Pametni telefon Cat® B15Q
Uporabniški priročnik

Pred uporabo si prosim pozorno preberite
Varnostne napotke
Pozorno si prosim preberite varnostne napotke, da boste svoj mobilni telefon znali
pravilno uporabljali.
Kljub temu, da gre za trpežno napravo, poskusite svoj mobilni telefon zaščititi
pred udarci, metanjem in padanjem, ga ne izpostavljajte visokemu pritisku, ne
prepogibajte in ne luknjajte.
Svojega mobilnega telefona ne uporabljate v vlažnem okolju, kot je (npr. kopalnica).
Telefona ne namakajte namenoma in ga ne perite v tekočini.
Mobilnega telefona ne vklapljajte, če je na danem mestu uporaba telefonov
prepovedana oziroma če lahko le-ta povzroči moteč vpliv ali druge nevarne okoliščine.
Mobilnega telefona ne uporabljajte medtem, ko vozite.
Upoštevajte vsa pravila in predpise v bolnicah in drugih zdravstvenih ustanovah. V
bližini medicinskih naprav telefon izklopite.
Mobilni telefon prav tako izklopite na letalu, saj lahko povzroči motnje pri napravah za
vodenje letala.
Mobilni telefon izklopite v bližini visoko preciznih elektronskih naprav, saj lahko
negativno vpliva na njihovo delovanje.
Mobilnega telefona niti njegove opreme ne poskušajte razstavljati. Telefon lahko
vzdržujejo in popravljajo samo za to usposobljene osebe.
Svojega mobilnega telefona niti njegove opreme ne hranite v omaricah, predalih ali
škatlah z močnim elektromagnetnim poljem.
V bližino mobilnega telefona ne odlagajte nobenih magnetnih podatkovnih nosilcev.
Sevanje, ki ga telefon oddaja, bi lahko povzročilo izbris podatkov s teh medijev.
Mobilnega telefona ne odlagajte na mestih z visoko temperaturo in ga ne uporabljajte
v okolju s prisotnostjo vnetljivih plinov (npr. bencinske črpalke).
Svoj mobilni telefon in njegovo opremo shranjujte izven dosega otrok. Ne dovolite
otrokom brez nadzora uporabljati Vaš mobilni telefon.
Da bi se izognili tveganju eksplozije, uporabljajte samo predpisane baterije in polnilce.

Spoštujte vse zakone in predpise, ki so povezani z uporabo brezžičnih naprav. Pri
uporabi svoje brezžične naprave spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih ljudi.
Mobilnega telefona ne uporabljajte na letalu, v bolnišnicah, na bencinskih črpalkah
niti v avtoservisnih delavnicah.
Osebe z medicinskimi vsadki (srčni spodbujevalnik, inzulinska črpalka ipd.) morajo
poskrbeti, da je razdalja med mobilnim telefonom in vsadkom ves čas vsaj 15 cm in
med telefoniranjem mobilni telefon držati na strani, ki je od vsadka bolj oddaljena.
Pri uporabi USB kabla se točno držite ustreznih navodil iz tega priročnika, drugače
lahko pride do poškodb vašega mobilnega telefona ali osebnega računalnika.

Pravna opozorila
© 2014 Caterpillar. Vse pravice pridržane.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, pripadajoči logotipi, trgovski imeni „Caterpillar Yellow“,
„Power Edge“ in korporativne ter izdelčne znamke, ki so navedeni v tem priročniku, so
blagovne znamke družbe Caterpillar in jih brez soglasja ni dovoljeno uporabljati.
Bullitt Mobile Ltd. je imetnik licence za podjetje Caterpillar Inc.
Blagovne znamke podjetja Bullitt Mobile Ltd. in tretjih oseb so last njihovih
pripadajočih lastnikov.
Brez predhodnega pisnega soglasja družbe Caterpillar, Inc. ni dovoljeno na nikakršen
način reproducirati niti razmnoževati nobenega dela tega dokumenta v nobeni obliki in
z nobenim pripomočkom.
Na izdelku, opisanem v tem priročniku, je morda naložena programska oprema, ki je
zaščitena z avtorskim pravom oziroma je predmet licence. Stranke ne smejo na noben
način reproducirati, distribuirati, spreminjati, dekompilirati, razčlenjevati, dešifrirati,
pridobivati, ponovno graditi niti oddajati v najem omenjene programske ali strojne
opreme niti je ne smejo nadalje dodeljevati ali zanjo naknadno podeljevati licence,
razen če so podobne omejitve drugače opredeljene z veljavno zakonodajo ali pa
tovrstna dejanja odobri imetnik zadevnih licenčnih avtorskih pravic.

