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1. Zvočnik
2. Levi izbirni gumb
3. Š�ri smerna navigacijska �pka
4. Bližnjica do fotoaparata
5. Gumb za klicanje
6. Glasovna sporočila – Hitro klicanje
7. Mikrofon
8. Mednarodna klicna številka / 
         Simboli
9. Desni izbirni gumb
10. Tipka Nazaj
11. Tipka OK
12. Končaj klic/Vklop/Izklop
13. Način vpisa/Tihi način
14. Zunanji zaslon

15. Zelena lučka = Novo sporočilo /
zgrešeni klic
Rdeča lučka = Nizka napolnjenost 
baterije / polnjenje

16. Bliskavica fotoaparata in sve�lka
17. Objek�v fotoaparata
18. V�čnica za polnjenje
19. Gumb za pomoč
20. V�čnica za slušalke
21. Zvočnik
22. Nadzor glasnos�
23. Polnilna postaja

(izbirno)
24. Majhna luknja za pritrditev 

vrvice
(izbirno)
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Pribor, ki je priložen vašemu telefonu, je odvisen od razpoložljivos�
programske opreme in pribora v vaši regiji ali pri vašem ponudniku storitev.
Dodatni pribor je na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Doro.
Priloženi pribor zagotavlja najboljše delovne učinke pri uporabi z vašim
telefonom.

Opozorilo! Vse ilustracije morda ne prikazujejo natančno dejanske naprave.
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Čes�tamo vam za nakup
Uživajte v družabnih medijih in drugih programih hkra� z enostavnim
klicanjem, slikovnim sporočanjem in deljenjem fotografij zahvaljujoč na
široko razporejenim, visoko kontrastnim �pkam in velikemu 2,8 palčnemu
zaslonu. Dodatne informacije o priboru ali drugih izdelkih Doro poiščite na
spletni strani www.doro.com.

Prvi koraki

Ob nakupu telefona morate pred uporabo telefon najprej nastavi�.

Nasvet: Odstranite plas�čno zaščitno folijo z zaslona.

Vzemite telefon iz embalaže
Najprej vzemite telefon iz embalaže in preverite elemente in opremo, ki je
vključena v dobavo. Preberite celotna navodila in se seznanite z izdelkom
in njegovimi osnovnimi funkcijami.

• Sestavni deli, ki so priloženi telefonu, in ves razpoložljivi pribor se
lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.

• Priložena dodatna oprema je namenjena uporabi samo s to napravo
in morda ne bo združljiva z drugimi napravami.

• Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega
obves�la.

• Dodatni pribor je na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Doro.
• Preden ga kupite, preverite, ali je ta pribor združljiv z napravo.
• Uporabljajte samo baterije, polnilnike in pribor, ki so odobreni za

uporabo s tem določenim modelom. Če priključite drugačen pribor,
je to lahko nevarno in lahko razveljavi �psko odobritev in garancijo
telefona.

• Razpoložljivost pribora se lahko spremeni in je odvisna od proizvajalcev
pribora. Dodatne informacije o razpoložljivem priboru poiščite na
spletni strani podjetja Doro.

Vstavite kar�co SIM, pomnilniško kar�co in baterijo
Nosilca za kar�co SIM in pomnilniško kar�co se nahajata znotraj predela
za baterijo.
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Nasvet: Pazite, da ne opraskate kovinskih kontaktov na kar�cah, ko 
stavljate kar�co v nosilec kar�ce.

Odstranite pokrov baterije
POMEMBNO!
Preden odstranite pokrov baterije, izključite telefon in odklopite
polnilnik.

POMEMBNO!
Pazite, da si ne poškodujete nohtov, ko
odstranjujete pokrov baterije. Ne upogibajte
ali zvijajte preveč pokrova baterije, ker ga
lahko poškodujete.

Vstavite kar�co SIM
POMEMBNO!
Vstavite micro-SIM (3FF) kar�co, tako da jo
previdno po�snete v režo za SIM kar�co.
Kontak� SIM kar�ce morajo bi� obrnjeni
navznoter in odrezan vogal mora bi� na
spodnji strani, kot je prikazano na sliki.
Pazite, da kontaktov na SIM kar�ci ne
opraskate ali zvijete. Če morate odstrani�/
zamenja� SIM kar�co, vendar nale�te pri
tem na težave, se izpostavljenega dela SIM
kar�ce dotaknite s selotejpom in kar�co izvlecite.
Ta naprava uporablja micro-SIM kar�co ali 3FF. Uporaba nezdružljivih
SIM kar�c lahko poškoduje kar�co ali napravo in povzroči okvaro na
kar�co shranjenih podatkov.
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Vstavite pomnilniško kartico (izbirno):

POMEMBNO!
S to napravo uporabljajte samo združljive pomnilniške kar�ce. Združljive
pomnilniške kar�ce so microSD, microSDHC.
Nezdružljive pomnilniške kar�ce se lahko poškodujejo ali poškodujejo
napravo ali se pri tem poškodujejo na kar�ci shranjeni podatki.

Nasvet: Pazite, da ne opraskate ali zvijete 
kontaktov na pomnilniški ali SIM kar�ci, ko 
vstavljate kar�co v nosilec kar�ce.

Po želji lahko vstavite tudi pomnilniško kar�co. 
Kontak� pomnilniške kar�ce morajo bi� obrnjeni 
navzdol. Odstranitev pomnilniške kar�ce: 
poiščite majhen podaljšek na izpostavljenem 
koncu pomnilniške kar�ce. Vstavite noht v 
podaljšek in previdno izvlecite kar�co. 
Dodatne informacije poiščite v poglavju 
Shranjevanje naprave, str. 67.

GB
GB

Vstavite baterijo
Vstavite baterijo, tako da jo po�snete v predel za
baterijo s kontak� obrnjenimi navzgor na levo.
Ponovno names�te pokrov baterije.

Napolnite telefon
Čeprav je možno, da bo vaš telefon še dovolj napolnjen, ko boste odstranili
embalažo, vseeno priporočamo, da ga pred prvo uporabo popolnoma
napolnite.
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POZOR
Uporabljajte samo baterije, polnilnike in pribor, ki so odobreni za uporabo
s tem določenim modelom. Če priključite neodobren pribor, je to lahko
nevarno in lahko razveljavi �psko odobritev in garancijo telefona.

Če je napolnjenost baterije nizka, se prikaže znak         in oglasi se opozorilni
zvočni signal. Ko na telefon priključite polnilnik, se za trenutek prikaže znak
        oz. znak       , ko polnilnik odklopite. Med polnjenjem je potek polnjenja
prikazan s premikanjem. Baterija se do polne napolnjenos� običajno
napolni v 3 urah. Če je telefon izključen, ko je na telefon priključen polnilnik,
je na zaslonu prikazan samo indikator napolnjenos� baterije. Ko je polnjenje
zaključeno, se na zaslonu prikaže znak       .

Uporabite stensko električno vtičnico za polnjenje
1. Priključite manjši konec USB polnilnega kabla na polnilno v�čnico

na telefonu.
2. Priključite večji konec kabla na USB polnilnik.
3. Priključite napajalni adapter na stensko električno v�čnico.

Uporabite polnilno postajo za polnjenje (izbirno)
1. Priključite manjši konec USB polnilnega kabla na polnilno postajo.

Names�te telefon v polnilno postajo.
2. Priključite večji konec kabla na napajalni adapter.
3. Priključite napajalni adapter na stensko električno v�čnico.

Uporabite računalnik ali drug vir napajanja za polnjenje
1. Priključite manjši konec USB polnilnega kabla na telefon.
2. Priključite večji konec kabla na USB vhod na računalniku.
Opozorilo!                  Na splošno je polnjenje hitrejše pri priključitvi neposredno na
stensko električno v�čnico.
Če je med polnjenjem telefon izključen, se kljub temu polni. Pri�snite
          za ogled poteka polnjenja.

Varčevanje z energijo
Ko je baterija popolnoma napolnjena, izklopite polnilnik iz naprave in zatem
iz električne stenske v�čnice. Za varčevanje z energijo zaslon čez nekaj časa
ugasne. Zaslon obudite s pri�skom na kateri koli gumb. Polna zmogljivost
baterije ni dosežena, dokler baterija ni bila 3-4 krat popolnoma napolnjena.
Učinkovitost baterij se sčasoma slabša, zato se čas stanja pripravljenos� in
klicev pri redni uporabi krajša.
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Pri daljši uporabi je lahko naprava na do�k topla. V večini primerov je
to normalno.

Vklop in izklop telefona
1. Za vklop in izklop telefona pri�snite in zadržite pri�snjen gumb.
         Pri�snite Izberi za Izklop.
2. Če je kar�ca SIM veljavna, vendar zaščitena s kodo PIN (osebna iden�fik-
         acijska številka), se prikaže SIM PIN Vpišite kodo PIN in pri�snite OK.
         Izbrišite s pri�skom na Izbris (          zgoraj desno na �pkovnici).

Opozorilo! Če kod PIN in PUK niste prejeli z vašo kar�co SIM, se obrnite
na ponudnika storitve.

# preostalih preizkusov kaže število preostalih poskusov vnosa kode PIN. Ko
ni na voljo nobenega poskusa več, se prikaže SIM kar�ca je blokirana.
Kar�co SIM je zdaj treba odkleni� s kodo PUK (osebni ključ za odklepanje).

1. Pri�snite Vnos PUK za:
• Vnos PUK kode.
• Ustvarjanje PIN (mora vsebovati 4 do 8 mest)..
• Potrditev nove PIN.

2. Potrdite s pri�skom na Konec.

Spoznajte svoj telefon

Funkcije za pomoč
S pomočjo spodnjih znakov se pomikajte skozi posamezne odseke za
podporo v navodilih.

Vid Rokovanje
Sluh Varnost

Čarovnik za zagon
Ko prvič vključite telefon, vas bo Čarovnik za zagon vodil skozi postopek
nastavitve nekaterih osnovnih nastavitev.

• Pri�snite Naprej, da ohranite nastavitve takšne, kot so, in se pomaknete
na naslednjo nastavitveno možnost, pri�snite Izberi za izvedbo
sprememb.

Privze� jezik je določen s kar�co SIM.
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Nasvet: Čarovnika za zagon lahko zaženete kadarkoli. V načinu pripravljenos� 
pri�snite              Nastavitve       Osebne prilagoditve        Čarovnik za zagon.

Enostavni način
V čarovniku za zagon lahko izberete tradicionalni vmesnik menija ali 
“Enostavni način”, ki je visoko intui�ven, na osnovi dejanj zasnovan Dorov 
vmesnik, s katerim je navigiranje po telefonu izredno preprosto. Navodila so 
napisana na osnovi uporabe menija tradicionalnega vmesnika in njegovih 
postopnih napotkov. Kratek opis “Enostavnega načina”, ki temelji na 
dejanjih, poiščite v poglavju Navigiranje po telefonu      , str. 9. Navodila za 
preklapljanje med načini menija poiščite v poglavju Način navigiranja, str. 50. 

Zunanji zaslon
Zunanji zaslon kaže čas, več indikatorjev statusa in obves�la o dohodnih 
klicih. Zunanji zaslon lahko prikaže tudi znake v črni in beli barvi. Če
poteče čas za prikaz zunanjega zaslona, pri�snite in zadržite pri�snjeno
katero koli �pk +o        ,/– da ga ponovno ak�virate.

Indikatorji na telefonu
Lučke na pokrovu telefona:
• Zelena lučka, ko prispe novo sporočilo ali pri zgrešenem klicu.
• Rdeča lučka, ko je napolnjenost baterije nizka in med polnjenjem.

Plošča z obvestili in statusna vrstica
Na vrhu glavnega zaslona na levi strani lahko vidite, ali ste prejeli obves�la.
Številka kaže, koliko obves�l imate.

• Za ogled obves�l pri�snite levi izbirni gumb .
•

Opozorilo! Postavke tako ne izbrišete, izbrišete samo obves�lo.

Pri�snite Opusti, da zaprete posamezno obves�lo.
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POMEMBNO!
Ko je na voljo nova sistemska programska oprema, je poslano sporočilo z 
obves�lom. Izberite za začetek prenosa. Trajanje prenosa je lahko različno 
in je odvisno od internetne povezave. Priporočamo, da vedno posodobite 
napravo na najnovejšo različico programske opreme za zagotovitev
op�malnega delovanja in uporabo najnovejših izboljšav. Med posodabl-
janjem telefon začasno ne deluje, tudi v primeru klicev v sili. Vsi s�ki, foto-
grafije in nastavitve ipd. ostanejo varno shranjene v telefonu, vendar 
priporočamo, da redno varnostno kopirate vsebino telefona. Poteka 
posodobitve ne prekinjajte. Več informacij poiščite v poglavju Podatki o 
napravi, str. 68. Za izvedbo posodobitve morate vzpostavi� podatkovno 
povezavo s programsko strojno opremo prek storitve over-the-air (FOTA). 
Navodila za ak�viranje podatkovne povezave poiščite v poglavju Mobilno 
omrežje in podatki, str. 53 ali Wi-Fi, str. 56.

Na vrhu glavnega zaslona na desni strani lahko vidite oznake za status, na
primer za moč omrežnega signala, raven baterije, ak�vnost Bluetootha in
drugo.

Opisi v teh navodilih
Opisi v teh navodilih temeljijo na nastavitvah telefona v trenutku nakupa.
Navodila se običajno začnejo na začetnem zaslonu. Pri�snite           za vstop
v začetni zaslon. Nekateri opisi so poenostavljeni.
Puščica (       ) označuje naslednje dejanje v postopnih navodilih.

Osnovni postopki upravljanje telefona
Klic          :
• Izbira številke ali odgovor na dohodni klic.
• Vstop v dnevnik klicev.

Konec klica/Vklop in izklop          :
• Zaključek klica ali vrnitev na začetni zaslon.
• Z dolgim pri�skom vklop ali izklop napajanja.

Klic za pomoč       :
Pri�sk za klic na pomoč.

Nazaj      :    
Vrnitev na prejšnji zaslon.
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Kamera        :
Pri�snite za ak�viranje programa fotoaparata in za zajem slike ali videa.

Izbirna gumba           :
Izbirna gumba opravljata več funkcij. Trenutna funkcija je prikazana nad
izbirnim gumbom na zaslonu. Med klicem omogočata izbirna gumba dostop
do dodatnih funkcij.

Navigacijske tipke

• (A) Uporabite štiri smerno navigacijsko tipko
za pomikanje gor, dol, levo in desno.

• (B)Uporabite �pko OK za odpiranje       Menija
in za potrditev dejanj.

A
B

Stanje pripravljenosti (način mirovanja)
Ko je telefon pripravljen na uporabo in če niste vpisali nobenih znakov, je
telefon v stanju pripravljenos�.

• Pri�snite          za vrnitev v stanje pripravljenos�.
• Pri�snite levi izbirni gumb                za dostop do morebitnih prispelih

obves�l.
( )

• Pri�snite desni izbirni gumb                  za dostop do storitve      Google
Assistant. Glejte Google Assistant       , str. 34.

( )
       , str. 33.

Pri�snite desni izbirni gumb                  za dostop do storitve      

Nasvet: Vedno lahko pri�snete           in se vrnete v stanje pripravljenos�.

Bližnjice
Z začetnega zaslona:

• Pri�snite         za dostop do nekaterih koristnih funkcij, na primer
Svetilka, Wi-Fi, Način letala, Mobilni podatki, Bluetooth ali Vibriranje.

• Pri�snite        za dostop do nameščenih programov.
Opozorilo! Sve�lka zelo hitro izprazni baterijo. Ne pozabite ugasni�
sve�lke, ko jo prenehate uporablja�.

Tipki za glasnost  + / –
• Med klicem lahko s �pkama za glasnost prilagajate glasnost klica.
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POZOR
Pri�snite Opcije za Omogoči zvišanje glasnosti ali Onemogoči
zvišanje glasnosti. Omogoči zvišanje glasnosti lahko zelo zviša
glasnost, zato bodite previdni, da si ne poškodujete sluha.

• V stanju pripravljenos� lahko nastavite napravo na način vibriranja: 
pri�snite in zadržit # , dokler naprava ne začne vibrira� in se ne 
prikaže znak.
Več informacij poiščite tudi v Glasnost    , str.47. 

Opozorilo! Če uporabljate slušni pripomoček ali imate težave pri uporabi 
telefona v zelo glasnem oz. hrupnem okolju, lahko prilagodite nastavitve 
zvoka telefona, glejte Nastavitev zvoka     , str. 47.

Vibriranje
Vibriranje je fiksni profil z onemogočenimi toni za �pkovnico, sporočila in 
zvonjenje, medtem ko toni za dogodke v koledarju in alarm ostanejo 
nespremenjeni.
• Pri�snite in zadržite pri�snjen gumb za bližnjico # za vklop ali izklop

načina vibriranja.

Slušalke
Če so na telefon priključene slušalke, se interni mikrofon v telefonu
samodejno izključi. Če je na voljo, uporabite �pko za odgovor na slušalki za
odgovor na klic ali končanje klica.

POZOR
Uporaba slušalk pri visoki glasnos� lahko poškoduje vaš sluh. Raven
glasnos� naravnajte zelo previdno, če uporabljate slušalke.

Navigiranje po telefonu 
Izberete lahko tradicionalni vmesnik menija ali “Enostavni način”, ki je 
izredno intui�ven, na osnovi dejanj zasnovan Dorov vmesnik, s katerim je 
navigiranje po telefonu izredno preprosto. Navodila so napisana na osnovi 
uporabe menija tradicionalnega vmesnika s postopnimi napotki, toda 
naslednje poglavje na kratko opisuje “Enostavni način”, t.j. na osnovi dejanj 
zasnovan meni. Navodila za preklapljanje med načini menija poiščite v 
poglavju Način navigiranja, str. 50.

9



Slovenščina

Upravljanje v enostavnem načinu
“Enostavni način” je Dorov edinstveni telefonski meni, ki temelji na dejanjih
in omogoča navigiranje po telefonu zgolj na osnovi vprašanja “Kaj želim
narediti?”.

Na primer, če želite posla� e-pošto s�ku, ki je na voljo v imeniku.

1. Dotaknite se gumba Pošlji. Na vprašanje Kaj? odgovorite z izbiro
E-pošta.

2. Na vprašanje Komu? odgovorite z izbiro Stik.
3. Izberite s�k.
4. Vpišite predmet.
5. Sestavite e-poštno sporočilo.
6. Pri�snite Opcije za dostop v dodatne možnos�.
7. Ko končate, pri�snite Pošlji.

10
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Za telefonski klic.

Številka za vnos telefonske številke, glejte Klici, str. 18.

S�k za klicanje iz imenika telefona. Več informacij poiščite v Stiki, str. 21. 

Zadnji s�k za klic iz dnevnika klicev, glejte Dnevnik klicev, str. 20

Moje glasovno sporočilo za klicanje vašega glasovnega sporočila, 
glejtetudi Nastavitev glasovnih sporočil, str. 63.

