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Opomba! Vse slike so simbolne in morda 
niso enake dejanski napravi. Deli, ki so 
priloženi telefonu, se lahko razlikujejo glede 
na programsko opremo in dodatno opremo, 
ki sta na voljo v vaši regiji oz. ju zagotavlja vaš 
ponudnik storitev. Drugo dodatno opremo 
si lahko zagotovite pri najbližjem zastopniku 
podjetja Doro. Priložena dodatna oprema 
omogoča najboljše delovanje telefona.

Celoten uporabniški priročnik
Za celotni uporabniški priročnik, uporabne 
povezave in več informacij obiščite spletno  
stran www.doro.com/support/  
ali se obrnite na našo službo za pomoč strankam.

Čestitke za nakup
Z modelom Doro 6050 boste uživali v preprostej-
šem klicanju, izmenjavi sporočil, fotografiranju 
in številnih drugih funkcijah. Telefon ima visoko-
kontrastne tipke, med katerimi je dovolj razmika, 
in velik 2,8-palčni zaslon. Ima tudi odličen zvok, 
mehko prevleko ter številne druge funkcije, med 
katerimi so e-pošta, gumb za klic na pomoč in HAC 
(združljivost slušnega aparata).

1.  PRVI KORAKI
Kartica SIM, pomnilniška kartica in 
baterija
Odstranjevanje pokrova baterije
 Pazite, da si pri odstranjevanju pokrova baterije 

ne poškodujete 
nohtov. Pokrova 
baterije ne 
upogibajte ali 
zvijajte premočno, 
ker se lahko 
poškoduje.

Namig: Če želite, lahko čarovnika za zagon 
zaženete pozneje.

Koraki v navodilih
Puščica (â) označuje naslednje dejanje v nizu 
korakov. Za potrditev dejanja pritisnite V redu. Če 
želite izbrati element, se pomaknite do njega oz. ga 
označite z gumbom /  in nato pritisnite V redu.

Zunanji zaslon
Na zunanjem zaslonu so prikazani čas, več indika-
torjev stanja in obvestila o dohodnih klicih. Če se 
zunanji zaslon izklopi, ga znova vklopite tako, da 
pritisnete in zadržite poljubno stransko tipko +/-.

Krmarjenje po telefonu
Ko je telefon pripravljen za uporabo in niste vnesli 
nobenih znakov, je telefon v stanju pripravljenosti 
(načinu mirovanja).
• Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite .
• Pritisnite levi izbirni gumb  za dostop do 

možnosti Meni ali desni izbirni gumb Imenik za 
dostop do stikov, ki so shranjeni v telefonskem 
imeniku.

• Za pomikanje po meniju in izbiranje možnosti 
uporabljajte puščične gumbe /

Namig: V stanje pripravljenosti se lahko kadar 
koli vrnete s pritiskom gumba .

Gumb za hitro klicanje
Za hitro klicanje vnosa iz stanja pripravljenosti 
uporabite tipke 0 in 2–9.
• Za klicanje pritisnite in zadržite ustrezen gumb.
Dodajanje številk za hitro klicanje
1. Pritisnite Meni â Nastavitve â  

Telefonski imenik â Hitro klicanje.
2. Pritisnite 0 â Dodaj in izberite vnos iz  

telefonskega imenika.
3. Pritisnite V redu za potrditev.
4. Če želite vnose za hitro klicanje dodeliti 

tipkam 2–9, ponovite zgornje korake.

4.  KLICI V SILI
Če je telefon vklopljen, lahko vedno kličete v sili, 
tako da vnesete glavno lokalno številko za klic 
v sili, ki velja za vašo trenutno lokacijo, in nato 
pritisnete gumb .

Doro 6050
Priročnik za hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM (zahtevano)

GB

 Če je baterija že nameščena, jo odstranite. 
Poiščite držalo za kartico 
SIM in nežno potisnite 
kartico vanj.  
Za pomoč pri vstavljanju 
kartice glejte oznako 
poleg držala. Ta naprava 
sprejema kartice micro 
SIM ali 3FF SIM. Če 
imate težave pri 
odstranjevanju/
zamenjavi kartice SIM, 
na izpostavljeni del 

kartice SIM pritrdite lepilni trak in jo izvlecite.

Vstavljanje kartice SD (izbirno)
poiščite držalo za kartico SD in kartico nežno 
potisnite vanj. Naprava deluje z nameščeno 
kartico SD ali brez nje. Združljiva vrsta kartice: 
microSD, microSDHC.

Ponovna namestitev pokrova baterije
 Vstavite baterijo tako, da jo potisnete v prostor za 

baterijo, pri čemer 
morajo biti kontakti na 
desni strani in usmerjeni 
navzdol. Znova 
namestite pokrov za 
baterijo.

