Zahvaljujemo se vam za zaupanje v Crosscall in za nakup tega
mobilnega telefona s certifikatom IP68.

Pred uporabo aparata preberite vse varnostne napotke in
ta priročnik, da zagotovite njegovo pravilno in varno uporabo.
Vsebine, slike in posnetki zaslona v tem priročniku se lahko
razlikujejo od dejanskega videza izdelka.
Celotnega priročnika ali njegovega dela ni dovoljeno - brez
predhodnega pisnega soglasja - reproducirati, distribuirati,
prevesti ali prenašati v kakršni koli obliki in s katerimi koli sredstvi,
elektronskimi

ali

mehanskimi,

vključno

s

fotokopiranjem,

snemanjem ali shranjevanjem v sistem za shranjevanje in
dokumentarne raziskave.

Copyright © 2017, vse pravice pridržane
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PREDHODNA NAVODILA
VARNOSTNI UKREPI
■ Kupili ste mobilni telefon, ki izpolnjuje mednarodne standarde
neprepustnosti IP67. Da bi zagotovili optimalno uporabo in
neprepustnost, preverite, ali so dobro zaprti vsi poklopci odprtin in
lupina
■ Ne odpirajte lupine na zadnji strani aparata, če se le-ta nahaja v vodi
ali v zelo vlažnem okolju
■ Gumijasto tesnilo, pritrjeno na zadnji lupini, je ključna komponenta
aparata. Pazite, da ne poškodujete gumijastega tesnila, ko odprete, ali
zaprete lupino. Da preprečite poškodbo aparata, se prepričajte, da na
tesnilu ni nobene nečistoče, kot sta pesek ali prah.
■ V primeru padca ali udarca lahko lupina in komponente izgubijo
neprepustnost. Poskrbite za to, da so vsi pokrovi pravilno poravnani in
dobro zaprti.
■ Če je bil aparat potopljen v vodo, ali če sta se zmočila mikrofon ali
zvočnik, morda ne bo jasen zvok med klicem. Poskrbite za to, da sta
mikrofon in zvočnik čista in suha, tako da ju obrišete s suho krpo.
■ Če je aparat moker, ga temeljito posušite s čisto, mehko
krpo
■ Zaradi vodoodpornosti aparata lahko pride do rahlih vibracij v
določenih pogojih. V primeru, da je glasnost nastavljena na visoko raven,
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so vibracije popolnoma normalne in ne vplivajo na pravilno delovanje
aparata.
■ Ne razstavljajte membrane za zatesnitev mikrofona ali zvočnikov in ne
uporabljajte naprave, ki bi jo lahko poškodovala.
■ Nihanje temperature lahko povzroči povečanje ali znižanje tlaka, kar
lahko vpliva na kakovost zvoka. Po potrebi odprite poklopce za izpust
zraka.

VARNOST IN UPORABA BATERIJE
Uporabljajte z ustreznim polnilnikom.
Ne mečite v ogenj.
Ne povzročajte kratkega stika.
Ne izpostavljajte temperaturam nad 60 ºC / 140 °F.
Reciklirajte v skladu z veljavnimi standardi.

POZOR
■ Upoštevajte vse ukrepe in varnostne standarde v zvezi z uporabo
aparata med vožnjo.
■ Med klicanjem držite telefon vsaj 15 mm od telesa.
■ Majhni deli lahko povzročijo zadušitev.
■ Telefon lahko oddaja glasen zvok.
■ Za klicanje v sili se ne zanašajte samo na svoj telefon.
■ Ne uporabljajte ga na bencinski črpalki.
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■ Izogibajte se izpostavljenosti magnetnim poljem.
■ Držite ga stran od srčnih spodbujevalnikov in drugih elektronskih
medicinskih aparatov (15 cm).
■ Aparat držite na nasprotni strani od vsadka.
■ Izklopite telefon v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki
to zahtevajo.
■ Izklopite telefon v letalih in na letališčih, če to zahtevajo od vas.
■ Izklopite telefon v bližini eksplozivnih materialov ali tekočin.
■ Izogibajte se ekstremnim temperaturam. Aparata ne hranite na
izredno toplih ali hladnih mestih.
■ Telefona ne razstavljajte.
■ Preprečite udarce in poškodbe telefona.
■ Konektorja ne uporabljajte za izvajanje več dejanj in pazite, da se
terminali baterije ne dotikajo nobenega prevodnega elementa, kot
sta kovina ali tekočina.
■ Prenehajte uporabljati aparat, če je eden od njegovih delov
počen, zlomljen ali če je pregret.
■ Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljenčkom, da žvečijo, ali ližejo
aparat.
■ Aparata ne naslanjajte na oči, ušesa ali kateri koli del telesa in ga ne
vtikajte v usta.
■ Ne uporabljajte bliskavice v bližini oči ljudi ali živali.
■ Ne uporabljajte aparata zunaj med nevihto.
■ S tem telefonom uporabljajte samo originalne pripomočke in ne
uporabljajte baterije za drugi telefon.

