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Če potrebujete tehnično podporo pokličite na naslednjo številko: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opozorilo – Telefon deluje v GSM 900/1800 omrežju. 
Preden vključite telefon, je potrebno pravilno vstaviti SIM 
kartico. 

Paket vsebuje: 

 telefon, 

 polnilec, 

 baterijo, 

 navodila za uporabo, 

 garancijski list in 

 slušalke. 
 

Embalažo shranite, saj vam bo prišla 
prav pri morebitnem transportu.  
Shranite račun, saj boste lahko le z 
njim uveljavljali garancijo  
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GSM 900/1800 naprava  
 
Velike obrobljene tipke 
Barvni zaslon 
Kamera 
Reža za mikroSD spominsko kartico 
SOS tipka (V primeru aktiviranja se sproži alarm, nato 
samodejno pošilja sporočila in kliče v naprej določene 
številke.) 
Preprost meni 
Prostoročno klicanje 
Imenik za 1000 vnosov 
Prejemanje in pošiljanje SMS sporočil 
Nastavitev hitrih tipk za klicanje do 8 številk 
Prikaz trajanja klica 
Glasno zvonjenje 
Bluetooth 
FM radio 
Svetilka 
Kalkulator 
Budilka 
Baterija: 1200 mAh 
Čas pripravljenosti: do 360 ur*. 
Čas klicanja: do 8 ur* 
 
*Odvisno od uporabe in jakosti omrežnega signala. 
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1. Pravila za varno uporabo 

Poznavanje pravil, ki so predstavljena v nadaljevanju 
besedila, vam bo v pomoč pri zmanjšanju tveganja 
nepravilne rabe telefona. 

 Nikdar ne uporabljajte telefona v prostorih, kjer to ni 
dovoljeno, na primer na bencinskih črpalkah ali v 
bolnišnicah. Uporaba na takšnih mestih bi lahko 
ogrožala druge osebe. 

 Med vožnjo uporabljajte telefon v prostoročnem 
načinu, drugače je lahko vožnja nevarna. 

 Telefon oddaja elektromagnetno polje, ki lahko 
negativno vpliva na določene naprave. Držite ga v 
priporočeni oddaljenosti od medicinskih naprav, kot so 
spodbujevalniki srca. Uporabniki z vgrajenimi 
medicinskimi napravami, se naj držijo priporočil iz 
navodil teh naprav. Uporabniki z vgrajenimi 
spodbujevalniki srca, ne smejo nositi telefona v žepu v 
bližini srca. Telefon naj uporabljajo tudi na nasprotnem 
ušesu. V primeru nenavadne srčne aktivnosti je 
potrebno napravo izključiti. 

 
 
  

 Telefon in dodatna oprema vsebujejo majhne dele, 
zato se naj hranijo izven dosega otrok. 

 Ne popravljajte ali prirejajte telefona. Vsako popravilo 
naj opravi pooblaščen servis.  

 Napravo ne čistite s tekočinami ali razpršilci. 

 Ne izpostavljajte telefona visokim temperaturam, kot 
na primer na radiatorju. 
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 Ne vstavljajte ostrih predmetov v reže aparata. Takšno 
početje lahko poškoduje dele telefona. 

 Uporabljajte le originalne polnilce in baterije. 
Neoriginalne polnilne naprave lahko poškodujejo 
napravo ali vodijo do eksplozije. 
 
Vodoodpornost in odpornost proti prahu– naprava 
ima vgrajeno IP67 zaščito, ki je odporna na prah in 
potop v globino do enega metra(30 minut). 
Izpostavljanje telefona vodi in dolgotrajen potop lahko 
poškodujeta napravo! Telefon lahko uporabljate med 
dežjem. Preden izpostavite napravo tekočinam se 
prepričajte, da sta pokrov baterije in USB vtič tesno 
zaprta. 

2. Namestitev 

 
Pred vklopom naprave vstavite SIM kartico. Bodite pazljivi, 
da se SIM kartica ne poškoduje. 
SIM kartica naj bo izven dosega otrok.  

2.1 Namestitev SIM kartice in baterije 

Preden vstavite SIM kartico preverite, če je telefon 
izklopljen. Polnilec naj ne bo priključen. Da bi namestili 
SIM kartico, morate odstraniti baterijo, kot je to prikazano 
in opisano na sliki spodaj: 

 Ko je telefon izključen iz omrežja, odvijte vijaka na 
pokrovčku.  

 Odstranite pokrovček za baterijo. 
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 Odstranite baterijo s potiskom navzdol. 

 
 
 

 
 Vstavite SIM kartico v pripadajočo režo za SIM 

kartico, s konektorji usmerjenimi navzdol. 
Prepričajte se, da je zarezica na SIM kartici 
pravilno obrnjena.   

 Na desni strani zraven SIM1 reže, se nahaja reža  
za MikroSD spominsko kartico (do 4GB). 
Premaknite majhen ročaj v desno in privzdignite 
mrežico. Vstavite MikroSD kartico tako, da se 
konektorji na kartici, dotikajo konektorjev naprave. 
Nato zaprite mrežico. 
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Bodite pazljivi pri vstavljanju ali odstranjevanju spominske 
kartice. Nekatere kartice je potrebno formatirati s pomočjo 
računalnika. Sproti si ustvarite varnostne kopije podatkov! 
Nepravilna uporaba ali drugi dejavniki lahko povzročijo 
izgubo podatkov. 
 
 

 
 

 Vstavite baterijo tako, da se ujemata +/- 
konektorja, na gornji strani naprave.  

 Prepričajte se, če je baterija pravilno vstavljena. 

 Ko je baterija vstavljena, vstavite pokrov. 
Najprej spodnjega, nato zgornjega in ju privijte 
z vijaki. 

2.2 Polnjenje baterij 

Opomba! Uporabljate baterije, ki so priložene v kompletu. 
Uporaba drugih baterij, bi lahko poškodovala telefon in 
garancija vam ne bo več priznana. 
Če je pokrov na hrbtni strani odstranjen, ne priklapljate 
polnilca. 

 
Pri polnitvi telefona: 
1. Vtaknite polnilec v vtičnico. 
2. Zaščitno gumo ob strani telefona premaknite v desno. 
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3. Vtaknite USB polnilec v za to namenjeno USB režo 

na telefonu Na zaslonu se morajo prikazati podatki 
o polnjenju.   

 
4. Ko je baterija napolnjena, izklopite vtič iz električne 

vtičnice in izvlecite napajalni kabel iz telefona.  

Ko se polnjenje zaključi, se na zaslonu izpiše: 
„Polnjenje končano!” in indikator baterije ne bo več utripal.  
 
Opozorilo: 

o Pred polnjenjem se prepričajte, da je baterija 
pravilno vstavljena.  

o Med polnjenjem ne odstranjujte baterije, saj se 
lahko naprava poškoduje. 
Če je napetost prenizka se bo pojavilo sporočilo, 
da se telefon izklaplja in se bo tudi izključil. 

o Če je baterija popolnoma prazna (na primer zaradi 
uporabe svetilke), počakajte nekaj minut, da se 
pojavi indikator za polnjenje. 
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2.3 Alarm nizkega stanja baterije 

Telefon bo v primeru nizkega stanja baterije sprožil alarm, 
na prikazovalniku se bo prikazalo opozorilo. Ko se le-to 
pojavi,. . napolnite baterijo.   
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3. Opis tipk 

 
1 Gor/Dol 

Navigacijska tipka 
9 Tipka za prekinitev 

klica(rdeča slušalka) 

2 Tipka za sprejemanje 
klicev(zelena slušalka) 

10 Numerična tipkovnica 

3 M1-hitra tipka 11 Tipka svetilke 

4 M2-hitra tipka 12 Tipka kamere 

5 SOS tipka  13 USB reža in reža za 
napajanje 

6 Svetilka 14 Kamera  

7 Zvočnik  15 Zvočnik zvonjenja 

8 Zaslon 16 Pokrovček baterije 
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Osnovne funkcije tipk 

Tipka Funkcija 

Tipka za 
prekinitev klica 
(rdeča 
slušalka) 

Vklop/izklop telefona, držite par 
sekund za izklop. 
Pri pomikanju v meniju: 
”Vračanje” - S pritiskom se vrnete 
na prejšnji meni. 