Napolnite telefon
 POZOR

Uporabljajte le baterije, polnilnik in dodatno 
opremo, ki so bili odobreni za uporabo s tem 
modelom. Priklapljanje druge dodatne opreme 
je lahko nevarno ter lahko izniči odobritev tipa 
telefona in njegovo garancijo.

Ko je baterija skoraj prazna, se prikaže ikona  
in sliši se opozorilni signal.
• Omrežni napajalnik priklopite v stensko 

vtičnico in vtičnico za polnjenje y ali 
vstavite napravo v polnilno postajo.  
Lahko pa kabel povežete s polnilno vtičnico 
y na telefonu in vrati USB na računalniku.

2.  OPIS FUNKCIJ TELEFONA
Vklop in izklop telefona
1. Za vklop/izklop telefona pritisnite in zadržite 

rdeči gumb . Izklop potrdite z izbiro 
možnosti Da.

2. Če je kartica SIM veljavna, vendar je zaščitena 
s kodo PIN (osebna identifikacijska številka), 
se prikaže polje PIN. Vnesite kodo PIN in 
pritisnite V redu. Za brisanje pritisnite Počisti.

Opomba! Če kodi PIN in PUK nista bili priloženi 
kartici SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
Namig: Zaradi izboljšanja vidljivosti zaslona vam 
priporočamo, da odstranite zaščitno plastično 
folijo.

Poskusi: # prikaže število preostalih poskusov vnosa 
kode PIN. Ko izkoristite vse poskuse, se prikaže 
sporočilo PIN je blokiran. Kartico SIM morate 
odkleniti s kodo PUK (ključ za odblokiranje PIN-a).
1. Vnesite kodo PUK in pritisnite V redu.
2. Vnesite novo kodo PIN in pritisnite V redu.
3. Znova vnesite novo kodo PIN in pritisnite V redu.

Čarovnik za zagon
Pri prvi uporabi telefona lahko za izbiro osnovnih 
nastavitev uporabite čarovnika za zagon.

Vnos besedila
• Pritiskajte tipko na številčnici, dokler se ne 

prikaže želeni znak. Pred vnosom naslednjega 
znaka počakajte nekaj sekund.

• Za seznam posebnih znakov pritisnite gumb *.  
Z gumbom /  izberite želeni znak in za 
vnos pritisnite V redu.

• Za pomikanje kazalca po besedilu uporabljajte 
gumb / .

• Za preklapljanje med velikimi in malimi črkami 
ter številkami pritisnite #.

• Za spremembo jezika vnosa pritisnite in 
zadržite #.

Predvidevanje besedila
Pri nekaterih jezikih lahko uporabite vhodno 
metodo Smart ABC (T9), ki vam predlaga besede 
na podlagi slovarja.
1. Pritisnite Meni â Nastavitve â Sporočila â 

Predvidevanje besedila.
2. Izberite Vključi, da omogočite funkcijo, ali 

Izključi, da jo onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Spreminjanje jezika, časa in datuma
Privzeti jezik je določen s kartico SIM. Za spre-
minjanje jezika, časa in datuma glejte celotni 
uporabniški priročnik.

Upravljanje glasnosti
Prilagajajte glasnost med klicem s stranskimi 
gumbi + / – ali / . Raven glasnosti se 
prikaže na zaslonu.

Tiho
Tiho je nespremenljiv profil, pri čemer so ton 
gumbov na številski tipkovnici, ton za sporočilo in 
ton zvonjenja onemogočeni, vibriranje, opravila in 
alarm pa ostanejo nespremenjeni.
• Če želite omogočiti ali onemogočiti tihi način, 

pritisnite in zadržite #.

3.  KLICI
Vzpostavite klic
1. Vnesite telefonsko številko in območno kodo. 

Za brisanje pritisnite Počisti.
2. Za klicanje pritisnite . Za prekinitev klica 

pritisnite Prekliči.
3. Za končanje klica pritisnite .
Opomba! Pri vzpostavljanju mednarodnih 
klicev za najboljše delovanje pred kodo države 
vedno vnesite +. Dvakrat pritisnite gumb * za 
mednarodno dohodno številko +.

Klicanje iz telefonskega imenika
1. Pritisnite Ime, da odprete telefonski imenik.
2. Po telefonskem imeniku se pomikajte z 

gumboma /  ali pritisnite tipko, ki 
ustreza prvi črki imena, če želite iskati hitreje.

3. Pritisnite Možnost â Klic oziroma pritisnite 
gumb  za klicanje izbranega vnosa ali 
pritisnite Nazaj, da preklopite nazaj v stanje 
pripravljenosti.

Sprejemanje klica
1. Pritisnite  za sprejem klica ali Tiho za 

izklop tona zvonjenja in nato Zavrni za 
zavrnitev klica (signal zasedene linije). 
Za neposredno zavrnitev klica lahko  
pritisnete .

2. Za končanje klica pritisnite .

Možnosti klicanja
Med klicem izbirna gumba ( ) omogočata dostop 
do dodatnih funkcij.

