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 uporaba
tega priročnika
Ta navodila za uporabo so bila zasnovana zato,

da vas vodijo skozi osnovne funkcije vašega
mobilnega telefona.

Poučne ikone
Preden začnete brati ta navodila za uporabo, se 
seznanite z naslednjimi ikonami:

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

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

Opomba – opombe, namigi in dodatne
informacije

 ► Več o tem – strani s povezanimi 
informacijami. Primer: str. 12 (kar pomeni 
»glejte stran 12«)

►
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Informacije o avtorskih pravicah
Pravice do vseh izdelkov in tehnologije, ki sestavljajo 
to napravo, si lastijo njihovi proizvajalci:

→ Sledi – vrstni red možnosti ali menijev,ki ga 
morate upoštevati, da izvedete določeno 
opravilo. Primer: izberite Messaging 
(Sporočanje) → New message (Novo 
sporočilo) (označuje Sporočanje, 
kateremu sledi Novo sporočilo)

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

�Ta naprava ima Android platformo, ki temelji na 
Linuxu. Platformo se lahko dograjuje s 
programsko opremo, ki temelji na JavaSkripti.

�Google, Android, Android Market, Google 
Talk,Google Mail in Google Maps so blagovne 
znamke podjetja Google, Inc.

�YouTube je blagovna znamka podjetja 
®YouTube, LLC. YouTube  logotip je registrirana 

blagovna znamka podjetja YouTube, LLC.
®

�Bluetooth  je registrirana blagovna znamka 
podjetja Bluetooth SIG, Inc. - po vsem svetu. 
Bluetooth QD ID: B015432

®
�Wi-Fi , Wi-Fi CERTIFIED logotip in Wi-Fi logotip 

so zaščitene blagovne znamke podjetja Wi-Fi 
Alliance.
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varnostne in
uporabniške

informacije
Z upoštevanjem naslednjih navodil se boste 

izognili nevarnim ali nezakonitim situacijam 
in hkrati zagotovili najboljše delovanje svojega 

mobilnega telefona.

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

Zaščitite vaš sluh

Varnostna opozorila

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

Mobilne telefone in opremo namestite
previdno

Z baterijami in polnilci skrbno ravnajte
in jih odvrzite v skladu s predpisi

Telefona ne imejte v bližini srčnih
spodbujevalnikov

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

�Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki jih odobri 
Samsung. Nezdružljive baterije in polnilci lahko 
poškodujejo telefon.

�Baterij ali telefonov nikoli ne mečite v ogenj. 
Izrabljene baterije ali telefone odstranite v skladu z 
veljavnimi predpisi.

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

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

Po priporočilih proizvajalcev in skupine za raziskave 
o brezžični tehnologiji naj bo med mobilnim 
telefonom in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm 
prostora, saj lahko v nasprotnem primeru pride do 
motenj v delovanju spodbujevalnika. Če obstaja 
kakršen koli razlog za sum, da telefon povzroča 
motnje v delovanju spodbujevalnika ali katere koli 
druge medicinske naprave, telefon takoj izklopite in 
se za nasvet obrnite na proizvajalca srčnega 
spodbujevalnika oziroma medicinske naprave.
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Na območjih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, telefon izklopite

Zmanjšajte tveganje za poškodbe,
povezane s ponavljajočimi se gibi

Telefona ne uporabljajte, če ima počen 
ali poškodovan zaslon

Vozite varno ves čas

Varnostna previdnost

Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva (na 
bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij. Vedno 
izključite telefon, kadar tako naročajo varnostni napisi 
ali navodila. Telefon lahko na območjih za 
skladiščenje, prečrpavanje in razstreljevanje goriv ali 
kemikalij ali v bližini takih območij povzroči eksplozijo ali 
požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, 
plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s 
telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Med pošiljanjem sporočil in igranjem igric telefon 
sproščeno držite v roki, nežno pritiskajte gumbe, 
uporabljajte posebne funkcije, ki zmanjšajo število 
tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer 
predloge in načine vpisovanja, ki temeljijo na 

Počeno steklo ali plastika lahko poškoduje vaše roke 
ali obraz. Telefon odnesite na pooblaščen servis, da 
vam zamenjajo steklo zaslona. Poškodbe, ki so 
posledica brezskrbnega ravnanja z napravo, niso 
zajete v garancijsko popravilo.

Telefona ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte 
vse predpise o uporabi mobilnih telefonov med 
vožnjo. Zaradi večje varnosti uporabljajte dodatke za 
prostoročno telefoniranje, če je le mogoče.

predvidevanju), in delajte pogoste premore.
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varnostne in uporabniške inform
acije

Upoštevajte vsa varnostna opozorila
in predpise

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

V bližini medicinskih naprav telefon
izklopite

V letalu mobilni telefon izklopite ali
onemogočite brezžične funkcije

Baterije in polnilce zavarujte pred
poškodbami

Ravnajte v skladu s predpisi o omejeni uporabi 
mobilnih telefonov na določenih območjih.

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju medicinske 
opreme v bolnicah ali zdravstvenih ustanovah. 
Upoštevajte vse predpise, opozorila ali navodila 
zdravstvenega osebja.

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

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

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

�Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali 
baterij.
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S telefonom ravnajte previdno in 
razsodno

Telefona ne uporabljajte v bližini drugih
elektronskih naprav

�Telefona ne razstavljajte, ker v nasprotnem 
primeru lahko pride do električnega šoka.

�Telefon se ne sme zmočiti – tekočine lahko resno 
poškodujejo vaš telefon. Telefona ne prijemajte z 
mokrimi rokami. Poškodbe telefona zaradi vode 
niso vključene v garanciji.

�Telefona ne uporabljajte ali hranite v zaprašenih in 
umazanih prostorih, saj se lahko tako 
poškodujejo njegovi gibljivi deli.

�Vaš telefon je zapletena elektronska naprava, 
zato z njim ravnajte nežno in ga obvarujte pred 
udarci, ki lahko poškodujejo telefon.

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

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

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

Vaš telefon oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko 
povzročijo motnje v delovanju nezaščitenih ali nepravilno 
zaščitenih elektronskih napravah, na primer pri srčnih 
spodbujevalnikih, slušnih aparatih, medicinskih 
napravah in drugih elektronskih napravah v vašem domu 
ali vozilu. V primeru, da pride do motenj v delovanju 
elektronskih naprav, se posvetujte z njihovimi 
proizvajalci.
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varnostne in uporabniške inform
acije

Telefon uporabljajte samo v normalnem
položaju

Vaš telefon lahko popravlja izključno
ustrezno usposobljeno servisno osebje

Zagotovite optimalni čas delovanja
baterije in polnilnika

Previdno ravnajte s karticami SIM
in pomnilniškimi karticami

Pomembne informacije o uporabi

�Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko 
prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo 
baterije.

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

Izogibajte se stiku z notranjo anteno telefona.

Poškodbe telefona, nastale pri servisiranju telefona pri 
neusposobljeni osebi, niso vključene v garanciji.

�Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira 
napajanja.

�Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim 
predvidenim namenom.

�Medtem 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.
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Omogočite dostop do storitev v sili

Informacije o certifikatu SAR
(Specific Absorption Rate)

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.

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), 
ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni 
(RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska 
oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih 
te le fonov,  k i  p resega jo mejno v rednost  
izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 
vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna 
vrednost SAR 0,607 vatov/kilogram. Pri običajni 
uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej 
nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-
energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo 
bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje 
vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo 
skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika 
dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo 
organizaci je European Radio & Terminal  
Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več 
informacij o SAR in podobnih standardih EU obiščite 
spletno stran za mobilne telefone Samsung.
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acije

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(Odpadna električna in elektronska oprema)

Ta EEE je združljiv / ustreza RoHS.

(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih 
evropskih državah, ki imajo svoje 
sisteme zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali 
dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove 
elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, 
slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni 
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te 
izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno 
predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno 
vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste 
preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi 
zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o 
tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju 
prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so 
izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ. 

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in 
preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in 
njegove elektronske dodatne opreme pr i  
odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi 
gospodarskimi odpadki.
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Ustrezno odstranjevanje baterij v tem
izdelku

Zavrnitev odgovornosti

(Uporabno v EU in ostalih evropskih 
d r ž a v a h  s  s i s t e m i  l o č e n e g a  
odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži 
pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v 
tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi 
gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske 
elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje 
živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo 
referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te 
baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko 
škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne 
uporabe materialov prosimo, da ločite te baterije od 
ostalih odpadkov in jih oddate na predvidenih lokalnih 
zbirnih reciklažnih mestih.

Nekatere vsebine in storitve, do katerih imate dostop prek 
te naprave, so v lasti tretjih strank in so zaščitene z zakoni o 
avtorskih pravicah, patentih, blagovnih znamkah in/ali z 
drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Takšne vsebine in 
storitve lahko uporabljate samo za lastne, nekomercialne 
namene. Nobene vsebine ali storitve ne smete uporabljati 
na način, ki ga ni odobril njen lastnik ali ponudnik storitve. 
Brez omejevanja navedenega in razen če tega izrecno ne 
dovoli posamezen lastnik vsebine ali ponudnik storitve, ni 
dovoljeno spreminjati, kopirati, ponovno objavljati, 
nalagati, prenašati, prevajati, prodajati, ustvarjati izpeljanih 
del, izkoriščati ali distribuirati vsebine ali storitev, prikazanih 
prek te naprave, v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli 
sredstvi. 
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH STRANK SO »TAKŠNE, 
KOT SO«. SAMSUNG NITI IZRECNO NITI POSREDNO 
NE JAMČI ZA TAKO POSREDOVANO VSEBINO ALI 
STORITVE ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN. SAMSUNG 
IZRECNO ZAVRAČA NAZNANČENO JAMSTVO, 
VKLJUČNO
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Z (A NE OMEJENO NA) JAMSTVOM O 
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN 
NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA TOČNOSTI, 
VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, ZAKONITOSTI 
ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI 
STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE. 
POLEG TEGA SAMSUNG POD NOBENIM 
POGOJEM, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE 
ODGOVARJA, BODISI POGODBENO BODISI 
O D Š K O D N I N S K O ,  Z A  K A K R Š N O  K O L I  
NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, 
P O S E B N O  A L I  P O S L E D I Č N O  Š K O D O ,  
ODVETNIŠKE HONORARJE, STROŠKE ALI DRUGO 
ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI ALI V ZVEZI Z 
INFORMACIJAMI, KI SO V VSEBINI ALI STORITVAH 
OZIROMA SO REZULTAT UPORABE VSEBINE ALI 
STORITEV, KI BI JIH UPORABLJALI VI ALI TRETJA 
STRANKA, TUDI ČE BI BIL SAMSUNG OBVEŠČEN O 
MOČNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE.«

Storitve tretjih strank se lahko kadar koli končajo ali 
prekinejo; Samsung ne daje izjav ali garancije, da bodo 
vsebine ali storitve na voljo za določeno obdobje. Vsebino 
in storitve prenašajo tretje stranke preko omrežij in drugih 
prenosnih sredstev, na katere Samsung nima vpliva. Brez 
poseganja v splošne značilnosti te zavrnitve 
odgovornosti, Samsung izrecno zavrača odgovornost in 
obveznost glede kakršne koli prekinitve oziroma 
odgoditve vsebine ali storitev, ki so na voljo prek te 
naprave. Samsung ne odgovarja za podporo strankam v 
zvezi z vsebino in storitvami in je ni dolžan zagotavljati. 
Vprašanja ali prošnje za storitev v zvezi z vsebino ali 
storitvami je treba nasloviti neposredno na posamezne 
ponudnike vsebine in storitev.
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predstavitev
vaše naprave

V tem poglavju boste spoznali osnovne 
informacije o postavitvi telefona, tipk in ikon.

