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ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP TEGA MOBILNIKA.

Pred uporabo naprave pozorno preberite vse napotke za varnost in ta 
priročnik, s čimer boste zagotovili varno in pravilno uporabo.

Vsebina, slike in posnetki zaslona, ki so uporabljeni v tem priročniku, se 
lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja nobenega dela tega priročnika 
ni dovoljeno kopirati, distribuirati, prevajati ali posredovati v katerikoli 

obliki in na katerikoli način, elektronsko ali mehansko, vključno s 
fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem na kateremkoli sistemu 

za shranjevanje in priklic podatkov.

Avtorska pravica © 2016 Vse pravice pridržane
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Za pravilno uporabo mobilnika natančno preberite varnostna navodila. 

1. Telefona ne razbijte, mečite in prebadajte. Pazite, da vam mobilnik ne pade, da ga ne stisnete in 
prepognete. 

2. Mobilnika ne uporabljajte v vlažnem okolju, kot so na primer kopalnice. Mobilnika ne močite ali 
operite. 

3. Mobilnika ne vklopite v območju prepovedi uporabe mobilnikov in ne v območju, kjer lahko povzroči 
motnje ali nevarnost. 

4. Nekateri deli vaše mobilne naprave so izdelani iz stekla. Steklo lahko poči, če mobilna naprava pade 
na trdo podlago ali če prejme močen udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte 
odstraniti. Dokler stekla ne zamenjajo na pooblaščenem servisu, mobilne naprave ne uporabljajte.

5. Mobilnik izklopite na letalu. Telefon lahko povzroči motnje na opremi za upravljanje letala. 
6. Mobilnik izklopite v bližini zelo natančnih elektronskih naprav. Telefon lahko vpliva na delovanje teh 

naprav. 
7. Mobilnika in priključkov ne poskušajte razstaviti. Telefon lahko servisira ali popravlja le usposobljen 

serviser. 
8. Vtičnico inštalirajte v bližino opreme, kjer bo enostavno dostopna.
9. Mobilnika in priključkov ne odlagajte v posode z močnim elektromagnetnim poljem. 
10. V bližino mobilnika ne polagajte magnetnih medijev za shranjevanje podatkov. Sevanje telefona 

lahko izbriše shranjene informacije. 
11. Mobilnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Mobilnika ne odložite na mesto z visoko 

temperaturo in ga ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov, na primer na bencinski črpalki. 
12. Da se izognete nevarnosti za eksplozijo, uporabljajte le odobrene baterije in polnilnike. 
13. Upoštevajte vse zakone oziroma predpise o uporabi brezžičnih naprav. Pri uporabi brezžične 

naprave spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih oseb. 
14. Pri uporabi kabla USB strogo upoštevajte navodila v temu priročniku. V nasprotnem primeru lahko 

poškodujete mobilni telefon ali osebni računalnik. 
15. Mobilnik čistite s suho mehko krpo; ne z vodo, alkoholom, detergentom ali drugimi kemičnimi 

sredstvi.
16. Vse pomembne podatke varnostno kopirajte; podatki se lahko zaradi popravil ali drugih vzrokov 

izgubijo.
17. Mobilnika ne odklopite med formatiranjem pomnilnika ali prenosom podatkov. V nasprotnem 

primeru lahko pride do napake programa ali poškodbe datotek
18. Telefon in polnilnik hranite izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo 

telefon, baterijo ali polnilnik.
19. Da preprečite zadušitev ali blokado požiralnika zaradi zaužitja, pazite, da otroci ne pridejo v stik z 

majhnimi telefonskimi dodatki.
20. Ne dovolite otrokom, da mobilnik uporabljajo brez vašega nadzora. 
21. Telefona ne spreminjajte in ne predelujte, ne potapljajte ga v vodo ali druge tekočine ter ga vodi in 

drugim tekočinam ne izpostavljajte. Telefona ne izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.
22. Telefon je dovoljeno povezati le na vmesnik USB različice 2.0.
23. Obratovalna temperatura je lahko –10 °C do +40 °C.
24. Kupili ste mobilnik, ki je narejen po standardu IP67. Da bi zagotovili njegovo optimalno uporabo in 

neprepustnost za vodo, poskrbite, da so vsi pokrovčki odprtin ter pokrov naprave pravilno zaprti.
25. Pokrova telefona ne odpirajte, če je v vodi ali zelo vlažnem okolju.
26. Gumijasto tesnilo, pritrjeno na pokrov, je pomemben del naprave. Pri odpiranju in zapiranju pokrova 

pazite, da ne poškodujete gumijastega tesnila. Na tesnilu ne sme biti nesnage, kot je pesek ali prah, da 
ne pride do poškodb naprave.