5.  ZGODOVINA KLICEV
Prejeti, zgrešeni in odhodni klici se shranijo v 
kombinirano zgodovino klicev. V zgodovini klicev 
se lahko za vsako vrsto klicev shrani 20 klicev. Pri 
večkratnih klicih, ki se nanašajo na isto telefonsko 
številko, se shrani le zadnji klic.
1. Pritisnite , da odprete zgodovino klicev.
2. Po zgodovini klicev se pomikajte z gumboma 

 / . 

 = Sprejeti klici 

 = Klicane številke 

 = Zgrešeni klici

3. Pritisnite  za klicanje ali Možnost.

6.  TELEFONSKI IMENIK
V telefonski imenik lahko shranite 300 vnosov s 
3 telefonskimi številkami za vsak vnos.

Dodajanje stikov
1. Pritisnite Meni â Telefonski imenik â  

-Nov vnos- â Dodaj.
2. Vnesite Ime za stik. Za brisanje pritisnite 

Počisti.

3. Z gumboma /  izberite možnost 
Številka, Domača številka ali Številka pisarne 
ter vnesite telefonsko(/-e) številko(/-e) in 
območno kodo.

4. Izberite možnost E-pošta za dodajanje 
e-poštnega naslova.

5. Izberite Slika â Uredi.
• Fotografiraj za fotografiranje s kamero.
• Izberi iz datoteke za izbiro obstoječe slike.
6. Izberite Dohodni klic â Uredi.
• Sistem, da izberete med vnaprej nameščenimi 

datotekami.
• Določitev uporabnika, da izberete med 

datotekami, ki ste jih prenesli sami.
7. Pritisnite Shrani.
8. Ko končate, pritisnite Shrani.

7.  ICE (IN CASE OF EMERGENCY/»V SILI«)
V primeru poškodbe je čim hitrejša pridobitev teh 
informacij ključnega pomena za povečanje možnosti 
preživetja. Dodajte stik ICE, da povečate svojo 
varnost. Reševalno osebje lahko v primeru nezgode 
v vašem telefonu pridobi dodatne informacije, kot 
so zdravila, ki jih jemljete, in sorodniki, ki jih je treba 
obvestiti. Vsa polja so izbirna, vendar več informacij 
kot vsebujejo, boljše je.

1. Pritisnite Meni â Telefonski imenik â ICE.
2. Po seznamu vnosov se pomikajte z gumboma 

/ .
3. Za dodajanje ali urejanje podatkov 

posameznega vnosa pritisnite Uredi. 
Za brisanje pritisnite Počisti.

4. Ko končate, pritisnite Shrani.

8.  GUMB ZA KLIC NA POMOČ
Gumb za klic na pomoč omogoča preprost 
dostop do stika z vnaprej določenimi telefonskimi 
številkami za pomoč, če jo morda potrebujete. 
Pred uporabo se prepričajte, da je funkcija gumba 
za klicanje na pomoč aktivirana. Za aktivacijo, 
vnos prejemnikov na seznam telefonskih številk 
in urejanje SMS-ov glejte celotni uporabniški 
priročnik.

Vzpostavitev klica na pomoč
1. Če potrebujete pomoč, pritisnite gumb za 

klic na pomoč in ga zadržite 3 sekunde ali ga 
dvakrat pritisnite v roku 1 sekunde. 
Klic na pomoč se vzpostavi s 5-sekundnim 
zamikom. V tem času lahko preprečite 
morebitni lažni alarm, tako da pritisnete  
gumb .

2. Vsi prejemniki prejmejo SMS za pomoč.
3. Vzpostavi se klic s prvim prejemnikom na 

seznamu. Če prejemnik ne sprejme klica v 
roku 25 sekund, se vzpostavi klic z naslednjo 
telefonsko številko.  
Klicanje se ponovi 3-krat oz. dokler ni sprejet 
klic ali ne pritisnete .

 POZOR
Pri aktivaciji klica na pomoč je telefon prednas-
tavljen na prostoročni način. Pri uporabi prosto-
ročnega načina ne približujte naprave ušesu, saj 
je zvok lahko izredno glasen.

Nastavitve gumba za klic na pomoč
• Pritisnite Meni â Nastavitve â Pomoč.

9.  SPOROČILA
Ustvarjanje in pošiljanje SMS-ov
1. Pritisnite bližnjični gumb  

ali možnost Meni â Sporočila â Ustvari novo 
â SMS.

2. Vnesite besedilo in pritisnite Za.
3. Izberite prejemnika iz menija Telefonski imenik. 

Če želite prejemnika dodati ročno, izberite 
Vpišite številko in pritisnite Končano.

Slovenščina
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4. Za dodajanje novih prejemnikov pritisnite Dodaj. 
Prejemnike lahko spreminjate tako, da jih 
označite in pritisnete Možnost â  
Uredi/Izbriši/Izbriši vse.