Odpiranje embalaže
Preverite, da so v paketu naslednji elementi:

•  Mobilni telefon
•  Baterija
•  Potovalni polnilec
•  Navodila za uporabo

Elementi, ki jih dobite poleg telefona, se lahko 
razlikujejo glede na programsko in dodatno 
opremo, ki je na voljo v vaši regiji ali pri ponudniku 
storitev. Pri najbližjem prodajalcu Samsungovih 
telefonov lahko kupite različno dodatno opremo.
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Pregled naprave
Sprednja stran vašega mobilnega telefona 
vsebuje naslednje tipke in funkcije

Zadnja stran vašega mobilnega telefona vsebuje 
naslednje tipke in funkcije

4 - smerna
navigacijska tipka

Tipka za vklop

Klicna
tipka

Zaslon na
dotik

Slušalka

Tipka za
glasnost

Potrditvena
tipka Domača tipka

Mikrofon

Menijska
tipka

Proximity
senzor

Tipka nazaj

Pokrovček baterije

Leča kamere

Tipka za
vklop kamere Notranja antena

Več - funkcijski
priključek

Bliskavica

Priključek za
slušalke (3-5 mm)

Zvočnik

Mikrofon
za snemanje

video posnetkov

Tipka za 
zaklepanje
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Tipke

Tipka Funkcija

Meni Odpre seznam možnosti, ki so
na voljo na trenutnem zaslonu

Navigacijska
tipka

Pomik med aplikacijami ali
menijskimi možnostmi

Potrditvena Potrdite vašo izbiro ali vnos

Nazaj Vrnitev na prejšnji zaslon

Domov
Odpre Domači zaslon. Odpre 
seznam nedavno uporabljenih 
programov (pritisnite in držite)

Klicna
tipka

Opravite ali odgovorite na klic. 
V stanju pripravljenosti odprete
seznam zadnjih opravljenih klicev

Vklop ali
izklop

Vklop naprave (pritisnite in 
držite). Končate klic. Dostop do 
hitrih menijev (pritisnite in držite)

Tipka za
glasnost

Nastavite glasnost naprave

Tipka za
zaklepanje

Ugasnete zaslon in zaklenete 
zaslon na dotik. Odklenete 
zaslon (pritisnite in držite)

Kamera

Na Domačem zaslonu vključite 
kamero (pritisnite in držite). V
načinu Kamera posnamete
fotografijo ali video posnetek

Tipka Funkcija



14

predstavitev vaše naprave

Ikone
Spoznajte ikone, ki se pojavljajo na vašem zaslonu.

Ikona Definicija

Moč sprejemnega signala omrežja

GPRS omrežje je povezano

EDGE omrežje je povezano

UMTS omrežje je povezano

Gostovanje (izven domačega omrežja)

GPS je vključen

Več statusnih ikon je na voljo (za ogled
pritisnite na to ikono)

Klic poteka

Neodgovorjen klic

Preusmeritev klica je vključena

Povezava z računalnikom

Bluetooth je vključen

Bluetooth naprave so povezane

Wi-Fi je vključen

Sinhronizacija s spletom

Ni SIM kartice

Novo besedilno (SMS) ali 
večpredstavnostno sporočilo (MMS)

Novo elektronsko sporočilo

Novo glasovno sporočilo

Neposredno sporočilo

Ikona Definicija
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Tihi način je vključen

Poteka predvajanje glasbe

Brezžične funkcije so onemogočene

Nivo baterije

Budilka je vključena

Ikona Definicija
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začetki
uporabe vaše

naprave
Spoznajte osnove in začnite uporabljati

vaš mobilni telefon.

Sestavljanje in priprava mobilne 
naprave
Začnite s sestavljanjem in pripravo vašega mobilnega 
telefona za prvo uporabo.

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

1.  Odprite pokrovček baterije.

2.  Vstavite SIM kartico.

Če je mobilni telefon prižgan, ga najprej 
ugasnite. ► str. 21

�SIM kartico vstavite v režo tako, da bodo 
zlato obarvani kontakti kartice, obrnjeni 
navzdol.

�Mobilni telefon lahko uporabljate tudi brez 
SIM kartice, vendar samo storitve in 
nekatere menije, ki niso povezani z 
mobilnim omrežjem.
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3.  Vstavite baterijo.

4.  Zaprite pokrovček baterije.

Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo mobilnega telefona, morate 
najprej napolniti baterijo.

1.  Odprite pokrovček več-funkcijskega priključka,
     ki se nahaja na vrhu naprave.

2.  Manjši konec polnilca vstavite v več-funkcijski 
     priključek.

Trikotnik mora biti obrnjen navzgor
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3.  Večji konec polnilca vstavite v električno vtičnico.

4.  Ko je baterija popolnoma napolnjena (se ikona 
           ne premika več). Odklopite polnilec iz 
     električne vtičnice.

5.  Odklopite polnilec iz več-funkcijskega priključka 
     telefona.
6.  Zaprite pokrovček več-funkcijskega priključka.

Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Za shranjevanje dodatnih večpredstavnostnih
datotek boste morali vstaviti pomnilniško kartico.
Telefon sprejme pomnilniške kartice microSD™
ali microSDHC™, velikosti do 32 GB (odvisno od
proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odstranite pokrovček baterije.

Nepravilno povezan polnilec lahko povzroči
resne poškodbe telefona. Garancija ne krije
okvar telefona, nastalih zaradi nepravilne
uporabe polnilca.

Opozarjanje na prazno baterijo
Ko je baterija skoraj prazna, boste zaslišali
opozorilni ton, na zaslonu pa se bo prikazalo
sporočilo z opozorilom. Ikona za baterijo bo
prazna in bo utripala. Če se baterija izprazni,
se telefon samodejno izklopi. Telefon boste
lahko spet uporabljali, ko boste napolnili
baterijo.
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2.  Odklenite pokrovček pomnilniške kartice.

3.  Dvignite pokrovček in vstavite pomnilniško 
     kartico tako, kot je prikazano na sliki.

4.  Zaprite pokrovček pomnilniške kartice.

5.  Zaklenite držalo pomnilniške kartice.

6.  Zaprite pokrovček baterije.
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začetki uporabe vaše napraveVklop in izklop mobilne naprave
Če želite vklopiti mobilni telefon, pritisnite in držite 
tipko [      ]. Vaša naprava se bo samodejno 
povezala z mobilnim omrežjem.

Za izklop naprave:

1.  Pritisnite in držite tipko [      ].

2.  Izberite Power off (Izklopi napravo) → OK.

Zaklepanje ali odklepanje zaslona na
dotik in tipk naprave
Zaslon na dotik in tipke telefona lahko zaklenete in s 
tem preprečite neželeno delovanje naprave zaradi 
napačno pritisnjenih tipk. Za zaklepanje naprave, 
pritisnite tipko [    ], za odklepanje naprave, ponovno 
pritisnite in držite to tipko.

Odstranjevanje pomnilniške kartice
Pred odstranjevanjem pomnilniške 
kartice, pomnilniško kartico najprej 
izklopite.

1.  Odprite seznam aplikacij (► str. 25) in izberite 
     Settings (Nastavitve) → SD card & phone 
     storage (Pomnilno mesto telefona in SD 
     kartice) → Unmount SD card (Odklopi SD 
     kartico) v External SD card (Zunanja SD 
     kartica).
2.  Odstranite pokrovček baterije.

3.  Odklenite in dvignite držalo pomn. kartice.

4.  Odstranite pomnilniško kartico.

Pri uporabi naprave lahko nastanejo stroški
prenosa podatkov, ker je povezava z Google 
spletnim strežnikom privzeto vedno aktivna.

Za odklepanje naprave lahko določite poseben
vzorec (gib) in s tem preprečite nepooblaščenim
osebam odklepanje in uporabo vašega telefona
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Izklop brezžičnih funkcij
Ko preklopite v profil brez povezave, lahko funkcije
telefona, ki niso omrežne, uporabljate na območjih,
kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, na
primer v letalih ali v bolnišnicah.

Za izklop brezžičnih funkcij, odprite seznam 
aplikacij (► str. 25), izberite Settings 
(Nastavitve) → Wireless controls (Nadzor 
brezžičnih povezav) → Airplane mode (Način 
brez povezave). 

Uporaba zaslona na dotik
Zaslon na dotik vašega telefona omogoča enostavno 
izbiranje elementov ali izvajanje funkcij. Naučite se 
glavnih gibov za uporabo zaslona na dotik.

Na območjih, kjer je prepovedana uporaba
brezžičnih naprav, upoštevajte opozorila in
navodila službenega osebja.

Za optimalno uporabo zaslona na dotik, pred
prvo uporabo, odstranite zaščitno prevleko 
zaslona.

�Dotaknite se ikone, da odprete meni ali zaženete 
aplikacijo.
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Seznam možnosti, ki so na voljo, lahko 
odprete tako, da pritisnete in držite na 
določenem predmetu.

�Za pomikanje po vertikalnih seznamih, 
drsite s prstom gor in dol po zaslonu.

�Za pomikanje po horizontalnih seznamih, drsite s 
prstom levo in desno po zaslonu.
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Spoznavanje Domačega zaslona
Ko se mobilni telefon prižge, se odpre Domači
zaslon. Iz tega zaslona lahko dostopate do 
različnih funkcij in statusnih informacij.

* Vaš Domači zaslon se lahko razlikuje glede na tega, ki
   je prikazan v teh navodilih.

Pomikanje po Domačem zaslonu
Na Domačem zaslonu se pomaknite levo ali desno,
da vidite še skrite predele zaslona.

Dodajanje predmetov na Domači zaslon
Vaš Domači zaslon si lahko prilagodite tako, da nanj
dodate bližnjice do aplikacij ali predmetov v 
aplikacijah, widget ikon in map. Za dodajanje 
predmetov na Domači zaslon:

1.  Pritisnite tipko [     ] in izberite Add (Dodaj). 

2.  Izberite kategorijo → in nato predmet:
• Shortcuts (Bližnjice): Dodajanje bližnjic do

predmetov, kot so aplikacije, kontakti, Google 
poštnih oznak in seznamov predvajanj.

• Widgets (Ikone): Dodajanje Widget ikon, kot
so analogna ura, koledar, mini predvajalnik,
slikovni okvir in aplikacija Google search.

Statusna vrstica

Jeziček z 
aplikacijami
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• Folders (Mape): Ustvarite novo mapo ali 

dodajte mapo za vaše kontakte.
• Wallpapers (Ozadja): Izberite ozadje.

Premikanje predmetov na Domačem 
zaslonu
1.  Pritisnite in držite predmet, ki ga želite premakniti.

