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1Čestitamo

ČESTITAMO
MOTOROLA MOTOLUXETM

Telefon MOTOROLA MOTOLUXETM ponuja dodatne 
funkcije za delovni in prosti čas!
• Iskanje: dotaknite se tipke Iskanje , da iščete po 

aplikacijah, stikih, spletu in zemljevidih, ali pa 
preprosto vnesite naslov kraja ali spletne strani.

• Aplikacije: odprite možnost  Market, da prenesete 
igre za popestritev prostega časa, aplikacije 
družabnih omrežij za ohranjanje stikov (kot sta 
Facebook™ ali Twitter) ali pa poiščite ostalo, kar vas 
zanima. Oglejte si “APLIKACIJE” na strani 11.

• Zaslon na dotik: brskajte po spletu in 
približajte/oddaljite prsta, da pomanjšate/povečate 
vsebino na zaslonu na dotik. Oglejte si “SPLET” na 
strani 35.

• Fotoaparat: snemajte fotografije in videoposnetke s 
fotoaparatom ločljivosti 8 MP s samodejnim 
ostrenjem. Oglejte si “FOTOGRAFIJE IN VIDEOPOSNETKI” 
na strani 41.

Opomba: nekatere aplikacije in funkcije morda niso na 
voljo v vseh državah.

Pozor: preden telefon prvič sestavite, polnite ali 
uporabite, preberite priložene pomembne 
varnostne in pravne informacije.

IronMAX.GSG.ASIAEMARA.fm  Page 1  Wednesday, February 1, 2012  12:35 P



2 Čestitamo

DODATNO
• Podpora: posodobitve telefona, računalniško 

programsko opremo, spletno pomoč in ostale funkcije 
si lahko ogledate na www.motorola.com/mymotoluxe.

• Dodatna oprema: dodatno opremo za svoj telefon 
lahko najdete na www.motorola.com.
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3Telefon

TELEFON
Pomembne tipke in priključki

Dotik = način 
mirovanja.
Pridržanje = izklop.

3,5 mm 
vtičnica za 

slušalke

Tipka za 
pomik nazaj

Tipka 
Meni

Tipka 
Domov

Zaslon na dotik

Tipka za vklop/
zaklepanje

Tipki za glasnost

Pritisnite, da 
odprete 

možnosti 
menija.

Tipka fotoaparata

Tipka Iskanje

Priključek 
mikro-USB

Mikrofon

Sprednji fotoaparat

Lučka za obvestila
Utripanje = neodgovorjen 

klic, novo sporočilo ali 
drugo obvestilo.
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4 Telefon

KAZALO
ZAČETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
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5Začetek

ZAČETEK
Priprava telefona na uporabo

SESTAVLJANJE IN POLNJENJE
  

1 Snemite pokrov. 2 Vstavite kartico SIM.

3 Vstavite kartico 
microSD (je morda 
že vstavljena).

4 Vstavite baterijo.

5 Namestite pokrov. 6 Napolnite.

3 ure
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6 Začetek

Pozor: preberite poglavje “UPORABA BATERIJE IN 
VARNOST” na strani 58.

NASTAVITEV IN ZAGON
Opomba: telefon podpira podatkovno zahtevne 
informacije in storitve. Priporočamo nakup 
podatkovnega paketa, ki bo ustrezal vašim željam. Za 
podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.
Ob vklopu novega telefona lahko ustvarite ali odprete 
račun Google™, s katerim lahko prenašate aplikacije, 
uporabljate Gmail™ in ostale funkcije:
  

1 Pritisnite in pridržite 
tipko za 
vklop/zaklepanje , 
da vklopite telefon.

2 Dotaknite se slike 
Android™, da 
zaženete nastavitev.

SIM microSIM microSIM
+ adapter 

Dotik = način 
mirovanja.
Pridržanje = izklop.

Tipka za vklop/
zaklepanje
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7Začetek

3 Dotaknite se gumba Ustvari, da ustvarite račun 
Google, Prijava, da se prijavite z obstoječim računom 
ali pa izberite možnost Preskoči.
V račun se lahko prijavite tudi iz računalnika na 
spletnem mestu accounts.google.com.

4 Vnesite podatke za ustvarjanje ali prijavo v račun. 
Ko telefon potrdi račun, se prikažejo možnosti za 
sinhronizacijo računa.

• Če želite spremeniti, ali naj telefon prikazuje stike 
v računu Google, Gmail™ in koledar, se dotaknite 
imena računa Google.

• Za dodajanje drugega računa se dotaknite Dodaj 
račun. Za podrobnosti si oglejte poglavje 
“E-POŠTA” na strani 27.

• Za izhod iz nastavitve se dotaknite tipke 
Domov .

Če telefon ne more vzpostaviti povezave, se lahko 
dotaknete tipke Meni  > Nastavitve > WiFi in 
omrežja, da spremenite nastavitve mobilnega omrežja.

NAČIN MIROVANJA IN BUJENJA
Zaslon je v načinu mirovanja, ko ga med klicem držite ob 
ušesu in ko je nedejaven. Če želite spremeniti 
zakasnitev načina mirovanja, se dotaknite tipke 
Meni  > Nastavitve > Zaslon > Časovna omejitev 
zaslona.
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8 Začetek

Če želite na zaklenjenem zaslonu 
vklopiti ali izklopiti zvoke telefona, 
frcnite preklopno stikalo .
Za odklepanje zaslona pritisnite 
tipko za vklop/zaklepanje , 
nato se dotaknite  in frcnite 
(podrsnite) do .

TIPKE
S tipkami telefona krmarite 
in odpirate možnosti, kadar 
koli želite.
S tipkama za glasnost 
lahko spreminjate glasnost 
zvonjenja (na začetnem 
zaslonu) ali glasnost 
slušalke (med klicem).
Za odpiranje fotoaparata 
na katerem koli zaslonu 
pritisnite tipko fotoaparata 
na desni strani telefona.
Za vrnitev na začetni zaslon se dotaknite tipke 
Domov . Za ogled nedavnih aplikacij se dotaknite in 
pridržite tipko Domov .

Tipki za 
glasnost

Tipka 
fotoaparata

IronMAX.GSG.ASIAEMARA.fm  Page 8  Thursday, February 9, 2012  9:43 AM



9Začetni zaslon in aplikacije

ZAČETNI ZASLON IN APLIKACIJE
Nekaj osnov
Začetni zaslon omogoča hiter dostop do aplikacij, 
iskanja in ostalih funkcij. Prenesite aplikacije družabnih 
omrežij (kot sta Facebook™ ali Twitter) za ohranjanje 
stikov!

OSNOVNE FUNKCIJE: ZAČETNI ZASLON
Začetni zaslon je zaslon, ki je prikazan po vklopu 
telefona ali pritisku tipke Domov :

Dodaj mestoDodaj mesto

E-pošta Brskalnik Market Koledar

Obvestila
Frcnite navzdol za podrobnosti.

Znaki stanja

Bližnjice 

Odprite meni aplikacij.

Pripomočki
Pritisnite, da odprete. 
Dotaknite se in pridržite za 
premikanje ali brisanje.
Povlecite ali frcnite za 
odpiranje oken (ali pomikanje 
po seznamih).
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10 Začetni zaslon in aplikacije

• Za odpiranje bližnjic ali pripomočkov se jih dotaknite. 
Za vrnitev na začetni zaslon se dotaknite tipke 
Domov .
Ko odprete bližnjice ali pripomočke, se dotaknite 
tipke Meni  za prikaz možnosti.

• Za premikanje ali brisanje bližnjic ali pripomočkov se 
jih dotaknite in pridržite, dokler telefon ne zavibrira. 
Nato jih povlecite na drugo mesto, v drugo okno ali v 
koš  na vrhu.
Na seznamih, kot je Imenik, se dotaknite predmetov 
in jih pridržite, da se prikažejo možnosti.

• Za dodajanje bližnjic, pripomočkov ali ozadij se 
dotaknite praznega prostora in ga pridržite, dokler se 
ne prikaže meni. Lahko dodate tudi mapo za 
organiziranje bližnjic.

• Za prikaz več oken povlecite ali frcnite desno ali 
levo. Za prikaz sličic okna se dotaknite in pridržite .
Za pomikanje po seznamih, kot je Imenik, povlecite 
ali frcnite.

Za spreminjanje melodije zvonjenja, svetlosti zaslona in 
ostalih funkcij pritisnite tipko Meni  > Nastavitve > 
Zvok ali Zaslon. Za podrobnosti si oglejte poglavje 
“PRILAGAJANJE” na strani 15.
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11Začetni zaslon in aplikacije

APLIKACIJE
Nasvet: aplikacije in posodobitve izbirajte previdno na 
zaupanja vrednih spletnih mestih, kot je  Market, saj 
lahko nekatere vplivajo na delovanje telefona – oglejte si 
poglavje “IZBIRAJTE PREVIDNO” na strani 12.
Opomba: ko nameščate aplikacijo, morate prebrati vsa 
opozorila, kjer je navedeno, do katerih informacij bo 
aplikacija dostopala. Če ne želite, da ima aplikacija 
dostop do teh informacij, prekličite namestitev.
Za prikaz menija aplikacije se dotaknite .
• Za pomikanje po meniju frcnite navzgor ali navzdol.
• Za odpiranje aplikacije se dotaknite njene ikone.
• Za zapiranje menija aplikacije se dotaknite tipke za 

pomik nazaj .
Nasvet: za prikaz zadnjih osmih odprtih aplikacij se 
dotaknite in pridržite tipko Domov .
Za prenos novih aplikacij iz trgovine Android Market™ 
se dotaknite  >  Market. Dotaknite se tipke 
Iskanje , da poiščete aplikacijo, ali pa se dotaknite 
Prenosi, da prikažete ali znova namestite prenesene 
aplikacije. Za prenos aplikacij iz spletnih mest morate 
spremeniti varnostne nastavitve: dotaknite se tipke 
Meni  > Nastavitve > Aplikacije > Neznani viri.
Opozorilo: iz spleta prenesene aplikacije so lahko iz 
neznanih virov. Za zaščito telefona in osebnih podatkov 
zato prenašajte aplikacije samo iz zaupanja vrednih virov.
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12 Začetni zaslon in aplikacije

Če želite premakniti ali odstraniti aplikacije, se 
dotaknite tipke Meni  > Nastavitve > Aplikacije > 
Upravljanje aplikacij. Za prikaz podrobnosti in možnosti 
se dotaknite aplikacije na seznamu.
V računalniku lahko brskate in upravljate aplikacije z 
vseh naprav s sistemom Android™ na spletnem mestu 
market.android.com.

IZBIRAJTE PREVIDNO
Aplikacije so odlične. Za vsakogar se najde nekaj. 
Predvajajte, komunicirajte, uporabljate za delo ali za 
zabavo. Vendar ne pozabite: aplikacije izbirajte 
previdno. Tukaj je nekaj nasvetov:
• Da preprečite namestitev vohunske programske 

opreme, lažno predstavljanje ali viruse, ki napadejo 
telefon ali zasebnost, uporabljajte aplikacije samo iz 
zaupanja vrednih spletnih mest, kot je  Market.

• Pred namestitvijo aplikacij v možnosti Market 
preverite njihove ocene in komentarje.

• Če dvomite v varnost aplikacije, je ne namestite.
• Tako kot vse aplikacije tudi prenesene aplikacije 

porabijo pomnilnik, podatke, baterijo in energijo za 
obdelavo – nekatere več kot druge. Preprost 
pripomoček za napolnjenost baterije bo na primer 
porabil manj kot aplikacija pretočnega predvajalnika 
glasbe. Če po namestitvi aplikacije niste zadovoljni z 
njeno porabo pomnilnika, podatkov, baterije ali 
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13Začetni zaslon in aplikacije

energije za obdelavo, jo preprosto odstranite. Še 
vedno jo lahko znova namestite pozneje.

• Podobno kot pri brskanju po spletu boste morda tudi 
tu želeli vklopiti starševski nadzor in s tem preprečiti 
dostop otrok do neustrezne vsebine.

• Določene aplikacije morda ne vsebujejo povsem 
točnih informacij. Bodite pazljivi, zlasti ko gre za 
človekovo zdravje.
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14 Začetni zaslon in aplikacije

STANJE TELEFONA IN OBVESTILA
V vrstici stanja na vrhu 
zaslona na desni strani je 
prikazano stanje telefona. Na 
levi strani so prikazana nova 
sporočila ali dogodki (za 
podrobnosti frcnite vrstico 
navzdol).

moč signala 
omrežja

stanje baterije

nova glasovna 
pošta

novo sporočilo

povezava 
Bluetooth™ je 
vklopljena

povezava Bluetooth 
je vzpostavljena

brezžična 
povezava je 
vzpostavljena

način v letalu

USB je povezan alarm je nastavljen
tiho zvonjenje tiho zvonjenje, 

vibriranje je 
vklopljeno

utišanje klica zvočnik

Počisti

Obvestila

10:32Kliči (št. lastne glasovne 
pošte)

Nova glasovna pošta

11:19
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15Prilagajanje

PRILAGAJANJE
Telefonu dodajte svoj pečat
Prilagodite zvoke in videz telefona in ga naredite 
edinstvenega!

OSNOVNE FUNKCIJE: PRILAGAJANJE
Na začetnem zaslonu se dotaknite tipke Meni  > 
Nastavitve > Zvok ali Zaslon.

Nastavitve zaslona

Svetlost

Časovna omejitev 

Prikazane so vse animacije oken
Animacija

Samodejno zasukaj 
zaslon

Nastavi zakasnitev za samodejni 
izklop zaslona

Nastavitve zvoka
Splošno

Dohodni klici

Samo v tihem načinu
Vibriraj

Glasnost

Tihi način
Izklopi vse zvoke, razen za 
predstavnost in alarme

Ton zvonjenja telefona

Obvestila

Ton zvonjenja za obvestila

Časovna omejitev zaslona

Izberite nastavitve različne 
glasnosti za dohodne klice, 
predstavnost, alarme in 
obvestila.

Obvestila o klicih in sporočilih

Vklopite ali izklopite 
animacije menija.
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16 Prilagajanje

• Če želite izbrati melodijo zvonjenja ali vibriranje za 
klice in sporočila, se dotaknite tipke Meni  > 
Nastavitve > Zvok, nato pa izberite Ton zvonjenja 
telefona, Ton zvonjenja za obvestila ali Vibriranje.

• Če želite spremeniti glasnost, se dotaknite tipke 
Meni  > Nastavitve > Zvok > Glasnost.

• Za vklop ali izklop zvoka tipkovnice se dotaknite tipke 
Meni  > Nastavitve > Zvok > Slišni toni ob 
pritisku.

• Za vklop ali izklop zvoka izbire v meniju se dotaknite 
tipke Meni  > Nastavitve > Zvok > Slišna izbira.

• Če želite spremeniti ozadje, se dotaknite praznega 
prostora na začetnem zaslonu in ga pridržite, nato pa 
se dotaknite možnosti Ozadja.

• Če želite spremeniti bližnjice in pripomočke na 
začetnem zaslonu, se jih dotaknite in pridržite. Za 
podrobnosti si oglejte poglavje “ZAČETNI ZASLON IN 
APLIKACIJE” na strani 9.

• Za nastavitev svetlosti zaslona se dotaknite tipke 
Meni  > Nastavitve > Zaslon > Svetlost.

• Če želite upravljati, ali naj aplikacije zasukajo zaslon 
ob zasuku telefona, se dotaknite tipke Meni  > 
Nastavitve > Zaslon > Samodejno zasukaj zaslon.

