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Podpora

Za podporo glede omrežnih storitev in stroškov se obrnite na 
upravljavca svojega brezžičnega omrežja. Navodila, kako
uporabljati vaš VIBE, najdete na www.lenovo.com/si.

Informacije o predpisih pred uporabo

Ne pozabite pred uporabo brezžičnih funkcij vaše naprave 
prebrati sporočil o skladnosti s predpisi za vašo državo oz. 
regijo. Kako prenesti sporočilo o skladnosti v formatu PDF
preberite v nadaljevanju.

Prenos publikacij

Za prenos publikacij za vaš VIBE pojdite na naslov 
http://support.lenovo.com in sledite navodilom na zaslonu.

Pravna opozorila

Lenovo in logotip Lenovo sta znamki podjetja Lenovo v ZDA 
in drugih državah.
Druga imena podjetij, izdelkov ali storitev so lahko znamke 
drugih.
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Začetni pregled

1



Za uporabo mobilnih storitev morate vstaviti kartico SIM 
svojega ponudnika storitev. Kartice SIM se vstavlja, kot 
prikazujejo spodnje slike.

1. korak

2. korak

3. korak

S pripomočkom za odstranjevanje SIM kartic, ki je 
bil priložen vašemu telefonu VIBE, pritisnite v 
luknjico držala kartic SIM.

Izvlecite držalo kartic in nanj položite pravilno 
obrnjeno kartico oz. kartici SIM.
Previdno vstavite držalo s karticama SIM nazaj 
v režo.

Preden vstavljajte ali odstranjujte kartico SIM, vedno izklopite VIBE.
Vstavljanje ali odstranjevanje kartice SIM pri vklopljeni napravi lahko
trajno poškoduje kartico SIM ali VIBE.

* Dve SIM kartici podpirajo samo določeni modeli. 

Slot1

Slot2

Če želite spremeniti privzeto vrsto omrežja za kartico SIM, pojdite na 
Nastavitve > Sistem > Upravljanje SIM > SUPER NETWORK
REGISTER.

           Velikost kartice       Vrsta omrežja (privzeto)

Reža 1  micro SIM         4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM
*Reža 2   nano SIM               2G GSM

Vstavljanje kartic SIM
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Vaša naprava VIBE ima vgrajeno polnilno baterijo. Za več informacij 
o varnosti baterije si oglejte poglavje »Pomembne informacije
o varnosti in ravnanju«. Baterije v tem izdelku naj uporabniki ne
menjajo sami, zamenjavo lahko opravi le pooblaščeni serviser.

2

1

Baterija je 
skoraj prazna

PolnjenjeNapolnjeno

Baterijo polnite, kot prikazuje slika.

Vklop
Za nekaj sekund pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop.

Za nekaj sekund pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop, 
nato izberite Izklopi.

Za nekaj sekund pritisnite in pridržite tipko za vklop/izklop,
nato izberite Ponovni zagon.

1. način

2. način

Vključite VIBE v napajanje s priloženim kablom 
in USB adapterjem za polnjenje.
VIBE povežite z računalnikom s priloženim kablom.

Izklop

Ponovni zagon

Polnjenje baterije
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Ime in model

Ime: Lenovo VIBE X2  Model: Lenovo X2-AP

    Glede na način merjenja se lahko vrednosti pri dejanskem 
izdelku rahlo razlikujejo.
    V nekaterih državah tehnologija LTE ni podprta.

Zaslon

Velikost: 12,7 cm (5 ") Zaslon: večdotični
Ločljivost: 1920 × 1080  Vrsta LCD: IPS

Baterija

Baterija: 2300 mAh

Procesor

Procesor: MTK6595M, 2,0/1,5 GHz  

   Dimenzije in teža

Fotoaparat

Vrsta: CMOS
Ločljivost: 13 MP (zadaj) + 5 MP (spredaj)

Brezžična povezljivost

Bluetooth 4.1
WLAN
   TDD_LTE,   FDD_LTE, WCDMA, GSM
GPS

Tehnične specifikacije
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Širina: 68,6 mm (2,7 ")

Teža: 120 g

Višina: 140,2 mm (5,5 ")

Debelina: 7,27 mm (0,29 ")
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Pomembne informacije o varnosti in ravnanju
Pomembne varnostne informacije

P O Z O R

Da se izognete poškodbam, škodi na vaši lastnini ali nenamernim poškodbam 

pred uporabo preberite celotna navodila v tem poglavju.