27. Pokrov naprave in pokrovčki odprtin lahko pri padcu ali udarcu popustijo. Prepričajte se, da so vsi 
pokrovi pravilno poravnani in popolnoma zaprti.

VARNOSTNI UKREPI
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28. Če napravo potopite v vodo, če zmočite mikrofon ali zvočnik, zvok med klicem morda ne bo 
razločen. Prepričajte se, da je mikrofon ali zvočnik čist; s suho krpo ga obrišite do suhega.

29. Če se naprava zmoči, jo temeljito posušite z mehko, čisto krpo.
30. Neprepustnost naprave za vodo lahko povzroči rahle vibracije v nekaterih okoliščinah. Tovrstni 

tresljaji, npr. ko je nastavljena velika glasnost, so neškodljivi in ne vplivajo na delovanje naprave.
31. Ne razstavljajte in ne uporabljajte nobene opreme, ki bi lahko poškodovala za vodo neprepustno 

folijo na mikrofonu in zvočnikih.
32. Ker se temperature spreminjajo, lahko pride do povišanja ali znižanja tlaka, kar povzroči slabšo 

kakovost zvoka in odpre pokrovčke, da se sprosti zrak.

1.  Upoštevajte vsa pravila in predpise v bolnišnicah ter zdravstvenih domovih. 
2. Izdelek lahko vpliva na delovanje vsajenih medicinskih pripomočkov, kot je srčni spodbujevalnik. 
3. Za zaščito vsajenega medicinskega pripomočka pred morebitnimi motnjami zaradi sevanja telefona 

naj bo izdelek od medicinskega pripomočka oddaljen vsaj 20 cm.
4. Izdelka ne nosite v prsnem žepu.
5. Če sumite, da prihaja do motenj, izdelek takoj izklopite.

Med uporabo nekaterih funkcij ali aplikacij drugih razvijalcev lahko izgubite osebne in druge podatke 
ter odprete dostop do podatkov drugim. Za zaščito osebnih podatkov in zaupnih informacij so na voljo 
številni ukrepi. 

1. Da preprečite nepooblaščeno uporabo, napravo vedno odložite na varno mesto.
2. Nastavite zaslon, tako da se zaklene, in določite geslo ali vzorec za odklepanje. 
3. Redno varnostno kopirajte osebne podatke, shranjene na kartici SIM/USIM, spominski kartici ali v 

pomnilniku telefona. Če napravo zamenjate z drugo, poskrbite, da boste s stare naprave prenesli ali 
izbrisali vse osebne podatke.

4. Če vas skrbijo virusi, ko od neznanih oseb prejmete sporočila ali e-pošto, lahko ta sporočila izbrišete, 
ne da bi jih odprli. 

5. Med brskanjem po spletu z napravo, ne odpirajte spletišč, ki so varnostno tvegana, da preprečite 
krajo osebnih podatkov. 

6. Uporabo storitev, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth, zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop. 
Ko teh storitev ne uporabljate, jih izklopite.

7. Namestite ali posodobite varnostno programsko opremo in redno pregledujte proti virusom. 
8. Aplikacije tretjih oseb prenesite iz zakonitih virov. Aplikacije tretjih oseb preglejte proti virusom. 
9. Namestite varnostno programsko opremo ali programske popravke tretje osebe. 
10. Nekatere aplikacije zahtevajo in posredujejo podatke o lokaciji. Posledično lahko tretje osebe delijo 

podatke o vaši lokaciji. 
11. Naprava lahko ponudnikom aplikacij tretje osebe posreduje podatke o zaznavanju in diagnostiki. 

Drugi ponudniki te informacije uporabljajo za izboljšanje svojih izdelkov in storitev.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

OSEBNI PODATKI IN VARNOST PODATKOV
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Upoštevajte zakone in predpise, ki urejajo uporabo mobilnikov med vožnjo.