2.  Ko je predmet povečan, ga povlecite na želeno
     lokacijo.

Odstranjevanje predmetov iz Domačega 
zaslona
1.  Pritisnite in držite predmet, ki ga želite odstraniti.

Predmet se poveča, ikona      v jezičku aplikacij
se spremeni v ikono      , kar pomeni, da se 
jeziček aplikacij spremeni v koš.

2.  Predmet, ki ga želite odstraniti, povlecite v koš.

3.  Ko se predmet in jeziček Koš obarvata rdeče,
     izpustite predmet.

Ogled omrežnih informacij in obvestil

Za dostop do omrežnih informacij in seznama 
obvestil, iz vrha zaslona potegnite statusno vrstico.
Če želite počistiti seznam obvestil, izberite Clear 
notifications (Počisti obvestila).

Če želite skriti seznam, ga povlecite navzgor.

Dostop do aplikacij
Za dostop do aplikacij: 

1.  Za dostop do aplikacij, na Domačem zaslonu
     povlecite gor jeziček      .

2.  Izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.

Če pritisnete in držite aplikacijo, bo bližnjica
dodana na Domači zaslon.
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3.  Za vrnitev na prejšnji zaslon, pritisnite tipko [    ].
     Za vrnitev na Domači zaslon, pritisnite tipko Domov.
Za dostop do nedavno odprtih aplikacij:

1.  Za dostop do seznama nedavno uporabljenih 
     aplikacij, pritisnite in držite Domačo tipko.

2.  Izberite aplikacijo, ki jo želite odpreti.

Prilagoditev vaše naprave
Da bi vaš mobilni telefon izkoristili v največji meri,
ga prilagodite, da bo ustrezal vašim željam.

Vklop ali izklop tonov za dotik
Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
izberite Settings (Nastavitve) → Sound & display 
(Zvok in zaslon) → Audible selection (Zvočna 
izbira).

Nastavite glasnost zvonjenja
Za nastavitev glasnosti zvonjenja, na Domačem 
zaslonu pritisnite tipko za glasnost (gor ali dol).

Vklop ali izklop tihega načina
Za vklop tihega načina, na Domačem zaslonu 
pritisnite in držite tipko [      ] in izberite Silent mode 
(Tihi način).
Za Glasni način, ponovite ta korak.

Izbira melodije za zvonjenje
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Settings (Nastavitve) → Sound & 
     display (Zvok in zaslon) → Phone ringtone 
     (Melodija za zvonjenje).
2.  Na seznamu izberite melodijo in pritisnite OK.



27

začetki uporabe vaše naprave
Vključitev animacije za menjavo oken

Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
izberite Settings (Nastavitve) → Sound &display 
(Zvok in zaslon) → Animation (Animacija).

Nastavitev vzorca (giba) za odklepanje
Za odklepanje naprave lahko določite poseben 
vzorec (gib) in s tem preprečite nepooblaščenim
osebam odklepanje in uporabo vašega telefona

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij
     in izberite Settings (Nastavitve) → Security & 
     location (Varnost in lokacija) → Set unlock 
     pattern (Nastavitev vzorca za odklep).
2.  Narišite vzorec tako, da povežete vsaj 4 pike.

3.  Izberite Continue (Nadaljuj).

4.  Ponovno narišite vzorec, da potrdite nastavitve.

5.  Izberite Confirm (Potrdi).

Vpisovanje besedila
Preko zaslona na dotik vaše mobilne naprave, lahko 
ustvarjate sporočila in kontakte.

Vpisovanje besedila z uporabo Android 
tipkovnice
Ko se dotaknete vnosnega besedilnega polja, se na
dnu zaslona odpre Android tipkovnica. S pomočjo 
alfanumeričnih zaslonskih tipk vnesite besedilo.

Ko ste nastavili vzorec za odklep naprave, 
boste morali ta vzorec vnesti ob vsakem vklopu 
naprave. Če ne želite odklepati naprave z 
varnostnim vzorcem, počistite polje poleg
Require pattern (Zahtevaj vzorec) v Security
& Location (Varnost in lokacija).
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Uporabite lahko tudi naslednje ikone:

Kopiranje in lepljenje besedila
Med vpisovanjem besedila lahko uporabite funkcijo 
kopiraj in prilepi tako, da vam bo besedilo na voljo 
tudi v drugih aplikacijah.

Ikona Funkcija
Spremenite velikost črk (male črke, velike
črke). Pritisnite simbol     , če želite zakleniti
samo velike črke (prižge se zelena pika).

Brisanje znakov. Počistite celotno vnosno
polje (pritisnite in držite).

Menjava načina med Številnim / Simbolnim
in ABC načinom.

Vstavite presledek.

�Če želite skriti Android tipkovnico pritisnite 
simbol [     ].

�Če želite spremeniti nastavitve tipkovnice, 
pritisnite in držite simbol         ali         in 
nato izberite Android keyboard settings 
(Nastavitve Android tipkovnice).

�Če ste iz spleta prenesli dodatno tipkovnico, jo 
lahko zamenjate. Pritisnite in držite simbol          
ali         in nato izberite Input Method (Način 
vnosa) → izberite tipkovnico.

1.  Pritisnite in držite besedilno vnosno polje.
2.  Iz seznama možnosti izberite Select text (Izberi 

besedilo).
3.  S prstom označite besedilo, ki ga želite kopirati.
4.  Pritisnite in podržite na označenem besedilu.
5.  Izberite Copy (Kopiraj), da skopirate besedilo na 

odložišče.
6.  V drugi aplikaciji pritisnite in podržite na 

besedilnem vnosnem polju.
7.  Izberite Paste (Prilepi), da prilepite besedilo.
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Prenos aplikacij iz Android Market-a
Android Market vam ponuja enostaven in hiter način
za nakup iger in mobilnih aplikacij. Vašo mobilno 
napravo lahko razširite z dodatnimi aplikacijami in 
igrami, ki so narejene za Android platformo.

Nameščanje aplikacij
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij 
     in izberite Market.

2.  Ko se pojavijo določila in pogoji, pritisnite Accept
     (Sprejmem).

3.  Izberite želeno kategorijo → in nato želen predmet.

4.  Za brezplačne predmete izberite Install (Namesti), 
     za ostale Buy (Kupi).

5.  Če izberete Install (Namesti), se bo prenos takoj
     samodejno pričel.

6.  Če izberete Buy (Kupi), boste morali vnesti 
     podatke o vaši kreditni kartici. Sledite navodilom
     na zaslonu.

Odstranjevanje aplikacij
1.  Na zaslonu Android Market-a pritisnite tipko [     ]
     → My downloads (Moji prenosi).

 

2.  Izberite predmet, ki ga želite odstraniti.

3.  Izberite Uninstall (Odstrani).

Naprava bo shranila uporabniške datoteke iz 
TMprenesenih aplikacij v moviNAND  pomnilnik.

Če želite shraniti datoteke na SD pomnilniško 
kartico, povežite napravo z osebnim 
računalnikom in prekopirajte datoteke iz
moviNAND na SD pomnilniško kartico.
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Prenos datotek iz spleta
Ko prenašate datoteke ali spletne aplikacije iz spleta,
jih mobilna naprava shrani na pomnilniško kartico. 
Če želite preveriti, katere vrste datotek podpira vaša
naprava, si oglejte poglavje “Podprti formati datotek”.

Prenos datotek iz spleta
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     nato izberite Browser (Brskalnik).

2.  Poiščite datoteko ali aplikacijo in jo prenesite.

Ogled zgodovine prenosov
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     nato izberite Browser (Brskalnik).

2.  Pritisnite tipko [      ] → More (Več) → Downloads
     (Prenosi).

3.  Če želite počistiti zgodovino prenosov, pritisnite
     tipko [     ] → Clear list (Počisti seznam).
     Če želite preklicati prenos, pritisnite tipko [     ] →
     Cancell all downloads (Prekliči vse prenose).

Datoteke, ki jih prenesete iz spleta, lahko 
vsebujejo viruse, kateri lahko poškodujejo 
vašo napravo. Da zmanjšate tveganje, 
prenašajte samo tiste datoteke iz virov, 
katerim zaupate.

Nekatere medijske datoteke so avtorsko 
zaščitene z DRM sistemom. Ta zaščita lahko 
omejuje prenos, kopiranje, urejanje ali 
prenašanje nekaterih datotek.

Če želite namestiti aplikacijo, ki ni bila prenesena preko 
programa Android Market, morate izbrati Settings 
(Nastavitve) → Applications (Aplikacije) → 
Unknown sources (Neznani viri).
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Sinhroniziranje podatkov
S spletnim strežnikom Google lahko sinhronizirate
podatke (Google sporočila, koledar in stiki), naredite
varnostno kopijo podatkov ali obnovitev vaših 
podatkov.

Ko je sinhronizacija končana, bo vaša naprava ostala 
povezana s spletom. Če se na spletu zgodi kakršna
koli sprememba, se bo posodobitev pojavila na 
vašem mobilniku, samodejno se bo sprožila 
sinhronizacija in obratno.

Vključitev samodejne sinhronizacije
Če dodajate ali urejate podatke v kateri koli aplikaciji
na spletu (Google pošta, Koledar in Stiki), se bodo
posodobljene informacije samodejno prikazale na 
vašem telefonu in obratno.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Settings (Nastavitve) → Data 
     synchronization (Podatkovna sinhronizacija).

2.  Izberite Auto-sync (Samodejna sinhronizacija).

3.  Izberite aplikacije za sinhronizacijo.
Če določene aplikacije ne želite samodejno 
sinhronizirati, počistite polje poleg aplikacije.

Če želite sinhronizirati podatke z Google 
spletnim strežnikom, morate imeti Google
račun. Če tega računa nimate, ga lahko 
ustvarite tako, da na prvem namestitvenem 
zaslonu izberete Create (Ustvari).
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Ročno sinhroniziranje podatkov
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Settings (Nastavitve) → Data 
     synchronization (Podatkovna sinhronizacija).

2.  Pritisnite tipko [     ] → Sync now (Sinhroniziraj 
     zdaj). Vaša mobilna naprava bo začela 
     sinhronizirati podatke, ki ste jih vključili v
     sinhronizacijo.
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komunikacije
Spoznajte osnove o opravljanju in sprejemanju 
klicev in pošiljanju ter sprejemanju različnih vrst 

sporočil preko mobilnega ali internetnega 
omrežja.

Klici
Spoznajte kako opravljati ali sprejemati klice in
uporabljati klicne funkcije.

Opravljanje klica
1.  Na Domačem zaslonu pritisnite tipko [     ]. 
     Odpre se seznam nedavno uporabljenih številk.

2.  Izberite Dialer (Številčnica).

3.  Vnesite kodo omrežja in telefonsko številko.

4.  Pritisnite tipko [     ], da pokličete številko.

5.  Za končanje klica pritisnite tipko [     ].

Če boste mobilni telefon, med klicem, 
pomaknili bližje k obrazu, se bo zaslon 
samodejno zaklenil in s tem preprečil neželeno
delovanje telefona, zaradi napačno pritisnjenih 
predmetov.
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Odgovor na klic
1.  Ko telefon zazvoni, pritisnite tipko [      ].