Ravnanje

 S telefonom Lenovo ravnajte skrbno.

Telefona Lenovo ne mečite, upogibajte ali prebadajte, vanj ne 

vtikajte tujkov in nanj ne odlagajte težkih predmetov.

Občutljivi deli v napravi se lahko poškodujejo.

 Poskrbite, da se telefon Lenovo in adapter za napajanje ne zmočita.

Telefona Lenovo ne potapljajte v vodo in ga ne puščajte na mestih,

kjer bi se lahko napojil z vodo ali kakšno drugo tekočino.

Popravila

Baterija
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Telefona Lenovo ne razstavljajte ali spreminjajte, saj ima obliko zaprte 

enote. V njem ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Vsakršna 

notranja popravila morajo biti opravljena s strani pooblaščene servisne 

družbe ali pooblaščenega serviserja družbe Lenovo. Vsak poskus 

odpiranja ali spreminjanja naprave izniči garancijo.

Zaslon telefona Lenovo je iz stekla. Steklo lahko poči ali se zdrobi, če 

telefon pade na trdo površino, če ga kaj močno zadane ali ga stisne 

težek predmet. Če se steklo okruši ali poči, se ne dotikajte počenega 

stekla in ga ne poskušajte odstraniti s telefona. Takoj prenehajte z 

uporabo in se obrnite na tehnično podporo Lenova za informacije o 

popravilu, zamenjavi ali odlaganju.

Baterije, ki jih za uporabo z vašim izdelkom zagotavlja Lenovo, so 

testirano skladne z izdelkom in se jih sme zamenjati le z odobrenimi deli.

Iztrošene baterije odlagajte v skladu z navodili.



 

 

6 

Polnilna baterija

 P O Z O R

Če se baterijo zamenja z drugo baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.

Ne smete jih:

 metati ali potapljati v vodo,

 segrevati nad 100 °C,

 popravljati ali razstavljati.

Vgrajena polnilna baterija

 P O Z O R

Ne poskušajte zamenjati vgrajene polnilne litij-ionske baterije. 

Za tovarniško menjavo se obrnite na podporo podjetja Lenovo.

Polnjenje

Baterijo telefona Lenovo polnite pri temperaturah med 0 in 45 °C.

Za varno polnjenje notranje baterije vašega telefona Lenovo lahko

uporabljate kateregakoli od naštetih načinov polnjenja:

Način polnjenja Vklopljen zaslon Izklopljen zaslon

Adapter za 

električno napeljavo

Podprto.Podprto, a se baterija 

polni počasi.

Podprto, a se 

baterija polni 

počasi.
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Pri menjavi litij-ionske baterije proizvajalec priporoča samo uporabo 

enakih baterij ali baterij iste vrste. Baterija vsebuje litij in zaradi napačne 

uporabe, ravnanja ali odlaganja lahko eksplodira. Iztrošene baterije 

odlagajte v skladu z navodili.

Povezava USB med 

konektorjem 

enosmernega toka na 

telefonu in vhodom 

USB na osebnem 

računalniku ali drugi 

napravi, združljivi s 

standardom USB 2.0.

Podprto, a se mora 

nadomeščati porabo 

energije, zato se 

baterija polni počasneje 

kot običajno.
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 O P O M B E   

Vklopljen zaslon: Vklopljen telefon Lenovo

Izklopljen zaslon: Telefon Lenovo je izklopljen ali ima zaklenjen zaslon

 Naprava, ki se polni, je bila izpostavljena dežju, tekočini ali 

prekomerni vlagi.

 

 Napravo, ki se polni, želite o

Na napravi, ki se polni, so znaki fizičnih poškodb.

čistiti.

 

 O P O M B A  

Oviranje pozornosti

Nevarnost zadušitve
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Naprave, ki se polnijo, se lahko ob normalni uporabi segrevajo. 

Poskrbite za zadostno kroženje zraka okoli naprave med polnjenjem. 

Izklopite napravo in prekinite polnjenje, če pride do česa od naštetega:

Družba Lenovo ne prevzema odgovornosti za delovanje ali varnost 

izdelkov, ki jih ni proizvedlo ali odobrilo. Uporabljajte samo adapterje in 

baterije, ki jih je odobrilo podjetje Lenovo.