Poiščete lahko tudi priporočene s�ke na osnovi tega, koga kličete ali 
kdo vas najpogosteje kliče.

11
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Pogled
Za ogled in pregled vsebine vstopite v številne najbolj pogosto uporabljane
programe.

Moja sporočila

Sporočila za ogled sporočil (SMS/MMS).

WhatsApp za ogled WhatsApp sporočil, ustvarjanje ali dodajanje 
računa, glejte WhatsApp, str. 38

Moji stiki za ogled in upravljanje ICE kar�ce (v primeru nevarnos�), 
glejte Stiki, str. 21
Moja galerija za ogled shranjenih slik in videov, glejte Galerija, str. 35 
in Video, str. 36

Moje slike za ogled shranjenih fotografij, glejte Galerija, str. 35. 

Moji videi za ogled shranjenih video posnetkov, glejte Video, str. 36.

Zgodovina mojih klicev za ogled dnevnikov klicev, glejte Dnevnik klicev, 
str. 20.
Moji alarmi za ogled alarmov ali za dodajanje novega alarma, glejte Alarm, 
str. 43.

Moj organizator

Moj koledar za ogled koledarja in dogodkov, glejte Koledar, str. 44. 

Moje beležke za upravljanje  beležk, glejte Beležke, str. 45.

Računalo za računanje, glejte Računalo, str. 44.

Upravitelj datotek za ogled shranjenih videov, glejte Upravitelj 
datotek, str. 45

Moja e-pošta za ogled e-pošte, ustvarjanje ali dodajanje e-poštnega 
računa, glejte E-pošta, str. 38
Moj Facebook za preverjanje družabnega omrežja, glejte Facebook, str. 35

Vreme za preverjanje vremenske napovedi, glejte Vreme, str. 47.

Moje aplikacije za vstop v naložene aplikacije, glejte Aplikacije, str. 42.

Moja lokacija za vstop v Google zemljevide in iskanje vaše lokacije, 
naslovov, po� in več. Glejte Zemljevidi, str. 34.

12
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Sporočilo za pošiljanje besedila (SMS), slike (MMS), glejte 
Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/
slikovnih sporočil (MMS), str. 28.
WhatsApp za pošiljanje WhatsApp sporočil, glejte WhatsApp, 
str. 38.

E-pošta za pošiljanje e-pošte, glejte Ustvarjanje in pošiljanje e-pošte, 
str. 38.

Slika za pošiljanje slike ali videa. Za ogled shranjenih slik in videov glejte 
Galerija, str. 35.
Kartica s stikom za pošiljanje kar�ce s s�kom.

Beležka za pošiljanje beležke, glejte Beležka, str. 45.

Moja lokacija za pošiljanje podatka o trenutni lokaciji.

Snemanje zvoka za snemanje in pošiljanje shranjenih zvočnih posnetkov, 
glejte Snemalnik, str. 36.
Poiščete lahko tudi priporočene s�ke na osnovi tega, s kom si 
najpogosteje izmenjavate sporočila.

Poišči
Za iskanje podatkov na internetu, po� do določene lokacije ali iskanje
podatka v telefonu.

Moj brskalnik za iskanje po internetu, glejte Spletni brskalnik, str. 45.

Naslov za iskanje naslova, lokacije ali po� z vašega trenutnega 
položaja.
Predmet v mojem telefonu za iskanje datotek, slik, s�kov ipd. v 
vašem telefonu.
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Sporočilo
Za pošiljanje in deljenje sporočil, e-pošte, slik ipd. z vašega telefona.

Pošlji
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Dodaj
Za dodajanje novih s�kov, beležk, alarmov, dogodkov ipd.

Stik za ustvarjanje novega s�ka, glejte Dodajanje s ika, str. 21.

Alarm za nastavitev alarmov ali opomnikov, glejte Alarm, str. 43.

Dogodek za rezervacijo dogodka in opomnik za začetek dogodka, 
glejte Koledar, str. 44.
Beležka za pisanje beležke, glejte Beležka, str. 45.

Snemanje zvoka za snemanje in pošiljanje zvočnih posnetkov, 
glejte Snemalnik, str. 36.
Aplikacija za dodajanje novih aplikacij, glejte Shranjevanje, str. 32.

Moji ICE podatki, glejte ICE (v primeru nevarnosti)      , str. 24.

Fotografiranje
Dokumen�ranje dogodka s sliko ali videom.

Slika za fotografiranje, glejte Kamera, str. 46.

Video za snemanje video posnetka, glejte Kamera, str. 46.

Raziskovanje
Za raziskovanje aplikacij, telefona, krajev v bližini ali vsebin na internetu.

Nove aplikacije za ogled aplikacij ali dodajanje novih aplikacij, glejte 
Shranjevanje, str. 32.
Moj telefon za podrobnejše spoznavanje osnovnih funkcij telefona.

V bližini za iskanje koristnih objektov v bližini trenutnega položaja, 
glejte Zemljevidi, str. 34.
Moj brskalnik za iskanje po internetu, glejte Spletni brskalnik, str. 45.
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Poslušanje
Za poslušanje radia, vaše glasbe ali glasovnih sporočil.

Poslušanje radia za poslušanje FM radia, glejte FM radijski sprejemnik, 
str. 37.
Poslušanje moje glasbe za iskanje in poslušanje vaše naložene glasbe, 
glejte Glasba, str. 36.
Poslušanje zvočnih posnetkov za iskanje in poslušanje vaših zvočnih 
posnetkov, glejte Snemalnik, str. 36.
Poslušanje zvočnih sporočil za poslušanje sporočil v okviru vaših 
zvočnih sporočil in spreje�h zvočnih sporočil, glejte Nastavitev 
zvočnihsporočil, str. 63.

Nastavitev
Za upravljanje nastavitev vašega telefona.
Navodila za preklapljanje med načini menija poiščite v poglavju 
Način navigiranja, str. 50.

Vpisovanje besedila
Vpisovanje besedila ročno
Izbira znaka
• Zaporedoma pri�skajte številsko �pko, dokler ni prikazan želeni znak.

Počakajte nekaj sekund pred vnosom naslednjega znaka. Pri�snite
Izbris za brisanje znakov.

Posebni znaki

1. Pri�snite * za seznam posebnih znakov.
2. Izberite želeni znak s pomočjo štiri smerne navigacijske tipke in

pri�snite Izberi za vnos znaka.

Premikanje kazalke znotraj besedila
• Uporabite š�ri smerno navigacijsko �pko za premikanje kazalke

znotraj besedila.

Velike tiskane črke, male tiskane črke, številke in predvidevanje besedila

• Pri�snite # za izbiro med velikimi �skanimi črkami, malimi �skanimi
črkami, številkami in predvidevanjem besedila. Glejte Način
vpisovanja, str. 16
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Vpisovanje besedila s predvidevanjem besedila
V nekaterih jezikih lahko uporabljate metodo vpisovanja s predvidevanjem
besedila, ki uporablja slovar za predlaganje besed.

• Pri�snite vsako �pko po enkrat, tudi če prikazani znak ni znak, ki ga
želite. Slovar bo prikazal besede na osnovi �pk, ki ste jih pri�snili.

Primer

1. Pri�snite 3 , 7 , 3 , 3 za besedo “Fred”. Napišite besedo, preden
pogledate predloge.

2. Uporabite štiri smerno navigacijsko tipko za premikanje kazalke za
ogled predlaganih besed.

3. Pri�snite OK in nadaljujte z naslednjo besedo.
Ali pri�snite 0 za nadaljevanje pisanja z naslednjo besedo.

4. Če nobena od predlaganih besed ni ustrezna, uporabite
ročnovpisovanje besed.

Opozorilo! Več informacij poiščite v Jezik za vpisovanje, str. 51 in Načini
vpisovanja, str. 51.

Način vpisovanja
• Pri�snite # za spremembo načina vpisovanja. Ikona zgoraj levo na

zaslonu označuje način vpisovanja.
Predvidevanje besedila

Abc Vpisovanje stavka
ABC VELIKE TISKANE ČRKE
abc male �skane črke
123 Številke

Združljivost s slušnimi pripomočki
Ta telefon je združljiv s slušnimi pripomočki. Združljivost s slušnimi
pripomočki ni jamstvo, da bo določen slušni pripomoček deloval z
določenim telefonom. Mobilni telefoni vsebujejo radijske oddajnike, ki lahko
mo�jo delovanje slušnega pripomočka. Ta telefon je bil preizkušen za
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Sprememba jezika vpisovanja
• Pri�snite in zadržite # za spremembo jezika vpisovanja. Če želite

spreminja� jezik vpisovanja, morate omogoči� več kot en jezik za
vpisovanje. Navodilo za omogočanje več jezikov za vpisovanje poiščite
v Jezik za vpisovanje, str. 51.
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uporabo s slušnimi pripomočkih v skladu z nekaterimi brezžičnimi
tehnologijami, ki jih uporablja, vendar lahko obstajajo brezžične
tehnologije, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi pripomočki.
Za preverjanje, ali določen slušni pripomoček ustrezno deluje s tem
telefonom, ju preizkusitepred nakupom enega ali drugega.

Standard za združljivost pripomočkov za poslušanje vključuje dve vrs� ocen:

• M: Za uporabo vašega slušnega pripomočka v tem načinu morate vaš
slušni pripomoček nastavi� na "M-način" ali na akus�čni način ter
postavi� sprejemnik telefona v bližino vgrajenega mikrofona v slušnem
pripomočku. Za najboljši rezultat poskusite spreminja� položaj
telefona glede na slušni pripomoček—na primer, če postavite
sprejemnik nekoliko nad ušesom, lahko to izboljša delovanje slušnih
pripomočkov z mikrofoni, ki se nahajajo blizu ušesa.

• T: Za uporabo vašega slušnega pripomočka v tem načinu morate vaš
slušni pripomoček nastavi� na "T-način" ali na telecoil način (vsi slušni
pripomočki nimajo tega načina). Za najboljši rezultat poskusite
spreminja� položaj telefona glede na slušni pripomoček—na primer,
če postavite sprejemnik nekoliko pod ali pred uho, lahko to izboljša
delovanje slušnega pripomočka.

Navodila za izbiro nastavitev zvoka poiščite v Nastavitev zvoka     , str.47.

Priključitev telefona na računalnik
Priključite telefon na računalnik in začnite prenaša� slike, glasbo in druge 
vrste datotek. Vse, kar morate stori�, je, da priključite USB kabel na telefon 
in na računalnik. Prek iskalnika datotek na vašem računalniku lahko povlečete 
in spus�te vsebine med telefonom in računalnikom.

Opozorilo! Določenega gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami, morda 
ne boste mogli prenaša�.
USB shranjevanje omogoča računalniku, priključenem prek USB kabla, 
dostop do datotek na telefonu, vendar lahko to možnost onemogočite. Glejte 
Shranjevanje, str. 67.

Če omogočite USB shranjevanje, omogočite računalniku ali napravi, 
priključenima prek USB kabla, dostop do datotek na telefonu.
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Vlečenje in spuščanje vsebin med telefonom in računalnikom
1. S kablom USB povežite svojo telefon z računalnikom.
2. Počakajte, dokler se telefon ali pomnilniška kar�ca ne prikažeta na

zunanjem disku v raziskovalcu.
3. Povlecite in spus�te izbrane datoteke med telefonom in računalnikom.

Opozorilo! Prenos datotek z USB kablom je možen na večini naprav in v 
večini operacijskih sistemov, ki podpirajo vmesnik USB za masovno
shranjevanje.

Klici
Klicanje
1. Vnesite telefonsko številko skupaj s področno kodo. Izbrišite z gumbom

Izbris.
2. Pri�snite           za izvedbo klica.
3. Pri�snite           za dokončanje klica.

Nasvet: Za boljše delovanje pri mednarodnih klicih vedno vnesite + pred
karakteris�čno številko države. Dvakrat pri�snite * za vnos mednarodne
predpone +.

Klicanje iz imenika
1. Pri�snite      Meni        Stiki.
2. S pomočjo                se pomikajte po imeniku ali za hitro iskanje pri�snite
         na �pko z znakom, ki ustreza prvi črki imena s�ka.

/

3. Pri�snite Opcije       Klic za izbiranje izbranega vnosa. Če je potrebno,
izberite številko.

         Ali pri�snite          za izbiranje.
4. Pri�snite          za preklic klica.
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Varen odklop USB kabla
1. Omogoči� morate varen odklop programske strojne opreme.
2. Odklopite kabel USB.

Opozorilo! Navodila za uporabo računalnika se lahko razlikujejo glede
na operacijski sistem v uporabi. Več informacij poiščite v dokumentaciji
za operacijski sistem vašega računalnika.
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Podatki o klicu
Med klicem je prikazana izhodna ali dohodna telefonska številka in potekli
čas. Če iden�teta klicatelja ni znana, je prikazano Neznano.

Možnosti klicanja
Med klicem omogočata izbirna gumba (           ) dostop do dodatnih funkcij.
Izbirna gumba lahko opravljata več funkcij. Trenutna funkcija je prikazana
nad izbirnim gumbom na zaslonu.

Utišanje
Pri�snite Utišanje za izklop mikrofona. Pri�snite Vklop zvoka za ponovni
vklop mikrofona.

Možnosti
• Omogoči zvišanje glasnosti / Onemogoči zvišanje glasnosti.

Omogoči zvišanje glasnosti lahko zelo zviša glasnost, zato bodite
previdni, da si ne poškodujete sluha.

• Omogoči zvočnik za ak�viranje načina zvočnika. Govorite razločno
v mikrofon zvočnika na največji razdalji 1 metra.
Pri�snite Onemogoči zvočnik za vrnitev v običajni način.

Opozorilo! Glasni zvoki v ozadju (glasba ipd.) lahko vplivajo na
kakovost zvoka.
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Sprejemanje klicev
1. Za sprejem in odgovor na klic odprite telefon.

Nasvet: Pri�snite in zadržite +/– za začasni izklop zvonjenja, ne da bi 
odprli telefon.
Navodila za odgovor na klic brez odpiranja telefona poiščite v Način 
odgovora na klic, str. 62.

Pri�snite         /zaprite telefon za neposredno zavrnitev (signal zasedeno).
2. Pri�snite          za dokončanje klica.
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1. Pri�snite         .
Ali pri�snite       Meni         Dnevnik klicev.

2. Klici so prikazani na naslednji način glede na �p klica:
Dohodni klic

Izhodni klic

Zgrešeni klic

3. Izberite želen vpis in pri�snite          za klicanje ali Opcije:
• Podatki o klicu za prikaz podrobnos� izbranega klica.
• Pošlji sporočilo za pošiljanje besedilnega sporočila.
• Ustvari nov stik za shranjevanje številke v nov s�k.
• Dodaj v obstoječi stik za dodajanje številke v obstoječi s�k.
• Izbriši dnevnik klicev za izbris vnosov v dnevniku klicev.

Pri�snite Izberi za vsak posamezni vnos, ki ga želite izbrisa�,
in potrdite s pri�skom na Izbriši.
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• Dodaj klic za klicanje druge številke. Če je povezan še drug klicatelj,
lahko uporabite Zamenjaj klic in Združi klic.

• Zadrži klic/Vrni klic za zadržanje/ponovno vrnitev trenutnega klica.

Opozorilo! Nastavitve v zvezi s klicanjem poiščite v poglavju Nastavitve 
klicev, str. 61.

SOS klici
Če je telefon vključen, lahko oddate SOS klic za pomoč v nevarnos�, tako da 
vnesete lokalno številko za klic v sili, ki je v uporabi na trenutni lokaciji, in 
zatem         . 

Nekatera omrežja sprejemajo klice na številke za klic v sili brez veljavne 
kar�ce SIM. Dodatne informacije poiščite pri svojem ponudniku storitve.

Dnevnik klicev
Spreje�, zgrešeni in opravljeni klici so shranjeni v kombiniranem dnevniku 
klicev. Pri več klicih iste telefonske številke je shranjen samo najnovejši klic.
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• Dodaj kot Priljubljeno (Najboljših 10) za nastavitev vnosa
kotenega od prvih 10 navedenih s�kov v imeniku. Glejte
Najboljših 10, str.22.

• Uredi za urejanje s�ka. Ko končate, pri�snite Shrani.
• Deli za pošiljanje izbranega s�ka z izbranim načinom kot

vCard.
• Izbriši za izbris izbranega s�ka. Ponovno pri�snite Izbriši

za potrditev.
3. Ko zaključite, pri�snite     .
4. Izberite s�k, vendar ne pri�snite Izberi
5. Pri�snite Opcije:

• Uredi za urejanje s�ka. Enako kot zgoraj.
• Klic za klicanje s�ka.
• Pošlji sporočilo za ustvarjanje besedilnega sporočila. Glejte

Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/slikovnih
sporočil (MMS), str. 28.

• Deli za pošiljanje s�ka. Enako kot zgoraj.
• Brisanje stikov za izbiro enega ali več s�kov za izbris. Pri�snite

Izbriši za potrditev.
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Stiki

Dodaj stik
1. Pri�snite      Meni         Stiki        Nov.
2. Vpišite Ime, Priimek, Mobilni telefon in E-pošta za s�k. Izbrišite s �pko
         Izbris.
3. Pri�snite Opcije za dodatne možnos�.
4. Pri�snite Shrani.

Nasvet: Za boljše delovanje pri mednarodnih klicih vedno vnesite + pred
karakteris�čno številko države. Dvakrat pri�snite * za vnos mednarodne
predpone +.

Urejanje stikov v imeniku
1. Pri�snite        Meni        Stiki.
2. Izberite s�k z Izberi, nato pri�snite Opcije:
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Nastavitve imenika
Lastna številka
Telefonska številka, dodeljena vaši SIM kar�ci, je shranjena kot Lastna
številka, če kar�ca to omogoča.

Dodaj številke
1. Pri�snite        Meni        Stiki        Nastavitve        Lastna številka:
2. Pri�snite Dodaj za dodatek imena in številke.
3. Ko končate, pri�snite Shrani.

Najboljših 10
Nastavite vnos kot enega od prvih      navedenih najboljših s�kov v imeniku.

1. Pri�snite       Meni        Stiki        Nastavitve        Najboljših 10.
2. Izberite enega od praznih vnosov in pri�snite Dodaj.
3. S pomočjo                se pomikajte po imeniku ali za hitro iskanje pri�snite
         na �pko z znakom, ki ustreza prvi črki imena vnosa.

/

4. Pri�snite Izberi za izbiro vnosa.
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• Premesti stike         Premesti iz:
• Pomnilnik telefona        V SIM pomnilnik za izbiro in premes�tev

enega ali več s�kov iz pomnilnika telefona na SIM kar�co.
Pri�snite Premes� za premes�tev.

• SIM pomnilnik        V pomnilnik telefona za izbiro in premes�tev
enega ali več s�kov s SIM kar�ce v pomnilnik telefona.
Pri�snite Premes� za premes�tev.

• Kopiraj stike         Kopiraj iz:
• Pomnilnik telefona         V SIM pomnilnik za izbiro in kopiranje

enega ali več s�kov iz pomnilnika telefona na SIM kar�co.
Pri�snite Kopiraj za kopiranje.