5. Ko končate, pritisnite Pošlji.

Ustvarjanje in pošiljanje MMS-ov
Tako vi kot prejemnik morata imeti naročnino, ki 
podpira slikovna sporočila. Nastavitve za slikovna 
sporočila vam zagotovi ponudnik storitev in jih 
lahko prejmete samodejno prek SMS-a.
1. Pritisnite bližnjični gumb  ali možnost  

Meni â Sporočila â Ustvari novo â MMS.
2. Vnesite sporočilo.
3. Pritisnite Možnost â Dodaj prilogo:

• Izberi iz datoteke za izbiro datoteke.
• Fotografiraj za fotografiranje.

4. Pritisnite Možnost â Dodaj zadevo in vnesite 
zadevo ter pritisnite Končano.

5. Pritisnite Možnost â Za in izberite prejemnika 
v meniju Telefonski imenik. 
Če želite prejemnika dodati ročno, izberite 
Vpišite številko in pritisnite Končano.

6. Za dodajanje novih prejemnikov pritisnite Dodaj.
7. Pritisnite Pošlji za pošiljanje.

Opomba! Če želite ohraniti najboljšo kakovost 
slike, sporočilu priložite le eno sliko.

Nastavitve MMS
• Pritisnite Meni â Nastavitve â Sporočila.

10.  KAMERA (ZAJEMANJE FOTOGRAFIJ)
Zajemite fotografije in si jih oglejte.
1. Pritisnite bližnjični gumb . 

Pritisnete lahko tudi Meni â Kamera â 
Kamera.

2. Za zajemanje fotografij pritisnite .
3. Za zajem nove fotografije pritisnite Možnost 

ali Nazaj (če ne izberete nobene možnosti, se 
slika shrani).

Nastavitve kamere
• Pritisnite Meni â Nastavitve â Kamera.

13.  DODATNE FUNKCIJE
Alarm
1. Pritisnite Meni â Alarm â Vključi.
2. S številsko tipkovnico vnesite alarm in 

pritisnite V redu za potrditev.
• Izberite Samostojen za enkratni alarm.
• Za ponovljeni alarm izberite Ponovi. 

Pomikajte se po seznamu dnevov in 
pritisnite Vključi ali Izključi, da omogočite 
oz. onemogočite alarm za posamezen dan.

3. Ko končate, pritisnite Shrani.
4. Ko se vklopi alarm, se sliši zvočni signal. 

Pritisnite Stop za izklop alarma ali Odgodi za 
ponovitev alarma po 9 minutah.

Opomba! Alarm deluje, tudi če je telefon 
izklopljen. Če je uporaba brezžičnega telefona 
prepovedana ali lahko povzroča motnje ali 
nevarnost, ga ne vklapljajte.

Pomembno!
Funkcija Vreme uporablja podatkovne storitve, 
ki so plačljive in morda tudi drage. Priporočamo 
vam, da se pri ponudniku storitev pozanimate 
glede stroškov prenosa podatkov.

14.  VREME
Opomba! Če si želite ogledati vreme, morate 
najprej vnesti ime želenega mesta/lokacije. 
Pritisnite V redu za prikaz seznama možnih 
lokacij. Izberite želeno mesto/lokacijo.

Za ogled vremenske napovedi za izbrano 
mesto naredite naslednje.
1. Pritisnite Meni â Vreme.
2. Pritisnite Nazaj za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Nastavitve
• Za dodatne nastavitve pritisnite  
Meni â Nastavitve â Vreme.

15.  VARNOSTNE INFORMACIJE
 OPOZORILO

Enota in dodatna oprema lahko vsebujejo majhne dele. Vso 
opremo hranite zunaj dosega otrok. 
Omrežni napajalnik je vmesnik med izdelkom in električnim 
omrežjem. Električna vtičnica mora biti v bližini opreme in 
lahko dostopna.

Omrežne storitve in stroški
Ta naprava je odobrena za uporabo v omrežjih GSM 
900/1800/1900 MHz. Če jo želite uporabljati, morate imeti 
naročnino pri ponudniku storitev.
Za uporabo omrežnih storitev se vam lahko zaračunajo stroški 
prenosa podatkov. Za nekatere funkcije telefona potrebujete 
podporo omrežja in morda tudi naročnino.

Delovno okolje
Upoštevajte veljavna pravila in zakone, kjer koli ste, ter izklopite 
enoto, če je njena uporaba prepovedana ali lahko povzroči 
motnje ali nevarnost. Enoto uporabljajte izključno v običajnem 
položaju za uporabo.
Deli enote so magnetni. Enota lahko privlači kovinske predmete. 
Kreditnih kartic ali drugih magnetnih medijev ne približujte enoti. 
Obstaja tveganje izbrisa podatkov, shranjenih na tovrstnih medijih.