Bodite previdni pri uporabi v motornih vozilih ali na kolesu. Na prvem 

mestu naj bosta vedno vaša varnost in varnost drugih. Upoštevajte 

zakonske predpise. Nacionalna zakonodaja in predpisi določajo, kako 

lahko uporabljate mobilne elektronske naprave, kot je vaša, ko vozite 

motorno vozilo ali kolo.

Vaša naprava in dodatki naj bodo izven dosega majhnih otrok. Vaša 

naprava vsebuje majhne dele, ki so lahko nevarni za zadušitev majhnih 

otrok. Poleg tega lahko ob padcih ali udarcih ob trdo površino steklo 

zaslona poči ali se zdrobi.

Adapter je priložen k opremi in je enostavno dosegljiv. Uporabljati je 

potrebno povezavo z vmesniki različice USB 2.0 ali višje.
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Plastične vrečke

 N E V A R N O

Plastične vrečke so lahko nevarne. Poskrbite, da plastične vrečke ne pridejo 

na doseg dojenčkov in otrok, da preprečite nevarnost zadušitve.

Preprečevanje okvare sluha

Vaš telefon Lenovo ima izhod za slušalke. 

Zanje vedno uporabljajte ta izhod.

 P O Z O R

IPIG bound volume_EN_20140620.pd4   4 8/19/2014   20:12:10

Prekomeren zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha. 

Maksimalna nastavitev izenačevalca poveča izhodno napetost slušalk in 

raven zvočnega pritiska. Za varnost sluha zato izenačevalec uporabljajte na 

primerni ravni.

Prekomerna dolgotrajna uporaba slušalk pri visoki glasnosti je lahko 

nevarna, če vhodni konektor slušalk ni skladen s specifikacijami 

standarda EN 50332-2.

Izhodni konektor za slušalke na vašem telefonu Lenovo je skladen s 

podčlenom 7 standarda EN 50332-2. To omejuje maksimalno izhodno 

napetost (wideband true RMS) na 150 mV. Da se zavarujete pred izgubo 

sluha, zagotovite, da so tudi slušalke, ki jih uporabljate, skladne z EN 

50332-2 (omejitve podčlena 7) za širokopasovno zvočno napetost 75 mV. 

Uporaba slušalk, ki niso skladne z EN 50332-2 je lahko nevarna zaradi 

prekomernega zvočnega pritiska.

Če so z vašim telefonom Lenovo v paketu prišle tudi slušalke, so te že 

skladne s specifikacijami standarda EN 50332-1. Če uporabljate druge 

slušalke, poskrbite, da se skladajo s standardom EN 50332-1 (mejne 

vrednosti v členu 6.5). Uporaba slušalk, ki niso skladne z EN 50332-1 je 

lahko nevarna zaradi prekomernega zvočnega pritiska.
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Opozorilo o zvočnem pritisku

 

Opozorilo:

Da preprečite okvaro sluha, ne poslušajte slušalk ob visoki glasnosti 

predolgo.

Okolja z nevarnostjo eksplozije

Motnje radijskih frekvenc

IPIG bound volume_EN_20140620.pd5   5 8/19/2014   20:12:10

Za naprave, ki so skladne z EN 60950-1: 

2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, je nujno opraviti zvočne teste 

za EN50332.

Ta naprava je testirano skladna z zahtevami o ravni zvočnega pritiska 

v relevantnem standardu EN 50332-1 in/ali EN 50332-2. Če 

dolgotrajno uporabljate slušalke pri visoki glasnosti, je možna stalna 

izguba sluha.

Ne polnite ali uporabljajte telefona Lenovo na območjih, kjer obstaja 

nevarnost eksplozije, kot so črpalke goriva, in v okoljih, kjer so v zraku 

nevarne kemikalije ali delci (npr. zrna, prah ali kovinski prašni delci). 

Upoštevajte vse znake in navodila.

