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Blagovne znamke in dovoljenja 

, , in  so blagovne znamke ali 
registrirane blagovne znamke Huawei Technologies Co., Ltd. 

Ostale blagovne znamke, izdelki, storitve in omenjena imena 
podjetij so last njihovih cenjenih lastnikov. 

 

BREZ JAMSTVA 
VSEBINA TEGA PRIROČNIKA JE NA VOLJO “TAKA KOT JE”. 
RAZEN KOT JE ZAHTEVANO Z VELJAVNIMI ZAKONI, NI 
DANO NOBENO JAMSTVO KATEREKOLI OBLIKE, NITI 
IMPLICITNO NITI EKSPLICITNO, VKLJUČNO Z (VENDAR NE 
OMEJENO NA) NAZNAČENA JAMSTVA ZA PRODAJO IN 
PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NA PRAVILNOST, 
ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA PRIROČNIKA. 

KOT JE NAJVEČ DOVOLJENO Z VELJAVNIMI ZAKONI, V 
NOBENEM PRIMERU HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
NE ODGOVARJA ZA POSEBNE, INCIDENTNE, INDIREKTNE 
ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ALI IZGUBO DOBIČKA, POSLA, 
PROMETA, PODATKOV, DOBREGA IMENA ALI 
PRIČAKOVANEGA PRIHRANKA. 
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1  Spoznavanje telefona 

Vaš telefon 
Naslednja slika prikazuje videz vašega telefona. 
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1 Svetilka 10 Mikrofon 

2 Slušalka 11 Številčne tipke 

3 Priključek za polnjenje 12 Tipka za konec/vklop 

4 Zaslon 13 Tipka Ime 2 

5 Tipka za glasnost/drsenje 14 Tipka za potrditev 

6 Navigacijske tipke 15 Tipka za zaklep 
tipkovnice 
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7 Tipka Ime 1 16 Tipka za svetilko 

8 Tipka SOS 17 Slušalke 

9 Tipka za klic/sprejem   

 

Tipke in funkcije 
 

Pritisnite ... Za ... 

 

 Začetek klica prek kartice SIM (Subscriber 
Identity Module). 

 Sprejem klica. 
 Dostop do Vsi klici v stanju pripravljenosti. 

 

 Vklop ali izklop telefona (pritisnite in držite 
tipko približno 3 sekunde). 

 Zaključek ali zavrnitev klica. 
 Vrnitev v stanje pripravljenosti. 

 

 Izbiro možnosti, prikazane v spodnjem 
levem kotu zaslona. 

 Dostop do Ime 1 v stanju pripravljenosti. 

 

 Izbiro možnosti, prikazane v spodnjem 
desnem kotu zaslona. 

 Dostop do Ime 2 v stanju pripravljenosti. 

 

 Dostop do glavnega menija v stanju 
pripravljenosti. 

 Potrditev izbire. 
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Pritisnite ... Za ... 

 

 Dostop do Koledar (pritisnite ) v 
stanju pripravljenosti. 

 Dostop do Alarm (pritisnite ) v stanju 
pripravljenosti. 

 Dostop do Prejeto (pritisnite ) v stanju 
pripravljenosti. 

 Dostop do Telefonski Imenik (pritisnite ) 
v stanju pripravljenosti. 

 Prilagajanje navigacijskih tipk. Vstopite v 
glavni meni in izberite Nastavitve > 
Nastavitve Telefona > Nastavitev smerne 
tipke. 

 

Prilagoditev glasnosti med klicanjem, 
poslušanjem FM radia ali predvajanjem glasbe. 

 

Dostop do SOS v katerem koli načinu. 

 

Vklop ali izklop svetilke v katerem koli načinu. 

 

Zaklep ali odklep tipkovnice v stanju 
pripravljenosti. 
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Pritisnite ... Za ... 

 
 Vnos številke 0 ali presledka. 
 Dostop do Lupa v stanju pripravljenosti 

(pritisnite in držite tipko približno 3 sekunde). 

 
do 

 

 Vnos številk, črk in simbolov. 
 Klicanje glasovne pošte v stanju pripravljenosti 

(pritisnite in držite tipko  približno 3 
sekunde). 

 Hitro klicanje telefonskih številk v stanju 
pripravljenosti (pritisnite in držite eno izmed 

tipk od  do  za 
približno 3 sekunde). 

 Izbiro možnosti, označene z ustrezno številko. 

 

 Vnos * (pritisnite tipko enkrat), + (pritisnite 
tipko dvakrat), P (pritisnite tipko trikrat) ali W 
(pritisnite tipko štirikrat) v načinu 
pripravljenosti. 

 Prikaz seznama simbolov v načinu urejanja. 
 Dostop do FM Radio v stanju pripravljenosti 

(pritisnite in držite tipko približno 3 sekunde). 

 

 Vnos #. 
 Preklop med načini vnašanja besedila in 

načinom urejanja. 
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Ikone na zaslonu 
 

Ikona Označuje … 

 Moč signala. 

 Signal za splošno paketna radijska storitev (GPRS). 

 
Samo zvonjenje omogočeno. 

 
Samo vibriranje omogočeno. 

 
Vibriranje in zvonjenje omogočeno. 

 
Vibriranje, nato zvonjenje omogočeno. 

 
Aktiviran profil Tiho. 