1. Ne vozite s telefonom v roki.
2. Zaradi varnosti lahko upravlja mobilnik med vožnjo samo sovoznik in ne voznik. Lokalno lahko 

veljajo zakoni, ki določajo, kdaj in kako lahko voznik uporablja elektronske naprave med vožnjo.
3. Pozorni bodite samo na vožnjo.
4. Zapeljite s ceste in parkirajte, preden pokličete ali prejmete klic, če je tako primerno.
5. Energija RF lahko vpliva na delovanje elektronskih sistemov v vozilu, kot so stereonaprave in 

varnostna oprema.
6. Če je vozilo opremljeno z zračno blazino, ne namestite prenosne brezžične opreme tako, da ovira 

zračno blazino. Zračna blazina lahko odpove ali povzroči resne poškodbe zaradi nepravilnega delovanja. 
7. Ko poslušate glasbo na prostem, nastavite glasnost, tako da še zaznavate dražljaje iz okolice. To je 

predvsem pomembno, ko ste v bližini cest

1. Adapter namestite v bližino opreme, tako da bo zlahka dostopen.
Naziv modela polnilnika (EU): QCT16KP-0625S-01, 
Vhod: izmenični tok 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 0,8 A, 
Izhod: DC 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A MAKS. 

Naziv modela polnilnika (UK): QCT16KR-0625S-01, 
Vhod: izmenični tok 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 0,8 A, 
Izhod: DC 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A MAKS.

2. Vtič deluje kot naprava za odklop adapterja.
3. Uporabljajte le dodatke, ki so priloženi telefonu. Uporaba nezdružljivih dodatkov ima lahko resne 

posledice in lahko trajno poškoduje telefon.
4. Uporabljajte le adapter, ki je priložen telefonu.
5. Ta adapter uporabljajte le v zaprtih prostorih.
6. Napajalni kabel se uporablja kot povezovalna naprava. Stenska vtičnica mora biti dostopna, dostop 

do nje med uporabo ne sme biti oviran. 
7. Telefon izklopite iz električnega omrežja, tako da iztaknete vtič kabla AC/DC iz stenske vtičnice. 
8. Da preprečite pregrevanje in motnje v delovanju, prezračevalnih odprtin ne pokrivajte s predmeti, 

kot so časopis, prt, zavese itd.
9. Okrog telefona naj bo vsaj 10 cm prostora.
10. Telefon uporabljajte v zmernem podnebju.
11. Telefon je opremljen z notranjo baterijo, ki se polni: izdelka ne izpostavljajte na vročino, sonce, v 

bližino ognja ali podobno.
12. Preden telefon odvržete med odpadke, odstranite baterijo.
13. Baterijo je treba med odpadke odvreči na varen način.
14. Baterija vsebuje okolju nevarne in škodljive materiale. 
15. Kabla v vrata USB ne priklapljajte in odklapljajte z mokrimi rokami, saj obstaja nevarnost električnega 

udara.

CESTNO PROMETNA VARNOST

NAPAJANJE IN POLNJENJE



8

Naprava ustreza specifikacijam RF, ko jo uporabljate 5 mm od telesa.
Ta izdelek je preizkušen in izpolnjuje veljavne zahteve in predpise Evropske unije o izpostavljanju 
radijskim valovom. 
Radijske valove, ki jih absorbira telo, merimo s specifično stopnjo absorpcije (SAR). Ta mobilnik lahko 
uporabljate v območju 5 mm telesa uporabnika. Omejitev SAR je 2.0 W/kg povprečno na 10 g vlakna, 
v EU.
Ta izdelek je preizkušen in največja zabeležena vrednost SAR je bila 0,510 W/kg.
Dejanska raven SAR bo veliko nižja kot zgornja vrednost, saj je izdelek oblikovan tako, da porablja čim 
manj energije za komunikacijo z bazno postajo.
Za napravo, ki preizkuša skladnost z EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013; 
obvezno je treba izvesti avdioteste za EN50332.

1. Ta telefon upošteva trenutne predpise za omejevanje največje izhodne moči zvoka. 
Dolgotrajno poslušanje prek slušalk pri veliki glasnosti lahko povzroči poškodbe sluha!
2. Če imate v ušesih neprijeten občutek, izdelek prenehajte uporabljati ali zmanjšajte 
glasnost.
3. Ne povečujte glasnosti čezmerno; zdravniki svarijo pred dolgotrajnim izpostavljanjem 
veliki glasnosti.
4. Premočan zvočni tlak iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
5. Da preprečite možnost poškodb ušes, telefona ne uporabljajte pri visoki glasnosti dalj časa. 
6. S svojim telefonom uporabljajte samo navedene naglavne slušalke.

Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalaže, baterije in odsluženega telefona ter jih 
zavrzite med ustrezne odpadke za nadaljnje recikliranje. Rabljenih telefonov in baterij ne 
mečite med hišne odpadke. 
Odslužene litijeve baterije zavrzite ločeno na ustrezno mesto. Ne odvrzite jih v koš za odpadke.
POZOR: NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z BATERIJO NAPAČNEGA 
TIPA. ODSTRANITE RABLJENE BATERIJE V SKLADU Z NAVODILI.

