posnetkov

1.  V načinu za snemanje pritisnite simbol       .

2.  Pomaknite se na želen video posnetek.

3.  Za začetek predvajanja pritisnite simbol    .

Nastavitve kamere

V načinu za snemanje pritisnite na ikono in 
uredite nastavitve:

Media Album - Album medijev

S programom Media Album (Album medijev)
lahko dostopate in pregledujete medijske 
datoteke in mape, ki so shranjene v vaši napravi.

Pregledovanje fotografij

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → in
     izberite Programs (Programi) → Media 
     Album (Album medijev).

2.  Po potrebi pritisnite My Storage (Moje
     shranjevalno mesto) → DCIM → 
     100SSCAM.

3.  Pritisnite na sličico, ki jo želite odpreti.

Ikona Funkcija

Način - fotografiranje ali snemanje

Način snemanja

Ločljivost video posnetka

Video nastavitve

Ostrenje

Nivo beline

Hitri pogled

Ikona Funkcija
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Med pregledovanjem fotografij lahko izvajate
naslednje funkcije:

•  Za povečanje fotografije potegnite s prstom
   navzgor ob desni strani zaslona. Za izhod iz 
   načina povečave dvakrat kliknite na zaslon.

•  Če si želite ogledati vaše fotografije v 
   diaprojekciji pritisnite Menu (Meni) → Play
   Slide Show (Predvajaj diaprojekcijo).

•  Če želite poslati fotografijo pritisnite 
   Menu (Meni) → Send (Pošlji) in izberite 
   način pošiljanja.

•  Če želite nastavite fotografijo za ozadje ali
   sliko kličočega, pritisnite Menu (Meni) → Set
   as (Nastavi kot) in izberite možnost.

•  Če želite izbrisati fotografijo pritisnite Meni 
   (Meni) → Delete (Izbriši).

• Če želite obrezati fotografijo pritisnite Menu 
 (Meni) → Crop (Obreži).

• Če želite urejati fotografijo pritisnite Menu 
 (Meni) → Edit Image (Uredi sliko).

Predvajanje video posnetka

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Media Album 
     (Album medijev).

2.  Po potrebi pritisnite My Storage (Moje
     shranjevalno mesto) → DCIM → 
     100SSCAM.

3.  Pritisnite na sličico, ki jo želite odpreti.

Odpiranje dokumentov

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Media Album 
     (Album medijev).

2.  Poiščite in odprite mapo v kateri se nahaja
     želen dokument.

3.  Pritisnite na ime dokumenta ali sličico, da ga
     odprete.

Pošiljanje datotek

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Media Album 
     (Album medijev).
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2.  Poiščite in odprite mapo v kateri se nahaja
     želena datoteka.

3.  Pritisnite Menu (Meni) → Send (Pošlji) in 
     izberite način pošiljanja datoteke.

• Za pošiljanje kot multimedijsko sporočilo,
  izberite as Message (kot Sporočilo) 
  ► str. 37.

• Za pošiljanje preko brezžične povezave 
  Bluetooth, izberite via Bluetooth (preko
  Bluetooth) ► str. 69

Photo Slides - Fotografije

Program Photo Slides (Fotografije) vam 
omogoča ustvarjanje foto albumov, urejanje 
fotografij in pregledovanje diaprojekcij z glasbo 
v ozadju.

Ustvarjanje foto albuma

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Photo Slides
     (Fotografije).

2.  Pritisnite Menu (Meni) → Create album 
     (Ustvari album).

3.  Vnesite ime albuma, nastavite datum 
     nastanka in pritisnite OK.

4.  Poiščite fotografijo v drugem albumu ali mapi
     in pritisnite Menu (Meni) → Edit (Uredi) → 
     Copy (Kopiraj).

5.  Napišite ime vašega novega albuma ali mape
     in nato pritisnite Menu (Meni) → Edit (Uredi)
     → Paste (Prilepi).

Urejanje fotografij

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Photo Slides
     (Fotografije).

2.  Dvakrat kliknite na sličico, da odprete 
     fotografijo.

3.  Pritisnite Menu (Meni) → in izberite način
     urejanja (Rotate Left - Obrni levo, Rotate 
     Right - Obrni desno, Crop - Obreži, Effect -
     Učinek).

4.  Obrežite fotografijo ali izberite želen učinek.

5.  Za shranitev sprememb pritisnite simbol       .
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Ogled diaprojekcije z glasbo v ozadju

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Photo Slides
     (Fotografije) → in izberite foto album.

2.  Pritisnite Menu (Meni) → Slide show 
     (Diaprojekcija).

3.  Med diaprojekcijo pritisnite na zaslon za 
     prikaz naslednjih kontrol:

Glasnost lahko nastavljate z drsenjem gor in dol
po optični miški, če je optična miška nastavljena 
na 4-way Navigation (4 smerna navigacija) - 
na Domačem zaslonu pritisnite Start → Settings
(Nastavitve) → zavihek System (Sistem) → 
Finger Mouse (Optična miška).

Touch Player - Predvajalnik 
glasbe

S programom Touch Player (Predvajalnik glasbe)
lahko predvajate glasbene in video datoteke, ki
so shranjene v pomnilniku vašega telefona.

Ikona Funkcija

Premor

Predvajanje

Ustavi

Skok na prejšnjo fotografijo

Skok na naslednjo fotografijo

Obrni fotografijo

Zamenjaj glasbo v ozadju

Končaj diaprojekcijo

Ikona Funkcija
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Posodabljanje knjižnice

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Touch Player 
     (Predvajalnik glasbe).

2.  Po potrebi kliknite na simbol       .

3.  Pritisnite Update (Posodobi).

4.  Pritisnite Search (Iskanje), da posodobite 
     knjižnico.

5.  Ko je posodabljanje knjižnice končano,
     pritisnite Done (Opravljeno).

Predvajanje glasbe ali video datotek

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Touch Player 
     (Predvajalnik glasbe).

2.  Po potrebi kliknite na simbol       .

3.  Izberite želeno knjižnico.

4.  Izberite datoteko.

5.  Med predvajanjem so na voljo naslednje
     kontrole:

Ustvarjanje seznama predvajanja

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Touch Player 
     (Predvajalnik glasbe).

2.  Po potrebi kliknite na simbol       .

Ikona              Funkcija

Premor

Predvajanje

Skok na prejšnjo datoteko

Skok na naslednjo datoteko

Vrnitev na seznam datotek

Nastavitev glasnosti
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3.  Izberite želeno knjižnico.

4.  Pritisnite Menu (Meni) → New Play List 
     (Nov seznam predvajanja).

5.  Vnesite naslov seznama predvajanja in 
     pritisnite Next (Naprej).

6.  Za dodajanje datotek pritisnite simbol       in
     pritisnite Save (Shrani).

Prilagoditev programa Touch player 

(Predvajalnik glasbe)

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Touch Player 
     (Predvajalnik glasbe).

2.  Pritisnite Options (Možnosti) ali Menu 
     (Meni) → Options (Možnosti).

3.  Za prilagoditev predvajalnika opravite želene
     nastavitve.

4.  Pritisnite Done (Opravljeno).

Media Controller - Upravljalec
medijev

S programom Media Controller (Upravljalec 
medijev) lahko dostopate do DMS (Digital Media
Server - Strežnika z medijsko vsebino), ki vsebuje
različno medijsko vsebino, vendar morate dokupiti 
dodatni vmesnik ali program za predvajanje 
datotek na napravi ali povezanem zaslonu.

Za več informacij si oglejte navodila vmesnika
ali izbranega programa.

ShoZu

S programom ShoZu lahko prenašate fotografije
in video posnetke na vaše priljubljene spletne 
strani in bloge, prav tako lahko iz njih tudi črpate
želene informacije.

Vklop aplikacije ShoZu

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → ShoZu.
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2.  Pritisnite Menu (Meni) → Activate (Vključi)
     → No (Ne).

3.  Pritisnite Menu (Meni) → Accept (Sprejmi).

4.  Pritisnite OK.

5.  Za ogled podrobnosti računa pritisnite Menu 
     (Meni) → Go to (Pojdi na) → Settings 
     (Nastavitve).

Ustvarjanje novega cilja

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → ShoZu.

2.  Izberite Share-It (Deljenje) in pritisnite OK.

3.  Izberite Destinations (Cilji).

4.  Pritisnite Menu (Meni) → Add new 
     destinations (Dodaj nove cilje).

5.  Izberite cilj.

6.  Pritisnite Yes (Da).

7.  Vnesite informacije in pritisnite Done 
     (Opravljeno).

Pošiljanje datotek

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → ShoZu.

2.  Izberite Share-It (Deljenje) in pritisnite OK.

3.  Izberite All files (Vse datoteke) in izberite
     datoteke, ki jih želite prenesti.

4.  Pritisnite Menu (Meni) → Send to other 
     (Pošlji drugim).

5.  Izberite cilj.

Sprejemanje najnovejših posodobitev

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → ShoZu.

2.  Izberite ZuCasts in pritisnite OK.

3.  Izberite Get ZuCasts (Pridobi ZuCasts) in
     izberite kategorijo.

4.  Izberite spletno stran.

5.  Za prenos najnovejših informacij iz spletnih 
     strani, sledite navodilom na zaslonu.
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Video Editor - Video urejevalnik

S programom Video Editor (Video urejevalnik), 
lahko urejate in ustvarjate video posnetke tako,
da združujete fotografije ali video posnetke.

Obrezovanje video posnetka

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Video Editor 
     (Video urejevalnik).

2.  Pritisnite Edit Video (Uredi video).

3.  Izberite video datoteko.

4.  Pritisnite simbol        za začetek predvajanja.

5.  Na mestu, kjer želite, da se začne nov video
     posnetek, pritisnite simbol         .

5.  Na mestu, kjer želite, da se konča nov video
     posnetek, pritisnite simbol         .

7.  Pritisnite Save (Shrani).

8.  Ko ste shranili video posnetek pritisnite 
     Done (Opravljeno).

Dodajanje shranjene glasbe k videu

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Video Editor 
     (Video urejevalnik).

2.  Pritisnite Edit Video (Uredi video).

3.  Izberite video datoteko.

4.  Pritisnite simbol       .

5.  Pritisnite simbol        za začetek predvajanja.

6.  Za dodajanje shranjenega zvoka pritisnite
     simbol         .

7.  Pomaknite se na zvočni posnetek in pritisnite 
     Select (Izberi).

8.  Pritisnite simbol         , da ustavite dodajanje
     zvočne datoteke.

9.  Pritisnite Save (Shrani).

10.  Ko ste shranili video posnetek pritisnite 
       Done (Opravljeno).

Dodajanje novega zvoka k videu

sledi na naslednji strani
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2.  Pritisnite Edit Video (Uredi video).