 
Aktiviran profil Slušalke. 

 
Zgrešeni klic(i). 

 
Posredovanje klicev omogočeno. 

 
Novo(a) besedilno(a) sporočilo(a). 

 
Novo(a) večpredstavnostno(a) sporočilo(a). 

 
Alarm(i) omogočen(i). 

 
Tipkovnica zaklenjena. 

 Napolnjenost baterije. 
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Ikona Označuje … 

 
Bluetooth aktiviran. 

 

2  Uvod 

Vstavljanje kartic SIM in baterije 
Pri vstavljanju kartice SIM pazite, da je območje z zlatimi 
kontakti obrnjeno navzdol in da je prirezani rob kartice SIM 
poravnan s tistim na reži. 

 

Odstranjevanje kartic SIM in baterije 
Pred odstranjevanjem baterije in kartice SIM preverite, ali je 
telefon izklopljen. 
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Vstavljanje kartice microSD 
Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice microSD 
izklopite telefon. Ko telefon ponovno vklopite, ta 
označuje, ali ste kartico microSD pravilno vstavili. 

 

Kapaciteto pomnilnika telefona lahko razširite tako, da vstavite 
kartico microSD. Ko vstavljate kartico microSD, pazite, da je 
območje z zlatimi kontaktni obrnjeno navzdol. 

 

Polnjenje baterije 
1. Polnilni kabel priključite na priložen polnilnik in v polnilno 

režo na telefonu. 

2. Priključite polnilnik v vir napajanja. 

3. Počakajte, da se baterija popolnoma napolni. 

kramar
Highlight
kontakti
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Med polnjenjem je prikazana animirana ikona za polnjenje. 
Ko ikona polnjenja ni več animirana, je baterija popolnoma 
napolnjena. 

4. Odklopite polnilnik iz vira napajanja in nato še kabel USB iz 
telefona. 

Navigacija po glavnem meniju 
1. Za dostop do glavnega menija iz stanja pripravljenosti 

pritisnite . 

2. Pritisnite  za pomik do želene aplikacije in pritisnite 

 (V redu) ali  za dostop do te aplikacije. 

3. Pritisnite  ali  za pomik do želene možnosti in 

pritisnite  (V redu) ali  za dostop do te 
možnosti. 

4. Pritisnite  (Nazaj) za vrnitev v prejšnji meni ali 

za vrnitev v stanje pripravljenosti. 

Zaklep telefona 
Zaklep telefona preprečuje nepooblaščeno uporabo telefona. 
Privzeto je zaklep telefona onemogočen. Ko zaklep telefona 
omogočite, morate ob vsakem vklopu telefona vnesti kodo za 
odklep telefona. Prednastavljena koda za odklep telefona je 
1234. To kodo lahko spremenit v kakršen koli niz štirih do 
osmih številk. 

Če pozabite kodo za odklep telefona, se posvetujte z operaterjem. 
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PIN in PUK 
Osebna identifikacijska številka (PIN) preprečuje nepooblaščeno 
uporabo kartice SIM. Koda za odblokiranje PIN (PUK) odklene 
blokirano kodo PIN. Kodi PIN in PUK dobite s kartico SIM. Za 
več informacij se obrnite na svojega operaterja. 

Omogočanje zaklepa PIN: 

1. Pritisnite  in izberite Nastavitve > Varnostne 
nastavitve > Varnost za kartico SIM > Zakleni PIN. 

2. Vnesite PIN in pritisnite  (V redu) ali . 

Če večkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, vas 
telefon pozove k vnosu kode PUK. 

Če večkrat zaporedoma vnesete napačno kodo PUK, bo 
kartica SIM postala trajno neveljavna. V tem primeru se obrnite 
na operaterja za novo kartico SIM. 

Zaklepanje in odklepanje tipkovnice 

Za zaklep tipkovnice v stanju pripravljenosti pomaknite  

navzgor ali navzdol. Za odklep tipkovnice pomaknite  
v nasprotno stran. 

Če je funkcija Samodejno zaklepanje tipkovnice omogočena 
in je telefon določen čas že v stanju pripravljenosti, telefon 
samodejno zaklene tipkovnico. 

 
Če je tipkovnica zaklenjena, lahko pritisnete  za 
sprejem klica ali za klic v sili. 
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Urejevalec Datotek 
Urejevalec Datotek upravlja z večpredstavnostnimi datotekami, 
shranjenimi v telefonu ali na kartici microSD. S pomočjo 
aplikacije Urejevalec Datotek lahko prikažete velikost in datum 
ustvarjanja slik ali zvočnih posnetkov ter odpirate 
večpredstavnostne datoteke. 

3  Glasovne storitve 

Klicanje 
1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko. 
 Če želite poklicati mednarodno številko, dvakrat pritisnite 

 za vnos znaka plus (+). Nato vnesite kodo države ali 
regije, območno številko in telefonsko številko. 

 Če želite poklicati podaljšano številko, vnesite telefonsko 

številko, trikrat pritisnite  za vnos P, nato pa vnesite 
podaljšek številke. 

2. Pritisnite  za klicanje. 

3. Pritisnite , da končate klic. 

  Klic lahko sprožite tudi prek dnevnika klicanja, stikov 
ali zaslona za sporočanje. 