Tipka za 
sprejemanje 
klicev (zelena 
slušalka) 

Klicanje in odgovarjanje na klice.  
V pripravljenosti: s pritiskom se 
prikaže zgodovina odhodnih klicev. 
Pri pomikanju v meniju: ”Potrdi”- S 
pritiskom potrdite izbrano funkcijo.           N

a
v

ig
a
c
ijs

k
a
 tip

k
a

 

Gor Meni 

Dol Imenik 

1 
Pritisk: 1 število 
Pritisni in drži: tajnica 

0 
Pritisk: 0 število;  
v kameri, slikaj.  
Pritisni in drži: vstavi +, P, W 

2-9 

Pritisni: števila od 2 do 9 
Pritisni in drži: klicanje številk, 
določenih za hitre klice  
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* 

Pritisni: za vstavljanje: *. 
Pritisni in drži: za aktivacijo SOS 
funkcije 
Med pisanjem SMS: posebni 
simboli 

# 

Pritisni: za spremembo načina 

pisanja SMS; za vnos tipko # 

Pritisni in drži: za vklop/izklop 
svetilke 

Pritisni dvakrat: za vklop/izklop 
letalskega načina 

4. Uporaba telefona 

4.1 Vklop telefona 

Pritisnite in držite rdečo tipko za prekinitev klica, da se vaš 
telefon vključi.  
Po vnosu SIM kartice, vas bo naprava vprašala, če želite 
uporabljati dve ali eno SIM kartico..   
V kolikor telefon zahteva vnos PIN kode, jo vnesite. PIN 
kodo boste našli v kompletu, v katerem ste dobili SIM 
kartico. Ko ste vnesli PIN kodo, jo potrdite s pritiskom na 
zeleno tipko za sprejem klica. 
 
 
 
 

Opozorilo: Po trikratnem napačnem vnosu PIN 
kode, se bo SIM kartica zablokirala. SIM kartico je 
mogoče odblokirati z uporabo PUK kode. 
Desetkratni napačni vnos PUK kode bo zablokiral 
SIM kartico. 
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4.2 Izklop 

Za izklop telefona,v stanju pripravljenosti pritisnite in držite 
tipko za prekinitev klica. 

4.3 Stanje pripravljenosti 

Telefon izklopite tako, da pritisnete in držite tipko za 
prekinitev klica. 

Opis zaslona 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Omrežni signal 
  

3 

4 

6 

5 

2 

1 
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2. Ikone, ki prikazujejo funkcije: 

 

Samo zvonenje 
 

Slušalke 
priklopljene 

 

Zvonenje in 
vibriranje  

Nov SMS 

 

Najprej vibriranje, 
nato zvonenje  

Nov MMS 
 
 

 
Samo vibriranje 

 
Tihi način 

 
Alarm vključen 

 

Preusmerite
v klicev 

 
Gostovanje 

 

Tipkovnica 
zaklenjena 

 
Zgrešen klic   

Ikone se lahko razlikujejo, 
glede na različno programsko 

opremo 

*   ikona se bo 
pokazala, ko gostujete v 
domačem omrežju 
drugega operaterja 

 
3. Nivo baterije 
4. Čas 
5. Ime omrežja/operaterja 
6. Datum 

4.4 Zaklepanje tipk 

Za zaklep tipkovnice, v načinu pripravljenosti, držite zeleno 
tipko. Za odklepanje tipkovnice, pritisnite in držite rdečo 
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tipko, dokler se ne pojavi sporočilo, da je tipkovnica 
odklenjena. Za odgovor ali prekinitev klica, ni potrebno 
odklepati tipkovnice. 
Opozorilo: tipkovnica se lahko samodejno ali ročno 
zaklene, samo v načinu pripravljenosti.  
 

4.5 Tihi način 

V stanju pripravljenosti, lahko vklopite tihi način tako, da 
dvakrat pritisnete tipko #. 

5. Funkcije menija 

Da se premaknete v meni, v način pripravljenosti, pritisnite 
tipko GOR.  
Za premikanje po meniju, pritiskajte tipki GOR ali DOL. 
Za potrditev izbrane funkcije, pritisnite zeleno tipko.. 
 
Da se v meniju vrnete za korak nazaj, pritisnite rdečo 
tipko. Da se vrnete v stanje pripravljenosti, držite rdečo 
tipko  

6. Imenik 

6.1 Shranjevanje v imenik 

Stike v imeniku lahko ustvarite po dveh metodah: 
1. Lahko izberete številko v dnevniku klicev.  V stanju 

pripravljenosti pritisnete tipko Gor ter izberete, 
“izberi dnevnik klicev” > in tip klica, ki ga želite 
izbrati. Poiščete številko, ki jo želite shraniti in 
pritisnete možnosti > shrani v imenik, izberete  
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kam želite shraniti nov stik. Vstavite ime, pritisnete 
možnosti in shrani. 

 
2. Stik lahko dodate neposredno v imenik. Pritisnete 

tipko DOL in izberete dodaj nov vnos > izberi. 
Izberete kam želite shraniti stik, vnesete ime in 
številko. Če shranjujete stik v spomin telefona, mu 
lahko nastavite posebno zvonenje in pritisnite 
možnosti->shrani. 

6.2 Premikanje po stikih 

Metoda 1 
1. Pojdite na meni in izberite imenik  
2. Vstavite prvo črko imena, ki ga iščete. 
3. Naprava bo prikazala vsa imena, ki se začnejo z 

izbrano črko. Po seznamu se premikajte s tipkama 
GOR/DOL . 

 
Pritisnite tipko „#”, da spreminjate način vnašanja 
besedila.  
 
 
Metoda 2 
 

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko DOL. 
2. Vstavite prvo črko imena, ki ga iščete. 
3. Naprava bo prikazala vsa imena, ki se začnejo z 

izbrano črko. Po seznamu se premikajte s tipkama 
GOR/DOL . 
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Pritisnite  „#”, da spreminjate način vnašanja besedila.  
 

6.3 Brisanje stikov 

6.3.1 Brisanje posameznega stika 

Če želite izbrisati stik iz vaše SIM ali spominske kartice: 
1. V meniju izberite imenik 
2. Izberite stik, ki ga želite izbrisati in pritisnite Možnosti-

>Izbriši 
3. Za potrditev pritisnite zeleno tipko. 

6.3.2 Brisanje vseh stikov 

Če želite izbrisati vse stike iz vaše SIM ali spominske 
kartice: 
1. V meniju izberite Imenik ->Možnosti->Nastavitve 

imenika->Izbriši vse stike. 
2. Izberite ali želite brisati vse iz SIM ali spominske 

kartice. Potrdite tako, da pritisnete Da.   

6.4 Kopiranje stikov 

6.4.1 Kopiranje posameznega stika 

Kopiranje iz SIM na spominsko kartico ali obratno: 
1. V meniju izberite Imenik. 
2. Izberite stik, ki ga želite kopirati. 
3. Pritisnete Možnosti->Kopiraj,izberete kam želite 

kopirati in potrdite z zeleno tipko.  
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6.4.2 Kopiranje vseh stikov  

Kopiranje vseh stikov iz SIM na spominsko kartico ali 
obratno: 
1. V meniju izberite: Imenik->Možnosti->nastavitve-

>Kopiraj vse 
2. Izberite kam se želite prekopirati.  
3. Pritisnite: Da za kopiranje  

 

6.5 Prenašanje posameznega stika 

Lahko prenesete stik iz SIM na spominsko kartico ali 
obratno.. Izberete Meni->Imenik->Možnosti->Premakni. 
Izberite kam želite prenesti stik in potrdite z Da..   

6.5.1 Prenašanje vseh stikov 

Lahko prenesete vse stike iz SIM na spominsko kartico ali 
obratno. Izberete Meni->Imenik->Možnosti->Nastavitve 
imenika->Prenesi vse. Izberite kam želite prenesti stik in 
potrdite z Da 

.  