ZAŠČITA SLUHA
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■ Telefon izpolnjuje trenutno veljavne predpise o omejitvi največje
izhodne glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasnega zvoka prek
slušalk lahko povzroči okvaro sluha!
■ Če imate občutek zvonjenja v ušesih, prenehajte uporabljati izdelek ali
zmanjšajte glasnost.
■ Aparata ne nastavljajte na preveliko glasnost, saj zdravstveno osebje
priporoča, da se ne izpostavljate predolgo zelo glasnim zvokom.
■ Slušalke uporabljajte pametno, ker lahko pretiran zvočni tlak, ki prihaja
iz njih ali iz naglavnih slušalk, povzroči izgubo sluha.
■ Za preprečevanje okvare sluha se je treba izogibati preveliki glasnosti
v daljših obdobjih.
■ Uporabljajte samo naglavne slušalke, ki so prilagojene vašemu
telefonu.

ZAŠČITA OKOLJA
Upoštevajte lokalne predpise v zvezi z embalažo polnilnika,
baterijami in odstranjevanjem rabljenih telefonov, ter jih odlagajte
na ločenih zbirnih mestih, da omogočite njihovo ustrezno recikliranje.
Telefonov ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak.
Rabljene litijeve baterije oz. take, ki jih ne želite obdržati, zavrzite na
mestu, ki je predvideno v ta namen. Ne vrzite jih v smetnjak.

8

PRIPOROČILA

ZA

ZMANJŠANJE

IZPOSTAVLJENOSTI

UPORABNIKA SEVANJEM
■ Za zmanjšanje prejete količine sevanja uporabljajte mobilni telefon
na mestih, ki jih pokriva omrežje (zlasti na podzemnih parkiriščih in
med potovanjem z vlakom ali avtomobilom).
■ Telefon uporabljajte pri dobrih pogojih sprejema (npr.: največje število
črtic).
■ Uporabljajte komplet za prostoročno telefoniranje.
Med klicanjem naj nosečnice odmaknejo telefon od trebuha,
mladostniki pa od spodnjega dela trebuha.

SKLADNOST

■

CROSSCALL izjavlja, da aparat ustreza bistvenim priporočilom in

drugim

ustreznim

določbam

Direktive

2014/53/EU.

Zadnjo

veljavno različico izjave o skladnosti si lahko ogledate na:
http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/07/CE- INTERNATIONALDECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf
■ Aparat se lahko uporablja v vseh državah članicah Evropske
unije. Prosimo, da upoštevate nacionalne in lokalne predpise na
področju, kjer uporabljate aparat. Uporaba tega aparata je
lahko omejena z lokalnim omrežjem.
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FREKVENČNI PAS IN NAPAJANJE

■

Frekvenčni pas, ki ga uporablja radijska oprema: Nekaterih pasovi morda

niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij se obrnite na
lokalnega operaterja.
■

Najvišji radiofrekvenčni signali, oddani v frekvenčnem pasu, kjer

deluje radijska oprema: Največja moč za vse pasove je manjša od
najvišje mejne vrednosti, določene v ustreznem harmoniziranem
standardu:
Nazivne omejitve frekvenčnih pasov in moči prenosa (sevane in/ali
prevodne), ki se uporabljajo za to radijsko opremo, so naslednje:
TEHNO