 Med klicem lahko pritisnete tipko za glasnost in 
prilagodite glasnost klica. 
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Sprejemanje klica 
Ob dohodnem klicu, lahko: 

 Pritisnete  za sprejem klica. 

 Pritisnete  za zavrnitev ali končanje klica. 

 Pritisnete  (Opcije) in izberete Sprejmi za sprejem 
klica. 

 Pritisnete  (Tiho) za utišanje zvonjenja, nato pa 

ponovno pritisnete  (Zavrni) za zavrnitev klica. 

Če je funkcija Vse tipke omogočena, lahko za sprejem klica 

pritisnete katero koli tipko, razen  in . 

SOS 
Do SOS lahko dostopate kadar koli, in sicer tako, da potisnete 

 navzgor. Po 13-sekundnem alarmu bo telefon samodejno 
poslal sporočilo na prvo številko, ki je navedena na seznamu s 
številkami sorodnikov. Privzeto sporočilo za pošiljanje je 
naslednje: Prosim za pomoč! (avtomatično sporočilo) Ko je 
sporočilo poslano, telefon samodejno začne klicati številko 
sorodnika. Če prve številke ni mogoče dobiti, bo telefon klical 
naslednjo številko na seznamu sorodnikov. Telefon bo 
nadaljeval s klicanjem številk na seznamu sorodnikov, dokler 
ne bo klic sprejet. 

 Če pritisnete tipko SOS navzgor, telefon sproži alarm. 
Alarm bo trajal 13 sekund, vendar ga lahko kadar koli 
ročno ustavite. 
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Ime 1/2 
V stanju pripravljenosti pritisnite tipko Ime 1 ali Ime 2 in 
pritisnite  za izbiro Telefonska številka sorodnika > 
Dodaj > Vnesi številko / Dodaj iz mape »Stiki«. Po izbiri 
želene številke pritisnite  in shranite nastavitve. 

 Če želite nastaviti Telefonska številka sorodnika, 
pritisnite  in izberite Negovalec > Pokliči 
sorodnika > Telefonska številka sorodnika > Dodaj > 
Vnesi številko / Dodaj iz mape »Stiki«. 

 

4  Vnos besedila 

Sprememba načina vnosa besedila 
Indikator trenutnega načina vnosa besedila je prikazan v 

zgornjem levem kotu zaslona. Pritisnite  za 
spremembo načina vnosa besedila. 

Indikator Način vnosa besedila 
SL, sl, Sl, ABC, abc in 
Abc 

Načini vnosa za večkraten pritisk 

s SL, s sl, s Sl, s ABC, 
s abc in s Abc 

Načini vnosa s predvidevanjem 

123 Način vnosa številk 
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 Enkrat pritisnite  (Očisti) za izbris zadnjega 

vnesenega znaka, ali pa pritisnite in držite  
(Očisti) približno 3 sekunde in izbrišite vse znake. 

 Pri načinu vnašanja besedila z večkratnim pritiskom, 

enkrat pritisnite  za vnos presledka in dvakrat 
za vnos 0. 

 

Vnos besede 
 Za vnašanje besede v načinu z večkratnim pritiskom 

uporabite tipke z ustreznimi črkami in jih zaporedno 
pritiskajte ter tako vnesite želeno besedo. 

 Vnašanje besede v načinu s predvidevanjem: 

1. Enkrat pritisnite vsako tipko, ki ustreza posamezni črki 
želene besede. 

 Telefon prikaže besede, ki ustrezajo vnesenemu zaporedju 
tipk. 

2. Z navigacijskimi tipkami izberite želeno besedo. 

3. Pritisnite  za vnos besede. 

Vnašanje številk 
Preklopite v način za vnašanje številk in pritisnite tipko z 
ustrezno številko. 

Vnašanje simbolov 

1. Pritisnite  za prikaz seznama simbolov. 
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2. S pomočjo tipke  se pomaknite na želeni simbol. 

3. Pritisnite  za vnos simbola. 

5  Sporočila 

Pisanje in pošiljanje besedilnega sporočila 
1. Pritisnite  in izberite Sporočila > Napiši sporočilo > 

Sporočilo. 

2. Napišite sporočilo. 

3. Pritisnite  (Opcije), izberite Pošlji na, nato pa 
vnesite telefonsko številko prejemnika ali ga dodajte iz 
aplikacije Telefonski Imenik. 

Če želite dodati več prejemnikov, ponovite ta korak. 

4. Pomaknite se na želenega prejemnika in pritisnite  
(Opcije) za prikaz naslednjih možnosti: 

 Pošlji: pošlje sporočilo prejemniku. 
 Uredi prejemnika: omogoča spreminjanje prejemnika. 
 Odstrani prejemnika: odstrani prejemnika sporočila. 
 Odstrani vse prejemnike: odstrani vse prejemnike 

sporočila. 
 Shrani med osnutke: shrani sporočilo v mapo Osnutki. 

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnega 
sporočila 
1. Pritisnite  in izberite Sporočila > Napiši sporočilo > 

Multimedijsko sporočilo. 
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2. Uredite vsebino sporočila. 

Sporočilu lahko dodate slike, zvočne posnetke in priponke. 
Lahko si ogledate predogled sporočila, mu dodate več 
diapozitivov in nastavite interval premora med dvema 
diapozitivoma. 