1. Pred čiščenjem in vzdrževanjem izklopite telefon. Da preprečite električni udar ali kratek stik baterije 
oziroma polnilnika, mora biti polnilnik izklopljen iz vtičnice, telefon in polnilnik pa ne smeta biti povezana 
med seboj.
2. Da preprečite poškodbe delov ali nepravilno delovanje, telefona ali polnilnika ne brišite s kemičnimi 
snovmi (alkohol, benzen), kemičnimi sredstvi ali abrazivnimi čistili. Čistite lahko z nekoliko vlažno in 
mehko antistatično krpo.
3. Pokrova telefona ne praskajte in ga ne spreminjajte, saj snovi v barvah lahko povzročijo alergične 
reakcije. Če pride do takšne reakcije, takoj prenehajte uporabljati telefon in poiščite zdravniško pomoč.  

STOPNJA SPECIFIČNE ABSORPCIJE (SAR)

VAROVANJE SLUHA

VAROVANJE OKOLJA

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
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4. Brišite prah z napajalnega vtiča in ga ne močite, da preprečite nevarnost požara.
5. Če telefon ali dodatki ne delujejo pravilno, stopite v stik z lokalnim prodajalcem.
6. Telefona in njegovih dodatkov ne razstavljajte sami.

V sili, če je telefon vključen in če je na voljo omrežje, lahko opravite za klic v sili. Številke za klic v sili niso 
dostopne v vseh omrežjih; v nobenem primeru se ne zanašajte na mobilnik za klice v sili.

Ta naprava je v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti 
za vaš telefon je na spletnem mestu: www.crosscall.com.

Ta izdelek je namenjen le zasebni uporabi. Kopiranje CD-jev ali snemanje glasbe, videoposnetkov ali slik 
za namene prodaje ali druge poslovne namene lahko pomeni kršitev avtorskih pravic. Za kopiranje ali 
snemanje, delno ali v celoti, avtorsko zaščitenih materialov, umetniških del in/ali predstavitev potrebujete 
dovoljenje. Bodite pozorni na vse tovrstne zakone v zvezi s snemanjem in uporabo tovrstnih vsebin v 
vaši državi ter sodni pristojnosti.

KLIC V SILI

SKLADNOST

AVTORSKE PRAVICE
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SPOZNAJTE SVOJ TELEFON

1
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1. Sprejemnik 
2. Tipka za vk./izk.
3. Tipka za nastavitev glasnosti
4. Tipka Crosscall, ki jo lahko 
programirate
5. Mikrofon
6. Priključek USB-C
7. Priključek za slušalke
8. Tipalo razdalje/svetlobe
9. Sprednja kamera 
10. Zunanje tipalo 
11. Odpravljanje šumov
12. Glavna kamera
13. Bliskavica/svetilka
14. Zvočnik
15. Kljukica za pritrditev

Fizična tipka
TIPKA ZA VK./IZK.: pritisnite za osvetlitev ali zapiranje zaslona, pritisnite in zadržite pritisnjeno za 

prikaz pojavnega menija za izbiro izklopa/ponovnega zagona/letalskega načina. Za ponovni zagon 
držite tipko za vk./iz. več kot 10 s. Za posnetek zaslona pritisnite tipko za vk. /izk. in tipko za zmanjšanje 
glasnosti.

TIPKI ZA ZVOK: v načinu klicanja nastavi jakost slušalke; v načinu glasbe/videa/pretakanja nastavi 
jakost glasnosti medija; v splošnem načinu nastavi jakost tona zvonjenja; izključi ton zvonjenja za 
dohodni klic. 

Digitalna tipka 
TIPKA NAZAJ: tapnite to tipko, da se vrnete na prejšnji zaslon ali da zaprete pogovorno okno, meni z 

možnostmi, ploščo z obvestili itd.
TIPKA NAZAJ NA ZAČETNI ZASLON: tapnite to tipko iz katerekoli aplikacije ali zaslona, da se vrnete 

na začetni zaslon.
TIPKA NEDAVNO: tapnite, da odprete seznam ikon za nedavno uporabljene aplikacije.

FUNKCIJE TIPKE

PREGLED TELEFONA

11
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Ta naprava ima funkcijo OTG, uporabite standardni podatkovni kabel OTG.

OPOMBA: tipalo oddaljenosti/svetlobe
Medtem ko sprejemate in opravljate klice, se tipalo oddaljenosti/svetlobe samodejno izklopi, ko zazna, 
da je telefon blizu vašega ušesa. To podaljša življenjsko dobo baterije in prepreči nenamerno aktiviranje 
zaslona na dotik med klicem.