PAS

MOČ PRENOSA

2 G / GSM

900 MHz

32,21 dBm

1800 MHz

29,1 dBm

900 MHz

22,4 dBm

2100 MHz

22,8 dBm

3G / WCDMA

Bluetooth

DODATNA

3,87 dBm

OPREMA

IN

INFORMACIJE

PROGRAMSKI OPREMI
Priporočamo, da uporabljate naslednjo dodatno opremo:
10

O

INFORMACIJE
O DODATNI
OPREMI

MODEL

TEHNIČNI PODATKI

Baterija

BA.PO.SH0950

3,7 V, 950 mAh

AC polnilnik

EU tip modela: TUEU050055A00
UK tip modela:
TUUK050055-A00

VHOD: 100
240 V-50/60 Hz 150
mA IZHOD: 5,0 V DC,
550 mA, 1 A

Slušalka

JYK-E106Z JWEP1009-Z19

Micro USB
KABEL

JYK-D095Z JWUB1338-Z19

Različica programske opreme izdelka je SHARK_XXXXXXXX_XXXX
(X=0-9, A-Z predstavlja posodobljene informacije glede na
uporabniške izkušnje, varnostne popravke itd.). Posodobitve
programja objavi izdelovalec, da popravi programske napake ali
izboljša funkcije izdelka, ki je že v uporabi. Vse različice
programske opreme, ki jih objavlja proizvajalec, so preskušene in
upoštevajo vsa ustrezna pravila.
Parametri radijske frekvence (na primer frekvenčni pas in izhodna moč)
niso dostopni uporabniku in jih ne more spreminjati. Najnovejše
informacije o dodatkih in programski opremi lahko preberete v izjavi o
skladnosti

na

naslovu:

http://crosscall.com/wp-

content/uploads/2017/07/CE-INTERNATIONALOF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf
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DECLARATION-

STOPNJA SPECIFIČNE ABSORPCIJE ALI "SAR"
Aparat

ustreza

smernicam

o

izpostavljenosti

radijskim

frekvencam, kadar se uporablja v bližini glave ali na razdalji
najmanj 5 mm od telesa. Po priporočilih ICNIRP je mejna vrednost
SAR v povprečju 2,0 w/kg, porazdeljena po 10 gramih tkiva, ki
absorbira največ frekvenc.
Največje vrednosti za ta model:
• 0,800 w/kg za glavo
• 0,370 w/kg za telo
SHARK-X3, zasnova v Franciji, sestavljanje v Kitajski
Kreator in uvoznik: CROSSCALL – 655 RUE P.S LAPLACE 13290 AIX
EN Pce – FRANCIJA
Za popolno različico uporabniškega priročnika obiščite spletišče
www.crosscall.com.
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TEHNIČNI PODATKI
TELEFON
Model

SHARK-X3

Dimenzije

134 x 62 x 24 mm

Teža

138 g
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OPIS

1

OK / Izberi

2

Meni

3

Odgovori

4

Zaklepanje tipkovnice

5

Mikrofon

6

Slušalke

7

Bližnjice / Navigacija

8

Stiki

9

Konec klica / Napajanje

10

Ročna svetilka

11

Tiho

12

Vrata USB za polnjenje

13

Vtičnica za slušalke

14

Kamera

15

Ročna svetilka

16

Rdeča svetilka

17

Bliskavica

18

Zvočnik

19

Piščalka
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MENIJI IN FUNKCIJE
UPRAVITELJ DATOTEK
Z upraviteljem datotek lahko organizirate datoteke v mape.
Če

vstavite

pomnilniško

kartico,

se

tam

shranjene

datoteke

organizirajo ločeno.
Izberite Telefon ali Pomnilniška kartica, nato pa izberite Možnosti za
brskanje, kopiranje, brisanje, preimenovanje in premikanje datotek.
• Odpri: Pritisnite na to funkcijo za odpiranje prejetih datotek ter slik,
zvokov, elektronskih knjig, glasbe in fotografij.
• Format: Pritisnite na to funkcijo za formatiranje telefona ali
pomnilniške kartice.