3. Pritisnite  (Opcije), izberite Pošlji na, nato pa 
vnesite telefonsko številko prejemnika ali ga dodajte iz 
aplikacije Telefonski Imenik. 

Če želite dodati več prejemnikov, ponovite ta korak. 

4. Pomaknite se na želenega prejemnika in pritisnite  
(Opcije) za prikaz naslednjih možnosti: 

 Pošlji: pošlje sporočilo prejemniku. 
 Možnosti pošiljanja: omogoča nastavljanje možnosti 

pošiljanja. 
 Uredi prejemnika: omogoča spreminjanje prejemnika. 
 Odstrani prejemnika: odstrani prejemnika sporočila. 
 Odstrani vse prejemnike: odstrani vse prejemnike 

sporočila. 
 Spremeni v »Kp«: kopija sporočila prejemniku. 
 Spremeni v »Skp«: skrita kopija sporočila prejemniku. 
 Shrani med osnutke: shrani sporočilo v mapo Osnutki. 
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  Če želite preveriti, ali je storitev pošiljanja 
večpredstavnostnih sporočil (MMS) na voljo in kako se 
nanjo naročiti, stopite v stik s svojim operaterjem. 

 Večpredstavnostna sporočila odpirajte previdno. 
Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko 
vsebujejo viruse in zlonamerno programsko opremo, ki 
lahko poškoduje telefon. 

 Za konfiguracijo omrežnih nastavitev, ki jih je določil 
operater, pritisnite  in izberite Internet > 
Podatkovni račun > Dodaj račun, nato pa izberite 
Sporočila > Nastavitve sporočila > Multimedijsko 
sporočilo > Podatkovni račun > V redu. 

 

6  Telefonski Imenik 

Ustvarjanje stika 
1. Pritisnite  in izberite Telefonski Imenik > Dodaj Nov 

Vnos. 

2. Izberite V SIM ali V Telefon in tako shranite stik. 

3. Urejanje informacij o stiku. 

4. Pritisnite  ali  (Da) in tako shranite stik. 

Iskanje stika 
1. Pritisnite  in izberite Telefonski Imenik. 

2. V iskalno polje vnesite prvo črko imena stika. 

Prikazali se bodo stiki, katerih ime se začne s tisto črko. 
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7  Multimediji 

FM Radio 
Telefon ima vgrajeno anteno, zato lahko radio poslušate brez 
priklopa slušalk. 

1. Pritisnite  in izberite Multimediji > FM Radio za dostop 
do radia s frekvenčno modulacijo (FM). 

2. Na zaslonu FM-radia: 

 Pritisnite  za vklop ali izklop FM-radia. 

 Pritisnite ,  ali  za prilagoditev glasnosti. 

 Pritisnite  ali  za preklop na prejšnjo ali naslednjo 
postajo. 

 Pritisnite  (Opcije) za prikaz možnosti, kot so 
Seznam kanalov, Ročni Vnos, Nastavi Avto Iskanje, 
Nastavitve, Snemanje, Prilaganje in Seznam Datoteke. 

Kamera 
1. Pritisnite  in izberite Multimediji > Kamera za zagon 

kamere. 

2. Pritisnite  (Opcije) za ogled slik ali konfiguracijo 
ustreznih nastavitev. 

3. Pritisnite  za zajem slike. 



18 

4. Pritisnite  (Opcije) za pošiljanje ali brisanje slike, ali 

pa pritisnite  (Nazaj) in sliko shranite. 

Album s slikami 
1. Pritisnite  in izberite Multimediji > Album s slikami, da 

odprete album s slikami. 

2. Pritisnite  za ogled slik. 

3. Pritisnite  (Opcije) za prikaz možnosti, kot so 
Poglej, Podatki o sliki, Pošlji, Napiši Sporočilo, 
Preimenuj, Zbriši, Razvrsti po, Zbriši vse Datoteke in 
Pomnilnik. 

Avdio Predvajalec 
1. Pritisnite  in izberite Multimediji > Avdio Predvajalec. 

2. Izberite zvočni posnetek. 

3. Pritisnite  za predvajanje posnetka. 
 Med predvajanjem posnetka: 

 Pritisnite  za premor ali nadaljevanje. 
 Pritisnite  ali  za prilagoditev glasnosti. 

 Pritisnite in držite  ali , če želite posnetek prevrteti 
nazaj ali naprej. 

 Pritisnite  ali  za vrnitev na prejšnji ali preskok na 
naslednji posnetek. 
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4. Če je funkcija Predvajaj Okilje omogočena, pritisnite 

 (Nazaj) za izhod iz zaslona predvajalnika glasbe in 
predvajanje posnetka v ozadju. 

Video Rekorder 
1. Pritisnite  in izberite Multimediji > Video Rekorder za 

zagon video snemalnika. 

2. Pritisnite  (Opcije) za konfiguracijo ustreznih 
nastavitev. 

3. Pritisnite  za začetek snemanja videoposnetka. 

4. Pritisnite  in nato  (Da), da shranite 
videoposnetek. 

Video Predvajalec 
1. Pritisnite  in izberite Multimediji > Video Predvajalec 

za zagon predvajalnika videa. 