• SIM pomnilnik          V pomnilnik telefona za izbiro in kopiranje
enega ali več s�kov s SIM kar�ce v pomnilnik telefona. Pri�snite
Kopiraj za kopiranje.

• Nastavitve. Glejte Nastavitve imenika, str. 22.
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Za spremembo ali izbris obstoječega vnosa izberite Opcije         Uredi ali
odstrani priljubljeno (Najboljših 10).

Nasvet: Vnos       lahko dodate tudi iz imenika. Izberite s�k in pri�snite
Opcije         Dodaj kot priljubljeno (Najboljših 10).

Razvrs� s�ke
Nastavite zaporedje razvrs�tve s�kov

1. Pri�snite      Meni        Stiki        Nastavitve        Razvrsti stike:
2. Izberite Razvrsti po imenu ali Razvrsti po priimku.
3. Potrdite s pri�skom na Izberi.

Servisna številka
Servisna številka je koristna številka, ki jo je morda vaš ponudnik storitve
vključil v SIM kar�co.

Pri�snite      Meni         Stiki        Nastavitve        Servisna številka.

Hitro klicanje/Glasovna sporočila 
Uporabite 0 in 2 – 9  za hitro klicanje s�ka iz stanja pripravljenos�.
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• Pri�snite in držite pri�snjeno ustrezno �pko za hitro klicanje.

Nastavitev stikov za hitro klicanje
1. Pri�snite       Meni         Stiki         Nastavitve        Nastavitev stikov za
         hitro klicanje.

2. Izberite 0         Dodaj in izberite vnos iz imenika.
3. Pri�snite Izberi za izbiro številke.
4. Ponavljajte postopek in dodajajte vnose za hitro klicanje pod gumbe
         2 - 9

Nasvet: Za zamenjavo ali izbris obstoječega vnosa izberite vnos in pri�snite
Opcije         Zamenjaj ali Odstrani iz hitrega klicanja.

Glasovna sporočila
Če vaša naročnina vključuje telefonski odzivnik, lahko klicatelji puščajo
glasovna sporočila, ko ne morete odgovori� na klic. Glasovna sporočila je
omrežna storitev in se boste morda morali najprej naroči� nanjo. Za dodatne
informacije in številko za glasovna sporočila se obrnite na vašega ponudnika
storitve.
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1. Pri�snite       Meni        Stiki        Nastavitve        Nastavitev stikov za
        hitro klicanje:
2. Izberite 1 Glasovna sporočila         Uredi.
3. Vnesite številko in za potrditev pri�snite gumb Shrani.

Glasovno sporočilo za klic
• Pri�snite in zadržite pri�snjen gumb za bližnjico  1 .

Uvozi stike
1. Pri�snite      Meni        Stiki        Nastavitve        Uvozi stike:
2. Izberite možnost v seznamu in pri�snite Izberi za potrditev.

Izvozi stike
1. Pri�snite      Meni        Stiki        Nastavitve        Izvozi stike:
2. Izberite možnost v seznamu in pri�snite Izberi za potrditev.

Pomnilnik
Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona (interni
imenik telefona) in v pomnilnik SIM kar�ce (SIM imenik). Izberite lokacijo
shranjevanja novih s�kov, ki jih ustvarite.

1. Pri�snite      Meni        Stiki        Nastavitve        Pomnilnik:
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• Telefon za shranjevanje s�kov z več telefonskimi številkami kot
tudi slik, naslovov ipd.

• SIM za shranjevanje 1 telefonske številke na s�k.
2. Pri�snite OK za potrditev.

Opozorilo! Število in dolžina telefonskih številk/s�kov, ki jih lahko shranite,
sta odvisna od SIM kar�ce/preferenc ponudnika storitve.

ICE (v primeru nevarnosti) 
Prvi, ki odgovorijo na klic, imajo dostop do dodatnih informacij, na primer
podatkov o zdravstvenem stanju s telefona ponesrečenca            v primeru
nevarnos� oz. klica v sili. V primeru nezgode je takojšen dostop do teh
podatkov bistvenega pomena, saj lahko to reši življenje ponesrečencu. Vsa
polja so izbirna, toda čim več podatkov je vpisanih, tem bolje.
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1. Pri�snite       Meni        Stiki        ICE stiki        Izberi.
2. S pomočjo                se pomikajte po seznamu vnosov./
3. Pri�snite Uredi za dodajanje ali spremembo podatkov v posameznem
         vnosu.

ID

• Ime: vnesite svoje ime.
• Rojstni datum: vnesite datum rojstva.
• Višina: vnesite svojo višino.
• Teža: vnesite svojo težo.
• Naslov: vpišite svoj naslov.
• Jezik: vpišite vaš želeni jezik.
• Zavarovanje: vpišite svojo zavarovalnico in številko zavarovalne

police.
• Stiki

Stik 1:, Stik 2: in Zdravnik:

• Pri�snite Dodaj ali Izbriši za dodatek ali izbris s�ka iz imenika.
Če je mogoče, dodajte svoje sorodstvene ali druge vezi z ICE
s�ki v imeniku, na primer “ICE Žena Marija Novak”.

Pomembna informacij

• Stanje: vpišite svoje zdravstveno stanje ali medicinske
pripomočke (npr. diabetes, srčni spodbujevalnik).

• Alergije: vpišite morebitne poznane alergijem (npr. na penicilin,
čebelji pik).

• Krvna skupina: vpišite svojo krvno skupino.
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• Cepljenje: vpišite morebitna cepljenja.
• Zdravila: vpišite zdravila, ki jih jemljete.
• Druge informacije: vpišite druge informacije (npr. darovalec

organov, privolitev za zdravljenje).
4. Ko končate, pri�snite Shrani.
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Gumb za pomoč

Ko je ak�viran klic v sili, je telefon programiran na prostoročni način. Ne
prislanjajte naprave na uho ali v bližino ušesa, ker je lahko pri uporabi
prostoročnega načina glasnost izredno visoka.

Gumb za pomoč omogoča enostaven dostop do programiranih številk za klic
na pomoč v primerih, ko potrebujete pomoč. Pred uporabo vključite funkcijo
pomoči, vnesite sprejemne številke v seznam številk in pripravite besedilno
sporočilo.

POZOR

Izvedba klica na pomoč
1. Ko potrebujete pomoč, pri�snite in zadržite pri�snjen gumb za pomoč
         3 sekunde ali pri�snite nanj dvakrat v roku 1 sekunde.
         Klic na pomoč se ak�vira v zamiku 5 sekund. V tem času lahko
         preprečite morebitni lažni alarm s pri�skom na          .
2.      Besedilno sporočilo za pomoč (SMS) je poslano vsem prejemnikom.
3.      Besedilno sporočilo z lokacijo (SMS) je poslano vsem prejemnikom.
4.      Klic je poslan prvemu prejemniku na seznamu. Če na klic ni odgovora
         v roku 25 sekund, naprava začne klica� naslednjo številko. Klic je
         ponovljen 3 krat ali dokler ni odgovora na klic oz. dokler ne
         pri�snete          .

Opozorilo! Nekatere zasebne zavarovalniške družbe lahko od svojih strank
sprejemajo samodejne klice. Preden uporabite njeno telefonsko številko, se
vedno naprej obrnite na ustrezno zavarovalnico. Programiranje številke '999'
v gumb za pomoč je onemogočeno.

Aktiviranje
Vključite funkcijo pomoči z uporabo gumba za pomoč.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Pomoč        Aktiviranje:
• Vključeno normalno za pri�sk in zadržanje pri�snjenega gumba

za pomoč približno 3 sekunde ali pri�sk nanj dvakrat v roku 1
sekunde.
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• Vključeno (3) za pritisk na gumb 3 krat v roku 1 sekunde.
• Izključeno za izklop gumba za pomoč.

2. Pri�snite Izberi za potrditev.

Seznam številk
Dodajte številke v seznam za klicanje, ko pri�snete na gumb za pomoč.

POMEMBNO!
Vedno obves�te prejemnike v seznamu številk, da so navedeni med
vašimi s�ki za pomoč.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Pomoč         Seznam številk.
2. Izberite Prazno        Dodaj        Ročno za ročno dodajanje imen/številk.
         Ali pri�snite S�ki za dodajanje s�kov iz imenika.
3. Pri�snite OK za potrditev.

Nasvet: Za spremembo ali odstranitev obstoječega vnosa izberite vnos in
pri�snite Opc.         Uredi/Izbriši.

Aktiviranje besedilnih sporočil (SMS)
Besedilno sporočilo lahko pošljete s�kom v seznamu številk, kot pri�snete
na gumb za pomoč.

Aktiviranje
1. Pri�snite       Meni        Nastavitve       Pomoč        SMS        Aktiviranje:

• Vključeno za pošiljanje besedilnega sporočila pred klicanjem.
• Izključeno za klicanje brez pošiljanja besedilnega sporočila najprej.

2. Pri�snite Izberi za potrditev.

Ustvarite sporočilo za pomoč
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Pomoč        SMS        Sporočilo.
2. Izberite Uredi in napišite sporočilo.
3. Pri�snite OK za potrditev.

Opozorilo! V telefonu obstaja že programirano sporočilo, vendar je bolje,
da napišete svoje lastno sporočilo. Poskusite vključi� vanj opozorilo o
nevarnos� in obves�lo, da prihaja od vas.
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SMS o lokaciji
Ta funkcija pošlje besedilno sporočilo z navedbo lokacije pošiljatelja
prejemnikom v seznamu številk, ko je izveden klic za pomoč. Sporočilo
vključuje datum, čas in podatek o lokaciji uporabnika telefona Doro 7060.
Če novega položaja ni mogoče določi�, je naveden zadnji znani položaj.
Sporočilo o lokaciji je poslano po sporočilu za pomoč, vendar prej, preden
se začne postopek klicanja na pomoč.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Pomoč        SMS o lokaciji:
2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga
         onemogočite.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.

Vrsta signala
Izberite vrsto signala obves�la za postopek klica za pomoč.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Pomoč        Tip signala:
• Visoko za uporabo glasnih signalov (privzeto).
• Nizko za uporabo enega �hega signala.
• Tiho za sporočilo brez zvočnega signala, kot pri običajnem klicu.

2. Pri�snite Izberi za potrditev.

Sporočila

Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)
slikovnih sporočil (MMS)
Besedilno sporočilo (SMS) je sporočilo s kratkim besedilom, ki ga lahko
pošiljate drugim mobilnim telefonom. Slikovno sporočilo lahko vsebuje
besedilo in predstavnostne predmete, na primer slike, zvočne posnetke in
video posnetke. Nastavitve za sporočanje, ki so vam lahko poslane
samodejno prek besedilnega sporočila, določa ponudnik storitve.

1. Pri�snite      Meni        Sporočila        Novo.
2. Izberite prejemnika med Stiki.
         Ali vpišite številko in ročno določite prejemnika.
3. Vstopite v polje za sporočilo in vpišite sporočilo, glejte
         Vpisovanje besedila       , str. 15.
4. Pri�snite Opcije:
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• Dodaj zadevo za vpis zadeve.
• Dodaj prilogo za izbiro priloge med:

• Kamera za uporabo kamere za zajem fotografije ali snemanje
videa.

Opozorilo! Če dodate več kot eno sliko, so naslednje slike
samodejno postopno bolj s�snjene (pomanjšane). Tako lahko
pošljete več slik z enim samim sporočilom. Da ohranite
op�malno kakovost fotografij, pošljite samo po eno sliko s
posameznim sporočilom.

• Glasba za dodajanje glasbe iz knjižnice.
• Video za dodajanje videa iz vaše knjižnice.
• Galerija za dodajanje slike iz vaše knjižnice.
• Stiki za dodajanje s�ka iz vašega telefonskega imenika.

• Shrani kot osnutek za shranjevanje sporočila, ki bi ga radi poslali
pozneje.

• Preklic, da zavržete sporočilo.
5. Ko končate, pri�snite Pošlji.

Opozorilo! Če želite posla� sporočilo večjemu številu prejemnikov, bo
pošiljanje zaračunano za vsakega prejemnika posebej (največ 10). Za boljše
delovanje pri mednarodnih klicih vedno vnesite + pred karakteris�čno
številko države. Dvakrat pri�snite * za vnos mednarodne predpone +.

Branje in upravljanje sporočil
Sporočila so zbrana v ni� sporočil po posameznem s�ku. Nit lahko vključuje
besedilna kot tudi večpredstavnostna sporočila.

1. Pri�snite      Meni         Sporočila.
2. Izberite nit in pri�snite Opcije:

• Brisanje niti za izbris ni�.
• ali Izberi nit za izbiro ni� za izbris.

3. Izberite nit/s�k in pri�snite Izberi.
4. Vstopite v polje za sporočilo in vpišite svoje sporočilo za odgovor ter
         pri�snite Pošlji, ko končate.
5. Pri�snite Opcije za izbiro enakih možnos� kot zgoraj in:

• Izberi sporočila za izbiro posameznega sporočila (sporočil) za izbris.
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• Klic za klicanje s�ka.
Izbriši nit za izbris ni�.

6. Izberite posamezno sporočilo in pri�snite Izberi         Opcije za izbiro
         is�h možnos� kot zgoraj in:

• Posreduj za posredovanje sporočila. Uredite sporočilo (če želite),
nato pri�snite Pošlji.

• Izbriši za izbris tega posameznega sporočila.
• Ogled podrobnosti sporočila za ogled podrobnos� sporočila.

Nastavitve sporočila
Opomnik
Opomnik vas opozori, če niste preverili sporočila v 10 minutah po prejemu.

1. Pri�snite       Meni        Sporočila       Opcije       Nastavitve        Opomnik.
2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga
         onemogočite.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.

Sporočilo o dospetju
Izberete lahko, ali želite, da vas telefon obves�, kdaj je vaše besedilno
sporočilo prispelo do prejemnika.

Opozorilo! Pred ak�viranjem se glede podrobnih naročniških stroškov
posvetujte s svojim ponudnikom storitev.

1. Pri�snite      Meni        Sporočila       Opcije       Nastavitve       Poročilo
        o dospetju:
2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga
         onemogočite.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.

Način vnosa
Z načinom vnosa lahko izberete vpisovanje sporočil s posebnimi, za
posamezni jezik značilnimi znaki (Unicode) ali z enostavnejšimi znaki.
Samodejno omogoča uporabo posebnih znakov. Posebni znaki zavzamejo
več prostora, tako da je velikost posameznega sporočila omejena na 70
znakov. GSM abeceda pretvori vsak poseben znak v znak običajne abecede,
npr. Î postane I. Vsako sporočilo lahko vsebuje do 160 znakov.
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2. Izberite način vnosa:
• Samodejno (privzeto) omogoča uporabo posebnih znakov.
• GSM abeceda pretvarja posebne znake v znake navadne

abecede.
• Informacije za opis funkcije.

3. Pri�snite Izberi, ko končate.

Oddajanje baznih postaj
Od svojega ponudnika storitve lahko sprejemate sporočila o različnih
vsebinah, na primer o vremenu ali stanju v prometu v določeni regiji. Glede
razpoložljivih kanalov in ustreznih nastavitev kanalov se posvetujte s
ponudnikom storitve. Te vrste sporočil ni mogoče sprejema�, medtem ko
naprava gostuje.
1. Pri�snite      Meni        Sporočila        Opcije        Nastavitve       
         Oddajanje baznih postaj:

• Aktiviranje izberite Izklop ali Vklop, da funkcijo
onemogočite/omogočite.

• Branje sporočil za prebiranje sporočil.
• Nastavitve kanala za izbiro kanalov za sprejem/naročilo na

sporočila. Pri�snite Opcije za izbiro možnos� Naročnina, Preklic
naročnine, Dodajanje, Urejanje in Izbris za konfiguracijo kanalov.

2. Pri�snite Da za potrditev in shranjevanje.

Samodejno pridobivanje sporočil
Vaš telefon samodejno izbere vaše (ponudnike storitve) domače omrežje,
če je v njegovem dosegu. Če ni v dosegu, na primer če ste v tujini, lahko
uporabljate drugo omrežje pod pogojem, da ima vaš omrežni operater
sklenjen dogovor, ki vam omogoča uporabo tega omrežja. To imenujemo
gostovanje (uporaba v drugih omrežjih). Dodatne informacije poiščite pri
svojem ponudniku storitve. Izberete lahko, ali želite samodejno pridobiva�
slike, ko prejmete slikovno sporočilo.
1. Pri�snite      Meni        Sporočila        Nastavitve        Samodejno
         pridobivanje sporočil:

• Izključeno za ročno pridobivanje slike.
• Vključeno z gostovanjem za samodejno pridobivanje slik tudi

med gostovanjem.
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1. Pri�snite      Meni        Sporočila        Opcije        Nastavitve       
        Način vnosa.
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POMEMBNO!
Sprejemanje in pošiljanje slikovnih sporočil (MMS) med
gostovanjem je lahko zelo drago. Pred uporabo podatkovnega
gostovanja se glede cen posvetujte s ponudnikom storitve.

• Vključeno brez gostovanja za samodejno pridobivanje slik RAZEN
med gostovanjem.

2. Pri�snite Izberi za potrditev.

WAP push
Storitev WAP Push je v bistvu posebej zakodirano sporočilo, ki vključuje
povezavo do WAP naslova. Ob sprejemu WAP Push sporočila telefon z
omogočenim WAP samodejno ponudi uporabniku možnost za dostop do
vsebine WAP. Ko je možnost omogočena, se neposredno odpre brskalnik in
brez posredovanja uporabnika prikaže vsebino WAP.

1. Pri�snite       Meni         Sporočila        Nastavitve         WAP Push:
• Vključeno za vklop storitve.
• Izključeno za izklop storitve.

2. Pri�snite Izberi za potrditev.

SMS Center
Besedilna sporočila zahtevajo številko centra za SMS sporočila, ki je na
vašem telefonu običajno nastavljena samodejno. Številko lahko pridobite
od mobilnega operaterja.

1. Pri�snite       Meni         Sporočila       Nastavitve        SMS Center.
2. Vnesite številko centra.
3. Pri�snite Shrani za potrditev.

Shrani

POMEMBNO!
Za uporabo te storitve mora ime� internetno povezavo. Za zmanjšanje
stroškov za podatkovni promet priporočamo, da uporabljate Wi-Fi
povezave, če so na voljo. Glede podrobnos� o stroških naročnine se
obrnite na svojega ponudnika storitev.

V različnih kategorijah z brskanjem poiščite različne razpoložljive aplikacije
in igre.
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Nekatere aplikacije boste morda morali kupi�. Cena je navedena v opisu
aplikacije, enako velja tudi, če je aplikacija brezplačna.

Namestitev programov
1. Na začetnem zaslonu pri�snite       Meni        Shrani.
2. Poiščite aplikacijo oz. program, ki ga želite prenes�, tako da preiščete
         kategorije in pri�snete Izberi.
3. Pri�snite Pridobi in za zaključek prenosa upoštevajte navodila na
         zaslonu.

