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DOBRODOŠLI PRI NOVEM PAMETNEM TELEFONU BLACKBERRY!
Zasnovan, da ostanete v gibanju.

Vstavite kartico mikro SIM in 
kartico za predstavnostne datoteke

1. Odprite vratca na levi strani pametnega telefona

2. Vstavite kartico mikro SIM

3. Vstavite predstavnostno kartico, če je na voljo.

4. Zaprite vratca.

Baterija je že vstavljena. Ni je mogoče odstraniti.

1 Nastavitev pametnega telefona

1. Pritisnite in držite tipko Power on/off (Vklop/izklop moči), da vklopite pametni telefon.

2. Sledite navodilom na zaslonu.

Prijavite se s svojo BlackBerry ID ali ustvarite BlackBerry ID, če je nimate. BlackBerry ID 
pomaga pri sinhroniziranju informacij (na primer stikov) med pametnim telefonom in 
računalnikom. Prav tako upravlja vaše aplikacije in storitve ter omogoča prenos podatkov ob 
zamenjavi pametnega telefona.

Po prvotni nastavitvi tapnite Setup (Nastavitev) na začetnem zaslonu, da nastavite e-poštne 
naslove, račune družabnega omrežja in BBM.

Za več informacij o nastavitvi pametnega telefona pojdite na
www.blackberry.com/startq5setup.
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Prenos podatkov na pametni 
telefon 

Z BlackBerry Link lahko prenesete stike, slike, glasbo, nekatere aplikacije in več s svojega 
starega pametnega telefona na nov pametni telefon. Informacije o BlackBerry Link najdete 
na www.blackberry.com/startswitch.
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BBM Video + 
Screen Share 

Dajte v skupno rabo in bodite opaženi z BBM 
Video. Preklopite s klepeta BBM na pogovor BBM 
Video s funkcijo Screen Share (skupna raba 
zaslona) za pogovor iz oči v oči in za skupno rabo 
zaslona.*

*Zahtevana povezava Wi-Fi, 4G ali HSPA+.

Brskalnik 
BlackBerry 
Nov Brskalnik BlackBerry—Zmogljiv, 

odziven in izjemno hiter.

Način Time Shift 
Natančno določite in nastavite točne 
trenutke slike za popoln posnetek. Za 

združevanje teh trenutkov in ustvarjanje filma 
uporabite BlackBerry Story Maker.

BlackBerry World 
Odkrivajte in delite priljubljene 
aplikacije, glasbo in videe. Lažje kot 
kadarkoli prej.

http://www.blackberry.com/startq5setup
http://www.blackberry.com/startswitch


BlackBerry Hub 

Podrsnite v desno za sporočila

Iz katerekoli aplikacije lahko preklopite na pomembne zadeve z eno hitro in lahkotno potezo. 
Podrsnite v desno za pogled v BlackBerry Hub, ki omogoča vhod in izhod iz sporočil in 

pogovorov. Podrsnite v levo in vse aplikacije vam bodo na razpolago.

Podrsnite v levo za aplikacije

Podrsnite v levo in vse aplikacije vam bodo na razpolago.
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Aktivni okvirji
Ko želite zapustiti aplikacijo, 

jo lahko pomanjšate ali zaprete.

1. Za pomanjšanje aplikacije 
podrsnite po zaslonu od spodaj 
navzgor. Aplikacija je pomanjšana 
in prikazana kot eden izmed 
aktivnih okvirjev.

2. Če želite aplikacijo popolnoma 
zapreti, tapnite  .

2 Zbudite pametni telefon
Podrsnite po zaslonu od spodaj navzgor in sprostite prst 

na polovici poti.

Če želite pametni telefon preklopiti v stanje pripravljenosti, 
pritisnite tipko Lock screen (Zakleni zaslon).

Za dodatno zaščito lahko nastavite geslo, ki ga je treba vnesti, ko 
zbudite pametni telefon. Na začetnem zaslonu podrsnite od vrha 
zaslona navzdol in tapnite  Settings (Nastavitve) > Security 
and Privacy (Varnost in zasebnost) > Device Password (Geslo 
naprave).
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Prikaz menijev ali več dejanj
V aplikaciji na spodnjem delu 

zaslona tapnite ikono  ali  . Ali pa se 
dotaknite in držite element na zaslonu.

4 Preverite obvestila in sporočila 
Na začetnem zaslonu ali v 

aplikaciji podrsnite po zaslonu od 
spodaj navzgor in začasno zaustavite. 
Obvestila se prikažejo na levi strani.

Za pogled v BlackBerry Hub za 
preverjanje sporočil podrsnite s prstom 
v desno.

Če želite ostati v aplikaciji, podrsnite s 
prstom po zaslonu navzdol.
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Spreminjanje nastavitev
Na začetnem zaslonu ali 

nekaterih aplikacijah podrsnite od vrha 
zaslona navzdol. Tapnite  Settings 
(Nastavitve).

6 Iskanje podatkov s funkcijo Išči
V pametnem telefonu lahko na enem mestu iščete datoteke, sporočila, stike, 

nastavitve, pomoč in več. Iskanje lahko tudi razširite in vključite spletne vire. Želite izvedeti 
več o aplikaciji BlackBerry ID ali načinu Time Shift? Funkcija Išči vam lahko pomaga.

1. Na začetnem zaslonu vnesite izraz za iskanje.

2. Tapnite  , da osredotočite iskanje na določeno območje.
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Želite več pomoči?
Preverite aplikacijo za pomoč na pametnem telefonu, kjer lahko pridobite nasvete, 

zvijače in strategije, da kar najbolje izkoristite pametni telefon. Za več podpore pojdite na 
naslednje spletne strani:

Informacije za hiter začetek: www.blackberry.com/startq5

Videoposnetki: www.blackberry.com/startvideos

Celoten vodič: www.blackberry.com/startq5docs

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.

Dodatna oprema
Ko ste nastavili pametni telefon, ga lahko zaščitite z vrsto torbic, pripomočkov za nošnjo in 
ovitkov. Obrnite se na lokalnega prodajalca za originalno dodatno opremo BlackBerry, ali pa 
se odločite za spletno nakupovanje na www.blackberry.com/startq5accessories.

http://www.blackberry.com/startq5
http://www.blackberry.com/startvideos
http://www.blackberry.com/startq5docs
http://www.blackberry.com/startq5accessories

	
	Dobrodošli pri novem pametnem telefonu BlackBerry!
	Vstavite kartico mikro SIM in kartico za predstavnostne datoteke
	Nastavitev pametnega telefona
	Prenos podatkov na pametni telefon
	BBM Video + Screen Share (skupna raba zaslona)
	Brskalnik BlackBerry
	Način Time Shift
	BlackBerry World
	BlackBerry Hub
	Aktivni okvirji
	Zbudite pametni telefon
	Prikaz menijev ali več dejanj
	Preverite obvestila in sporočila
	Spreminjanje nastavitev
	Iskanje podatkov s funkcijo Išči
	Želite več pomoči?
	Varnostne informacije
	Dodatna oprema