Upoštevajte znake in obvestila, ki prepovedujejo ali omejujejo 

uporabo mobilnih telefonov (npr. v zdravstvenih ustanovah ali na 

območjih razstreljevanja). Čeprav so telefoni Lenovo oblikovani, 

preizkušeni in proizvedeni tako, da so skladni s predpisi o oddajanju 

radijskih valov, lahko takšno oddajanje negativno vpliva na delovanje 

druge elektronske opreme in povzroča napake v delovanju. Izklopite 

telefon Lenovo ali uporabite način za letalo, kjer je uporaba telefonov 

prepovedana, kot npr. pri potovanju z letalom, ali kjer so takšne 

uradne zahteve. 
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Naprava deluje v frekvenčnem območju 5150–5350 MHz.

Uporaba je omejena samo v notranjih prostorih.

Zdravstvene naprave

Pomembne informacije o ravnanju

Čiščenje

Telefon Lenovo očistite takoj, če pride v stik s čim, kar bi lahko puščalo 

sledi, kot npr. umazanija, črnilo, ličila in kozmetika. Pri čiščenju: 

Iztaknite vse kable in izklopite telefon Lenovo (pridržite tipko za 

vklop/izklop in izberite izklop).

 Uporabite krpo, ki ne pušča sledi. 

V odprtine naj ne pride vlaga. 

Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali zraka pod pritiskom.

Temperatura uporabe

10.pdf   1 9/19/2014   14:54:29

Telefoni Lenovo vsebujejo radijske oddajnike, ki ustvarjajo 

elektromagnetna polja. Ta elektromagnetna polja lahko vplivajo na 

delovanje srčnih spodbujevalnikov ali drugih medicinskih naprav. Če 

imate spodbujevalnik srca, naj bo razdalja med njim in telefonom 

Lenovo vsaj 15 cm. Če sumite, da telefon Lenovo moti delovanje 

vašega spodbujevalnika ali druge medicinske naprave, prenehajte z 

uporabo telefona in svojega zdravnika povprašajte za informacije, 

čne za vašo medicinsko napravo. 

Telefon Lenovo proizvaja toploto. Ko uporabljate telefon, naj ne bo 

izpostavljen vročini ali okolju z visoko napetostjo, kot so električni 

pripomočki, električni grelniki ali električni kuhalniki. Da se izognete 

okvaram, uporabljajte telefon Lenovo samo pri temperaturah višjih 

od –10 °C in nižjih od 45 °C.

Ko je telefon Lenovo vklopljen ali se polni, se lahko nekateri deli 

segrevajo. Temperatura, ki jo dosežejo, je odvisna od aktivnosti 

sistema in ravni polnjenja baterije. Daljši stik s telesom, četudi skozi 

obleko, lahko povzroči nelagodje ali celo opekline. Izogibajte se 

dolgotrajnemu stiku vročega dela telefona z rokami, naročjem ali 

katerimkoli drugim delom telesa.
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Zaščitite svoje podatke in programsko opremo

Polivinilkloridni (PVC) kabli

 O P O Z O R I L O

Odlagajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi
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Ne brišite neznanih datotek ali preimenujte datotek in map, ki jih niste 

sami ustvarili. V nasprotnem primeru lahko programska oprema na vaši 

napravi ne bo delovala.

Zavedajte se, da je ob dostopanju do spletnih virov vaša naprava lahko 

tarča računalniških virusov, hekerjev, vohunskih programov in drugih 

zlonamernih dejavnosti, ki lahko škodijo vaši napravi, programski opremi 

ali podatkom. Vaša odgovornost je, da zagotovite potrebno zaščito v 

obliki požarnih zidov, protivirusnih programov in protivohunskih 

programov ter da to programsko opremo posodabljate.

Naprave ne imejte v neposredni bližini električnih naprav, kot so sušilci, 

radijske naprave, močni zvočniki, klimatske naprave ali mikrovalovne 

pečice. Močna magnetna polja, ki jih ustvarjajo električne naprave lahko 

poškodujejo zaslon in podatke na napravi.

Pri ravnanju s kabli naprave ali v povezavi s priloženimi dodatki ste lahko 

izpostavljeni svincu, ki je v Zvezni državi Kalifornija poznan kot 

povzročitelj raka, prirojenih napak in drugih težav, povezanih s 

plodnostjo. Po uporabi si umijte roke.

Ko vaš telefon Lenovo doseže konec svoje uporabne življenjske dobe, 

ga ne razbijajte, zažigajte, potapljajte v vodo ali kakorkoli odlagajte v 

nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo in predpisi. Nekateri notranji 

deli vsebujejo snovi, ki lahko eksplodirano, puščajo ali imajo škodljiv 

vpliv na okolja, če so odložene neprimerno. 