Nasvet: Vse nameščene aplikacije lahko poiščete v Aplikacije. Za vstop v
seznam pri�snite       Meni        Aplikacije. Glejte Aplikacije, str. 40.

Posodobitev nameščene aplikacije
1. Na začetnem zaslonu pri�snite       Meni        Shrani.
2. Izberite aplikacijo, ki jo morate posodobi�, in pri�snite Posodobi.

Odstranitev programov
1. Na začetnem zaslonu pri�snite       Meni        Shrani.
2. Izberite aplikacijo, ki jo morate odstrani�, in pri�snite Odstrani.

Aplikacije Google

POMEMBNO!
Za uporabo te storitve mora ime� internetno povezavo. Za zmanjšanje
stroškov za podatkovni promet priporočamo, da uporabljate Wi-Fi
povezave, če so na voljo. Pred ak�viranjem se glede podrobnih
naročniških stroškov posvetujte s svojim ponudnikom storitev.

Vse predhodno nameščene Googlove aplikacije lahko poiščete v Google.
Predhodno nameščene aplikacije so lahko različne in so odvisne od tržišča.
Za ogled natančnejših informacij o aplikaciji vstopite v meni s pomočjo za
posamezno aplikacijo.

Opozorilo! Glede na regijo ali ponudnika storitve nekatere aplikacije morda
ne bodo na voljo ali so lahko imenovane drugače.

Pri�snite       Meni, da odprete Googlove aplikacije.

• Pomočnik za uporabo glasovnega pametnega pomočnika.
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• Zemljevidi za iskanje vaše lokacije na zemljevidu, za iskanje lokacij
in ogled podatkov o lokacijah različnih krajev.

• Google za hitro iskanje različnih postavk na internetu ali na vašem
telefonu.

• YouTube za ogled ali ustvarjanje videov in deljenje videov z drugimi.

Google Assistant
Nekateri jeziki podpirajo funkcijo pomočnika Google Assistant, ki je 
glasovno upravljani pametni pomočnik. Funkcijo Google Assistant lahko
uporabljate za zastavljanje različnih vprašanj, načrtovanje in izvajanje vseh
vrst koristnih opravil. Če glasovnega pomočnika še ne znate uporablja�,
vam bo pomagal s pojasnili, kako deluje in kako vam lahko pomaga.
Zaženite funkcijo s pri�skom na     . Pri�snite Pomoč za prikaz nekaj
namigov o tem, kako ga lahko preizkusite, in če že imate nekaj izkušenj z
glasovnimi pomočniki, so vam poznane tudi vrste vprašanj, ki jih lahko
zastavite. Osnovna vprašanja so na primer:
• Kakšno bo vreme danes?
• Kako daleč je do Londona?
• Katere so najnovejše gospodarske novice?
• Kakšni so najnovejši športni rezulta�?
• Koliko si star?
Za različne nastavitve pri�snite Nastavitve.

Glasovni pomočnik je zelo hitro razvijajoča se funkcija in bo omogočala
pogoste posodobitve, zato pogosto preverjajte storitev in se seznanite,
kakšne so možnos�, ki vam jih nudi.

Zemljevidi
Zemljevidi za iskanje vaše lokacije na zemljevidu, za iskanje lokacij in ogled
podatkov o lokacijah različnih krajev.

Google
Za hitro iskanje različnih postavk na internetu ali na vašem telefonu.

YouTube
Za ogled videov in deljenje videov z drugimi.
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Predstavnostni mediji

Galerija
Ogledujte in upravljajte svoje shranjene fotografije.

1. Pri�snite       Meni        Mediji        Galerija.
2. Pri�snite Kamera za zajem fotografije ali snemanje videa, glejte
         Kamera, str. 46.
3. Izberite sliko in pri�snite Zumiranje za Povečanje/Pomanjšanje
         fotografije.
4. Izberite sliko in pri�snite Opcije:

• Izbriši za izbris. Pri�snite Da za potrditev ali Ne za vrnitev.
• Preimenuj za preimenovanje. Vpišite ime in pri�snite Shrani ali

za vrnitev.
• Daj v skupno rabo za delitev videa prek:

• Sporočila za pošiljanje slikovnega sporočila. Glejte
Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/
slikovnih sporočil (MMS), str. 28.

• E-pošta za pošiljanje pre e-pošte, glejte Ustvarjanje in
pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/slikovnih sporočil 
(MMS), str. 28.

• Bluetooth za pošiljanje prek naprave Bluetooth, glejte
Bluetooth®, str. 57.

• Izberi več za izbiro ene ali več fotografij. Pri�snite Opcije za
različne možnos�.

• Informacije o datoteki za ogled podrobnih informacij o
datoteki, npr. datuma, velikos�, �pa.

• Zakleni/Odkleni za zaklepanje/odklepanje fotografije. Če je
fotografija zaklenjena, je ne morete izbrisa� iz galerije,
vendar jo še vedno lahko izbrišete iz upravitelja datotek.
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Facebook
Uporabite Facebook kot svoje družabno omrežje. Če storitve še nimate
nameščene, jo names�te s pomočjo možnos� Shrani, str. 32. Več informacij
poiščite na www.facebook.com.
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• Nastavi kot za uporabo fotografije kot sliko za Ozadje ali Sliko za
obstoječi s�k.

• Razvrsti in Združi za nastavitev razvrščanja in združevanja
fotografij.

Glasba
Uporabite možnost Glasba za predvajanje različnih glasbenih datotek, na
primer glasbenih ali glasovnih posnetkov.

Video
Ogledujte in upravljajte svoje shranjene video posnetke.

1. Pri�snite       Meni         Mediji        Video.
2. Pri�snite Kamera za snemanje videa, glejte Kamera, str. 46.
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3. Izberite video in pri�snite Opcije:
• Daj v skupno rabo za delitev videa prek:

• Sporočila za pošiljanje slikovnega sporočila. Glejte
Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)/
slikovnih sporočil (MMS), str. 28.

•     E-pošta za pošiljanje e-pošte, glejte Ustvarjanje in pošiljanje
        e-pošte, str. 38.
•     Bluetooth za pošiljanje prek naprave Bluetooth, glejte
        Bluetooth®, str. 57.

• Informacije o datoteki za ogled podrobnih informacij o
datoteki, npr. datuma, velikos�, �pa.

• Izbriši za izbris. Pri�snite Da za potrditev ali Ne za vrnitev.
• Izberi več za izbiro enega ali več video posnetkov. Pri�snite

Opcije za različne možnos�.

Snemalnik
Uporabite snemalnik zvoka za snemanje obves�l in sporočil.

1. Pri�snite       Meni         Mediji         Snemalnik.
2. Za ustvarjanje novega posnetka izberite možnost Nov.
3. Pri�snite OK za začetek in zaključek snemanja. Pri�snite Konec,
         ko končate.
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4. Vpišite naslov posnetka ali uporabite predhodno določen naslov ter s
         pri�skom na Shrani shranite posnetek. Pri�snite Zavrzi, če posnetka
         ne želite.
5. Izberite posnetek in pri�snite OK za predvajanje ali ustavitev
         predvajanja.
6. Pri�snite Opcije:

• Izbriši za izbris posnetka.
• Preimenuj za preimenovanje. Vpišite ime in pri�snite Shrani ali

      za vrnitev.
• Shrani v glasbeno knjižnico za shranjevanje posnetka v glasbeno

knjižnico. V okviru glasbene knjižnice lahko posnetek delite z
drugimi.

• Nastavitve za nastavitev kakovos� snemanja.

FM radijski sprejemnik
FM radio radio ima frekvenčni razpon od 87,5 do 108,0 MHz. Za
poslušanje radia boste morali priključi� združljive slušalke, ki delujejo
kot antena.
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Vključitev/izključitev radia

1. Priključite slušalke na v�čnico za slušalke  .
2. Pri�snite       Meni        Mediji        FM Radio        Vklop. Radio je
         vključen. Prikazana je frekvenca, na katero je radio uglašen. Pri�snite
         Izklop za izključitev radia.

Nasvet: Pri�snite          za vrnitev v stanje pripravljenos�. Radio bo še
naprej igral. Če odklopite slušalke, boste ugasnili radio.

Glasnost
1. Pri�snite       Meni        Mediji        FM Radio        Opcije         Glasnost.
2. Za nastavitev glasnos� uporabite                ./

Iskanje postaj
1. Pri�snite      Meni        Mediji        FM Radio        Postaje        Opcije.
2. Izberite Iskanje postaj za samodejno iskanje razpoložljivih radijskih
         postaj.
3. Izberite postajo, ki jo želite posluša�.
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Dodaj med priljubljene
1. Pri�snite       Meni        Mediji        FM Radio.
2. Izberite postajo in pri�snite         Opcije         Dodaj med priljubljene.
3. Pri�snite Priljubljeno za ogled vaših priljubljenih nastavitev. Pri�snite
         Postaje za ogled vaših najdenih radijskih postaj.

Glasnost zvočnika
1. Pri�snite      Meni        Mediji        FM Radio        Opcije        Preklop na
        zvočnik.
2. Glasnost zvoka nastavite s pomočjo �pk za glasnost.
3. Za izključitev zvočnika pri�snite Opcije        Preklop na slušalke.

WhatsApp
WhatsApp je storitev za pošiljanje sporočil med pla�ormami in Voice over
IP (VoIP) storitev. Aplikacija omogoča pošiljanje in sprejemanje besedilnih
sporočil, glasovnih klicev, video klicev, slik in drugih medijev, dokumentov
in lokacije uporabnika. Storitev zahteva vašo številko mobilnega telefona.
Če storitve še nimate nameščene, jo names�te s pomočjo možnos� Shrani,
str. 32. Podrobnejše informacije poiščite na www.whatsapp. com.
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E-pošta
Ustvarjanje in pošiljanje e-pošte
POMEMBNO!
Uporaba podatkovnih storitev je lahko draga. Priporočamo, da preverite
tarife za podatkovni promet pri svojem ponudniku storitev.

E-poštna sporočila lahko pošiljate in sprejemate prek svojega e-poštnega
računa. Vaš telefon podpira več vrst e-poštnih računov in omogoča
nastavitev več e-poštnih računov naenkrat. Navodila za nastavitev e-pošte
poiščite v poglavju Nastavitve e-pošte, str. 41.
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1. Pri�snite      Meni        E-pošta.
2. Pri�snite Sestavi. Izberite Za in vpišite e-poštni naslov. Ali pri�snite
         Dodaj stik za vnos prejemnika iz imenika.
         Vnesete lahko več prejemnikov.
3. Izberite Zadeva in vpišite zadevo za sporočilo.
4. Izberite polje za sporočilo in napišite sporočilo.
5. Pri�snite Opcije za izbiro naslednjih možnos�:

• Dodaj prilogo za izbiro priloge med:
• Kamera za uporabo kamere za zajem fotografije ali

snemanje videa.
• Glasba za dodajanje glasbe iz knjižnice.
• Prenosi za dodatek prenesene datoteke z interneta ali

iz e-pošte.
• Video za dodajanje videa iz vaše knjižnice.
• Galerija za dodajanje slike iz vaše knjižnice.
• Stiki za dodajanje s�ka iz vašega telefonskega imenika.

• Dodaj kp za vnos prejemnika kopije v sporočilo. Ta prejemnik
sprejme kopijo sporočila, ki je v osnovi naslovljeno na prejemnika
v polju Za.
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• Dodaj skp za dodatek prejemnika slepe kopije v sporočilo.
Ta prejemnik prejme kopijo sporočila, vendar ni prikazan na 
kopijah za druge prejemnike (vključno s prejemniki skp).
Shrani kot osnutek za shranjevanje sporočila, ki bi ga radi 
dokončali pozneje.
Opozorilo! Za ogled osnutka e-poštnega sporočila pri�snite 
Opcije        Ogled map        Lokalni osnutki.
Preklic za preklic poteka sestavljanja sporočila.
Pri�snite Pošlji za pošiljanje.
Opozorilo! Sporočila brez prejemnika ne morete posla�.

•

•
•

Upravljanje e-poštnih sporočil
1. Pri�snite Meni E-pošta.
2. Izberite e-poštno sporočilo in pri�snite Izberi.
3. Pri�snite Odgovori za pošiljanje odgovora pošiljatelju ali pri�snite 
         Opcije za izbiro naslednjih možnos�:

• Prebrskaj pošto za odpiranje in ogled e-pošte v spletnem brskalniku.
• Prikaz vseh prejemnikov za ogled vseh prejemnikov v polju z naslovi.
• Odgovori vsem za odgovor vsem prejemnikom v polju z naslovi. To 

vključuje tudi prejemnike v polju Kp.
• Posreduj za posredovanje sporočila.
• Dodaj zastavico/Odstrani zastavico za spremembo stanja zastavice. 

Za lažje iskanje označite pomembna sporočila z zastavico.
• Premesti v mapo za premes�tev sporočila v drugo mapo.
• Prikaz map za prikaz drugih map, na primer Poslano, Osnutki itd.
• Brisanje za izbris sporočila.

Upravljanje nabiralnika in drugih e-poštnih map

2. Pri�snite Opcije za izbiro naslednjih možnos�:
• Brisanje za izbris sporočila.
• Označi kot prebrano/Označi kot neprebrano za spremembo stanja 

prebranos� sporočila.
• Dodaj zastavico/Odstrani zastavico za spremembo stanja 

zastavice. Za lažje iskanje označite pomembna sporočila z zastavico.
• Uredi za izbiro naslednjih možnos�:
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1. Pri�snite Meni E-pošta.
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• Premesti v mapo za premes�tev sporočila v drugo mapo.
• Izberi več za izbiro več sporočil in upravljanje teh sporočil z 

izbranimi možnostmi.
• Poišči za iskanje sporočila. Pogoje iskanja lahko izberete.
• Prikaz map za prikaz drugih map, na primer Poslano, Osnutki itd.
• Razvrsti za spremembo zaporedja razvrs�tve sporočil.
• Sinhroniziraj za sinhronizacijo in prenos sporočil.
• Zamenjaj račun za preklop med računi, če imate več kot enega.
• Nastavitve, glejte Nastavitve e-pošte, str. 41.

Nastavitve e-pošte
Vaš telefon podpira več vrst e-poštnih računov in omogoča nastavitev več 
e-poštnih računov naenkrat. Preden nastavite e-poštni račun, morate izbra� 
uporabniško ime (ID uporabnika), geslo, ime strežnika itd., tako da lahko 
uspešno nastavite svoj račun. Za dostop do računa lahko uporabite 
možnos� POP3, IMAP ali Exchange Ac�veSync.

• Pri�snite Meni E-pošta:
Ko začnete s potekom nastavitve računa, se izpiše sporočilo Dobrodošli v 
e-pošto. Pritisnite Naprej za nastavitev svojega e-poštnega računa. Pri�snite 
Naprej in nadaljujte od koraka 2 spodaj.

Dodajte in nastavite e-poštni račun
1.
2. Pri�snite Dodaj in vpišite naslednje:

• Vaše ime za vpis imena, ki bo prikazano.
• E-pošta za vpis vašega e-poštnega naslova.

3. Pri�snite OK in vpišite Geslo ter pri�snite Naprej. Pri nekaterih e-poštnih 
         računih boste morda preusmerjeni na njihove spletne strani, kjer boste 
         ponovno morali vnes� svoje podatke.

Opozorilo! Pri�snite Dodatno za napredne nastavitve računa. Najprej 
poskusite brez tega koraka.

4. Vnesite naslednje za dokončanje nastavitve svojega računa:
• Oznaka računa za vpis oznake, s katero bo račun prikazan v tem 

telefonu.
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Pri�snite Meni E-pošta: Opcije Nastavitve
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• Preveri nova sporočila za nastavitev načina, kako telefon preverja
prihod novih e-poštnih sporočil. Čim pogosteje nastavite
preverjanje, tem več podatkovnega prometa je porabljenega in
tem hitreje se izprazni baterija. Če to nastavite na Ročno, bo telefon
preveril nova sporočila samo, ko boste odprli e-poštno aplikacijo.

• Prikaži obvestila o novi e-pošti za nastavitev sporočila o prihodu
nove e-pošte.

• Predvajaj zvok po pošiljanju sporočila za nastavitev, ali naj telefon
predvaja zvok po uspešnem pošiljanju e-poštnega sporočila.

• Podpis za nastavitev dodajanja podpisa na konec e-poštnega
sporočila.

5. Pri�snite Naprej, ko končate.
6. Pri�snite Dokončaj in zaključite.

Nastavitev e-poštnega računa s pomočjo naprednih nastavitev
Uporabite napredne nastavitve, če je prijava v vaš e-poštni račun neuspešna. 
Glede pravilne nastavitve se posvetujte s svojim ponudnikom e-poštnih storitev.

1. Pri�snite Meni E-pošta Opcije Nastavitve
2. Izberite račun in pri�snite Izberi.
3. Popravite nastavitev.
4. Pri�snite Opcije Nastavitve za shranjevanje. 

Prijava v razne e-poštne račune
Nekateri e-poštni računi zahtevajo, da spremenite nastavitve varnos�, 
preden lahko vstopite v račun z vašega Doro telefona. Če prejmete 
sporočilo z obves�lom, da je “overovitev neuspešna”. Za preprečevanje 
težav pri prijavi se boste morda morali prijavi� v račun prek računalnika in 
omogoči� varnostno nastavitev, ki je podobna kot “Omogoči manj varne 
aplikacije”. Ta nastavitev se lahko razlikuje glede na ponudnika e-poštne 
storitve.

Aplikacije

Za ogled nameščenih aplikacij:

• Pri�snite Meni Ogled Moje aplikacije.
• Ali pri�snite
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Organizator

Alarm
Shranite lahko do 5 različnih alarmov.

Opozorilo! Alarm ne deluje, če je telefon izključen.

1. Pri�snite Meni Organizator Alarm.
2. Pri�snite Novo za nov alarm.
3. Izberite in nastavite različne možnos�:

• Čas.
• Ponovi: pomikanje skozi seznam dni in pri�sk na Izberi, da

omogočite/onemogočite alarm za posamezni dan. Za enkraten
dogodek odstranite oznako za vse dni.

• Zvok za izbiro zvoka predvajanega alarma.
• Naziv alarma za nastavitev naziva za alarm.

4. Pri�snite Shrani za potrditev.

Dremež ali izključitev
• Ko se alarm sproži, se oglasi zvok. Pri�snite Stop za izklop alarma ali

pri�snite Dremež za ponovitev alarma čez 10 minut.

Nasvet: Izberite alarm in pri�snite Vključeno za vklop oz. Izključeno za 
izklop alarma.
Za spremembo ali izbris alarma izberite alarm in pri�snite Opcije  
Uredi za spremembo ali Izbriši za izbris alarma.
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Koledar
Opozorilo! Opomniki v koledarju ne delujejo, če je telefon izključen.