6.6 Nastavitve Imenika 

6.6.1 Privzet pomnilnik 

Izberite Meni->Imenik->Možnosti->Nastavitve imenika       
->Privzet spomin in izberite kateri pomnilnik bo privzet, 
nato pritisnite OK. 
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6.6.2 Dodatne številke 

V Meniju izberite Imenik->Možnosti->Nastavitve imenika-
>Posebne številke->nato omogočite ali onemogočite 
določene številke.     

6.6.3 Stanje spomina 

Ta možnost vam omogoča pregled prostega spomina na 
kartici ali telefonu.   
V Meniju izberite ->Imenik->Možnosti->Nastavitve 
imenika->Stanje spomina 

6.6.4 Varnostna kopija stikov 

Da ustvarite varnostno kopijo stikov v SIM ali spominski 
kartici izberite: Meni->Imenik->Možnosti->Nastavitve 
imenika->Varnostna kopija stikov. Potem, ko se prikaže 
sporočilo “Ustvarim varnostno kopijo na kartici?”, izberite 
Da.   
 
Vnos varnostne kopije 
Če želite vzpostaviti številke iz varnostne kopije, pritisnite: 
Meni->Imenik->Možnosti->Nastavitve imenika->Povrni 
stike. Ko se pojavi sporočilo: “Želite povrniti stike iz 
spominske kartice?”, pritisnite Da.  
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7. Klicanje 

7.1 Neposredno klicanje 

1. Vtipkajte številko, ki jo želite poklicati 
 
 
 
 
 
 

 
2. S pritiskom na zeleno tipko, pokličete izbrano številko. 
3. Za končanje klica, pritisnete rdečo tipko.  

7.2 Klicanje iz imenika 

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko DOL. Z uporabo tipk 
GOR/DOL, se premikate po stikih.  Če želite hitreje do 
znanega stika, vtipkajte prvo črko njegovega imena. Če 
želite poklicati izbrani stik, pritisnite zeleno tipko.  

7.3 Klicanje iz dnevnika klicev  

Pritisnite Meni->Dnevnik Klicev->V seznamu klicev 
izberete tip (zgrešeni, neodgovorjeni, dohodni, vsi).  
 
Z uporabo tipke GOR/DOL se premikate po stikih. Če 
želite poklicati izbran stik pritisnite zeleno tipko.  
V stanju pripravljenosti pritisnete zeleno tipko, ki vas vodi 
na dnevnik klicev.  

Za mednarodne klice je potrebno vnesti “00” ali 
“+”. Za vnos “+” pritisnite ter držite tipko 0. 
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7.4 Hitro klicanje 

Če ste določili številkam tipko med 2-9, jo lahko hitro 
pokličete, če držite določeno tipko.  

7.5 Glasnost klica 

Med klicem pritisnite tipki GOR/DOL, da nastavite glasnost 
klica.  

7.6 Možnosti med klicem 

Med klicem pritisnite Možnosti za dodatne nastavitve: 
- Prostoročno: vključi/izključi prostoročni način 
- Končaj klic: konča klic 
- Nov klic: končaj trenuten klic in začni novega (odvisno od 
  operaterja) 
- Imenik: vstop v stike, na primer da preverite številko 
- Dnevnik klicev: lahko preverite dnevnik klicev  
- Sporočila: lahko pregledate sporočila 
- Diktafon: lahko posnamete klic 
- Tiho: vključite/izključite mikrofon 
- DTMF: vključi/izključi  DTMF 
 
 
 

7.7 SOS klic 

Lahko nastavite pet SOS številk. Po pritisku SOS tipke (ki 
se nahaja na spodnji levi strani tipkovnice), se bo aktivirala 
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SOS funkcija. Naprava bo aktivirala alarm in začela klicati 
nastavljene SOS številke, iz SIM1 kartice, eno za drugo in 
jim pošiljati SMS sporočila. Vsak nastavljen stik bo telefon 
poklical dvakrat. Telefon pokliče novo SOS številko vsakih 
45 sekund, ne kliče pa že klicanih številk.  
Takoj, ko se eden od klicanih stikov oglasi, telefon sam 
preide v prostoročni način in konča SOS postopek. 
Da izključite SOS postopek,pritisnite rdečo tipko.  

7.7.1 Vnašanje, urejanje in brisanje SOS stikov 

Določite lahko 5 SOS številk.  
Pojdite v glavni Meni tako, da pritisnete tipko GOR,nato 
izberite: Pripomočki in SOS->SOS Nastavitve->SOS 
številke. Izberite kateri predmet želite spremeniti in 
pritisnite zeleno tipko: 
Uredi, tukaj lahko uredite že obstoječo SOS številko.   
Izbriši, tukaj lahko izbrišete že obstoječo SOS številko. 
Če SOS številka še ne obstaja, boste lahko ob pritisku 
zelene tipke izbrali številko iz Imenika.  

7.7.2 SOS sporočilo 

Besedilo sporočila, ki bo poslano stiku za nujne primere 
lahko spreminjate. Pripravljeno besedilo se glasi: „Nuja, 
prosim pokliči!“ Če želite sporočilo spremeniti v glavnem 
meniju izberete Pripomočki in SOS->SOS nastavitve-
>SOS sporočilo. Vnesite sporočilo in pritisnite Shrani. 
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7.7.3 SOS tipka 

SOS tipko lahko vključite ali izključite. Če želite tipko v 
glavnem meniju izključiti/vključiti SOS, izberete Pripomočki 
in SOS->SOS nastavitve->SOS tipko. 

7.7.4 Pošiljanje SOS sporočila 

Lahko nastavite, če se bo SOS sporočilo poslalo, ko 
pritisnete SOS tipko. To dosežete tako, da v glavnem 
meniju izberete Pripomočki in SOS->SOS nastavitve-
>SOS sporočilo. 

7.8 Odgovor na klic 

Da sprejmete klic, pritisnite zeleno tipko.  
Da utišate zvonenje klica, pritisnite rdečo tipko.  
Da zavrnete klic, dvakrat pritisnite rdečo tipko.  
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8. Dnevnik klicev 

Za dostopanje do dnevnika klicev v glavnem Meniju, 
izberete Dnevnik klicev->Zgodovina klicev in izberete: 
Zgrešeni klici (da se izpišejo zgrešeni klici). Če imate 
zgrešene klice, se bo pokazala ikona v zgornjem delu 
vašega aparata.  
Klicane številke (prikaz klicanih številk). 
Prejeti klici (klici na katere ste se oglasili) 
Izbriši seznam (izbris vseh številk z vseh seznamov) 
Vsi klici (prikaz vseh klicev) 
 
Ko ste izbrali vnos v dnevniku, pritisnite zeleno tipko za 
naslednje možnosti: 
- Poglej, ogled podrobnosti klica 
- Pokliči, klicanje izbrane številke 
- Pošlji SMS, pošiljanje SMS sporočila 
- Pošlji MMS, pošiljanje MMS sporočila 
- Shrani v imenik, dodaj številko v Imenik 
- Dodaj k seznamu blokiranih, dodajanje številke na 
seznam blokiranih klicev.  
- Uredi pred klicem, spremeni številko pred klicem 
- Izbriši, izbriši vnos 

8.1 Klicanje 

Izberite Meni->Dnevnik klicev->Nastavitve klicev, nato pa 
Klicne nastavitve SIM1 ali Klicne nastavitve SIM2 
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8.1.1 Klicateljev ID 

Funkcija je storitev operaterja. Če vam operater to 
omogoča, je skrivanje številke potrebno nastaviti. Ta 
funkcija omogoča, da je vaša številka izpisana kot 
neznana. 
Izberite „Nastavljeno od omrežja”, „Skrij ID” ali „Pošlji ID” 
nato pritisnite „Ok”. 