STIKI
V telefon ali kartico SIM lahko shranite ime in telefonsko številko stika.
V telefonu lahko shranite do 500 stikov. Opomba: Zmogljivost
shranjevanja kartice SIM je določena z vrsto kartice.
Za dodajanje stika pojdite v meni "Imenik" in pritisnite na "Možnosti"
nato pa na "Dodaj nov stik". Nato izpolnite kontaktni obrazec in
pritisnite "Možnosti" in "Shrani".
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KLICI
Zgodovina klicev
S to funkcijo si lahko ogledate neodgovorjene klice, klicane številke in
sprejete klice, kot tudi izbrišete vse dnevnike klicanja.
V ta namen pojdite v meni "Zgodovina klicev".
Če želite izbrisati klic, pritisnite na "Možnosti" nato pa na "Premesti" ali
"Izbriši", da se izbriše celoten seznam klicev.

Nastavitve klicev
Nastavite lahko različne napredne funkcije klicanja. V ta namen
pojdite v meni "Nastavitve" nato "Nastavitve klicanja" in "Napredne
nastavitve".
• Črni seznam: Blokirate lahko 20 številk. Ko je ta funkcija omogočena,
ne morete prejemati klicev s številk na črnem seznamu.
• Samodejno ponovno izbiranje: Izberite On (vklop) ali Off (izklop), če
želite omogočiti ali onemogočiti samodejno ponovno izbiranje. Če
omogočite samodejno ponovno izbiranje, bo telefon nekaj trenutkov
kasneje samodejno ponovno izbral številko osebe, ki ste jo poskusili
poklicati, če ni odgovorila na prvi klic. Med obdobjem samodejnega
16

ponovnega izbiranja ne morete izbirati drugih številk.
Za izklop funkcije samodejnega ponovnega izbiranja pritisnite na tipko
Konec klica / Napajanje. Največje število samodejnih izbiranj je 10.
Opomba:
Ta funkcija zahteva pomoč operaterja omrežja, s katerim je povezana
kartica SIM.

•

Opomnik na čas med klicem: Nastavite lahko enega ali več tonov

med klicem za opozarjanje na čas.
• Samodejno končanje klica:

To funkcijo lahko omogočite ali

onemogočite.
• Zavrnitev prek SMS: To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite.
• Način odgovora: Izberite način odziva glede na svoje potrebe.

SPOROČILA
Telefon podpira storitvi SMS in MMS. Lahko pošiljate sporočila in
upravljate sporočila, ki ste jih poslali in prejeli.
V načinu pripravljenosti pritisnite na levi gumb za dostop do glavnega
menija, izberite meni "Sporočila", nato pa "Napiši sporočilo" za dostop
do zaslona za sestavljanje sporočila. Zatem lahko pritisnete na levi
gumb za izvajanje drugih postopkov.
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Meni "Sporočila" omogoča tudi dostop do:
- prejetih sporočil ("Predal prejeto"),
- osnutkov ("Osnutki"),
- sporočil, ki se pošiljajo ("Odpošlji"),
- poslanih sporočil ("Poslana sporočila"),
- glasovne pošte ("Strežnik za glasovno pošto"),
- predlog sporočil ("Predloge"),
- nastavitev sporočil ("Nastavitve sporočil").

VEČPREDSTAVNOST
Kamera
Ta aplikacija omogoča snemanje fotografij ali videoposnetkov.
Za snemanje fotografije ali videoposnetka pojdite v meni "Kamera":
- Na zaslonu za zajemanje pritisnite na zgornji ali spodnji del
navigacijske tipke za povečanje ali pomanjšanje.
- Pritisnite na gumb OK za snemanje fotografije ali videoposnetka.
- Pritisnite na gumb levo od navigacijske tipke za dostop do
nastavitev fotoaparata / kamere, ali spreminjanje načina snemanja.
- Pritisnite na gumb desno od navigacijske tipke za izhod iz aplikacije
Kamera.

Medijski predvajalnik
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S pomočjo te aplikacije lahko predvajate zvočne in video datoteke.
Pojdite v meni "Večpredstavnost nato pa v "Medijski predvajalnik".
Na zaslonu medijskega predvajalnika pritisnite zgornjo tipko za
predvajanje ali odmor med predvajanjem neke datoteke. Za hitrejše
pomikanje naprej držite pritisnjeno desno tipko; za pomikanje nazaj
držite pritisnjeno levo tipko; za preklop v celozaslonski pogled pritisnite
na 0. Za nastavitev glasnosti pritisnite tipko * ali #.