Dodaj dogodek
1. Pri�snite Meni Organizator Koledar.
2. Izberite datum in pri�snite Dodaj, nato vpišite zahtevane podatke:

• Naslov za vpis naslova.
• Lokacija za vpis kraja.
• Označite Celodnevni dogodek, če dogodek traja ves dan.
• Začetni datum za vnos začetnega datuma.
• Končni datum za vnos končnega datuma.
• Začetni čas za vnos začetnega časa.
• Končni čas za vnos končnega časa.
• Koledar za izbiro koledarja, kamor boste shranili dogodek.
• Opomnik za dogodek za nastavitev, kdaj naj se pred začetkom 

dogodka prikaže opomnik za dogodek.
• Opombe za vpis poljubnega besedila za dogodek.

3. Ko končate, pri�snite Shrani.

Možnostiv
Pri�snite Meni Organizator Koledar Opcije:

• Izberite različne načine prikaza koledarja.
• Pojdi na datum za vstop neposredno v datum.
• Poišči za iskanje dogodka.
• Koledar za prikaz za izbiro koledarja, ki ga želite prikaza�.
• Sinhron. koledar za ročno uskladitev koledarjev.
• Nastavitve za nastavitve koledarja

Računalo
Funkcija Računalo lahko izvaja različne matema�čne operacije. 

1. Pri�snite Meni Organizator Računalo.
2. Vnesite prvo številko. S pomočjo       vnesite decimalno vejico in znak       za ±.* #

3. Z navigacijsko �pko izberite operacijo (+, -, x, ÷).
4. Vnesite drugo številko.
5. Po potrebi ponavljajte korake od 2 do 4.
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Pri�snite OK (=) za izvedbo računa in prikaz rezultata.

Opomba
1. Pri�snite Meni Organizator Opomba..
2. Pri�snite Novo za novo opombo.
3. S pomočjo �pkovnice vpišite opombo, glejte Vpisovanje besedila       , str. 15.
4. Pri�snite Shrani in shranite.

Nasvet: Za več možnos� izberite obstoječo opombo in pri�snite Opomba.

Upravitelj datotek
Upravljajte vsebino in značilnos� datotek. Datoteke lahko odpirate, brišete, 
premeščate, kopirate in preimenujete.

1. Pri�snite Meni Organizator Upravitelj datotek
2. Izberite Interno ali SD kartica Odpri.
3. Izberite mapo, npr. fotografije in pri�snite Odpri.
4. Izberite datoteko in pri�snite Odpri, če je to podprta vrsta datoteke. 

Drugače pri�snite Opcije in si oglejte razpoložljive možnos�.

Spletni brskalnik

POMEMBNO!
Za to storitev je zahtevana internetna povezava. Uporaba podatkovnih 
storitev je lahko draga. Priporočamo, da preverite tarife za pošiljanje 
podatkov pri svojem ponudniku storitev.

Uporaba spletnega brskalnika
1. Pri�snite Meni Brskalnik.
2. Izberite med predhodnimi določenimi najboljšimi stranmi.

Ali pri�snite Poišči za vnos fraze za iskanje ali celotnega internetnega 
naslova.

3. Pri�snite Pojdi, ko končate.

Opozorilo! Če je katera od najboljših strani za vas brez pomena, jo 
izberite in pri�snite Odpni. Pri�snite Opcije za dodatne možnos�.
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Navigiranje po spletnem brskalniku
Za navigiranje po spletnem brskalniku uporabite navigacijske �pke. Kazalka 
spreminja obliko glede na to, kje se nahajate na strani. Pri�snite Izberi za izbiro.

• je prikazano, če se nahajate na položaju za “klik” ali če obstaja polje, v 
katero lahko vpisujete znake.

• je prikazano povsod drugod za prikaz položaja, kjer se nahajate.
Na spletni strani lahko vedno uporabljate tudi številske �pke.

• 1 za pomanjševanje za boljši pregled.
• 2 za zakritje/prikaz kazalke.
• 3 za povečevanje za prikaz več podrobnos�.

Kamera
Z uporabo       menija Kamera lahko zajemate fotografije, snemate videe in si 
ogledujete zajete fotografije ali posnete videe.
Z uporabo       menija Kamera lahko zajemate fotografije, snemate videe in si 

Da bodo zajete slike in video posnetki ostri, obrišite objek�v do čistega s suho krpo.

1. Pri�snite na gumb za bližnjico       .
Ali pri�snite Meni Kamera.

2. Uporabite         za preklop med načinom fotografij in načinom videa.
S pomočjo �pk              povečajte in pomanjšajte sliko.

/
/

3. Pri�snite        ali OK za zajem fotografije ali za začetek/ustavitev 
snemanja videa.

4. Pri�snite Bliskavica (način fotografije)/Luč (način videa):
• Samodejno (na voljo samo v načinu fotografije)
• Vključeno
• Izključeno

5. Ko zajamete fotografijo ali posnamete video, pri�snite Predogled za 
ogled fotografije/videa.
• Pri�snite Zumiranje za Povečanje/Pomanjšanje fotografije.
• Pri�snite Opcije za dodatne možnos�, glejte Galerija, str. 35.

6. Fotografija/video sta samodejno shranjena, če se ne odločite za njun izbris.

Opozorilo! Zumiranje lahko poslabša kakovost slike.
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Vreme
Uporabite to aplikacijo za pregled vremenskih napovedi v vašem kraju ali 
drugod.

Nastavitve

Osebne prilagoditve
Zvok
Nastavitev zvoka 
Če uporabljate slušni pripomoček ali imate težave pri uporabi telefona v 
zelo glasnem oz. hrupnem okolju, lahko prilagodite nastavitve zvoka telefona.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Zvok  
Nastavitev zvoka:
• Normalno za običajno poslušanje v običajnih okoliščinah.
• Visoko pri zmernem poslabšanju sluha ali za uporabo v zelo 

hrupnem okolju.
• HAC za uporabo s slušnim pripomočkom.

2. Pri�snite Izberi za potrditev.

Opozorilo! Preizkusite različne nastavitve, da boste našli �sto, ki vam 
najbolj ustreza.

Glasnost 
Prilagodite nastavitve glasnos� za različne zvoke na vaši napravi.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Zvok        
    Glasnost:

2. Izberite vrsto zvoka in s pomočjo         prilagodite glasnost./
• Mediji.
• Toni.
• Alarm.

3. Ko zaključite, pri�snite 
Toni
Prilagodite nastavitve za različne tone in opozorila na vaši napravi.

Vibriranje
Izberite vibriranje za dohodne klice.
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1. Pri�snite       Meni        Nastavitve         Osebne prilagoditve         Zvok       
             Toni         Vibriranje.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve         Osebne prilagoditve         Zvok       
             Toni         Zvonjenje.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve         Osebne prilagoditve         Zvok       
             Drugi zvoki        Zvok kamere.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve         Osebne prilagoditve         Zaslon       
             Glavni meni.     

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve         Osebne prilagoditve         Zaslon       
             Slika za ozadje.   

2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga onemogočite.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.
Zvonjenje
Izberite vrsto zvonjenja z najboljšimi prilagoditvami tonske krivulje in 
frekvencami glede na vaše potrebe.

2. S pomočjo       izberite eno od razpoložljivih melodij, ki bo 
         predvajana.

/

3. Pri�snite Izberi za potrditev.

Nasvet: Na enak način nastavite Ton za sporočilo, Ton za tipkovnico, Ton ob 
vklopu in Ton ob izklopu. Upoštevajte tudi, da lahko Ton za tipkovnico nastavite 
tudi kot Govoreče tipke, ki omogočajo glasovno potrditev ob pri�sku na �pke.

Drug zvoki
Izberete lahko, ali boste omogočili/onemogočili zvoke za kamero.

2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga onemogočite.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.

Zaslon
Glavni meni
Izberete lahko različne sloge za glavni meni.

Nasvet: Navodilo za preklop med Dorovim edinstvenim na dejanjih zasnovanem 
menijem in standardnim menijem poiščite v poglavju Način navigiranja, str. 48.

2. Izberite Prikaz z mrežo, Prikaz s seznamom ali Prikaz ene postavke.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.
Slika za ozadje
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2. Izberite sliko za ozadje v okviru:
• Kamera za zajem fotografije.
• Slika za ozadje za vnaprej nastavljene razpoložljive slike za ozadje.
• Galerija za slike, ki so na voljo v vaši galeriji.

Velikost besedila 
Velikost besedila za meni in sporočila lahko prilagodite.
1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Zaslon.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Zaslon.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Zaslon.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Zaslon.

2. Izberite Velikost besedila        Normalna ali Velika.
3. Pri�snite OK za potrditev.

2. Izberite Svetlost        Raven 1, Raven 2 ali Raven 3.
3. Pri�snite OK za potrditev.

2. Izberite Osvetljenost ozadja LCD zaslona        30 sekund, 1 minuta ali 
        Nikoli.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.

2. IIzberite Nedejavni zaslon        Samo ura, Ura in operater ali Vsi podatki.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.

Svetlost
Svetlost zaslona lahko prilagajate.

Osvetljenost ozadja LCD zaslona
Izberite čas zamika za osvetljenost ozadja zaslona.

Nedejavni zaslon
V stanju pripravljenos� lahko zaslon prikazuje samo uro, uro in ponudnika 
storitve ali vse podatke.

Zunanji zaslon
Določite, kdaj in kako naj se vključi zunanji zaslon.

Opozorilo! Če je zunanji zaslon vedno vključen, se baterija hitreje prazni.
1. Pri�snite Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Zaslon        
               Zunanji zaslon.
2. Izberite Obvestila za nastavitev, kako naj bodo prikazana obves�la na 
         zunanjem zaslonu:
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• Do branja za prikaz obves�la, dokler ni prebrano.
Opozorilo! Ta nastavitev hitreje izprazni baterijo.

• Kratek čas za prikaz obves�la kratek čas (30 sekund).
3. Nastavite Ura za nastavitev prikaza ure na zunanjem zaslonu:

• Vedno za prikaz ure ves čas.
Opozorilo! Ta nastavitev hitreje izprazni baterijo.

• Pritisk na glasnost: dolg pri�sk na katerega koli od gumbov za 
glasnost za trenutni prikaz ure.

4. Pri�snite Izberi za potrditev.
Teme 
Izberete lahko različne teme, s katerimi prilagajate besedilo na telefonu in 
ozadje.
1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Zaslon
                Teme.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Način 
        navigiranja.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Iskanje.

2. Za izbiro teme uporabite gumba /
3. Pri�snite OK za potrditev.

Način navigiranja
Izberete lahko različne sloge za glavni meni.

Nasvet: Dorov edinstveni meni, ki temelji na dejanjih, omogoča navigiranje 
po telefonu zgolj na osnovi vprašanja Kaj želim naredi�?

2. Izberite Enostavni način ali Standardni način.
3. Pri�snite OK za potrditev.

Nasvet: Pri�snite Informacije za dodatne informacije o različnih možnos�h 
menija. Način prikaza menija poiščite tudi v poglavju Glavni meni, str. 48.

Iskanje
Izberite mehanizem za iskanje, ki bo v uporabi za iskanje po internetu.

2. Pri�snite Mehanizem za iskanje za izbiro mehanizma za iskanje za 
         uporabo pri brskanju po internetu.
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Datum in čas
Nasvet: Telefon je nastavljen na samodejno posodobitev časa in datuma 
glede na trenutni časovni pas. Za izključitev izberite Datum in čas        
Samodejni čas        Izklop. Samodejna posodobitev datuma in časa ne 
spremeni časa, ki ste ga nastavili za alarm ali koledar. Ta nastavitve so 
ohranjene v lokalnem času. Posodobitev lahko povzroči, da nekateri alarmi 
potečejo glede na vrsto omrežne podpore in naročniškega razmerja.

Nastavitev datuma in časa
1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Datum in čas:

• Samodejna ura, spremenite na Izklop za ročno nastavitev datuma 
in časa.

• Datum za vnos datuma.
• Čas za vnos časa.
• Časovni pas za izbiro trenutnega časovnega pasu.
• Časovni format za izbiro 12-urnega ali 24-urnega časovnega formata.
• Format datuma za izbiro želenega zapisa datuma.

2. Ko zaključite, pri�snite       .

Jezik
Privze� jezik za menije telefona, sporočila itd. določa SIM kar�ca. Ta jezik 
lahko spremenite v kateri koli jezik, ki ga podpira telefon.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Jezik.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Jezik
    Jezik za vpisovanje.

1. Pri�snite       Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Jezik
    Načini vnosa.

2. Izberite jezik.
3. Ko zaključite, pri�snite       .
Writing language

2. Izberite jezik za vpisovanje.
3. Ko zaključite, pri�snite       .
Načini vnašanja
Izberite privze� način vnašanja.
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2. Izberite privzeto metodo vnašanja med slogom stavka, majhnimi �skanimi 
         črkami, velikimi �skanimi črkami, številkami ali predvidevanjem besedila.
3. Pri�snite Izberi, ko končate.

Čarovnik za zagon
Kadarkoli lahko po želji zaženete čarovnika za zagon.
Pri�snite      Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Čarovnik za 
zagon.

Vadnice
Telefon vključuje nekaj koristnih vadnic za različne funkcije.

Pri�snite      Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Vadnice.

1.      Pri�snite      Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Vadnice.
Funkcija blokiranja

2. Prekličite izbiro za vsako posamezno funkcijo, ki jo želite blokira�.
3. Pri�snite Konec za potrditev.

Svetilka
1. Na nedejavnem zaslonu pri�snite      Svetilka        Izberi za vključitev 
         sve�lke.
2. Ponovno pri�snite Izberi za ugasnitev sve�lke.

Nastavitev časa za samodejni izklop
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Osebne prilagoditve        Svetilka    
    OK.
2. Izberite časovni interval, po katerem naj sve�lka samodejno ugasne, 
         nato pri�snite Izberi.

Opozorilo! Sve�lka zelo hitro izprazni baterijo. Ne pozabite ugasni� sve�lke 
po končani uporabi.

Omrežje in povezljivost
Način letala
Za zaščito občutljivih instrumentov v letalu v Načinu letala ne morete klica� 
ali sprejema� klicev, brska� po internetu ali pošilja� in sprejema� e-pošte 
oz. opravlja� katerih koli postopkov, ki zahtevajo internetno povezavo. 
Lahko pa poslušate glasbo, gledate videe in druge vsebine, če so te shranjene 
na pomnilniški kar�ci ali v internem pomnilniku.
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Če potujete s telefonom, imate lahko ves čas vključen način letala. V tem 
primeru ni nevarnos�, da bi nastali stroški gostovanja, še vedno pa lahko 
vključite funkcijo Wi-Fi. Omogočite Način letala, če se nahajate na območjih, 
ki niso pokrita z internetnim omrežjem, ker tako varčujete z baterijo; telefon 
namreč nenehno išče razpoložljiva omrežja in na ta način porablja energijo. 
Če so alarmi ak�virani, lahko sprejemate tudi obves�la prek alarmov.
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost 
         Način letala.
2. Izberite Vključeno, da vključite način oz. Izključeno, da ga onemogočite.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost 
         Mobilno omrežje in podatk        Podatkovna povezava.
2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite.

Nasvet: Nastavitev za način letala je dosegljiva tudi s pri�skom na        . Ko je 
način omogočen, je v statusni vrs�ci prikazano     .

: Nastavitev za način letala je dosegljiva tudi s pri�skom na        . Ko je 
način omogočen, je v statusni vrs�ci prikazano     .

Mobilna omrežja in podatki
Za dostop do interneta in e-pošte uporabljajte mobilne podatke.
Opozorilo! Če imate nastavljeno Wi-Fi omrežje in je to na voljo, bo to 
omrežje vedno prva izbira za podatkovno komuniciranje.

POMEMBNO!
Uporaba mobilnih podatkovnih storitev je lahko draga. Priporočamo, da 
preverite tarife za podatkovni promet pri svojem ponudniku storitev.

Ak�vnega operaterja/omrežnega operaterja lahko na telefonu vidite. 
Navodila za zamenjavo operaterja/omrežnega operaterja poiščite v poglavju 
Ročna izbira omrežja, str. 54.
Podatkovna povezava
Omogočite/onemogočite mobilne podatke za storitve, kot so posodobitev 
programske opreme, internetni brskalnik, Facebook, vreme in e-pošta. 
Izberite Izključeno, če se želite izogni� stroškom za podatkovni promet.

3. Pri�snite Izberi za potrditev.
Podatkovno gostovanje
Vaš telefon samodejno izbere vaše (ponudnike storitve) domače omrežje, če 
je v njegovem dosegu. Če ni v dosegu, lahko uporabljate drugo omrežje pod 
pogojem, da ima vaš omrežni operater sklenjen dogovor, ki vam omogoča 
uporabo tega omrežja. Ta način imenujemo gostovanje. Dodatne informacije 
poiščite pri svojem ponudniku storitve.
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1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
        Mobilno omrežje in podatki        Podatkovno gostovanje.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
        Mobilno omrežje in podatki        Operater        Tip omrežja.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
        Mobilno omrežje in podatki        Operater.

2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite.
3. Pri�snite OK za potrditev.

POMEMBNO!
Uporaba podatkovnih storitev je lahko draga. Pred uporabo podatkovnega 
gostovanja se glede cen posvetujte s ponudnikom storitve.

Operater
Tip omrežja
Vaš telefon samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji, ki so na voljo na 
lokaciji, kjer se nahajate. Telefon lahko nastavite tudi ročno na uporabo 
določenega �pa mobilnega omrežja. Glede na vrsto omrežja, s katerim ste 
povezani, so v statusni vrs�ci prikazane različne statusne ikone.

• Samodejno (G/3G/4G): za samodejno preklapljanje na 
najustreznejšo storitev med 2G, 3G in 4G.

• Samodejno (2G/3G): za samodejno preklapljanje na 
najustreznejšo storitev med 2G in 3G.

• Samo 2G storitev.

IMPORTANT!
Če nastavite svoj telefon na Samo 2G ali Samodejno (2G/3G), ne boste 
mogli opravlja� klicev, vključno s klici v sili, ali uporablja� drugih funkcij, 
ki zahtevajo internetno povezavo, če izbran �p omrežja ni na voljo.

Ročna izbira omrežja
Vaš telefon samodejno izbere omrežnega operaterja, s katerim imate 
sklenjeno naročniško razmerje. Pri gostovanju ali če kako drugače ni signala, 
lahko poskusite izbra� omrežje ročno.

2. Izberite Samodejno in pri�snite Izberi.
3. Izberite Vključeno, da omogočite iskanje oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite, ter začnite iskanje razpoložljivih omrežnih operaterjev.
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4. Prikazan je seznam razpoložljivih omrežnih operaterjev (po kratkem 
         zamiku). Pri�snite Izberi za izbiro želenega operaterja. Če ni prikazan 
         noben operater, izberite Išči znova.

