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O tem priročniku za uporabo

Pomembno: Preden začnete uporabljati napravo, preberite pomembne informacije o varni 
uporabi naprave in baterije v poglavjih »Za vašo varnost« in »Varnost izdelka« v 
natisnjenem priročniku za uporabo ali na spletnem mestu www.nokia.com/support. Če 
želite izvedeti, kako začnete uporabljati svojo novo napravo, preberite natisnjen priročnik 
za uporabo.
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Hitri začetek

Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

VAŠ TELEFON

Tipke in deli vašega telefona so:

Priključek za polnilnik1. 
Slušalka2. 
Številske tipke3. 
Izbirna tipka4. 
Funkcijska tipka, klicna tipka5. 

Priključek za slušalke7. 
Zvočnik8. 
Kamera9. 
Svetilka10. 
Območje antene11. 
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Funkcijska tipka, tipka za konec klica 6. 
in tipka za vklop/izklop

Reža za odpiranje hrbtnega 12. 
pokrovčka

Če želite zakleniti tipke, izberite  Pojdi na  >  Zakleni tipkovnico .

Če želite odkleniti tipke, hitro pritisnite  in izberite  Odkleni .

Območja antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten 
vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo 
in tako zmanjša čas delovanja baterije.

Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo 
napravo. V priključek za zvok ne priklapljajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok 
povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, 
bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.
Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino 
naprave ne polagajte kreditnih kartic ali drugih magnetnih medijev, ker se lahko 
podatki, shranjeni na njih, izbrišejo.

Nekatera dodatna oprema, omenjena v tem priročniku za uporabo, na primer 
polnilnik, slušalke ali podatkovni kabel, je morda naprodaj posebej.

Opomba: Telefon lahko nastavite tako, da zahteva varnostno kodo. Privzeta koda je 
12345. Spremenite jo, da zaščitite svojo zasebnost in osebne podatke. Če spremenite 
kodo, si jo zapomnite, saj je HMD Global ne more odpreti ali obiti.

Nastavitev in vklop telefona

Preberite, kako vstavite kartico SIM, pomnilniško kartico in baterijo ter vklopite 
telefon.
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MICRO-SIM

Pomembno: Ta naprava je narejena za uporabo samo s kartico micro-SIM (glejte 
sliko). Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, 
shranjene na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom nano-UICC se posvetujte s 
svojim mobilnim operaterjem

POMNILNIŠKE KARTICE MICROSD

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to 
napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so 
shranjeni na kartici.

Opomba: Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere 
koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo 
vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.
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NASTAVITEV IN VKLOP TELEFONA (ENA KARTICA SIM)

Noht vstavite v majhno režo na dnu telefona ter dvignite in odstranite pokrovček.1. 
Če je baterija v telefonu, jo odstranite.2. 
Potisnite kartico SIM v režo SIM tako, da so stiki na kartici obrnjeni navzdol.3. 
Če imate pomnilniško kartico, jo vstavite v režo za pomnilniško kartico.4. 
Poravnajte stike baterije in jo vstavite.5. 
Zamenjajte hrbtni pokrovček.6. 

NASTAVITEV TELEFONA (DVE KARTICI SIM)
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Noht vstavite v majhno režo na dnu telefona ter dvignite in odstranite pokrovček.1. 
Če je baterija v telefonu, jo odstranite.2. 
Potisnite prvo kartico SIM v režo za kartico SIM 1 tako, da so stiki na kartici 3. 
obrnjeni navzdol. Potisnite drugo kartico SIM v režo za kartico SIM 2. Ko naprave 
ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati; ko pa je ena kartica SIM aktivna, 
na primer med klicem, druga kartica morda ni na voljo.
Če imate pomnilniško kartico, jo vstavite v režo za pomnilniško kartico.4. 
Poravnajte stike baterije in jo vstavite.5. 
Zamenjajte hrbtni pokrovček.6. 

VKLOP TELEFONA

Pridržite tipko .

ODSTRANJEVANJE KARTICE SIM

Odprite hrbtni pokrovček, odstranite baterijo ter izvlecite kartico SIM.

ODSTRANJEVANJE POMNILNIŠKE KARTICE

Odprite hrbtni pokrovček, odstranite baterijo ter izvlecite pomnilniško kartico.

Polnjenje telefona

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno 
napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

POLNJENJE BATERIJE

Polnilnik priključite v električno vtičnico.1. 
Polnilnik priključite v telefon. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz 2. 
telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator 
za polnjenje.
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Nasvet: Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. 
Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se 
močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati. 
Preverite, ali je računalnik vklopljen.

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Če želite varčevati z energijo:

Preudarno polnite: baterijo vedno napolnite do konca.1. 
Izberite le zvoke, ki jih potrebujete: izklopite nepotrebne zvoke, kot so zvoki 2. 
tipkovnice. 
Namesto zvočnika raje uporabite žične slušalke.3. 
Spremenite nastavitve zaslona telefona: nastavite zaslon telefona tako, da se po 4. 
kratkem času nedejavnosti izklopi.  
Zmanjšajte svetlost zaslona.5. 
Kadar je to primerno, omrežne povezave, kot je Bluetooth, uporabljajte 6. 
selektivno: povezave vklopite le, ko jih uporabljate.

Zaklepanje ali odklepanje tipk

ZAKLEPANJE TIPKOVNICE

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, uporabite zaklepanje tipkovnice. 
Izberite  Pojdi na  >  Zakleni tipkovnico .