OPOZORILO:
če na telefon položite težak predmet ali se nanj usedete, lahko poškodujete zaslon LCD in funkcije 
zaslona na dotik. Z zaščitno folijo ne prekrijte tipala oddaljenosti/svetlobe na zaslonu LCD. To lahko 
moti delovanje tipala.

Telefon namestite, da ga lahko začnete proučevati.

NAMEŠČANJE TELEFONA

Opozorilo: pri odstranjevanju tesnilnega pokrova pazite na anteno. Tesnilnega pokrova ne odstranite z 
orodjem, da ne poškodujete gumijastega tesnila. 

S priloženim orodjem odklenite pokrov zadaj in ga snemite, nato odprite pokrov in tesnilni pokrov. 

Previdno odstranite tesnilni pokrov

SNEMITE POKROV
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Vstavite kartico Nano SIM 
(4FF) v telefon, kot je 
prikazano (stiki so obrnjeni 
dol)

VSTAVLJANJE KARTICE SIM

NAMESTITE NAZAJ POKROV

Vstavite kartico Micro SD, 
do 128 GB, v telefon, kot je 
prikazano

VSTAVLJANJE KARTICE MICRO SD (IZBIRNO)

Po pravilni vstavitvi kartic 
tesno pritrdite tesnilni pokrov.
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NA KONCU PRITRDITE POKROV ZADAJ IN GA ZAKLENITE.

1. Pokrov zadaj namestite od 
spodaj gor
2. Pritisnite na obeh straneh, 
da se pokrov zaskoči.
3. S priloženim orodjem 
pritegnite vijaka (ne zategujte 
premočno)

Opombe:
1. Vaš telefon podpira samo kartice NANO-SIM. Ne poskušajte vstaviti drugih kartic SIM, saj lahko 
poškodujete telefon.
2. Ne odstranite kartice SIM/SD, ko je v uporabi; nevarnost izgube ali poškodbe podatkov. Podjetje 
CROSSCALL ne odgovarja za nobeno izgubo, vključno z izgubo podatkov, zaradi napačne uporabe 
kartice SIM/SD.
3. Pred zamenjavo ali odstranjevanjem kartice SIM/SD telefon izklopite.
4. Kartica SD ni priložena, zato jo morate dokupiti sami.

Polnjenje baterije
1. Večji konec kabla USB vstavite v polnilnik mobilnika, manjši konec v režo USB na mobiniku. 

Upoštevajte smer.
2. Za začetek polnjenja priključite polnilnik v vtičnico 100~240 V, 50/60 Hz.
3. Po končanem polnjenju odklopite kabel USB iz mobilnika in nato polnilnik iz vtičnice.

Trajanje polnjenja
1. Če je napajanje AC nizke napetosti, polnjenje traja dlje;
2. Trajanje polnjenja je odvisno od trenutnega stanja zmogljivosti baterije;
3. Če polnite z nestandardnim polnilnikom, denimo z računalnikom, lahko polnjenje traja dlje; 
4. Če med polnjenjem uporabljate mobilnik, se baterija polni dlje.

POLNJENJE BATERIJE
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Opombe:
1. Ta izdelek ima vgrajeno baterijo, ki je ob dobavi že nameščena; ne poskušajte je razstavljati!
2. Pred prvo uporabo do konca napolnite baterijo. Odklopite polnilnik, takoj ko se prvo polnjenje 

konča. 
3. Ko telefona ne polnite, polnilnik odklopite iz električne vtičnice AC. 
4. Če je bila baterija zelo izpraznjena, se telefon med polnjenjem morda ne bo zagnal takoj. Po 

določenem času polnjenja se bo telefon zagnal kot običajno.
5. Mobilnik varno polnite v temperaturnem območju med 0 °C in 40 °C. Polnjenje pri temperaturah 

pod 0 °C ali nad 40 °C lahko škodi delovanju baterije in skrajša njeno življenjsko dobo. Dolgotrajno 
napajanje v ekstremnih temperaturah trajno zmanjša zmogljivost polnjenja ali pokvari baterijo.

6. Polnilnik je pomemben za varnost, zato uporabite polnilnik, ki je ustrezen za ta izdelek, in med 
uporabo upoštevajte varnostna navodila.

7. Med polnjenjem z brezžično polnilno škatlo ne sme biti med mobilnikom in brezžično polnilno škatlo 
nobenih kovinskih delov.

Vklop telefona:  pritisnite tipko za vk./izk. na desni strani telefona in počakajte nekaj sekund, da zasveti 
zaslon. 
Opomba: če je baterija prazna, poskrbite, da jo boste polnili vsaj 30 minut.