3.  Izberite video datoteko.

4.  Pritisnite simbol        .

5.  Pritisnite simbol        za začetek predvajanja.

6.  Za dodajanje novega zvoka s snemanjem, 
     pritisnite simbol         .

7.  Za konec snemanja pritisnite simbol         .

8.  Pritisnite Save (Shrani).

9.  Ko ste shranili video posnetek pritisnite 
     Done (Opravljeno).

Dodajanje besedila k videu

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Video Editor 
     (Video urejevalnik).

2.  Pritisnite Edit Video (Uredi video).

3.  Izberite video datoteko.

4.  Pritisnite simbol        .

5.  Pritisnite simbol        za začetek predvajanja.

6.  Na mestu, kjer želite, da bo predvajano 
     besedilo, pritisnite simbol         .

7.  Vnesite besedilo, ki ga želite dodati.

8.  Nastavite mesto besedila in pisavo.

9.  Pritisnite Done (Opravljeno).

10. Na mestu, kjer želite, da bo besedilo izginilo, 
      pritisnite simbol         .

11.  Pritisnite Save (Shrani).

12.  Ko ste shranili video posnetek pritisnite 
       Done (Opravljeno).

Zajemanje video posnetka

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Video Editor 
     (Video urejevalnik).

2.  Pritisnite Edit Video (Uredi video).

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Video Editor 
     (Video urejevalnik).
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5.  Pritisnite simbol          za zajem trenutnega 
     zaslona.

Ustvarjanje diaprojekcije

Vaše priljubljene fotografije lahko združujete
in ustvarite diaprojekcijo.

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Video Editor 
     (Video urejevalnik).

2.  Pritisnite Make Photo Movie (Ustvari foto 
     film).

3.  Izberite želene fotografije in pritisnite Select
     (Izberi).

4.  Med pregledovanje fotografij pritisnite Menu
     (Meni) za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost Funkcija

Insert - 
Vstavi

Vstavite sliko ali
zvok

Effect - 
Učinek

Spremenite barvni ton
ali dodate posebni učinek

Transition - 
Prehod

Določite prehod iz ene
fotografije na drugo

Duration - 
Trajanje

Nastavite trajanje
fotografij

Insert Text -
Vstavi bes.

Vstavite besedilo

Remove -
Odstrani

Odstranite fotografije

Options - 
Možnosti

Spremenite lastnosti 
shranjevanja video 
datoteke; slikovna 
kvaliteta, spominsko
mesto in trajanje 
fotografij

Možnost Funkcija
3.  Izberite video datoteko.

4.  Pritisnite simbol       .
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5.  Ko končate pritisnite Save (Shrani).

9.  Ko ste shranili video posnetek pritisnite 
     Done (Opravljeno).

Ustvarjanje zgodbe

Vaše fotografije ali video posnetke lahko 
združite in ustvarite zgodbo.

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Video Editor 
     (Video urejevalnik).

2.  Pritisnite Create Storyboard (Ustvari 
     zgodbo).

3.  Izberite fotografije in video posnetke, ki jih
     želite dodati in pritisnite Select (Izberi).
     Uporabite lahko enake možnosti, kot pri 
     ustvarjanju diaprojekcije. Glejte prejšnje
     poglavje. Dodatno lahko uporabite možnost 
     Edit (Uredi) za obrezovanje video posnetka
     ali dodajanje zvoka k videu.

4.  Ko končate pritisnite Save (Shrani).

5.  Ko ste shranili video posnetek pritisnite 
     Done (Opravljeno).

Streaming Player - Predvajalnik
pretočne vsebine

Na spletu lahko predvajate pretočno vsebino.

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Streaming Player
     (Predvajalnik pretočne vsebine).

2.  Pritisnite Open (Odpri).

3.  V polje Enter URL (Vnesi URL) vnesite ime
     strežnika in pritisnite Connect (Poveži).

FM Radio

Na vašem mobilnem telefonu lahko poslušate 
priljubljene radijske postaje.

Poslušanje FM radia

1.  V več funkcijski priključek, na levi strani 
     telefona, vključite slušalke.

2.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → FM Radio.

3.  Pritisnite simbol      , da zaženete radio.
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4.  Uporabite simbola       ali       za iskanje 
     razpoložljivih radijskih postaj.

5.  Za nastavitev glasnosti pritisnite simbol 
     in  nastavite želeno raven.
     Če želite zvok preusmeriti na zunanji zvočnik,
     pritisnite Menu (Meni) → Speaker on 
     (Vključi zvočnik).

Shranjevanje radijskih postaj s 

samodejnim iskanjem

1.  Za začetek samodejnega iskanja radijskih
     postaj, na zaslonu radijskega predvajalnika 
     pritisnite Scan (Išči).

2.  Pritisnite Done (Opravljeno).

Ročno shranjevanje radijskih postaj

1.  Na zaslonu radijskega predvajalnika se 
     pomaknite na želeno radijsko postajo.

2.  Pritisnite simbol          , da shranite postajo.

Izbira radijske postaje

1.  Na zaslonu radijskega predvajalnika pritisnite
     simbol         ali         .

2.  Pritisnite na želeno radijsko postajo.

Snemanje zvoka iz FM radia

1.  Na zaslonu radijskega predvajalnika pritisnite 
     Menu (Meni) → Record (Posnemi), da
     posnamete zvok, ki se trenutno predvaja.

2.  Ko končate pritisnite Stop (Ustavi).
     Posneta datoteka se shrani v mapo Media 
     Album (Album medijev).
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V tem poglavju boste spoznali kako uporabljati 
programe Contacts (Stiki), Calendar (Koledar),
Office Mobile (Mobilni Office programi), Notes
(Opombe), Tasks (Opravila) in Clock (Ura).

Contacts - Stiki

V tem poglavju boste spoznali kako uporabljati
stike in skupine za shranjevanje osebnih 
informacij, kot so imena, telefonske številke in
naslovi.

Ustvarjanje novega Outlook stika

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Phonebook (Imenik) → New (Novo) →
     Outlook Contact (Outlook stik).

2.  Vnesite informacije o stiku.

3.  Ko končate z vnašanjem informacij, pritisnite
     simbol       , da shranite stik.

Ustvarjanje novega SIM stika

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Phonebook (Imenik) → New (Novo) →
     SIM Contact (SIM stik).

2.  Vnesite informacije o stiku.

3.  Ko končate z vnašanjem informacij, pritisnite
     simbol       , da shranite stik.

Iskanje stika

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Phonebook (Imenik).

2.  Pritisnite simbol         in vnesite nekaj prvih črk 
     iskanega imena.

Programska oprema, ki je na voljo, se 
lahko razlikuje glede na ponudnika mobilne 
telefonije ali državo prodaje.

poglavje
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Med vnašanjem črk, se bodo na zaslonu
kazali zadetki, ki se ujemajo z vašim iskanjem.

3.  Pritisnite stik, da ga odprete.

Kopiranje ali premikanje stikov

Vaše stike lahko kopirate iz vaše naprave na
SIM kartico in obratno. Ko kopirate Outlook-ov 
stik na SIM kartico, se shrani samo ime stika in
telefonska številka. Če želite ohraniti vse 
podrobnosti stika, sinhronizirajte Outlook stike
z vašim osebnim računalnikom (glejte poglavje
“Sinhroniziranje vaših podatkov” na strani
► 71).

Za kopiranje Outlook stikov na vašo SIM kartico:

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Phonebook (Imenik).

2.  Pritisnite stik, da ga odprete.

3.  Pritisnite Open Contacts (Odpri stike).

4.  Pritisnite Menu (Meni) → Save to SIM 
     (Shrani na SIM).

Za kopiranje SIM stikov na vaš mobilni telefon:

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Phonebook (Imenik).

2.  Pritisnite stik, da ga odprete.

3.  Pritisnite Open Contacts (Odpri stike).

4.  Pritisnite Menu (Meni) → Save to Contacts
     (Shrani v Stike).

Določanje hitre številke za klicanje

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Phonebook (Imenik).

2.  Pritisnite stik, da ga odprete.

3.  Pritisnite Open Contacts (Odpri stike).

4.  Pritisnite Menu (Meni) → Add to Speed 
     Dial... (Dodaj k hitremu klicanju...).

5.  V polju Location (Lokacija) uporabite puščico
     gor ali dol, da nastavite številko za hitro 
     klicanje.

6.  Ko končate pritisnite simbol      .



56

Osebna orodja

Določitev slike ali zvonjenja za stik

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Phonebook (Imenik).

2.  Pritisnite stik, da ga odprete.

3.  Pritisnite Open Contacts (Odpri stike).

4.  Pritisnite Menu (Meni) → Edit (Uredi).

5.  Če želite stiku določiti sliko, jo izberite v
     polju Picture (Slika).

6.  Če želite stiku določiti zvonjenje, ga izberite 
     v polju Ring tone (Zvonjenje).

7.  Ko končate pritisnite simbol       .

Calendar - Koledar

Uporabite koledar za beleženje dogodkov,
sestankov, rojstnih dni in drugih dogodkov.

Ustvarjanje dogodka v koledarju

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Calendar (Koledar).

2.  Pritisnite Menu (Meni) → New Appointment
     (Nov dogodek).

3.  Vnesite informacije in uredite nastavitve
     dogodka.

7.  Ko končate pritisnite simbol       .

Spreminjanje prikaza koledarja

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Calendar (Koledar).

2.  Pritisnite Menu (Meni) → View (Pogled) →
     izberite način prikaza koledarja.

Prekinitev opozorila za dogodek

Ko se sproži zvočno opozorilo za dogodek iz
koledarja, pritisnite Dismiss (Opusti).
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Office Mobile - Mobilni Office 
programi

S programsko zbirko Office Mobile lahko urejate
Excel delovne zvezke, Word dokumente, One-
Note opombe in odpirate in pregledujete Power-
Point predstavitve. Vaša mobilna naprava 
podpira datoteke, ki so ustvarjene z zbirko
Office 97 ali novejšo.

Ustvarjanje in urejanje Excel delovnega

zvezka

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Office Mobile → Excel Mobile.

2.  Pritisnite New (Novo), da ustvarite nov 
     dokument (po potrebi).

3.  Pritisnite v celico, da jo označite.

4.  S pomočjo navidezne tipkovnice vnesite 
     vrednosti ali besedilo in pritisnite simbol        .

5.  Po potrebi ponovite 3. in 4. korak.

6.  Za urejanje celic pritisnite Menu (Meni) → 
     Edit (Uredi), Insert (Vstavi), Format 
     (Oblika) ali Tools (Orodja).