ODKLEPANJE TIPKOVNICE

Pritisnite  in izberite  Odkleni .

Nokia 3310 Uporabniški priročnik

© 2017 HMD Global Oy. Vse pravice pridržane.



Osnove

Izkoristite vse prednosti dveh kartic SIM

Vaš telefon lahko uporablja dve kartici SIM in lahko ju uporabljate za različne 
namene.

IZBIRANJE KARTICE SIM ZA UPORABO

Izberite  Meni  >  >  Povezovanje  >  Dve kartici SIM .1. 
Če želite izbrati kartico SIM za klice, izberite  Klic , preklopite  Vedno vprašaj  na 2. 

 Izklopljeno  in izberite  Prednostna kartica SIM .
Če želite izbrati kartico SIM za sporočila, izberite  Sporočila, , preklopite  Vedno 3. 
vprašaj  na  Izklopljeno  in izberite  Prednostna kartica SIM .
Če želite izbrati kartico SIM za mobilne podatke, nastavite  Mobilna pod. povez. 4. 

 na  Vklopljeno  in izberite  Mob. podatki  >  Prednostna kartica SIM .

PREUSMERJANJE KLICEV MED KARTICAMA SIM

Izkoristite vse prednosti dveh kartic SIM. Če vklopite preusmeritve klicev med 
karticama SIM in imate dohodni klic na eni kartici SIM ter vzpostavljen klic na drugi, 
lahko upravljate klice z obeh kartic SIM, kot če bi imeli le eno kartico SIM.

Preverite, ali sta v telefon vstavljeni dve kartici SIM.

Izberite  Meni  >  >  Štev. kartic SIM .1. 
Vnesite številke obeh kartic SIM.2. 
Glede na želeni način preusmeritve klicev, ko je ena od kartic SIM nedosegljiva ali 3. 
zasedena, izberite  Med karticama SIM ,  S SIM1 na SIM2  ali  S SIM2 na SIM1 .

Nasvet:Če želite preveriti, ali so klici preusmerjeni, izberite  Preveri stanje .
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Raziskovanje telefona

PRIKAZ APLIKACIJ IN FUNKCIJ TELEFONA 

Izberite  Meni .
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PREMIK NA APLIKACIJO ALI FUNKCIJO

Pritisnite tipko za pomikanje gor, dol, levo ali desno.

ODPIRANJE APLIKACIJE ALI IZBIRA FUNKCIJE

Izberite  Izberi .
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PREMIK NA PREJŠNJI PRIKAZ

Izberite  Nazaj .

VRNITEV NA ZAČETNI ZASLON

Pritisnite tipko za konec.
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VKLOP SVETILKE

Če želite vklopiti svetilko, se na nedejavnem zaslonu hitro dvakrat pomaknite 
navzgor.

Če želite izključiti svetilko, se enkrat pomaknite navzgor.

Svetilke ne usmerjajte osebam v oči.
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Spreminjanje glasnosti

POVEČANJE ALI ZMANJŠANJE GLASNOSTI

Ali ne slišite zvonjenja telefona v hrupnem okolju oz. so klici preglasni? Glasnost 
lahko spremenite, kot vam ustreza.

Če želite spremeniti glasnost med klicem ali poslušanjem radia, se pomaknite 
navzgor ali navzdol.

Spreminjanje tona zvonjenja ali tona ob sprejemu 
sporočil

Izberete lahko nov ton zvonjenja ali ton ob sprejemu sporočil.

SPREMINJANJE TONA ZVONJENJA

Izberite  Meni  >  >  Toni .1. 
Izberite  Ton zvonjenja .2. 
Pomaknite se na ton zvonjenja.3. 
Pritisnite  OK .4. 
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Nasvet:Ali je ton zvonjenja preglasen ali pretih? Izberite  Glas. tona zvonjenja  in se 
pomaknite levo ali desno.

SPREMINJANJE TONOV OB SPREJEMU SPOROČIL

Izberite  Meni  >  >  Toni  >  Sporočila .1. 
Pomaknite se na ton ob sprejemu sporočil.2. 
Pritisnite  OK .3. 

Spreminjanje ozadja

IZBIRANJE NOVEGA OZADJA

Ozadje začetnega zaslona lahko spremenite z nastavitvijo  Ozadje .

Izberite  Meni  >  >  Nastavitve zaslona  >  Ozadje .1. 
Če si želite ogledati razpoložljiva ozadja, izberite  Privzeto .2. 
Če si želite ogledati, kako je ozadje videti na zaslonu, se pomaknite do ozadja in 3. 
izberite  Prikaži .
Izberite  Izberi  in nato možnost postavitve ozadja na zaslon.4. 

Ozadje lahko izberete tudi med fotografijami, ki jih imate v telefonu. 
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Pisanje besedila

PISANJE S TIPKOVNICO

Pisanje s tipkovnico je preprosto in zabavno.

Pritiskajte tipko, dokler se ne prikaže želena črka.

Če želite vnesti presledek, pritisnite  0 .

Če želite vnesti poseben znak ali ločilo, pritisnite  * .

Če želite preklopiti med malimi in velikimi črkami, pritiskajte  # .

Če želite vnesti številko, pritisnite in pridržite številsko tipko.

UPORABA PREDVIDEVANJA VNOSA BESEDILA

Vaš telefon lahko ugiba, kaj želite napisati, in tako pospeši pisanje. Vnos besedila s 
predvidevanjem deluje na podlagi vgrajenega slovarja. Ta funkcija ni na voljo za vse 
jezike.