Izklop telefona: pritisnite in držite tipko za vk./izk., da se prikaže meni z možnostmi. Izberite »Izklop«

Ko prvič vklopite telefon, se prikaže pozdravni zaslon.

1. Drug jezik izberete tako, da tapnete meni.
2. Telefon nastavite po navodilih.
3. Morda se boste morali za nadaljevanje povezati z 
aktivnim omrežjem ali omrežjem Wi-Fi.

Konfiguracija računa Google je pomembna za uporabo vseh možnosti in storitev na vašem telefonu z 
operacijskim sistemom Android, kot so dostop do Google Play™, sinhroniziranja stikov ali koledarja. Če 
nimate računa Gmail ali drugega računa Google, si ga ustvarite.

OSNOVNE OPERACIJE

VK./IZK. NAPRAVE

KONFIGURIRANJE TELEFONA PRI ZAGONU
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Za odklepanje zaslona pritisnite na zaslon 
telefona in podrsajte.

Začetni zaslon
Začetni zaslon je izhodiščna točka mnogih aplikacij in funkcij.

Razširjeni zaslon 
Operacijski sistem omogoča več zaslonov in s tem več prostora za ikone, gradnike in drugo. S prstom 
podrsajte levo ali desno čez začetni zaslon.

ODKLEPANJE ZASLONA

RAZUMEVANJE ZASLONA

Vrstica stanja: prikazuje informacije 
o stanju telefona, vključno s časom, 
močjo signala, stanjem baterije in 
ikonami za obvestila.

Ikone aplikacij: tapnite ikono 
(aplikacija, mapa itd.), da jo odprete 
in začnete uporabljati.

Območje bližnjic: omogoča dostop 
do funkcij na katerem koli platnu 
začetnega zaslona s samo enim 
dotikom. 

Gradnik: gradniki so samostojne 
aplikacije, do katerih lahko dostopate 
na začetnem zaslonu ali razširjenem 
začetnem zaslonu. Z razliko od 
bližnjice se gradnik pojavi kot 
aplikacija na zaslonu.

Kazalnik lokacije: prikazuje, kateri 
začetni zaslon si ogledujete.



16

Obvestila vas obveščajo o novih sporočilih, dogodkih v koledarju in alarmih, pa tudi o sprotnih dogodkih, 
kot na primer, ko ste sredi klica.
Ko prispe obvestilo, se na vrhu zaslona prikaže njegova ikona. Ikone za čakajoča obvestila so prikazane 
levo, sistemske ikone, kot sta Wi-Fi in stanje baterije, pa na desni.

PLOŠČA Z OBVESTILI

ODPIRANJE PLOŠČE Z OBVESTILI

PRILAGAJANJE ZASLONA

Čakajoča obvestila Moč signala in stanje baterije

1. Ploščo z obvestili odprete tako, da s prstom tapnete in 
zadržite vrstico stanja ter jo povlečete dol.
2. Na plošči z obvestili so na voljo različne možnosti, 
ki vam omogočajo hiter dostop do Bluetooth, Wi-Fi, 
mobilnega prenosa podatkov itd.

Opozorilo: na prostem obvezno izključite 5 GHz WiFi. Ta 
element ne podpira vroče dostopne točke 5 GHz WiFi.   

V vmesniku stanja pripravljenosti za dalj časa pritisnite 
na prazen prostor, nato izberite eno od možnosti.
Nastavljate lahko možnosti »OZADJA, GRADNIKI ali 
NASTAVITVE«.
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GLAVNE FUNKCIJE

KLICANJE IN SPREJEMANJE KLICEV

DODAJANJE STIKOV

POŠILJANJE SPOROČILA

1. Tapnite  na dnu začetnega zaslona, da odprete 
zaslon za klicanje, ki da hitri dostop do priljubljenih 
zadnjih klicev, stikov in številčno tipkovnico za ročni vnos 
številke. 

1. Tapnite ikono stika  na dnu začetnega zaslona. 
2. Tapnite »USTVARI NOV STIK«, da v telefon ali kartico 
dodate nov stik.

Opombe:
tapnite  na dnu zaslona, da poiščete stik. 

1. Tapnite ikono sporočila   na dnu začetnega zaslona.  
Tapnite , da ustvarite sporočilo. 
2. Vnesite telefonsko številko prejemnika ali ime, da ga 
poišče med stiki. 
3. Tapnite »Vtipkaj besedilno sporočilo«, da uredite svoje 
sporočilo.
4. Ko uredite sporočilo, kliknite na  , da pošljete 
sporočilo. 
 