8.1.2 Klic na čakanju 

Funkcija je storitev operaterja. Če vam operater to 
omogoča, je klic na čakanju potrebno nastaviti. 
V Meniju izberete: Dnevnik Klicev->Nastavitve klicev          
->SIM1 ali SIM2->Klic na čakanju lahko izberete, za katere 
številke in kako dolgo bo klic na čakanju.  
Ta funkcija omogoča, da ob prvem klicu lahko sprejmete 
na čakanje še naslednje klice. Možno se je oglasiti na 
drugi klic in odložiti prvega.  

8.1.3 Preusmeritev klicev 

Funkcija je storitev operaterja. Če vam operater to 
omogoča je preusmeritev klica potrebno nastaviti. 
Uporabnik lahko nastavi preusmeritev na tajnico ali 
določeno številko.   
1. Da vključite funkcijo v Meniju izberete: Dnevnik Klicev-

>Nastavitve klica ->SIM1 ali SIM2->Preusmeritev klicev 
2. Nato izberete preusmeritve, ki jih želite iz seznama: 1. 

Preusmeri vse glasovne klice (Preusmeri vse 
prihajajoče klice na številko), 2. Preusmeri ko sem 
nedosegljiv(Preusmeritev, če je aparat izključen ali če 
nimam signala),  3. Preusmeri ko se ne javim 
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(Preusmeritev, ko ne odgovorite na klic),  4. Preusmeri 
ko sem zaseden (Preusmeritev, ko kličem), 5. 
Preusmeri vse podatkovne klice, 6. Prekini vse 
preusmeritve. 

3. Pritisnite Aktiviraj in vnesite številko na katero se bodo 
klici preusmerjali ali pa Deaktiviraj da izključite storitev. 

Da preverite kakšno je stanje preusmeritev, izberite Stanje 
iskalca 

8.1.4 Blokada klicev 

Funkcija je storitev operaterja. Če vam operater to 
omogoča je blokiranje klica potrebno nastaviti. Ta funkcija 
omogoča blokado klicev. 
1. V Meniju izberete: 
Dnevnik Klicev->Nastavitve klica ->SIM1 ali SIM2-

>Blokada klicev 
2. Iz seznama izberete katere klice želite blokirati. 

Blokirate lahko vhodne klice, izhodne klice, klice iz tujine, 
klice v tujino,itd. Prav tako lahko spremenite geslo 
blokade klicev.  

8.1.5 Preklop med linijami 

Za vsako SIM kartico lahko izberete eno od dveh linij.  

8.1.6 Napredne nastavitve 

 Stop lista: omenjena funkcija omogoča, da številke 
na tem seznamu samodejno blokira. Klicatelji 
bodo vedno slišali ton zasedeno.  
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 Samodejno kliči: funkcija omogoča, da ob 
neuspešnem klicu, telefon samodejno pokliče 
znova.  

 Opomnik časa klica: funkcija omogoča opozorilo 
ob določenem času klica.  
Ob vsakem določenem času (30-60 sekund) (1-
3000 sekund) boste slišali signal, ki vas bo 
opozoril da ste prekoračili čas.  

 Samodejni hitri zaključek: Nastavitve časa klica (1-
9999 sekund) po katerem se bo klic samodejno 
zaključil. 

 Način odgovarjanja: Nastavitev omogoča odgovor 
na klic s katerokoli tipko ali priključitev slušalk.  
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9.  SMS ter MMS sporočila 

Telefon vam omogoča pošiljanje SMS ter MMS sporočil. 

Ko se izriše ikona  vam telefon sporoča, da imate 
neprebrano sporočilo. 
Če želite izbrati MENI SMS v stanju pripravljenosti, 
pritisnite GOR ter izberite Sporočila ->Poštni predal. Ko se 

poštni predal zapolni začne,   ikona utripati. Izbrišite 
sporočila iz poštnega predala, da odpravite težavo.   

9.1 Pisanje ter pošiljanje SMS sporočil 

1. Vstopite v MENI ter izberite: Sporočila->Napiši 
sporočilo->SMS, kjer odprete urejevalnik sporočil. 

2. Napišite sporočilo.  
 

 Spreminjanje načina vnosa besedila V kolikor želite 
spremeniti način vnosa besedila (števila, velike, 
majhne začetnice) pritisnite „#”, simbole vnašate s 
pritiskom na „ ”.  
 

3. Pošiljanje sporočil: Pritisnite zeleno tipko, da se vam 
prikaže možnost „Pošlji” in izberite ali boste vnesli 
številko ali boste izbrali stik. Izberite številko iz imenika 
in jo s pritiskom na tipko za klicanje tudi potrdite. V 
kolikor želite poslati sporočilo več osebam naenkrat, 
lahko dodate več številk. Da pošljete sporočilo 
pritisnite „Pošlji”in izberite iz katere SIM kartice boste 
poslali sporočilo. 
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4. Shranjevanje sporočil: Da shranite že napisano 
sporočilo pritisnite zeleno tipko in izberite „Shrani v 
predloge” Sporočilo bo shranjeno v mapi Predloge. 
Sporočila se lahko samodejno shranjujejo tako, da v 
Meniju izberete: Sporočila->Nastavitve sporočil->SMS-
>Shrani poslana sporočila 
 
Vstopite v MENI ter izberite: Sporočila->Napiši 
sporočilo->MMS, da odprete urejevalnik sporočil in 
sledite istim navodilom kot za SMS sporočila. 
 

9.2 Branje in odgovarjanje na SMS sporočila 

1. Ko se na prikazovalniku pojavi ikona o novih sporočilih, 
jih lahko preberete tako, da v Meniju izberete: 
Sporočila->Poštni predal. Za branje sporočila pritisnite 
„Možnosti” in izberete „Ogled”.Ob prebiranju sporočil 
lahko s pritiskom na zeleno tipko za klicanje uporabite 
dodatne možnosti. 

2. Ikona ima dva pomena in sicer: prejeto sporočilo in 
neprebrano sporočilo.  

Pritisnite „Možnosti” med branjem,tako da dostopite do 
dodatnih možnosti: 
- Odgovori z SMS: napišite SMS pošiljatelju 
- Odgovori z MMS: napišite MMS pošiljatelju 
- Pokliči pošiljatelja: kliči pošiljatelja 
- Izbriši: izbriši sporočilo 
- Posreduj: prenos sporočila drugemu prejemniku 
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- Napredno: omogoča prenos  URL naslova, kopiranje ali 
prenašanje na SIM kartico. 

9.3  SMS nabiralniki 

9.3.1 Poštni predal 

Prikaže prejeta sporočila razvrščena po času prejema. 
 
Za premikanje po nabiralniku uporabljajte tipki GOR/DOL. 
 
Za dodatne funkcije pritisnite „Možnosti”: 
- Poglej: preberi sporočilo  
- Odgovori z SMS: napišite SMS pošiljatelju 
- Odgovori z MMS: napišite MMS pošiljatelju 
- Pokliči pošiljatelja: kliči pošiljatelja 
- Izbriši: izbriši sporočilo 
- Posreduj: prenos sporočila drugemu prejemniku 
- Izbriši vse: izbriši vsa sporočila v tem nabiralniku 
- Shrani v imenik: shrani številko v Imenik  

9.3.2 Poslana sporočila 

Tukaj se shranijo prejeta sporočila.   
Za premikanje po nabiralniku uporabite tipki GOR/DOL. 

9.3.3 Predloge 

Shranite lahko še neposlano sporočilo, tako da jo 
napišete, pritisnete zeleno tipko in izberete “Shrani”. 
Vstopite v predloge, da pošljete ali uredite še neposlano 
sporočilo. 
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9.3.4 V pošiljanju 

Če pošiljanje ni uspelo, se bo sporočilo shranilo v 
nabiralnik »V pošiljanju«.  
 

9.3.5 Sporočila operaterja 

Izberite: Meni->Sporočila->Sporočila operaterja tako, da 
spremenite nastavitve sporočil operaterja.  

9.3.6 Predloge 

Nastavite ali uporabite predloge: Meni->Sporočila-
>Predlogi->SMS. 