2. Izberite videoposnetek. 

3. Pritisnite  za začetek predvajanja videoposnetka. 

4. Pritisnite  (Opcije) za prikaz možnosti, kot so 
Predvajaj, Pošlji, Preimenuj, Zbriši, Zbriši vse Datoteke, 
Razvrsti po in Pomnilnik. 

Snemalec Zvoka 
1. Pritisnite  in izberite Multimediji > Snemalec Zvoka. 

2. Pritisnite  (Opcije) in izberite Novo Snemanje. 
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Med snemanjem lahko pritisnete  ali  za premor 
oz. nadaljevanje. 

3. Pritisnite  (Ustavi) za prekinitev snemanja. 

8  Negovalec 

Pokliči sorodnika 
 Pritisnite  in izberite Negovalec > Pokliči sorodnika > 

Samodejno odgovori > Nastavitve > Vklopi/izklopi > 
Vključi / Izključi. 

 Če je funkcija Samodejno odgovori vklopljena, nastavite čas 
za samodejni odgovor. Pritisnite  in izberite Negovalec > 
Pokliči sorodnika > Samodejno odgovori > Nastavitve > 
Ura. Nato izberite 5 sekund, 20 sekund, 30 sekund ali 40 
sekund. 

Lupa 
 Pritisnite  in izberite Negovalec > Lupa. Lahko tudi 

pritisnete , izberete Nastavitve > Nastavitve Telefona > 
Nastavitev smerne tipke in pritisnete  ali , da 
nastavite tipko gor, dol, levo ali desno kot bližnjico za 
funkcijo Lupa. 

 Pritisnite  in izberite Negovalec > Lupa, nato pritisnite 

 za približno 3 sekunde, ali pritisnite želeno smerno 
tipko za aktivacijo lupe. Med uporabo lupe uporabite tipki 

 in  za prilagajanje povečave. 
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9  Bluetooth 
Vaš telefon podpira funkcijo Bluetooth. Omogoča vam 
sinhronizacijo podatkov med telefonom in osebnim 
računalnikom (PC), izmenjavo datotek z drugimi napravami 
Bluetooth in povezavo slušalke Bluetooth s telefonom. 

 Funkcijo Bluetooth lahko vklopite prek nastavitev 
Bluetooth. 

 

Povezava slušalke Bluetooth s telefonom 
1. Pritisnite  in izberite Organizator > Bluetooth > 

Aktiviraj Bluetooth > Vključi za vklop funkcije Bluetooth. 

2. Izberite Poišči prostoročno napravo za iskanje 
razpoložljivih slušalk Bluetooth. 

3. Pomaknite se na želeno slušalko Bluetooth in pritisnite 

 (Poveži). 

4. Vnesite geslo za vzpostavitev povezave med slušalko 
Bluetooth in telefonom. 

Ko je slušalka Bluetooth povezana s telefonom, se na zaslonu 
prikaže ikona slušalke, ki prikazuje pripravljenost slušalke na 
uporabo. 

 Slušalka Bluetooth ni vključena v paket in jo morate 
kupiti ločeno. 
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Prenos podatkov 
1. Pritisnite  in izberite Organizator > Bluetooth > 

Aktiviraj Bluetooth > Vključi za vklop funkcije Bluetooth. 

2. Izberite Poišči napravo Bluetooth za iskanje razpoložljivih 
naprav Bluetooth. 

3. Pomaknite se na želeno napravo Bluetooth in pritisnite 

 (Poveži). 

Ko prvič vzpostavljate povezavo med vašim telefonom in 
drugo napravo, potrebujete geslo. 

4. Izmenjava datotek med telefonom in drugo napravo Bluetooth. 

10  WAP 
Telefon lahko uporabljate za dostop do spletnih strani in storitev, 
ki podpirajo protokol za prilagajanje mobilni telefoniji (WAP). Za 
brskanje po straneh WAP morate biti pri operaterju naročeni na 
ustrezno storitev in konfigurirati ustrezne nastavitve na telefonu. 

Za podrobnosti o storitvah in stroških se obrnite na operaterja. 

Omrežne nastavitve 
Za dostop do strani WAP prek telefona, morate najprej nastaviti 
podatkovni račun in parametre WAP. 

Nastavitev profila povezave 

1. Pritisnite  in izberite Internet > Podatkovni račun. 

2. Izberite vrsto omrežja, pritisnite  (Opcije) in izberite 
Dodaj račun. 

3. Pritisnite  (V redu) in izberite Da, da shranite 
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nastavitve. 

Nastavitev profila WAP 

1. Pritisnite  in izberite Internet > WAP > Nastavitve > 
Podatkovni račun. 

2. Izberite operaterja in pritisnite  (V redu). 

Povezovanje z omrežjem 
1. Pritisnite  in izberite Internet > WAP > Vnesi Naslov. 

2. Vnesite naslov (URL) želene spletne strani. 

3. Pritisnite  (Opcije) in izberite Končano za dostop 
do spletne strani. 

11  Opozorila in previdnostni ukrepi 
To poglavje vsebuje pomembne informacije v zvezi z navodili 
za uporabo va e naprave. Prav tako vsebuje informacije o tem, 
kako napravo uporabljati varno. Pozorno preberite te informacije, 
preden začnete napravo uporabljati. 

Elektronska naprava 
Izključite napravo, kadar je uporaba naprave prepovedana. 
Naprave ne uporabljajte, če to povzroči nevarnost ali 
interference z drugimi elektronskimi napravami. 