POMEMBNO!
Če izberete omrežje ročno, bo vaš telefon izgubil omrežno povezavo, ko 
izbrano omrežje ne bo več v njegovem dosegu. Ne pozabite nastavi� 
Samodejno        Vključeno

Uporaba podatkov
Števec Uporaba podatkov zbira podatke o prometu z informacijami z vseh 
aplikacij, ki uporabljajo mobilne podatke, kot so internetni brskalnik, vreme, 
MMS in e-pošta. Tako lahko nadzorujete količino prenesenih podatkov v in z 
vaše naprave prek mobilnega omrežja od zadnje ponastavitve.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
         Mobilno omrežje in podatki        Uporaba podatkov.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
         Mobilno omrežje in podatki        APN nastavitve.

• Sprejeto za preverjanje količine spreje�h podatkov.
• Poslano za preverjanje količine poslanih podatkov.
• Ponastavi za ponastavitev števca.

Nastavitve APN
Ime dostopne točke (Access Point Name (APN)) je ime prehoda med 
mobilnim omrežjem in drugim računalniškim omrežjem, večinoma javnim 
internetnim omrežjem. Nastavitve APN uporabljajo storitve, ki komunicirajo z 
drugimi računalniškimi omrežji. Nastavitve APN so za večino ponudnikov 
storitev že od začetka vključene v telefon. Obstajajo različne nastavitve APN 
za različne storitve, kot so sporočila, podatki in AGPS.

Upoštevajte spodnje napotke, če profila vašega ponudnika storitev ni v 
seznamu ali če morate spremeni� katero od nastavitev. Glede pravilne 
nastavitve se posvetujte s svojim ponudnikom storitev.

2. Izberite profil in ponudnika storitev.
3. Pri�snite Opc.        Dodaj/Uredi za vnos nastavitev za vašega ponudnika 
         storitev:

• APN za vnos APN naslova.
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• Identifikator (Uporabniško ime) za vnos uporabniškega imena.
• Geslo za vnos gesla.
• HTTP proxy gostitelj za vnos HTTP proxy naslova.
• HTTP proxy vhod za vnos HTTP proxy vhoda.
• MMS proxy za vnos MMS proxy naslova.
• MMS vhod za vnos MMS proxy vhoda.
• MMSC za vnos MMSC.
• Preverjanje pristnosti za izbiro vrste preverjanja pristnos�.
• Tip APN za vnos �pa APN.
• Protokol za izbiro vrste protokola za uporabo.
• Protokol gostovanja za izbiro vrste protokola za uporabo pri 

gostovanju.
4. Pri�snite Shrani za shranjevanje ali Preklic za vrnitev.
5. Izberite vaš nov/spremenjeni profil in pri�snite Aktiviraj.
Profil lahko tudi izbrišete z izbiro profila in pri�skom na Opc.        Izbriši.

Podatki o omrežju
Preverite trenutne omrežne nastavitve.

Wi-Fi
Uporabite Wi-Fi namesto mobilnega omrežja za povezavo vašega telefona 
na internet. Morda že imate Wi-Fi povezavo na voljo doma in zelo pogosto 
je na voljo na delovnih mes�h. Izkoris�te možnos� brezplačnih omrežij v 
kavarnah, hotelih, na vlakih ali v knjižnicah. Povezava z internetom prek 
Wi-Fi ne povzroči dodatnih stroškov za podatkovni promet, razen če morate 
plača� vstop v brezžično omrežje. Vse, kar morate stori�, je vnos nastavitev 
za Wi-Fi in konfiguracija dostopne točke za povezavo telefona z brezžičnim 
omrežjem ter vpis gesla, če je v uporabi.

Aktiviranje Wi-Fi
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        Wi-Fi.
2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite.

Povezava z WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Zaščitena nastavitev Wi-Fi (WPS) je omrežni varnostni standard, ki omogoča 
ustvarjanje varnega domačega brezžičnega omrežja. Z WPS se lahko 
povežete na dva različna načina, prek gumba WPS ali kode PIN.
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1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        Wi-Fi        
             Povezava z WPS:

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        Wi-Fi        
             Razpoložljiva omrežja:

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        Wi-Fi        
             Napredne nastavitve:

• Povezava z gumbom: Najprej pri�snite gumb WPS na vašem 
usmerjevalniku/dostopni točki, nato pri�snite Izberi in zatem Poveži.

• Povezava z mojo PIN: Najprej pri�snite Izberi, nato Poveži, nato 
vpišite ustrezno kodo PIN v usmerjevalnik/dostopno točko.

Iskanje in povezava z razpoložljivimi omrežji

2. Prikaže se seznam razpoložljivih Wi-Fi omrežij.
Opozorilo! Če ni prikazano nič, čeprav veste, da so na voljo razpoložljiva 
omrežja, pri�snite Znova preglej.

3. Pri�snite Izberi za želeno omrežje in vpišite Geslo.
Opozorilo! Preverite Pokaži geslo, da ga lahko vidite vidno izpisanega.

4. Pri�snite Poveži za povezavo.

Napredne nastavitve

• Upravljaj omrežja:
• Znana omrežja za pregled vaših shranjenih omrežij. Neželeno 

omrežje lahko izbrišete s pri�skom na Pozabi.
• Pridruži se skritemu omrežju za povezavo z omrežjem s 

skri�m SSID (Service Set Iden�fier).
• MAC naslov za prikaz MAC naslova vašega telefona. Ta podatek 

je lahko koristen pri iden�ficiranju vašega telefona v omrežju.
• Upravljaj potrdila za uvoz in upravljanje varnostnih potrdil.
• Obvestila o javnih omrežjih za dobivanje obves�l o Wi-Fi omrežju v 

dosegu. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, 
da ga onemogočite.

Bluetooth®

POMEMBNO!
Če Bluetooth povezave ne uporabljate, jo izključite in tako varčujte z 
baterijo. Ne povezujte se v par z neznano napravo.
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Aktiviranje Bluetootha
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
         Bluetooth.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
         Bluetooth        Vidno za vse.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
         Bluetooth        Ime mojega telefona.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
         Bluetooth        Bližnje naprave.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
         Bluetooth        V par povezane naprave.

2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite.
Bluetooth settings
Vidno za vse

2. Izberite Vključeno, da bo vaša naprava vidna za vse naprave oz. 
        Izključeno, da bo nevidna.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.
Opozorilo! Drugim napravam preprečite, da bi videle vašo napravo, tako 
da izberete Izključeno. Četudi izberete Izključeno, lahko v par povezane 
naprave kljub temu zaznajo vašo napravo.
Ime mojega telefona

2. Prikazano je Doro 7060.
3. Če želite spremeni� ime, izberite Preimenuj moj telefon in vpišite 
         novo ime.
4. Pri�snite Shrani za shranjevanje, tako da se bo novo ime prikazalo na 
         drugih Bluetooth napravah.
Bližnje naprave
Poiščite razpoložljive Bluetooth naprave v vaši bližnji okolici.

2. Izberite napravo v seznamu in pri�snite Izberi, da se povežete z njo. 
         Če se povezujete z drugo Bluetooth napravo, boste morda morali 
         vpisa� geslo ali potrdi� ključ v skupni rabi.
V par povezane naprave
Dodajte nove naprave ali preglejte shranjene.

2. Izberite napravo v seznamu in pri�snite Opcije:
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• Poveži/Prekini povezavo za vzpostavitev/prekinitev povezave z 
izbrano napravo. Za to boste morda potrebovali profil, običajno 
slušalke.

• Izbriši za izbris naprave iz seznama.
• Izbriši vse za izbris vseh naprav iz seznama.
• Varnost za izbiro možnos�.

Avdio pot
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost
         Bluetooth        Avdio pot:

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost
         Bluetooth        Varnost:

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost
         Geolokacija.

• Telefon za odgovor na dohodne klice s telefonom.
• Posreduj BT za posredovanje dohodnih klicev na Bluetooth napravo.

2. Pri�snite Izberi za potrditev.

Varnost

• Normalna (Vse v par povezane naprave imajo samodejno 
omogočen polni dostop.)

• Visoka (Za polni dostop do v par povezanih naprav bo morda 
potrebna potrditev.)

• Informacija
2. Pri�snite OK za potrditev.
Geolokacija
Globalni sistem za določanje položaja (GPS) in dodatne dopolnilne informacije, 
na primer Wi-Fi in mobilna omrežja, se uporabljajo za določanje vašega 
približnega položaja. Podatke o lokaciji lahko uporabljajo aplikacije in storitve, 
na primer za posredovanje klicev na pomoč in vremenskih napovedi.

POZOR
Če geolokacijski sistem izključite, storitve, kot so klici na pomoč ali 
vremenske napovedi, ne morejo vstopi� v podatke o vaši lokaciji.

2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.
Način lokacijskih podatkov
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GPS porabi veliko energije in hitro prazni baterijo. Če želite zmanjša� porabo 
energije, lahko nastavite Lokacijski način na Varčevanje baterije.

Izberite način:

• Zelo natančno: za večjo natančnost.
• Varčevanje baterije: za zmanjšanje porabe baterije.
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
        Skupna raba interneta        Wi-Fi dostopna točka.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        VoLTE.

2. Izberite Vključeno, da omogočite (Izključeno, da onemogočite) način.
3. Pri�snite Izberi in zatem Vklopi za potrditev.
4. Prikazane so trenutne nastavitve:
5. Nastavitve dostopne točke: po želji spremenite te nastavitve.

VoLTE
Nastavite, če želite omogoči� oz. onemogoči� glasovni klic prek LTE omrežja. 
Ta meni je viden samo, če vaš ponudnik storitev podpira to funkcijo.

2. Izberite Vključeno, da omogočite oz. Izključeno, da onemogočite 
         nastavitev.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.

Skupna raba interneta
POMEMBNO!
Uporaba mobilnih podatkovnih storitev je lahko draga. Priporočamo, da 
preverite tarife za podatkovni promet pri svojem ponudniku storitev.

Omogočite drugim napravam, da delijo internetno povezavo z vašim 
telefonom prek povezave z Wi-Fi ali USB. Skupna raba interneta deluje samo, 
če je vaš telefon povezan z internetom prek mobilnega podatkovnega 
omrežja; v tem primeru bo, če je telefon ak�viran, Wi-Fi povezava na telefonu 
onemogočena.

Vroča dostopna točka Wi-Fi
Delite internetno povezavo vašega telefona prek Wi-Fi. Če želite spremeni� 
katero od nastavitev, opravite spremembo, preden vključite to funkcijo.
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POMEMBNO!
Ko je ak�vna Wi-Fi vroča dostopna točka, vedno vključite varnostno 
funkcijo, da preprečite nepooblaščeno uporabo vaše internetne povezave. 
Izključite funkcijo vroče dostopne točke Wi-Fi, če ne želite več deli� 
internetnega dostopa z drugimi napravami. Ko je funkcija vključena, se 
baterija zelo hitro prazni.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
         Skupna raba interneta        Wi-Fi dostopna točka.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Omrežje in povezljivost        
         Skupna raba interneta.

Pri�snite      Meni        Nastavitve        Klici Trajanje klica:

2. Izberite Vključeno, da omogočite (Izključeno, da onemogočite) način.
3. Pri�snite Izberi in zatem Vklopi za potrditev.
4. Prikazane so trenutne nastavitve:

• SSID Ime omrežja: ime omrežja, ki bo prikazano na drugih 
napravah.

• Varnost: �p varnos� (vedno uporabite WPA2(AES)).
• Geslo: geslo se uporablja za preprečevanje nepooblaščenega 

dostopa v vaše mobilno omrežje. Ta možnost je na voljo samo, če 
je varnost vrste WPA2(AES).

5. Nastavitve dostopne točke: po želji spremenite te nastavitve.

Skupna raba prek USB
Delite internetno povezavo vašega telefona s povezavo prek USB.

2. Skupna raba prek USB: izberite Vključeno, da omogočite (Izključeno, 
da onemogočite) skupno rabo interneta prek USB kabla.

Nastavitve klicev
Trajanje klica
Med klicem je prikazano trajanje klica. Trajanje klicev lahko preverite.

• Zadnji klic za prikaz trajanja zadnjega klica.
• Izhodni klici za prikaz trajanja vseh opravljenih klicev.
• Sprejeti klici za prikaz trajanja vseh spreje�h klicev.
• Ponastavi vse        Da za ponastavitev.
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Način odgovora na klic
Pri�snite      Meni        Nastavitve        Klici        Način odgovora na klic:

Pri�snite      Meni        Nastavitve        Klici        Nastavitev klica       ID klicatelja:

Pri�snite      Meni        Nastavitve        Klici        Nastavitev klica       Preusmeri 
klic:

1.      Pri�snite      Meni        Nastavitve        Klici        Nastavitev klica:

• Odpri za odgovor        Vključeno za odgovor na dohodne klice z 
odpiranjem telefona.

• Katerakoli �pka        Vključeno za odgovor na dohodni klic s pri�skom 
na katero koli �pko (razen           ).

Nastavitev klica
ID klicatelja
Prikažite ali skrijte vašo telefonsko številko med klicem na prejemnikovem 
telefonu.

• Nastavljeno v omrežju za uporabo privzete nastavitve v omrežju.
• Skrij ID, da številka ni nikoli prikazana.
• Pošlji ID, da je številka vedno prikazana.
Čakajoči klic
Naenkrat lahko upravljate več klicev, trenutno potekajoči klic lahko postavite 
na čakanje in odgovorite na dohodni klic. Če je funkcija čakajočega klica 
vključena, med pogovorom slišite opozorilni zvočni signal.
• Med pogovorom pri�snite Opcije        Odgovor ali pri�snite          .
Aktivirajte čakajoči klic

2. Izberite Čakajoči klic        Aktiviraj.
3. Pri�snite Izberi za potrditev.

Nasvet: Ponovite postopek in izberite Deaktiviraj, da onemogočite čakajoči 
klic.
Preusmerjanje klica
Klice lahko preusmerite na telefonski odzivnik ali na drugo telefonsko 
številko. Nastavite klice, ki bodo preusmerjeni. Izberite pogoj in pri�snite 
Izberi, nato izberite Aktiviraj ali Deaktiviraj.

• Glasovni klici za preusmeritev vseh glasovnih klicev.
• Nedosegljiv za preusmeritev dohodnih klicev, če je telefon 

izključen ali izven dosega.
• Neodgovorjen za preusmeritev dohodnih klicev, ki so 

neodgovorjeni.

62



Slovenščina

• Zasedeno za preusmeritev dohodnih klicev, če je linija zasedena.
• Preklic preusmeritev za preklic vseh nastavitev preusmerjanja.

2. Pri�snite Izberi za potrditev.
Zapora klicev
Telefon lahko nastavite, tako da omeji in blokira določene vrste klicev. 
Izberite pogoj in pri�snite Izberi, nato izberite Aktiviraj ali Deaktiviraj.

Opozorilo! Za uporabo blokiranja klicev je zahtevano geslo. Za geslo se 
obrnite na ponudnika storitve.
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Klici        Nastavitev klica        
        Zapora klica.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Klici        Glasovna sporočila.

2. Izberite Izhodni klici:
• Vsi klici za odgovor na dohodne klice, toda brez klicanja.
• Mednarodni izhodni klici za blokiranje klicev na mednarodne 

številke.
• Mednarodni izhodni klici razen klic na domači PLMN za 

blokiranje mednarodnih klicev razen v državo, ki je omogočena s 
SIM kar�co.

3. Pri�snite OK za potrditev.
4. Izberite Dohodni klici:

• Dohodni klici za klic, toda ne za sprejem dohodnega klica.
• Med gostovanjem za blokiranje dohodnih klicev med 

gostovanjem (uporaba v drugih omrežjih).
5. Pri�snite OK za potrditev.
6. Izberite Prekliči vse za preklic vseh zapor (zahtevano geslo). Pri�snite 
         OK za potrditev.

Nastavitev glasovnih sporočil
Če vaša naročnina vključuje telefonski odzivnik, lahko klicatelji puščajo 
glasovna sporočila, ko ne morete odgovori� na klic. Glasovna sporočila je 
omrežna storitev in se boste morda morali najprej naroči� nanjo. Za 
dodatne informacije in številko za glasovna sporočila se obrnite na vašega 
ponudnika storitve.

2. Vnesite številko in za potrditev pri�snite gumb Shrani.
Glasovno sporočilo za klic
• Pri�snite in zadržite pri�snjen gumb za bližnjico      . 1
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Zasebnost in varnost
Možnosti kode PIN
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost        
         Zaklepanje SIM        SIM PIN:

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost        
         Zaklep telefona.

• Vključeno za ak�viranje kode PIN. Ob vsakem vklopu telefona 
morate vnes� kodo PIN.

• Izključeno za deak�viranje kode PIN.
POMEMBNO!
Če omogočite način Izključeno in SIM kar�co izgubite ali je 
ukradena, je kar�ca nezaščitena.

• Samodejno za vklop telefona brez kode PIN. Telefon si jo zapomni 
samodejno, toda če je SIM kar�ca prenesena v drug telefon 
(izguba ali kraja), je ob vklopu telefona potrebno vnes� kodo PIN.

2. Ko zaključite, pri�snite      . 

Opozorilo! Navodila za spremembo kode PIN poiščite v Gesla, str. 66

Zaklepanje telefona
Z zaklepanjem telefona zašči�te telefon pred neželeno uporabo. Če je 
zaklep telefona vključen, se telefon zaklene vedno, ko ga zaprete, za 
odklepanja pa je potrebno vnes� kodo telefona. Prav tako morate vnes� 
kodo telefona po ponovnem vklopu telefona.

2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite.
3. Pri�snite Naprej za potrditev.

Opozorilo! Vpisa� morate trenutno kodo telefona. Privzeta koda telefona je 
1234. Navodila za spremembo kode telefona poiščite v Gesla, str. 66

Fiksno klicanje (FDN)
Klicanje lahko omejite na določene številke, shranjene na SIM kar�ci. 
Seznam dovoljenih številk je zaščiten s pomočjo vaše kode PIN2.

Opozorilo! Za uporabo fiksnega klicanja je zahtevana koda PIN2. Za 
pridobitev kode PIN2 se obrnite na svojega ponudnika storitve.
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1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost        
        Fiksno klicanje:

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost        
        Ne sledi:

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost        
        Zasebnost pri brskanju:

• Način        Vključeno za vklop funkcije oz. Izključeno za izklop 
funkcije.

• Fiksne številke        Dodaj in vnos prve dovoljene številke.
Ali pri�snite S�k in izberite vnos        Izberi        Shrani.

2. Če je potrebno, vnesite PIN2 in pri�snite Naprej za potrditev.

Opozorilo! Shranite lahko dele telefonskih številk. Na primer, če shranite 
01234, funkcija dovoli klice na vse številke, ki se začnejo z 01234. Četudi 
je fiksno klicanje ak�virano, lahko izvedete SOS klic, tako da vnesete 
glavno lokalno številko za klic v sili in zatem          . Če je ak�virano fiksno 
klicanje, vpogled v in upravljanje s telefonskimi številkami, shranjenimi 
na kar�ci SIM, nista mogoča. Prav tako ni mogoče pošilja� besedilnih 
sporočil.