9.4 Brisanje sporočil 

Da bi izbrisali izbrano sporočilo, potrdite možnost Izbriši in 
izberite vrsto sporočil,ki jih želite izbrisati. 

9.5 Nastavitve sporočil 

Vstopite v Meni in izberite: sporočila->Nastavitve sporočil 
nato izberete: 

9.5.1 SMS 

 SIM 
- Profili: lahko spremenite število sporočilnih central 
Spreminja se s pošiljanjem SMS sporočil. Za pošiljanje 
SMS sporočil morate imeti vneseno številko SMS centra. 
Številka bo tako že vnesena s strani vašega operaterja. 
- Čas aktivnosti: sprememba koliko časa je SMS aktiven 
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- Tip sporočila: sprememba tipa sporočila 
- Poročilo o dostavi: Lahko zahtevate potrdilo o prejetju 
SMS sporočila (omrežna storitev) 
- Pot odgovora: omogoča aktivacijo/dezaktivacijo poti 
sporočila  
- Privzeta povezava: nastavitev vrste sporočila med 
klicem  
- Strežnik glasovne pošte: številka tajnice 

 Stanje spomina 
Omogoča preverjanje stanja spomina na SIM ali spominski 
kartici in spominom telefona. 

 Števec sporočil 
Omogoča preverjanje števila poslanih in prejetih sporočil. 

 Shrani poslana sporočila 
Lahko vključite/izključite samodejno shranjevanje sporočil  

 Privzet pomnilnik 
Nastavite ali se bodo sporočila shranjevala v SIM ali na 
spominsko kartico.  

9.5.2 MMS 

Podatkovni računi 
Nastavitev podatkovnega računa za pošiljanje  MMS.  
Pogosto: 
-  Sestavi: nastavitev časa in dolžine posnetka  
- Pošiljanje: nastavitve poročila o prejetju, samodejno 
shranjevanje. 
- Prejemanje: nastavitev prejemanja MMS sporočila med 
gostovanjem  
- Primerno/želeno shranjevanje: nastavitve privzetega 
pomnilnika  
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- Stanje spomina: preveritev stanja spomina. 

9.5.3 Sporočila operaterja 

Tu spreminjate nastavitve sporočil operaterja. 

9.6 Glasovna pošta 

Glasovna pošta je omrežna storitev, ki je odvisna od 
vašega operaterja. Za več informacij kontaktirajte vašega 
operaterja. Za spremembo številke glasovne pošte pojdite 
v Meni ter izberite: Sporočila->Nastavitve sporočil->SMS-
>SIM1/SIM2->Glasovna pošta in vnesite pravilno številko.  
Številko glasovne pošte pridobite od operaterja. Za dostop 

do glasovne pošte pritisnite tipko . 
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10. Pripomočki in SOS 

10.1 SOS nastavitve 

Oglejte si točko Napaka! Vira sklicevanja ni bilo 
mogoče najti. 

10.2 Hitri klic 

V Meniju izberite: Pripomočki in SOS -> Hitre klicne tipke.-
> Stanje, da aktivirate funkcijo. Če je ta funkcija vključena, 
bodo tipke 2-9 klicale njim dodeljene številke.  
Za dodelitev številk, pojdite v Meni in izberite Pripomočki in 
SOS->Hite klicne tipke>Nastavi številke, pritisnite zeleno 
tipko, vnesite številko, ki jo želite na njej shraniti in 
ponovno pritisnite zeleno tipko. 
 

10.3 Koledar 

Za aktiviranje koledarja, pojdite v Meni in izberite: 
Pripomočki in SOS->Koledar.  
Za premikanje naprej nazaj uporabite tipki 4 in 6. 
V koledarju lahko nastavite opomnike na različne dogodke. 
Ob dnevu, na katerega imate nastavljen dogodek, se 
prikaže planer. Za prikaz vseh dogodkov v poljubnem 
dnevu pritisnite „Možnosti” nato  „Poglej” 
Pritisnite „Možnosti in izberite: 
- Poglej: ogled dogodka, ki ga lahko spremenite ali 
izbrišete.   
- Poglej vse vse: ogled vseh dogodkov 
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- Dodaj dogodek: vam omogoča dodajanje dogodkov v 
dnevu, z alarmom, sporočilom,in pogostostjo, začetkom in 
koncem opravila, nato izberite Možnosti ter Shrani; 
- Izbriši dogodek: izbriše opravilo; 
- Skoči na datum: vnesite želeni datum;  
- Pojdi na danes: pojdi na današnji datum; 
- Pojdi na tedenski pogled: spremeni dnevni v tedenski 
način ogleda; 
- Začetek tedna: nastavitev ali se teden začne s 
  ponedeljkom ali nedeljo.  

10.4 Kalkulator 

Da dostopite do kalkulatorja, pojdite v Meni in izberite: 
Pripomočki in SOS->Kalkulator. Izvajate lahko naslednje 
matematične operacije : seštevanje, odštevanje, 
množenje, deljenje.  
Vstavite prvo število s pomočjo tipk od 0-9 , s tipkama 

GOR/DOL izberete znak za operacijo, ki jo želite izvesti 

Vnesite drugo število in pritisnite »Ok«. 
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10.5 Budilka 

Na telefonu lahko nastavite pet različnih časov bujenja. 
Za nastavitev bujenja pojdite v Meni in izberite: Pripomočki 
in SOS->Budilka. Izberite »Budilka« in pritisnite Uredi. 
Bujenje lahko vklopite/izklopite s tipkama( * in # ), 
nastavite želeni zvok bujenja, čas bujenja in čas dremeža. 
Če je telefon izključen, se bo budilka odzvala glede na 
stanje baterije. Ko budilka zazvoni, pritisnite zeleno tipko, 
da jo ustavite. Za vklop dremeža pritisnite rdečo tipko, 
bujenje se bo ponovilo npr. čez 5 minut. 
 

10.6 Opravila 

Za ogled vseh opravil pojdite v Meni->Pripomočki in SOS-
>Opravila. Za izbiro opravila uporabite tipki GOR/DOL, in 
pritisnite zeleno tipko,prikaže se opravilo, ki ga lahko 
izbrišete ali uredite. Če ste nastavili za opravilo budilko, 
vas bo telefon opozoril na to, s signalom in tekstom, ki ste 
ga dodelili opravilu.  

11. Multimediji 

11.1 Upravitelj datotek 

Izberite  Meni: Multimediji->Urejevalec datotek 
Pritisnite zelen gumb [Možnosti] :  
 

 Odpri: odpri izbrano datoteko.  

 Format: Formatiranje spomina  
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Podrobnosti 
Ko ste že odprli datoteko, vam zelen gumb doda še 
naslednje možnosti: 

 Odpri: 

 Ustvari mapo: nova mapa v izbrani lokaciji 

 Preimenuj: 

 Izbriši: izbriši izbrano mapo 

 Sortiraj po: imenu, vrsti, datumu nastanka, 

velikosti itd. 
Za odpiranje datoteke, pritisnite zelen gumb [Možnosti] 
in izberite Ogled ali Odpri. Izberete lahko tudi druge 
možnosti. 