2.  Za končanje klica pritisnite tipko [      ].

Nastavitev glasnosti
Za nastavitev glasnosti med klicem, uporabite 
stransko tipko za glasnost (gor ali dol).

Uporaba zunanjega zvočnika
1.  Če želite vključiti zunanji zvočnik, med klicem
     pritisnite tipko [     ] → Speaker (Zvočnik).
2.  Če želite izklopiti zvočnik in vključiti slušalko, 
     ponovite 1. korak.

Pregled in klicanje neodgovorjenih klicev
Vaš mobilni telefon bo na zaslonu prikazal število 
neodgovorjenih klicev. Če želite poklicati 
neodgovorjeni klic:

1.  Izberite opozorilo o neodgovorjenem klicu.

2.  Pomaknite se na neodgovorjen klic.

3.  Za klicanje pritisnite tipko [      ].

Klicanje nedavno klicane številke
1.  Na Domačem zaslonu pritisnite tipko [      ].
     Odpre se seznam zadnjih uporabljenih številk.

2.  Izberite številko, ki jo želite poklicati in nato izberite
     Call again (Ponovno pokliči) ali pritisnite tipko
     [      ].

Če so na telefon priključene slušalke, lahko
za odgovor na klic, pritisnete gumb na slušalkah.

V glasnem okolju je opravljanje klicev preko
zunanjega zvočnika lahko težavno. Za boljše 
zvočne lastnosti uporabite normalni način.
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Klicanje mednarodne številke
1.  Na Domačem zaslonu pritisnite tipko [      ].
     Odpre se seznam zadnjih uporabljenih številk.

2.  Izberite Dialer (Številčnica).

3.  Pritisnite in držite    , da vnesete simbol    .0 +

4.  Vnesite celotno številko, ki jo želite poklicati
     (kodo države, kodo omrežja in telefonsko 
     številko), nato pritisnite tipko [      ].

Klicanje stika iz Contacts (Imenika)
Številke lahko pokličete tudi direktno iz imenika.
Izberite shranjen stik, ki ga želite poklicati.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij
     in izberite Contacts (Stiki).

2.  Izberite želen stik.

3.  Izberite številko, ki jo želite poklicati ali pritisnite
     tipko [      ], da pokličete privzeto številko.

Zadržanje klica in priklic zadržanega klica
Pritisnite tipko [      ] → Hold (Zadrži), da odložite klic
na čakanje ali prikličete zadržani klic.

Klicanje drugega klica
Če vaše mobilno omrežje podpira to funkcijo, lahko
med klicem opravite drugi klic.

1.  Pritisnite [      ] → Add call (Dodaj klic), da 
     odložite prvi klic na čakanje.

2.  Vnesite številko, ki jo želite poklicati in pritisnite
     tipko [      ].

3.  Pritisnite [     ] → Swap calls (Zamenjaj klica), za
     menjavo med klicema.

4.  Če želite končati trenutni klic, pritisnite tipko [      ].
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Odgovor na drugi klic
Če vaše mobilno omrežje podpira to funkcijo,lahko 
med obstoječim klicem odgovorite na drugi klic.

1.  Pritisnite tipko [      ], da odgovorite na drugi klic.
     Prvi klic se samodejno odloži na čakanje.

2.  Pritisnite [     ] → Swap calls (Zamenjaj klica), za
     menjavo med klicema.

Opravljanje konferenčnega klica
1.  Pokličite prvega udeleženca, ki ga želite dodati h
     konferenčnemu klicu.

2.  Ko ste povezani s prvim udeležencem, pokličite
     drugega udeleženca.
     Prvi udeleženec bo samodejno odložen na 
     čakanje.

3.  Ko ste povezani z drugim udeležencem, pritisnite
     tipko [      ] → . Merge calls (Združi klica)
4.  Ponovite 2. in 3. korak, če želite dodati dodatne
     udeležence.

5.  Če želite z enim od udeležencev imeti zasebni
     pogovor, pritisnite tipko [     ] → Manage 
     conference calls (Upravljanje konferenčnih 
     klicev). Izberite udeleženca → pritisnite      .
6.  Če želite enega udeleženca izključiti iz 
     konferenčnega klica, izberite simbol      poleg
     udeleženca.
     Če želite končati celoten konferenčni klic, 
     pritisnite [      ].
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Besedilna in večpredstavnostna
sporočila
Uporaba sporočilnih funkcij. Za navodila o vnašanju
besedila, si oglejte poglavje “Vpisovanje besedila” na
strani ► str. 27.

Pošiljanje besedilnega sporočila
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij 
     in izberite Messaging (Sporočanje) → New 
     message (Novo sporočilo).

2.  Izberite polje za vnos prejemnika.

3.  Vnesite številko prejemnika.

4.  Izberite polje za vpisovanje besedila.

5.  Vnesite vaše sporočilo. Za vnos čustvene ikone
     pritisnite tipko [      ] → Insert smiley (Vstavi 
     smeška).
6.  Izberite Send (Pošlji), da pošljete sporočilo.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij 
     in izberite Messaging (Sporočanje) → New 
     message (Novo sporočilo).
2.  Izberite polje za vnos prejemnika.

3.  Vnesite številko prejemnika ali elektronski naslov.

4.  Izberite polje za vpisovanje besedila.

5.  Vnesite vaše sporočilo. Za vnos čustvene ikone
     pritisnite tipko [      ] → Insert smiley (Vstavi 
     smeška).
6.  Pritisnite tipko [      ] → Attach (Priloži) → izberite
     možnost in izberite predmet, ki ga želite dodati.

7.  Pritisnite tipko [      ] → Add subject (Dodaj 
     zadevo) in vnesite zadevo / predmet sporočila.
8.  Izberite Send (Pošlji), da pošljete sporočilo.
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Ogled besedilnih ali večpred. sporočil
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij 
     in izberite Messaging (Sporočanje).

2.  Na seznamu sporočil izberite besedilno ali 
     večpredstavnostno sporočilo.

3.  Za večpredstavnostno sporočilo pritisnite       ,
     če si želite ogledati priponko.

Google Mail™
Novo elektronsko pošto lahko v vaš elektronski 
predal sprejemate iz Google Mail strežnika. Ko 
dostopate do Google Mail, se prikaže zaslon Inbox 
(Prejeto). V naslovni vrstici je prikazano skupno 
število neprebranih sporočil, katera so obarvana 
odebeljeno. Če ste  sporočilo označili, bo njegova 
oznaka prikazana v barvnem okvirju na sporočilu.

Ogled elektronskih sporočil
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Google Mail (Google Pošta).

2.  Na seznamu sporočil izberite želeno elektronsko
     sporočilo.
Na sporočilo lahko odgovorite ali pa ga posredujete
naprej; v odprtem sporočilu izberite Reply (Odgovori),
Reply to all (Odgovori vsem) ali Forward (Posreduj). 

Organiziranje e-sporočil po oznakah
Vaša elektronska sporočila lahko organizirate tako, da
jim dodate oznake, pomembnim sporočilom pa lahko
dodate zvezdice. Sporočila lahko razvrstite s filtrom
oznak.

Dodajanje oznake sporočilu

1.  V mapi Inbox (Prejeto), pritisnite in podržite na
     sporočilu.

2.  Izberite Change Labels (Spremeni oznako).
Google Mail meni je lahko označen drugače,
odvisno od vašega ponudnika storitev.
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3.  Izberite želeno oznako in pritisnite OK.

Dodajanje zvezdice sporočilu

1.  V mapi Inbox (Prejeto), pritisnite in podržite na
     sporočilu.

2.  Izberite Add star (Dodaj zvezdico). Poleg 
     sporočila se bo pojavila zvezdica.

Filtriranje sporočil

1.  V mapi Inbox (Prejeto) pritisnite tipko [      ] →
     View labels (Prikaži oznake).
2.  Izberite oznako sporočil, ki jih želite prikazati.

Pošiljanje elektronskega sporočila
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij
     in izberite Google Mail (Google Pošta).

2.  Pritisnite tipko [      ] → Compose (Ustvari).

3.  Vnesite ime ali naslov v polje za vnos prejemnika.

4.  Vnesite zadevo sporočila.

5.  Če želite pripeti sliko, pritisnite tipko [      ] → 
     Attach (Priloži) → in izberite datoteko.
6.  Izberite Send (Pošlji), da pošljete sporočilo.

Elektronska sporočila
Spoznajte kako pošiljati in pregledovati e-sporočila.

Nastavitev POP3 ali IMAP računa
Elektronska sporočila lahko sprejemate iz petih
različnih POP3 ali IMAP računov.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Email (Elektronska pošta).

2.  Izberite Next (Naprej), da pričnete z 
     nastavljanjem računa.
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3.  Vnesite vaš elektronski naslov in geslo, nato
     pritisnite Next (Naprej).

4.  Izberite vrsto računa (POP3 ali IMAP).

5.  Sledite navodilom na zaslonu.

Ogled e-poštnih sporočil
Ko odprete e-poštni račun, lahko vidite že prejeta
elektronska sporočila, v načinu brez povezave. Če
želite videti nova sporočila se povežite s strežnikom.
Ko prejmete nova sporočila, si jih lahko ogledujete v 
načinu brez povezave.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Email (E-pošta) → vaš e-poštni predal.
2.  Pritisnite tipko [     ] → Refresh (Osveži), da 
     preverite, če so na strežniku nova sporočila.

3.  Na seznamu elektronskih sporočil izberite želeno
     elektronsko sporočilo.

Pošiljanje e-poštnih sporočil
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Email (E-pošta) → vaš e-poštni predal.
2.  Pritisnite tipko [     ] → Compose (Ustvari).

3.  Vnesite e-poštni naslov.

4.  Izberite polje za vnos zadeve in jo vpišite.

5.  Izberite polje za vnos sporočila in vnesite vaše
     sporočilo.

6.  Če želite pripeti sliko, pritisnite tipko [      ] → Add
     attachment (Dodaj prilogo) → izberite datoteko.
7.  Izberite Send (Pošlji), da pošljete sporočilo.
Če ste v načinu brez povezave ali nimate omrežnega
signala, bo sporočilo zadržano in bo poslano, ko 
boste ponovno povezani z vašim omrežjem.
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Brisanje e-poštnega računa
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Email (E-pošta).

2.  Pritisnite tipko [      ] → Accounts (Računi).

3.  Pritisnite in podržite na računu, ki ga želite izbrisati.

4.  Izberite Remove account (Odstrani račun).

Google Talk™
Spoznajte kako preko programa Google Talk pošiljati 
neposredna sporočila vašim prijateljem ali družini.

Začetek pogovora
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Google Talk.

Na seznamu se pokažejo stiki razvrščeni v 
skupine Available (Na voljo), Away (Odsoten),
Busy (Zaseden) in Offline (Ni povezan).

2.  Na seznamu stikov izberite želen stik. Odpre se
     pogovorno okno.

3.  Vnesite sporočilo in izberite Send (Pošlji). Če
     želite dodati čustveno ikono, pritisnite tipko [      ]
     → More (Več) → Insert smiley (Vstavi smeška).

4.  Če želite preklapljati med aktivnimi pogovori, 
     pritisnite tipko [      ] → Switch chats (Preklopi 
     pogovore).

5.  Če želite končati pogovor, pritisnite tipko [     ] →
     End chat (Končaj pogovor).

