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DOBRODOŠLI PRI NOVEM TELEFONU BLACKBERRY!
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Vstavitev kartice SIM, kartice za
predstavnostne datoteke in baterije
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Nastavitev pametnega telefona

1.

Za vklop pametnega telefona pridržite tipko Vklop/izklop.

2.

Sledite navodilom na zaslonu.

Vpišite se z BlackBerry ID ali ustvarite BlackBerry ID, če ga še nimate. BlackBerry ID vam
omogoča priročen dostop do več izdelkov in storitev BlackBerry in vam pomaga prenesti
podatke, ko zamenjate pametni telefon.
Po začetni nastavitvi se odpre zaslon Setup (Nastavitev), na katerem lahko nastavite e-pošto,
račune družabnih omrežij in BBM.

Kartica za predstavnostne datoteke je izbirna. Če je bila kartica za predstavnostne datoteke
priložena, je morda že vstavljena.

BlackBerry
Messenger
Klepetajte s prijatelji, kjerkoli in kadarkoli! BBM
enostavno odprete s pritiskom tipke na levi strani
pametnega telefona.

Predstavnost
Prikaz slik, predvajanje skladb in še več.
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Prenos podatkov v pametni telefon

S programsko opremo BlackBerry Desktop Software lahko prenesete stike, slike, glasbo,
nekatere aplikacije in še več iz starega pametnega telefona v novega. Informacije o programski
opremi BlackBerry Desktop Software najdete na www.blackberry.com/desktopsoftware.

Radio FM
Poiščite najnovejše uspešnice in lokalne novice na
priljubljenih postajah radia FM.

BlackBerry
World
Odkrijte in delite priljubljene aplikacije, glasbo in
videe. Lažje kot kdaj koli doslej.
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Začetni zaslon

Začetni zaslon lahko prilagodite tako, da premaknete ali skrijete ikone. Pridržite ikono in
tapnite Move (Premakni) ali Hide (Skrij).
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Pošiljanja e-pošte ali besedilnega
sporočila

1.

Na začetnem zaslonu tapnite ikono Messages (Sporočila).

2.

Pritisnite tipko

.

•

Tapnite Compose Email (Sestavi e-pošto).

•

Tapnite Compose Other (Sestavi drugo) > Compose Text
Message (Sestavi besedilno sporočilo).

3.

V polje To (Za) vnesite podatke o stiku.

4.

Vnesite sporočilo.

5.

Pritisnite tipko
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Fotografiranje

Ujemite in delite trenutek in fotografirajte tudi, ko je pametni telefon
zaklenjen.
1.

V aplikaciji fotoaparata tapnite ikono fotoaparata in pritisnite
priročno tipko na desni strani pametnega telefona.

2.

Za približanje ali oddaljitev podrsajte s prstom gor ali dol po
zaslonu ali sledilni ploščici.

Za prikaz slik tapnite ikono Media (Predstavnost) > Pictures (Slike).

> Send (Pošlji).

Dodajanje stika BBM s črtno kodo

1.

Na začetnem zaslonu tapnite ikono BlackBerry Messenger.

2.

Pritisnite tipko
> Invite to BBM (Povabi v BBM) > Scan
a PIN barcode (Optično preberi črtno kodo PIN) > Start
Scanning (Začni optično brati).

3.

Če želite izvedeti več o ikonah in indikatorjih, tapnite ikono Help (Pomoč) ali si oglejte Icon
Guide (Vodič po ikonah) na docs.blackberry.com/icons/71.

Pametni telefon držite tako, da se na zaslonu prikažejo vsi štirje
vogali črtne kode stika in da zaslišite pisk.
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Povežite se z Wi-Fi ali Bluetooth

Na začetnem zaslonu tapnite območje povezav na vrhu zaslona ali
ikono Manage Connections (Upravljanje povezav).
•

Za seznanjanje z napravo, ki podpira Bluetooth, tapnite
Networks and Connections (Omrežja in povezave) > Bluetooth.

•

Za povezavo v omrežje Wi-Fi tapnite Wi-Fi Network (Omrežje
Wi‑Fi).

Za prikaz črtne kode tapnite prikazno sliko na vrhu zaslona BBM. Poleg črtne kode PIN
tapnite Show (Pokaži).
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Spreminjanje nastavitev

Na začetnem zaslonu tapnite ikono Options (Možnosti) ali pa v
aplikaciji pritisnite tipko
> Options (Možnosti).
Na primer, na začetnem zaslonu lahko nastavite ali spremenite geslo
tako, da tapnete Options (Možnosti) > Security (Varnost) > Password
(Geslo) > Set Password (Nastavi geslo).

Želite več pomoči?
Preverite aplikacijo pomoči v pametnem telefonu, v kateri lahko izveste nasvete, namige in
strategije, s katerimi boste lahko pametni telefon optimalno izkoristili. Za še več podpore
obiščite ti spletni mesti:
Videi in še več: www.blackberry.com/gettingstarted
Uporabniški priročniki: www.blackberry.com/go/docs
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Iskanje informacij z možnostjo Išči

V pametnem telefonu lahko na enem mestu poiščete datoteke, sporočila, stike, nastavitve,
pomoč in še več. Iskanje lahko razširite tudi na internetne vire. Želite izvedeti več o telefonu
BlackBerry ID ali kako spremenite melodijo zvonjenja? Pomaga vam lahko možnost Išči.
1.

Na začetnem zaslonu tapnite ikono

2.

Vnesite izraze za iskanje.

(Išči).

Varnostne informacije
POMEMBNO JE, DA PRED UPORABO PAMETNEGA TELEFONA BLACKBERRY PREBERETE
BROŠURO Z VARNOSTNIMI INFORMACIJAMI IN PODATKI O IZDELKU (PRILOŽENO). V njej
so bistvene varnostne informacije o pametnem telefonu.