11.2 Kamera 

S tem telefonom lahko posnamete slike. 
Za vklop kamere, pojdite v Meni: Multimedija->Kamera. Pri 
vklopu kamere boste opazili zaslon kot kukalo. Kamera je 
opremljena z digitalno povečavo (Zoom). Da si želen 
predmet približate pritisnite tipko GOR, da si ga oddaljite 
pa pritisnite tipko DOL.  
Za spremembo velikosti in kakovosti slike  (220x176, 
160x120, 320x240, 640x480, 1280x1024) pritisnite 
Možnosti->Nastavitve slike->, izberite Velikost slike ali 
Kakovost slike. S pritiskom na * ali # spreminjate 
nastavitve. Za ustvarjanje posnetka pritisnite tipko 0. Slika 
se samodejno shrani. Za dostop do več nastavitev 
pritisnite zeleno tipko. 
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Slike Možnost v predvajalniku slik 

Nastavitve 
kamere 

Spreminja nastavitve kamere proti-
bliskanju, časovni zamik, bliskavica 

Nastavitve slike Sprememba velikosti in kakovosti slike  

Belo ravnovesje Nastavitve ravnovesja 

Scenski način Samodejno ali nočno 

Nastavitev 
učinkov 

Negativ, sepija, sivo,… 

Pomnilnik 
Kam se bo slika shranila.(Aparat, SIM, 

spominska kartica)  

Ponastavi na 
tovarniške 
nastavitve 

Tovarniške nastavitve 

V spomin telefona lahko shrani le nekaj slik. Če želite 
shraniti več slik morate vstaviti MikroSD kartico. 
Ko uporabljate funkcijo Brskalnik slik izberete funkcijo s 
pomočjo tipk GOR/DOL , * in #, pritisnite zeleno tipko za 
naslednje nastavitve: 
• Poglej: Za naslednjo sliko pritisnite GOR/DOL.  
• Stil iskanja:, slike se lahko razporedijo kot seznam ali 

kot ikone. 
• Pošlji: pošlji sliko kot MMS ali preko Bluetooth 
• Uporabi kot ozadje ali ohranjevalnik zaslona 
• Preimenuj: spremeni ime slike 
• Izbriši: izbriši sliko 
• Sortiraj po: razvrščanje po datumu, velikosti, tipu,… 
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• Izbriši vsedatoteke: izbriši vse slike 
• Pomnilnik: izbira pomnilnika za shranjevanje  

• Informacije slike: podrobnosti slike. 
Ko povečate sliko, lahko pritisnete Možnosti za naslednje 
funkcije: 

 Zaženi – začetek diapozitivov 

 Obrni pogled – obrne sliko 

 Uporabi kot – ozadje ali ohranjevalnik zaslona 

 Pošlji, pošlji sliko kot MMS ali preko Bluetooth 

 Informacije slike, podrobnosti slike 

11.3 Brskalnik slik 

V Meniju izberite: Multimedija->Brskalnik slik. Možnost 
ogleda slik. Postopek je identičen postopku prikazanem v 
točki Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.. 

11.4 Video posnetki 

Za vklop video kamere, izberite Meni in: Multimediji-
>Video kamera. Za nastavitev možnosti snemanja 
pritisnite zeleno tipko.  
Posnetek se začne predvajati, ko pritisnete tipko 0. Za 
zaustavitev posnetka prav tako pritisnete tipko 0. Za 
zaustavitev snemanja pritisnite rdečo tipko.  
 
Za uporabo video kamere je potrebna MikroSD kartica (ni 
zajeta v paketu) in možnost shranjevanja nastavljeno na 
spominsko kartico.  
Možnosti ->Spomin in izberete spominsko kartico.  
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Slike in video posnetke lahko uporabljate na osebnem 
računalniku. Več informacij o tem je v navodilih 
Povezovanje telefona z računalnikom.  
 

11.5 Video predvajalnik 

V Meniju izberite: Multimediji->Video predvajalnik. S 
predvajalnikom si lahko ogledate posnete filme(Video 
mapa). Izberite posnetek s pomočjo tipk GOR/DOL. Za 
pričetek in prekinitev predvajanja pritisnite zeleno tipko.  
Da zaustavite predvajanje pritisnite rdečo tipko. Za 
povečavo pritisnite tipko 0. S tipkama * in # uravnavamo 
glasnost.  
Naprava predvaja datoteke AVI in 3GP formata. 
Med brskanjem pritisnite  „Možnosti”, nato nastavite: 
• Zaženi 
• Pošlji 
• Preimenuj 
• Izbriši 
• Izbriši vse datoteke 
• Sortiraj po 
• Pomnilnik 

11.6 Diktafon 

V Meniju izberite: Multimediji->Diktafon, s tem aktivirate 
funkcijo diktafona. S tipko GOR pričnete ali prekinete 
snemanje. Za menjavo med posnetki uporabite tipki 4 in 6. 
Da zaženete posnetek pritisnete tipko DOL. Pritisnete 
rdečo tipko za zaustavitev snemanja ali predvajanja.  
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Za dodatne funkcije pritisnite zeleno tipko: 
• Novo snemanje 
• Zaženi 
• Priloži – dodaj k že obstoječemu posnetku. 
• Preimenuj 
• Izbriši 
• Seznam 
• Nastavitve – prostor shranjevanja, kakovost snemanja.   
• Uporabi kot  – posnetek kot zvonenje 
• Pošlji 

11.7 Avdio predvajalnik 

Avdio predvajalnik lahko predvaja posnetke iz diktafona. 
Morajo biti shranjeni v mapi Moja Glasba. Če ste posneli 
nove posnetke, izberite Možnosti->Osveži seznam. Za 
začetek ali konec predvajanja pritisnite tipko GOR. Če ne 
želite, da se posnetek predvaja v ozadju pritisnite tipko 
DOL.  
Med prejšnjim in naslednjim posnetkom, menjavate s 
pomočjo tipk 4 in 6. Za spremembo izberite: 
Seznam->Možnosti->Nastavitve 
Pritisnite tipko * za spremembo načina ponavljanja.  
Glasnost se nastavi s tipkama* in #. 
Telefon predvaja naslednje formate: WAV, AAC, AMR. 

11.8 FM Radio 

Telefon ima vgrajen FM Radio. Lahko ga uporabljate s 
slušalkami, ki delujejo kot antena.  
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Za izbiro radia, pojdite v Meni: Multimediji->FM Radio. Za 
izklop radia pritisnite tipko DOL. V kolikor je možnost “Igraj 
v ozadju” aktivna, preden izključite radio pritisnite tipko 
DOL in nato rdečo tipko, saj bo v nasprotnem primeru 
radio nadaljeval s predvajanjem  
Funkcije tipk med predvajanjem radia: 

 # in *: tišje/glasneje 

 GOR: vključi/izključi samodejno iskanje postaj  

 DOL: vklop/izklop radia 

 * (zvezdica): samodejno išče postajo 

 Rdeča tipka: nazaj v meni 

 Zelena tipka – možnosti: Seznam kanalov, ročni vnos, 
samodejno iskanje, nastavitve (predvajanje v ozadju, 
zvočnik)  

  Tipka 4: zmanjšaj frekvenco za 0,1 MHz, ali išči 
prejšnjo postajo  

  Tipka 6: povišaj frekvenco za 0,1 MHz, ali išči 
naslednjo postajo  

  

Opozorilo: Od prostora, kjer se nahajate in dejavnikov 
okolice je odvisna kakovost povezave. Vaš signal je 
lahko zaradi tega bolj šibak. 
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12. Nastavitve 

V Meniju izberite: Možnosti, nato: 

12.1 Nastavitve dvojne SIM  

Izberete ali boste uporabljali eno ali dve SIM kartici.  

12.2 Uporabniški profil 

Naprava ima več profilov za hitrejše spreminjanje 
nastavitev. Vsak profil se lahko nastavi in izbere glede na 
vaše želje. Profili so: Splošni, Tiho, Sestanek, Zunaj, Moj 
stil. 
V vsakem profilu je mogoče spremeniti: 

 Tip opozorila (samo zvonjenje, samo vibriranje itd.) 

 Tip zvonjenja (enkrat, večkrat) 

 Zvonjenje 

 Glasnost zvonjenja 

 Zvonjenje sporočila 

 Glasnost zvonjenja sporočila 

 Ton tipk 

 Glasnost tona tipk 

 Vključi ton 

 Izključi ton 

 Ton opozoril (na primer ob prazni bateriji) 
 
Pozor: V stanju pripravljenosti lahko vključite/izključite 
profil »Tiho« s pritiskom na tipko #. 
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12.3 Nastavitve telefona 

12.3.1 Nastavitve datuma in časa 

Za nastavitev časa in datuma, v Meniju izberite: Nastavitve 
>Nastavitve telefona->Čas in Datum. Izberite “Časovni 
pas” tako, da nastavite primerno mesto. Izberite “Nastavi 
Čas/Datum” tako,da vnesete čas in datum. Za premikanje, 
med nastavljanjem časa ali datuma, uporabite tipki 
GOR/DOL. Za vnos časa in datuma uporabite tipke 0-9.  
Nastavite lahko tudi format prikaza časa (12 AM/PM ali 24 
ur), ali datuma (DD/MM/LLLL, MM/DD/LLLL ali 
LLLL/MM/DD). 
V kolikor je baterija odstranjena iz naprave, boste morali 
ponovno nastaviti čas in datum.  