Medicinska oprema 
 Upoštevajte pravila in predpise bolnišnic oz. zdravstvenih 

ustanov. Naprave ne uporabljajte, kadar je uporaba naprave 
prepovedana. 

 Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med 
napravo in srčnim spodbujevalnikom ohranjate razdaljo 
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najmanj 15 cm in tako preprečite možno interferenco s 
srčnim spodbujevalnikom. Če uporabljate srčni spodbujevalnik, 
uporabljajte napravo na nasprotni strani spodbujevalnika in 
je ne nosite v sprednjem žepu. 

Potencialno eksplozivno okolje 
Izklopite napravo na vseh območjih s potencialno eksplozivno 
atmosfero ter ravnajte v skladu z vsemi oznakami in navodili. 
Območja, ki lahko imajo potencialno eksplozivno atmosfero, 
vključujejo območja, na katerih bi vam običajno svetovali, da 
izključite motor vozila. Sprožitev iskric na tovrstnih območjih 
lahko povzroči eksplozijo ali požar, kar lahko ima za posledico 
telesne poškodbe ali celo smrt. Ne vklapljajte naprave na 
mestih za oskrbo z gorivom, kot so bencinske črpalke. 
Ravnajte v skladu z omejitvami o uporabi radio opreme v 
skladiščih goriva, na krajih skladiščenja in distribucije ter v 
kemičnih tovarnah. Poleg tega upoštevajte omejitve na 
območjih, kjer se izvajajo postopki razstreljevanja. Pred 
uporabo naprave preverite, ali se nahajate na območju s 
potencialno eksplozivno atmosfero, kar je pogosto, vendar ne 
vedno jasno označeno. Tovrstna mesta vključujejo podpalubja, 
območja za prenos ali skladiščenje kemikalij ter območja, kjer 
zrak vsebuje kemikalije ali delce, kot so zrna, prah ali kovinski 
prah. Proizvajalce vozil na utekočinjen naftni plin (kot sta 
propan ali butan) vprašajte, ali je uporaba naprave v njihovi 
bližini varna. 

Varnost v cestnem prometu 
Upoštevajte lokalne zakone in predpise glede uporabe naprave. 
Če napravo uporabljate med vožnjo, poleg tega upoštevajte 
naslednje smernice: 
 osredotočite se na vožnjo. Vaša glavna odgovornost je, da 

vozite varno. 
 Naprave med vožnjo ne držite v roki. Uporabljajte dodatke 

za prostoročno telefoniranje. 
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 če želite poklicati ali sprejeti klic, parkirajte vozilo ob cesti, 
preden uporabite telefon. 

 Radiofrekvenčni signali lahko vplivajo na elektronske 
sisteme motornih vozil. Za več informacij se obrnite na 
proizvajalca vozil. 

 Naprave v motornem vozilu ne odlagajte na zračno blazino 
ali na območje, kjer se zračna blazina lahko razpre. V 
nasprotnem primeru vas lahko naprava poškoduje zaradi 
močne sile ob sprožitvi zračne blazine. 

 Ne uporabljajte naprave med poletom z letalom. Pred 
vkrcanjem izklopite napravo. Uporaba brezžičnih naprav na 
letalu lahko povzroči nevarnost za delovanje letala ter 
prekine brezžično telefonsko omrežje. Prav tako se lahko 
šteje kot nezakonito. 

Okolje uporabe 
 Naprave ne uporabljajte in ne polnite v prašnih, vlažnih in 

umazanih območjih oziroma območjih z magnetnimi polji. V 
nasprotnem primeru lahko pride do okvare vezja. 

 Naprava je v skladu z radiofrekvenčnimi specifikacijami, če jo 
uporabljate blizu ušesa ali na razdalji 1,5 cm od vašega telesa. 
Prepričajte se, da dodatki naprave, kot sta na primer torbica in 
tok, niso sestavljeni iz kovinskih delov. Napravo držite 1,5 cm 
od telesa, da bo v skladu s prej navedeno zahtevo. 

 V nevihtnem vremenu ne uporabljajte naprave med 
polnjenjem baterije, da preprečite možne nevarnosti zaradi 
udara strele. 

 Med pogovorom se ne dotikajte antene. Dotikanje antene 
vpliva na kakovost klica in povzroči povečanje porabe 
energije. Posledično se čas pogovorov in čas stanja v 
pripravljenosti skrajšata. 

 Med uporabo naprave upoštevajte lokalne zakone in 
predpise ter zasebnost in zakonske pravice drugih. 
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 Med polnjenjem naprave mora biti temperatura prostora 
med 0 °C in 40 °C. Za uporabo naprave, ki jo napaja baterija, 
morate vzdrževati temperaturo prostora med 0 °C in 40 °C. 

Preprečevanje poškodb sluha 
Če uporabljate slušalke pri visoki glasnosti, lahko to povzroči 
okvaro sluha. Da bi zmanjšali tveganje poškodb sluha, znižajte 
glasnost slušalk na varno in udobno raven. 

Varnost za otroke 
Upoštevajte vse previdnostne ukrepe, ki se nanašajo na 
varnost otrok. Če dovolite, da se otrok igra s telefonom ali 
njegovimi dodatki, kar lahko vključuje delce, ki jih je mogoče 
ločiti od naprave, to lahko predstavlja nevarnost kot tudi 
možnost zadušitve. Napravo in dodatke shranjujte izven 
dosega majhnih otrok. 