• Za vklop ali izklop animacij, ki poskrbijo za 
privlačnejši videz menijev, se dotaknite tipke 
Meni  > Nastavitve > Zaslon > Animacija.
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17Prilagajanje

• Če želite umeriti senzorje, ki jih uporabljajo nekatere 
igre ali aplikacije za navigacijo, se dotaknite tipke 
Meni  > Nastavitve > Zaslon > Umerjanje 
senzorja G (gibanje) ali Umerjanje kompasa E (smer).

JEZIK IN OBMOČJE
Za nastavitev jezika menija in območja se dotaknite tipke 
Meni  > Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Izberi 
jezik

IronMAX.GSG.ASIAEMARA.fm  Page 17  Wednesday, February 1, 2012  12:46



18 Klici

KLICI
Pogovor dobro dene
Kličite telefonske številke, oglejte si zadnje klice, 
združite klice ali pa nastavite posredovanje klicev, 
omejitve in mnogo več.

OSNOVNE FUNKCIJE: KLICI
Na začetnem zaslonu se dotaknite .

Stik poiščite tako, da vnesete prve črke 
imena, ime ali telefonsko številko

Imenik PriljubljeneTelefon Dnevnik klicev

11:19

ŠtevilčnicaDodaj klic

ZvočnikNemoBluetooth

Končaj

Christine Fanning
Doma 222-333-4444

Klicanje

05:32

ABC DEF

MNO

WXYZ

JKL

TUV

GHI

PQRS

+

Odprite seznam in se dotaknite 
vnosa, ki ga želite poklicati.

Pošiljanje sporočila.

Uporaba povezane naprave 
Bluetooth™.

Končajte klic.

Začnite konferenčni klic.
Klicanje
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19Klici

• Za klicanje se dotaknite , vnesite številko in se 
nato dotaknite .
Med klicanjem se dotaknite tipke Meni , da dodate 
premor (premor dve sekundi) ali počakate (čakanje na 
vašo potrditev). Za vnašanje mednarodne klicne 
številke se dotaknite in pridržite  .

• Za sprejem klica se dotaknite  in frcnite 
(podrsnite) do .

• Med klicem se dotaknite tipke Meni , da preklopite 
na slušalke Bluetooth (oglejte si “BLUETOOTH™, 
BREZŽIČNA IN KABELSKA POVEZAVA” na strani 48). 
Dotaknite se tipke Domov  ali tipke za pomik 
nazaj , da skrijete prikaz aktivnega klica (za 
ponovni prikaz se dotaknite ).
Opomba: uporaba mobilnih naprav ali pripomočkov 
med vožnjo odvrača vašo pozornost od ceste in je 
lahko prepovedana. Vedno spoštujte zakone in vozite 
varno.

• Za uporabo zvočnika med klicem se dotaknite 
možnosti Zvočnik.

• Za vnašanje številk med klicem se dotaknite 
možnosti Številčnica.

• Za utišanje ali vklop zvoka klica se dotaknite 
možnosti Nemo.

0
+
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20 Klici

• Za končanje se dotaknite .
• Dohodni klic prezrete tako, da se dotaknete  in 

frcnete (podrsnete) do .
Nasvet: za hitri dostop do stikov si oglejte poglavje 
“PRILJUBLJENI” na strani 23.

KONFERENČNI KLICI
Če želite začeti klic, pokličite prvo številko. Ko je klic 
sprejet, se dotaknite možnosti Dodaj klic in pokličite 
naslednjo številko. Ko je naslednji klic sprejet, se 
dotaknite možnosti Združi klice. Če želite odstraniti 
posamezne klicatelje, se dotaknite možnosti Upravljaj.

ČAKAJOČI KLIC
Če med pogovorom prejmete nov klic:
• Če je funkcija čakajočega klica vklopljena, lahko 

povlečete  v desno, da sprejmete nov klic in 
zadržite prvi klic. Nato se dotaknite Zamenjaj, da 
preklapljate med klici, ali Združi klice, da klice 
združite.

• Če je funkcija čakajočega klica izklopljena, je nov klic 
preusmerjen neposredno v telefonski predal.

Če želite vklopiti funkcijo čakajočega klica, se dotaknite 
tipke Meni  > Nastavitve > Nastavitve klicev > 
Dodatne nastavitve > Čakajoči klic.

End call
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KLICI V SILI
Opomba: številke za klic v sili, ki jih lahko kličete v vseh 
razmerah, tudi ko je telefon zaklenjen, nastavi mobilni 
operater. Številke za klic v sili so v različnih državah 
različne. Vnaprej nastavljene številke za klic v sili morda 
ne bodo delovale povsod, lahko pa se tudi zgodi, da 
klica v sili morda ne bo mogoče opraviti zaradi težav v 
omrežju, vplivov okolja ali radijskih motenj.
  

1 Odprite telefon in se dotaknite  (Če je telefon 
zaklenjen, se dotaknite možnosti Klic v sili.).

2 Vnesite številko za klic v sili.
3 Številko za klic v sili pokličete tako, da se dotaknete 

tipke Kliči.
Opomba: mobilna naprava lahko s satelitskimi signali 
sistema AGPS pomaga službam za nujno pomoč pri 
iskanju vaše lokacije (“STORITVE ZA DOLOČANJE LOKACIJE” 
na strani 71).

OMREŽJE
Opomba: za opravljanje katerih koli klicev mora biti 
telefon povezan z mobilnim glasovnim omrežjem, ki je 
omogočeno za območje, na katerem se nahajate.
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IMENIK
Stiki, kot jih še niste imeli
Shranjujte e-pošto prijateljev, telefonske številke in celo 
naslove – vse v funkciji hitrega dostopa Imenik.

OSNOVNE FUNKCIJE: IMENIK
Na začetnem zaslonu se dotaknite  Klicalnik > 
Imenik

• Če želite ustvariti stik, se dotaknite  Klicalnik > 
Imenik > tipka Meni  > Nov stik, nato izberite 
mesto za shranjevanje stika in vnesite podatke (za 
zapiranje tipkovnice zaslona se dotaknite tipke 
Nazaj ).

Telefon

Pirkazovanje 20 stikov

Imenik PriljubljeneDnevnik klicev

A

B

C

Arthur Baudo

Barry Smyth

Cheyenne Medina

Christine Fanning
Iskanje Nov stik

Računi Uvozi/izvozi Več

Možnosti prikaza

Za pomikanje povlecite ali frcnite.

Preklopite na klicalnik, zadnje 
klice ali priljubljene.

Za iskanje, ustvarjanje in ostale 
funkcije se dotaknite ikone        .
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Imenik prikazuje stike v računu Google™, ki ga lahko 
odprete v vsakem računalniku na contacts.google.com 
(ali pa stike odprite v mail.google.com). Če želite 
zaustaviti sinhroniziranje z računom, se dotaknite 

 Klicalnik > Imenik > tipka Meni  > Računi, 
nato pa se dotaknite računa Google in odznačite 
možnost Sinhroniziraj stike.

• Za klicanje, pošiljanje sporočila ali pošiljanje 
e-poštnega sporočila stiku se dotaknite 

 Klicalnik > Imenik, nato pa se dotaknite stika in 
 (klicanje),  (sporočila) ali  (e-pošta).

• Za urejanje ali brisanje stika se dotaknite 
 Klicalnik > Imenik, nato pa se dotaknite stika in 

tipke Meni .

PRILJUBLJENI
Za hiter dostop do priljubljenega stika tega odprite in se 
dotaknite zvezdice poleg njega. Za prikaz priljubljenih 
stikov se dotaknite  Klicalnik in nato Priljubljene na 
vrhu.
Za dodajanje bližnjice priljubljenim stikom se dotaknite 
praznega prostora na začetnem zaslonu in ga pridržite, 
nato pa se dotaknite možnosti Mape > Stiki z zvezdico. 
Bližnjico lahko dodate tudi posameznemu stiku: 
dotaknite se praznega prostora na začetnem zaslonu in 
ga pridržite, nato pa izberite Bližnjice > Imenik.
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SHRANJEVANJE IN PRENOS
Ko ustvarite nov stik, vas telefon vpraša, ali ga želite 
shraniti v račun Google™, v pomnilnik telefona ali na 
kartico SIM. Stiki v računu, pomnilniku ali na kartici SD 
so prikazani na seznamu Imenik. Če pa zamenjate 
telefon:
• Stiki v računu Google™ se lahko ob prijavi v račun 

Google prenesejo v novo napravo s sistemom 
Android™. Te stike lahko odprete prek katerega koli 
računalnika na spletnem mestu contacts.google.com.

• Tudi stike na kartici SIM lahko naložite v novo 
napravo, ko vstavite kartico SIM.

• Stiki, shranjeni v pomnilniku telefona, pa ostanejo v 
starem telefonu, razen če jih ne izvozite.

Če želite uvažati ali izvažati stike med pomnilnikom 
telefona, kartico SIM ali pomnilniško kartico, se dotaknite 

 Klicalnik > Imenik, tipka Meni  > Uvozi/izvozi.
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SPOROČILA
Včasih je bolje poslati sporočilo ali e-pošto ...
Pošiljajte in prejemajte sporočila s fotografijami ali 
drugimi prilogami v hitrih sporočilih ali e-poštnih 
sporočilih.

OSNOVNE FUNKCIJE: SPOROČANJE
Na začetnem zaslonu se dotaknite  Sporočila.

Nasvet: za ogled drugih sporočil frcnite ali se pomaknite 
navzgor.

Sporočila

Novo sporočilo
Sestavi novo sporočilo

12254558787

14447772222

Imate 1 neodgovorjen klic 122545458787   ...  17. avg 

Greva danes na večerjo? Kaj praviš na ...  17. avg 

12223334545
Ha ha! Hvala. 16. avg 

Nastavitve

Izbriši niti

Iskanje

Sestavi

Za pomikanje 
povlecite ali frcnite.

Za spreminjanje nastavitev 
in ostale funkcije se 
dotaknite       .
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• Če želite ustvariti sporočilo, se dotaknite 
 Sporočila > Novo sporočilo. Če želite priložiti 

datoteke, se dotaknite tipke Meni .
• Če želite odpreti sporočila, se dotaknite 

 Sporočila, nato pa se dotaknite imena pošiljatelja.
Ko se v vrstici stanja na vrhu zaslona prikaže ikona 

, frcnite vrstico navzdol in se dotaknite novega 
sporočila, da ga odprete.

• Če želite odgovoriti na sporočilo, ga odprite in 
vnesite odgovor v besedilno polje na dnu.

• Za posredovanje, kopiranje in več se dotaknite 
možnosti  Sporočila, nato pa se dotaknite imena 
pošiljatelja in pridržite sporočilo.

PRILOGE
Če želite poslati datoteko v sporočilu, se dotaknite 

 Sporočila > Novo sporočilo, tipka Meni  > 
Priloži.
Ko odpirate sporočilo s prilogo, se dotaknite možnosti 
Prenesi, da jo prenesete. Dotaknite se prenesene 
priloge, da jo odprete, nato se jo znova dotaknite, da jo 
shranite, pošljete in več.
Nasvet: za pošiljanje in prejemanje večjih prilog 
uporabite funkcijo “BREZŽIČNA OMREŽJA” na strani 52.
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E-POŠTA
• Če želite nastaviti račun Google ali poslovni račun 

(strežnik Microsoft™ Exchange), se dotaknite tipke 
Meni  > Nastavitve > Računi in sinhronizacija > 
Dodaj račun. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika 
računa.
Če želite nastaviti standardne e-poštne račune (ne 
računa Gmail™ ali Microsoft™ Exchange), se 
dotaknite  >  E-pošta in sledite navodilom 
čarovnika. Za dodajanje več standardnih računov 
odprite možnost  E-pošta in se dotaknite tipke 
Meni  > Računi > tipka Meni  > Dodaj račun. 
Za podrobnosti se obrnite na ponudnika računa.

• Če želite odpreti e-pošto, se dotaknite  > 
 E-pošta ali  Gmail. Dotaknite se sporočila, da 

ga odprete.
Nasvet: dotaknite se tipke Meni  za prikaz 
možnosti, kot sta Osveži ali Iskanje.

• Če želite ustvariti e-pošto, se dotaknite  > 
 E-pošta ali  Gmail, nato pa tipke Meni  > 

Sestavi.
Nasvet: dotaknite se tipke Meni  za prikaz 
možnosti, kot sta Priloži ali Dodaj Kp/Skp.
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Gmail se sinhronizira z vašim e-poštnim računom 
Google™, do katerega lahko dostopate prek katerega 
koli računalnika na spletnem mestu mail.google.com. Če 
želite zaustaviti sinhroniziranje z računom, se dotaknite 
tipke Meni  > Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija, nato se dotaknite računa Google in 
odznačite možnost Sinhroniziraj Gmail.

TELEFONSKI PREDAL
Ko imate v telefonskem predalu novo sporočilo, se 
prikaže  v vrstici stanja na vrhu zaslona. Če želite 
predvajati sporočila telefonskega predala, se 
dotaknite  Klicalnik in nato pridržite 1.
Če želite spremeniti številko telefonskega predala, se na 
začetnem zaslonu dotaknite tipke Meni  > Nastavitve > 
Nastavitve klicev > Nastavitve glasovne pošte. Za 
številko telefonskega predala ali ostale podrobnosti se 
obrnite na mobilnega operaterja.
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VNOS BESEDILA
Tipke, ko jih potrebujete
Za vnašanje besedila, npr. sporočila ali besed za 
iskanje, so na voljo možnosti tipkovnice.

OSNOVNE FUNKCIJE: VNOS BESEDILA
Če želite spremeniti vrsto tipkovnice, se dotaknite 
praznega mesta v besedilnem polju in ga pridržite. 
Odpre se meni, kjer lahko izberete možnost Način 
vnosa > Tipkovnica na večkratni dotik ali Swype.
Opomba: Swype ni na voljo v vseh območjih. 
Tipkovnica se lahko spremeni, odvisno od vrste vnosa 
besedila.
Tipkovnica Swype omogoča pomikanje prsta od črke do 
črke v besedi, ne da bi pri tem prst odmaknili z zaslona.

PošljiPošlji

:-)

a s d f g h j k l

q w e r t y u i o p

z x c v b n m

SLO @ # 1 2 3 _ % ( )

! 7 8 9 0 / ?

& $ 4 5 6 + : ; “

, .SYM

Za vnašanje besed se 
pomikajte po črkah.
Za velike črke se 
pomaknite nad 
tipkovnico.
Za vnos dveh enakih 
črk obkrožite črko.

Za vnašanje besed se 
pomikajte po črkah.
Za velike črke se 
pomaknite nad 
tipkovnico.
Za vnos dveh enakih 
črk obkrožite črko.

AnneAnneAnne

a

e

n

a

e

n
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• Če želite premakniti kazalec, se dotaknite vnesene 
besede in jo pridržite. Odpre se lupa, kamor lahko 
povlečete kazalec.

• Če želite kopirati in prilepiti, dvotapnite besedo, da 
jo označite (po potrebi povlecite konca označene 
besede). Nato se dotaknite in pridržite prazen prostor, 
da se odpre meni za kopiranje in lepljenje.

• Za dodajanje besede v slovar, dvotapnite besedo, da 
jo označite. Nato se dotaknite in pridržite prazen 
prostor, da odprete meni, kamor lahko dodate besedo.

• Za vnos majhne številke ali simbola na vrhu tipke, 
se dotaknite tipke in jo pridržite.
Za vnos več številk ali simbolov se dotaknite SYM.

• Če Swype ne prepozna besede, besedo vnesite z 
dotikanjem posameznih črk. Swype si besedo 
zapomni, zato se lahko naslednjič samo pomikate po 
črkah.
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Tipkovnica na večkratni dotik omogoča vnos besedila 
z dotikanjem črke za črko.