Opozorilo
Nekatere tukaj opisane funkcije izdelka in njegove opreme so odvisne od nameščene
programske opreme, zmogljivosti in nastavitev lokalnega omrežja in niso nujno
omogočene ali pa so lahko omejene s strani lokalnih operaterjev oziroma ponudnikov
omrežnih storitev. Zato spodaj navedeni opisi kupljenemu izdelku in pripadajoči
opremi morda ne ustrezajo popolnoma.
Proizvajalec si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila in odgovornosti spremeni
ali popravi kakršnekoli podatke oziroma specifikacije, ki so navedeni v tem priročniku.
Proizvajalec ne nosi odgovornosti za legitimnost in kakovost kakršnihkoli produktov,
ki so s pomočjo tega mobilnega telefona naloženi na splet ali z le-tega preneseni, kar
vključuje predvsem besedila, slike/fotografije, glasbo, filme in nevgrajeno programsko
opremo zaščiteno z avtorskimi pravicami. , nikakor pa na našteto ni omejeno. Vsakršne
posledice zaradi namestitve ali uporabe omenjenih proizvodov na tem mobilnem
telefonu bo moral nositi uporabnik sam.

JAMSTVO
Vsebina tega priročnika je posredovana „takšna kot je“. Razen v primerih, kjer je
to drugače opredeljeno z veljavno zakonodajo, z naslova natančnosti, zanesljivosti
oziroma vsebine tega priročnika ne izhajajo nobena neposredna ali implicitna jamstva,
kar vključuje implicitna jamstva tržne kakovosti in ustreznosti za določen namen.
Proizvajalec naprave v največji meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, odklanja
odgovornost za posebno, naključno, posredno in posledično škodo, izgubo dobička,
posla, dohodka, podatkov, dobrega imena in pričakovanih prihrankov.

Predpisi za uvoz in izvoz
Stranke morajo spoštovati veljavno zakonodajo in uredbe, ki se nanašajo izvoz in uvoz, in
pridobiti vsa nujno potrebna dovoljenja in licence za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz proizvoda,
opisanega v tem priročniku, vključno z navedeno programsko opremo in tehničnimi podatki.
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Pametni telefon Cat® B15Q
Aparat ponuja zaščito po standardu IP67 (boljša odpornost na prah, vlago in udarce po
navedenem standardu), pod pogojem da so vsi priključki in zadnji pokrov nepoškodovani
in zaprti v skladu s priloženimi navodili. Zaščita IP67 ne pomeni popolne vodotesnosti ali
zrakotesnosti, zato odsvetujemo izpostavljanje aparata tekočini! Zaradi nenadne ohladitve
aparata ob potopitvi v vodo se v notranjosti ohišja lahko pojavi kondenz, kar je normalen pojav
in ni predmet reklamacij. Aparat je opremljen z zaslonom na dotik iz stekla, ki je odporno proti
praskam, poganja pa ga operacijski sistem Android s široko ponudbo aplikacij družbe Google,
vključno z dostopom do tisočerih aplikacij za Android telefone preko aplikacije Google Play
Store. Telefon torej ni le robusten, ampak podpira tudi brskanje po spletu, pošiljanje sporočil,
predvajanje glasbe in številne druge funkcije, vse skupaj pa podpirata baterija visoke kapacitete
in spomin, ki ga je mogoče razširiti kar na 32 GB.