Pregledovalnik slik
Ta aplikacija omogoča pregled slik, shranjenih v vašem telefonu ali
pomnilniški kartici.
Pojdite v meni "Večpredstavnost nato pa v "Galerija slik".
Ko se prikaže slika na zaslonu, pritisnite na 1, da obrnete sliko v
nasprotni smeri urnega kazalca; pritisnite na 3, da obrnete sliko v smeri
urnega kazalca; pritisnite na 4 za pomanjšavo; pritisnite na 6 za
povečavo; pritisnite na 5 za optimizacijo slike; pritisnite na OK, da
obrnete sliko v smeri, ki jo kaže ikona; pritisnite levi gumb za druge
nastavitve; pritisnite desni gumb za vrnitev nazaj.

SNEMALNIK
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Ta aplikacija omogoča snemanje.
Pojdite v meni "Večpredstavnost" nato pa v "Snemalnik zvoka".
Pritisnite zgornjo tipko za zagon ali odmor med snemanjem; pritisnite
desni gumb za ustavitev. Posnetek se samodejno shrani. Pritisnite na
tipko Konec klica / Napajanje za izhod iz aplikacije brez shranjevanja
datoteke; pritisnite levi gumb in izberite Seznam za prikaz posnetkov v
njem. Izberite datoteko in pritisnite OK za predvajanje. Pritisnite spodnjo
tipko za predvajanje ali začasno ustavitev datoteke. Pritisnite levo ali
desno tipko za predvajanje prejšnjega ali naslednjega posnetka;
pritisnite zgornjo tipko, če želite ustvariti nov posnetek.
Opomba:
Trajanje snemanja je odvisno od zmogljivosti pomnilnika telefona.

Radio FM
Telefon je opremljen z radiom FM. Ta aplikacija deluje kot tradicionalni
radio FM s samodejnim nastavljanjem in shranjevanjem vaših postaj.
Uporabljate jo lahko istočasno z drugimi aplikacijami.
Pojdite v meni "Večpredstavnost" nato pa v "Radio FM".
Nadzor glasnosti zvoka:
- Za zmanjšanje glasnosti pritisnite tipko "*".
20

- Za povečanje glasnosti pritisnite tipko "#".

ORGANIZATOR
Alarm
Alarm vas lahko opozori ob določenem času. Na voljo je pet alarmov,
ki

so

privzeto

onemogočeni. Spreminjate lahko

čas, intervale

opozarjanja in melodijo vsakega alarma, ter omogočite enega ali več
od njih.
Za nastavitev alarma pojdite v meni "Organizator", nato pa v "Alarm".

Računalo
Pritisnite na tipke gor / dol / levo / desno, da izberete + /- / x / ÷.
Pritisnite na = za rezultat. Pritisnite na levi gumb za brisanje in na desni
gumb nazaj, za izhod iz aplikacije.

Koledar
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V koledar lahko shranite pomembne dogodke, kot so sestanki. Ta meni
vsebuje koledar z mesečnim prikazom. Označeni bodo dnevi,
povezani z dogodkom.

Univerzalni čas
Univerzalni čas omogoča, da si s pomočjo navigacijskega gumba
ogledate čas v velikih mestih iz različnih časovnih pasov.

Opombe
Ta meni omogoča pisanje beležk in njihovo shranjevanje. Izdelajte
novo beležko s pritiskom na levi gumb dodaj. Zapustite meni s pritiskom
na desni gumb nazaj. Pritisnite na izvedeno možnost, da jo shranite.

Pretvornik
Pretvornik omogoča pretvarjanje različnih merskih enot, kot sta teža ali
dolžina.
S pomočjo stranskih puščic izberite merske enote za pretvorbo, vnesite
vrednost in pritisnite "OK". Spodaj se prikaže rezultat.
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Ura štoparica
Ura štoparica je preprosta aplikacija, ki omogoča merjenje časa,
registriranje več rezultatov in prekinitev / nadaljevanje merjenja časa.

Seznam opravil
Funkcija "Seznam opravil" omogoča izdelavo opomnikov za opravila.
Če želite dodati novo opravilo, kliknite na "Dodaj", potem izpolnite
obrazec za izdelavo opravila in kliknite na "Shrani".