SLOVAR VNESENEGA BESEDILA
Slovar telefona shranjuje posebne besede ali imena, da 
jih pozneje prepozna ob vnosu.
Če želite odpreti slovar, se na začetnem zaslonu 
dotaknite tipke Meni  > Nastavitve > Jezik in 
tipkovnica > Uporabniški slovar.
• Za dodajanje besede se dotaknite tipke Meni  > 

Dodaj.
• Za urejanje ali brisanje besede, se dotaknite besede 

in jo pridržite.

Pošlji

:-)

A S D F G H J K L

Q W E R T Y U I O P

Z X C V B N M

1 2 3 7 8 9 04 5 6

?123 .

Dotaknite se in pridržite 
prazen prostor, da 
odprete meni.

Briši

Simboli/številke
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URNIK
Ohranite nadzor nad dogodki
Dogodki v koledarju se lahko sinhronizirajo z računom 
Google™, funkcija Ura pa poskrbi za bujenje!

OSNOVNE FUNKCIJE: URNIK
Na začetnem zaslonu se dotaknite  >  Koledar.

NedPon Tor Sre Čet SobPet

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 8 9 10

11 12 13 15 16 17

18 19 20 22 23 24

25 26 27 29 30 31

1 2 3 5 6 7

7

14

21

28

4

Junij 2012

Dan Teden

Dnevni red Danes Več

Mesec

Za pomikanje povlecite 
ali frcnite.

Barva označuje dogodke.

Za pogled koledarja se 
dotaknite        . Za 
ustvarjanje dogodka ali 
spreminjanje nastavitev se 
dotaknite možnosti Več.
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• Če želite ustvariti dogodek, se dotaknite  > 
 Koledar > tipka Meni  > Več > Nov dogodek, 

nato pa vnesite podrobnosti (za zapiranje tipkovnice 
zaslona se dotaknite tipke za pomik nazaj ).
Koledar se sinhronizira s koledarjem računa Google, 
do katerega lahko dostopate prek katerega koli 
računalniku na spletnem mestu calendar.google.com 
(ali pa koledar odprite v mail.google.com). Če želite 
zaustaviti sinhroniziranje z računom, se dotaknite 
tipke Meni  > Nastavitve > Računi in 
sinhronizacija, nato se dotaknite računa Google in 
odznačite možnost Sinhroniziraj koledar.

• Za urejanje ali brisanje dogodka se dotaknite  > 
 Koledar, dotaknite se dogodka, da ga odprete, in 

nato tipke Meni  > Uredi dogodek ali Izbriši 
dogodek.
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BUDILKA
Če želite nastaviti alarm (budilko), se dotaknite  > 

 Ura in nato budilke .
• Če želite vklopiti ali izklopiti alarm, se dotaknite  

poleg alarma.
• Če želite dodati alarm, se dotaknite Dodaj alarm in 

vnesite podatke za alarm.
• Če želite spremeniti alarm, se dotaknite ure.
• Če želite nastaviti trajanje dremeža, se na seznamu 

Budilka dotaknite tipke Meni  > Nastavitve > 
Trajanje dremeža.

Ko zazvoni alarm, ga lahko izklopite z možnostjo Opusti 
ali zamaknete z možnostjo Dremež. Če želite preklicati 
alarm dremeža, povlecite vrstico stanja navzdol in se 
dotaknite imena alarma.

DATUM IN URA
Če želite nastaviti datum, uro, časovni pas in obliko 
zapisa, se dotaknite tipke Meni  > Nastavitve > 
Datum in ura.
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SPLET
Brskajte po internetu s telefonom
Odprite možnost Brskalnik ali pa se dotaknite tipke 
Iskanje , da poiščete spletno stran, jo nato označite z 
zaznamkom, pošljite ali pa si jo samo oglejte. 

OSNOVNE FUNKCIJE: SPLET
Na začetnem zaslonu se dotaknite  >  Brskalnik.

• Za vnos naslova spletnega mesta v brskalniku ali na 
začetnem zaslonu se dotaknite tipke Iskanje .

Novo okno

Osveži

Zaznamki

Izhod

Okna

Več

Web Images Local News more

Google

Za pomikanje povlecite ali 
frcnite.

Vnesite naslov spletne strani.

Za odpiranje zaznamkov, oken in 
ostalega se dotaknite       .

Povezava
Mobilno omrežje: 
Brezžična povezava: 
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• Za povečanje/
pomanjšanje 
približajte ali 
oddaljita prsta.

• Če želite poslati 
naslov spletnega 
mesta v sporočilu, 
se dotaknite tipke Meni  > Več > Izmenjaj stran.

Opomba: telefon se samodejno poveže s spletom prek 
mobilnega telefonskega omrežja. Mobilni operater lahko 
za brskanje po spletu ali prenašanje podatkov zaračuna 
dodatne stroške. če ne uspete vzpostaviti povezave, se 
obrnite na mobilnega operaterja.
Nasvet: povezavo s spletom lahko vzpostavite tudi z 
brezžično povezavo. Oglejte si poglavje “BREZŽIČNA 
OMREŽJA” na strani 52.

PRENOSI
Če želite prenesti datoteke v brskalnik, se dotaknite 
datotečne povezave ali pa se dotaknite in pridržite sliko, 
da izberete možnost Shrani sliko.
Za prikaz prenesenih datotek se dotaknite  > 

 Prenosi. Pridržite predmet, da ga odprete, si 
ogledate podrobnosti ali ga odstranite s seznama.
Prenašate lahko tudi aplikacije. Oglejte si “APLIKACIJE” na 
strani 11.

www.google.com: Google

www.google.com: Google

Uradno spletno mesto za razvoj odprtokodnega projekta. 
Zagotavlja imenik aplikacij in povezav za prenos.
www.android.com/ – Možnosti
Več na www.android.com »

Android | Uradno spletno mesto
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LOKACIJA
Kje ste in kam ste namenjeni
Odprite možnost Zemljevidi ali pa se dotaknite tipke 
Iskanje , da poiščete naslov, nato pa pridobite 
navodila za pot, označite ali shranite lokacijo.

OSNOVNE FUNKCIJE: LOKACIJA
Na začetnem zaslonu se dotaknite  >  Zemljevidi.

Zemljevidi Google Maps™ so opremljeni z zmogljivo, 
uporabniku prijazno kartografijo in lokalnimi poslovnimi 
informacijami – vključno s poslovnimi lokacijami, 
kontaktnimi informacijami in navodili za vožnjo.
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44 West Street

A

Search

Clear Map

Directions

Join Latitude

My Places

More

Dotaknite se za odpiranje, 
nato     pa se dotaknite za 
dodajanje v možnost Starred 
Places (Kraji z zvezdico).

Za pomikanje povlecite ali 
frcnite.

Iskanje krajev v bližini.

Prikaz svoje lokacije.

Prikaz plasti na zemljevidu.

Za pridobivanje navodil za 
pot, odpiranje krajev z 
zvezdico, oken in ostalih 
funkcij se dotaknite       .

IronMAX.GSG.ASIAEMARA.fm  Page 37  Monday, February 13, 2012  11:50 A



38 Lokacija

• Če želite poiskati naslov, ga vnesite v polje za iskanje 
na vrhu zaslona. Na zemljevidu se prikaže lokacija 
vnesenega naslova.
Nasvet: lokacije na zemljevidu se lahko dotaknete in 
jo pridržite, da se prikaže najbližji naslov.

• Če želite poiskati trgovine, restavracije in druge kraje 
v bližini, se dotaknite  na vrhu.

• Če želite pridobiti navodila za pot, poiščite naslov na 
zemljevidu in se ga dotaknite, nato pa se dotaknite .

• Če želite shraniti naslov za poznejšo uporabo, se ga 
dotaknite. Nato se dotaknite zvezdice poleg imena, da 
dodate naslov v možnost Starred Places (Kraji z 
zvezdico).

• Za pomoč se dotaknite tipke Meni  > Več > 
Pomoč.

NAVIGACIJA GOOGLE MAPS™
Navigacija Google Maps je internetni navigacijski sistem 
GPS z glasovnim vodenjem.
Za odpiranje navigacije se dotaknite  >  Navigacija. 
Sledite pozivom, da izgovorite ali vnesete cilj.
Za dodatne informacije obiščite spletno mesto 
www.google.com/mobile/navigation.
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GOOGLE LATITUDE™
Aplikacija Google Latitude™ omogoča, da si na 
zemljevidih Google Maps™ ogledate lokacijo, kjer se 
nahajajo vaši prijatelji in družina. Načrtujte srečanja, 
preverite, ali so prijatelji varno prispeli domov, ali pa 
preprosto ostanite v stiku z njimi. Ne skrbite, podatkov o 
svoji lokaciji ne boste delili, razen če se s tem ne boste 
predhodno strinjali. Ko se pridružite storitvi Google 
Latitude, lahko povabite prijatelje k ogledu vaše lokacije 
ali sprejmete njihova povabila.
Dotaknite se  >  Zemljevidi in nato:
• Če se želite pridružiti storitvi Google Latitude, se 

dotaknite tipke Meni  > Pridruži se storitvi 
Latitude. Preberite pravilnik o zasebnosti in, če se 
strinjate s pogoji, izberite nadaljevanje.

• Za dodajanje prijateljev se dotaknite tipke Meni  > 
Latitude > tipka Meni  > Dodaj prijatelje.
Dotaknite se možnosti Izberi v imeniku ali Dodaj 
prek e-poštnega naslova, nato se dotaknite stika in 
izberite Dodaj prijatelje. Prijatelj bo po e-pošti prejel 
obvestilo.

• Če želite odstraniti prijatelje, se dotaknite tipke 
Meni  > Latitude, da se prikaže seznam prijateljev. 
Dotaknite se imena in nato Odstrani.
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• Če ob prejemu zahteve želite izmenjati lokacijo, 
lahko izberete možnost Sprejmi in izmenjaj nazaj 
(prikaže vašo lokacijo in lokacijo drugih), Sprejmi, 
vendar skrij mojo lokacijo (skrije vašo lokacijo in 
prikaže lokacijo drugih) ali Ne sprejmi (skrije vašo 
lokacijo in lokacijo drugih).

• Če želite skriti svojo lokacijo, se dotaknite tipke 
Meni  > Latitude, da se prikaže seznam prijateljev. 
Dotaknite se imena svojega stika in nato 
tipke Meni  > Nastavitve > Ne zaznaj moje 
lokacije.

• Za izpis se dotaknite tipke Meni  > Latitude, da se 
prikaže seznam prijateljev. Dotaknite se tipke 
Meni  > Nastavitve > Izpis iz storitve Latitude.
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FOTOGRAFIJE IN VIDEOPOSNETKI
Poglejte, posnemite, pošljite!
Snemajte fotografije in videoposnetke ter jih pošiljajte 
prijateljem ali shranjujte za poznejši ogled.

OSNOVNE FUNKCIJE: FOTOGRAFIJE IN 
VIDEOPOSNETKI
Za odpiranje fotoaparata pritisnite tipko fotoaparata na 
katerem koli zaslonu na desni strani telefona.

• Za fotografiranje odprite fotoaparat in pritisnite tipko 
fotoaparata.

• Za snemanje videoposnetka odprite fotoaparat, se 
dotaknite zaslona in nato še možnosti 
Fotoaparat/videoposnetki, da preklopite na 
videokamero. Za zagon in zaustavitev snemanja 
pritisnite tipko fotoaparata.

Odprite zadnjo 
fotografijo ali 
video.

Dotaknite se 
zaslona, da 
odprete 
možnosti.

Zajemanje
8MO2109

Povečanje/po-
manjšanje
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• Če želite Odpreti fotografije in videoposnetke, se 
dotaknite  >  Moja galerija, nato pa se dotaknite 
tipke Meni za prikaz možnosti, kot je Izmenjaj.

Nasvet: če želite zagotoviti ostre fotografije in 
videoposnetke, obrišite objektiv z mehko, suho krpo.

OGLED IN IZMENJAVA FOTOGRAFIJ IN 
VIDEOPOSNETKOV
Na začetnem zaslonu se dotaknite  >  Moja 
galerija.
Za prikaz map frcnite levo in desno. Dotaknite se mape, 
da prikažete fotografije ali videoposnetke v njej, nato pa 
se dotaknite sličice, da jo odprete, delite ali izbrišete.
Nasvet: v iskalu se lahko dotaknete sličice v zgornjem 
desnem kotu, da odprete zadnjo fotografijo ali 
videoposnetek.
• Za povečavo se 

dotaknite zaslona z 
dvema prstoma in ju 
povlecite narazen. 
Za pomanjšavo 
povlecite prsta 
skupaj.
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• Če želite poslati ali objaviti fotografijo ali 
videoposnetek, se dotaknite Meni > Izmenjaj.
Za uporabo povezave Bluetooth ali kabelske 
povezave si oglejte poglavje “BLUETOOTH™, BREZŽIČNA 
IN KABELSKA POVEZAVA” na strani 48.

• Če želite izbrisati fotografijo ali videoposnetek, se 
dotaknite Meni > Izbriši.

• Če želite nastaviti fotografijo za ozadje ali fotografijo 
stika, se dotaknite Meni  > Več > Nastavi za.

• Že želite obrezati ali zasukati fotografijo, se dotaknite 
Meni > Več.

• Za predvajanje videoposnetka se dotaknite .
Nasvet: za širokozaslonski prikaz obrnite telefon vstran.

YOUTUBE™
Spletno mesto YouTube z uporabniško ustvarjeno 
vsebino omogoča izmenjavo videoposnetkov z 
uporabniki YouTube po celem svetu. Za brskanje in 
ogled videoposnetkov ne potrebujete računa YouTube.
Na začetnem zaslonu se dotaknite  >  YouTube.
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• Za ogled videoposnetkov se dotaknite tipke 
Iskanje  in poiščite posnetek. Dotaknite se 
videoposnetka, da si ga ogledate.
Za dodatne kategorije videoposnetkov se dotaknite 
tipke Meni  > Prebrskaj.
Če želite omogočiti visokokakovostni ogled 
videoposnetka, se dotaknite tipke Meni  > 
Nastavitve > Visoka kakovost v mobilni napravi.

• Če želite videoposnetek izmenjati, se ga dotaknite in 
ga tako odprite, nato se dotaknite možnosti Več na 
vrhu, izberite Izmenjaj, nato pa izberite želeni način 
za izmenjavo.

• Če želite videoposnetek naložiti iz telefona na račun 
YouTube, se dotaknite  >  YouTube > tipka 
Meni  > Naloži. Dotaknite se posnetka in nato 
možnosti Naloži.

Za prijavo v račun YouTube se dotaknite  > 
 YouTube > tipka Meni  > Moj kanal.

Opomba: če nimate računa, ga ustvarite tako, da se 
dotaknete povezave. Za dodatne informacije obiščite 
spletno mesto www.youtube.com.
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GLASBA
Ko si zaželite glasbe ...
Naj vas glasba spremlja na vsakem koraku! Naložite 
glasbo v telefon, da boste lahko kadar koli poslušali in 
ustvarjali sezname predvajanja.

OSNOVNE FUNKCIJE: GLASBA
Na začetnem zaslonu se dotaknite  >  Glasba in 
izberite skladbo za predvajanje:

• Glasnost nastavite s tipkama za glasnost.