Dodajanje prijateljev na seznam Prijateljev
1.  Na seznamu prijateljev pritisnite tipko [     ] → 
     Add friend (Dodaj prijatelja).

2.  Če želite dodati prijatelja iz Stikov, ga izberite na
     seznamu. Za dodajanje novega prijatelja, vnesite
     informacije o prijatelju in pritisnite Send invitation
     (Pošlji povabilo).
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Spoznajte kako uporabljati večpredstavnostne

aplikacije na vaši napravi: Music (Glasba), Videos 
(Video posnetki), Camera (Kamera), Gallery 

(Galerija) in YouTube.

Podprti formati datotek
Vaša naprava podpira naslednje vrste datotek:

Vrsta Končnica
Zvok .arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl

Video .3gp, .mp4

Slika .bmp, .gif, .jpg, .png

Vrsta Kodek

Zvok

•  Dekodiranje: Mp3, OGG, AAC, AAC+,
    eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX,
    OTA, iMelody)
•  Kodiranje: AMR-NB

Video

•  Dekodiranje:
    - Video: H.264, MPEG4, H.263
    - Zvok: AAC, AMR-NB

•  Kodiranje: MPEG4 (Video) + AMR-NB
    (Zvok)
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Glasba
Spoznajte kako poslušati glasbo preko glasbenega 
predvajalnika.

Dodajanje glasbe na vaš mobilni telefon
Začnite z dodajanje glasbe na vaš telefon ali 
pomnilniško kartico:

•  Prenesite jo preko spleta. ► str. 30
•  Skopirajte jo na pomnilniško kartico.

Kopiranje glasbe na pomnilniško kartico

1.  Vstavite pomnilniško kartico.

2.  Z uporabo podatkovnega kabla, preko več-
     funkcijskega priključka, povežite telefon z 
     računalnikom.
3.  Odprite statusno vrstico in izberite USB 
     connected (Povezan USB) → Mount (Pripni).
4.  Za ogled datotek odprite mapo.

5.  Skopirajte datoteke iz računalnika na spominsko 
     kartico.

Predvajanje glasbenih datotek
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij
     in izberite Music (Glasba).

2.  Izberite kategorijo → glasbeno datoteko.

3.  Predvajanje lahko nadzirate s pomočjo naslednjih
     ikon in tipk.

Ikona/Tipka Funkcija
/ Premor ali nadaljevanje predvajanja

Skok na začetek. Pomik nazaj po
datoteki (pritisnite in držite)

Skok na naslednjo datoteko. Pomik
naprej po datoteki (Pritisnite in držite)

Odprete seznam predvajanja

Vključite Mešani način

Spremenite način ponavljanja

Volume Nastavite glasnost

Odprete seznam možnosti
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Ustvarjanje seznama predvajanj
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij
     in izberite Music (Glasba).

2.  Izberite kategorijo → glasbeno datoteko.

3.  Pritisnite tipko [      ] → Add to playlist (Dodaj na
     seznam predvajanj) → New (Novo).

4.  Vnesite naslov seznama in izberite Save (Shrani).

5.  Če želite dodati dodatne datoteke na seznam
     predvajanj, odprite datoteko in pritisnite tipko 
     [     ] → 
     predvajanj) → izberite seznam predvajanj.

Add to playlist (Dodaj na seznam 

Uporaba funkcije naključna zabava
Vse glasbene datoteke, ki se trenutno predvajajo,
lahko dodate na seznam predvajanj.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij
     in izberite Music (Glasba).

2.  Izberite kategorijo → in glasbeno datoteko.

3.  Pritisnite tipko [     ] → Party shuffle (Naključna 
     zabava).
4.  Če želite izklopiti to funkcijo, pritisnite simbol     .

Video datoteke
Spoznajte kako predvajati video datoteke, ki so 
shranjene na vašem mobilnem telefonu.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij
     in izberite Videos (Video posnetki).

2.  Izberite video posnetek.

3.  Predvajanje lahko nadzirate s pomočjo naslednjih
     ikon in tipk:

Ikona/Tipka Funkcija
/ Premor ali nadaljevanje predvajanja

Pomikanje nazaj

Pomikanje naprej

Volume Nastavitev glasnosti
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Kamera
Spoznajte osnove kako posneti in si ogledati slike in
video posnetke.

Fotografiranje
1.  Pritisnite in držite tipko Kamera, da vključite 
     fotoaparat.

2.  Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni 
     smeri urinega kazalca.

3.  Lečo usmerite proti objektu / osebi in opravite
     želene prilagoditve.

4.  Pritisnite tipko Kamera ali izberite simbol     , da
     posnamete fotografijo.

Fotografija se samodejno shrani.
Po fotografiranju, lahko za ogled slik, izberete ikono 
v zgornjem levem delu zaslona.

Snemanje video posnetkov
1.  Pritisnite in držite tipko Kamera, da vključite 
     fotoaparat.

2.  Za ležeči pogled obrnite napravo v nasprotni 
     smeri urinega kazalca.

3.  Pritisnite tipko [     ] → Switch to video (Preklopi 
     na video), da vključite način za snemanje.
4.  
     želene prilagoditve.

Lečo usmerite proti objektu / osebi in opravite

5.  Pritisnite tipko Kamera ali izberite simbol     , da
     pričnete s snemanjem.

6.  Pritisnite tipko Kamera ali izberite simbol     , da
     končate snemanje.
     Video posnetek se samodejno shrani.

Po snemanju, lahko za ogled posnetkov, izberete 
ikono v zgornjem levem delu zaslona.
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Prilagoditev nastavitev kamere
1.  Pritisnite in držite tipko Kamera, da vključite 
     fotoaparat.

2.  Pritisnite tipko [     ] → Settings (Nastavitve).

3.  Prilagodite lahko naslednje možnosti:
•  Store location in pictures (Slikam dodaj
    lokacijske informacije): Nastavite, če želite
    slikam dodati lokacijske informacije 
    (zemljepisna širina in dolžina).
•  Select video quality (Izbira video kvalitete):
    Izberite kvaliteto video posnetkov.

•  Select flash (Izbira bliskavice): Nastavite
    uporabo bliskavice (vključeno, izključeno, 
    samodejno).

•  Select default storage (Izbira privzetega 
    shranjevalnega mesta): Izberite shranjevalno
    mesto za nove fotografije in video posnetke.

Galerija
Spoznajte kako lahko v galeriji upravljate z vašimi 
slikami in video posnetki.

Ogled fotografije
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Gallery (Galerija).

2.  Izberite slikovno mapo → in izberite sliko.
     Posnete fotografije so shranjene v mapi Camera
     pictures (Slike kamere).

3.  Za pomikanje med slikami uporabite     ali     .
•  Za povečanje ali pomanjšanje uporabite     
    ali     .

•  Za obračanje slike pritisnite tipko [     ] → 
    Rotate (Obrni) → izberite možnost obračanja.
•  Če želite obrezati določen del slike, pritisnite
    tipko [     ] → Crop (Obreži). Premaknite ali
    nastavite velikost pravokotnika na mestu, kjer
    želite obrezati sliko in pritisnite Save (Shrani).
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Ogled video posnetka
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Gallery (Galerija).

2.  Izberite video mapo → in izberite video posnetek.
     Video posnetki so shranjeni v mapi Camera
     video (Video posnetki kamere).

Predvajanje diaprojekcije
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Gallery (Galerija).

2.  Izberite slikovno mapo.

3.  Pritisnite tipko [     ] → Slideshow (Diaprojekcija).
Če želite prilagoditi nastavitve diaprojekcije, pritisnite
tipko [     ] → Settings (Nastavitve) in spremenite
nastavitve v Slideshow settings (Nastavitve diaproj.).

 

Deljenje fotografij ali video posnetkov
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Gallery (Galerija).

2.  Izberite slikovno ali video mapo → izberite sliko 
     ali video posnetek.

3.  Pritisnite tipko [     ] → Share (Deli).

4.  Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: 
     Epošta, Google Mail, sporočilo MMS in Picasa.

3.  Predvajanje lahko nadzirate s pomočjo naslednjih
     ikon in tipk:

Ikona/Tipka Funkcija
/ Premor ali nadaljevanje predvajanja

Pomikanje nazaj

Pomikanje naprej

Volume Nastavitev glasnosti
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YouTube™
YouTube je brezplačna spletna video pretočna
storitev. Spoznajte kako gledati in deliti video 
posnetke preko storitve YouTube.

Ogled video posnetkov
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite YouTube.

2.  Na seznamu video posnetkov izberite želen 
     posnetek.
     Izberete lahko tudi kategorijo tako, da pritisnete
     tipko [     ] → Categories → in izberete kategorijo.

Deljenje video posnetkov
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite YouTube.

2.  Pritisnite in podržite na video posnetku.

3.  Izberite Share (Deli).

4.  Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: 
     Epošta, Google Mail in sporočilo MMS.
     Odpre se novo sporočilo s povezavo do video
     posnetka.

Vrstica
napredka

Za ogled določenega dela, se s 
prstom pomikajte po vrstici napredka

Volume Nastavite glasnost

Ikona/Tipka Funkcija

3.  Predvajanje lahko nadzirate s pomočjo naslednjih
     ikon in tipk:

Ikona/Tipka Funkcija
/ Premor ali nadaljevanje predvajanja

Pomikanje nazaj

Pomikanje naprej
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Spoznajte kako upravljati stike in dogodke v 
koledarju. Vaši kontakti in koledar se sinhronizirajo

z Google spletnim strežnikom.

Stiki
Spoznajte kako uporabljati stike in skupine za 
shranjevanje osebnih informacij, kot so imena, 
telefonske številke in naslovi.

Ustvarjanje stika
Če želite ustvariti stik na zaslonu številčnice:

1.  Na Domačem zaslonu pritisnite tipko [      ], da
     odprete seznam nedavno uporabljenih številk.

2.  Izberite Dialer (Številčnica).

3.  Vnesite telefonsko številko in pritisnite tipko [     ]
     → Add to contacts (Dodaj v stike) → Create 
     new contact (Ustvari nov stik).

4.  Vnesite informacije o stiku.
     Če želite stiku dodati sliko, pritisnite tipko [     ] →
     Add icon (Dodaj ikono).



50

osebna produktivnost

5.  Ko končate z vnašanjem, pritisnite Done 
     (Končano), da vnesete stik.
Če želite ustvariti stik v seznamu stikov:

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Contacts (Stiki).

2.  Pritisnite tipko [     ] → New contact (Nov stik).

3.  Vnesite informacije o stiku.
     Če želite stiku dodati sliko, pritisnite tipko [     ] →
     Add icon (Dodaj ikono).
4.  Ko končate z vnašanjem, pritisnite Done 
     (Končano), da vnesete stik.

Uvažanje stikov iz SIM kartice
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Contacts (Stiki).

2.  Pritisnite tipko [      ] → Import contacts (Uvozi 
     stike).

3.  Izberite želene stike. Če želite uvoziti vse stike 
     hkrati, pritisnite tipko [     ] → Import all (Uvozi vse).

Iskanje stika
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Contacts (Stiki).