12.3.2 Samodejno izklop/vklop telefona 

Če želite, da se telefon samodejno vklopi ali izklopi, 
morata biti nastavljena čas in datum.   
Nastavite čas samodejnega vklopa ali izklopa telefona in 
njegovo obliko. 
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12.3.3 Jezik 

Omenjena funkcija vam omogoča spreminjanje jezika v 
menijih. Če ste po pomoti spremenili jezik,lahko to 
popravite tako, da v načinu pripravljenosti pritisnete: 
• 2x GOR 
• 1x Zeleno tipko 
• 2x DOL 
• 1x Zeleno tipko 
• 2x DOL 
• 1x Zeleno tipko 
Izberete želen jezik in pritisnete zeleno tipko. 
 

12.3.4 Privzeti način vnosa teksta 

Nastavite privzeti način vnosa besedila na primer v SMS 
sporočilu  

12.3.5 Zaslon  

Nastavite lahko ozadje, čas osvetlitve in kontrast in 
svetlobo. Prav tako lahko nastavite za ozadje sliko in 
prikaz ure in datuma.  

12.3.6 Profil »Polet« 

V »poletu« so vse radijske komunikacije izključene.  

12.4 Nastavitve omrežja 

Nastavite operaterja in način iskanja operaterja. 



 51 

12.5 Varnostne nastavitve 

12.5.1 PIN koda 

Tukaj nastavite ali bo aparat zahteval PIN kodo ob zagonu 
Ter spremenite PIN kodo za obe ali eno od SIM kartic.   

12.5.2 Varnost telefona 

Aktivirate lahko zaklepanje telefona. Pri vključitvi telefona 
vam bo zahteval kodo naprave. Privzeta koda je 0000. 

12.5.3 Samodejno zaklepanje tipkovnice 

Nastavitev zaklepanja tipk in čas v katerem se bodo 
zaklenile.  
 

12.6 Povezava 

12.6.1 Bluetooth 

Zahvaljujoč Bluetooth povezavi lahko pošiljate podatke. 
Prav tako lahko na telefon povežete različne naprave kot 
brezžične slušalke.   
  V Meniju izberite : Nastavitve->Povezava in izberite 
Bluetooth 
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V Bluetooth Meniju lahko izbirate med naslednjimi 
možnostmi: 

Moč Vklop/Izklop Bluetooth 

Vidnost 
Aktivirajte, da lahko druge naprave 

zaznajo vaš telefon 

Moje naprave 
Naprave na katere ste že bili 

povezani 

Poišči avdio naprave 
Iskanje avdio naprav, na primer  

Bluetooth slušalke 

Moje ime Izberite ime te naprave  

Napredno 
Izberite teste avdio naprav, stanje 

spomina in naslov naprave 

 
Datoteke, ki se pošljejo na MM 910 telefon, so shranjene 
pod Prejete datoteke (Prejeto). 

12.6.2 Podatki se povezujejo s SIM 

Izberite SIM kartico, ki jo boste uporabljali za pošiljanje 
podatkov.   

12.6.3 APN profil 

V Meniju izberite: Nastavitve->Povezava ter izberite  APN 
profil. 
Za vsako SIM kartico, lahko dodate podatkovni račun za 
MMS in WAP komunikacijo. 
Pravilne nastavitve lahko pridobite od vašega operaterja. 
Nekateri operaterji vam dovolijo pridobitev nastavitev na 
daljavo.  
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12.7 Tovarniške nastavitve 

Zahvaljujoč tej funkciji, lahko telefon povrnete na 
tovarniške nastavitve.  V Meniju izberite: 
Nastavitve->Tovarniške nastavitve, vnesite geslo, in 
potrdite z zeleno tipko.  
  
 
 

13. Povezava telefona s računalnikom 

Telefon lahko priključite na računalnik s pomočjo USB 
kabla, s katerim lahko prenašate ali kopirate datoteke z 
vašega računalnika na telefon in obratno.  
Povezovanje: 

• Povežite USB kabel na telefon  
• Priključite drugi konec kabla z USB vhodom v 

vašem računalniku na zaslonu se bo prikazalo 
naslednje sporočilo (če tipkovnica ni zaklenjena): 
„Masovno shranjevanje in „komunikacijska vrata”. 
Izberite masovno shranjevanje.  

  

Opozorilo: Privzeto geslo je: 0000 
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14. Pogosta vprašanja (reševanje težav) 

Telefon lahko popravlja le pooblaščen servis. 
Samovoljno popravljanje ali modificiranje naprave je 
prepovedano in razveljavi garancijo!  

 
„Ni možno 
klicati” 

Preverite če ste vtipkali pravilno številko. Če 
kličete v drugo državo ne pozabite predpone (Na 
primer Nemčija ima predpono  0049 ali +49) 
Če imate predplačniško naročnino (vgrajeno v 
SIM kartici), ni potrebno preverjati ali imate dovolj  
(impulzov/denarja) 

„ Kljub 
vzstavljeni SIM 
kartici je možen 
samo klic v sili 
(112)” 

Preverite, če ste pravilno vstavili SIM kartico ali je 
vključena v Meniju 

Telefon ne 
deluje, tudi po 
tem, ko sem ga 
priključil na 
polnilec 

Lahko da je telefon izklopljen. Pritisnite in držite 
rdečo tipko tri (3) sekunde, da se vklopi.  
V kolikor telefona dolgo časa niste uporabljali, je 
lahko baterija v stanju ”popolne izpraznitve”. Za 
vzpostavitev v prejšnje stanje, priklopite napravo 
na polnilec in počakajte nekaj časa nato 
poizkusite ponovno vklopiti telefon.   

„Je možno 
klicati, ko sem  
v tujini?”  

Če ste v tujini, boste samodejno priklopljeni na 
tuje omrežje. Funkcija Gostovanje bo 
vzpostavljena, če je omogočena. Za več 
informacij se posvetujte s operaterjem. 
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„Je možno 
vzpostaviti klic  
v sili, če ni 
omrežja ali 
denarja na 
telefonu?”  

Če telefon nima signala, ni možno vzpostaviti 
klica.  
 
Če na računu nimate denarja ali impulzov, lahko 
še vedno brezplačno opravite klic v sili (112). 

 
„Kako lahko 
povečam doseg 
omrežja?” 

Če zaslon prikaže”Ne deluje” ste izven omrežja 
ali pa ni dovolj denarja/impulzov na računu. Kljub 
temu, lahko opravite klic v sili, če ste v dosegu 
omrežja.  
Zgradbe omejujejo doseg omrežja. Za boljši 
signal stopite do okna ali pa se oddaljite od 
zgradb, ki bi lahko motile signal. .  

Zaslon 
prikazuje “Drži 
za odklep” 
tipkovnica je 
zaklenjena”.  

Vključeno je zaklepanje tipk. Tipkovnico 
odklenete tako, da držite zeleno tipko.  

„Kaj je SMS 
center ?”  

Številka operaterjevega centra, kjer se 
shranjujejo SMS sporočila. Številka je vpisana v 
SIM kartici, vendar jo lahko naprava spremeni ali 
prepiše.   
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„Kdaj se začne 
zaračunavanje 
klica ?”  

Zaračunavati se začne takoj ob vzpostavitvi klica. 
Povprašajte operaterja za način kalkulacije 
stroškov. 

Kako preverim 
da je prejemnik 
dobil sporočilo?  

Vključite poročilo o prejetju. Ko boste poslali 
SMS, vam bo sistem vrnil SMS sporočilo, s 
časom dostave sporočila (Storitev omrežja)   

15. Pogoji uporabe ter varnosti 

 Ne vklapljajte telefona, če njegovo delovanje lahko 
vpliva na delovanje drugih naprav!  