0:26 1:35

Izvajalec

Naslov albuma

Ime skladbe

11:19

Odpri seznam skladb

Vklop/izklop naključnega 
predvajanja

Ponavljanje izklopljeno/ponovi 
vse/ponovi trenutno

Upravljanje predvajanja glasbe
Skupno trajanje skladbe
Vrstica poteka
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• Med predvajanjem se dotaknite tipke Meni , da 
skladbo dodate na seznam skladb ali jo nastavite za 
melodijo zvonjenja.
Za urejanje, brisanje ali preimenovanje seznama 
predvajanja se dotaknite  >  Glasba, nato se 
dotaknite zavihka Seznami predvajanja ter pridržite 
ime seznama.

• Če želite predvajalnik skriti in uporabljati druge 
aplikacije, se dotaknite tipke Domov . Glasba se 
še naprej predvaja. Za vrnitev v predvajalnik frcnite 
vrstico stanja navzdol in se dotaknite .
Nasvet: za hitro upravljanje glasbenega predvajalnika 
se dotaknite praznega prostora na začetnem zaslonu in 
ga pridržite, nato pa izberite Pripomoček > Glasba.

• Če želite zaustaviti predvajalnik, se dotaknite .
• Pred vkrcanjem na letalo izklopite omrežje in 

brezžične komunikacije, da lahko nadaljujete s 
poslušanjem glasbe: pritisnite in pridržite tipko za 
vklop/zaklepanje  > Način v letalu.
Opomba: ko izberete način v letalu, se onemogočijo 
vse brezžične storitve. Brezžično omrežje/omrežje 
Bluetooth lahko vklopite, če vam osebje na letalu to 
dovoli. Ostale brezžične glasovne in podatkovne 
storitve (kot sta klicanje in sporočila) v načinu v letalu 
ostanejo izklopljene. Opravljate lahko samo klice v sili 
na območno številko za klic v sili.
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Na 3,5-mm vtičnico za slušalke na telefonu lahko 
priključite brezžične slušalke ali pa se odločite za 
brezžično možnost s slušalkami Bluetooth. Oglejte si 
“BLUETOOTH™, BREZŽIČNA IN KABELSKA POVEZAVA” na 
strani 48.
Če želite poslušati radijske postaje UKV, priključite 
3,5-mm slušalke in se dotaknite  >  Radio FM. 
Telefon uporablja slušalko kot anteno.

GLASBENE DATOTEKE
Skladbe za predvajalnik glasbe lahko prenesete prek 
spletnih storitev ali jih kopirate iz računalnika. 
Predvajalnik glasbe podpira oblike zapisa MP3, AAC, 
ACC+, eACC+, MIDI, WAV in OGG Vorbis.
Opomba: telefon ne podpira datotek z zaščito DRM.
Opomba: ali imate avtorske pravice? Vedno upoštevajte 
pravila. Oglejte si poglavje "Avtorsko zaščitena vsebina" 
v varnostnih in pravnih informacijah.
Datoteke lahko kopirate iz računalnika v telefon s 
“KABELSKE POVEZAVE” na strani 53 ali “NAPRAVE 
BLUETOOTH™” na strani 50.
Za shranjevanje CD-ja v računalniku ("kopiranje" s 
CD-ja) lahko uporabite program, kot je Microsoft™ 
Windows™ Media Player. Najprej morate spremeniti 
obliko zapisa na MP3 (v možnosti Kopiranje > Oblika 
zapisa v predvajalniku Windows Media Player).
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BLUETOOTH™, BREZŽIČNA IN 
KABELSKA POVEZAVA
Domače, službeno omrežje ali dostopna točka
Povežite telefon s slušalkami Bluetooth, hitrimi 
brezžičnimi omrežji ali neposredno z računalnikom.

OSNOVNE FUNKCIJE: POVEZAVE
Na začetnem zaslonu se dotaknite tipke Meni  > 
Nastavitve > WiFi in omrežja in nato Nastavitve 
povezave Bluetooth ali Nastavitve Wi-Fi-povezave.

Brezžična omrežja

Nastavitve brezžične povezave

Obvesti me, ko je na voljo odprto 
omrežje

Obvestilo o omrežju

Brezžična povezava

(vaše omrežje)

Naprave Bluetooth

Nastavitve povezave Bluetooth

(vaš telefon)
Ime naprave

Poišči naprave

Napravo nastavi kot vidno
Vidno

Bluetooth

Seznani s to napravo
(bližnja naprava Bluetooth)

Vklop povezave Bluetooth in 
iskanje ali izklop.

Spreminjanje imena naprave 
Bluetooth v telefonu.

Vklop brezžične povezave in 
iskanje ali izklop.

Ponovno iskanje.
Vzpostavitev povezave z 
napravo, ki je bila najdena.

Vzpostavitev povezave z 
omrežjem, ki je bilo najdeno.
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• Za povezavo z napravami Bluetooth se dotaknite 
tipke Meni  > Nastavitve > WiFi in omrežja > 
Nastavitve povezave Bluetooth > Poišči naprave 
(ali možnost Bluetooth, če je ta izklopljen). Dotaknite 
se naprave, ki jo je našel telefon, in z njo vzpostavite 
povezavo.

• Za povezavo z brezžičnimi omrežji se dotaknite 
tipke Meni  > Nastavitve > WiFi in omrežja > 
Nastavitve Wi-Fi-povezave (nato se dotaknite 
možnosti Wi-Fi, če je ta izklopljena). Dotaknite se 
omrežja, ki ga je telefon našel, in z njim vzpostavite 
povezavo.

• Za uporabo kabelske povezave s kablom povežite 
vrata mikro-USB na telefonu in standardna vrata USB 
na računalniku. Nato z računalniškim programom 
prenesite datoteke na in iz pomnilniške kartice 
telefona. Telefon podpira kartice microSD velikosti do 
32 GB.
Na telefonu frcnite vrstico stanja navzdol in se 
dotaknite , da omogočite pomnilniško kartico 
telefona.
Datoteke gonilnika telefona lahko prenesete s 
spletnega mesta www.motorola.com/mymotoluxe.
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• Če želite, da je vaš telefon dostopna točka, prek 
katere bodo ostale naprave vzpostavile povezavo z 
internetom, se dotaknite tipke Meni  > 
Nastavitve > WiFi in omrežja > Deljenje in 
prenosna dostopna točka. Nato izberite ali želite 
omogočiti Deljenje USB-povezave ali Prenosna 
Wi-Fi-dostopna točka.
Opomba: poskrbite za zaščito. Da preprečite 
nepooblaščen dostop do telefona in dostopne točke, 
priporočamo, da nastavite zaščito dostopne točke 
(najboljšo zaščito nudi WPA2), vključno z geslom.

NAPRAVE BLUETOOTH™
Opomba: ta funkcija zahteva izbirno dodatno opremo.
Telefon lahko povežete z ostalimi napravami Bluetooth in 
si tako zagotovite prostoročno klicanje, prenašanje 
datotek in mnogo več:
  

1 Preverite, ali je naprava, s katero se želite seznaniti, 
vidna.
Opomba: podrobnejše informacije o napravi 
Bluetooth si oglejte v navodilih proizvajalca ali na 
spletnem mestu.

2 Dotaknite se tipke Meni  > Nastavitve > WiFi in 
omrežja > Nastavitve povezave Bluetooth.

3 Dotaknite se Poišči naprave (ali pa izberite možnost 
Bluetooth, če je ta izklopljena). Telefon poišče in 
navede bližnje naprave.
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4 Dotaknite se naprave, s katero se želite povezati.
5 Po potrebi se dotaknite možnosti Seznani ali pa 

vnesite geslo za dostop do naprave (npr. 0000), da 
vzpostavite povezavo. Ko je povezava z napravo 
vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže znak za 
vzpostavljeno povezavo Bluetooth .
Za ponovno povezovanje naprave, ki ste jo v 
preteklosti že povezali, napravo preprosto vklopite.
Za prekinitev povezave naprave preprosto izklopite 
napravo.

Opomba: uporaba mobilnih naprav ali pripomočkov med 
vožnjo odvrača vašo pozornost od ceste in je lahko 
prepovedana. Vedno spoštujte zakone in vozite varno.
Nasvet: dotaknite se praznega prostora na začetnem 
zaslonu in ga pridržite, nato pa izberite Androidovi 
pripomočki > Upravljanje napajanja za pripomoček, ki 
omogoča vklop ali izklop načina Wi-Fi, Bluetooth, 
Uporabi satelite GPS in ostalih funkcij.
Opomba: zaradi francoskih normativnih omejitev glede 
morebitnih motenj v Franciji naprave ne uporabljajte na 
prostem v načinu Bluetooth.
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BREZŽIČNA OMREŽJA
Lahko vzpostavite povezavo z brezžičnimi omrežji za še 
hitrejši dostop do interneta in prenos podatkov:
  

1 Dotaknite se tipke Meni  > Nastavitve > WiFi in 
omrežja > Nastavitve Wi-Fi-povezave.

2 Dotaknite se tipke Meni  > Poišči (ali pa se 
dotaknite možnosti Wi-Fi, če je ta izklopljena). Telefon 
poišče bližnja omrežja.
Za ogled naslova MAC za telefon in ostalih 
podrobnosti se dotaknite tipke Meni  > Napredno.

3 Dotaknite se omrežja, s katerim se želite povezati.
4 Po potrebi vnesite podrobnosti skrbnika omrežja. Ko 

je telefon povezan, se v vrstici stanja prikaže znak za 
brezžično povezavo .
Ko je vzpostavljena povezava in telefon najde omrežje, 
ki ste ga v preteklosti že uporabili, pritisnite tipko za 
vklop/zaklepanje , da se telefon zbudi in 
samodejno ponovno poveže. V vrstici stanja se 
prikaže .

Nasvet: dotaknite se praznega prostora na začetnem 
zaslonu in ga pridržite, nato pa izberite Androidovi 
pripomočki > Upravljanje napajanja za pripomoček, ki 
omogoča vklop ali izklop načina Wi-Fi, Bluetooth, 
Uporabi satelite GPS in ostalih funkcij.
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Opomba: zaradi francoskih normativnih omejitev glede 
morebitnih motenj v Franciji naprave ne uporabljajte na 
prostem v načinu brezžične povezave.

KABELSKE POVEZAVE
S kabelsko povezavo lahko prenašate skladbe, 
fotografije ali druge datoteke med telefonom in 
računalnikom. Potrebujete:
• Računalnik z operacijskim sistemom 

Microsoft™ Windows™ ali Apple™ Macintosh™.
• Podatkovni kabel s standardnim priključkom USB na 

eni strani in priključkom mikro-USB na drugi.
• Pomnilniško kartico microSD (zmogljivosti do 32 GB), 

ki jo morate vstaviti v telefon, kot je opisano v 
poglavju “SESTAVLJANJE IN POLNJENJE” na strani 5.
Nasvet: če si želite ogledati količino razpoložljivega 
pomnilnika na pomnilniški kartici, se na začetnem 
zaslonu dotaknite tipke Meni  > Nastavitve > 
Pomnilnik.
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Povezava telefona in računalnika s kablom:
  

1 V telefon vstavite pomnilniško 
kartico in nato s kablom 
povežite vrata mikro-USB na 
telefonu in vrata USB na 
računalniku.
Opomba: če računalnik od 
vas zahteva datoteke gonilnika telefona, jih lahko 
prenesete s spletnega mesta 
www.motorola.com/mymotoluxe.

2 V vrstici stanja telefona mora biti prikazana ikona . 
Vrstico stanja frcnite navzdol in se dotaknite , da 
omogočite pomnilniško kartico telefona.

3 V računalniku odprite program (npr. Windows™ Media 
Player za glasbene datoteke ali 
Microsoft™ Windows™ Explorer za prenos drugih 
datotek) in z njim prenesite datoteke.

IronMAX.GSG.ASIAEMARA.fm  Page 54  Wednesday, February 1, 2012  12:35



55Varnost

VARNOST
Zaščitite svoj telefon
Zaščitite svoje podatke za primer izgube ali tatvine 
telefona.

OSNOVNE FUNKCIJE: VARNOST
Na začetnem zaslonu se dotaknite tipke Meni  > 
Nastavitve > Lokacija in varnost.

• Če želite nastaviti zaklepanje z vzorcem, kodo PIN, 
ali geslo, ki ga morate vnesti ob vsakem bujenju 
zaslona, se dotaknite tipke Meni  > Nastavitve > 
Lokacija in varnost > Nastavite zaklepanje 

Skrbništvo naprave

Zaslon zaklenite z vzorcem, PIN-kodo ali geslom
Nastavi zaklepanje 

Pokaži geslo med vnašanjem

Izklop samodejnega prenosa efemerid

Vidna gesla

Pomnilnik za poverilnice

Odklepanje zaslona

Gesla

Dodaj ali odstrani skrbnike naprav
Izberi skrbnike naprav

Nastavitve lokacije in varnosti

Nastavitev zaklepa 
kartice SIM

Zaklep kartice SIM

Prikaz črk in številk gesla med 
vnašanjem (namesto ***).

Izberite številsko kodo, ki naj se 
zahteva za odklepanje telefona.

Nastavite vzorec za zaklepanje, 
kodo PIN ali geslo, ki naj se 
zahteva za bujenje zaslona.

IronMAX.GSG.ASIAEMARA.fm  Page 55  Wednesday, February 1, 2012  12:35



56 Varnost

zaslona. Sledite navodilom za vnos in potrditev 
vzorca, kode PIN ali gesla.
Opomba: z zaklenjenim telefonom so mogoči klici v 
sili (“IMENIK” na strani 22). Zaklenjen telefon zvoni, 
vendar ga morate odkleniti, če se želite oglasiti.

• Če želite nastaviti kodo PIN za kartico SIM, ki jo 
morate vnesti ob vklopu telefona, se dotaknite 
tipke Meni  > Nastavitve > Lokacija in varnost > 
Nastavitev zaklepa kartice SIM > Zakleni kartico 
SIM. Vnesite kodo PIN za kartico SIM. Če želite 
spremeniti kodo, izberite Spremeni PIN za SIM.
Pozor: če trikrat zapored vnesete napačno kodo PIN, 
telefon zaklene kartico SIM. Če želite kartico odkleniti, 
potrebujete kodo PUK, ki vam jo dodeli ponudnik 
storitev.

PONASTAVITEV
Če želite telefon ponastaviti na privzete tovarniške 
nastavitve in izbrisati vse podatke v telefonu, se 
dotaknite tipke Meni  > Nastavitve > Zasebnost > 
Ponastavitev na tovarniške nastavitve > Ponastavi 
telefon.
Opozorilo: vse prenesene aplikacije in uporabniški 
podatki na telefonu bodo izbrisani.
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ODPRAVA TEŽAV
Z veseljem priskočimo na pomoč

OBNOVITEV PO ZRUŠITVI SISTEMA
V primeru, da bi se telefon nehal odzivati na dotike in 
pritiskanje tipk, poskusite s hitro ponastavitvijo. 
Odstranite pokrov na hrbtni strani in baterijo (glejte 
poglavje “SESTAVLJANJE IN POLNJENJE” na strani 5) ter ju 
nato znova namestite in vklopite telefon kot običajno.