Ročna svetilka
Vaš telefon ima funkcijo svetilke (bela ali rdeča svetilka za nočno
osvetlitev), ki je dostopna v glavnem meniju prek bližnjične tipke.
Če želite omogočiti belo svetilko, pritiskajte 3 sekunde na Meni na
začetnem zaslonu.
Če želite omogočiti rdečo svetilko, ponovno pritiskajte 3 sekunde na
isto tipko na začetnem zaslonu.
Če želite onemogočiti svetilko, pritiskajte 3 sekunde na isto tipko.
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Funkcija stalne povezave
Ta aparat vsebuje senzor vode in poseben način, namenjen ljudem, ki
se ukvarjajo z vodnimi športi. Senzor lahko sproži več signalov v stiski.
Ta način vključuje:
- Funkcijo, ki pomaga najti telefon, če je padel v vodo (možnost
nastavitve utripanja zaslona in svetilke ali sprožitve zvonjenja);
- Funkcijo SOS, ki omogoča, da vas najdejo reševalci in vnaprej
določeni stiki v primeru, da se znajdete v težavah med svojo
dejavnostjo. Ta funkcija samodejno pošlje SMS trem vnaprej določenim
stikom.

1 Stanje
Funkcijo "Stalne povezave" lahko omogočite ali onemogočite. V ta
namen pojdite v meni "Nastavitve stalne povezave " in izberite stanje
"Omogočeno" ali "Onemogočeno" s pritiskom na gumb "OK", tako da
se pomikate s pomočjo stranskih puščic, nato pa pritisnite na "Shrani".

2 Nastavitve utripanja
2-1 Stanje
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Funkcijo utripanja lahko omogočite ali onemogočite. V ta namen
izberite

"Nastavitev

utripanja",

nato

"Stanje"

in

izberite

med

"Omogočeno" in "Onemogočeno" s pomočjo stranskih puščic.

2-2 Način utripanja
Izberete lahko 4 različne načine utripanja s klikom na "Način utripanja",
nato pa z izbiro "Rdeča luč", "Bela luč", "Utripanje" in "LCD zaslon"
(možnih je več izbir ob istem času).

3 Nastavitve melodije zvonjenja
3-1 Stanje
Funkcijo lahko omogočite ali onemogočite tako, da pritisnete na
"Nastavitev melodije zvonjenja" nato pa na "Stanje". Pomikajte se s
pomočjo stranskih puščic in shranite.

3-2 Izbira melodije zvonjenja in glasnosti
Melodija zvonjenja 1 je izbrana privzeto, z največjo glasnostjo. Izbiro
lahko spremenite s pritiskom na "Melodije zvonjenja" in na "Glasnost".
Opomba: glede na usmerjenost mobilnika v vodi bo zvok bolj ali manj
slišen
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4 Nastavitve SMS
4-1 Stanje
Funkcijo lahko omogočite ali onemogočite tako, da pritisnete na
"Nastavitev SMS" nato pa na "Stanje". Pomikajte se s pomočjo stranskih
puščic in shranite.

4-2 Stiki
Shranite lahko do 3 stike.
Za dodajanje stika pritisnite na "Možnosti", nato pa izberite želeno
dejanje:
1) Urejanje, izdelava novega stika
2) Dodajanje predhodno shranjenega stika v telefon
3) Brisanje stika

4-3 Opozorilno sporočilo
Shranite lahko SMS za opozorilo svojih bližnjih v nujnem primeru.
Privzeto se shrani eno sporočilo. Lahko ga spremenite: sestavite
sporočilo in kliknite na "Shrani".
Opomba: Priporočamo, da v vnaprej shranjenem sporočilu navedete
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kraj ukvarjanja z dejavnostjo, da vas bodo lažje našli v primeru
potrebe.

4-4 Sporočilo o koncu alarmnega stanja
Shranite lahko SMS za obvestilo svojih bližnjih o koncu alarmnega
stanja.
Privzeto se shrani eno sporočilo. Lahko ga spremenite: sestavite
sporočilo in kliknite na "Shrani".