Dodatki 
Uporabljajte samo dodatke proizvajalca. Uporaba dodatkov 
drugih proizvajalcev ali prodajalcev s tem modelom telefona 
lahko razveljavi vsa dovoljenja ali garancije, ki veljajo za 
napravo ter povzroči nedelovanje naprave ali nevarnost. 

Baterija in polnilnik 
 Polnilnik odklopite iz električne vtičnice in naprave, kadar ni 

v uporabi. 
 Baterijo lahko polnite in praznite več stokrat, preden se 

postopoma iztroši. Ko postane čas v pripravljenosti in čas 
pogovorov krajši, kot je normalno, baterijo zamenjajte. 

 Uporabite napajalnik, kot je določeno v specifikacijah 
polnilnika. Neustrezna napetost napajanja lahko povzroči 
požar ali okvaro polnilnika. 

 Ne povežite obeh polov baterije s prevodniki, kot so kovinski 
predmeti, ključi ali nakit. Sicer lahko pride do kratkega stika, 
kar lahko povzroči telesne poškodbe in opekline. 
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 Baterije ne razstavljajte ali spajkajte polov baterije. V 
nasprotnem primeru lahko pride do uhajanja elektrolita, 
pregretja, požara ali eksplozije. 

 Če elektrolit baterije uhaja, zagotovite, da ne pride v stik s 
kožo in očmi. Če pride do stika elektrolita z vašimi očmi ali 
kožo, prizadeto mesto takoj izperite z vodo in se nemudoma 
posvetujte z zdravnikom. 

 Če je baterija med polnjenjem ali shranjevanjem 
deformirana, spremeni barvo ali je nenormalno segreta, jo 
nemudoma odstranite in prenehajte uporabljati. V 
nasprotnem primeru lahko pride do uhajanja elektrolita, 
pregretja, eksplozije ali požara. 

 Če je napajalni kabel poškodovan (na primer če je žica 
izpostavljena ali je poškodovan ovoj) ali če se vtič zrahlja, 
kabel takoj prenehajte uporabljati. V nasprotnem primeru 
lahko pride do električnega udara, kratkega stika napajalnika 
ali požara. 

 Baterij ne izpostavljajte ognju, saj lahko eksplodirajo. 
Eksplodirajo lahko tudi, če so poškodovane. 

 Nevarnost eksplozije nepravilno vstavljene baterije. Rabljene 
baterije reciklirajte ali odstranite v skladu z lokalnimi predpisi 
ali referenčnimi navodili, priloženimi napravi. 

Čiščenje in vzdrževanje 
 Naprava, baterija in polnilnik niso vodoodporni. Ohranjajte 

jih suhe. Zaščitite napravo, baterijo in polnilnik pred vodo ali 
vlago. Naprave ali polnilnika ne prijemajte z mokro roko. V 
nasprotnem primeru lahko pride do kratkega stika, okvare 
naprave in električnega udara uporabnika. 

 Naprave, baterije ali polnilnika ne odlagajte na mesta, kjer 
se lahko poškodujejo zaradi trkov. V nasprotnem primeru 
lahko pride do iztekanja baterijske tekočine, okvare naprave, 
pregretja, požara ali eksplozije. 
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 Ne odlagajte medijev z magnetnimi pomnilniki, na primer 
magnetnih kartic ali računalniških disket, v bližino naprave. 
Sevanje naprave lahko zbriše shranjene podatke na teh 
medijih. 

 Naprave, baterije in polnilnika ne puščajte na mestih z 
izjemno visokimi ali nizkimi temperaturami. V nasprotnem 
primeru lahko pride do nepravilnega delovanja, ki lahko 
povzroči požar ali eksplozijo. Temperatura, nižja od 0 °C, 
vpliva na delovanje baterije. 

 Ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, kot so igle, v 
bližino slušalke. Slušalka lahko privlači te predmete in vas 
ob uporabi naprave poškoduje. 

 Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napravo ter jo 
izključite iz napajalnika. 

 Za čiščenje naprave in napajalnika ne uporabljajte nobenih 
kemičnih čistil, praškov ali drugih kemičnih sredstev (kot sta 
alkohol ali benzen). V nasprotnem primeru lahko 
poškodujete dele naprave ali povzročite požar. Napravo in 
polnilnik lahko očistite z vlažno in mehko antistatično krpo. 

 Naprave ali dodatkov ne razstavljajte. V nasprotnem primeru 
garancija za napravo in dodatke ni veljavna in proizvajalec ni 
odgovoren za plačilo škode. 

Klic v sili 
Napravo lahko uporabljate za klice v sili na območju takšne 
storitve. Vendar pa povezave ni mogoče zagotavljati v vseh 
okoliščinah. Za nujno komunikacijo se ne nanašajte zgolj na 
napravo. 

Informacije o certifikatu (SAR) 
Ta naprava je v skladu z direktivami o izpostavljenosti radijskim 
valovom. 