SERVIS IN POPRAVILA
Če imate vprašanja ali potrebujete pomoč, vam bomo z 
veseljem pomagali.Obiščite www.motorola.com/mymotoluxe, 
kjer lahko izberete pomoč, ki jo potrebujete. Lahko obiščete 
tudi Motorolin center za pomoč uporabnikom na naslovu 
www.motorola.com/support.
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Informacije o varnosti, predpisih in 
pravne informacije

Uporaba baterije in varnost
Uporaba baterije in varnostNaslednje informacije o uporabi baterije in varnosti veljajo za vse Motoroline 
mobilne naprave. Če mobilna naprava uporablja neizmenljivo glavno 
baterijo (navedeno v informacijah o izdelku), ne upoštevajte navodil za 
ravnanje in menjavo baterije; tako baterijo sme zamenjati samo Motorolin 
pooblaščeni servisni center; če boste baterijo poskušali odstraniti ali 
zamenjati sami, jo lahko poškodujete.
Pomembno: z baterijami pravilno ravnajte in jih ustrezno shranjujte, da 
preprečite morebitne telesne ali druge poškodbe. Vzrok večine težav z 
varnostjo baterij je nepravilno ravnanje in nadaljevanje uporabe 
poškodovanih baterij.
Odsvetujemo
• Baterije ne razstavljajte, stiskajte, prebadajte, režite ali kakor koli 

drugače preoblikujte.
• Pri nameščanju ali odstranjevanju baterije ne uporabljajte orodja, 

ostrih predmetov ali prekomerne sile, saj lahko poškodujete 
baterijo.

• Pazite, da mobilna naprava ali baterija ne prideta v stik s tekočino.* 
Tekočine lahko vdrejo v vezje mobilne naprave in povzročijo korozijo.

• Baterija ne sme priti v stik s kovinskimi predmeti. Če so kovinski 
predmeti, na primer nakit, predolgo časa v stiku s kontaktnimi točkami 
baterije, se baterija lahko zelo segreje.

• Mobilne naprave ali baterije ne puščajte v bližini toplotnega vira.* 
Zaradi visoke temperature se baterija lahko napne, začne puščati ali 
slabo delovati.

• Mokre ali vlažne baterije nikoli ne sušite s pripomočkom ali 
toplotnim virom, na primer sušilnikom za lase ali mikrovalovno pečico.

Svetujemo
• Mobilne naprave ne puščajte v avtomobilu pri visokih 

temperaturah.*
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• Pazite, da vam mobilna naprava ali baterija ne padeta na tla.*Ob 
padcu, še zlasti na trdo površino, bi se lahko poškodovali.*

• Če je mobilna naprava ali baterija poškodovana zaradi enega od 
tukaj navedenih vzrokov, se obrnite na svojega ponudnika storitev 
ali družbo Motorola.

* Opomba: pokrovi baterije, priključkov in ležišč morajo biti vedno zaprti in 
pritrjeni, da je baterija zaščitena pred temi pogoji, tudi če informacije o 
izdelku navajajo, da je mobilna naprava nanje odporna.
Pomembno: Motorola priporoča, da zaradi zagotavljanja kakovosti in iz 
varnostnih razlogov vedno uporabljajte baterije in polnilnike znamke 
Motorola. Motorolina garancija ne velja za škodo, nastalo na telefonu 
zaradi uporabe baterij ali polnilnikov, ki niso Motorolini izdelki. Med pristnimi 
Motorolinimi baterijami in nepristnimi ali ponarejenimi baterijami (ki ne nudijo 
zadostne varnostne zaščite) je mogoče razlikovati na osnovi Motorolinih 
hologramov oziroma oznak na baterijah. Prepričajte se, da ima kupljena 
baterija hologram "Motorola Original".
Če se na zaslonu telefona prikaže sporočilo, na primer Neveljavna baterija 
ali Polnjenje ni mogoče, naredite naslednje:
• Odstranite baterijo in preverite, ali ima hologram "Motorola Original";
• Če te oznake ni, baterija ni Motorolina.
• Če je na njej hologram, zamenjajte baterijo in jo znova poskusite 

napolniti.
• Če sporočilo ne izgine, se obrnite na Motorolin pooblaščeni servisni 

center.
Opozorilo: uporaba neustrezne baterije ali polnilnika, ki ni izdelek družbe 
Motorola, lahko povzroči požar, eksplozijo, puščanje in druge nevarnosti.
Primerni in varni načini odlaganja baterij in njihovo recikliranje: 
Primerni načini odlaganja baterij niso pomembni samo za varnost, ampak so 
hkrati okolju prijazni. Stare baterije lahko reciklirate na številnih mestih pri 
prodajalcih in ponudnikih storitev. Dodatne informacije o pravilnem 
odlaganju in recikliranju si lahko preberete na 
www.motorola.com/recycling
Odlaganje: rabljene baterije takoj odvrzite v skladu z lokalnimi 
predpisi. Za več informacij o primernih načinih odlaganja baterij se 
obrnite na lokalni center ali državne organizacije za recikliranje.
Opozorilo: baterij nikoli ne mečite v ogenj, ker lahko eksplodirajo.

032375o
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Polnjenje baterije
Polnjenje baterijeOpombe o polnjenju baterije izdelka:
• Za učinkovitejše polnjenje naj bo temperatura baterije in polnilnika med 

polnjenjem blizu sobne temperature.
• Nove baterije niso povsem polne.
• Polnjenje novih baterij ali baterij, ki so bile shranjene dalj časa, je 

dolgotrajnejše.
• Motoroline baterije in polnilni sistemi vsebujejo vezje, ki baterije varuje 

pred čezmernim polnjenjem.

Dodatna oprema drugih znamk
Uporaba dodatne opreme drugih znamk, kot so na primer baterije, polnilniki, 
slušalke, pokrovčki, torbice, zaščitne prevleke za zaslon in pomnilniške 
kartice, lahko vpliva na delovanje mobilne naprave. V nekaterih primerih 
lahko dodatna oprema drugih znamk predstavlja tveganje in lahko izniči 
garancijo vaše mobilne naprave. Za seznam dodatne opreme družbe 
Motorola obiščite www.motorola.com

Varnostni ukrepi med vožnjo
Za volanom morate biti pozorni predvsem na odgovorno in varno vožnjo. 
Uporaba mobilne ali druge naprave za klicanje ali v druge namene lahko 
odvrne vašo pozornost od vožnje in je lahko na določenih območjih 
prepovedana ali omejena. Vedno upoštevajte zakone in predpise o uporabi 
teh izdelkov.
Med vožnjo NIKOLI ne:
• pišite, berite, vnašajte ali pregledujte sporočil, e-poštnih sporočil ali 

katerih koli drugih podatkov,
• brskajte po spletu,
• vnašajte informacij za navigacijo,
• počnite ničesar, kar bi vašo pozornost odvrnilo od vožnje.
Med vožnjo VEDNO:
• spremljajte dogajanje na cesti,
• uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, če je na voljo oz. je 

zakonsko predpisana,
• informacije o cilju vnesite v navigacijsko napravo pred vožnjo,
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• uporabljajte funkcije, aktivirane z glasom (npr. glasovno izbiro), in 
govorne funkcije (npr. navigacija z govorom), če so te na voljo,

• upoštevajte lokalne zakone in predpise glede uporabe mobilnih naprav in 
pripomočkov v vozilu,

• če se ne morete osredotočiti na vožnjo, zaključite klic ali drugo opravilo.
Upoštevajte smernice "Pametno ravnanje med vožnjo" na 
www.motorola.com/callsmart (samo v angleščini).

Napadi, nezavest in obremenitev oči
Da zmanjšate obremenitev oči in preprečite glavobole, je priporočljivo, da 
zaslon vedno držite na varni razdalji od oči, napravo uporabljate v dobro 
osvetljenem prostoru in jo med uporabo večkrat odložite.
Nekateri ljudje so lahko dovzetni za napade ali padce v nezavest (tudi če se 
jim to v preteklosti še ni zgodilo), če so izpostavljeni utripajočim lučem ali 
svetlobnim vzorcem, na primer med igranjem videoigric ali predvajanjem 
videoposnetkov z učinki utripajočih luči.
Takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom, če se pojavi 
kateri izmed naslednjih simptomov: napadi, nezavest, krči, trzanje oči ali 
mišic, izguba zavesti ali izguba orientacije.
Če ste napad ali padec v nezavest že doživeli ali če se je to zgodilo 
družinskemu članu, se posvetujte z zdravnikom, preden boste uporabili 
aplikacijo utripajočih luči v mobilni napravi.

Opozorilo o uporabi pri veliki glasnosti
Opozorilo: daljša izpostavljenost glasnim zvokom, ne glede na 
njihov izvor, lahko poškoduje sluh. Višja kot je raven glasnosti, 
hitreje se sluh lahko poškoduje. Za zaščito sluha:
• Časovno omejite uporabo slušalk pri visoki glasnosti.
• Izogibajte se zviševanju glasnosti, samo zato da bi preglasili 

zvoke okolice.
• Če ljudi v bližini ne slišite, zmanjšajte glasnost.
Če se med poslušanjem ne počutite dobro, ker na primer v ušesih zaznate 
pritisk, napetost ali donenje oziroma je govor, ki ga slišite, pridušen, ne 
poslušajte več skozi slušalke in opravite zdravniški pregled sluha.
Za dodatne informacije o sluhu obiščite naše spletno mesto 
direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (samo 
v angleščini).
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Ponavljajoči se gibi
Če ponavljate isto dejanje, na primer pritiskate tipke ali s prsti vnašate 
znake, boste morda začutili začasno neudobje v dlaneh, rokah, ramah, 
vratu ali drugih delih telesa. Če neudobje med ali po uporabi ne mine, z 
uporabo prenehajte in obiščite zdravnika.

Otroci
Mobilno napravo in njeno dodatno opremo hranite zunaj dosega 
majhnih otrok. Ti izdelki niso igrače, zato so lahko majhnim otrokom 
nevarni. Na primer:
• Nevarnost zadušitve z majhnimi, snemljivimi deli.
• Sprožitev glasnih zvokov zaradi nepravilne uporabe, kar lahko poškoduje 

sluh.
• Baterije se lahko zaradi napačnega ravnanja pregrejejo in povzročijo 

opekline.
Nadzorujte dostop starejših otrok do vsebin. Če mobilno napravo 
uporablja starejši otrok, je kot pri računalnikih priporočljivo, da ga pri tem 
nadzirate, da preprečite:
• Dostop do neprimernih aplikacij ali vsebin.
• Neustrezno uporabo aplikacij ali vsebin.
• Izgubo podatkov.

Stekleni deli
Nekateri deli vaše mobilne naprave so lahko izdelani iz stekla. Steklo se 
lahko ob močnem udarcu razbije. Če se steklo razbije, se ga ne dotikajte in 
ga ne poskušajte odstraniti. Mobilno napravo prenehajte uporabljati, dokler 
stekla ne zamenja kvalificiran servisni center.

Varnostna opozorila
Upoštevajte opozorilne znake, kadar uporabljate mobilno napravo na javnih 
mestih.
Potencialno eksplozivna območja
Potencialno eksplozivna območja so pogosto, vendar ne vedno, označena 
in lahko vključujejo eksplozivna območja, bencinske črpalke, skladišča 
goriva (v podpalubju ladij), skladišča za shranjevanje in prečrpavanje 
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kemikalij ali goriva ter območja, kjer zrak vsebuje kemikalije ali delce, na 
primer zrnasti ali kovinski prah.
Ko ste v takšnem območju, izklopite mobilno napravo in ne odstranjujte, 
nameščajte ali polnite baterij, razen če uporabljate radijsko napravo, ki je 
potrjena kot "lastnovarna" in izrecno odobrena za uporabo v takšnih okoljih 
(če odobritev npr. izda Factory Mutual, CSA ali UL). V takšnih območjih 
lahko iskre povzročijo eksplozijo ali požar.
Pomen simbolov
Baterija, polnilnik ali mobilna naprava lahko vsebujejo simbole, ki pomenijo 
naslednje:

Simbol Definicija
Sledijo pomembne varnostne informacije.

Baterije ali mobilne naprave ne odvrzite v ogenj.

Lokalni zakoni morda zahtevajo reciklažo vaše baterije ali 
mobilne naprave. Če želite več informacij, se obrnite na 
lokalne oblasti.

Baterije ali mobilne naprave ne odvrzite med običajne 
gospodinjske odpadke. Za dodatne informacije glejte 
poglavje "Recikliranje".

Ne uporabljajte orodja.

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

032374o
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Radiofrekvenčna (RF-)energija
Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji
Vaša mobilna naprava vsebuje sprejemnik in oddajnik. Kadar je vključena, 
sprejema in oddaja RF-energijo. Ko svojo mobilno napravo uporabljate za 
komunikacijo, sistem, ki upravlja vaš klic, uravnava moč oddajanja mobilne 
naprave.
Mobilna naprava je zasnovana v skladu z lokalnimi zakonskimi zahtevam 
vaše države glede izpostavljenosti ljudi RF-energiji.
Varnostni ukrepi glede radiofrekvenčne 
energije
Če želite poskrbeti za optimalno delovanje mobilne naprave in zagotoviti, da 
izpostavljenost ljudi RF-energiji ne presega priporočil v ustreznih standardih, 
vedno upoštevajte naslednja navodila in varnostne ukrepe:
• Ko kličete ali sprejemate klic, držite svojo mobilno napravo tako, kot bi 

držali stacionarni telefon.
• Če mobilno napravo nosite na telesu, jo vedno namestite v odobreno 

dodatno opremo (npr. zaponko, držalo, etui, torbico ali pas), ki jo je 
dobavilo ali odobrila družba Motorola. Če ne uporabljate dodatne opreme 
za nošenje mobilne naprave ob telesu, ki jo je odobrila družba Motorola, 
pazite, da ta izdelek ne vsebuje kovin in da je razdalja med mobilno 
napravo in telesom vsaj 2,5 cm (1 palec).

• Če uporabljate dodatno opremo, ki je ni dobavilo ali odobrila družba 
Motorola, lahko povzročite, da vaša mobilna naprava preseže priporočila 
o izpostavljenosti RF-energiji. Za ogled seznama dodatne opreme, ki jo 
dobavlja ali jo je odobrila družba Motorola, obiščite naše spletno mesto: 
www.motorola.com.

Poslušanje glasbe ali klicev prek slušalk pri največji 
glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Simbol Definicija
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Motnje zaradi RF-energije/združljivost
Skoraj vse elektronske naprave so podvržene motnjam zaradi RF-energije 
iz zunanjih virov, če niso primerno zaščitene, načrtovane ali drugače 
konfigurirane za združljivost z RF-energijo. V nekaterih okoliščinah lahko 
vaša mobilna naprava povzroča motnje v drugih napravah.
Sledite navodilom, da se izognete težavam z 
motnjami
Izklopite svojo mobilno napravo, ko ste na katerem koli mestu, kjer so 
nameščena obvestila, ki to zahtevajo (npr. v bolnicah ali zdravstvenih 
ustanovah).
V letalu svojo mobilno napravo izklopite vedno, kadar to zahteva osebje na 
letalu. Če vaša mobilna naprava ponuja način za delovanje v letalu ali 
podobno funkcijo, se pred uporabo le-te posvetujte z osebjem na letalu.
Medicinske naprave
Če imate medicinsko napravo, vključno z vsajeno medicinsko napravo, kot 
na primer srčni vzpodbujevalnik ali defibrilator, se pred uporabo mobilne 
naprave posvetujte z zdravnikom in preberite navodila proizvajalca naprave.
Osebe z vsajenimi medicinskimi napravami morajo upoštevati naslednje 
ukrepe:
• Ko je mobilna naprava VKLOPLJENA, mora biti VEDNO oddaljena 

najmanj 20 cm (8 palcev) od vsajene medicinske naprave.
• Mobilne naprave NE nosite v naprsnem žepu.
• Da bi preprečili motnje, napravo prislonite k ušesu, ki je bolj oddaljeno od 

vsajene medicinske naprave.
• Takoj IZKLOPITE mobilno napravo, če imate kakršen koli razlog za sum, 

da prihaja do motenj.
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Specifična stopnja absorpcije 
(standard ICNIRP)
SAR (ICNIRP)

VAŠA MOBILNA NAPRAVA JE SKLADNA Z 
MEDNARODNIMI SMERNICAMI GLEDE 
IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM.
Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovan je tako, da 
ne presega mejnih vrednosti izpostavljenosti radijskim valovom 
(radiofrekvenčnim magnetnim poljem), ki jih priporočajo mednarodne 
smernice. Smernice, ki jih je razvila neodvisna znanstvena organizacija 
(ICNIRP), vključujejo znatno varnostno mejo, ki je namenjena zagotavljanju 
varnosti vseh ljudi, ne glede na starost in zdravje.
Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska 
enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Mejna vrednost SAR za 
mobilne telefone je 2 W/kg.
Preskusi za SAR so izvedeni za napravo v standardnih delovnih položajih, ki 
oddaja z najvišjo potrjeno močjo v vseh preskušenih frekvenčnih pasovih*. 
Najvišje vrednosti SAR glede na smernice ICNIRP za model vaše naprave 
so navedene spodaj:

Med uporabo so dejanske vrednosti SAR naprave običajno veliko nižje od 
navedenih, saj mobilna naprava raven energije samodejno zniža, če za klic 
ni potrebna 100-odstotna izraba, s čimer optimira učinkovitost sistema in 
raven motenj v omrežju. Nižja kot je izhodna moč naprave, manjša je 
vrednost SAR.
Izpostavljenost RF-energiji lahko dodatno zmanjšate tako, da omejite 
uporabo naprave ali jo uporabljate v prostoročnem načinu, s čimer povečate 
razdaljo med mobilnim telefonom ter glavo in telesom.
Dodatne informacije so vam na voljo na spletnem mestu 
www.motorola.com/rfhealth.
* Preskusi so opravljeni v skladu z [CENELEC EN50360] [standard IEC 
PT62209-1].