4-5 Zamik sproženja
Izberete lahko zamik sproženja alarma (zamik od 1 do 999 sekund).
Pozor: Funkcija opozorilnega SMS uporablja omrežje operaterja za
sproženje alarma s pošiljanjem SMS. CROSSCALL ne sprejema nikakršne
odgovornosti v primeru neuspelega pošiljanja sporočila.

Piščalka
Vaš telefon ima piščalko na zadnji strani.
Za oddajanje alarmnega piska pihajte v lupino telefona.
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NASTAVITVE
NASTAVITVE TELEFONA
o Datum in ura:Nastavite svoje mesto bivanja, čas in datum, obliko
prikaza, in posodobite te informacije z izbiro časovnega pasa in
samodejnega posodabljanja časa.
o Energetsko načrtovanje vklopa / izklopa: Telefon omogoča, da
programirate dve uri vklopa ali izklopa. Nastavite lahko stanje in čas
vsake programirane ure.
o Jezik: Nastavite jezik telefona.
o Najljubši načini vnosa:Izberite način vnosa.
o Prikaz: Nastavite ozadje zaslona in prikaz datuma in časa.
o Bližnjice na tipkovnici: Povežite bližnjico s smerno tipko za hiter
dostop do pomembnih funkcij. V načinu pripravljenosti pritisnite
ustrezno smerno tipko za dostop do funkcije.
o Način letalo: Ko je telefon vključen, izberite navadni način, način
letalo ali iskanje.
o Osvetlitev ozadja LCD: Nastavite osvetlitev zaslona. Osvetlitev
zaslona se samodejno izključi, če telefona ne uporabljate.
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NASTAVITVE KLICEV
V glavnem meniju izberite "Nastavitve", nato pa "Nastavitve klicev."
Obračun
o Cena klicev: Prikažite in ponastavite ceno zadnjega klica in skupno
ceno vseh klicev.
o Trajanje klicev: Prikažite in ponastavite trajanje zadnjega klica,
poslanih in prejetih klicev.
Klic na čakanju: Ta funkcija omogoča, da omogočite, onemogočite,
ali

ugotovite

stanje

zvočnega

opozorila

v

primeru

drugega

dohodnega klica.
Preusmerjanje klica: Ta funkcija omrežja omogoča, da preusmerite
dohodne klice na drugo številko, ki ste jo predhodno vnesli.
Omejitev klica: Funkcija omejitve klica omogoča blokiranje klicev. Za
nastavitev te funkcije potrebujete kodo za zaklepanje omrežja, ki jo
lahko dobite od omrežnega operaterja. Če koda ni pravilna, se
prikaže na zaslonu sporočilo o napaki. Potem ko ste izbrali možnost
blokiranja klica, izberite Omogoči ali Onemogoči. Mobilni telefon
zahteva vnos kode za blokiranje klica.
Nato stopi v stik z omrežjem. Nekaj trenutkov kasneje omrežje pošlje
odgovor in posreduje rezultate postopka na mobilni telefon.
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Prikaz dohodnih klicev
o Nastavitev omrežja: Ta funkcija se lahko razlikuje glede na omrežje v
vaši državi.
o Skrita številka: Med klicem skrijte svojo številko.
o Predstavitev številke: Vaša številka bo poslana istočasno kot vaš klic.
Napredne nastavitve
o Črni seznam: Dodajte stike na črni seznam. Če boste omogočili to
funkcijo, bodo blokirani vsi klici stikov, ki so na tem seznamu .
o Beli seznam: Dodajte stike na beli seznam. Če boste omogočili to
funkcijo, boste prejemali samo klice stikov s tega seznama.
o Samodejno ponovno izbiranje:

Omogočite ali onemogočite samodejno

ponovno izbiranje za vsak klic, ki prvič ni bil uspešen.
o Opomnik na čas med klicem: Nastavite lahko enega ali več tonov med
klicem kot opomnik na čas.
o Samodejni konec klica: Ta funkcija omogoča, da se klic samodejno konča
ob predhodno programiranem času.
o Zavrnitev s SMS: Ta funkcija omogoča pošiljanje SMS, ko zavrnete
dohodni klic.
o Način odgovora: Izberite način odgovora glede na svoje potrebe.