7.  Za shranitev dokumenta pritisnite simbol       .

Za več informacij si oglejte pomoč na spletu.

Ustvarjanje in urejanje Word dokumenta

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Office Mobile → Word Mobile.

2.  Pritisnite New (Novo), da ustvarite nov 
     dokument (po potrebi).

3.  Ustvarite dokument z navidezno tipkovnico.

4.  Za urejanje pisave in odstavkov, pritisnite
     Menu (Meni) → Format (Oblika) → Font...
     (Pisava...) ali Paragraph...(Odstavek...).

7.  Za shranitev dokumenta pritisnite simbol       .

Za več informacij si oglejte pomoč na spletu.
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Odpiranje in pregledovanje Power-

Point prezentacije

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Office Mobile → Power Point Mobile.

2.  V zgornjem levem delu zaslona programa
     PowerPoint Mobile pritisnite na padajoči 
     meni in poiščite datoteko, ki jo želite odpreti.

3.  Pritisnite na ime datoteke, da odprete
     diaprojekcijo.

4.  Za naslednjo stran pritisnite na zaslon.

5.  Za vrnitev na prejšnjo stran pritisnite simbol
             → in izberite Previous (Prejšnja). 

6.  Za končanje predstavitve pritisnite simbol
     → in izberite End Show (Končaj projekcijo).

 

Za več informacij si oglejte pomoč na spletu.

Ustvarjanje in urejanje opomb

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Office Mobile → OneNote Mobile.

2.  Pritisnite New (Novo), da ustvarite novo 
     opombo.

3.  S pomočjo tipkovnice vnesite novo opombo.

4.  Za urejanje oblike pritisnite Menu (Meni) →
     Format (Oblika) → izberite vrsto.

5.  Za dodajanje slik ali zvočnih beležk pritisnite
     Menu (Meni) → Take Picture (Posnemi 
     sliko), Insert Picture (Vstavi sliko) ali Insert 
     Recording (Vstavi posnetek).

6.  Pritisnite Done (Opravljeno), da shranite
     opombo.

Za več informacij si oglejte pomoč na spletu.
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Notes - Opombe

S programom Notes (Opombe), lahko ustvarjate
beležke, opombe, skice in zvočne posnetke.

Ustvarjanje opombe

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Notes (Opombe).

2.  Pritisnite New (Novo), če želite ustvariti 
     novo opombo (po potrebi).

3.  S pomočjo tipkovnice vnesite vsebino 
     opombe. Če želite ustvariti skico ali načrt,
     si oglejte poglavje “Ustvarjanje skice” na
     strani ► 34. Če želite ustvariti posnetek,
     pritisnite Menu (Meni) → View recording
     toolbar (Prikaži snemalno vrstico).

4.  Ko končate pritisnite simbol       .

Pošiljanje opomb

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Notes (Opombe).

2.  Pritisnite in držite na opombi, ki jo želite 
     poslati.

3.  Izberite možnost za pošiljanje opombe:

•  Če želite poslati opombo kot multimedijsko 
   sporočilo, pritisnite Send... (Pošlji) ► str. 37

•  Če želite opombo poslati preko brezžične
   Bluetooth povezave, izberite Beam File...
   (Pošlji datoteko). ► str. 69

Tasks - Opravila

S programom Tasks (Opravila) lahko ustvarite 
seznam opravil in opomnikov.

Ustvarjanje opravila

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Tasks (Opravila).

2.  Pritisnite Menu (Meni) → New Task (Novo 
     opravilo).
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3.  Vnesite podrobnosti opravila.

4.  Ko končate pritisnite simbol       .

Označitev opravila kot končano

Ko ste opravili ali končali opravilo, se vrnite na
seznam Opravil (pritisnite Start → Programs 
(Programi) → Tasks (Opravila)) in obkljukajte 
kvadratek poleg imena opravila. Če ste opravilo
označili kot dokončano, vas telefon na to 
opravilo ne bo več opozarjal.

Clock - Ura

V tem poglavju boste spoznali kako nastaviti in
urejati opozorila, obletnice in svetovno uro.
Uporabljate lahko tudi štoparico.

Nastavitev opozorila

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Clock (Ura).

2.  Pritisnite New (Novo).

3.  Nastavite možnosti opozorila.

4.  Ko končate pritisnite Done (Opravljeno).

Prekinitev opozorila

Ko se oglasi opozorilo brez dremeža, pritisnite
Dismiss (Opusti). Ko se oglasi opozorilo z
dremežom, pritisnite Dismiss (Opusti), da
prekinete opozorilo ali pritisnite Snooze 
(Dremež), da ga prekinete z dremežom.

Če želite za opravilo nastaviti opomnik,
v polju Due (Zapade) nastavite datum.
V polju Reminder (Opomnik) izberite
Remind Me (Opomni me) in določite
čas in datum opozorila.
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Nastavljanje obletnice

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Clock (Ura).

2.  Pritisnite na zgornjo vrstico in v spustnem 
     meniju izberite Memorial day (Obletnica).

3.  Pritisnite New (Novo).

4.  Nastavite podrobnosti obletnice.

5.  Ko končate pritisnite Done (Opravljeno).

6.  Pritisnite na simbol OFF (Izklopi) in nastavite
     koliko dni pred obletnico želite biti o tem 
     obveščeni.

Ustvarjanje svetovne ure

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Clock (Ura).

2.  Pritisnite na zgornjo vrstico in v spustnem 
     meniju izberite World clock (Svetovna ura).

3.  Izberite lokacijo.

4.  Nastavite možnosti svetovne ure.

5.  Ko končate pritisnite Done (Opravljeno).

7.  Pritisnite Yes (Da), da shranite spremembe.

Uporaba štoparice

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Clock (Ura).

2.  Pritisnite na zgornjo vrstico in v spustnem 
     meniju izberite Stop watch (Štoparica).

3.  Pritisnite Start.

4.  Za beleženje vmesnih rezultatov pritisnite 
     LAP (Vmesni).

5.  Ko končate pritisnite Stop.

6.  Če želite počistiti zabeležene čase pritisnite
     Reset (Počisti).

Če želite spremeniti uro telefona, pritisnite
Set sys. clo (Nastavi sistemsko uro) in 
nastavite želen čas.
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V tem poglavju boste spoznali kako uporabljati 
Windows Live, Messenger, RSS Reader (Rss 
čitalec), Podcasts, Google Launcher (Google 
aplikacije) in Google Maps (Google zemljevidi).
Za več informacij o povezovanju in delom z
Internet Explorer -jem in Opera Browser (Opera 
brskalnikom), si oglejte pomoč na napravi ali na 
spletu.

Windows Live

S programom Windows Live ste lahko vedno
v stiku z vašimi prijatelji in hitro dostopate do 
informacij na brezžičnem spletu.

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → Windows Live.

2.  Pritisnite Sign in to Windows Live (Prijava
     v Windows Live) → Accept (Sprejmi).

3.  Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter
     pritisnite Next (Naprej).

4.  Sledite navodilom na zaslonu.

Messenger

Brez stalne povezave z brezžičnim spletom, 
lahko s programom Messenger dostopate
do najnovejše elektronske pošte in vedno ste
lahko na voljo drugim uporabnikom. Ob prihodu
novega sporočila ali dostopu internetnih storitev,
bo povezava samodejno obnovljena.

Programska oprema, ki je na voljo, se 
lahko razlikuje glede na ponudnika mobilne 
telefonije ali državo prodaje.

poglavje
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Nastavitev programa Messenger in

prijava v program

1.  Prijavite se v program Windows Live (glejte
     prejšnje poglavje).

2.  Pomaknite se na Messenger.

3.  Pritisnite Tap here to sign in (Za prijavo
     pritisnite tukaj).

4.  Pomaknite se levo ali desno, da izberete
     stanje vaše prijave, nato pritisnite Sign in 
     (Prijava).

Pogovori v programu Messenger

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → Messenger.

2.  Poiščite in kliknite ime prijatelja s katerim se
     želite pogovarjati, nato pritisnite Send IM 
     (Pošlji sporočilo).

3.  V besedilno polje na dnu zaslona vnesite 
     sporočilo, nato pritisnite Send (Pošlji).

4.  Med pogovorom so vam na voljo naslednje 
     možnosti:

•  Čustvene ikone: pritisnite Menu (Meni) →
   Add emoticon (Dodaj čustveno ikono).

•  Prenos datotek: pritisnite Menu (Meni) → 
   Send (Pošlji) → izberite vrsto → izberite 
   datoteko.

•  Povabiti stik na pogovor: pritisnite Menu
   (Meni) → Options (Možnosti) → Add
   participant (Dodaj udeleženca).

•  Posneti in poslati zvočni posnetek: izberite
   Voice clip (Zvočni posnetek), posnemite
   vaš zvočni posnetek in pritisnite Send 
   (Pošlji).

•  Preklapljati med seznamom stikov in 
   pogovori: pomaknite se levo ali desno.

5.  Če želite končati pogovor pritisnite Menu 
     (Meni) → End conversation (Končaj 
     pogovor).
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RSS Reader - RSS čitalec

V tem poglavju boste spoznali kako lahko s
programom RSS Reader (RSS čitalec) 
dostopate do novic in najnovejših informacij.

Za uporabo tega programa, morate najprej 
ustvariti povezavo.

Ustvarjanje vira

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → RSS Reader 
     (RSS čitalec).

2.  Pritisnite Menu (Meni) → New Subscription
     (Nova prijava) → Enter URL (Vnesi URL).

3.  Vnesite spletni naslov strani, kjer se nahaja
     vir informacij in pritisnite Add (Dodaj).

Branje najnovejše vsebine

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → RSS Reader 
     (RSS čitalec).

2.  Izberite vir in pritisnite Menu (Meni) → 
     Update (Posodobi) za sprejem najnovejših 
     informacij.

3.  Pritisnite Done (Opravljeno).

4.  Izberite posodobljen vir.

Podcasts

S programom Podcasts lahko dostopate do 
glasbenih storitev ali ustvarite lasten seznam
predvajanja.

Iskanje zvočnih in video datotek

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → Podcasts.

2.  Na zaslonu programa Podcasts izberite
     PODCAST.

3.  Pritisnite Menu (Meni) → New Subscription
     (Nova prijava) → Online Search (Iskanje
     po spletu).
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4.  Vnesite iskano besedo in pritisnite Search 
     (Išči). Vaš mobilni telefon bo na spletu 
     poiskal želeno besedo in prikazal rezultate.