Medicinske enote
Uporaba opreme, ki oddaja radijske signale, npr. mobilni 
telefoni, lahko vpliva na medicinsko opremo, ki ni dovolj 
zaščitena. Če se želite prepričati, ali je oprema ustrezno 
zaščitena pred zunanjimi radijskimi signali, ali imate kakršna 
koli vprašanja, se obrnite na zdravnika ali proizvajalca opreme. 
Če pravila zdravstvenih ustanov zahtevajo, da v času obiska 
izklopite telefon, jih upoštevajte. Bolnišnice in druge 
zdravstvene ustanove včasih uporabljajo opremo, ki je lahko 
občutljiva na zunanje radijske valove.

Vsadni medicinski pripomočki
Za preprečevanje morebitnih motenj proizvajalci vsadnih 
medicinskih pripomočkov priporočajo, da je razdalja med 
brezžično napravo in medicinskim pripomočkom najmanj 
15 cm. Osebe, ki imajo takšne naprave, morajo upoštevati 
naslednje:
• Brezžično napravo morajo vedno držati tako, da je od  

medicinskega pripomočka oddaljena več kot 15 cm.
• Brezžične naprave ne smejo nositi v prsnem žepu.
• Brezžično napravo morajo držati ob ušesu na nasprotni strani 

od medicinskega pripomočka.
Če utemeljeno sumite, da prihaja do motenj, takoj izklopite 
telefon. Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi brezžične 
naprave z vsadnim medicinskim pripomočkom, se posvetujte 
s svojim zdravnikom.

Območja s tveganjem eksplozije
Kadar ste na območju, na katerem obstaja tveganje eksplozije, 
vedno izklopite enoto. Upoštevajte vse oznake in navodila. Na 
mestih, ki vključujejo območja, na katerih morate običajno 
izklopiti motor vozila, obstaja tveganje eksplozije. Na teh 
območjih lahko iskre povzročijo eksplozijo ali požar, zaradi česar 
lahko pride do telesnih poškodb ali celo smrti.
Izklopite enoto na bencinskih postajah in drugih mestih, kjer so 
bencinske črpalke in avtomehanične delavnice.
Upoštevajte omejitve glede uporabe radijske opreme v bližini 
mest, kjer se shranjuje in prodaja gorivo, kemičnih tovarn 
in mest, kjer se izvaja razstreljevanje. Območja s tveganjem 
eksplozije so pogosto (vendar ne vedno) jasno označena. 
To velja tudi za ladijsko podkrovje, prevoz ali shranjevanje 
kemikalij, vozila, ki uporabljajo tekoče gorivo (npr. propan ali 
butan), ter območja, kjer so v zraku kemikalije ali delci, kot so 
zrna, prah ali kovinski prah.

Litij-ionska baterija
Ta izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če s paketom baterij 
ravnate nepravilno, obstaja tveganje požara in opeklin.

 OPOZORILO
Če baterijo zamenjate nepravilno, obstaja nevarnost 
eksplozije. Za zmanjšanje tveganja požara ali opeklin izdelka 
ne razstavljajte, stiskajte, prebadajte, skrajšujte zunanjih 
kontaktov, izpostavljajte temperaturam nad 60 °C (140 °F) 
ali odlagajte v ogenj ali vodo. Rabljene baterije reciklirajte 
ali odstranite v skladu z lokalnimi predpisi ali priročnikom, 
priloženim temu izdelku.

Zaščita sluha
OPOZORILO
Prekomerna izpostavljenost glasnemu zvoku 
lahko škoduje sluhu. 
Izpostavljenost glasnemu zvoku med vožnjo lahko 
odvrača vašo pozornost in povzroči nesrečo. 
Pri uporabi slušalk nastavite glasnost na zmerno 

raven in ne približujte naprave ušesu, ko uporabljate zvočnik.

Klici v sili
Pomembno!
Mobilni telefoni uporabljajo radijske signale, mobilno telefonsko 
omrežje, prizemno omrežje in funkcije, ki jih nastavi uporabnik. 
To pomeni, da povezava ni zagotovljena v vseh okoliščinah. Zato 
se za zelo pomembne klice, npr. v primerih nujne medicinske 
pomoči, nikoli ne zanašajte le na mobilni telefon.

Vozila
Radijski signali lahko vplivajo na elektronske sisteme v motornih 
vozilih (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, zavore ABS, 
samodejni tempomat, sistemi zračnih blazin), ki so nepravilno 
nameščeni ali neustrezno zaščiteni. Za več informacij o vozilu 
ali poljubni dodatni opremi se obrnite na proizvajalca ali 
njegovega predstavnika.
Vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivov ne hranite ali 
prevažajte skupaj z enoto ali njeno dodatno opremo. 
Pri vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, upoštevajte,  

da se zračne blazine napolnijo z zrakom z znatno silo. 
Predmetov, vključno s fiksno ali prenosno radijsko opremo, ne 
postavljajte na območje nad zračno blazino ali na mesta, kjer 
se lahko razširijo. Če je mobilna telefonska oprema nepravilno 
nameščena in se zračna blazina napolni z zrakom, lahko pride 
do hudih telesnih poškodb. 
Enote ne smete uporabljati na letalu. Pred vkrcanjem na letalo 
izklopite enoto. Uporaba brezžičnih telekomunikacijskih enot na 
letalu lahko predstavlja tveganje za varnost v zraku in povzroča 
telekomunikacijske motnje. Lahko je tudi prepovedana.