POVEZLJIVOST
•

Funkcija internetnega modema (Skupna raba povezave): Če

želite več informacij, glejte razdelek Pomoč v tem meniju.
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•

Podatkovne storitve: Izberite podatkovno storitev GPRS ali

Gostovanje.

VARNOSTNE NASTAVITVE
Varnost telefona
Za zaščito svojega telefona in zasebnosti lahko nastavite geslo za
telefon. Geslo morate vnesti ob vsakem vklopu telefona. Po tretjem
napačnem vnosu bo telefon blokiran. Privzeto geslo je 1122.
Če želite omogočiti to funkcijo, pojdite v meni "Nastavitve", nato
"Varnostne nastavitve" in "Varnost telefona". Nato ustvarite geslo (vsaj 4
števke) in kliknite "OK".
Samodejno zaklepanje tipkovnice
Zaklepanje tipkovnice preprečuje nenamerno uporabo telefona.
Vendar pa lahko še vedno prejemate klice in izvajate klice v sili.
Zamik zaklepanja tipkovnice lahko nastavite v meniju "Varnostne
nastavitve", nato pa "Samodejno zaklepanje tipkovnice".
Upravitelj spričeval
Ta funkcija omogoča upravljanje spričeval.

OBNAVLJANJE PRIVZETIH NASTAVITEV
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Ta funkcija omogoča, da izbrišete vse osebne podatke, shranjene v
telefonu, kot so nastavitve vašega sistema in aplikacij ter datotek, ki ste
jih naložili. Privzeto geslo telefona je 1122.
Opomba:
To funkcijo uporabljajte previdno. Pred uporabo te funkcije shranite
podatke, ki so shranjeni na telefonu.
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PROFILI
Uporabnik lahko preklaplja z enega načina na drugega, glede na
primer.
Telefon ponuja naslednje načine: Splošno, tiho, srečanje in na prostem.
• Splošno: Pritisnite na levi gumb za izbiro Omogoči, Prilagodi ali
Ponastavi.
• Tiho: Pritisnite na levi gumb za izbiro Omogoči, in preklopite telefon v
tihi način.
• Srečanje: Pritisnite na levi gumb za izbiro Omogoči in preklopite telefon
v način srečanja.
• Na prostem: Pritisnite na levi gumb za izbiro Omogoči in preklopite
telefon v način na prostem.
Način lahko izberete v meniju "Profili uporabnika". Vsak način lahko
spremenite s klikom na "Možnosti", nato pa "Prilagodi".
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STORITVE
INTERNETNE STORITVE
Dostop do interneta je na voljo, če je omogočena funkcija
GPRS/WCDMA, 3G+.
Brskalnik
Pritisnite na OK za dostop do nastavitev
•

Domača stran: Nastavite domačo stran.

•

Zaznamki: Shranite zaznamke za lažje brskanje po spletnih

straneh, ki jih pogosto obiskujete.
•

Poiščite ali vnesite URL: Ročno vnesite URL.

•

Zadnji spletni naslov: URL nazadnje obiskane spletne strani.

•

Nedavno obiskane strani: Prikažite nedavno obiskane strani.

•

Shranjene strani: Telefon brez povezave prikazuje strani, ki ste jih

shranili.
•

Nastavitve: Spremenite arhive, počistite predpomnilnik ali izbrišite

osebne podatke iz kartice SIM.
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Za preprečevanje okvare sluha se je treba izogibati preveliki glasnosti v
daljših obdobjih.
Uporabljajte priloženo baterijo, da preprečite nevarnost eksplozije.
Stare baterije odstranite skladno z lokalnimi predpisi. Reciklirajte svoj
telefon.
Na izdelku se nahaja logotip OEEO, ki opozarja, da ga ne
smemo zavreči ali odložiti v isti smetnjak kot gospodinjske
odpadke. Pri odlaganju embalaže, baterije in rabljenega
telefona upoštevajte lokalne predpise, ki se nanašajo na
odstranjevanje odpadkov. Odnesite jih na zbirno mesto, da bodo
ustrezno reciklirani. Telefonov ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden
smetnjak. Rabljene litijeve baterije oz. take, ki jih ne želite obdržati,
zavrzite na mestu, ki je predvideno v ta namen. Ne zavrzite jih skupaj z
gospodinjskimi odpadki.
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