5.  Pomaknite se po rezultatih in pritisnite Add
     (Dodaj).

Predvajanje shranjenih zvočnih ali

video datotek

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → Podcasts.

2.  Na zaslonu programa Podcasts izberite
     EPISODE LIST (Seznam epizod), LAST 10
     PODCASTS (Zadnjih 10 podcastov) ali
     LIBRARY (Knjižnica).

3.  Izberite datoteko in pritisnite Menu (Meni) →
     Play (Predvajaj). 

Posodabljanje knjižnice

Posodobite zvočne in video knjižnice in sezname
predvajanja z novimi datotekami.

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → Podcasts.

2.  Na zaslonu programa Podcasts izberite
     PODCAST ali EPISODE LIST (Seznam 
     epizod).

3.  Pritisnite Menu (Meni) → Update (Posodobi).

Google Launcher - Google
aplikacije

S programom Google Launcher (Google 
aplikacije) lahko uporabljate različne Google 
storitve kot so iskalnik, G-Mail pošta in Google
Maps (Zemljevidi). Na Domačem zaslonu 
pritisnite Start → Programs (Programi) →
Google Launcher (Google aplikacije).

Na zaslonu programa Podcast pritisnite
Menu (Meni) → Options (Možnost) za
izbiro privzete pomnilne lokacije.

Če želite odpreti drug seznam
predvajanja pritisnite Change 
(Zamenjaj).
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Google Maps - Google 
zemljevidi

S programom Google Maps (Google zemljevidi)
lahko iščete po spletnih zemljevidih, mestih in
državah. Google Maps nudi cestno navigacijo
do določenih ciljev, ogled lokalnih poslovnih 
informacij kot so lokacija in kontaktne 
podrobnosti.

Iskanje po mapah

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Google Maps 
     (Google zemljevidi).

2.  Če se strinjate z Določili in Pogoji programa,
     pritisnite Accept (Sprejmi), ko se na zaslonu
     pojavi obvestilo.

3.  Pritisnite OK.

4.  Pomikajte se po zemljevidu:

•  Približaj: simbol

•  Oddalji: simbol

•  Prikaz trenutne lokacije: pritisnite Meni →
   Moja lokacija.

•  Spremeniti način pogleda: Meni → 
   Satelitska slika.

•  Preveriti prometno stanje: pritisnite Meni
   → Prikaži promet.

•  Povezava z zunanjim GPS sprejemnikom:
   pritisnite Meni → Uporabi GPS.

Iskanje določene lokacije

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Google Maps 
     (Google zemljevidi) → Išči.

2.  Vnesite naslov ali poslovno kategorijo, ki jo
     želite najti nato pritisnite V redu.

3.  Pritisnite na rezultat za ogled podrobnosti.

Pri uporabi GPS storitev, držite telefon
v pokončnem položaju.
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4.  Pritisnite Možnosti, če si želite ogledati
     dodatne možnosti ali poklicati podjetje.

5.  Pritisnite V redu, da se vrnete nazaj na 
     zemljevid.

6.  Če želite počistiti informacije na zemljevidu, 
     pritisnite Meni → Počisti zemljevid.

Navigiranje do določene destinacije

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Google Maps 
     (Google zemljevidi) → Meni → Navodila....

2.  Vnesite naslov začetnega in končnega
     položaja.

3.  Pritisnite V redu.

4.  Preverite čas prihoda in smer potovanja.

5.  Za ogled zemljevida pritisnite Prikaži.

6.  Če želite počistiti informacije na zemljevidu,
     pritisnite Meni → Počisti zemljevid.

Ponastavljanje programa Google Maps -

Google zemljevidi

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → Google Maps 
     (Google zemljevidi) → Meni → Možnosti → 
     Ponastavi Google Zemlj..

2.  Pritisnite Ponastavi.
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V tem poglavju boste spoznali kako prenašati 
podatke iz vašega mobilnega telefona, preko 
Bluetooth brezžične povezave in kako 
sinhronizirati podatke z osebnim računalnikom, 
s programom ActiveSync. Za več informacij o 
povezovanju z brezžičnim internetom ali 
navideznim privatnim omrežjem (VPN), si
oglejte pomoč Windows Mobile na napravi.

Bluetooth

Z drugimi Bluetooth napravami se lahko 
povezujete na razdalji do 10m. Stene ali druge
ovire med napravami, lahko ovirajo prenos in
povezavo.

Vklop brezžične funkcije Bluetooth

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve).

2.  V zavihku Connections (Povezave) izberite
     Bluetooth.

3.  Na zavihku Mode (Način) pri polju Turn On
     Bluetooth (Vključi Bluetooth) odkljukajte
     polje.

4.  Če želite omogočiti vidnost vaše mobilne
     naprave odkljukajte polje Make this device
     visible to other devices (Naredi to napravo 
     vidno drugim napravam).

5.  Pritisnite simbol      .

Iskanje in združevanje z Bluetooth
napravami

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve).

2.  V zavihku Connections (Povezave) izberite
     Bluetooth.

3.  Na zavihku Devices (Naprave) pritisnite  Add
     new device... (Dodaj novo napravo...).

poglavje
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4.  Izberite napravo in pritisnite Next (Naprej).

5.  Vnesite od 1 do 16 mestno Bluetooth PIN
     kodo naprave s katero se želite povezati in
     pritisnite Next (Naprej).

6.  Pritisnite Advanced (Napredno).

7.  Spremenite prikazno ime druge naprave in
     izberite želene storitve.

8.  Pritisnite Save (Shrani).

Pošiljanje podatkov preko brezžične

povezave Bluetooth
1.  Poiščite predmet ali datoteko, ki jo želite 
     poslati.

2.  Izberite možnost pošiljanja.

3.  Na seznamu izberite napravo.

Sprejemanje podatkov preko brezžične

povezave Bluetooth

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve).

2.  Na zavihku Connections (Povezave) 
     pritisnite Beam (Pošlji).

3.  Odkljukajte polje Receive all incoming 
     beams (Sprejmi vse dohodne povezave).

4.  Pritisnite simbol      .

5.  Če ste pripravljeni sprejeti dohodne podatke 
     pritisnite Yes (Da).

Nastavitev Bluetooth COM priključka

Če želite hkrati poslati več datotek preko 
Bluetooth povezave, lahko nastavite Bluetooth 
COM priključek.

naslednja stran

Mobilni telefon bo poiskal in prikazal Bluetooth
naprave, ki so na voljo.

Za povezovanje z drugimi Bluetooth 
napravami morate na obeh napravah 
vnesti enako Bluetooth PIN kodo. 
Slušalke in prostoročni avtomobilski 
kompleti običajno uporabljajo 
prednastavljeno kodo kot je 0000.
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2.  V zavihku Connections (Povezave) izberite
     Bluetooth.

3.  Na zavihku COM Ports (COM priključki)
     pritisnite Outgoing Port (Izhodni 
     priključek).

4.  Za izhodne povezave izberite ime povezave
     in pritisnite Next (Naprej).

5.  Izberite COM priključek.

6.  Če želite med napravama ustvariti varno 
     povezavo potrdite polje Secure Connection
     (Varna povezava).

7.  Pritisnite Finish (Končano).

ActiveSync

S programom ActiveSync lahko sinhronizirate
podatke med vašim mobilnim telefonon in
osebnim računalnikom.

Namestitev ActiveSync programa

Pred prvo sinhronizacijo podatkov morate 
namestiti programsko opremo ActiveSync, ki se
nahaja na priloženi CD plošči ali na spletnem
mestu http://www.microsoft.com.

Postopek namestitve programske opreme iz
priložene CD plošče:

1.  Zgoščenko vstavite v vaš osebni računalnik.

2.  Sledite navodilom na zaslonu.

3.  Ko je namestitev končana sledite navodilom 
     na zaslonu. V čarovniku za sinhronizacijo
     izberite podatke, ki jih želite sinhronizirati
     med vašim osebnim računalnikom in mobilnim
     telefonom. 

Povezovanje vaše naprave in osebnega

računalnika s podatkovnim kablom
1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve).

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve).
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2.  Na zavihku Connection (Povezave) izberite
     USB Connection Mode (USB način) → 
     ActiveSync.

3.  Pritisnite        .

4.  En konec podatkovnega kabla vključite v
     več funkcijski priključek na levi strani telefona, 
     drugi konec pa v USB priključek vašega
     osebnega računalnika.

Sinhroniziranje vaših podatkov

Ko povežete vaš mobilni telefon z osebnim 
računalnikom, program ActiveSync samodejno
sinhronizira podatke. Postopek sinhronizacije
lahko ročno zaženete tako, da pritisnete Sync
(Sinhroniziraj). Za prekinitev sinhronizacije
pritisnite Stop.

V programu Microsoft ActiveSync lahko iščete,
kopirate in izmenjujete datoteke med vašim 
računalnikom in mobilnim telefonom. Za 
pregledovanje datotek pritisnite Explore 
(Razišči). Za več informacij o sinhroniziranju
podatkov, si oglejte pomoč programa ActiveSync.

Dodajanje Exchange strežnika

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → ActiveSync.

2.  Pritisnite Menu (Meni) → Add Server 
     Source... (Dodaj strežniški vir...).

3.  Vnesite elektronski naslov.

4.  Pritisnite Next (Naprej).

Z mobilno napravo se lahko povežete tudi
preko Bluetooth brezžične povezave, če 
vaš osebni računalnik vsebuje Bluetooth 
vmesnik, glejte poglavje “Iskanje in 
združevanje z Bluetooth napravami” ► str.
68.

Če formatirate mapo My Storage (Moje 
shranjevalno mesto) na računalniku, 
medtem, ko je telefon povezan, se hitrost
formatiranja lahko zmanjša. Priporočamo,
da mapo formatirate na mobilnem telefonu.
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5.  Vnesite vaše Exchange uporabniško ime,
     geslo in ime domene.

6.  Pritisnite Next (Naprej).

7.  Vnesite naslov strežnika. Če želite vzpostaviti 
     varno povezavo, potrdite polje This server
     requires an encrypted (SSL) connection
     (Ta strežnik potrebuje zaščiteno SSL 
     povezavo).

8.  Pritisnite Next (Naprej).

9.  Izberite vrsto podatkov, ki jih želite 
     sinhronizirati.

10. Ko končate pritisnite Finish (Končaj).

Urejanje urnika sinhronizacije

Če pogosto sinhronizirate vaše podatke preko
Exchange strežnika, lahko uredite časovne
nastavitve za prilagojeno sinhroniziranje.