SAR v glavi GSM 1900 + brezžična povezava + 
Bluetooth

0,464 W/kg

SAR pri nošenju 
ob telesu

GSM 850 + brezžična povezava + 
Bluetooth

0,401 W/kg
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Izjava o skladnosti z direktivami 
Evropske unije
Skladnost EUZa Motoroline naprave, ki imajo eno izmed naslednjih oznak CE, veljajo 
naslednje informacije o skladnosti CE.

S tem dokumentom Motorola potrjuje, da je ta izdelek izdelan v skladu z:
• bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 

1999/5/ES
• vsemi ostalimi ustreznimi direktivami EU
Za izdelke, ki podpirajo protokol Wi-Fi 802.11a (kot je opredeljeno v 
informacijah izdelkov): uporaba naprave je omejena samo na zaprte 
prostore pri delovanju v brezžičnem omrežju v frekvenčnem pasu od 5,15 
do 5,25 GHz (802.11a).
Spodaj je prikazan primer značilne številke odobritve izdelka:

Izjavo o skladnosti z direktivo 1999/5/ES (direktiva R&TTE) lahko najdete na 
spletnem mestu www.motorola.com/rtte (samo v angleščini). Izjavo za 
svoj izdelek najdete tako, da v iskalno polje na spletni strani vpišete številko 
odobritve izdelka z nalepke na izdelku.

0168 
[V Franciji je uporaba povezave Bluetooth in/ali 
brezžične povezave dovoljena samo v zaprtih prostorih]0168

0168 Številka 
odobritve 
izdelka
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

 
 
Številka izjave: LV/067/11/35857404/D 
 
Organizacija, pristojna za 
potrjevanje: 

Motorola Mobility Ltd. 
Redwood 
Crockford Lane 
Chineham Business Park 
Basingstoke 
RG24 8WQ  
UNITED KINGDOM 

 
Opis izdelka: Mobilni telefon, ki podpira frekvenčna omrežja WCDMA 2100/900, GSM 850/1900/1800/900, 

Bluetooth, IEEE 802.11g/802.11b/802.11n. 
 
Ime vrste izdelka: M0C4D 
 
Tržno ime izdelka: XT615 
 
Opombe: Oprema ima tudi oznako opreme razreda 2 direktive R&TTE “  “ V Franciji je uporaba brezžične povezave 

dovoljena samo v zaprtih prostorih.  Št. 3149  
 
Motorola Mobility Inc. s polno odgovornostjo izjavlja, da zgoraj imenovani izdelki izpolnjujejo vse bistvene zahteve Direktive Evropske 
unije 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Upoštevani so bili postopki ugotavljanja skladnosti, 
navedeni v členu 10 in podrobno opisani v Prilogi IV Direktive 1999/5/ES, ki so bili izvedeni v sodelovanju s priglašenim organom: BABT, 
Forsyth House, Churchfield Road, Walton on Thames, KT12 2TD, United Kingdom. Številka priglašenega organa: 0168 
Zato se na izdelku nahaja oznaka  .  
 
Izdelek je skladen z naslednjimi harmoniziranimi standardi in normativnimi dokumenti, še zlasti z bistvenimi zahtevami člena 3 Direktive 
1999/5/ES. 
 
Člen 3.1a EN 50360 (2001) 

EN 60950-1 (2006 ) +A11 (2009) 
 
Člen 3.1b EN 301 489-1 v1.8.1 (04-2008) 

EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005) 
EN 301 489-17 v2.1.1 
EN 301 489-24 v1.4.1 

 
Člen 3.2 EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) 

EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) 
EN 301 908-1/-2 v4.2.1 

 
Tehnična konstrukcijska mapa zgoraj opisanega izdelka, ki podpira to izjavo o skladnosti, je shranjena pri zgoraj navedeni organizaciji, 
pristojni za potrjevanje. 
 
Ime: 
 
Mike Roper 

Podpis: 
 

 

Naziv: 
 
Vodja, potrjevanje in 
odobritve 

Datum izdaje: 
 
24. november 2011 

Datum zadnjega 
pregleda: 
 
 

 

IronMAX.GSG.ASIAEMARA.fm  Page 68  Wednesday, February 1, 2012  12:35



69Informacije o varnosti, predpisih in pravne informacije

 
DECLARATION    OF   CONFORMITY 

 
 
DoC Number: LV/067/11/35857404/D 
 
Certifying Organization: Motorola Mobility Ltd. 

Redwood 
Crockford Lane 
Chineham Business Park 
Basingstoke 
RG24 8WQ  
UNITED KINGDOM 

 
Product Description: Mobile Phone supporting: WCDMA 2100/900, GSM 850/1900/1800/900, Bluetooth, IEEE 

802.11g/802.11b/802.11n 
 
Type Name: M0C4D 
 
Market Model Name: XT615 
 
Notes: The equipment will also carry the R&TTE Class 2 equipment identifier “  “  WiFi Indoor use only in 

France.  3149 #  
 
We, Motorola Mobility Inc., declare under our sole responsibility that the above named product(s) conform(s) to all of the essential 
requirements of the European Union Directive 1999/5/EC Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE). The conformity 
assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed and performed with the 
involvement of a Notified Body:  BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton on Thames, KT12 2TD, United Kingdom. Notified body 
Number: 0168 
Thus,    is placed on the product.  
 
The following harmonized standards and normative documents are those to which the product’s conformance is declared, and by specific 
reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive 1999/5/EC. 
 
Article 3.1a EN 50360 (2001) 

EN 60950-1 (2006 ) +A11 (2009) 
 
Article 3.1b EN 301 489-1 v1.8.1 (04-2008) 

EN 301 489-7 v1.3.1 (11-2005) 
EN 301 489-17 v2.1.1 
EN 301 489-24 v1.4.1 

 
Article 3.2 EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) 

EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) 
EN 301 908-1/-2 v4.2.1 

 
The Technical Construction File (TCF), relevant to the product described above and which support this DoC, are kept at the Certifying 
Organization stated above. 
 
Name: 
 
Mike Roper 

Signature: 
 

 

Title: 
 
Manager, Certifications 
& Approvals 

Issue Date: 
 
24 November 2011 

Last Revised: 
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Obvestilo agencije FCC za uporabnike
Obvestilo agencije FCCNaslednja izjava velja za vse izdelke, ki imajo na nalepki izdelka 
naveden tudi logotip FCC.
Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljena za skladno z omejitvami za 
digitalne naprave razreda B, skladno z odstavkom 15 pravilnika FCC. Glejte 
47 CFR, razdelek 15.105 (b). Te omejitve so namenjene razumni zaščiti 
pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih zgradbah. Ta naprava ustvarja, 
uporablja in oddaja RF-energijo in lahko povzroči škodljive motnje v 
radijskih komunikacijah, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z 
navodili. Kljub temu ni mogoče jamčiti, da v določenih zgradbah ne bo 
motenj. Če ta naprava dejansko povzroča škodljive motnje radijskih in 
televizijskih sprejemnikov, kar lahko ugotovite tako, da jo vklopite in 
izklopite, poskusite motnje odpraviti z naslednjimi ukrepi:
• Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
• Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
• Napravo priključite na vtičnico ali omrežje, drugačno od tistega, ki ga 

uporablja sprejemnik.
• Posvetujte se s prodajalcem tovrstnih sprejemnikov ali z izkušenim 

serviserjem radijskih in televizijskih sprejemnikov.
Ta naprava je skladna z odstavkom 15 pravilnika FCC. Uporaba naprave je 
dovoljena pod naslednjima pogojema: (1) ta naprava ne povzroča škodljivih 
motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki 
lahko povzročijo nepravilno/neželeno delovanje. Glejte 47 CFR, razdelek 
15.19 (a) (3).
Motorola ni odobrila nikakršnih uporabnikovih sprememb te naprave. 
Vsakršne spremembe lahko razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za 
uporabo opreme. Glejte 47 CFR, razdelek 15.21.
Za izdelke, ki podpirajo protokol Wi-Fi 802.11a (kot je opredeljeno v 
informacijah izdelkov): uporaba naprave je omejena samo na zaprte 
prostore pri delovanju v brezžičnem omrežju v frekvenčnem pasu od 5,15 
do 5,25 GHz (802.11a).
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Obvestila za programsko opremo
Obvestilo o avtorskih pravicah za programsko opremoOpozorilo o odklepanju programa za nalaganje operacijskega sistema 
ali operacijskega sistema naprave: Motorola močno odsvetuje 
spreminjanje operacijskega sistema, kar vključuje odklepanje programa za 
nalaganje operacijskega sistema, povečevanje ravni nadzora nad napravo 
ali uporabo različice operacijskega sistema, ki je niso odobrili Motorola in 
njeni partnerji. Take spremembe lahko trajno poškodujejo izdelek in 
povzročijo nevarno uporabo ali okvaro izdelka. V takih primerih ta garancija 
ne bo pokrivala niti izdelka, niti poškodb, ki so posledica takih dejanj.
Pomembne informacije komisije FCC: na izdelku ne smete opravljati ali 
omogočati sprememb, ki bi vplivale na dodelitev pooblastila za opremo 
komisije FCC. Dodelitev komisije FCC temelji na emisijah, modulaciji in 
oddajnih lastnosti izdelka, kar vključuje: ravni moči, frekvence in pasovne 
širine delovanja, ravni SAR, obdobja delovanja, načine oddajanja (na primer 
CDMA, GSM) in predviden način uporabe izdelka (na primer kako izdelek 
držati ali uporabljati v bližini telesa). Sprememba katerega koli od teh 
dejavnikov bo razveljavila dovoljenje komisije FCC. Uporaba oddajnega 
izdelka brez veljavnega dovoljenja ni zakonita.

Storitve za določanje lokacije
GPS in AGPSZa Motoroline naprave, ki zagotavljajo na lokacijo vezane funkcije, veljajo 
naslednje informacije. Viri lokacije lahko vključujejo GPS, AGPS in 
brezžično povezavo.
Vaša mobilna naprava podpira uporabo signalov GPS (Global Positioning 
System) za aplikacije, vezane na lokacijo. Sistem GPS uporablja satelite, ki 
jih nadzoruje vlada ZDA in se lahko spremenijo v skladu s pravilniki 
ministrstva za obrambo in zveznim radijskim navigacijskim načrtom. Takšne 
spremembe lahko vplivajo na delovanje lokacijske tehnologije v mobilni 
napravi.
Vaša mobilna naprava podpira sistem AGPS (Assisted Global Positioning 
System), ki pridobiva informacije mobilnega omrežja za izboljšavo 
delovanja funkcije GPS. AGPS uporablja omrežje mobilnega operaterja, 
zato so lahko zaračunani stroški za čas oddajanja, prenose podatkov in 
drugi dodatni stroški v skladu z vašim naročniškim/predplačniškim paketom. 
Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.
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Mobilna naprava lahko določa vašo približno lokacijo tudi s signali 
brezžične povezave tako, da uporabi informacije znanih in razpoložljivih 
brezžičnih omrežij.
Vaša lokacija
Informacije, vezane na lokacijo, vključujejo podatke, s katerimi je mogoče 
določiti približen položaj mobilne naprave. Take informacije oddajajo 
mobilne naprave, ki so povezane z brezžičnim omrežjem. Na lokacijo 
vezane informacije oddajajo tudi naprave z omogočeno lokacijsko 
tehnologijo. Mobilne naprave pa te informacije oddajajo tudi med 
delovanjem aplikacij, ki uporabljajo na lokacijo vezane informacije (npr. 
navigacijske aplikacije). Na lokacijo vezane informacije lahko delite s tretjimi 
osebami, vključno s ponudnikom brezžičnih storitev, ponudniki aplikacij, 
družbo Motorola in drugimi ponudniki storitev.
Klici v sili
Pri klicu v sili lahko mobilno omrežje aktivira tehnologijo AGPS v vaši 
napravi, da centru za pomoč sporoči vašo približno lokacijo.
Funkcija AGPS ima svoje omejitve in na vašem območju morda ne bo 
delovala. Zato upoštevajte spodnja navodila.
• centru za pomoč vedno čim natančneje sporočite, kje ste;
• telefonska povezava naj bo vzpostavljena toliko časa, kot zahteva center 

za pomoč v sili.

Navigacija
NavigacijaZa Motoroline naprave, ki zagotavljajo navigacijske funkcije, veljajo 
naslednje informacije.
Ob uporabi navigacijskih funkcij se zavedajte, da so lahko informacije na 
zemljevidih, napotki in drugi navigacijski podatki nenatančni ali nepopolni. 
V nekaterih državah morda niso na voljo vsi podatki. Zato se vedno 
prepričajte, ali se navigacijski napotki skladajo z vašim trenutnim položajem. 
Vsi vozniki morajo biti pozorni na stanje na cesti, zapore, promet in druge 
dejavnike, ki vplivajo na vožnjo. Upoštevajte prometne znake ob cesti.
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Zasebnost in varnost podatkov
Zasebnost in varnost podatkovMotorola se zaveda pomembnosti varovanja zasebnosti in podatkov za 
vsakogar. Ker lahko nekatere funkcije mobilne naprave vplivajo na 
varovanje vaše zasebnosti in vaših podatkov, vas prosimo, da sledite 
naslednjim priporočilom, če želite povečati zaščito informacij:
• Nadzirajte dostop – Mobilno napravo hranite pri sebi in je ne puščajte 

na mestih, kjer bi do nje lahko brez nadzora imeli dostop drugi. Če je 
mogoče, uporabljajte funkcije za zaščito in zaklepanje, ki jih omogoča 
naprava.

• Redno posodabljajte programsko opremo – Če Motorola ali drug 
ponudnik programske opreme/programov izda paket ali popravek 
programske opreme za vašo mobilno napravo, ki posodobi varnostne 
funkcije naprave, ga čim prej namestite.