Izberite  Možn.  >  Slovar  in jezik.1. 
Začnite pisati besedo. Ko se prikaže želena beseda, pritisnite  0 . 2. 

Če želite spremeniti besedo, pritiskajte  * , dokler se ne prikaže želena beseda.

Če želene besede ni v slovarju, jo napišite, pritiskajte  * , da preskočite vse neželene 
besede, izberite  Črkuj  in napišite besedo. Beseda je dodana v slovar.

Če želite preklopiti med vnosom besedila s predvidevanjem in običajnim vnosom 
besedila, pritiskajte  # .

Če želite izklopiti predvidevanje vnosa besedila, izberite  Možn.  >  Slovar  >  Slovar 
izključen .
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Klici, imenik in sporočila

Klici

KLICANJE

Preberite, kako kličete z novim telefonom.

Vnesite telefonsko številko. Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat 1. 
pritisnite *.
Pritisnite . Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.2. 
Klic končate tako, da pritisnete .3. 

SPREJEMANJE KLICA

Pritisnite .

Nasvet:Če želite klicati prostoročno, seznanite telefon z združljivimi slušalkami Bluetooth 
(na prodaj ločeno). Če želite vklopiti Bluetooth, izberite  Meni  >  >  Povezovanje  > 
 Bluetooth  in preklopite  Bluetooth  na  Vklopljeno .

Nasvet:Ko ne morete odgovoriti na klic in morate telefon hitro utišati, izberite  Utišaj .
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Imenik

DODAJANJE STIKA

Shranite in organizirajte telefonske številke prijateljev.

Izberite  Meni  >  >  Možn.  >  Dodaj novo vizitko .1. 
Vnesite ime in številko.2. 
Izberite  Shrani .3. 

Nasvet:Izberete lahko, kateri pomnilnik želite uporabiti za shranjevanje stikov. Izberite 
 Možn.  >  >  Pomnilnik .

Nasvet:Če želite shraniti telefonsko številko v klicalnik, vnesite številko in izberite  Shrani .

SHRANJEVANJE STIKA IZ DNEVNIKA KLICEV

Stike lahko shranite iz dnevnika klicev.

Izberite  Meni  >  >  Prejeti klici  ali  Neodg. klici , odvisno od tega, kam želite 1. 
shraniti stik.
Označite številko, ki jo želite shraniti, in izberite  Možn.  >  Shrani .2. 
Dodajte ime stika in izberite  Shrani .3. 

KLICANJE STIKA ALI POŠILJANJE SPOROČILA

Pokličite stik neposredno iz imenika. Iz imenika lahko pošiljate tudi sporočila.

Izberite  Meni  >  in se pomaknite do stoka, ki ga želite poklicati ali mu poslati 1. 
sporočilo.
Izberite stik in izberite  Klic  ali  Pošlji sporočilo .2. 
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Pošiljanje in prejemanje sporočil

PISANJE IN POŠILJANJE SPOROČIL

Izberite  Meni  >  >  Ustvari sporoč. .1. 
Če želite dodati prejemnika, izberite  Dodaj prejemnika . Vnesete lahko telefonsko 2. 
številko ali dodate prejemnika v  Imeniku  ali v možnosti  Seznami prejemn. .
Napišite sporočilo v polje  Sporočilo .3. 
Izberite  Pošlji .4. 

MOŽNOSTI PISANJA

Ko ste v polju sporočila, lahko v meniju  Možn.  najdete različne možnosti za pisanje 
sporočila. Vstavite lahko smeške ali simbole ali uporabite pripravljene predloge. 
Dodate lahko slike ali sporočila zavržete in jih shranite kot osnutke. 

V meniju  Možn.  lahko vklopite tudi slovar.

MOŽNOSTI SPOROČIL

Ko prejemata sporočila v telefon, se pomaknite na sporočilo in izberite  Možn. . 
Če želite poklicati pošiljatelja, izberite  Klic . Pogovore lahko izbrišete in dodate 
pošiljatelja na seznam skritih. Dostopate lahko tudi do možnosti  Nastavitve za 
sporočila .
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Prilagajanje telefona

Spreminjanje tona zvonjenja ali tona ob sprejemu 
sporočil

Izberete lahko nov ton zvonjenja ali ton ob sprejemu sporočil.

SPREMINJANJE TONA ZVONJENJA

Izberite  Meni  >  >  Toni .1. 
Izberite  Ton zvonjenja .2. 
Pomaknite se na ton zvonjenja.3. 
Pritisnite  OK .4. 

Nasvet:Ali je ton zvonjenja preglasen ali pretih? Izberite  Glas. tona zvonjenja  in se 
pomaknite levo ali desno.

SPREMINJANJE TONOV OB SPREJEMU SPOROČIL

Izberite  Meni  >  >  Toni  >  Sporočila .1. 
Pomaknite se na ton ob sprejemu sporočil.2. 
Pritisnite  OK .3. 

Spreminjanje videza začetnega zaslona

Spreminjanje videza začetnega zaslona z nastavitvami zaslona.

IZBIRANJE NOVEGA OZADJA

Ozadje začetnega zaslona lahko spremenite z nastavitvijo  Ozadje .

Izberite  Meni  >  >  Nastavitve zaslona  >  Ozadje .1. 
Če si želite ogledati razpoložljiva ozadja, izberite  Privzeto .2. 
Če si želite ogledati, kako je ozadje videti na zaslonu, se pomaknite do ozadja in 3. 
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izberite  Prikaži .
Izberite  Izberi  in nato možnost postavitve ozadja na zaslon.4. 