2. Tapnite , da vnesete številko, nato tapnite , da 
pokličete.
3. Tapnite  , da končate klic. 
4. Tapnite , da izbrišete številko, ali tapnite in zadržite, 
da izbrišete vse številke.
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POSLUŠANJE GLASBE

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE

BRSKANJE PO SPLETU

Tapnite ikono aplikacije za glasbo, da 
odprete predvajalnik glasbe.

Aplikacija za fotoaparat je kombinacija fotoaparata in kamere, 
ki je dejansko sestavljena iz dveh fotoaparatov – sprednjega (ki 
gleda proti vam) in glavnega na zadnji strani telefona

Tapnite ikono , da odprete spletni brskalnik.
Iz naslovne vrstice chrome/iskalne vrstice lahko dostopite do spletnih strani; podpira tudi zaznamke, 
preklapljanje med okni in druge funkcije. Dostop do omrežja lahko povzroči dodatne stroške. Za 
podrobnosti o stroških se obrnite na vašega lokalnega operaterja.

Fotografiranje
1. Na zaslonu nastavite okvir na predmet.
2. Tapnite na zaslon, da izostrite.
3. Tapnite  , da fotografirate. Vaša fotografija bo samodejno 
shranjena v galerijo.

Videosnemanje 
1. Tapnite , da zaženete videosnemanje.
2. Dolžina posnetka se izpiše v kotu zgoraj na zaslonu.
3. Kliknite  , da zaustavite snemanje.

POVEZOVANJE V BREZŽIČNO OMREŽJE 

Povezava na Wi-Fi
1. Tapnite ikono za nastavitve.
2. Tapnite »Wi-Fi« in vk.
3. Tapnite omrežje, s katerim se želite povezati.
4. Če je omrežje zaščiteno, vnesite geslo.
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NFC

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Povezovanje na mobilni prenos podatkov
1. V vrstici stanja odprite hitre nastavitve.
2. Kliknite na »Mobilni prenos podatkov« in vk.
Nato lahko uporabljate mobilno omrežje, zaračunan pa vam bo tudi prenos podatkov. Za podrobnosti 
se lahko obrnete na lokalnega operaterja.

Povezovanje na Bluetooth
1. Tapnite ikono za nastavitve.
2. Tapnite »Bluetooth« in vk.
3. Izberite razpoložljivo napravo, s katero se želite seznaniti.
Skupna raba mobilnega interneta prek Bluetooth omogoča, da vaš telefon deli internetno povezavo z 
drugimi telefoni.

Z NFC z enim potegom ali tapkanjem izmenjate informacije z drugimi pametnimi telefoni in podobnimi 
napravami v bližini. Možnosti: uporaba mobilnika kot kreditne kartice; plačevanje javnega prevoza ter 
prejemanje posodobljenih voznih redov; vzajemno delovanje s pametnimi posterji za več informacij o 
izbranih temah; skupna raba iger, povezav in več s prijatelji, enostavno s tapkanjem mobilnikov.
Vključite funkcijo NFC ročno in jo uporabljajte prek tretje osebe NFC APK.

1. Z uporabo neoriginalnih priključkov, kot so slušalke, polnilniki itd., tvegate nezdružljivost med 
mobilnikom in temi priključki, zaradi katere se lahko poslabša delovanja in celo pokvari mobilnik; v tem 
primeru ne odgovarjamo za morebitno škodo.
2. Tehnični podatki in funkcije mobilnika se lahko razlikujejo od tistih iz navodil za uporabo, saj 
uporabniški priročnik vsebuje le splošen pregled.
3. Po izdelavi v tovarni so preverili in potrdili, da specifikacije in funkcije mobilnika pravilno delujejo. 
Če pride do poškodb ali okvare zaradi tovarniške napake, ne zaradi napačne uporabe, veljajo pogoji, 
navedeni na garancijskem listu.
4. Če so funkcije mobilnika povezane s funkcijami in storitvami ponudnika omrežja, za te funkcije veljajo 
pogoji poslovanja ponudnika omrežja.
5. Upoštevajte, da ima mobilnik še vedno omejitve v zvezi s specifikacijami in funkcijami. Te omejitve 
ne morejo biti obravnavane kot poškodbe, okvare ali tovarniške napake. Mobilni telefon uporabljate v 
skladu z njegovim namenom in funkcijami.