Več o tem preberite v poglavju »Okolje, recikliranje in odlaganje«.
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Znak skladnosti EurAsia
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Informacije o servisu in podpori

Spletna tehnična podpora
Spletna tehnična podpora je na voljo skozi celotno življenjsko dobo 

na strani http://www.lenovo.com/support.

Telefonska tehnična podpora  

 

Telefonske številke podpore Lenovo po svetu  

 P O M E M B N O 

IPIG bound volume_EN_20140620.pd9   9 8/19/2014   20:12:10

Naslednje informacije opisujejo tehnično podporo, ki je na voljo za vaš 

izdelek v času trajanja garancije ali skozi celotno življenjsko dobo 

izdelka. Celotne pogoje garancije najdete v dokumentu »Lenovova 

omejena garancija«. Za podrobnosti o dostopu do vseh podatkov o 

garanciji preberite poglavje »Omejitve garancije Lenovo« v 

nadaljevanju.

Pri relevantnih vprašanjih se lahko za pomoč in informacije po telefonu 

povežete s podpornim centrom za stranke. Preden pokličete 

tehnično podporo Lenovo, pripravite naslednje podatke: model in 

serijska številka, točno besedilo morebitnega sporočila o napaki in opis 

težave. Skupaj s tehničnim predstavnikom boste med klicem morda šli 

skozi problem na vaši napravi.

Telefonske številke se lahko spremenijo brez opozorila. Najnovejši seznam 

telefonskih številk podpornega centra za stranke je vedno na voljo na spletni 

strani http://support.lenovo.com/serviceproviders.

Če na seznamu ni številke za vašo državo ali regijo, se obrnite na 

vašega prodajalca ali tržnega predstavnika za Lenovo.
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Informacije o garanciji
Omejitve garancije Lenovo
Do celotnega obvestila o omejitvah garancije Lenovo lahko dostopate na 

http://support.lenovo.com/smartphone-llw . Na tej strani si lahko dokument 

ogledate v več jezikih. Če do dokumenta »Lenovova omejena garancija« (LLW)

ne morete dostopati na spletu ali s svojim telefonom, se za tiskano različico

obrnite na lokalno predstavništvo podjetja Lenovo ali na svojega prodajalca.

 P O M E M B N O   

Pametni telefoni Lenovo nimajo mednarodne garancije.

Garancijska doba in vrsta garancijskih storitev

Država ali regija

 nakupa

Garancijska doba Vrsta garancije

Indija 

 

Indonezija

 

Filipini

Vietnam

Malezija

Slovenija

baterija – 6 mesecev

slušalka – 3 mesece

izdelek/polnilec – 1 leto

polnilec/baterija/

slušalka – 6 mesecev

izdelek – 1 leto

polnilec/baterija

 – 6 mesecev

slušalka – 3 mesece

izdelek – 1 leto

izdelek/baterija – 2 leti

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Tajvan 4 

Singapur 4 

 4 Hongkong
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Vrsta garancijskih storitev

1. Servis z uporabo enote, ki jo zamenja stranka (CRU) 

2. Servis pri stranki

3. Servis prek kurirske službe ali v skladišču 

4. Osebna dostava na servis 

5. Poštna dostava na servis

6. Dvosmerna poštna dostava na servis

7. Storitev z zamenjavo izdelka

Za razlago vseh vrst garancijskih storitev glejte garancijski dokument. 

Za podrobnosti o dostopu do vseh podatkov o garanciji preberite 

poglavje »Omejitve garancije Lenovo«.
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Okolje, recikliranje in odlaganje
Splošna izjava o recikliranju

Pomembne informacije o odpadni elektronski opremi
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Lenovo spodbuja lastnike elektronske opreme k odgovornemu 

recikliranju opreme, ko ta odsluži svojemu namenu. Lenovo lastnikom 

opreme nudi vrsto programov in storitev za recikliranje elektronske 

opreme. Za informacije o recikliranju izdelkov Lenovo obiščite naslov 

http://www.lenovo.com/recycling.

Električnih in elektronskih naprav, ki so označene s prečrtanim 

smetnjakom, se ne sme odlagati med mešane komunalne odpadke. 