Ozadje lahko izberete tudi med fotografijami, ki jih imate v telefonu. 

SPREMINJANJE VELIKOSTI PISAVE

Velikost pisave v telefonu lahko povečate v nastavitvi  Velikost pisave .

Izberite  Meni  >  >  Nastavitve zaslona  >  Velikost pisave .1. 
Izberite aplikacijo, v kateri želite imeti večjo pisavo,  Sporočila ,  Imenik  ali  Meni .2. 
Pomaknite se na želeno velikost pisave in izberite  Izberi .3. 

PRIKAZ DATUMA IN URE

Izberete lahko, ali želite na začetnem zaslonu telefona prikazati datum in uro.

Izberite  Meni  >  >  Datum in ura  >  Prikaži datum in uro .1. 
Če želite, da sta vidna na zaslonu, izberite  Vklopljeno .2. 

Če želite, da se ura v telefonu samodejno nastavlja, nastavite  Samod. nastavlj. ure 
 na  Vklopljeno .

DRUGE NASTAVITVE ZASLONA

Uredite lahko tudi druge nastavitve zaslona. Nastavitve lahko vklopite ali izklopite ter 
spremenite njihove funkcije, na primer časovno omejitev ali intenzivnost.

Profili

Vaš telefon ima različne profile za različne okoliščine. Profile lahko uredite, kot vam 
ustreza.
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PRILAGAJANJE PROFILOV

Na voljo je več profilov, ki jih lahko uporabite v različnih okoliščinah. Med njimi sta na 
primer tihi profil, kadar ne smete imeti vklopljenih zvokov, in profil za uporabo na 
prostem z glasnimi toni.

Profile lahko še bolj prilagodite.

Izberite  Meni  >  >  Profili .1. 
Izberite profil in nato  Prilagodi .2. 

Za vsak profil lahko nastavite ton zvonjenja, glasnost tona zvonjenja, zvoke za 
sporočila in tako naprej.

Nasvet:Različne profile lahko za hiter dostop dodate v meni  Pojdi na .

Nastavitve za meni Pojdi na

V meni <ui>Pojdi na</ui> lahko dodate hitre povezave na različne aplikacije in 
nastavitve.

UREJANJE NASTAVITEV MENIJA POJDI NA

Spodaj v desnem kotu je meni  Pojdi na  in ko ga izberete, lahko dostopate do 
različnih aplikacij in nastavitev. Aplikacije in nastavitve lahko spremenite, kot vam 
ustreza.

Izberite  Meni  >  >  Nast. Pojdi na .1. 
Izberite  Izberi možnosti .2. 
Pomaknite se na bližnjico, ki jo želite dodati na seznam  Pojdi na  na začetnem 3. 
zaslonu, in izberite  Označi .
Izberite  Končano , če želite zapustiti seznam, in  Da , če želite shraniti 4. 
spremembe.

Seznam  Pojdi na  lahko tudi preuredite.

Izberite  Razvrsti .1. 
Pomaknite se element, ki ga želite premakniti, in izberite  Prem. .2. 
Izberite, ali ga želite premakniti navzgor, navzdol, na vrh ali na dno seznama.3. 
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Izberite  Nazaj , če želite zapustiti seznam, in  Da , če želite shraniti spremembe.4. 
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Kamera

Fotografije

Če ima telefon vse, kar potrebujete za zajemanje spominov, ne potrebujete ločene 
kamere. 

ZAJEMANJE FOTOGRAFIJE

Zajemite najboljše trenutke s kamero telefona.

Če želite vklopiti kamero, izberite  Meni  > .1. 
Če želite povečati ali pomanjšati sliko, se pomaknite gor ali dol.2. 
Če želite posneti fotografijo, izberite .3. 

Nasvet:Če želite posneti selfi, izberite  Selfi  > .

Nasvet:Če želite vklopiti bliskavico, v kameri izberite  >  Vklopi bliskavico .

OGLED POSNETE FOTOGRAFIJE

Če si želite ogledati fotografijo takoj po zajemu, izberite  Novo  >  >  Fotografije > 
 >  Zajeto . Če si jo želite ogledati pozneje, v kameri izberite  >  Fotografije  > 
 Zajeto .

Videi

Če ima telefon vse, kar potrebujete za snemanje video spominov, ne potrebujete 
ločene video kamere.
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SNEMANJE VIDEA

S telefonom lahko zajamete fotografije in posnamete videe.

Če želite vklopiti kamero, izberite  Meni  > .1. 
Če želite vklopiti video kamero, izberite  >  Video kamera .2. 
Snemanje začnete tako, da izberete .3. 
Snemanje končate tako, da izberete .4. 

Nasvet: Ali potrebujete več prostora za videe? Vstavite pomnilniško kartico in videi bodo 
shranjeni neposredno na kartico.

OGLED POSNETEGA VIDEA

Če si želite ogledati video takoj po snemanju, izberite    . 

Nasvet:Če si želite videoposnetek ogledati pozneje, izberite  Meni  >  >  Posneto .
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Internet in povezave

Brskanje po spletu

Preberite, kako brskate po spletu s telefonom.

POVEZOVANJE V INTERNET

Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta kar na poti.

Izberite  Meni  >  >  Brskanje ali iskanje .1. 
Vnesite spletni naslov in izberite  OK .2. 