16.  NEGA IN VZDRŽEVANJE
Ta enota je tehnološko napreden izdelek, zato je z njim treba 
ravnati izjemno previdno. Malomarno ravnanje lahko izniči 
garancijo.
• Zaščitite enoto pred vlago. Dež, sneg, vlaga in vse vrste tekočin 

lahko vsebujejo snovi, ki razjedajo elektronska vezja. Če se 
enota zmoči, takoj izklopite telefon, odstranite baterijo in 
pustite, da se enota povsem posuši, preden zamenjate baterijo.

• Enote ne uporabljajte ali hranite v prašnem, umazanem 
okolju. Premični deli in elektronske komponente enote se 
lahko poškodujejo.

• Enote ne hranite v toplih prostorih. Visoke temperature lahko 
skrajšajo življenjsko dobo elektronske opreme, poškodujejo 
baterije in ukrivijo ali stopijo določeno vrsto plastike.

• Enote ne hranite v hladnih prostorih. Ko se enota segreje na 
običajno temperaturo, v notranjosti lahko nastane vlaga in 
poškoduje elektronska vezja.

• Enote ne poskušajte odpreti na način, ki ni opisan v tem priročniku.
• Enote ne izpostavljajte padcem ali tresljajem. Če z njo 

ravnate grobo, se lahko uničijo vezja in finomehanični deli.
• Pri čiščenju enote ne uporabljajte močnih kemikalij.
• Enote ne razstavljajte, odpirajte, stiskajte, zvijajte, deformi-

rajte, prebadajte ali režite.
• Enote ne spreminjajte ali predelajte, ne poskušajte vstavljati 

tujkov v baterijo ter ne potapljajte ali izpostavljajte enote vodi 
ali drugim tekočinam, ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.

• Baterijo uporabljajte le za sistem, za katerega je namenjena.
• Baterijo uporabljajte le s polnilnim sistemom, ki je skladen s 

sistemom po standardu IEEE-Std-1725. Uporaba neskladne 
baterije ali polnilnika lahko predstavlja tveganje požara, 
eksplozije, razlitja ali druge nevarnosti.

• Ne povzročajte kratkega stika v bateriji ali dovolite, da 
kovinski prevodni predmeti pridejo v stik s priključki baterije.

• Baterijo zamenjajte le z baterijo, ki je skladna s sistemom po 
standardu IEEE-Std-1725. Uporaba neskladne baterije lahko 
predstavlja tveganje požara, eksplozije, razlitja ali druge 
nevarnosti.

• Rabljene baterije takoj odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
• Nadzorujte otroke pri uporabi baterij.
• Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo 

ali drugo nevarnost.
Pri napravah, ki kot vir polnjenja uporabljajo vrata USB, mora 
priročnik za uporabo vključevati izjavo, da mora biti naprava 
povezana izključno z napajalniki s potrdilom CTIA, izdelki z logo tipom 
USB-IF ali izdelki, ki so izpolnili program skladnosti USB-IF.
Nasvet velja za enoto, baterijo, napajalnik in drugo dodatno 
opremo. Če telefon ne deluje tako, kot bi moral, se za servis 
obrnite na prodajno mesto. Pri tem ne pozabite na potrdilo o 
nakupu ali kopijo računa.

17.  GARANCIJA
Za ta izdelek je zagotovljena garancija za obdobje 24 mesecev 
od dneva nakupa. V malo verjetnem primeru, da v tem obdobju 
pride do napake, se obrnite na prodajno mesto. Za servis ali 
podporo v obdobju garancije potrebujete potrdilo o nakupu.
Ta garancija ne velja za napake, ki jih povzročijo nesreče ali 
podobni naključni primeri ali škoda, vdor tekočine, malomarnost, 
neobičajna uporaba, nevzdrževanje ali poljubne druge okoliščine, 
za katere je odgovoren uporabnik. Poleg tega ta garancija ne 
velja za napake, ki jih povzročijo nevihte ali katera koli druga 
nihanja v napetosti. Iz previdnostnih razlogov priporočamo, da 
med nevihto polnilnik odklopite iz električne vtičnice.

Garancijski rok za dodatno opremo: polnilce, slušalke, kable 
(bodisi, da se le-ta nahaja v prodajnem paketu mobilne 
naprave, bodisi, da se prodaja samostojno) in potrošne dele: 
baterije, je dvanajst (12) mesecev.
Ta garancija ne velja, če uporabljate baterije, ki niso originalne 
baterije podjetja DORO.