Vaša naprava je nizkonapetostni radijski oddajnik in sprejemnik. 
Kot priporočajo mednarodne smernice je naprava izdelana tako, 
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da ne preseže omejitve izpostavljenosti radijskim valovom. Te 
smernice so bile razvite s strani neodvisne znanstvene 
organizacije Mednarodne komisije za zaščito pred neionizirnimi 
sevanji (ICNIRP) in vsebujejo varnostne ukrepe, izdelane za 
zagotovitev varnosti vseh uporabnikov, ne glede na starost in 
zdravje. 

Specifična absorpcijska vrednost (SAR) je merska enota za 
količino radiofrekvenčne energije, ki jo absorbira telo med 
uporabo naprave. Vrednost SAR je določena kot najvišja 
certificirana stopnja moči pri laboratorijskih pogojih, vendar je 
lahko dejanska raven SAR naprave med uporabo lahko znatno 
pod vrednostjo. To je zato, ker je naprava izdelana za uporabo 
najmanjše moči, potrebne za dosego omrežja. 

Omejitev SAR v ZDA in Kanadi je povprečno 1,6 W/kg za en 
gram tkiva. Najvišje vrednosti SAR za to vrsto naprave, o katerih 
so poročali komisiji FCC in IC, so 0,518 W/kg pri testiranju ob 
ušesu, in 0,515 W/kg, če jo ustrezno nosite ob telesu. 

Omejitev SAR v Evropi je 2,0 W/kg v povprečju na 10 gramov 
tkiva. Največja vrednost SAR za to vrsto naprave pri testni 
uporabi na ušesu je 0,276 W/kg, pri pravilnem prenašanju na 
telesu pa 0,492 W/kg. 

Izjava FCC 
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza pogojem v okviru 
digitalnih naprav Razreda B skladno s Poglavjem 15 predpisov 
FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da nudijo razumno 
zaščito pred škodljivimi interferencami pri namestitvi v bivalnem 
okolju. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja energijo v 
obliki radijskih valov in lahko povzroči škodljivo interferenco z 
radijsko komunikacijo, če ni nameščena in uporabljana skladno 
z navodili. Vendar to ne predstavlja zagotovila, da do interference 
ne bo prišlo v določenih okoliščinah. Če ta oprema povzroči 
škodljivo interferenco pri sprejemu radijskega ali televizijskega 
signala, kar je mogoče preveriti tako, da se napravo izklopi in 
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nato spet vklopi, se uporabniku priporoča, da skuša interferenco 
odpraviti na enega ali več naslednjih načinov: 
 preusmerite ali prestavite sprejemno anteno, 
 povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom, 
 opremo priključite na vtičnico, ki je povezana v drug 

tokokrog kot sprejemnik, 
 za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega 

strokovnjaka za radio/televizijo. 

Ta naprava ustreza Poglavju 15 Predpisov FCC. Delovanje je 
odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme 
povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vsako 
prejeto interferenco, vključno z interferenco, ki bi lahko 
povzročila neželeno delovanje. 

Opozorilo: Spremembe ali prilagoditve na tej napravi, ki jih 
družba Huawei Technologies Co., Ltd. ni izrecno dovolila, lahko 
razveljavijo dovoljenje FCC za upravljanje te naprave. 

Informacije o odstranjevanju in recikliranju 

  
Ta simbol na napravi (ter vseh priloženih baterijah) nakazuje, 
da je ne smete odlagati kot običajen gospodinjski odpadek. 
Naprave ali baterij ne zavrzite kot neločene komunalne 
odpadke. Napravo (in vse baterije) morate ob koncu njene 
življenjske dobe predati pooblaščenemu zbirnemu mestu za 
recikliranje ali pravilno odlaganje. 

Za več informacij o recikliranju naprave ali baterij se obrnite na 
lokalno mestno pisarno, storitev za odstranjevanje gospodinjskih 
odpadkov ali prodajalno, kjer ste napravo kupili. 
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Za odlaganje te naprave velja direktiva Evropske unije o 
odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Razlog za 
ločevanje OEEO in baterij od drugih odpadkov je zmanjšanje 
potencialnih okoljskih vplivov kakršnihkoli nevarnih snovi, ki so 
lahko prisotne, na zdravje ljudi. 

Zmanjševanje nevarnih snovi 
Naprava je skladna z uredbo REACH – registracija, evalvacija, 
avtorizacija in omejevanje kemikalij (Uredba Evropskega 
parlamenta in Sveta št. 1907/2006/ES) in Direktive o omejevanju 
uporabe nevarnih snovi (RoHS) (Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta 2002/95/ES). Za več informacij o skladnosti 
naprave z uredbo REACH obiščite spletno stran 
www.huaweidevice.com/certification. Priporočamo, da spletno 
stran obiščete pogosto za posodobljenih informacij. 

Skladnost s predpisi EU 
Podjetje Huawei Technologies Co., Ltd. s tem izjavlja, da je 
naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi določili 
Direktive 1999/5/ES. 

Za izjavo o skladnosti obiščite spletno stran 
www.huaweidevice.com/certification. 

 
Opomba: Upoštevajte nacionalne lokalne predpise za lokacijo, 
kjer boste napravo uporabljali. Uporaba naprave je lahko 
prepovedana v nekaterih ali vseh državah članicah Evropske 
unije (EU). 

 

Prosimo, obiščite www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline 

za posodobljene podatke o telefonski številki in e-poštnem 
naslovu za svojo državo ali regijo. 
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