Ne sledi
Izberite, ali želite, da spletne strani in aplikacije sledijo vašim podatkom. 
Informacije so shranjene v vašem telefonu kot piškotki. Piškotek je izredno 
majhna datoteka, ki je shranjena na vaši napravi. Vsebuje naslov spletne 
strani in kode, ki jih vaš brskalnik pošilja spletnim stranem vsakič, ko 
obiščete določeno spletno stran. Piškotki običajno ne vsebujejo osebnih 
podatkov ali predstavljajo nevarnos�; so tudi neškodljivi in celo koristni, če 
se vračate na predhodno obiskano spletno stran.

• Povej spletnim stranem in aplikacijam, da ne želim, da mi 
sledijo: zavračanje piškotkov s spletnih strani in aplikacij.

• Povej spletnim stranem in aplikacijam, da želim, da mi sledijo: 
sprejem piškotkov s spletnih strani in aplikacij.

2. Ko zaključite, pri�snite      .

Zasebnost pri brskanju
Internetni brskalniki zbirajo zgodovino in piškotke v zvezi s spletnimi mes�, 
ki ste jih obiskali. V tem meniju lahko izbrišete zgodovino in piškotke.

• Izbriši zgodovino brskanja: pri�snite Izbris za izbris vaše 
zgodovine brskanja.
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• Izbriši piškotke in shranjene podatke: pri�snite Izbris za izbris 
piškotkov.

2. Ko zaključite, pri�snite      .
Beli seznam
Izberite za sprejemanje klicev samo od shranjenih s�kov.
Opozorilo! Če je možnost omogočena in vaš imenik ne vsebuje nobenega 
s�ka, ni možno sprejema� nobenih klicev.
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost        
        Beli seznam.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost        
        Črni seznam.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost        
        Gesla        PIN/PIN2/Koda telefona.

2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite.
3. Ko zaključite, pri�snite      .

Črni seznam
Sestavite lahko črni seznam telefonskih številk, tako da so številke na vašem 
črnem seznamu blokirane in vas ne morejo klica� ali pošilja� sporočil.
Aktiviranje funkcije in dodajanje številk na črni seznam

2. Izberite Aktiviranje.
• Vključeno za ak�viranje funkcije.
• Izključeno za deak�viranje funkcije.

3. Izberite Seznam številk.
4. Izberite Dodaj        Ročno za dodajanje številk ročno.

Ali pri�snite Imenik za dodajanje s�kov iz imenika.
5. Izberite s�k in pri�snite Pogled ali Preklic.
6. Pri�snite Izberi za potrditev.
Nasvet: Za urejanje ali izbris obstoječega vnosa izberite vnos in pri�snite 
Opc.        Uredi/Odkleni.
Če je funkcija ak�virana, lahko dodajate številke neposredno iz dnevnika 
klicev, v tem primeru samo pri�snite Opcije        Blokiraj.

Gesla
Sprememba kode

2. Vpišite obstoječo kodo.
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3. Vpišite novo kodo.
4. Potrdite novo kodo in pri�snite Naprej.
Ponastavitev nastavitev
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Shramba        
        Prostor za shranjevanje USB:

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Zasebnost in varnost.

2. Izberite Ponastavi nastavitve za ponastavitev nastavitev telefona. Vse
spremembe, ki ste jih opravili v nastavitvah telefona, bodo ponastavljene
na privzete nastavitve, toda zasebni podatki (npr. fotografije in sporočila)
in neodvisni podatki ostanejo nespremenjeni. Na kar�co SIM in na
pomnilniško kar�co ponastavitev ne vpliva.

3. Vnesite kodo telefona in pri�snite OK.
Nasvet: Privzeta koda telefona je 1234.

4. Pri�snite Da za potrditev in nadaljevanje ponastavitve.

Ponastavi vse

2. Izberite Ponastavi vse za izbris vseh nastavitev telefona in vsebin, na
primer s�kov, seznamov številk in sporočil (ponastavitev na SIM kar�co
in na pomnilniško kar�co ne vpliva).

3. Vnesite kodo telefona in pri�snite OK.
Nasvet: Privzeta koda telefona je 1234.

4. Pri�snite Da za potrditev in nadaljevanje ponastavitve.

Pomoč
Glejte poglavje Gumb za pomoč, str. 26

Shranjevanje
Prostor za shranjevanje USB
Če omogočite shranjevanje v prostor za shranjevanje USB, omogočite dostop 
do datotek na vašem telefonu računalniku ali napravi, priključeni prek USB kabla.

• Enabled
• Disabled

2. Pri�snite Izberi za potrditev.

Medijski pomnilnik
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2. Preverite količino prostora, ki ga uporablja posamezna kategorija 
         datotek, in pri�snite Odpri aplikacijo za ak�viranje povezane aplikacije.
3. Naslednje menijske postavke so vidne samo, če je vložena pomnilniška 
         kar�ca:

• Privzeta medijska lokacija za nastavitev lokacije, kamor bodo 
privzeto shranjene vse predstavnostne datoteke. Obstoječi podatki 
bodo ostali na njihovih trenutnih lokacijah.
Nasvet: Če je privzeta lokacija shranjevanja nastavljena na 
pomnilniško kar�co, so vse fotografije in videi, zaje� prek telefona, 
shranjeni v mapo DCIM/Kamera na pomnilniški kar�ci.

• Formatiraj SD kartico za izbris vseh podatkov, shranjenih na SD 
kar�ci, kot so glasba in fotografije. Pri�snite Formatiraj za potrditev.

POMEMBNO!
Prosimo, upoštevajte, da je ta postopek nepovraten, zato se 
prepričajte, ali ste shranili vse želene datoteke na drug 
pomnilnik, preden nadaljujete.

• Izvrzi SD kartico za varno odstranitev SD kar�ce. Pri�snite Izvrzi za 
potrditev.
Opozorilo! Ko kar�co izvržete, ne boste mogli več dostopa� v 
vsebino na SD kar�ci.

4. Ko zaključite, pri�snite      .

Naprava
Podatki o napravi
Oglejte si podatke o vašem telefonu.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Naprava        Podatki o napravi:
• Telefonska številka: za prikaz vaše lastne telefonske številke.
• Model: prikaz modela vašega telefona.
• Programska oprema: glavni operacijski sistem.
• Posodobitev programske opreme: za ročno preverjanje 

razpoložljivos� posodobitev programske opreme in izvedbo 
posodobitve. Ko je na voljo nova sistemska programska oprema, se 
prikaže sporočilo z obves�lom. Izberite ga za začetek prenosa. 
Trajanje prenosa je lahko različno in je odvisno od internetne 
povezave. Priporočamo, da vedno posodobite napravo na najnovejšo 
različico programske opreme za zagotovitev op�malnega delovanja 
in uporabo najnovejših izboljšav. 
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Za izvedbo posodobitve morate vzpostavi� podatkovno povezavo 
s programsko strojno opremo prek storitve over-the-air (FOTA). 
Navodila za ak�viranje podatkovne povezave poiščite v poglavju 
Mobilno omrežje in podatki, str. 53 ali Wi-Fi, str. 56. 

• Več informacij: za več informacij o vaši napravi in njeni programski 
opremi.

• Pravne informacije: za ogled pogojev in določil glede licenc na 
vašem telefonu.

Prenosi
Oglejte si prenesene datoteke z interneta ali e-poštnih sporočil.
Baterija
Oglejte si stanje napolnjenos� baterije in vključite način varčevanja z baterijo.

Trenutna raven
Prikaže preostalo napolnjenost baterije.

Način varčevanja z energijo
Ko ga vključite, način varčevanja z baterijo podaljšuje življenjsko dobo baterije. 
Za potrebe varčevanja so nekatere funkcije izključene, na primer podatki o 
telefonu, Bluetooth in geolokacijske povezave. Če je način ak�viran, je 
prikazana ikona      v statusni vrs�ci.prikazana ikona      v statusni vrs�ci.
1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Naprava        Baterija        Način 
         varčevanja z energijo.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Naprava        Baterija        Vklop 
        samodejno.

2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite.
3. Ko zaključite, pri�snite      .

Samodejni vklop načina varčevanja z energijo
Nastavite način varčevanja z energijo na samodejni vklop, ko raven 
napolnjenos� baterije doseže določeno raven.

2. Nastavite raven napolnjenos� baterije, pri kateri naj se ak�vira način 
         varčevanja z energijo.
3. Ko zaključite, pri�snite      .

Račun
Račun KaiOS
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Račun KaiOS zagotavlja preverjanje pristnos� za storitve KaiOS. Račun preverja 
pristnost uporabnika in naprave in omogoča dostop do funkcij, na primer 
daljinskega upravljanja naprav in dodatnih storitev. Za oblikovanje računa sta 
zahtevana e-poštni naslov in geslo. Uporabnik mora preveri� e-poštni naslov 
prek e-poštne povezave, ki je poslana med potekom oblikovanja računa. Račun 
ni ustvarjen, dokler ta e-poštni naslov ni preverjen. Z nadaljevanjem postopka 
ustvarjanja računa se strinjate s pogoji in z obves�lom o varovanju zasebnos�.

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Račun        Račun KaiOS:

1. Pri�snite      Meni        Nastavitve        Račun        Zaščita pred tatvino:

2. Ustvari račun: za oblikovanje novega računa. 
Če že imate račun, pojdite na .

3. Pri�snite Sprejmi za sprejem pogojev in obves�la o varstvu zasebnos�.
4. Vpišite Ime računa, ki mora bi� v obliki veljavnega -poštnega naslova, in 
         označite, da ste stari več kot 13 let, nato pri�snite Naprej.
5. Vpišite Geslo in Potrdi geslo, nato pri�snite Naprej.
6. Vpišite svoj rojstni datum in spol (izbirno) in pri�snite Naprej.
7. Vaš KaiOS račun je zdaj ustvarjen, na vpisan e-poštni naslov pa je poslano 
         potrditveno e-poštno sporočilo. Po navodilih v tem e-poštnem sporočilu 
         potrdite svoj e-poštni naslov.

- – –
8. Prijavi se: za prijavo, če že imate račun za ta telefon.
9. Vpišite Ime računa in Geslo in pri�snite Prijavi se.

Opozorilo! Pri�snite Pozabljeno geslo, če že imate račun, vendar ste 
pozabili geslo.

10. Ko zaključite, pri�snite       .

Zaščita pred tatvino
Funkcija zaščite pred tatvino vam omogoča, da telefon zaklenete in izbrišete 
podatke daljinsko, če je telefon ukraden ali ga izgubite.

2. Izberite Vključeno, da omogočite sporočilo oz. Izključeno, da ga 
         onemogočite.

Opozorilo! Če je omogočena funkcija zaščite pred tatvino, morate za 
njeno izključitev vnes� svoje KaiOS geslo.

3. Ko zaključite, pri�snite       .
S katerim koli spletnim brskalnikom vstopite na stran 
h�ps://services.kaiostech.com/an�the�/ in ak�virajte zaporo in izbrišite 
izgubljeni ali ukradeni telefon.
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Dodatne funkcije

Prikaz statusnih simbolov
Moč signala Ni pokritos� z omrežjem

Ak�ven alarm Prenos podatkov

Samo vibriranje Raven napolnjenos� baterije

Tiho Ak�virano preusmerjanje klicev

Sprejeto glasovno sporočilo Bluetooth vključen, viden 
drugim

Obves�lo (zgrešeni klic, 
novo sporočilo itd....)

Bluetooth vključen, ni viden 
drugim

Slušalke priključene Bluetooth priključen

Način letala ak�viran Način varčevanja z energijo 
ak�viran

Prikaz glavnih simbolov
Polnilnik priključen Polnilnik odstranjen

Napaka Poizvedba

Opozorilo Končano (potrjeno)

V obdelavi, počakajte Napolnjenost baterije nizka

Klic z gumbom za pomoč

Navodila za varno uporabo

POZOR
Naprava in pribor lahko vsebujeta drobne dele. Vso opremo hranite izven dosega majhnih 
otrok. Električni adapter deluje kot izklopna naprava med napravo in električnim 
omrežjem. Omrežna v�čnica se mora nahaja� blizu opreme in mora bi� enostavno 
dostopna.

Omrežne storitve in stroški
Naprava je odobrena za uporabo v omrežjih 4G LTE FDD 1 (2100), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900 
MHz), 20 (800) MHz , WCDMA 1 (2100) & 8 (900), B2 (1900) MHz, GSM 900/1800/1900 
MHz. Za uporabo naprave morate skleni� naročniško razmerje s ponudnikom storitve.
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Uporaba omrežnih storitev lahko povzroči nastanek stroškov za podatkovni promet. 
Nekatere funkcije naprave zahtevajo podporo iz omrežja in se boste zato morda morali naroči� 
nanje.

Delovno okolje
Upoštevajte zakone in predpise, ki veljajo na območju, kjer napravo uporabljate ter napravo 
vedno izključite, če je njena uporaba prepovedana ali lahko povzroči motnje ali nevarnos�. 
Napravo uporabljajte samo v običajnem uporabniškem okolju.

Deli naprave so magnetni. Naprava lahko privlači kovinske predmete. Ne hranite kreditnih 
kar�c ali drugih magnetnih medijev v bližini naprave. Podatki, ki so shranjeni na njih, se lahko 
izbrišejo.

Medicinska oprema
Uporaba opreme, ki prenaša radijske signale, na primer mobilnih telefonov, lahko mo� 
neustrezno zaščiteno medicinsko opremo. Glede tega, ali je oprema ustrezno zaščitena 
pred zunanjimi radijskimi signali in v primeru, če imate glede tega vprašanja, se posvetujte 
z zdravnikom ali proizvajalcem opreme. Če so v zdravstvenih ustanovah nameščena 
opozorila, da morate izključi� napravo, opozorila upoštevajte. Bolnišnice in druge 
zdravstvene ustanove včasih uporabljajo opremo, ki je občutljiva na zunanje radijske 
signale.

Vgrajeni medicinski pripomočki
Za preprečevanje možnih motenj priporočajo proizvajalci takih medicinskih pripomočkov 
najmanjši razmak 15 cm med brezžično napravo in medicinskim pripomočkom. Osebe, ki 
nosijo tak pripomoček, morajo upošteva� naslednje:
• Brezžična naprava naj bo vedno več kot 15 cm oddaljena od medicinskega 
 pripomočka.
• Telefona ne smejo nosi� v prsnem žepu.
• Prisloni� brezžično napravo na uho na nasprotni strani od medicinskega 
 pripomočka.
Če iz katerega koli razloga domnevate, da se pojavljajo motnje, takoj izključite telefon. Če 
imate vprašanja glede uporabe brezžične naprave skupaj z vstavljenim medicinskim 
pripomočkom, se posvetujte z zdravnikom.

Območja z nevarnostjo eksplozije
Vedno izključite napravo, če se nahajate na območju, kjer obstaja nevarnost eksplozije. 
Upoštevajte vse znake in navodila. Nevarnost eksplozije se pojavlja na krajih, kjer je običajno 
zahtevano, da ugasnete avtomobilski motor. Na takih krajih lahko iskre povzročijo eksplozijo 
ali požar, ki lahko vodi v telesne poškodbe ali celo smrt.

Izključite napravo na bencinskih črpalkah in na vseh podobnih mes�h s črpalkami za gorivo 
ali za popravilo avtomobilov.

Upoštevajte prepovedi in omejitve uporabe radijske opreme v bližini krajev, kjer se prodaja 
in skladišči gorivo, v bližini kemičnih tovarn in krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Območja z nevarnostmi eksplozije so pogosto – vendar ne vedno – jasno označena. To velja 
tudi za podpalubja na ladjah; prevoz ali skladiščenje kemikalij; vozila na tekoča goriva (na 
primer propan ali butan); območja, kjer se v zraku nahajajo kemikalije ali delci, na primer 
prah, žitni prah ali kovinski prah.
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Litij-ionska baterija
Ta naprava vsebuje li�j-ionsko baterijo. Nepravilno ravnanje z baterijo lahko povzroči požar 
in opekline.

POZOR
Nevarnost eksplozije, če je baterija nepravilno zamenjana. Za zmanjšanje nevarnos� 
požara ali opeklin baterije ne razstavljajte, zdrobite, luknjajte, povzročite kratek s�k med 
kontak�, je izpostavite zunanjim temperaturam nad 60 °C ali je vrzite v ogenj ali v vodo. 
Odslužene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu z veljavnimi predpisi ali navodili, 
ki so priložena izdelku.

Zaščitite sluh
Ta naprava je bila tes�rana v skladu z zahtevano ravnijo zvočnega tlaka, določeno v s 
standardi EN 50332-1 in/ali EN 50332-2.

POZOR
Prevelika izpostavljenost glasnim zvokom lahko povzroči poškodbe sluha. 
Izpostavljenost glasnim zvokom med vožnjo lahko mo� vašo pozornost in 
povzroči prometno nezgodo. Poslušajte s slušalkami na zmerni nastavitvi 
glasnos� in ne držite naprave tesno ob ušesu, ko uporabljate zvočnik.

Klici v sili
POMEMBNO!
Mobilni telefoni uporabljajo radijske signale, omrežje mobilnih telefonov, zemeljsko 
omrežje in uporabniško programirane funkcije. To pomeni, da povezava ni zajamčena v 
vseh okoliščinah. Zato se nikoli ne zanašajte na mobilni telefon v primeru zelo nujnih 
klicev, na primer v nevarnos� ali v sili.

GPS/Funkcije na osnovi lokacije
Nekatere naprave zagotavljajo funkcije, ki delujejo na osnovi GPS/lokacije. Funkcija 
določanja lokacije je na voljo “takšna, kot je”. Glede natančnos� tako pridobljenih 
podatkov o lokaciji ne dajemo nobenega jamstva ali zagotovila. Uporabo podatkov na 
osnovi lokacije v napravi lahko spremljajo prekinitve in napake in je lahko dodatno odvisna 
od razpoložljivos� omrežne storitve. Upoštevajte tudi, da je lahko funkcionalnost slabša ali 
onemogočena v določenih okoljih, na primer v notranjos� stavb ali na območjih v bližini 
zgradb.

POZOR
Ne uporabljajte GPS funkcije na način, ki vas lahko mo� med vožnjo.
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Vozila
Radijski signali lahko vplivajo na elektronske sisteme v motornih vozilih (na primer 
elektronsko vbrizgavanje goriva, BAS zavore, samodejno nadzorovanje vožnje, sistemi zračnih 
blazin), ki niso bili pravilno nastavljeni ali niso ustrezno zaščiteni. Glede dodatnih informacij 
o vašem vozilu in dodatni opremi se obrnite na proizvajalca ali njegovega predstavnika.

Ne hranite ali prevažajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi skupaj s to napravo 
ali njenim priborom. Za vozila z zračnimi blazinami: Upoštevajte, da se zračne blazine 
napolnijo z zrakom s precejšnjo silo.

Ne postavljajte predmetov, vključno s fiksno ali prenosno radijsko opremo, v območje nad 
zračno blazino ali v območje, kamor se lahko odpre. Če je oprema mobilnega telefona 
nepravilno nameščena in se sproži zračna blazina, lahko to povzroči hude telesne poškodbe.