18.  AVTORSKE PRAVICE IN DRUGA OBVESTILA
© 2016 Doro AB. Vse pravice pridržane.
Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth 
SIG, Inc.
eZiType™ je blagovna znamka podjetja Zi Corporation.
vCard je blagovna znamka organizacije Internet Mail Consortium.
microSD je blagovna znamka organizacije SD Card Association.
Vsebina tega dokumenta je na voljo »kakršna je«. Vsakršna 
jamstva, bodisi izrecna ali nakazana, vključno z nakazanimi 
jamstvi tržnosti in s primernostjo za določen namen, vendar 
ne omejeno nanje, ne veljajo za natančnost, zanesljivost 
ali vsebino tega dokumenta, razen če to zahteva veljavna 
zakonodaja. Podjetje Doro si pridržuje pravico do spremembe 
tega dokumenta ali njegove odstranitve kadar koli brez 
predhodnega obvestila.
Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjeni v tem priročniku, 
so lahko blagovne znamke svojih lastnikov.
Kakršne koli pravice, ki niso izrecno podeljene v tem priročniku, 
so pridržane. Vse ostale blagovne znamke so last svojih 
lastnikov. Do največje mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, 
podjetje Doro ali njegovi izdajatelji licenc pod nobenimi pogoji 
niso odgovorni za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka 
ali kakršno koli posebno, nenamerno, posledično ali posredno 
škodo, povzročeno na kakršen koli način.
Doro ne jamči ali prevzema odgovornosti za delovanje, vsebino 
ali podporo končnim uporabnikom aplikacij drugih proizvajalcev, 
priloženih napravi. Z uporabo aplikacije soglašate, da je aplikacija 
na voljo, kakršna je. Doro ne zagotavlja, jamči ali prevzema odgo-
vornosti za delovanje, vsebino ali podporo končnim uporabnikom 
aplikacij drugih proizvajalcev, priloženih napravi.

Avtorsko zaščitena vsebina
Nepooblaščeno kopiranje avtorsko zaščitenega materiala je 
v nasprotju z določili zakonov o avtorskih pravicah ZDA in 
drugih držav. Ta naprava je namenjena izključno za kopiranje 
materiala, ki ni avtorsko zaščiten, materiala, za katerega si 
lastite avtorske pravice, ali materiala, ki ga lahko kopirate 
na podlagi pooblastila ali zakonskega dovoljenja. Če niste 
prepričani glede svoje pravice do kopiranja katerega koli 
materiala, se posvetujte s pravnikom.

19.  TEHNIČNI PODATKI
Tehnični podatki

Omrežje GSM 900/1800/1900 MHz

Mere: 107 mm x 56 mm x 20 mm

Teža: 111 g (vključno z baterijo)

Baterija: 3,7 V/800 mAh litij-ionska baterija

Delovna 
temperatura okolja: 

Najm.: 0 °C (32 °F)  
Najv.: 40 °C (104 °F)

Temperatura okolja 
med polnjenjem:

Najm.: 0 °C (32 °F)  
Najv.: 40 °C (104 °F)

Temperatura  
shranjevanja: 

Najm.: –20 °C (–4 °F)  
Najv.: 60 °C (140 °F)

Slušni aparati
Ta naprava bi morala delovati z večino slušnih aparatov na trgu. 
Vendar popolne združljivosti z vsemi aparati ni mogoče zagotoviti.

Stopnja specifične absorpcije (SAR)
Ta naprava izpolnjuje veljavne mednarodne varnostne zahteve 
za izpostavljenost radijskim valovom. Ta mobilna naprava 
je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovana je tako, da ne 
presega omejitev izpostavljenosti radijskim valovom  

(radiofrekvenčna elektromagnetna polja), ki so priporočene v 
mednarodnih smernicah neodvisne znanstvene organizacije 
ICNIRP (Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim 
sevanjem).
Smernice za izpostavljenost radijskim valovom uporabljajo 
mersko enoto, znano kot stopnja specifične absorpcije ali SAR. 
Omejitev SAR za mobilne naprave je 2 W/kg na povprečno 
10 gramov telesnega tkiva in vključuje visoko varnostno 
rezervo, ki zagotavlja zaščito vseh oseb, ne glede na njihovo 
starost in zdravstveno stanje.
Preizkusi za SAR se izvajajo z uporabo standardnih položajev 
delovanja z napravo, ki oddaja signale na najvišji ravni potrjene 
moči, v vseh preizkusnih frekvenčnih pasovih. Najvišje 
vrednosti SAR v okviru smernic organizacije ICNIRP za ta model 
naprave so:
SAR za glavo: 0,438 W/kg
SAR za telo: 1,400 W/kg
Običajno so med uporabo te naprave vrednosti SAR precej nižje 
od zgoraj omenjenih vrednosti. Zaradi sistemske učinkovitosti 
in zmanjšanja motenj omrežja na najnižjo raven se namreč 
izhodna moč mobilne naprave samodejno zmanjša, ko za klic ni 
potrebna celotna moč. Nižja kot je izhodna moč naprave, nižja 
je vrednost SAR.
Ta naprava je skladna s smernicami o radiofrekvenčni izpo-
stavljenosti, če se uporablja ob glavi ali je od telesa oddaljena 
najmanj 0,5 cm. Če za nošenje naprave na telesu uporabljate 
etui, pasno priponko ali drugo vrsto držala za naprave, ne sme 
vsebovati kovin in mora zagotavljati najmanj zgoraj omenjeno 
razdaljo naprave od telesa.
Svetovna zdravstvena organizacija zagotavlja, da trenutne 
znanstvene informacije ne kažejo potrebe po posebnih 
previdnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite 
zmanjšati svojo izpostavljenost, priporočajo, da omejite 
uporabo naprave ali uporabljate dodatno opremo za 
prostoročno telefoniranje, ki omogoča, da naprave ne približu-
jete glavi in telesu.