2.  Pritisnite tipko [      ] → Search (Iskanje).

3.  Vnesite nekaj prvih črk iskanega imena.

4.  Izberite stik iz seznama rezultatov.

Ko enkrat najdete iskan stik, lahko:
•  stik pokličete,
•  uredite informacije o stiku tako, da pritisnete
    tipko [     ] in izberete Edit contact (Uredi stik).
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Nastavljanje priljubljenega seznama
stikov
Ustvarite lahko seznam priljubljenih stikov, katerega
urejate ločeno od ostalih stikov. Začnite z 
dodajanjem stikov na seznam.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Contacts (Stiki).

2.  Pritisnite in podržite stik in izberite Add to 
     favorites (Dodaj k priljubljenim).

3.  Ponovite drugi korak, če želite dodati še več 
     stikov na seznam priljubljenih.

Razvrščanje stikov po skupinah
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Contacts (Stiki).

2.  Pritisnite tipko [      ] → Display group (Prikaži 
     skupino).

3.  Izberite skupino → OK.
     Stiki bodo razvrščeni glede na izbrano skupino.

Nastavite skupine stikov za sinhronizacijo
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Contacts (Stiki).

2.  Pritisnite tipko [      ] → Edit sync group (Uredi 
     skupino za sinhronizacijo).

3.  Izberite skupino stikov, ki jo želite sinhronizirati z
     Google spletnim strežnikom.
     Če želite sinhronizirati vse stike, izberite Sync all 
     contacts (Sinhroniziraj vse stike).

Če želite dostopati do seznama priljubljenih 
stikov, odprite seznam stikov in izberite jeziček
Favorites (Priljubljeni).
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Koledar
Uporabite koledar za beleženje vašega mesečnega,
tedenskega in dnevnega urnika.

Spremenite prikaz koledarja
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Calendar (Koledar).
     Koledar se odpre v mesečnem prikazu.

2.  Pritisnite tipko [     ] → izberite način prikaza.
•  Agenda (Beležnice): Seznam dogodkov za 
    tekoči mesec.
•  Day (Dan): Dan razdeljen po urah.
•  Week (Teden): Teden razdeljen po dnevih in 
    urah.

Prikaz ostalih koledarjev
Če ste Google Calendar ustvarili na spletu in ga
sinhronizirali z vašo napravo, si ga lahko ogledate na
vašem mobilnem telefonu. Prav tako si lahko v 
Google Calendar ogledate načrtovane dogodke.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Calendar (Koledar).

2.  Pritisnite tipko [     ] → More (Več) → My 
     calendars (Moji koledarji). Vsi vaši koledarji,
     sinhronizorani z mobilnim telefonom, so prikazani
     na seznamu.
3.  Za koledarje, ki jih želite prikazovati na vašem 
     telefonu, označite polje zraven koledarja.

Ustvarjanje dogodka
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Calendar (Koledar).

2.  Pritisnite tipko [     ] → New event (Nov dogodek). 
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3.  Vnesite potrebne podatke in uredite nastavitve
     za vaš dogodek.
     V polju Calendar (Koledar) izberite želen koledar 
     za prikaz (če jih imate več).
     V polju Reminder (Opozorila), nastavite čas
     opozorila preden se dogodek začne.
     Za dodajanje opozoril na dogodek, pritisnite 
     tipko [     ] → Add reminder (Dodaj opozorilo).

4.  Ko končate pritisnite Save (Shrani).

Ogled današnjega urnika
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Calendar (Koledar).

2.  Pritisnite tipko [      ] → Today (Danes).

3.  Izberite želen dogodek za ogled podrobnosti.

Ogled opozoril na dogodke
Če ste nastavili opozorilo na dogodek v koledarju, 
bo v statusni vrstici prikazana ikona      .

1.  Če želite odpreti seznam obvestil, povlecite 
     statusno vrstico iz vrha zaslona.

2.  Izberite opozorilo, če si želite ogledati več 
     podrobnosti o dogodku.

3.  Če želite vključiti dremež ali izključiti opozorilo, 
     izberite Snooze all (Dremež za vse) ali Dismiss
     all (Opusti vse).

Vrsto opozorila lahko spremenite. V katerem koli 
prikazu koledarja, pritisnite tipko [     ] → More
(Več) → Settings (Nastavitve) → Set alerts &
notifications (Nastavitev opozoril in obvestil).
Izberite Alert (Obvestilo) - za prikaz pojavnega 
okna, Status bar notification (Obvestilo v 
statusni vrstici) - prikaz ikone      v statusni 
vrstici ali Off (Izključeno) - za izklop obvestil.
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Spoznajte kako se z vgrajenim spletnim

brskalnikom lahko povežete z brezžičnim spletom.
Spoznajte kako uporabljati Google Search (Iskanje) 

in Google Maps (Zemljevidi).

Brskalnik
Spoznajte kako lahko dostopate in zaznamujete 
vaše priljubljene spletne strani.

Pregledovanje spletnih strani
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Browser (Brskalnik).
     Odpre se pred-nastavljena spletna stran.

•  Pri dostopanju do spleta in pri prenašanju 
    datotek lahko nastanejo dodatni stroški.
•  Aplikacija Browser (Brskalnik) je na vašem 
    telefonu lahko označena drugače, odvisno
    od vašega ponudnika storitev.
•  Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo
    glede na vašo državo ali omrežnega 
    ponudnika.
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2.  Dostop do spletne strani:

•  Pritisnite tipko [     ] → Bookmarks (Zaznamki) 
    → izberite zaznamek.
•  
    pomaknite se do Most visited (Največkrat 
    obiskano) ali History (Zgodovina) in izberite
    želeno spletno stran.

Pritisnite tipko [     ] → Bookmarks (Zaznamki),

•  Pritisnite tipko [     ] → Go (Pojdi), vnesite 
    spletno stran in izberite Go (Pojdi).

3.  Med pregledovanjem spletnih strani, lahko 
     uporabite naslednje funkcije:

• Za vrnitev na prejšnjo spletno stran pritisnite [   ].
• Za osvežitev spletne strani pritisnite tipko [     ]
    → Refresh (Osveži).
• Za povečanje ali pomanjšanje spletne strani, 
   povlecite s prstom po zaslonu. V spodnjem 
   delu se bodo prikazale ikone za povečanje ali
   pomanjšanje. 

Odpirajne več strani hkrati
Odprete lahko več strani hkrati in se nato premikate
naprej in nazaj med njimi.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Browser (Brskalnik).

2.  Odprite spletno stran in pritisnite tipko [     ] →
     New window (Novo okno).
3.  V novem oknu odprite novo spletno stran.

4.  Če želite odpreti dodatne spletne strani, ponovite 
     2. in 3. korak.
5.  Pritisnite tipko [     ] → Windows (Okna), če si
     želite ogledati trenutno odprta okna.

6.  Izberite želeno spletno stran za prikaz.

Spletno stran, ki si jo trenutno ogledujete, morda ne 
podpira povečevanja ali pomanjševanja.
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Iskanje besedila na spletni strani
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Browser (Brskalnik).

2.  Pritisnite tipko [     ] → More (Več) → Find on 
     page (Najdi na strani).

3.  V iskalno polje vnesite iskano besedo.
     Zadetki bodo prikazani in označeni na spletni 
     strani.

Zaznamovanje vaših priljubljenih spletnih 
strani
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Browser (Brskalnik).

2.  Pritisnite tipko [     ] → Bookmarks (Zaznamki) →
     Add bookmark (Dodaj zaznamek).
3.  Vnesite naslov strani in naslov spletne strani.

4.  Izberite OK.

Kopiranje besedila iz spletne strani
Iz spletne strani lahko kopirate besedilo in ga prilepite
v druge aplikacije, na primer, če želite ustvariti 
beležko.

1.  Med pregledovanjem spletnih strani, pritisnite 
     tipko [     ] → More (Več) → Select text (Izberi 
     besedilo).

2.  S prstom povlecite po besedilu, ki ga želite 
     kopirati. Označeno besedilo se bo prekopiralo v 
     odložišče.

3.  V drugi aplikaciji pritisnite in podržite na 
     besedilnem vnosnem polju.

4.  Izberite Paste (Prilepi), da vstavite kopirano 
     besedilo.
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Google Search - iskanje
Z uporabo storitve Google Search, lahko po drugih
spletnih straneh iščete želene informacije. Google
Search vrstica je privzeto dodana na vaš Domači 
zaslon.

1.  Na Domačem zaslonu izberite Google Search 
     vrstico.

2.  Vnesite iskano besedo in pritisnite      .
     Povezani boste z Google spletno stranjo.

Google Maps™ - zemljevidi
Spoznajte kako najti vašo lokacijo, iskati ulice, mesta 
ali države in pridobiti smeri.

Spreminjanje prikaza zemljevida
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Google Maps.

2.  Pritisnite tipko [     ] → Map mode (Način 
     zemljevida → izberite način.

Iskanje po zemljevidu
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Google Maps.

2.  S prstom se pomikajte po zemljevidu v smeri, ki
     vas zanima.

3.  Za povečanje ali pomanjšanje zemljevida, se 
     dotaknite zaslona in nato izberite     ali     .
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Iskanje vaše lokacije
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Google Maps.

2.  Pritisnite [     ] → My location (Moja lokacija).

Iskanje določene lokacije
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Google Maps.

2.  Pritisnite tipko [     ] → Search (Išči).

3.  Uporabite lahko naslednje metode:
• Vnesite naslov.
• Vnesite poslovno kategorijo.
• V spustnem seznamu izberite obiskani naslov.

Pridobitev smeri do določene destinacije
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Google Maps.

2.  Pritisnite tipko [     ] → Directions (Smeri).

3.  Vnesite naslov začetne in končne lokacije.

4.  Izberite Route (Smer).

5.  Izberite Show map (Pokaži mapo).

6.  Ko končate, pritisnite tipko [     ] → More (Več) →
     Clear map (Počisti mapo).

4.  Pritisnite      .
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Spoznajte kako uporabljati orodja

vašega mobilnega telefona in dodatne programe.

Bluetooth
Spoznajte funkcijo vaše mobilne naprave, ki se lahko
brezžično povezuje z drugimi napravami, na primer 
prostoročno telefoniranje.

Vklop Bluetooth brezžične funkcije
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Settings (Nastavitve) → Wireless 
     controls (Nadzor brezžičnih funkcij).

2.  Izberite Bluetooth, da vklopite Bluetooth 
     brezžično funkcijo.

Iskanje in združevanje z drugimi 
Bluetooth napravami
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in
     izberite Settings (Nastavitve) → Wireless 
     controls (Nadzor brezžičnih funkcij) → 
     Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve) →
     Scan for devices (Iskanje naprav).
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2.  Na seznamu izberite Bluetooth napravo.

3.  Vnesite PIN kodo za Bluetooth brezžično funkcijo
     ali PIN kodo Bluetooth naprave s katero se 
     povezujete, nato pritisnite Done (Končano).
     Ko lastnik druge naprave vnese enako PIN kodo
     ali sprejme povezavo, je združevanje končano.

Dovolite drugim Bluetooth napravam, 
da odkrijejo vaš mobilni telefon
Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
izberite Settings (Nastavitve) → Wireless controls 
(Nadzor brezžičnih funkcij) → Bluetooth settings 
(Bluetooth nastavitve) → Discoverable (Viden).
Vaš mobilni telefon bo viden, za druge Bluetooth 
naprave, 120 sekund.