Odpadno elektronsko opremo se obravnava ločeno po okvirih za ločeno 

zbiranje, ki so strankam na voljo za vračanje, recikliranje in obdelavo 

odpadne elektronske opreme.

Informacije za posamezne države so na voljo na naslovu 

http://www.lenovo.com/recycling.

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali 

dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove 

elektronske dodatne opreme (npr. električnega 

polnilnika, slušalk in kabla USB) ni dovoljeno 

odvreči med gospodinjske odpadke.

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži 

pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske 

dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z 

ostalimi gospodinjskimi odpadki.
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Direktiva o omejevanju nekaterih
nevarnih snovi (RoHS)
Turčija – Turkey
The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey 

Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous 

Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE). 

 

Ukrajina – Ukraine

 

Indija – India
RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011. 
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Stopnja specifične absorpcije
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Ta mobilna naprava je skladna s predpisi o izpostavljenosti sevanju.

Vaša mobilna naprava je oddajnik in sprejemnik radijskih valov.

Skladnost s standardi za izpostavljenost pri mobilnih napravah se meri s 

stopnjo specifične absorpcije (SAR). Testiranje vrednosti SAR se izvaja v 

običajnih položajih uporabe, ko naprava oddaja z najvišjo potrjeno 

jakostjo na vseh preizkušenih frekvencah.

Najvišje vrednosti SAR za vašo napravo najdete v tehničnih 

specifikacijah naprave, a je pri uporabi dejanska stopnja SAR običajno 

precej nižja od teh najvišjih vrednosti. Razlog za to je, da se zaradi večje 

učinkovitosti sistema in čim manjših motenj v omrežju jakost oddajanja 

mobilnih naprav samodejno zmanjša, kadar polna jakost ni potrebna 

zaradi klicanja. Nižja je jakost oddajanja naprave, nižja je vrednost SAR.

Če delujoče naprave nosite ob telesu, je zaradi izpostavljenosti 

radijskemu sevanju priporočljivo, da so od telesa oddaljene vsaj 1,5 cm.
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Previdnostni napotki za uporabnike 
mobilnih telefonov

Uporabnikom mobilnih telefonov se priporoča, da se pri uporabi držijo 

nekaterih previdnostnih ukrepov, kot so naslednji:

1. Kolikor je mogoče, držite mobilni telefon na razdalji od telesa.

2.

 

Uporabljajte slušalke (žične ali preko Bluetootha), da ne boste imeli 

telefona pri glavi.

3. Ne tiščite telefona h glavi. Energija radijskih valov je obratno 

sorazmerna s kvadratom oddaljenosti od vira – bližina zelo poveča 

absorpcijo sevanja.

4.

 

Omejite dolžino telefonskih pogovorov.

5.

 

Kadar je mogoče, namesto glasovnih pogovorov uporabljajte 

pisna sporočila.

6. Uporabljajte mobilni telefon z zvočnikom.

7. Če je radijski signal šibak, telefon oddaja močneje. Poiščite mesto, 

kjer je signal dober in se čim manj premikajte. Uporabljajte telefon, 

kjer je sprejem dober.

8. Voda in kovine dobro prevajajo radijske valove, zato se izogibajte 

uporabi mobilnega telefona, kadar nosite očala s kovinskim 

okvirjem ali imate mokre lase.

9. Pustite, da se povezava vzpostavi, preden prislonite telefon 

k ušesu oz. preden začnete govoriti in poslušati. Mobilni telefon 

namreč najprej vzpostavi zvezo z večjo jakostjo oddajanja, nato pa 

jakost prilagodi na primerno raven. Med vzpostavljanjem povezave 

telefon oddaja več sevanja.

10. Če imate izbiro, uporabite stacionarni telefon namesto mobilnega.

11. Kadar je vaš telefon vklopljen, ga ne nosite v prsnem ali hlačnem 

žepu. Vklopljen telefon samodejno oddaja z visoko jakostjo vsako 

minuto ali dve, da preveri stanje omrežja.

12. Otroci naj čim manj uporabljajo mobilni telefon, saj bodo mladi 

verjetno skozi življenje več izpostavljeni sevanju mobilnih telefonov.

13. Pri ljudeh z aktivnimi medicinskimi vsadki naj bo, če je mogoče, 

mobilni telefon od vsadka oddaljen vsaj 15 cm.
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