Nasvet:Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, izklopite mobilne podatke, ko ne 
brskate po spletu. V telefonu z eno kartico SIM izberite  Meni  >  >  Povezovanje  >  Mob. 
podatki  in  Mobilna pod. povez.  na  Izklopljeno .

Nasvet:Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, izklopite mobilne podatke, ko ne 
brskate po spletu. V telefonu z dvema karticama SIM izberite  Meni  >  >  Povezovanje  > 
 Dve kartici SIM  in  Mobilna pod. povez.  na  Izklopljeno .
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Glasba in videoposnetki

Predvajalnik glasbe

S predvajalnikom glasbe lahko poslušate glasbene datoteke MP3. Če želite predvajati 
glasbo, morate shraniti glasbene datoteke na pomnilniško kartico.

POSLUŠANJE GLASBE

Izberite  Meni  > .1. 
Izberite  Možn.  >  Vse pesmi .2. 
Izberite pesem.3. 

Nasvet:Če želite poslušati glasbo z brezžično slušalko, seznanite telefon z združljivimi 
slušalkami Bluetooth (na prodaj ločeno). Če želite vklopiti Bluetooth, izberite  Meni  >  > 
 Povezovanje  >  Bluetooth  in preklopite  Bluetooth  na  Vklopljeno .

Video predvajalnik

Glejte priljubljene videe, kjer koli ste.

PREDVAJANJE VIDEA

Izberite  Meni  > .1. 
Izberite mapo z videom, ki si ga želite ogledati, nato pa izberite video. 2. 

Nasvet: Vsi zapisi videoposnetkov niso podprti.

ZAČASNA USTAVITEV ALI NADALJEVANJE PREDVAJANJA.

Pritisnite tipko za pomikanje in izberite  Zač. ust.  ali  Predv. .
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Radio

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Priključite združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

ISKANJE PRILJUBLJENIH RADIJSKIH POSTAJ

Izberite  Meni  > .1. 
Če želite poiskati vse postaje, ki so na voljo, izberite  Možn.  >  Samodejno iskanje .2. 
Če želite preklopiti na shranjeno postajo, izberite  Možn.  >  Postaje  in se 3. 
pomaknite navzgor ali navzdol.

Nasvet: Če želite preklopiti na shranjeno postajo, lahko pritisnete tudi številsko tipko.

Nasvet:Če želite preimenovati postajo, jo izberite, nato pa izberite  Možn.  >  Preimenuj .

Poslušanje radia

Ali ste našli dobro radijsko postajo? Začnite jo poslušati!

POSLUŠANJE PRILJUBLJENIH RADIJSKIH POSTAJ V TELEFONU

Izberite  Meni  > .
Če želite spremeniti glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.
Če želite zapreti radio, izberite  Možn.  >  Izključi .
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Ura, koledar in kalkulator

Ročno nastavljanje datuma in ure

Uro telefona lahko nastavite ročno.

SPREMINJANJE DATUMA IN URE

Izberite  Meni  >  >  Datum in ura .1. 
Preklopite  Samod. nastavlj. ure  na  Izklopljeno .2. 
Če želite nastaviti uro, se pomaknite navzdol in izberite  Ura . S tipko za pomikanje 3. 
nastavite čas in izberite  OK .
Če želite nastaviti datum, se pomaknite navzdol in izberite  Datum . S tipko za 4. 
pomikanje nastavite datum in izberite  OK .

Budilka

Preberite, kako uporabljate budilko za bujenje, da boste pravočasni.

NASTAVLJANJA ČASA BUDILKE

V bližini ni budilke? Uporabite telefon kot budilko.

Izberite  Meni  > .1. 
Izberite čas budilke in nato  Uredi  >  Sprem. .2. 
Če želite nastaviti uro, se pomaknite navzgor ali navzdol. Če želite nastaviti 3. 
minute, se pomaknite desno in nato navzgor ali navzdol.
Izberite  OK  >  Shrani .4. 

Koledar

Ali si morate zapomniti dogodek? Dodajte ga v koledar.
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DODAJANJE KOLEDARSKEGA OPOMNIKA

Izberite  Meni  > .1. 
Izberite datum in  Možn.  >  Dodaj dogodek .2. 
Vnesite ime za dogodek.3. 
Če želite nastaviti čas, se pomaknite navzdol in izberite  Sprem. . Če želite 4. 
nastaviti uro, se pomaknite navzgor ali navzdol. Če želite nastaviti minute, se 
pomaknite desno in nato navzgor ali navzdol.
Izberite  Shrani .5. 

Nasvet:Privzeto prejmete opozorilo 15 minut pred dogodkom. Če želite spremeniti čas 
opozorila, se pomaknite navzdol in izberite  Sprem. . Izberite opomnik ali  Nikoli .

Kalkulator

Preberite, seštevate, odštevate, množite in delite s kalkulatorjem telefona. 

RAČUNANJE

Izberite  Meni  > .1. 
Vnesite prvi faktor izračuna, s tipko za pomikanje izberite operacijo in vnesite 2. 
drugi faktor.
Izberite  Rezult. , da dobite rezultat izračuna.3. 

Izberite  Zbriši , če želite izprazniti številska polja.
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Bluetooth

Aktiviranje funkcije Bluetooth

Povežite svoj telefon s funkcijo Bluetooth z drugimi napravami.

VKLOP FUNKCIJE BLUETOOTH

Izberite  Meni  >  >  Povezovanje  >  Bluetooth  in vklopite  Bluetooth .
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Kopiranje in odstranjevanje vsebine

Kopiranje vsebine

Kopirajte fotografije, videe, glasbo in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili (in shranili na 
pomnilniško kartico), med telefonom in računalnikom.