Za urejanje časovne sinhronizacije:

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Programs (Programi) → ActiveSync.

2.  Pritisnite Menu (Meni) → Schedule...(Urnik).

3.  Nastavite lahko naslednje možnosti:

• Peak times (Delovni čas): nastavite
pogostost sinhronizacije med delovnim 
časom.

• Off-peak times (Prosti čas): nastavite
pogostost sinhronizacije med prostim
časom.

• Use above settings when roaming 
(Uporabi zgornje nastavitve med 
gostovanjem): potrdite, če želite zgornje
nastavitve uporabiti tudi med gostovanjem.

• Send/receive when I click Send (Pošlji
/Prejmi, ko pritisnem pošlji): sproži
postopek sinhronizacije, ko v sporočilih
pritisnete Send (Pošlji).

4.  Ko končate pritisnite      .
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Internet Sharing - Deljenje
internetne povezave

Z uporabo programa Internet Sharing (Deljenje 
internetne povezave), lahko vaš mobilni telefon,
v povezavi preko USB priključka ali Bluetooth 
povezave, z drugo napravo ali računalnikom,
uporabite kot brezžični modem.

1.  Za USB povezavo priključite en konec 
     podatkovnega kabla v večfunkcijski priključek 
     na levi strani mobilnega telefona, drugi konec
     pa v USB priključek na osebnem računalniku.

2.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start →
     Programs (Programi) → Internet Sharing
     (Internetno deljenje).

3.  Izberite PC povezavo in vrsto omrežne 
     povezave.

4.  Pritisnite Connect (Poveži), da vključite 
     internetno povezavo.

5.  Pri prvi Bluetooth povezavi pritisnite Yes 
     (Da), nato povežite vaš mobilni telefon z 
     računalnikom.
     

Povezovanje z internetom ali
vašim omrežjem

Lahko se povežete z vašim ponudnikom 
internetnih storitev (ISP) in uporabljate povezavo 
za pošiljanje in sprejemanje elektronske pošte
ter brskanje po internetu. Povežete se lahko tudi
s privatnim službenim ali domačim omrežjem.

Če je na telefonu aktivna GPRS povezava,
jo morate pred uporabo programa Internet 
Sharing (Internetno deljenje) prekiniti.

•  Med uporabo programa Internet Sharing 
   (Internetno deljenje), ne morete uporabljati 
   programa ActiveSync.

•  Pri uporabi servisnega paketa Windows 
   Service Pack 2, je uporaba interneta preko
   programa Internet Sharing (Internetno 
   deljenje) bolj stabilna.
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Povezovanje z internetom

1.  Vnesite informacije vašega ponudnika 
     internetnih storitev ISP: telefonsko številko,
     uporabniško ime in geslo.

2.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve) → zavihek 
     Connections (Povezave) → Connections
     (Povezave).

3.  V oknu My Internet (Moj internet), pritisnite 
     Add new modem connection (Dodaj novo 
     modemsko povezavo).

4.  Ustvarite modemsko povezavo. Za ogled 
     podrobnih informacij na katerem koli zaslonu,
     med urejanjem nastavitev, pritisnite       .

5.  Ko ste povezavo uspešno nastavili, zaženite
     program Opera Browser ali Internet 
     Explorer. Vaš mobilni telefon se bo 
     samodejno povezal z omrežjem.

Povezovanje s pisarno

1.  Od vašega skrbnika omrežja priskrbite 
     naslednje informacije: telefonsko številko 
     strežnika, uporabniško ime in geslo.

2.  Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 
     Settings (Nastavitve) → zavihek 
     Connections (Povezave) → Connections
     (Povezave).

3.  V oknu My Work Network (Moje delovno 
     omrežje) nastavite modem, VPN strežniško 
     povezavo ali proxy (posredovalni) strežnik.
     Za ogled podrobnih informacij na katerem 
     koli zaslonu, med urejanjem nastavitev, 
     pritisnite       .

Za nastavitev omrežne kartice ali brezžične
mrežne povezave vašega ponudnika 
internetnih storitev (ISP), dodajte novo
povezavo v oknu My Work Network (Moje
delovno omrežje).
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4.  Ko ste povezavo uspešno nastavili, zaženite
     program Opera Browser ali Internet 
     Explorer. Vaš mobilni telefon se bo 
     samodejno povezal z omrežjem.

Prekinjanje povezave

Za prekinitev povezave:

•  Ko ste povezani preko povezave na klic ali
   VPN povezave, pritisnite ikono povezave
   (      ) na vrhu statusne vrstice in nato izberite 
   Disconnect (Prekini).

•  Ko ste povezani preko ponudnika internetnih 
   storitev (ISP), na Domačem zaslonu pritisnite
   Start → Settings (Nastavitve) → zavihek
   Connections (Povezave) → Wireless 
   Manager (Upravitelj brezžičnih povezav).
   Nato pritisnite Menu (Meni) → Disconnect 
   Cellular Data (Prekini podatkovno 
   povezavo).

•  Ko ste povezani preko podatkovnega kabla, 
   odklopite kabel iz računalnika.

Wi-Fi - Brezžično omrežje

Vaša naprava je opremljena z Wi-Fi tehnologijo
(Wireless Fidelity), kar vam omogoča, da 
dostopate do brezžičnih omrežij preko Wi-Fi AP 
dostopnih točk (Access Point - Dostopna točka).
Preko GSM (GPRS) in Wi-Fi omrežij lahko 
uporabljate klicne povezave, sporočila, hitri 
internet in druge napredne omrežne funkcije.

Avtorizacijo GPRS povezav lahko 
nastavite v GPRS Authentication (GPRS
avtorizacija).
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Vklop Wi-Fi funkcije in povezovanje 
z Wi-Fi omrežjem

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Settings (Nastavitve) → zavihek 

Connections (Povezave) → WiFi.

2. Za dostop do seznama omrežij, ki so na 
voljo, pritisnite Search for Netwo… 
(Poišči omrežje…).

3. Izberite Wi-Fi omrežje in vrsto omrežja 
nato pritisnite Next (Naprej).

4. Če je izbrano omrežje zaščiteno, vnesite 
WEP ključ in pritisnite Next (Naprej).

5. Pritisnite Finish (Končano).

Ustvarjanje WI-Fi omrežja

Ustvarite lahko Ad Hoc (naprava z napravo) 
omrežno povezavo.

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Settings (Nastavitve) → zavihek 

Connections (Povezave) → Wi-Fi.

2. Pritisnite Menu (Meni) → Add New... 
(Dodaj novo...).

3. Vnesite ime omrežja in izberite This is a 
device- to-device (ad-hoc) connection 
(To je povezava naprava z napravo), 
nato pritisnite Next (Naprej).

Če ne izberete te možnosti, bo to 
omrežje dodano kot dostopna točka, 
povezava z omrežjem pa ne bo možna.

4. Nastavite možnosti avtorizacije.

5. Vnesite omrežni ključ, nastavite indeks 
omrežnega ključa in pritisnite Next 
(Naprej).

6. Potrdite, če želite uporabljati nadzor 
omrežnega dostopa IEEE 802.1x.

7. Izberite EAP vrsto in pritisnite Finish 
(Končano). Omrežje bo dodano na 
seznam razpoložljivih omrežij.
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Upravljanje Wi-Fi omrežij

Na seznamu razpoložljivih Wi-Fi omrežij 
lahko preverite stanje omrežij, ki ste jih 
shranili in uredite omrežne lastnosti.

Na seznamu se lahko pojavijo naslednje 
ikone, ki izkazujejo stanje naprave

�: zavarovana dostopna točka

�: Ad Hoc (povezava naprava z napravo)

�: dostopna točka

Pritisnite Menu (Meni) in izberite Edit 
(Uredi), če želite spremeniti omrežne 
lastnosti ali Remove Settings (Odstrani 
nastavitve), da odstranite omrežje iz 
seznama.

Nastavljanje Wi-Fi omrežja

Z uporabo omrežne kartice, se lahko 
neposredno povežete z Ethernet omrežjem. 
Preverite, da ste kupili in pravilno nastavili 
omrežno kartico, ki je združljva z vašim 
mobilnim telefonom.

Preden začnete, morate od vašega 
omrežnega ponudnika internetnih storitev, 
pridobiti naslednje informacije: uporabniško 
ime, geslo in ime domene. Za več informacij 
pritisnite simbol       ali se pozanimajte pri 
vašem ponudniku storitev.

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Settings (Nastavitve) → zavihek 

Connections (Povezave) → Wi-Fi → 
zavihek Networks Adapters (Omrežne 
kartice).

2. Iz spustnega seznama izberite omrežje 
s katerim se želite povezati.

3. V oknu Tap an adapter to modify 
settings (Izberite kartico za urejanje 
nastavitev) izberite pravilno omrežno 
kartico.

4. Za samodejno dodeljevanje IP naslova 
izberite Use server - assigned IP 
address (Uporabi strežniško določen 
IP naslov). Preskočite na 8. korak.
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Za ročno nastavitev IP naslova izberite 
Use specific IP address (Uporabi 
določen IP naslov). Nadaljujte z 
naslednjimi koraki.

5. Vnesite IP naslov, masko podomrežja in 
privzeti omrežni prehod.

6. Pritisnite zavihek Name Servers 
(Imenski strežniki).

7. Vnesite DNS naslov in WINS naslove.

8. Pritisnite simbol       .
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Games - Igre

Java

Calculator - Kalkulator

poglavje

V tem poglavju boste spoznali kako 
uporabljati Igre, Javo, Kalkulator, Pretvornik 
enot, Upravitelj opravil, Preklop med opravili, 
Iskanje, Glavni meni, Pregledovalnik 
datotek, TV-izhod, Digitalne okvirje, Smart 
Reader, Zunanji GPS in Napredni GPS.

Programska oprema, ki je na voljo, se 
lahko razlikuje glede na ponudnika 
mobilne telefonije ali državo prodaje.

Zabavate se lahko z zabavnimi igrami kot so 
Bubble Breaker in Solitaire. Iz interneta si 
lahko prenesete in igrate novo Java igre.

Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → Games (Igre).

Java je mapa, kjer se nahajajo in so 
shranjene prenesene igre in aplikacije.

Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → Java.

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → Calculator 
(Kalkulator).

2. S pomočjo zaslonske tipkovnice vnesite 
prvo številko. 

Če želite počistiti vpisane številke 
pritisnite C.