• Zaščita osebnih informacij – v mobilni napravi so lahko na različnih 
mestih, vključno s kartico SIM, pomnilniško kartico in pomnilnikom 
telefona, shranjene osebne informacije. Preden telefon reciklirate, vrnete 
ali ga izročite komu drugemu, odstranite ali izbrišite vse osebne podatke. 
Osebne podatke lahko prenesete tudi v novo napravo, tako da ustvarite 
njihove varnostne kopije.
Opomba: za informacije o varnostnem kopiranju ali brisanju podatkov iz 
mobilne naprave obiščite spletno mesto 
www.motorola.com/mymotoluxe

• Spletni računi – nekatere mobilne naprave nudijo Motorolin spletni 
račun (kot je MOTOBLUR). Za informacije o upravljanju tega računa in 
uporabi varnostnih funkcij, kot je oddaljeno brisanje ter iskanje naprave 
(če je na voljo), se povežite s svojim računom.

• Aplikacije in posodobitve – aplikacije in posodobitve izbirajte previdno 
in jih nameščajte le iz zaupanja vrednih virov. Nekatere aplikacije lahko 
vplivajo na delovanje telefona in/ali imajo dostop do osebnih informacij, 
vključno s podrobnostmi o računih, podatkih o klicih, lokaciji in omrežnih 
virih.

• Brezžično – z mobilnimi napravami, ki podpirajo funkcije Wi-Fi, se 
povezujte le z zaupanja vrednimi omrežji Wi-Fi. Omrežno zaščito 
uporabljajte tudi, če telefon uporabljate kot dostopno točko (če je 
mogoče). S temi previdnostnimi ukrepi pomagate preprečiti 
nepooblaščen dostop do svoje naprave.
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• Na lokacijo vezane informacije – na lokacijo vezane informacije lahko 
oddajajo tudi mobilne naprave z omogočenimi, na lokacijo vezanimi, 
tehnologijami, kot so GPS, AGPS ali brezžična povezava. Za podrobnosti 
si oglejte "Storitve za določanje lokacije".

• Druge informacije, ki jih morda oddaja vaša naprava – vaša naprava 
lahko strežniku družbe Motorola ali drugih družb posreduje tudi podatke 
o preizkusih in diagnostiki (vključno z na lokacijo vezanimi informacijami) 
ter druge neosebne informacije. Te informacije so namenjene izboljšavi 
izdelkov in storitev, ki jih nudi družba Motorola.

Če želite izvedeti več o vplivu uporabe mobilne naprave na zasebnost ali 
varnost vaših podatkov, se obrnite na Motorolo po e-pošti na 
privacy@motorola.com ali na mobilnega operaterja.

Uporaba in vzdrževanje
Uporaba in vzdrževanjePri vzdrževanju svoje Motoroline mobilne naprave upoštevajte naslednje:

tekočine
Mobilne naprave ne izpostavljajte vodi, dežju, močni vlagi, znoju 
ali drugim tekočinam.

sušenje
Mobilne naprave ne sušite v mikrovalovni pečici, običajni pečici 
ali s sušilnikom za lase, saj lahko napravo poškodujete.

izjemna vročina ali mraz
Mobilne naprave ne hranite ali uporabljajte pri temperaturah pod 
-10 °C (14 °F) ali nad 60 °C (140 °F). Mobilne naprave ne polnite 
pri temperaturah pod 0 °C (32 °F) ali nad 45 °C (113 °F).

prah in umazanija
Mobilne naprave ne izpostavljajte prahu, umazaniji, pesku, 
živilom in drugim neprimernim snovem.
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čiščenje
Mobilno napravo čistite le s suho, mehko krpo. Ne uporabljajte 
alkohola in drugih čistilnih raztopin.

udarci in tresljaji
Pazite, da vam mobilna naprava ne pade.

zaščita
Za boljšo zaščito svoje mobilne naprave se vedno prepričajte, da 
so ležišče baterije in vse stične površine zaprte in zaščitene.

Recikliranje
Recikliranje

Mobilne naprave in pripomočki
Mobilnih naprav in električne dodatne opreme, kot so polnilniki, 
slušalke in baterije, ne odvrzite med gospodinjske odpadke ali v 
ogenj. Te predmete je treba odvreči v skladu z nacionalnimi 
programi za zbiranje in recikliranje odpadkov, ki jih vodijo lokalni ali 
regionalni organi. Če primernega programa ni na voljo, lahko odvečne 
mobilne naprave in električno dodatno opremo vrnete kateremu koli 
Motorolinemu lokalnemu pooblaščenemu servisu. Podrobnejše informacije 
o odobrenih Motorolinih nacionalnih programih za recikliranje in o 
Motorolinih dejavnostih recikliranja najdete na spletni strani: 
www.motorola.com/recycling
Embalaža in uporabniški priročniki
Embalažo izdelka in uporabniške priročnike je treba odvreči v skladu z 
nacionalnimi programi za zbiranje in recikliranje odpadkov. Za podrobnejše 
informacije se obrnite na ustrezni regionalni organ.
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Avtorske pravice za programsko 
opremo
Obvestilo o avtorskih pravicah za programsko opremoIzdelki Motorola lahko vključujejo avtorsko zaščiteno programsko opremo 
družbe Motorola in drugih ponudnikov, shranjeno v polprevodniških 
pomnilnikih ali drugih pomnilniških medijih. Zakonodaja v Združenih državah 
Amerike in v drugih državah daje družbi Motorola ter drugim dobaviteljem 
programske opreme določene izključne pravice za avtorsko zaščiteno 
programsko opremo, npr. izključno pravico do razširjanja ali razmnoževanja 
avtorsko zaščitene programske opreme. V skladu s tem se nobena 
programska oprema, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami in jo vsebujejo 
Motorolini izdelki, ne sme na nikakršen način spreminjati, biti predmet 
povratnega inženiringa, distribucije ali reprodukcije, v obsegu, ki ga določa 
zakonodaja. Poleg tega stranka z nakupom Motorolinih izdelkov ne pridobi, 
niti neposredno niti posredno niti z opustitvijo ali kako drugače, nobene 
licence v okviru avtorskih pravic, patentov ali patentnih vlog Motorole ali 
drugih ponudnikov programske opreme, razen običajne, neizključne, 
brezplačne licence za uporabo, ki jo v skladu z zakonom pridobi ob nakupu 
izdelka.

Avtorsko zaščitena vsebina
Avtorsko zaščitena vsebinaNedovoljeno kopiranje avtorsko zaščitenega gradiva je v nasprotju z določili 
zakonov o avtorskih pravicah v ZDA in drugih državah. Ta naprava je 
namenjena samo kopiranju gradiva, ki ni zaščiteno z avtorskimi pravicami, 
gradiva za katerega ste lastnik avtorskih pravic, oziroma gradiva, za 
katerega imate dovoljenje ali zakonsko pravico za kopiranje. Če niste 
prepričani, ali imate pravice za kopiranje določenega materiala, se obrnite 
na pravnega svetovalca.
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Informacije o odprtokodni programski 
opremi (OSS)
Informacije OSSČe želite navodila, kako dobiti kopijo morebitne izvorne kode, ki jo Motorola 
da v javno uporabo in je povezana s programsko opremo, uporabljeno v tej 
Motorolini mobilni napravi, pošljite pisno zahtevo na spodnji naslov. V 
zahtevi obvezno navedite številko modela in številko različice programske 
opreme.
MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA
Informacije o Motorolini uporabi odprtokodne programske opreme so 
navedene tudi na Motorolinem spletnem mestu 
opensource.motorola.com (samo v angleščini).
Družba Motorola je pripravila spletno mesto 
opensource.motorola.com kot portal za sodelovanje s celotno 
skupnostjo razvijalcev programske opreme.
Za ogled dodatnih informacij o licencah, priznanjih in zahtevanih obvestilih o 
avtorskih pravicah za odprtokodne programske pakete, uporabljene v tej 
Motorolini mobilni napravi, pritisnite tipko Meni > Nastavitve > 
Vizitka telefona > Pravne informacije > Odprtokodne licence. Poleg 
tega lahko ta Motorolina naprava vsebuje samostojne programe z dodatnimi 
obvestili za odprtokodne programske pakete, uporabljene v teh programih.
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Uveljavljanje garancije za servisna 
popravila in pridobivanje drugih 
informacij
  1. Preden zahtevate garancijsko popravilo, v spletu obiščite in si oglejte 

razdelek s podporo za stranke na spletnem mestu družbe Motorola 
Mobility.

2. Če po uporabi tega vira izdelek še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na 
predstavnika, navedenega na spletnem mestu družbe Motorola, ali 
poiščite kontaktne podatke za ustrezno lokacijo.

3. Predstavnik družbe Motorola ali Motorolinega pooblaščenega servisnega 
centra vam bo pomagal ugotoviti, ali izdelek potrebuje servis. Morda boste 
morali prenesti ali drugače pridobiti in sprejeti posodobitve programske 
opreme, ki jih zagotovi Motorola ali Motorolin pooblaščeni servisni center. 
Stroške ustreznih storitev ponudnika, ki so posledica zahtevanih 
prenosov, morate kriti sami. Če želite dodatno podporo za garancijo, 
morate delovati v skladu z garancijskim postopkom, upoštevati navodila 
za popravila in sprejeti take posodobitve programske opreme.

4. Če posodobitev programske opreme ne odpravi težave, boste prejeli 
navodila, kako izdelek pošljete Motorolinemu pooblaščenemu servisnemu 
centru ali drugi pravni osebi.

5. Če si želite zagotoviti servis, morate, kot določa zadevna zakonodaja, 
priložiti: (a) kopijo računa, blagajniškega potrdila ali drugega primerljivega 
dokazila o nakupu; (b) opis težave v pisni obliki; (c) ime servisnega 
ponudnika, če je mogoče; (d) svoj naslov in telefonsko številko. Če izdelka 
garancija ne pokriva, bo Motorola stranko obvestila o razpoložljivosti, ceni 
in drugih pogojih za popravilo izdelka.

Če si želite zagotoviti servis ali pridobiti druge informacije, v spletu 
obiščite in si oglejte razdelek s podporo za stranke na spletnem mestu 
družbe Motorola na www.motorola.com.
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MOTOROLA MOBILITY INC. 
OMEJENA GLOBALNA GARANCIJA 
MOBILNI TELEFONI
GarancijaZA UPORABNIKE, KI JIH ŠČITIJO ZAKONI ALI UREDBE O VARSTVU 
POTROŠNIKOV V DRŽAVI NAKUPA OZIROMA, ČE SE RAZLIKUJE, V 
DRŽAVI STALNEGA PREBIVALIŠČA, UGODNOSTI, KI SO JIM 
DODELJENE S TO OMEJENO GARANCIJO, DOPOLNJUJEJO VSE 
PRAVICE IN PRAVNA SREDSTVA, DOLOČENA Z ZADEVNIMI ZAKONI 
IN UREDBAMI O VARSTVU POTROŠNIKOV.
Kdo so upravičenci? 
Omejena garancija je neprenosljiva in velja samo za prvega kupca, ki je 
uporabnik izdelka.

Kaj omejena garancija vključuje?
Garancijske obveznosti družbe Motorola Mobility Inc. ali njenih podružnic 
so omejene na pogoje in določila, navedene v tej garanciji. Ob 
upoštevanju spodaj navedenih izjem družba Motorola Mobility Inc. ali 
njene podružnice ("Motorola") jamčijo, da bo ta mobilni telefon in vsa 
dodatna oprema, ki je priložena takemu mobilnemu telefonu ("izdelek"), ob 
običajni uporabi, DVE (2) LETI in ENO (1) LETO za baterijo, od datuma, 
ko jo je kupil prvotni končni uporabnik, ali v obdobju, ki ga zahtevajo 
zakoni države, kjer je bil izdelek kupljen, kar koli je daljše ("garancijski 
rok"), brez napak v materialu in izdelavi.
Popravila v skladu s to omejeno garancijo so pokrita za obdobje preostanka 
roka prvotne garancije ali 90 dni od datuma servisa, kar koli je daljše. Vsaka 
nadgradnja prvotnega izdelka bo pokrita samo za obdobje roka prvotne 
garancije.
Ta omejena garancija je na voljo samo v državi nakupa izdelka. Motorola 
lahko do obsega, ki je možen, in v skladu s pogoji in določili države nakupa 
servis omogoča tudi izven države nakupa. 
Omejena garancija velja samo za nove izdelke, ki a) jih je izdelala družba 
Motorola ali so bili izdelani zanjo, kar je razvidno iz zakonsko ustrezne 
oznake z blagovno znamko, tržnim imenom ali logotipom "Motorola"; b) so 
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jih uporabniki kupili od pooblaščenega trgovca ali zastopnika za izdelke 
družbe Motorola in c) jim je ta omejena garancija priložena v pisni obliki.
Kaj bo Motorola naredila?
V primeru napak ali poškodb, ki jih krije ta garancija, in če je bil v ustrezni 
garancijski dobi vložen veljaven garancijski zahtevek, bo družba Motorola 
po lastni presoji, razen če ustrezna zakonodaja zahteva drugače, (1) 
brezplačno odpravila napako ali poškodbo z novimi, rabljenimi ali 
predelanimi/prenovljenimi funkcionalno enakovrednimi nadomestnimi deli ali 
(2) izdelek zamenjala z nadomestnim, ki je nov ali je bil prenovljen/predelan 
ali drugače obnovljen z novimi ali rabljenimi deli, in je funkcionalno 
enakovreden prvotnemu izdelku ali (3) povrnila nakupno ceno vseh 
izdelkov, za katere veljajo pogoji in določila te omejene garancije.
Izdelki, deli in ustrezna dokumentacija, ki jo bo Motorola prejela kot del 
garancijskega postopka, bodo postali last družbe Motorola, ki jih morda ne 
bo vrnila. Ko je zagotovljen nadomestni izdelek ali povračilo stroškov, mora 
biti izdelek, za katerega je bil zagotovljen nadomestni izdelek ali so bili 
povrnjeni stroški, vrnjen družbi Motorola in bo postal njena last.
Garancija ne velja za: 
Ova garancija ne odnosi se na:
(a) Potrošni material, kot so baterije ali zaščitni premazi, katerih 
funkcionalnost se sčasoma zmanjša, razen če je do napake prišlo zaradi 
neustreznih materialov ali izdelave. Kot pri vseh baterijah se bo največja 
zmogljivost baterije s časom in uporabo zmanjšala; to ni napaka. Ta 
garancija pokriva samo okvarjene baterije in baterije, ki puščajo, za obdobje 
ENEGA (1) LETA od datuma nakupa.
(b) Estetske poškodbe, vključno s, vendar ne omejeno, praskami, 
vdolbinami, razpokami in drugimi estetskimi poškodbami.
(c) Poškodbe, ki so posledica uporabe z izdelki, ki jih ni izdelala 
Motorola. Iz garancije so izvzete napake ali poškodbe zaradi uporabe 
izdelkov, ki ne spadajo pod blagovno znamko Motorola ali niso bili potrjeni s 
strani družbe Motorola, dodatne opreme ali druge zunanje opreme, kar 
vključuje, vendar ni omejeno na, ohišja, dele ali programsko opremo.
(d) Iz garancije so izvzete poškodbe, ki so posledica nesreč, zlorab, 
napačne uporabe, stika s tekočino, požarov, potresov ali drugih 
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zunanjih vzrokov, kar vključuje, vendar ni omejeno na: (i) nepravilno 
uporabo ali upravljanje (npr. upravljanje izdelka v nasprotju z dovoljeno ali 
predvideno uporabo, kot družba Motorola določa tudi, vendar ne samo v 
uporabniških priročnikih, navodilih za hitri začetek, spletnih vadnicah in 
drugi dokumentaciji), neustrezno shranjevanje (npr. izpostavljanje izdelkov 
ekstremnim temperaturam), zlorabo ali zanemarjanje (npr. 
zlomljene/zvite/manjkajoče sponke/pritrdilni elementi/priključki); poškodbe 
zaradi udarcev (npr. padca izdelka); (ii) stik s tekočino, vodo, dežjem, 
izredno vlažnostjo, močnim potenjem ali drugo tekočino, peskom, hrano, 
umazanijo ali podobnimi snovmi (razen izdelkov, ki se prodajajo kot odporni 
na te snovi, vendar samo do obsega poškodb, ki niso posledica nepravilne 
zaščite varovalnih elementov telefona ali izpostavljanje izdelka pogojem, ki 
so izven navedenih specifikacij ali omejitev); (iii) uporabo izdelkov za 
komercialno dejavnost izposoje ali (iv) zunanjih dejavnikov ali dejanj, za 
katere ne odgovarja družba Motorola, vključno z, vendar ne omejeno na 
poplave, požare, potrese, viharje ali druge dogodke zaradi višje sile. 
(e) Nepooblaščen servis ali poseg. Iz garancije so izvzete napake ali 
poškodbe zaradi nepooblaščenih servisov, preizkušanja, prilagoditev, 
namestitev, vzdrževanja, sprememb ali posegov, kar vključuje, vendar ni 
omejeno na spreminjanje ali prilagajanje programske opreme, ki ga ne 
opravi družba Motorola ali njen pooblaščeni servis. Ne glede na zgoraj 
navedeno garancija ne pokriva izdelkov z odklenjenim programom za 
nalaganje operacijskega sistema ali spremenjenim operacijskim sistemom, 
kar vključuje tudi vse neuspele poskuse odklepanja programa za nalaganje 
operacijskega sistema ali spreminjanja takega operacijskega sistema, ne 
glede na to, ali je take spremembe Motorola odobrila, dovolila ali kako 
drugače sankcionirala.
(f) Izdelke ali dele, ki so bili na kakršen koli način spremenjeni brez 
pisnega dovoljenja družbe Motorola. Iz garancije so izvzeti izdelki, ki so 
bili kakor koli spremenjeni do takšne mere, da družba Motorola ne more 
določiti, ali pogoji te garancije za določen izdelek veljajo. Slednje med 
drugim vključuje, vendar ni omejeno na (i) serijske številke, oznake z datumi 
in druge sisteme kodiranja proizvajalca, ki bi bili odstranjeni, spremenjeni ali 
izbrisani; (ii) neskladne ali podvojene serijske številke; ali (iii) poškodovane 
pečate oziroma druge pokazatelje nedovoljenih posegov.
Izdelka ne odpirajte ali poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite 
poškodbe, ki jih ta garancija ne pokriva.
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(g) Običajno obrabo ali drugega, nastalega zaradi običajnega staranja 
izdelka.
(h) Napake ali poškodbe izdelka zaradi kakršnih koli komunikacijskih 
storitev ali omrežij, na katere ste naročeni ali ki jih uporabljate.
(i) Vso programsko opremo, vključno z operacijskim sistemom, 
programsko opremo drugih proizvajalcev, programe in vse vrste druge 
programske opreme. Programska oprema, ki jo distribuira Motorola, je 
zagotovljena "KOT JE", "KOT JE RAZPOLOŽLJIVA", "Z VSEMI 
NAPAKAMI" in brez kakršne koli garancije. Omejena garancija ne velja za 
izdelke ali programsko opremo, ki je ni ustvarila družba Motorola, čeprav je 
priložena ali na prodaj s strojno opremo družbe Motorola, razen če to 
zahteva ustrezna lokalna zakonodaja.
(j) Izdelke, ki so bili prenovljeni, predelani ali obnovljeni, razen za izdelke, 
ki so bili popravljeni ali zamenjani v skladu s pogoji te omejene garancije.
Če so poškodbe izven obsega pokritosti z garancijo, so storitve za popravilo 
morda na voljo, vendar pa boste morali vse stroške, povezane s takim 
popravilom izven garancije, kriti vi.
Ali veljajo še kakšne omejitve?
• ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SO TA GARANCIJA IN 