KOPIRANJE VSEBINE MED TELEFONOM IN RAČUNALNIKOM

Če želite kopirati vsebino iz pomnilnika telefona, morate imeti v telefonu 
pomnilniško kartico.

Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.1. 
Izberite  Mas. pomnilnik .2. 
V računalniku odprite upravitelja datotek, na primer Raziskovalca, in poiščite svoj 3. 
telefon. Prikazana je vsebina, shranjena na pomnilniški kartici.
Povlecite in spustite elemente med telefonom in računalnikom.4. 

Skupna raba vsebine

Svoje stvari, kot so vizitke, fotografije in videi, preprosto dajte v skupno rabo s 
prijatelji in družino. 

SKUPNA RABA VSEBIN Z APLIKACIJO HITRA SKUPNA RABA

Približajte svoj telefon drugemu telefonu in vsebina se prenese prek tehnologije 
Bluetooth.

V telefonu prejemnika vklopite Bluetooth in poskrbite, da je telefon viden drugim 1. 
telefonom.
Izberite na primer fotografijo. Pritisnite tipko za možnosti in izberite  Sk. raba 2. 
fotografije  >  Hit. sk. raba (Bluetooth) .
Približajte svoj telefon drugemu telefonu.3. 

Nasvet: Aplikacija Hitra skupna raba poišče najbližji telefon in mu pošlje element.Če 
napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne 
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sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Funkcijo Bluetooth 
lahko tudi izklopite, ko je ne uporabljate.

Odstranjevanje zasebne vsebine iz telefona

Če kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavreči ali reciklirati svoj 
telefon, tukaj preberite, kako odstranite osebne podatke in vsebino.

ODSTRANJEVANJE VSEBINE IZ TELEFONA

Pri odstranjevanju zasebne vsebine iz telefona bodite pozorni na to, ali 
odstranjujete vsebino iz pomnilnika telefona ali s kartice SIM.

Če želite odstraniti sporočila, izberite  Meni  >  >  Možn.  >  Izbriši več  >  Možn. 1. 
 >  Izberi vse  >  Končano . Pomaknite se na mapo, ki jo želite izprazniti, in izberite 
 Možn.  >  Zbriši pogovor  >  Da .
Če želite odstraniti vizitke, izberite  Meni  >  >  Možn.  >  Zbriši vizitke  >  Možn. 2. 

 >  Izberi vse  >  Zbriši  >  Delete .
Če želite odstraniti podatke o klicih, izberite  Meni  >  >  Počisti dnev. klicev  > 3. 

 Vsi klici .
Preverite, ali je bila odstranjena vsa osebna vsebina.4. 
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Varnostno kopiranje in obnavljanje

Ustvarjanje varnostne kopije

Včasih morate ustvariti varnostno kopijo podatkov v telefonu.

USTVARJANJE VARNOSTNE KOPIJE

Izberite  Meni  >  >  Varn. kopiranje  >  Varnost. kopiraj  . 1. 
Naprava vam sporoči, da lahko ustvarjanje varnostne kopije traja nekaj časa in da 2. 
med tem ne smete izklopiti telefona. Če želite ustvariti varnostno kopijo, izberite 

 Izberi .
Odpre se seznam, kjer lahko označite podatke, ki jih želite varnostno kopirati. 3. 
Lahko za vsakega posebej izberete  Označi  ali izberete  Možn.  >  Izberi vse .
Telefon vam sporoči, ko je varnostna kopija ustvarjena.4. 

Obnavljanje varnostne kopije

Če želite obnoviti varnostno kopijo podatkov, morate ustvariti datoteko varnostne 
kopije na pomnilniški kartici.

OBNAVLJANJE VARNOSTNE KOPIJE

Izberite  Meni  >  >  Varn. kopiranje  >  Obnovi var. kop.  . 1. 
Izberite  Izberi  in označite podatke, ki jih želite obnoviti, ter izberite  Končano .2. 
Po obnovitvi datotek varnostne kopije se bo telefon znova zagnal.3. 
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Nastavitve

Klicne nastavitve

Preberite, kako spremenite klicne nastavitve telefona.

RAZPOLOŽLJIVE KLICNE NASTAVITVE

Klicne nastavitve lahko urejate odvisno od nastavitve. Nastavitve lahko vklopite ali 
izklopite in preverite stanje posamezne nastavitve.
V klicnih nastavitvah lahko dodate telefonske številke na sezname za skrivanje ali 
blokiranje.

Izberite  Meni  >  >  Klicne nastavitve .1. 
Izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti2. 

Nastavitve telefona

Nastavitve telefona lahko spremenite.

RAZPOLOŽLJIVE NASTAVITVE TELEFONA

Nastavitve telefona lahko urejate odvisno od nastavitve. Spremenite lahko jezik 
telefona, nastavite kodo za zaklepanje na vklopljeno ali izklopljeno in dodate 
pozdravno sporočilo.

Nastavitve stroškov

Svoje stroške lahko spremljate z nastavitvami stroškov.
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RAZPOLOŽLJIVE NASTAVITVE STROŠKOV

Nastavite, da so  Sledilniki klicev   vklopljeni  ali  izklopljeni  . 

Dodatna oprema

Urejate lahko nastavitve za dodatno opremo.

NASTAVITVE ZA DODATNO OPREMO

Izberite razpoložljivo dodatno opremo in urejajte nastavitve zanjo.