Wi-Fi
Spoznajte kako vključiti in se povezati z brezžičnim 
omrežjem LAN. Ko ste v dosegu brezžičnega WLAN 
omrežja, lahko vaš mobilni telefon zazna in se poveže
z aktivnim WLAN omrežjem. Preko njega lahko potem 
opravljate klice, preko interneta pošiljate podatke ali
brskate po spletu.

•  Če se želite povezati z drugo Bluetooth 
    napravo, morata obe napravi uporabljati 
    enako PIN kodo. Bluetooth slušalke ali 
    avtomobilski prostoročni kompleti lahko 
    uporabljajo prednastavljeno, kot je 0000.

•  Bluetooth PIN kode morda ne bo potrebno 
    vpisati, kar je odvisno od naprave s katero 
    se povezujete.

Vaš mobilni telefon uporablja neskladno
frekvenco zato lahko nekatere države omejujejo
uporabo WLAN funkcije.

Telefon bo poiskal in prikazal seznam Bluetooth 
omogočenih naprav.
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Vklop in povezava z WLAN omrežjem
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Settings (Nastavitve) → Wireless 
     controls (Nadzor brezžičnih funkcij) → Wi-Fi.
     Vaš mobilni telefon bo zaznal in prikazal WLAN 
     omrežja, ki so trenutno na voljo.
2.  Izberite Wi-Fi settings (Wi-Fi nastavitve).

3.  V Wi-Fi networks (Wi-Fi omrežja) izberite 
     omrežje.

4.  Vnesite geslo WLAN omrežja in pritisnite Done 
     (Končano).

5.  Izberite Connect (Poveži).

6.  Izberite spletni meni za povezavo s spletnimi
     storitvami preko WLAN povezave.

Dodajanje WLAN omrežja
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Settings (Nastavitve) → Wireless 
     controls (Nadzor brezžičnih funkcij) → Wi-Fi 
     settings (Wi-Fi nastavitve) → Add Wi-Fi 
     network (Dodaj Wi-Fi omrežje).
2.  Vnesite SSID omrežja in izberite vrsto zaščite.

3.  Nastavite varnostne nastavitve glede na izbrano
     vrsto zaščite.

4.  Ko končate, pritisnite Save (Shrani).

Vključena WLAN povezava v ozadju troši 
baterijo. Če želite varčevati z energijo, vključite 
WLAN povezavo samo, ko jo potrebujete.
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Budilka
Spoznajte kako nastaviti opozorila za pomembne
dogodke.

Nastavljanje novega opozorila
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Alarm Clock (Budilka).

2.  Pritisnite [     ] → Add alarm (Dodaj opozorilo).

3.  Izberite Turn on alarm (Vključi opozorilo).

4.  V polja vnesite podatke (čas, zvonjenje, vibracije,
     ponavljanje in oznako opozorila).

5.  Ko končate, pritisnite [    ].

Prekinitev opozorila ali budilke
Ko se oglasi opozorilo, izberite Dismiss (Opusti),
da ustavite opozorilo ali izberite Snooze (Dremež),
da vključite 10 minutni dremež (prekinitev opozorila).

Brisanje opozorila
1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Alarm Clock (Budilka).

2.  Pritisnite in podržite na opozorilu, ki ga želite 
     izbrisati.

3.  Izberite Delete alarm (Izbriši opozorilo) → OK.

Spreminjanje vrste ure
Prikaz ure lahko spremenite.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Alarm Clock (Budilka).

2.  Pritisnite na uro.

3.  V spodnjem delu zaslona, se pomikajte levo ali 
     desno.
4.  Izberite želeno vrsto ure.
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Kalkulator
Spoznajte, kako lahko z vašim mobilnim telefonom 
izvajate osnovne računske operacije.

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Calculator (Kalkulator).

2.  Uporabite zaslonsko tipkovnico za vnos številk in 
     osnovnih matematičnih funkcij.
     Če želite uporabiti napredne možnosti, pritisnite 
     tipko [     ] → Advanced panel (Napredne 
     možnosti).
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Spoznajte nastavitve vašega

mobilnega telefona

Za dostop do nastavitev mobilnega telefona:

1.  Na Domačem zaslonu odprite seznam aplikacij in 
     izberite Settings (Nastavitve).,

2.  Izberite kategorijo (Wireless controls - Nadzor 
     brezžičnih funkcij, Call settings - Klicne 
     nastavitve, Sound & display - Zvok in zaslon, 
     Data synchronization - Sinhroniziranje 
     podatkov, Security & location - Varnost in 
     lokacija, Applications - Aplikacije, SD card &
     phone storage - Pomnilnik telefona in SD
     kartice, Date & time - Datum in ura, Locale &
     text - Lokalnost in besedilo ali About phone - 
     Informacije o telefonu.

Wireless controls - Nadzor omrežij

Urejanje nastavitev za brezžične povezave in omrežja.
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Wi-Fi settings - Wi-Fi nastavitve
• Wi-Fi: vključite ali izključite WLAN funkcijo.
• Network notification (Obveščanje o omrežju):

Nastavite, če želite, da vas telefon obvesti, ko bo
na voljo odprta brezžična povezava.

• Add Wi-Fi network (Dodaj brezžično omrežje):
Dodajanje brezžičnega WLAN omrežja.

Bluetooth
Vklop ali izklop brezžične funkcije Bluetooth.

Bluetooth settings - Bluetooth nastavitve
•  Bluetooth: Vklop ali izklop brezžične funkcije 
    Bluetooth.

•  Device Name (Ime naprave): Nastavite Bluetooth
    ime vaše naprave.
•  Discoverable (Vidnost): Nastavite, če želite, da 
    bo vaš telefon viden drugim Bluetooth napravam.
•  Scan for devices (Iskanje naprav): Iskanje 
    Bluetooth naprav, ki so na voljo.

Mobile networks - Mobilna omrežja
•  Data roaming (Podatkovno gostovanje): 
    Nastavite ali naj se telefon poveže z drugim
    omrežjem, ko gostujete oz., ko domače omrežje 
    ni na voljo.
•  Use only 2G networks (Uporabi samo 2G 
    omrežje): Telefon bo povezan samo na 2G 
    omrežje.

•  Network operators (Omrežni operaterji): Iskanje 
    omrežij, ki so na voljo in izbira omrežja med 
    gostovanjem.

•  Access Point Names (Imena dostopnih točk): 
    Nastavite imena dostopnih točk (APN).

Wi-Fi
Vklop ali izklop WLAN funkcije.
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Call settings - Klicne nastavitve
Urejanje nastavitev klicnih funkcij.

Fixed Dialing Numbers - Predpisane številke
• Enable FDN (Omogoči FDN): Omejite izhodne 

klice samo na številke shranjene na SIM kartici. Za
vklop te funkcije, morate vnesti PIN2 kodo, ki ste
jo prejeli skupaj z vašo SIM kartico.

• Change PIN2 (Spremeni PIN2 kodo): 
Spremenite PIN2 kodo.

• FDN list (FDN seznam): Nastavite seznam stikov 
za predpisano klicanje.

Voicemail - Glasovna pošta
Spremenite številko strežnika glasovne pošte.

Additional call settings - Dodatne klicne 
nastavitve
• Caller ID - ID klicočega: Nastavite prikazovanje 

vaše številke pri izhodnem klicu.
• Call waiting - Čakajoči klic: Vključite ali izključite 

čakajoči klic.
• Auto answer - Samodejni odgovor: Nastavite 

po kolikem času naj telefon samodejno odgovori 
na klic.

Network operators - Omrežni operaterji
• Search networks - Iskanje omrežij: Iskanje

omrežij, ki so na voljo in izbira omrežja med 
gostovanjem.

Onemogočite vse brezžične funkcije telefona.

Airplane mode - Način brez povezave Call forwarding - Posredovanje klica
Preusmeritev klica na drugo telefonsko številko. Pri
preusmeritvi klica morate navesti številko na katero 
bo klic preusmerjen ali čas po katerem se bo klic 
preusmeril.
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Sound & display - Zvok in zaslon
Urejanje različnih nastavitev za zvok in zaslon vašega
mobilnega telefona

Silent mode - Tihi način
Vključite tihi način, če želite izklopiti vse zvoke.

Ringer volume - Glasnost zvonjenja
Nastavite glasnost za zvonjenje in opozorila telefona.

Media volume - Glasnost medijev
Nastavite glasnost glasbe in video posnetkov.

Phone ringtone - Melodija za zvonjenje
Izberite vrsto melodije za opozarjanje na dohodni klic.

Phone vibrate - Vibriranje telefona
Nastavite, če želite, da telefon vibrira ob dohodnem 
klicu.

Notification ringtone - Opozorila
Izberite melodijo za obveščanje o novih sporočilih,
neodgovorjenih klicih in opozorilih.

Audible touch tones - Toni ob pritisku
Nastavite, če želite vključiti tone, ki bodo slišni ob 
pritisku na zaslonsko številčnico.

Vibrate touch dial pad - Vibracije ob pritisku
Nastavite, če želite, da bo telefon zavibriral ob 
pritisku na zaslonsko številčnico.

• Select automatically - Samodejno izberi: 
Telefon bo samodejno izbral prvo omrežje, ki bo 
na voljo.
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Audible selection - Zvok ob izbiri
Nastavite, če želite, da telefon zapiska, ko boste
izbrali aplikacijo ali možnost na zaslonu na dotik.

SD card notifications - Obvestila SD kartice
Nastavite, če želite, da telefon zapiska, ko bo 
prepoznal SD kartico.

Orientation - Orientacija
Nastavite, če želite, da se zaslon samodejno obrne, 
ko obrnete telefon.

Animation - Animacija
Nastavite, če želite, da se menjava oken izvede 
animirano.

Auto Brightness - Samodejna svetlost
Nastavite, če želite, da se svetlost zaslona nastavlja 
samodejno preko vgrajenega senzorja.

Brightness - Svetlost
Nastavite svetlost zaslona.

Screen timeout - Čas osvetlitve
Nastavite po kolikem času naj se zaslon ugasne
takrat, ko ne uporabljate telefona.

Data synchronization - Sinhronizacija
podatkov
Izberite katere aplikacije nas se sinhronizirajo z 
Google spletnim strežnikom. ► str. 31
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Security & location - Varnost in lokacija
Nastavite varnostne nastavitve naprave in SIM kartice 
ter GPS funkcij.

Use wireless networks - Uporaba brezžičnih 
omrežij
Nastavite telefon, da bo za preverjanje lokacije 
uporabljal brezžično omrežje, če je podprto v aplikaciji.

Enable GPS satellites - Omogoči GPS satelite

Omogočite GPS funkcionalnost za preverjanje lokacij,
če je podprto v aplikaciji. S pomočjo GPS modula,
lahko lokacije pregledujete na nivoju ulic.

Require pattern - Zahteva vzorca
Telefon lahko nastavite tako, da bo za vsak odklep
zaslona potrebno vnesti določen zaslonski vzorec. 
Tako lahko dodatno zaščitite vaš mobilni telefon.

Use visible pattern - Uporaba vidnega vzorca
Nastavite ali naj bo pri risanju vzorca za odklep 
telefona, vzorec viden ali ne.