 Med vožnjo, brez uporabe kompleta za prostoročno 
telefoniranje, telefona ne uporabljajte. 

 Telefon ustvarja elektro-magnetsko polje, ki lahko 
negativno vpliva na delovanje drugih elektronskih 
naprav, npr. na medicinsko opremo. Naprava oddaja 
elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na 
določene naprave. Držite ga v priporočeni razdalji od 
medicinskih naprav, kot so vspodbujevalniki srca. 
Uporabniki z vgrajenimi medicinskimi napravami, se 
naj držijo priporočil iz navodil teh naprav. Uporabniki z 
vgrajenimi vzpodbujevalniki srca naj aparata ne nosijo 
v žepu v bližini srca. Napravo naj uporabljajo na 
nasprotnem ušesu. V primeru nenavadne srčne 
aktivnosti naj telefon izključijo. 
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 Nikdar ne uporabljajte telefona, kjer to ni dovoljeno, na 
primer na bencinskih črpalkah ali v bolnišnicah. 
Uporaba na takšnih mestih bi lahko ogrožala druge 
osebe. 

 Ne popravljajte ali prirejajte telefona. Vsako popravilo 
naj opravi za to pooblaščen servis.  

 Telefon in dodatki vsebujejo majhne dele, zato se naj 
hranijo izven dosega otrok. 

 Telefona ni dovoljeno čistiti s kemikalijami ali jedkimi 
substancami. 

 Ne uporabljajte telefona zraven kreditnih kartic, saj 
obstaja možnost razmagnetenja.  

 Zaradi varnosti ne telefonirajte, ko je telefon priključen 
na polnilec. 

 Telefona ne izpostavljajte visokim ali nizkim 
temperaturam ali direktni sončni svetlobi. Ne odlagajte 
telefona zraven grelnih teles na primer: radiatorjev, 
grelcev, štedilnika, centralne peči, ognja, kaminov itd.   

 Zaščitite svoj sluh 
Dolgotrajna uporaba slušalk lahko poškoduje 
vaš sluh. Poslušajte glasbo na zmerni glasnosti 
in ne držite telefona preblizu, ko je zvočnik 

vključen. Preden povežete slušalke, vedno znižajte 
glasnost.   
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16. Garancijski pogoji 

Telefon ima garancijo le skupaj z izdanim/prejetim 
računom. Če je na telefonu nastala škoda zaradi nevestne 
uporabe, električnega nihanja ali strele, garancija ne krije 
škode.  
Če uporabnik poskuša sam popravljati ali modificirati 
telefon je garancija neveljavna.  
 
Zgoraj navedene informacije so zgolj informativne narave.   

17. Podatki o bateriji 

Baterije priložene telefonu, se lahko polnijo večkrat, z 
priloženim polnilcem.  
 
Vzdržljivost baterije je odvisna od načina uporabe telefona. 
Razdalja od relejne postaje, dolžina in število klicev, 
vplivajo na življensko dobo baterije. Med gibanjem telefon 
preklaplja med različnimi relejnimi postajami, kar lahko 
skrajša življensko dobo baterije.  
Baterija, ki je bila polnjena in praznjena več stokrat, izgubi 
svojo izvirno kapaciteto. Če  uporabnik opazi drastično 
zmanjšanje časa delovanja baterije, naj kupi novo. 
 
Uporabljajte le baterije priporočene od proizvajalca. 
Polnilnika ne puščajte priklopljenega več kot  2-3 dni.  
 
Ne shranjujte telefona v prostoru s previsoko temperaturo, 
saj lahko ta zmanjša življensko dobo baterije in jo 
poškoduje. 
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Nikoli ne uporabite baterije ki je vidno poškodovana, saj 
lahko to vodi do kratkega stika in poškodbe baterije ter 
aparata. Baterija mora biti vstavljena pravilno, glede na 
polarnost.   
 
Baterija naj bo shranjena na temperaturi med 15°C do 
25°C. Če vstavite hladno baterijo se lahko pojavijo težave 
ali celo poškodbe.  

Paket vsebuje LI-ion baterijo. Rabljene 
baterije škodujejo okolju tako, da jih je 
potrebno pravilno odstraniti glede na 
predpise. Baterije se naj ne odvržejo skupaj 
z gospodinjskimi odpadki in bi se naj 

odlagale v primerne zbiralnike ali na zbiralnih centrih.   
NIKOLI NE MEČITE BATERIJE V OGENJ! 
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18. Podatki o stopnji specifične absorbcije (SAR) 

Podatki o vplivih radijskih valov in stopnji specifične 
absorbcije (SAR). Ta model je skladen z mednarodnimi 
standardi glede vpliva radijskih valov. Telefon je oddajnik 
in sprejemnik radijskih valov. Načrtovan je tako, da ne 
presega omejitev vpliva radijskih valov, kot jih 
predvidevajo mednarodne zahteve. Omenjene zahteve so 
pripravile neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP in 
zadevajo mejno varnost, da bi zagotovile zaščito za ljudi, 
ne glede na starost ali zdravstveno stanje. Te zahteve 
uporabljajo enotne mere, ki se imenuje Stopnja specifične 
absorbcije (SAR) – koeficient specifične absorbcije.  
Mejna vrednost SAR, kot jo določa ICNIRP za prenosne 
naprave je 2,0 W/kg. Vrednost SAR se meri ob največji 
moči oddajanja. Običajna vrednost med delovanjem je 
običajno nižja, kot je zgoraj navedena vrednost. To je 
zaradi samodejnega spreminjanja moči naprave, ki 
zagotavlja, da naprava uporablja samo minimalno moč, 
potrebno za povezavo z omrežjem.  
Čeprav so vrednosti SAR v različnih položajih naprave 
lahko različne, pa so vse še vedno skladne z uredbami, 
glede varne stopnje sevanja. Svetovna zdravstvena 
organizacija je potrdila, da niso potrebne nobene dodatne 
omejitve glede uporabe mobilnih naprav. Da bi zmanjšali 
vpliv sevanja, pa je vseeno priporočljivo skrajšati čas 
pogovorov ali pa napravo uporabljati v prostoročnem 
načinu, tako da ne pride v bližino glave ali telesa.  
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Za ta model znaša najvišja izmerjena testirana vrednost 
SAR he  0.560W/kg za EGSM900 in 0.533W/kg za 
DCS1800. 
Vrednost SAR je lahko drugačna zaradi domačih zahtev 
glede poročanja in testiranja, pa tudi od frekvenčnega 
pasu določenega omrežja.   
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19. Podatki glede varovanja okolja 

Opomba: Naprava je izdelana skladno z Evropsko 
direktivo 2002/96/WE in zakoni o rabljeni električni 
in elektronski opremi, opremljeni z znakom – 
prekrižanim zbiralnikom odpadkov. Takšna 
označba obvešča, da se oprema, po pretečeni 
življenjski dobi, ne sme odlagati skupaj z odpadki 

iz gospodinjstev. 
Opomba: Naprave ne smete odvreči med gospodinjske 
odpadke!!! Izdelek je potrebno reciklirati preko ločenega 
zbiranja na mestih, ki so predvidena za ta namen. Pravilno 
ravnanje z izrabljeno električno in elektronsko opremo 
omogoča, da se izognete posledicam, ki so škodljive za 
ljudi in okolje in izvirajo iz prisotnosti nevarnih snovi in 
nepravilnega shranjevanja ter obdelave tovrstne opreme  
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20. Izjava o skladnosti CE 

Uporabniški priročnik je namenjen informiranju. Nekatere 
opisane funkcije so lahko drugačne, glede na programsko 
opremo in državo. Pridržujemo si pravico do izvedbe 
tehničnih sprememb.  
Proizvajalec in dobavitelj nista odgovorna za škodo, ki 
nastane posredno ali neposredno iz napak, izpustitev ali 
razlik med izdelkom in dokumentacijo.  
Blagovne znamke omenjene ali uporabljene v tem 
dokumentu pripadajo lastnikom.  
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