Varnostne nastavitve

Urejate lahko razpoložljive varnostne nastavitve.

RAZPOLOŽLJIVE VARNOSTNE NASTAVITVE

Varnostne nastavitve lahko urejate odvisno od nastavitve. Nastavitve lahko vklopite 
ali izklopite in preverite stanje posamezne nastavitve.

Telefonske številke lahko dodate na seznam blokiranih ali ustvarite zaprto skupino 
uporabnikov.

Izberite  Meni  >  >  Varnostne nastavitve  >  Spremeni kode .1. 
Izberite kodo, ki jo želite spremeniti in nato  Sprem. varnostno kodo  ali  Spr. gesla 2. 
za zapore .

Povratne informacije

Pošiljate lahko povratne informacije o svojem telefonu.
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POŠILJANJE POVRATNIH INFORMACIJ

Povratne informacije o telefonu lahko pošiljate neposredno iz menija  Nastavitve .

Izberite  Meni   >    >   Povr. inform  . 1. 
Vnesite povratne informacije na vprašanja po navodilih in izberite  Pošlji .2. 

Obnavljanje tovarniških nastavitev

Tovarniške nastavitve lahko obnovite v tej nastavitvi. Vendar bodite previdni, saj 
boste izgubili vse prilagoditve in vse podatke, ki ste jih dodali v telefon.

PONASTAVLJANJE TELEFONA

Nesreče se dogajajo in telefon se morda neha odzivati. Obnovite lahko prvotne 
tovarniške nastavitve, vendar bodite previdni, saj ta ponastavitev odstrani vse 
podatke, ki ste jih shranili v pomnilnik telefona, in vse vaše prilagoditve. 

Če nameravate zavreči telefon, upoštevajte, da ste sami odgovorni za odstranitev 
vse zasebne vsebine.

Če želite obnoviti prvotne nastavitve, potrebujete varnostno kodo. Če želite 
ponastaviti telefon na prvotne nastavitve in odstraniti vse podatke, na začetnem 
zaslonu vnesite *#7370#.

Izberite  Meni  >  >  Obnovi tovarniške nastavitve .1. 
Vnesite varnostno kodo. Potem ko izberete  OK , ni več potrditve, vendar je 2. 
telefon ponastavljen in vsi podatki so odstranjeni. 

Nastavitve za sporočila

Urejate lahko nastavitve za sporočila.
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NASTAVITVE ZA SPOROČILA

Izberite  Meni  >  >  Možn.  >  Nastavitve za sporočila .

Urejate lahko splošne nastavitve za sporočila in posebej nastavitve za besedilna 
sporočila, sporočila MMS in sporočila operaterja.

Nasvet:Velikost pisave v sporočilih lahko povečate v aplikaciji Sporočila. Izberite  Možn.  > 
 Nastavitve za sporočila  >  Splošne nastavitve  >  Večja pisava .
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Informacije o izdelku in varnostne 
informacije

Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali v 
nasprotju z lokalnimi zakoni in predpisi. Če želite več informacij, preberite celoten 
priročnik za uporabo.

IZKLOPITE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči 
motnje ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske 
opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte 
navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.
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PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste 
roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

MOTNJE

Pri vseh brezžičnih napravah lahko pride do motenj, kar lahko vpliva na njihovo 
delovanje.

STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.
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BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba HMD 
Global Oy odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

Naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

ZAŠČITA SLUHA

Možnost poškodbe sluha preprečite tako, da se izogibate dolgotrajnemu poslušanju 
pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen 
zvočnik.
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SAR

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo 
uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 
5 mm. Najvišje vrednosti SAR najdete v razdelku "Informacije o potrditvi (SAR)" v tem 
priročniku za uporabo. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sar-
tick.com.

Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, 
naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je 
navedeno zgoraj. Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.

Omrežne storitve in stroški

Za uporabo nekaterih funkcij in storitev ali prenos vsebin, vključno z brezplačnimi 
vsebinami, potrebujete omrežno povezavo. Pri tem lahko pride do prenosa večjih 
količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Morda se 
boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Svojo napravo lahko uporabljate samo v omrežjih GSM 900/1800 MHz. Potrebujete 
naročnino pri ponudniku storitev.

Klici v sili

Pomembno: Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne 
komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični 
telefon.
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Pred klicem:
– Vklopite telefon.
– Če so zaslon in tipke telefona zaklenjeni, jih odklenite.
– Premaknite se na mesto z zadostno močjo signala.

Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.1. 
Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili 2. 
se od območja do območja razlikujejo. 
Pritisnite klicno tipko.3. 
Čim natančneje navedite vse potrebne informacije. Ne končajte klica,4. 
dokler vam tega ne dovoli klicana služba. 

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

– Vstavite kartico SIM v telefon.
– Če telefon zahteva kodo PIN, vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo 
lokacijo, in pritisnite klicno tipko.
– V telefonu izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte 
skupine uporabnikov.
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Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V 
nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje 
naprave.

– Poskrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko 
vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. 
– Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
– Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko 
poškodujejo napravo ali baterijo.
– Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno 
temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
– Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
– Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o 
radijskih napravah.
– Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko 
poškoduje.
– Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
– Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
– Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
– Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, 
na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik, ali si pomembne 
informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem 
običajno. Če se naprava preveč segreva, lahko samodejno upočasni delovanje, zapre 
aplikacije in prekine napajanje ter se po potrebi izklopi. Če naprava ne deluje 
pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščeni servis.
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Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na 
ustrezno zbirališče. Tako boste pomagali preprečiti nenadzirano odlaganje odpadkov 
in spodbudili recikliranje materialov. Električni in elektronski izdelki vsebujejo veliko 
dragocenih materialov, vključno s kovinami, kot so baker, aluminij, jeklo in magnezij, 
ter plemenitih kovin, kot so zlato, srebro in paladij. Ves material v napravi se lahko 
obnovi kot material in energija.