Če želite pobrisati zadnjo vneseno 
številko pritisnite puščico, ki se nahaja 
desno od vnosnega polja.
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Smart Converter - Pretvornik
enot

Task Manager - Upravitelj
opravil

3. Pritisnite matematično funkcijo.

4. Vnesite drugo številko.

5. Za ogled rezultata pritisnite simbol =.

Uporabite lahko naslednje zaslonske 
gumbe:

�C: počistite vnesene številke.

�MC: počistite vrednosti, ki se nahajajo v 
pomnilniku kalkulatorja.

�MR: v enačbo vstavite vrednost, ki je 
shranjena v pomnilniku kalkulatorja.

�M+: trenutno številko shranite v 
pomnilnik kalkulatorja.

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → Smart 
Converter (Pretvornik enot).

2. Izberite vrsto merskih enot.

3. Vnesite osnovno vrednost.

4. Spremenite osnovno mersko enoto (po 
potrebi). Telefon prikaže pretvorjeno 
vrednost.

Vaš mobilni telefon je več opravilna naprava. 
Hkrati je lahko zagnanih več programov, 
vendar pa preveč zagnanih programov lahko 
povzroči težave s pomnilnikom, dodatno 
porabo energije in neodzivnost naprave. Da 
bi se izognili tem težavam, končajte 
nepotrebne programe z uporabo programa 
Task Manager (Upravitelj opravil).

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → Task Manager 
(Upravitelj opravil). 

Naprava prikaže seznam programov, ki so 
trenutno zagnani v ozadju.
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Task Switcher - Izbira opravila

Search your device - Iskanje po
napravi

2. Če želite aktivirati določen program, ga 

izberite in pritisnite Menu (Meni) → 
Switch To (Preklopi na).

Če želite končati določen program, 
pritisnite End Task (Končaj opravilo). 
Če želite končati vse odprte programe, 

pritisnite Menu (Meni) → End All Task 
(Končaj vsa opravila).

Če hkrati uporabljate 10 ali več 
programov, je možno, da se bo prvi 
zagnan program samodejno zaprl.

S programom Task Switcher (Izbira opravila) 
lahko izbirate med trenutno zagnanimi 
aplikacijami.

1. Pritisnite in držite stransko tipko [      ] ali 

pritisnite Start → Programs (Programi) 

→ Task Switcher (Izbira opravila) ali 
potegnite s prstom čez sredino zaslona 
od spodnjega do zgornjega dela.

2. Če želite aktivirati program ga izberite.

3. Če želite zapreti program ga izberite in 
pritisnite End tasks (Končaj opravila). 
Če želite zapreti vse odprte programe 
izberite End all task (Končaj vsa 
opravila).

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → Search (Išči).

2. V iskalno polje vnesite del imena datoteke 
ali mape.

V spustnem seznamu lahko določite 
vrsto iskalne datoteke in s tem 
omejite rezultate.

3. Pritisnite Search (Išči).

Če želite odpreti iskan predmet, ga izberite v 
seznamu rezultatov.
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Main Menu - Glavni meni

File Explorer - Pregledovalnik
datotek

TV Out Viewer - TV izhod

1. Pritisnite stransko tipko [      ]. Lahko 

pritisnete tudi Start → Programs 

(Programi) → Main Menu (Glavni 
meni).

2. Izberite program ali pritisnite Shortcuts 

(Bližnjice) → in izberite program.

Za urejanje bližnjic:

1. Na zaslonu glavnega menija pritisnite 

Shortcuts (Bližnjice) → Edit (Uredi).

2. Pritisnite na ikono programa in jo 
povlecite na želeno lokacijo.

S programom File Explorer (Pregledovalnik 
datotek) lahko pregledujete datoteke in 
mape, ki so shranjene na vaši napravi. Na 

Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → File Explorer 
(Pregledovalnik datotek). Če se želite 
premakniti v višjo mapo pritisnite Up (Gor). 
Za preimenovanje, brisanje ali urejanje 
datotek ali map pritisnite Menu (Meni).

Če vaš mobilni telefon in TV sprejemnik 
povežete s TV-out kablom, lahko zaslon 
mobilnika gledate na TV sprejemniku.

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Settings (Nastavitve) → zavihek System 

(Sistem) → TV Out (TV izhod).

2. Izberite nastavitve vašega TV aparata.

3. Pritisnite simbol       .

4. Na TV aparatu vključite AV način.

5. Vaš mobilni telefon povežite s TV 
aparatom s TV-out kablom.

6. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → TV Out Viewer 
(TV izhod pregledovalnik).



83

Dodatni programi

Digital Frame - Digitalni okvir

Smart Reader - Pametni čitalecIkona Funkcija

Spremenite zaslonski videz

Skok na prejšnjo fotografijo

Predvajanje

Ustavi

Skok na naslednjo fotografijo

Spremenite vrsto ure ali
koledarja

Urejanje nastavitev

Končate program Digital Frame

Ikona Funkcija
Mobilnik se preklopi v način TV izhod in 
zaslon mobilnika lahko vidite na TV 
sprejemniku.

S programom Digital Frame (Digitalni okvir) 
lahko na celotnem zaslonu pregledujete 
vaše najljubše fotografije z uro.

Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → Digital Frame 
(Digitalni okvir).

Pritisnite zaslon za aktiviranje naslednjih 
kontrol:

V tem poglavju boste spoznali kako 
fotografirati poslovno vizitko, iz nje shraniti 
informacije in jih shraniti v Stike. Fotografirate 
lahko tudi dokument in ga pretvorite v Word 
dokument, ki ga je moč urejati.
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�Napravo držite trdno, ko zajemate 
vizitko ali dokument.

�Pazite, da na dokumentu, ki ga 
slikate, ne bo senc ali temnih lis.

�Vizitko ali dokument, ki ga slikate 
rahlo podložite ali dvignite 
podlago.

�Odvisno od okolja v katerem 
slikate dokument, zajeti rezultati 
mogoče ne bodo zadovoljivi.

Za slikanje vizitke:

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → Smart Reader 
(Pametni čitalec).

2. Vizitko ujemite v okvir na zaslonu.

3. Pritisnite optično miško ali stransko tipko 
[Fotoaparat], da posnamete fotografijo.

Mobilni telefon prepozna vizitko in jo pretvori 
v elektronsko obliko.

4. Pritisnite Save (Shrani), da shranite 
vizitko.

Za slikanje dokumenta:

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Programs (Programi) → Smart Reader 
(Pametni čitalec). 

2. Za slikanje dokumenta pritisnite simbol

.

3. Dokument ujemite v okvir na zaslonu.

4. Pritisnite optično miško ali stransko tipko 
[Fotoaparat], da posnamete fotografijo.

5. Pritisnite Save (Shrani), da shranite 
fotografijo, kot Word-ov dokument.
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External GPS - Zunanji GPS Enhanced GPS - Napredni GPS

V tem programu lahko nastavite serijski 
priključek, ki ga bo telefon uporabljal za 
pridobivanje GPS podatkov.

Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Settings (Nastavitve) → zavihek System 

(Sistem) → External GPS (Zunanji GPS).

Na voljo so vam naslednje možnosti:

�V zavihku Programs (Programi) 
izberite COM priključek za sprejemanje 
GPS podatkov.

�V zavihku Hardware (Strojna oprema) 
izberite COM priključek in hitrost 
prenosa, ki bo uporabljena za 
povezovanje z GPS napravo.

Če želite programom, ki potrebujejo 
GPS podatke, omogočiti hkraten 
dostop do GPS sprejemnika, v zavihku 
Access (Dostop) potrdite polje 
Manage GPS automatically 
(recommended) - (Samodejno 
upravljaj GPS (priporočljivo)).

S programom Enhanced GPS (Napredni 
GPS) lahko razširite območje navigacije v 
območjih, kjer mobilno omrežje ni na voljo. Za 
hitrejšo uporabo navigacije si prenesite XTRA 
podatkovno datoteko.

1. Na Domačem zaslonu pritisnite Start → 

Settings (Nastavitve) → zavihek System 

(Sistem) → Enhanced GPS.

2. V XTRA Enable (XTRA omogočen) 
pritisnite Enable (Omogoči).

3. Pritisnite Yes (Da).

4. Za samodejni prenos podatkovnih XTRA 
datotek, v Auto Download (Samodejni 
prenos), izberite Enable (Omogoči).

5. Vnesite časovni interval za prenos 
podatkovnih datotek (v urah).

6. Pritisnite XTRA Data download (Prenos 
XTRA podatkov).
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7. Za povezavo z XTRA strežnikom in 
prenos XTRA podatkovne datoteke 
pritisnite Yes (Da).

Za prenos XTRA informacij, vam 
omrežni operater zaračuna 
podatkovni prenos podatkov. 
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Reševanje težav

Sporočilo
Nasvet za rešitev
problema:

The SIM 
card is 
missing - 
Manjka
SIM kartica

Preverite, da je SIM kartica
pravilno vstavljena.

Enter PIN -
Vnesite
PIN kodo

Ob prvi uporabi mobilnega 
telefona ali, če je vključena 
funkcija za preverjanje PIN 
kode, morate vnesti PIN kodo,
ki ste jo prejeli ob SIM kartici.
Če želite onemogočiti 
preverjanje PIN kode, pritisnite
Start → Settings (Nastavitve) 
→ zavihek Personal (Osebno) 
→ Phone (Telefon) → zavihek
Security (Varnost) in nato
odkljukajte polje Require PIN 
when phone is used 
(Zahtevana PIN koda ob
uporabi telefona).

Sporočilo
Nasvet za rešitev
problema:

poglavje

Če imate težave z vašim mobilnim 
telefonom, preberite spodnje nasvete za 
reševanje, preden obiščete pooblaščeni 
servis.

Ko prižgete mobilni telefon, se pojavi 
naslednje obvestilo:
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SIM card 
blocked. -
SIM kartica
je blokirana.

Vaša SIM kartica je blokirana.
To je lahko posledica večkrat 
napačno vnesene PIN kode.
Vnesti morate PUK kodo, ki ste 
jo prejeli skupaj z SIM kartico.

Sporočilo
Nasvet za rešitev
problema:

Mobilni telefon ne prikazuje stanja 
omrežja (poleg ikone za omrežje ni 
nobenih črtic za označitev moči 
omrežja)

�Če ste ravnokar prižgali vaš mobilni 
telefon, počakajte približno 2 minuti, da 
naprava najde omrežje in sprejme 
signal.

�Signala omrežja mogoče ne morete 
sprejeti v tunelih in / ali dvigalih. 
Pomaknite se na odprt prostor.

�Možno je, da se nahajate na območju 
med dvema različnima omrežnima 
signaloma. Signal omrežja boste 
sprejeli, ko boste v območju zadostnega 
signala.