Za optimalno izkušnjo se telefon redno povezuje z e-poštnimi in internetnimi strežniki.
Pri tem samodejno in neizbežno prihaja do izmenjave podatkov, ki bo morda dodatno zaračunana 
poleg vašega paketa, ali pa bo odbita od predplačniškega dobroimetja ali predplačniškega sistema.
Da se izognete težavam z zaračunavanjem v zvezi s storitvami, ki uporabljajo internet, priporočamo, da 
uporabljate ustrezno storitev, ki vključuje neomejeno uporabo interneta in e-pošte, tako da vam ne bo 
treba spreminjati privzeto prednastavljenih nastavitev.
Če želite, se za boljše in hitrejše delovanje povežite na Wi-Fi. Omrežje Wi-Fi še zlasti priporočamo za 
pretočni prenos, prenašanje iger, videoposnetkov ali filmov, ki zasedejo veliko prostora.

POMEMBNE INFORMACIJE
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ODPRAVLJANJE TEŽAV

V tem poglavju je naštetih nekaj težav, s katerimi se lahko srečate pri uporabi svojega telefona. Zaradi 
nekaterih težav boste morali poklicati vašega ponudnika storitev, večino pa boste lahko odpravili sami.

Sporočilo Možni vzroki Možni ukrepi za odpravljanje težav

Napaka kartice SIM V telefonu ni kartice SIM ali pa ni vstavljena 
pravilno. Prepričajte se, da je kartica SIM vstavljena pravilno.

Ni omrežne povezave
Signal je slab ali pa ste zunaj dosega omrežja 
vašega ponudnika.

Stopite k oknu ali na prosto. Preverite pokritost omrežja 
vašega ponudnika.

Omrežje je zavrgel
Operater je dodal nove storitve.

Preverite, če je prestara kartica SIM. Če je, zamenjajte 
kartico SIM v najbližji poslovalnici ponudnika omrežnih 
storitev. Stopite v stik z vašim ponudnikom storitev.

Kodi se ne ujemata
Za spreminjanje varnostne kode je treba 
potrditi novo kodo tako, da jo znova vnesete. Če kodo pozabite, stopite v stik s ponudnikom storitev.

Kodi, ki ste ju vnesli, se ne ujemata.

Napaka pri klicanju številke. Novo omrežje ni odobreno.

Klici niso na voljo Vstavljena je bila nova kartica SIM. Preverite, ali so kakšne nove omejitve.

Dosežena omejitev predplačniškega 
dobroimetja. Stopite v stik s ponudnikom storitev.

Telefona ni mogoče 
vklopiti Tipke za vk./izk. niste dobro pritisnili. Tipko za vk./izk. držite pritisnjeno vsaj dve sekundi.

Baterija ni napolnjena. Napolnite baterijo. Preverite indikator napolnjenosti na 
zaslonu.

Zunanja temperatura je previsoka ali 
prenizka. Napolnite baterijo.

Zunanja temperatura je previsoka ali 
prenizka. Poskrbite, da se bo telefon polnil pri normalni temperaturi.

Napaka polnjenja Težave s kontaktom. Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.

Ni napetosti. Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.

Polnilnik pokvarjen. Zamenjajte polnilnik.

Napačen polnilnik. Uporabljajte le originalne polnilnike.

Ni sprejel ali poslal 
SMS in fotografij Pomnilnik je poln. Iz telefona izbrišite nekatera sporočila.

Ne more odpreti 
datotek Oblika zapisa datoteke ni podprta. Preverite podprte oblike zapisa datoteke.

Zaslon se ne vklopi, 
ko prejmem klic. Težava s tipalom oddaljenosti/svetlobe.

Zaščitni trak ali ovitek ne sme prekrivati predela okrog 
tipala oddaljenosti/svetlobe. Predel okrog tipala 
oddaljenosti/svetlobe mora biti čist.

Ni zvoka Način tresenja vklopljen ali utišan zvok. Preverite nastavitve v meniju za zvok in se prepričajte, da 
ni nastavljen na tresenje ali utišan zvok.

Prekine ali zamrzne Prehodna težava s programsko opremo. Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega 
mesta.

Podvojen prikaz 
stikov Stiki so shranjeni na telefonu in kartici SIM. Preverite shranjene stike.

Ap. ne sme biti
Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je 
potrebna registracija. Stopite v stik z vašim ponudnikom storitev.

nameščena Vaš mobilni telefon nima dovolj 
nezasedenega prostora. Iz telefona izbrišite nekatera sporočila.

Ne more se povezati Pokvarjen podatkovni kabel. Zamenjajte podatkovni kabel.

na računalnik Vhod na računalniku ne deluje. Priklopite na drug vhod na računalniku.

Dnevniki klicev niso 
shranjeni Čas ni pravilno nastavljen. Preverite časovne nastavitve.