Napravo je prepovedano uporablja� med letom. Izključite jo, preden se vkrcate na letalo. 
Uporaba brezžičnih telekomunikacijskih naprav v letalu lahko predstavlja nevarnost in mo� 
njegove telekomunikacije. Lahko je tudi nezakonita.

Zaščitite svoje osebne podatke
Zašči�te svoje osebne podatke in preprečite uhajanje ali zlorabo občutljivih podatkov
• Med uporabo naprave varnostno kopirajte pomembne podatke.
• Ko napravo prenehate uporablja�, kopirajte vse podatke in nato ponastavite napravo, 

da preprečite zlorabo vaših osebnih podatkov.
• Zelo natančno preberite zaslone z dovoljenji, ko nalate različne aplikacije. Bodite še 

posebej pazljivi pri aplikacijah, ki imajo dostop do mnogih funkcij ali do velike količine 
vaših osebnih podatkov.

• Redno preverjajte znake morebitne neodobrene ali sumljive uporabe vaših računov. 
Če odkrijete znak zlorabe vaših osebnih podatkov, se obrnite na ponudnika storitve ali 
spremenite podatke o računu.

• Če telefon izgubite ali če vam ga ukradejo, zamenjajte gesla vaših računov, da zašči�te 
svoje osebne podatke.

• Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov in zaklenite svojo napravo z vzorcem, geslom 
ali PIN kodo.

Zlonamerna programska oprema in virusi
Za zaščito naprave pred zlonamerno programsko opremo in virusi upoštevajte naslednje 
nasvete za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do okvar ali izgube podatkov, ki jih 
garancijske storitve morda ne pokrivajo.
• Ne prenašajte neznanih aplikacij.
• Ne obiskujte spletnih mest, ki niso vredna zaupanja.
• Izbrišite sumljiva sporočila ali e-pošto od neznanih pošiljateljev.
• Nastavite geslo in ga redno spreminjajte.
• Izključite brezžične funkcije, na primer Bluetooth, če jih ne uporabljate.
• Če se naprava vede neobičajno, zaženite pro�virusni program in preverite morebitno 

okužbo.
• Zaženite pro�virusni program na napravi, preden zaženete na novo naložene aplikacije 

in datoteke.
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• Ne spreminjajte nastavitev registra oz. ne spreminjajte operacijskega sistema naprave.

Nega in vzdrževanje
Vaša naprava je tehnično zelo napreden izdelek, zato morate z njim ravna� s kar največjo 
skrbjo. Nepravilno ravnanje lahko izniči veljavnost garancije.

• Zašči�te napravo pred vlago. Dež, sneg, zračna vlaga in vse vrste tekočin lahko vsebujejo 
elemente, ki povzročajo korozijo elektronskih tokokrogov. Če se naprava zmoči, morate 
takoj izključi� telefon, odstrani� baterijo in počaka�, da se naprava popolnoma posuši, 
preden baterijo ponovno vstavite.

• Ne uporabljajte oz. hranite naprave v prašnem, umazanem prostoru. Premični deli 
naprave in elektronske komponente se lahko poškodujejo.

• Ne hranite naprave na vročih krajih. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo 
elektronske opreme, poškodujejo baterije in izobličijo ali stopijo nekatere plas�čne dele.

• Ne hranite naprave na mrzlih krajih. Ko se naprava segreje do normalne temperature, se 
znotraj naprave lahko tvori kondenz in poškoduje elektronske tokokroge.

• Ne poskušajte odpre� naprave na noben drug način kot na način, opisan tukaj.
• Ne stresajte naprave in pazite, da ne pade na tla. Če z napravo ravnate grobo, se lahko 

poškodujejo tokokrogi in precizni mehanski deli.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte močnih kemičnih čis�l.
• Naprave ne razstavljajte, odprite, zdrobite, upognite, deformirajte, preluknjajte ali je 

razrežite.
• Naprave ne spreminjajte ali predelujte, ne poskušajte v baterijo po�sni� različnih 

predmetov, je potopi� v vodo ali druge tekočine, izpostavi� ognju, eksploziji ali drugi 
nevarnos�.

• Baterijo uporabljajte samo za napravo, za katero je predvidena.
• Baterijo uporabljajte skupaj samo s polnilnim sistemom, ki je odobren s standardom 

IEEE-Std-1725. Uporaba neodobrene baterije ali polnilnika je lahko nevarna in lahko 
povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali druge nevarnos�.

• Ne povzročite kratkega s�ka na bateriji in preprečite s�k kovinskih predmetov s 
terminali baterije.

• Zamenjajte baterijo samo z drugo baterijo, ki je odobrena za uporabo za ta sistem v 
skladu s standardom IEEE-Std-1725. Uporaba neodobrene baterije je lahko nevarna in 
lahko povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali druge nevarnos�.

• Z rabljenimi baterijami ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
• Če uporabljajo baterijo otroci, je potrebno otroke nadzorova�.
• Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.
Za naprave, ki kot vir polnjenja uporabljajo USB vhod, morajo navodila za uporabo te 
naprave vključeva� izjavo, da bo naprava priključena izključno na polnilne adapterje s 
cer�fikatom CTIA, na izdelke, ki so opremljeni z oznako USB-IF ali na izdelke, ki so v skladu 
z USB-IF programom skladnos�.

Ta nasvet velja za napravo, baterijo, napajalni adapter in drug pribor. Če telefon ne deluje 
po pričakovanjih, se obrnite na prodajalca glede servisiranja telefona. Ne pozabite na račun 
oz. kopijo računa.
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Garancija
Za ta izdelek velja 24-mesečna garancija oz. za originalni pribor, ki je lahko dobavljen skupaj 
z napravo (npr. baterijo, polnilnik, polnilno postajo ali komplet za prostoročno telefoniranje) 
12-mesečna garancija od datuma nakupa. V malo verjetnem primeru pojava napake v tem 
času se, prosimo, obrnite na prodajalca. Za zagotovitev storitve ali podpore v garancijski 
dobi je zahtevan dokaz o nakupu.

Ta garancija ne velja za okvare ali napake, katerih vzrok je nezgoda, vdor tekočine, 
nepravilno ravnanje, nenormalna uporaba, opus�tev vzdrževanja ali katerakoli druga 
okoliščina na strani uporabnika. Nadalje ta garancija ne velja za napake ali okvare, ki jih 
povzroči nevihta ali nihanja v električni napetos�. Kot poseben varnostni ukrep priporočamo, 
da med nevihtami izklopite napravo iz omrežja.

Upoštevajte, da je to prostovoljno jamstvo proizvajalca, ki zagotavlja dodatne pravice 
končnim uporabnikom, vendar ne vpliva na njihove zakonske pravice.

Ta garancija ne velja, če so v uporabi baterije, ki niso originalne DORO baterije.

Specifikacije
Omrežni pasovi (MHz) 
[najvišja radijsko-
frekvenčna moč/dBm]:
2G GSM 850 [33], 900 [33],

1800 [30], 1900 [30]
3G UMTS 1 (2100) [24], 2 (1900) [24],

8 (900) [24]
4G LTE FDD 1 (2100) [24], 3 (1800) [24], 7 (2600) [24],

8 (900) [24], 20 (800) [24]
Wi-Fi (MHz) [najvišja 
radijsko-frekvenčna 
moč/dBm]:

WLAN IEEE 802.11 b/g/n, (2412 - 2472) [15]

Bluetooth (MHz) 
[najvišja radijsko-
frekvenčna moč/dBm]:

4.1, (2402 - 2480) [10]

GPS sprejemnik: Kategorija 3
Operacijski sistem: KaiOS 2.5
Velikost kartice SIM: micro-SIM (3FF)
Mere: 109 mm x 57 mm x 21 mm
Teža: 124 g (vključno z baterijo)
Baterija: 3,7 V / 1350 mAh li�j-ionska baterija
Delovna temperatura 
okolice

Najmanj: 0 °C (32 °F)
Največ: 40 °C (104 °F)

Temperatura okolice 
za polnjenje

Najmanj: 0 °C (32 °F)
Največ: 40 °C (104 °F)

Temperatura za 
shranjevanje

Najmanj: -20 °C (-4 °F)
Največ: 60 °C (140 °F)
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Avtorske pravice in druga obvestila
Bluetooth® je zaščitena blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.

vCard je blagovna znamka podjetja Internet Mail Consor�um.

eZiType™ je blagovna znamka Zi Corpora�on.

Wi-Fi je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka Wi-Fi Alliance.

microSD je blagovna znamka podjetja SD Card Associa�on.

Java, J2ME in vse druge na Javi zasnovane oznake so blagovne znamke ali zaščitene 
blagovne znamke podjetja Sun Microsystems, Inc. v ZDA in v drugih državah.

Vsebina tega dokumenta je na voljo "takšna, kot je". Razen kot je določeno v veljavnih 
zakonih, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, vključno z, vendar ne 
omejeno na, predpisano jamstvo o trgovski kakovos� in ustreznos� za določen namen, so 
navedbe v tem priročniku točne, zanesljive in vsebinsko celovite. Doro si pridržuje pravico 
do revizije tega dokumenta ali do njegovega umika kadarkoli brez vnaprejšnjega obves�la.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, 
logo�p YouTube, Picasa in Android so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke 
podjetja Google LLC.

Ta izdelek ima licenco v okviru patentnega por�elja MPEG-4 visual in AVC za osebno in 
nekomercialno rabo s strani potrošnika za (i) kodiranja videa v skladu z MPEG-4 vizualnim 
standardom ("MPEG-4 video") ali AVC standardom ("AVC video") in/ali (ii) dekodiranje 
MPEG- 4 ali AVC videa, ki je bil kodiran s strani potrošnika v zasebne in nekomercialne 
namene in/ali je bil pridobljen od ponudnika videa z licenco MPEG LA z namenom zagotovi� 
MPEG-4 in/ali AVC video. Za nobeno drugo uporabo ni podeljena ali predvidena nobena 
druga licenca. Dodatne informacije vključno z informacijami v zvezi s promocijsko, interno 
in komercialno rabo in licenciranjem so na voljo pri MPEG LA, L.L.C. Glejte 
www.mpegla.com. MPEG Layer-3 tehnologija za dekodiranje zvoka z licenco Fraunhofer IIS 
in Thomson.
Druga imena izdelkov in podje�j, ki so navedena v teh navodilih, so lahko blagovne znamke 
njihovih lastnikov.

Pridržujemo si pravice, ki tukaj niso izrecno omenjene. Vse druge blagovne znamke so 
lastnina njihovih lastnikov.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje ustrezni zakon in pod nobenim pogojem ne bo Doro ali 
kateri koli njegov dajalec licence odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali 
katero koli drugo, kakorkoli povzročeno posebno, naključno, posredno ali neposredno škodo.

Doro ne nudi garancije in ne prevzema odgovornos� za funkcionalnost, vsebino ali podporo 
uporabniku za aplikacije drugega proizvajalca, ki so na voljo z vašo napravo. Z uporabo 
aplikacije sprejemate, da je aplikacija na voljo takšna, kot je. Doro ne nudi zagotovil, ne 
nudi garancije in ne prevzema odgovornos� za funkcionalnost, vsebino ali podporo 
uporabniku s strani aplikacij drugega proizvajalca, ki so na voljo z vašo napravo.
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Avtorske pravice za vsebino
Nepooblaščeno kopiranje z avtorskimi pravicami zaščitenega gradiva je v nasprotju z zakonom 
o avtorskih pravicah v ZDA in drugih državah. Ta naprava je namenjena izključno kopiranju 
gradiva brez avtorskih pravic, gradiva, pri katerem ste lahko lastnik avtorskih pravic vi ali 
gradiva, za katerega imate zakonito pooblas�lo ali dovoljenje za kopiranje. Če ste v dvomih 
glede vaših pravic do kopiranja določenega gradiva, se obrnite na svojega pravnega svetovalca.

Odprto kodne licence
Upravičeni ste do prejema kopije izvorne kode programske opreme, ki je licencirana z odprto 
kodno licenco, ki vam daje pravico do prejema izvorne kode za to programsko opremo (na 
primer GPL ali LGPL) na ustreznem mediju ob plačilu administra�vne pristojbine, ki pokriva 
stroške Doro AB za upravljanje distribucije in strošek za medije. To zahtevo naslovite na Doro 
AB, Open Source So�ware Opera�ons, Magistratsvagen 10, SE 226 43 Lund, Švedska. Zahteva 
bo veljavna, če bo izdana v roku treh (3) let od datuma distribucije tega izdelka s strani Doro 
AB oz. v primeru kode z licenco v okviru GPL v3 v času zagotavljanja nadomestnih delov ali 
poprodajne podpore za ta model izdelka s strani podjetja Doro AB.

Združljivost s slušnimi pripomočki
Opozorilo! Za združljivost s slušnim pripomočkom izključite povezavo z Bluetoothom.

Ta telefon je združljiv s slušnimi pripomočki. Združljivost s slušnimi pripomočki ni jamstvo, da 
bo določen slušni pripomoček deloval z določenim telefonom. Mobilni telefoni vsebujejo 
radijske oddajnike, ki lahko mo�jo delovanje slušnega pripomočka. Ta telefon je bil preizkušen 
za uporabo s slušnimi pripomočkih v skladu z nekaterimi brezžičnimi tehnologijami, ki jih 
uporablja, vendar lahko obstajajo brezžične tehnologije, ki še niso bile preizkušene za uporabo 
s slušnimi pripomočki.
Za preverjanje, ali določen slušni pripomoček ustrezno deluje s tem telefonom, ju preizkusite 
pred nakupom enega ali drugega.
Standard za združljivost pripomočkov za poslušanje vključuje dve vrs� ocen:

• M: Za uporabo vašega slušnega pripomočka v tem načinu morate vaš slušni pripomoček 
nastavi� na "M-način" ali na akus�čni način ter postavi� sprejemnik telefona v bližino 
vgrajenega mikrofona v slušnem pripomočku. Za najboljši rezultat poskusite spreminja� 
položaj telefona glede na slušni pripomoček—na primer, če postavite sprejemnik 
nekoliko nad ušesom, lahko to izboljša delovanje slušnih pripomočkov z mikrofoni, ki 
se nahajajo blizu ušesa.

• T: Za uporabo vašega slušnega pripomočka v tem načinu morate vaš slušni pripomoček 
nastavi� na "T-način" ali na telecoil način (vsi slušni pripomočki nimajo tega načina). Za 
najboljši rezultat poskusite spreminja� položaj telefona glede na slušni pripomoček—na 
primer, če postavite sprejemnik nekoliko pod ali pred uho, lahko to izboljša delovanje 
slušnega pripomočka.

Vaša naprava ustreza oceni ravni M4/T4.
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Specifična stopnja absorpcije (SAR)
Ta naprava ustreza mednarodnim varnostnim zahtevam glede izpostavljenos� radijskim 
valovom. Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovana je tako, da ne 
presega omejitev za izpostavljenost radijskim valovom (radijskemu frekvenčnemu 
elektromagnetnemu polju), ki jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene 
organizacije ICNIRP (Mednarodni komite za varstvo pred neionizirajočim radijskim sevanjem).
Smernice za izpostavljenost radijskim valovom uporabljajo merilno enoto, znano kot 
Specifična stopnja absorpcije ali SAR. Omejitev SAR za mobilne naprave je 2 W/kg, izračunano 
v povprečju na 10 gramov tkiva, in vključuje precejšnjo varnostno rezervo, ki je namenjena 
zagotavljanju varnos� vseh ljudi ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Tes�ranja SAR se opravljajo z uporabo standardnih obratovalnih položajev z napravo, ki 
oddaja z najvišjo možno deklarirano zmogljivostjo v vseh preizkušenih frekvenčnih pasovih. 
Najvišje vrednos� SAR v skladu s smernicami ICNIRP na tem modelu naprave so:

SAR glave: 1,16 W/kg
SAR telesa: 1,63 W/kg
Pri normalni uporabi so vrednos� SAR za to napravo precej pod zgoraj navedenimi 
vrednostmi. Vzrok je v tem, ker je zaradi učinkovitos� sistema in za zmanjšanje motenj v 
omrežju izhodna moč vaše mobilne naprave samodejno znižana, če za klic ni zahtevana njena 
polna moč. Čim nižja je izhodna moč naprave, tem nižja je njena vrednost SAR.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF pri uporabi ob glavi ali pri oddaljenos� 
najmanj 0,5 cm od telesa. Če je za nošenje naprave v uporabi torbica, pasna zaponka ali 
druga vrsta nosilca, ta ne sme vsebova� kovine in mora zagotavlja� najmanj zgoraj navedeno 
oddaljenost od telesa.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ugotavlja, da trenutna znanstvena dognanja ne 
kažejo na potrebo po posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite 
zmanjša� svojo izpostavljenost, priporočajo, da omejite uporabo ali uporabite pribor za 
prostoročno uporabo, ki bo omogočil ustrezno oddaljenost naprave od vaše glave in telesa.

Pravilno ravnanje z odsluženimi izdelkom
(Odpadna električna in elektronska oprema)
(Velja za države s sistemom ločevanja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, opremi ali v dokumentaciji označuje, da naprave ali njene elektronske 
opreme (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ni dovoljeno odvreči med druge gospodinjske 
odpadke. Za preprečevanje možnih škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov ločite to opremo od drugih vrst odpadkov in jo 
predajte v recikliranje ter s tem doprinesite k trajnostni ponovni rabi naravnih virov. 
Gospodinjstva se lahko glede lokacije in varnega odlaganja izdelka za okolje in reciklažo bodisi 
obrnejo na prodajalca, kjer so ta izdelek kupila, ali na ustrezen lokalni urad. Poslovni 
uporabniki se morajo obrni� na dobavitelja in preveri� pogoje in določila v pogodbi o nakupu. 
Tega izdelka in njegovega elektronskega pribora ni dovoljeno odlaga� skupaj z drugimi vrstami
komercialnih oz. industrijskih odpadkov. Ta izdelek je v skladu z Ros standardom.
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Pravilno ravnanje z odsluženimi baterijami v tem izdelku
(Velja za države s sistemom ločevanja odpadkov)

Oznake na bateriji, v navodilih in na embalaži označujejo, da baterije v tem izdelku ne 
smete odlaga� skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Če je tako označeno, kemični 
simboli Hg, Cd ali Pb označujejo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec nad 
referenčnimi vrednostmi, predpisanimi z EU direk�vo 2006/66. Če z odsluženimi baterijami 
ne ravnate pravilno, lahko te snovi povzročijo nevarnost za zdravje človeka ali okolje.
Za zaščito naravnih virov in za spodbujanje ponovne rabe materialov in surovin ločite 
baterije od drugih vrst odpadkov in jih predajte v recikliranje v okviru sistema brezplačnega 
vračanja baterij za recikliranje.

Izjava o skladnosti
S tem Doro izjavlja, da je radijska oprema vrste DSB-0190 (Doro 7060) v skladu z 
direk�vama: 2014/53/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnos� je na voljo 
na naslednjem spletnem naslovu: www.doro.com/dofc.
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