Z NJO DOLOČENA PRAVNA SREDSTVA IZKLJUČNA TER 
NADOMEŠČAJO VSA DRUGA USTNA ALI PISNA, ZAKONSKO 
DOLOČENA, POSREDNA ALI NEPOSREDNA JAMSTVA IN PRAVNA 
SREDSTVA. NOBENO USTNO ALI PISNO ZAGOTOVILO, KI GA PODA 
MOTOROLA ALI KATERI KOLI PRODAJALCEV, POSREDNIK ALI 
DISTRIBUTER IZDELKOV, VKLJUČNO Z NJIHOVIMI ZAPOSLENIMI 
ALI PREDSTAVNIKI, NE BO POMENILO DODATNIH GARANCIJSKIH 
OBVEZNOSTI, POVEČALO OBSEGA ALI NA KAKRŠEN KOLI DRUG 
NAČIN SPREMENILO POGOJE TE OMEJENE GARANCIJE.

• ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, MOTOROLA 
IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI IN VSA ZAKONSKO DOLOČENA 
ALI NAKAZANA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, VENDAR NE SAMO 
JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA 
DOLOČEN NAMEN ALI O NEKRŠITVI TER VSA JAMSTVA O 
ODSOTNOSTI SKRITIH ALI PRIKRITIH NAPAK. ČE TAKŠNIH 
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ZAKONSKO PREDPISANIH ALI NAKAZANIH JAMSTEV NI MOGOČE 
ZAKONITO OVREČI, BODO V ZAKONSKEM OBSEGU OMEJENA NA 
IZRECNI GARANCIJSKI ROK, NAVEDEN V TEM DOKUMENTU, 
IZKLJUČNA PRAVICA UPORABNIKA PA BODO PRAVICE DO 
POPRAVILA, ZAMENJAVE ALI POVRAČILA STROŠKOV PO IZBIRI 
DRUŽBE MOTOROLA.

• ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, MOTOROLA NE 
JAMČI, DA UPRAVLJANJE KATEREGA KOLI IZDELKA ALI 
PROGRAMSKE OPREME, KI JIH ZAJEMA TA GARANCIJA, 
IZPOLNJUJE VAŠE ZAHTEVE, DELUJE V KOMBINACIJI S KATERO 
KOLI DRUGO STROJNO ALI PROGRAMSKO OPREMO ALI 
STORITVAMI DRUGIH PONUDNIKOV, DELUJE BREZ PREKINITEV 
ALI NAPAK, TVEGANJ ZA ALI TVEGANJA IZGUBE INFORMACIJ, 
PODATKOV, PROGRAMSKE OPREME ALI APLIKACIJ, KI JIH 
VSEBUJEJO, ALI DA BODO NAPAKE IZDELKOV ALI PROGRAMSKE 
OPREME ODPRAVLJENE.

• ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, MOTOROLA V 
NOBENEM PRIMERU, NA OSNOVI POGODBE, ODŠKODNINSKE 
ODGOVORNOSTI ALI DRUGE PRAVNE TEORIJE (VKLJUČNO Z 
MALOMARNOSTJO), NE ODGOVARJA ZA VRAČILO ŠKODE, KI 
PRESEGA NAKUPNO CENO IZDELKOV, ALI ZA KAKRŠNO KOLI 
NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO 
ALI ZA IZGUBO PRIHODKOV ALI DOBIČKA; IZGUBO POSLOVANJA; 
PREKINITEV POSLOVANJA; IZGUBO PRILOŽNOSTI; IZGUBO 
DOBREGA IMENA; IZGUBO UGLEDA; IZGUBO, POŠKODBO ALI 
OKVARO INFORMACIJ, PODATKOV, PROGRAMSKE OPREME ALI 
APLIKACIJ (VKLJUČNO S STROŠKI, POVEZANIMI Z 
OBNAVLJANJEM, PROGRAMIRANJEM ALI ŠIRJENJEM INFORMACIJ, 
PODATKOV, PROGRAMSKE OPREME ALI APLIKACIJ, SHRANJENIH 
NA ALI UPORABLJENIH Z IZDELKI DRUŽBE MOTOROLA, ALI 
KAKRŠNO KOLI NEZMOŽNOST VZDRŽEVANJA ZASEBNOSTI 
KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ ALI PODATKOV, SHRANJENIH NA TEH 
IZDELKIH); ALI DRUGO FINANČNO ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI 
BILA POVEZANA Z ZMOŽNOSTJO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE 
IZDELKOV.
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• NEKATERE DRŽAVE ALI PRISTOJNE SODNE OBLASTI NE 
DOVOLJUJEJO OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI ZA 
NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI IZKLJUČITVE ALI 
OMEJITVE DOLŽINE VELJAVNOSTI NAKAZANE GARANCIJE ALI 
OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ODŠKODNIN ZA TELESNE POŠKODBE, 
KI SO POSLEDICA MALOMARNOSTI, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI 
IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. TA GARANCIJA VAM 
PODELJUJE DOLOČENE PRAVNE PRAVICE, POLEG TEGA PA IMATE 
MORDA TUDI DRUGE PRAVICE, ODVISNE OD DRŽAVE ALI 
PRISTOJNE SODNE OBLASTI.

• VARNOSTNO KOPIRANJE PODATKOV: VSE INFORMACIJE, 
PODATKI, PROGRAMSKA OPREMA ALI DRUGE APLIKACIJE, 
VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA, OSEBNIMI STIKI, 
ADRESARJI, SLIKAMI, GLASBO IN IGRAMI BODO MED POSTOPKI 
POPRAVILA IZBRISANI IN JIH MOTOROLA NE BO MOGLA ZNOVA 
NAMESTITI. DA BI SE IZOGNILI IZGUBI TAKIH INFORMACIJ, 
PODATKOV, PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGIH APLIKACIJ, 
USTVARITE VARNOSTNO KOPIJO, PREDEN IZDELEK DOSTAVITE V 
GARANCIJSKI SERVIS. ODSTRANITE VSE ZAUPNE, LASTNIŠKE ALI 
ZASEBNE PODATKE IN ONEMOGOČITE VSA VARNOSTNA GESLA. 
ZA PONOVNO NAMESTITEV VSEH TAKŠNIH INFORMACIJ, 
PODATKOV, PROGRAMSKE OPREME, DRUGIH APLIKACIJ ALI 
GESEL STE ODGOVORNI SAMI. MOTOROLA IN/ALI NJENI 
POOBLAŠČENI SERVISI NISO ODGOVORNI ZA IZGUBO ALI 
ZLORABO KAKRŠNIH KOLI PODATKOV, DATOTEK, VSEBINE, 
APLIKACIJ IN PROGRAMOV, KO IZDELEK DOSTAVITE NA 
GARANCIJSKI SERVIS. VAŠ ALI NADOMESTNI IZDELEK BOSTE 
PREJELI V STANJU, KOT JE BIL KONFIGURIRAN OB PRVOTNEM 
NAKUPU, Z MOŽNOSTJO USTREZNIH POSODOBITEV 
PROGRAMSKE OPREME. MOTOROLA LAHKO KOT DEL 
GARANCIJSKEGA SERVISA NAMESTI POSODOBITVE 
OPERACIJSKEGA SISTEMA, KI LAHKO PREPREČUJEJO, DA BI 
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LAHKO OPERACIJSKI SISTEM IZDELKA POVRNILI NA STAREJŠO 
RAZLIČICO. KOT POSLEDICA POSODOBITVE OPERACIJSKEGA 
SISTEMA PROGRAMI DRUGIH PROIZVAJALCEV, NAMEŠČENI V 
IZDELKU, MORDA NE BODO ZDRUŽLJIVI ALI DELOVALI Z 
IZDELKOM. MOTOROLA IN NJENI POOBLAŠČENI SERVISI NISO 
ODGOVORNI ZA IZGUBO ALI NEZMOŽNOST UPORABE TAKIH 
INFORMACIJ, PODATKOV, PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGIH 
APLIKACIJ.

• OPOZORILO O ODKLEPANJU PROGRAMA ZA NALAGANJE 
OPERACIJSKEGA SISTEMA ALI OPERACIJSKEGA SISTEMA 
NAPRAVE: MOTOROLA MOČNO ODSVETUJE SPREMINJANJE 
OPERACIJSKEGA SISTEMA, KAR VKLJUČUJE ODKLEPANJE 
PROGRAMA ZA NALAGANJE OPERACIJSKEGA SISTEMA, 
POVEČEVANJE RAVNI NADZORA NAD NAPRAVO ALI UPORABO 
RAZLIČICE OPERACIJSKEGA SISTEMA, KI JE NISO ODOBRILI 
MOTOROLA IN NJENI PARTNERJI. TAKE SPREMEMBE LAHKO 
TRAJNO POŠKODUJEJO IZDELEK IN POVZROČIJO NEVARNO 
UPORABO ALI OKVARO IZDELKA. V TAKIH PRIMERIH TA 
GARANCIJA NE BO POKRIVALA NITI IZDELKA, NITI POŠKODB, KI 
SO POSLEDICA TAKIH DEJANJ.

• POMEMBNE INFORMACIJE KOMISIJE FCC: NA IZDELKU NE SMETE 
OPRAVLJATI ALI OMOGOČATI SPREMEMB, KI BI VPLIVALE NA 
DODELITEV POOBLASTILA ZA OPREMO KOMISIJE FCC. 
DODELITEV KOMISIJE FCC TEMELJI NA EMISIJAH, MODULACIJI IN 
ODDAJNIH LASTNOSTI IZDELKA, KAR VKLJUČUJE: RAVNI MOČI, 
FREKVENCE IN PASOVNE ŠIRINE DELOVANJA, RAVNI SAR, 
OBDOBJA DELOVANJA, NAČINE ODDAJANJA (NA PRIMER CDMA, 
GSM) IN PREDVIDEN NAČIN UPORABE IZDELKA (NA PRIMER KAKO 
IZDELEK DRŽATI ALI UPORABLJATI V BLIŽINI TELESA). 
SPREMEMBA KATEREGA KOLI OD TEH DEJAVNIKOV BO 
RAZVELJAVILA DOVOLJENJE KOMISIJE FCC. UPORABA 
ODDAJNEGA IZDELKA BREZ VELJAVNEGA DOVOLJENJA NI 
ZAKONITA.
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 Avtorske pravice in blagovne znamke
www.motorola.com
Nekatere funkcije, storitve in aplikacije so odvisne od omrežja, zato niso 
povsod na voljo; zanje lahko veljajo drugačni pogoji oziroma so zanje 
zaračunani dodatni stroški. Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega 
operaterja.
Vse funkcije, načini delovanja in drugi tehnični podatki izdelka ter 
informacije v tem priročniku temeljijo na najnovejših podatkih, ki so na voljo 
in veljajo za točne v času tiskanja. Motorola si pridržuje pravico do 
spremembe vseh informacij ali tehničnih podatkov brez predhodnega 
opozorila ali odgovornosti.
Opomba: slike v tem priročniku so navedene samo kot primer.
MOTOROLA in stilizirani logotip M sta blagovni znamki ali registrirani 
blagovni znamki družbe Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, logotip 
Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, 
Picasa, Google Books, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, 
Google Places, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android in 
Android Market so blagovne znamke družbe Google, Inc. Vsa druga imena 
izdelkov in storitev so last njihovih posameznih lastnikov.
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Vse pravice pridržane.
Pozor: Motorola ne prevzema odgovornosti za spremembe/prilagoditve 
oddajno-sprejemne enote.
ID izdelka: Motorola MOTOLUXE™
Manual Number: 68016713022
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