Pozabili ste varnostno, PIN ali PUK 
kodo

Če ste pozabili to ali drugo kodo, kontaktirajte 
prodajalca ali pooblaščen servis.

Na zaslonu mobilnega telefona so bele 
črte

Zaslon lahko prikazuje bele črte, če ste 
mobilni telefon prižgali po daljšem časovnem 
obdobju neuporabe ali, če ste odstranili 
baterijo, preden ste ugasnili napravo. Zaslon 
se bo, po določenem času, samodejno 
popravil.
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Vnesli ste telefonsko številko, vendar 
številke niste uspeli poklicati

�Preverite, da ste pritisnili tipko [       ].

�Preverite, da ste prijavljeni v pravo 
mobilno omrežje.

�Preverite, da niste nastavili klicnih zapor 
za določeno telefonsko številko.

V imeniku ste izbrali stik, vendar 
številke niste uspeli poklicati

�Preverite, da je v lastnostih izbranega 
stika, shranjena pravilna telefonska 
številka.

�Po potrebi ponovno vnesite in shranite 
pravilno telefonsko številko.

Med pogovorom vas kličoči ne sliši

�Preverite, da ne zakrivate vgrajenega 
mikrofona.

�Vgrajen mikrofon premaknite bliže ustom.

�Če uporabljate slušalke, preverite, da 
delujejo in so pravilno povezane.

Zvočna kvaliteta klica je slaba

�Preverite, da ne zakrivate vgrajene 
antene in Bluetooth antene. Notranja 
antena in Bluetooth antena, se nahajata 
v spodnjem delu mobilnega telefona.

�Če ste na območju šibkega signala 
omrežja, se klic lahko prekinja. 
Pomaknite se na drugo območje in 
poskusite ponovno.
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Baterija se ne polni pravilno ali pa se 
včasih naprava, med polnjenjem, 
samodejno ugasne

�Iz naprave izključite polnilec, odstranite 
in ponovno vstavite baterijo, nato 
ponovno poskusite s polnjenjem.

�Kontakti baterije so lahko umazani. 
Kontakte baterije obrišite s čisto in 
mehko krpo in ponovno poskusite s 
polnjenjem.

�Če se baterija ne napolni več do konca, 
zavrzite baterijo v skladu z lokalnimi 
predpisi o ravnanju z baterijami in kupite 
novo baterijo.

Vaša naprava je vroča na otip

Če hkrati uporabljate več aplikacij, mobilni 
telefon potrebuje več energije in se zato 
posledično bolj greje. To je normalno in ne 
vpliva na življenjsko dobo aparata ali 
lastnosti delovanja.

Z mobilnim telefonom se ne morete 
povezati z internetom

�Preverite, da ste vnesli pravilne 
internetne nastavitve vašega mobilnega 
ponudnika.

�Preverite, da ste vključili povezavo z 
mobilnim omrežjem in, da omrežni signal 
ni blokiran.

�Preverite, da ste vnesli pravilno 
uporabniško ime in geslo.

Mobilni telefon ne najde Bluetooth 
omogočenih naprav

�Preverite, da je na obeh napravah 
vključena funkcija Bluetooth.

�Preverite, da razdalja med napravama ni 
daljša od desetih metrov in, da signala ne 
ovirajo zidovi ali druge ovire.
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�Preverite, da je na obeh napravah 
omogočena vidnost oziroma 
omogočeno odkrivanje naprave.

�Preverite, da sta obe napravi združljivi z 
brezžično Bluetooth funkcijo.

�Preverite, da je bil na obeh napravah 
vnesen pravilni Bluetooth PIN.

Preko Bluetooth slušalk ne morete 
poslušati glasbe

�Preverite, da je naprava povezana z 
slušalkami.

�Preverite, da je glasbeni format, ki ga 
želite poslušati, podprt tudi na 
slušalkah.

�Preverite, da razdalja med napravama 
ni daljša od desetih metrov in, da 
signala ne ovirajo zidovi ali druge ovire.
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PROGRAMSKA OPREMA MICROSOFT - LICENČNA
DOLOČILA IN POGODBA ZA PROGRAMSKO OPREMO 
WINDOWS MOBILE 6

poglavje

Ta licenčna določila so pogodba med vami in 
podjetjem Samsung Electronic Inc. (v 
nadaljevanju podjetje). Prosimo preberite jih. 
Navezujejo se na programsko opremo, ki se 
nahaja na tem mobilnem telefonu. 
Programska oprema prav tako vsebuje 
katere koli dodatane medije na katerih ste 
dobili programsko opremo.

Programska oprema na tej napravi vsebuje 
licencirano programsko opremo podjeja 
Microsoft Corporation ali njegovih podružnic.

Določila se prav tako nanašajo na:

�posodobitve,

�dodatke,

�internetne storitve in

�podporne storitve

te programske opreme, razen, če so 
priložena druga določila. Če so, veljajo tista 
določila.

Kot opisano spodaj, uporaba nekaterih 
funkcij, vas obvezuje, da se pri uporabi 
Internetnih storitev strinjate s prenosom 
določenih običajnih računalniških 
informacij.

Z uporabo te programske opreme, 
vključujoč uporabo na tem mobilnem 
telefonu, se strinjate s temi določili. Če teh 
določil ne sprejemate, ne uporabljajte te 
naprave ali programske opreme. Namesto 
tega kontaktirajte podjetje in se 
pozaminajte o možnostih vračila tega 
izdelka.
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OPOZORILO: Če ta programska oprema 
vsebuje glasovno delujoče tehnologije, 
potem uporaba te programske opreme 
zahteva pozornost uporabnika. Med vožnjo, 
odvračanje pozornosti od ceste lahko 
posledično povzroči nesrečo ali druge resne 
posledice. Nevaren je lahko že samo 
slučajen, kratek odmik pozornosti. Če je 
vaša pozornost preusmerjena drugam, od 
vožnje, je to lahko nevarno. Podjetje in 
Microsoft ne predstavljata, jamčita ali kako 
drugače določata, da je KAKRŠNA KOLI 
uporaba te programske oprema legalna, 
varna ali v kakršnih koli načinih priporočljiva 
ali zaželena med vožnjo ali kako drugače 
uporabljena med uporabo motornega vozila.

Če se strinjate s temi licenčnimi določili, 
imate pravico do naslednjega.

1. PRAVICO DO UPORABE.

Uporabljate lahko programsko opremo, 
ki se nahaja na napravi, s katero ste 
pridobili programsko opremo.

2. DODATNIH LICENČNIH ZAHTEV IN / 
ALI UPORABNE PRAVICE.

a. Določene uporabe. Podjetje, ki je 
zasnovalo to napravo za določeno 
uporabo. Programsko opremo lahko 
uporabljate samo v ta določen namen.

b. Vključeni Microsoft Programi in 
Dodatne zahtevane licence. Razen, kot 
določeno spodaj, se ta licenčna določila 
nanašajo na vse Microsoft -ove 
programe, ki so vključeni v tem 
programskem paketu. Če vam licenčna 
določila katerih koli od teh programov 
nudijo drugačne pravice, ki izrecno ne 
nasprotujejo tem določilom, imate prav 
tako tiste pravice.

PROGRAMSKA OPREMA MICROSOFT - LICENČNA DOLOČILA IN POGODBA ZA PROGRAMSKO OPREMO WINDOWS MOBILE 6
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i. Ta pogodba vam ne garantira kakršnih 
koli uporabniških pravic zadevajoč 
programov Windows Mobile Device 
Center, Microsoft ActiveSync ali 
Microsoft Outlook 2007 Trial 
(preizkusno), ker je to zadeva uporabnih 
licenc omenjenih programov.

c. Prepoznava govora. Če programska 
oprema vsebuje komponente za 
prepoznavo govora, morate razumeti, 
da je prepoznava govora sama po sebi 
statistični proces in, da so napake pri 
prepoznavi govora možne. Podjetje, 
Microsoft in dobavitelj opreme, niso 
odgovorni za kakršne koli napake, ki 
izhajajo iz napak procesa prepoznave 
govora.

d. Funkcionalnosti telefona. Če 
programska oprema te naprave vsebuje 
telefonske funkcionalnosti, je lahko ves 
ali določen del programske opreme 
nedelujoč, če nimate sklenjene 
naročniške pogodbe z omrežnim 
operaterjem (naročnina ali predplačniško 
razmerje) in / ali mobilno omrežje 
izbranega operaterja ne deluje in / ali ni 
združljivo s to napravo.

3. PODROČJE TE LICENCE. Programska 
oprema je licencirana in ne prodana. Ta 
pogodba vam daje samo določene 
pravice za uporabo te programske 
opreme. Podjetje in Microsoft zadržujeta 
vse druge pravice. Razen, če vam 
veljavna zakonodaja ne nudi več pravic, 
kljub tem omejitvam, lahko uporabljate to 
programsko opremo samo kot izrecno 
dovoljeno v tej pogodbi.
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V tem primeru, se morate strinjati s 
kakršnimi koli tehničnimi omejitvami 
programske opreme, ki vam omogoča 
uporabo samo v določenih pogojih. Ne 
smete:

�reševati tehničnih omejitev v programski 
opremi;

�spreminjati zasnove, razstavljati in / ali 
razdruževati programske opreme;

�izdelovati več kopij programske opreme, 
kot je določeno v tej pogodbi;

�objavljati oz. nuditi te programske 
opreme drugim za kopiranje;

�posojati, dajati v zakup te programske 
opreme; in / ali

�uporabljati te programske opreme za 
komercialno gostovanje programskih 
storitev.

Razen, kot je izrecno določeno v tej 
pogodbi, pravica do uporabe programske 
opreme na tej napravi, vam ne daje pravice 

za vgrajevanje Microsoft -ovih patentov 
ali druge Microsoft -ove intelektualne 
lastnine, v programsko opremo ali 
napravi, ki dostopajo do te naprave.

Lahko uporabljate tehnologije za 
oddaljeni dostop, kot je program Remote 
Desktop Mobile, za oddaljeno dostopanje 
do programske opreme, iz računalnika ali 
strežnika. Odgovorni ste za pridobitev 
katerih koli licenc, ki so zahtevane za 
uporabo pri protokolih za dostop do 
druge programske opreme.

4. INTERNETNE STORITVE. Microsoft v tej 
programski opremi omogoča Internetne 
storitve. Microsoft lahko te storitve 
kadarkoli prekliče ali jih začne 
zaračunavati.

a. Odobritev za Internetne storitve. 
Programska oprema opisana spodaj, se 
preko Interneta, povezuje z Microsoft -om 
ali računalniškim sistemom omrežnega 
operaterja. V nekaterih primerih, ne boste 
prejeli ločenega obvestila, ko se bodo oni 
povezali.
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Nekatere od teh funkcij lahko izključite ali 
jih ne uporabljate. Za več informacij o teh 
funkcijah obiščite spletno stran 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81
931.