Simbol prečrtanega smetnjaka

SIMBOL PREČRTANEGA SMETNJAKA

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini 
pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi 
na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne 
gospodinjske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o 
najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo.
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Informacije o bateriji in polnilniku

BATERIJA IN POLNILNIK

Napravo uporabljajte le z originalno baterijo BL-4UL za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-18. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Družba HMD Global bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo 
na voljo za to napravo.

Vrsta baterije: BL-4UL

Ena kartica SIM
– Teoretični čas pogovorov: do 22,1 ure
– Teoretični čas pripravljenosti: do 31 dni

Dve kartici SIM
– Teoretični čas pogovorov: do 22,1 ure.
– Teoretični čas pripravljenosti: do 25,3 dni
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VARNOSTNE INFORMACIJE O BATERIJI IN POLNILNIKU

Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne 
uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. 
Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo 
baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo 
delovala.
Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na 
bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne 
predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače 
poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. 
Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. 
Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne 
izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali 
uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, 
eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če 
menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis ali k 
prodajalcu telefona, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane 
baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne 
polnite med nevihto z bliskanjem.

Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema niso igrače. Morda vsebujejo majhne dele. Hranite 
jih zunaj dosega majhnih otrok.
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Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje 
neustrezno zaščitenih medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca 
medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi 
vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na 
razdalji vsaj 15,3 centimetra od medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim 
motnjam delovanja. Osebe, ki uporabljajo take naprave, naj:

– držijo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra stran od medicinske naprave,
– ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu,
– držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave,
– izklopijo mobilno napravo, če je kakršen koli razlog za sum, da prihaja do motenj,
– upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno 
medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

Opozorilo:Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne 
uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.
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Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte 
naslednje varnostne ukrepe:

– Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno 
programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
– Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin 
bodite previdni. – Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
– Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim 
zaupate in so varni.
– Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri 
koli povezan računalnik Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. 
Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali 
računalnika.
– Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih 
oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. HMD Global ne jamči za takšna mesta 
in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene 
elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali 
opreme zanj.
Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja je 
lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema 
v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte 
vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno 
opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede 
napihnjena blazina.
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Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), 
napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo 
telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za 
distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, 
kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na 
katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za 
shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov 
kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin 
(npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.
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O upravljanju digitalnih pravic

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in 
zakonite pravice drugih oseb, vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih 
pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in 
drugih vsebin.
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Frequently asked questions

How do I get help for my phone?

Have a look at our user guides first. If you still can’t find what you’re looking for, get 
in touch with your network provider or the store where you bought your phone.

Where can I find the warranty terms for my phone?

Have a look at the user guide that came with your phone, or you can get in touch 
with your network provider or the store you bought your phone from.

How do I get my phone repaired or replaced?

We offer replacement phones rather than repairs. In case your phone is defective, 
your network provider or the store you bought your phone from will be able to help 
getting you a replacement device.

What should I do if my phone is lost or stolen?

Contact your network provider right away and tell them it’s missing. If your phone is 
stolen, you should also report it to the police immediately.

Where can I see the full range of Nokia phones?

Head here to see our latest mobile phones. Most mobile phone operators and 
retailers will also have all or some of the Nokia range available.
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Where can I buy a Nokia phone?

You can buy a Nokia phone from most mobile phone operators and retailers.

My phone won’t turn on, what should I do?

Charge your device for at least 10-30 minutes and then try turning it on. If that 
doesn’t work you should contact your network provider or the store you bought it 
from.

My phone won’t charge, what should I do?

First, make sure the socket you’re using is providing power by plugging another 
device in. Next check the power cable for any damage. Do the same with your 
phone’s charging port and remove any debris that might be stuck in it. Once you’ve 
checked everything’s OK, turn your phone off and plug it in – if the battery is 
completely drained it may take 2-3 minutes to start charging. If that doesn’t work, 
get in touch with your network provider or the store you bought it from.

Troubleshooting tips

If you’re having problems with your phone, it’s always worth trying one of the 
following to see if it helps:
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Restart your phone

Turn your phone off and take the battery out. Wait a 30 seconds put the battery 
back in and then switch your phone on.

Charge your phone

Once the battery is full, disconnect the charger and try restarting your phone.

If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the 
charging indicator is shown or before you can make any calls. If the battery has not 
been used for a long time, you may need to connect and disconnect the charger a 
couple of times.

Restore the factory settings

If your phone isn’t working properly you can try resetting it. This does not affect 
documents or files stored on your phone but we recommend you back it up first 
before restoring to factory settings, just in case.( >  Backup ).

End all calls and connections1. 
 Go to Menu  >  >  Restore Factory Settings  >  Settings only 2. 
Type in your passcode3. 

After restoring the original settings, your phone switches off and then on again. This 
may take longer than usual.

Where can I get support for my Lumia smartphone?

There are two main resources that provide support for Lumia phones. For general 
support and information, you can visit Microsoft Mobile devices help page. For 
troubleshooting and repair queries, you can visit B2X and search for your Lumia 
model.
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