Pravilno odlaganje izdelka
(Odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za države s sistemi ločevanja odpadkov) 

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali v priročniku označuje, 
da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. 
polnilnik, slušalke, kabel USB) ni dovoljeno odvreči med druge 
gospodinjske odpadke. Da bi preprečili morebitno povzročanje 
škode okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega 
odlaganja odpadkov, ločite te dele od drugih vrst odpadkov 
ter jih odgovorno reciklirajte in s tem promovirajte trajnostno 
ponovno uporabo materialnih virov.
Za podrobnejše informacije o mestih in načinu okolju 
prijaznega recikliranja teh delov naj se domači uporabniki 
obrnejo na prodajalca, pri katerem so kupili ta izdelek, ali na 
pristojno lokalno službo. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na 
svojega dobavitelja ter preverijo določila in pogoje kupopro-
dajne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne 
opreme ni dovoljeno odvreči med druge komercialne odpadke. 
Ta izdelek je skladen z direktivo RoHS.

Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
(Velja za države s sistemi ločevanja odpadkov) 
 

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali embalaži označuje, 
da baterije tega izdelka ni dovoljeno odvreči med ostale 
gospodinjske odpadke. Kjer je označeno, kemijski simboli Hg, 
Cd in Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij 
ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne ravni iz direktive 
ES 2006/66. Če baterij ne odstranite pravilno, lahko omenjene 
snovi škodujejo zdravju ljudi ali okolju. Da bi zaščitili naravne 
vire in promovirali recikliranje odpadkov, ločite baterije od 
drugih vrst odpadkov in jih reciklirajte prek lokalnega sistema 
za brezplačno oddajo rabljenih baterij.

11.  BLUETOOTH®

Z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo 
Bluetooth, kot so slušalke ali drugi telefoni, lahko 
vzpostavite brezžično povezavo.

Pomembno!
Če ne uporabljate povezave Bluetooth, izklopite 
možnost Aktivacija ali Vidnost. Telefona ne 
seznanjajte z neznano napravo.

Aktivacija funkcije Bluetooth
1. Pritisnite Meni â Nastavitve â Povezljivost 
â Bluetooth â Prejemni način â Vključi.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Iskanje naprave
1. Pritisnite Meni â Nastavitve â Povezljivost 
â Bluetooth â Iskanje po napravi.

2. Izberite napravo s seznama in pritisnite 
Seznani za vzpostavitev povezave. Če 
Bluetooth ni omogočen, pritisnite Da za 
aktivacijo.

3. Pritisnite V redu za potrditev.

12.  ZVOK IN ZASLON
Nastavitev tona
1. Pritisnite Meni â Nastavitve â Zvočni učinki 
â Nastavitev zvokov â Dohodni klic.

2. Z gumboma /  izberite eno od melodij, 
ki so na voljo; melodija se bo predvajala.

3. Pritisnite V redu za potrditev ali Nazaj za 
zavrnitev sprememb.

Velikost besedila
Prilagodite lahko velikost besedila v meniju in 
sporočilih.
1. Pritisnite Meni â Nastavitve â Prikaz â 

Velikost besedila:
• Normalno ali Velika.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Svetloba
Prilagodite lahko nastavitve svetlosti. Večja kot je 
vrednost, boljši je kontrast.
1. Pritisnite Meni â Nastavitve â Prikaz â 

Svetloba:
• Nivo 1–3.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

www.doro.com

Izjava o skladnosti
V podjetju Doro izjavljamo, da je model Doro 6050 (DFC-0080) 
skladen z bistvenimi zahtevami ter drugimi ustreznimi predpisi 
iz direktiv 1999/5/EU (R&TTE) in 2011/65/EU (RoHS).  
Izvod izjave o skladnosti je na voljo na naslovu  
www.doro.com/dofc.

http://www.doro.com/dofc