Use tactile feedback - Uporaba tresljajev
Nastavite ali naj telefon med risanjem vzorca za 
odklep vibrira ali ne.

Set unlock pattern - Nastavitev vzorca za 
odklep
Nastavite vzorec za odklep telefona.

Set up SIM card lock - Nastavitev SIM zaščite
• Lock SIM card - Zakleni SIM kartico: Vključite

preverjanje PIN kode. Ob vklopu telefona, boste
morali vnesti PIN kodo SIM kartice.

• Change SIM PIN - Spremeni PIN SIM: 
spremenite PIN kodo SIM kartice.
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Visible passwords - Vidna gesla
Privzeto vaš mobilni telefon, zaradi varnosti, prikazuje 
geslo kot zvezdice (*). Nastavite, če želite, da bo 
geslo med vnosom vidno.

Applications - Aplikacije
Urejanje nastavitev za upravljanje nameščenih 
aplikacij.

Unknown sources - Neznani viri
Izberite, če želite prenašati aplikacije iz katerih koli
virov. Če ne izberete te možnosti, boste aplikacije 
prenašali lahko samo iz aplikacije Android Market.

Manage applications - Upravljanje aplikacij
Dostop do seznama in preverjanje informacij o 
aplikacijah, ki so nameščene na vašem mobilnem 
telefonu. 

Če si želite ogledati aplikacije, ki so trenutno zagnane 
ali aplikacije tretjih ponudnikov, pritisnite tipko [     ] →
Filter → Runing (Zagnano) ali Third-party (Tretji 
ponudniki).

Development - Razvoj
• USB debugging - USB razhroščevanje: Izberite, 

če želite povezati vaš mobilni telefon z osebnim 
računalnikom preko podatkovnega kabla.

• Stay awake - Ostani buden: Zaslon telefona bo 
med polnjenjem ostal prižgan.

• Allow mock locations - Dovoli prikrite lokacije:
Dovolite, da bodo prikrite in servisne informacije 
poslane storitvi za analiziranje podatkov in nadaljnji 
razvoj.
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SD card & phone storage - SD kartica
in pomnilnik telefona

Preverite pomnilniške informacije spominske kartice 
in vaše naprave ali resetirajte napravo.

• Total space - Skupni prostor: Ogled informacij
o notranjem in zunanjem pomnilniku.

• Available space - Prostor, ki je na voljo: Prikaz
prostega notranjega in zunanjega pomnilnika.

• Unmount SD card - Odklopi SD kartico: Pred
formatiranjem odklopite notranji ali zunanji SD 
pomnilnik.

• Format SD card - Formatiraj SD kartico: 
Formatiranje notranje ali zunanje SD kartice.

• Mount SD card - Priklopi SD kartico: Priklopite
notranji ali zunanji pomnilnik.

• Factory data reset - Tovarniše nastavitve: Izbris
vseh podatkov in povrnitev tovarniških nastavitev.

Date & time - Datum in ura
Nastavite prikaz ure, datuma in časovnega območja.

Locale & text - Lokalne nastavitve in 
besedilo
Urejanje nastavitev za vnos besedila.

Select locale - Izbira države in jezika
Izberite prikazni jezik vseh menijev in aplikacij in jezik
pisanja za vse urejevalnike besedila.

Android keyboard - Android tipkovnica

• Vibrate on keypress - Vibriraj ob pritisku: 
Telefon bo ob pritisku na tipko zavibriral.

Možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo 
glede na državo prodaje ali ponudnika storitev.
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• Sound on keypress - Zvok ob pritisku: Telefon
bo ob pritisku na tipko zapiskal.

• Auto-capitalization - Samodejne velike črke: 
Telefon bo prvo črko, po vpisanem ločilu (pika, 
vprašaj ali klicaj), napisal z veliko začetnico. 

• Quick fixes - Hitri popravki: Telefon bo poskušal 
popraviti tiskarske napake in prikazati predlagano 
besedo, če je vključena funkcija Show 
suggestions (Prikaži predloge).

• Show suggestions - Prikaži predloge: Telefon 
bo prikazal predlagane besede glede na običajne 
napake. 

• Auto-complete - Samodejno dokončaj: Nastavite, 
če želite samodejno vstaviti označeno besedo z 
uporabo preslednice ali ločila, ko sta izbrani 
možnosti Quick fixes in Show suggestions.

User dictionary - Uporabniški slovar
Nastavite vaš lasten slovar. Pritisnite tipko [     ] →
Add (Dodaj) in vnesite besedo, ki jo želite dodati v 
slovar. Beseda bo med vpisovanjem besedila 
prikazana kot predlog.

About phone - Informacije o telefonu
Prikaz informacij vašega mobilnega telefona in
preverjanje njegovega stanja.

Če želite uporabljati programsko opremo New
Samsung PC Studio, morate izključiti način
“USB mass storage”.
Preden povežete mobilni telefon z osebnim 
računalnikom, v meniju Settings (Nastavitve) 
→ About phone (O telefonu) → Additional 
settings (Dodatne nastavitve) → izključite
Mass storage only (Samo shranjevalna 
naprava).
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Če imate težave z mobilnim telefonom, poskusite z naslednjimi postopki za odpravljanje težav, preden se
obrnete na strokovno pomoč.

Med uporabo telefona se lahko prikažejo naslednja
sporočila:

Sporočilo Uporabite naslednji nasvet za rešitev težave:

No SIM 
card. - Ni
SIM kartice

Preverite, da je SIM kartica pravilno 
vstavljena.

SIM card is 
locked-
SIM kartica 
je 
zaklenjena

Ob prvi uporabi vašega mobilnega
telefona ali, če je funkcija za 
preverjanje PIN kode vključena, 
morate vnesti PIN kodo. To funkcijo 
lahko izključite v meniju Lock SIM
Card (Zaklepanje SIM kartice).

PIN2

Ko dostopate do menija ali storitve, ki 
zahteva vnos PIN2 kode, morate 
vnesti PIN2 kodo, ki je bila priložena
vaši SIM kartici. Za več informacij se 
obrnite na vašega omrežnega 
operaterja.

SIM card is 
PUK-
locked. - 
SIM kartica
je zaklenjena 
s PUK kodo

Vaša SIM kartica je blokirana. To se
običajno zgodi, če večkrat 
zaporedoma vnesete napačno PIN 
kodo. Za odklep SIM kartice, morate 
vnesti PUK kodo.

Sporočilo Uporabite naslednji nasvet za rešitev težave:
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Vaša naprava nima signala (nobenih črtic poleg 
ikone omrežja) 

•  Če ste pravkar vključili napravo, počakajte 2 minuti, 
    da naprava najde omrežje in prejme signal.

•  Signala morda ne boste prejemali v tunelih in 
    dvigalih. Premaknite se na odprto območje.

•  Morda se nahajate na območju dveh omrežnih 
    signalov. Signal bi morali prejeti, ko se 
    premaknete v območje ponudnika. 

Pozabili ste kodo PIN ali PUK 

Če ste pozabili ali izgubili to kodo ali kakšno drugo, se 
obrnite na prodajalca naprave ali svojega ponudnika 
storitev. 

Na zaslonu se pojavljajo bele črte 

Na zaslonu se lahko prikažejo bele črte, če ste 
napravo vključili po daljšem obdobju neuporabe ali če 
ste odstranili baterijo, ne da bi prej izključili napravo. 
Zaslon bi se moral popraviti v kratkem času. 

Vnesli ste številko, ki pa je telefon ne pokliče 

• Preverite ali ste pritisnili tipko [ ].
•  Preverite ali dostopate oz. se povezujete s pravim
    omrežjem.

•  Preverite, da za želeno številko niste nastavili 
    omejitev klicev. 

Želeli ste poklicati stik iz imenika, vendar telefon
ne pokliče izbrane številke

•  Preverite, da je shranjena pravilna telefonska 
    številka.

•  Po potrebi ponovno vnesite in shranite telefonsko 
    številko.

Sogovornik ne sliši kar vi govorite

•  Prepričajte se, da ne blokirate vgrajenega 
    mikrofona.

•  Vgrajeni mikrofon približajte ustom.
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•  Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno 
    priključena. 

Kakovost zvoka klica je slaba 

•  Zagotovite, da ne blokirate notranje antene na 
    dnu naprave.
•  Ko se gibljete v območjih slabega signala, lahko 
    izgubljate sprejem. Premaknite se na drugo 
    mesto in poskusite znova.

Baterija se ne polni pravilno ali se naprava med 
polnjenjem včasih izključi 

•  Napravo odklopite od polnilca, odstranite in 
    ponovno vstavite baterijo in ponovno priklopite 
    polnilec.

•  Priključki baterije so morda umazani. Pozlačene 
    priključke obrišite s čisto, mehko krpo in 
    poskusite znova napolniti baterijo.

•  Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo 
    zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo 
    baterijo. 

Naprava je vroča na dotik

Če hkrati uporabljate več aplikacij, potrebuje naprava 
več energije in se lahko segreje. To je običajno in ne 
vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. 

Naprava zahteva, da izbrišete nekaj podatkov 

Na voljo je malo prostora v pomnilniku. Prenesite 
podatke na pomnilniško kartico ali izbrišite stare 
predmete iz aplikacij. 

Vaš mobilni telefon se ne more povezati z 
internetom
•  Preverite, da ste vnesli pravilne nastavitve vašega
    omrežnega operaterja.
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•  Preverite, da ste vključili brezžično povezavo z 
    vašim mobilnim ponudnikom storitev in, da 
    sprejemni signal ni blokiran.
•  Preverite, da ste vnesli pravilno uporabniško ime 
    in geslo.

Ne najdete naprave, ki podpira funkcijo 
Bluetooth 

•  Preverite, da sta obe napravi vključili brezžično 
    funkcijo Bluetooth.
•  Zagotovite, da razdalja med napravama ni več kot 
    10 metrov in da ju ne ločuje noben zid ali druga 
    ovira.
•  Zagotovite, da je vidnost na obeh napravah 
    vključena.

•  Zagotovite, da obe napravi podpirata brezžično 
    tehnologijo Bluetooth.

Ne morete poslušati glasbe preko Bluetooth 
slušalk

•  Preverite, da je vaš mobilni telefon povezan s
    slušalkami.
•  Preverite, da slušalke podpirajo glasben format, 
    ki ga želite poslušati.
•  
    10 metrov in da ju ne ločuje noben zid ali druga 
    ovira.

Zagotovite, da razdalja med napravama ni več kot 



Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : GT-I7500

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi 
standardi in/ali normativnimi dokumenti.

Varnost EN 60950-1 : 2001 +A11:2004

EMC EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) 
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) 
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) 
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) 
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)

SAR EN 50360 : 2001 
EN 62209-1 : 2006

Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) 
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) 
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) 
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

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

V razdelku 10 našteti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so 
podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili 
opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

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

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo. 
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. 
Blackbushe Business Park, Saxony Way, 
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*  
2009.06.02 Yong-Sang Park / S. direktor
(mesto in datum izdaje) (ime in podpis pooblaščene osebe)

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



Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske
opreme in vašega operaterja omrežja.

Spletna stran
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23949A

English (EU). 07/2009. Rev. 1.2
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