Z uporabo teh funkcij, se strinjate s 
prenosom nekaterih informacij. Microsoft 
ne uporablja informacij zato, da bi vas 
identificiral ali, da bi z vami navezal stik.

Informacije o napravi. Naslednje funkcije 
uporabljajo Internetni protokol, ki pošilja 
ustreznemu sistemu informacije o napravi, 
kot je vaš Internetni naslov, vrsta 
operacijskega sistema, ime in različico 
brskalnika, ki ga uporabljate in jezikovno 
kodo naprave, kamor ste namestili 
programsko opremo. Microsoft uporablja te 
informacije zato, da so Internetne storitve na 
voljo vam.

�Windows Mobile funkcija za 
posodabljanje. Windows Mobile funkcija 
za posodabljanje vam omogoča 
pridobitev in namestitev posodobitev 
programske opreme za vašo napravo, če 
so posodobitve na voljo. Te funkcije vam 
ni potrebno uporabljati. Podjetje in / ali 
vaš mobilni operater mogoče ne 
podpirata te funkcije ali posodobitev za 
vašo napravo.

�Windows Media Digital Rights 
Management - Windows Upravljanje 
Digitalnih Medijskih Pravic. Lastniki 
vsebin uporabljajo tehnologijo Windows 
Media rights management (WMDRM) za 
zaščito njihove intelektualne lastnine, 
vključujoč avtorske pravice. Ta 
programska oprema in programska 
oprema tretjih ponudnikov uporablja 
WMDRM za predvajanje in kopiranje 
WMDRM - zaščitene vsebine.
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Če programska oprema ne uspe zaščititi 
vsebine, lahko lastniki vsebin zaprosijo 
Microsoft, da programski opremi ukine 
zmožnost uporabe WMDRM za 
predvajanje ali kopiranje zaščitene 
vsebine. Ukinitev ne vpliva na drugo 
vsebino. Ko prenesete licence za 
zaščiteno vsebino, se s tem strinjate, da 
Microsoft vključi seznam preklicane 
vsebine z licencami. Lastniki vsebin 
lahko zahtevajo, da nadgradite 
WMDRM za dostop do njihovih vsebin. 
Microsoft programska oprema, ki 
vključuje WMDRM vas bo vprašala za 
dovoljenje za nadgraditev. Če zavrnete 
nadgraditev, ne boste mogli dostopati do 
vsebin, ki zahteva nadgradnjo.

b. Zloraba Internetnih storitev. 
Internetnih storitev ne smete uporabljati 
na takšen način, da bi s tem početjem 
škodovali njim ali komur koli drugemu, ki 
to uporablja.

Teh storitev ne smete uporabljati tako, da 
bi s tem pridobili nepooblaščen dostop do 
katerih koli storitev, podatkov, računov in 
/ ali omrežij.

5. OBVESTILA O MPEG-4 VIZUALNEM 
STANDARDU. Programska oprema 
lahko vsebuje tehnologijo MPEG-4 
vizualno dekodiranje. Ta tehnologija je 
format za podatkovno stiskanje video 
informacij. MPEG LA, L.L.C. obvešča:

UPORABA TEGA PRODUKTA ZA 
KAKRŠNE KOLI NAMENE, SKLADNO Z 
MPEG 4 VIZULANIM STANDARDOM, 
JE PREPOVEDANA, RAZEN 
UPORABE, KI SE NANAŠA NA (A) 
PODATKE ALI INFORMACIJE (i) 
USTVARJENE IN / ALI PRIDOBLJENE 
BREZ PLAČILA POTROŠNIKA, KI NI 
VKLJUČEN V POSLOVNO RAZMERJE, 
IN (ii) SAMO ZA OSEBNO UPORABO;
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IN (b) DRUGE UPORABE, POSEBNO 
IN LOČENO LICENCIRANE OD MPEG 
LA, L.L.C.

Če imate vprašanje v vezi MPEG-4 
vizualnega standarda, prosimo stopite v 
stik z MPEG LA, L.L.C, 250 Steele 
Street, Suite 300, Denver, CO 80206; 
www.mpegla.com.

6. DIGITALNI CERTIFIKATI. Programska 
oprema uporablja digitalne certifikate 
formata X.509. Ti digitalni certifikati se 
uporabljajo za avtentikacijo.

7. PROGRAMSKA OPREMA ZA 
POVEZLJIVOST. Vaš prodajni komplet 
lahko vključuje Windows Mobile Device 
Center ali Microsoft ActiveSync 
programsko opremo. Če je ta 
programska oprema vključena, jo lahko 
namestite in uporabljate v skladu z 
licenčnimi določili, ki jih ta programska 
vsebina vključuje. Če licenčnih pogojev 
ni, lahko namestite in uporabljate samo 
eno (1) kopijo programske opreme in to 
samo na enem računalniku.

8. DOSTOP DO OMREŽJA. Če uporabljate 
omrežje, kot delavec ali uporabnik v omrežju, 
vam lahko omrežni administrator omeji 
funkcije in / ali funkcionalnost na vaši napravi.

9. PODPORA. Kontaktirajte podjetje za 
možnosti podpore. Nanašajte se na številko 
podpore dobavljeno z napravo.

10. POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI 
TRETJIH PONUDNIKOV. Če 
programska oprema nudi povezave do 
spletnih strani tretjih ponudnikov, so te 
povezave vključene samo kot korist in 
vključitev katere koli povezave ne obsega 
odobritve Microsofta.

11. VARNOSTNA KOPIJA. Naredite lahko 
eno varnostno kopijo programske 
opreme. Uporabite jo lahko samo za 
ponovno namestitev programske opreme 
na vašo napravo.
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12. POTRDILO TE LICENCE. Če ste 
pridobili to programsko opremo na 
napravi ali na cd plošči ali na drugem 
mediju, pristna nalepka Certificate of 
Authenticity (Certifikat o Pristnosti) s 
pristno kopijo programske opreme, 
dokazuje licencirano programsko 
opremo. Da je veljavna, mora biti 
nalepka nalepljena na napravi ali na / v 
programskem paketu podjetja. Če ste 
nalepko prejeli ločeno, ni veljavna. 
Nalepko pustite na napravi ali paketu, 
ker s tem dokazujete, da imate 
dovoljenje za uporabo te programske 
opreme. Če želite prepoznati pristno 
Microsoft programsko opremo, si oglejte 
spletno stran http://www.howtotell.com.

13. PRENOS NA TRETJO OSEBO. 
Programsko opremo lahko prenesete na 
tretjo osebo samo skupaj z napravo, 
Certifikatom o Pristnosti in temi 
licenčnimi določili.

Pred prenosom, se mora ta oseba 
strinjati, da se ta licenčna določila 
sklicujejo na prenos in uporabo 
programske opreme. Vi ne smete ohraniti 
kakršnih koli kopij te programske 
opreme, niti ne varnostnih kopij.

14. NI PREDMET GARANCIJSKEGA 
POPRAVILA. Programska oprema ni 
predmet garancijskega popravila. 
Podjetje je namestilo programsko 
opremo na napravo in je odgovorno 
kako deluje na napravi.

15. PREPOVEDANA UPORABA. Microsoft -
ova programska oprema je zasnovana za 
sisteme, ki ne zahtevajo lastnosti za 
varno uporabo. Microsoft -ove 
programske opreme ne smete uporabljati 
v kakršni koli napravi ali sistemu, v / na 
kateri bi lahko okvara programske 
opreme vodila do poškodb ali smrti kogar 
koli. To vključuje uporabo v nuklearnih 
zgradbah, v / na / pri letalski navigaciji in 
/ ali komunikacijskih sistemih in / ali 
kontroli zračnega prometa.
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16. PROGRAMSKA OPREMA NI 
PREDMET GARANCIJE. Ta 
programska oprema je dobavljena 
“takšna kot je”. Vi dopuščate kakršno 
koli tveganost pri uporabi te 
programske opreme. Microsoft ne 
daje nikakršnih zagotovil, garancije 
in /ali pogojev. Če dobite kakršno koli 
garancijo, ki je vezana na to napravo 
ali programsko opremo, le ta ne 
izvira in se ne nanaša na Microsoft ali 
njegove podružnice. Če vam vaša 
lokalna zakonodaja dopušča, 
Podjetje in Microsoft izključujeta 
priloženo garancijo trgovca, izdano 
za določen namen.

17. OBVEZNOSTNE OMEJITVE. Od 
Microsofta in njegovih podružnic 
lahko zahtevate samo direktno 
odškodnino do petdeset ameriških 
dolarjev (U.S. $50.00) oziroma v 
protivrednosti lokalne valute.

Ne morete zahtevati kakršne koli druge 
odškodnine, vključujoč posledične, izgube 
dobička, posebne, neposredne ali 
priložnostne odškodnine.

Te omejitve se nanašajo na:

�karkoli v povezavi s programsko 
opremo, storitvami, vsebino (vključno 
s kodo) internetnih strani tretjih 
ponudnikov in / ali programske 
opreme tretjih ponudnikov in

�reklamacije pogodbe, garancije, 
zagotovil ali pogojev, točnih obvez, 
malomarnosti, ali druge dovoljene 
škode trenutno veljavne zakonodaje.
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Prav tako se nanaša tudi, če se je 
Microsoft zavedal možnosti 
odškodnine. Zgornje omejitve se 
mogoče ne nanašajo na vas, ker 
mogoče vaša država ne dovoljuje 
izključitev ali omejitev priložnostne, 
posledične ali druge odškodnine.

18. IZVOZNE OMEJITVE. Programska 
oprema je predmet zakonov in 
predpisov Združenih Držav. Strinjati se 
morate z vsemi domačimi in 
mednarodnimi zakoni o izvozu in 
predpisi, ki se nanašajo na programsko 
opremo. Ti zakoni vključujejo omejitve 
na cilju, končnemu uporabniku in končni 
uporabi. Za več informacij si oglejte 
spletno stran 
www.microsoft.com/exporting.







Možno je, da nekateri podatki ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske
opreme, vašega operaterja omrežja in države. Glede na državo sta lahko vaš telefon in dodatna 
oprema na ilustracijah v tem priročniku prikazana drugače.

Spletna stran
http://www.samsungmobile.com Slovenščina (EU) 12/2008. Rev. 1.0
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