Seznanite se s svojim mobilnim telefonom
Kratek opis telefona

POGLED OD SPREDAJ

1. Slušalka

1

2. Vhod za slušalke

2

3

POGLED OD ZADAJ

4

7

8

3. Gumb za napajanje
4. Sprednji fotoaparat
5.	Senzor za svetlobo iz
okolja in bližino

9
5

6. Gumba za glasnost
7. Zadnji fotoaparat

16

8. Bliskavica z diodami

6

9. Zvočnik
10. Zatič hrbtnega pokrovčka
11. Gumb za zaslonko
12. Gumb Nazaj
13. Mikrofon
14. Gumb Domov
15. Gumb Meni
16. USB vhod
15

14 13

12

11

10

Gumbi z njihovimi funkcijami
Gumb za
napajanje

S pritiskom na ta gumb svoj mobilni telefon vklopite.
Če ga stisnete in zadržite, se odpre meni možnosti telefona.
Ko je telefon vklopljen, s pritiskom zaklenete oziroma aktivirate zaslon.

Gumb Domov

S pritiskom se vedno vrnete na začetni (domači) zaslon. Z dolgim
stiskom tega gumba boste zagnali brskalnik Google oziroma storitev
Google Now.

Gumb Meni

Z dotikom se odpre meni z možnostmi, ki se nanašajo na trenutni
prikaz ali aplikacijo. Z dolgim stiskom gumba Meni bodo prikazane
zadnje odprte aplikacije. S kratkim stiskom gumba Meni na domačem
zaslonu bodo prikazane vse nastavitve zaslona in ikon.

Gumb Nazaj

Z dotikom se boste vrnili na prejšnji prikazan zaslon. Lahko ga
uporabite tudi za zapiranje tipkovnice prikazane na zaslonu.
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Pred prvo uporabo
Odstranjevanje pokrovčka baterije
1. Premaknite zaklep na hrbtnem pokrovčku v odklenjen položaj.

2. Konico prsta vtaknite pod hrbtni pokrovček.

3. Dvignite hrbtni pokrovček.

4. Zdaj imate dostop do prostora za baterijo.

2
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Vstavljanje spominske kartice
1. Odprite vložišče za spominsko kartico.
2. V vložišče vstavite microSD kartico, kot je to prikazano na sliki.

Op.:
Pri vstavljanju microSD kartice pazite, da bodo zlati kontakti
usmerjeni navzdol.

Vstavljanje SIM kartice oziroma kartic
Vstavite SIM kartico oziroma kartici, kot je prikazano na sliki.
Pazite, da bodo zlati kontakti usmerjeni navzdol in da bo odrezani rob usmerjen proti prostoru
za baterijo.

Op.:
Obe reži za SIM kartici podpirata storitve 3G, ki pa jih ni mogoče uporabljati na obeh SIM
karticah hkrati. Kot privzeto je nastavljeno zgornje vložišče.

Vstavljanje baterije
Vstavite baterijo.
Pazite, da bodo kontakti baterije nameščeni na konektorje prostora za baterijo.

Op.:
Baterijo odstranite tako, da jo s konico prsta dvignete in izvlečete.

Uporabniški priročnik za pametni telefon Cat® B15Q
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Ponovna namestitev hrbtnega pokrovčka
1. Preverite, da je hrbtni pokrovček pravilno obrnjen.

2. Zatiča v zgornjem delu hrbtnega pokrovčka poravnajte z ustreznima odprtinama v telefonu.

3. Pokrovček trdno pritisnite na njegovo mesto.
Op.:
Pazite, da ne boste upognili zatičev na pokrovčku baterije.

4. Stisnite in zadržite spodnji del hrbtnega pokrovčka in premaknite zaklep hrbtnega pokrovčka
v levo tako, da se bo ta zataknil.

4
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Polnjenje baterije
Pred polnjenjem baterije se prepričajte, da je ta v telefon pravilno vstavljena.
1. Priključite USB kabel, ki je priložen telefonu, k polnilcu.
Op.:
Uporabljajte samo polnilce in kable, ki jih priporoča družba Cat®. Neodobrene naprave lahko
telefonu škodijo ali pa povzročijo eksplozijo baterije.
2. Odprite pokrovček USB vhoda. Priključite USB kabel v USB vhod svojega mobilnega
telefona.
Op.:
Pri vtikanju kabla ne uporabljajte prevelike sile.
Pazite, da boste vtič pravilno obrnili. Če boste poskušali v vhod vtakniti narobe obrnjen vtič,
lahko povzročite škodo, ki je garancija ne bo krila.

3. Drugi konec kabla vklopite v polnilec, tega pa priključite v električno vtičnico.
Op.:
Če vir napetosti ni stabilen, zaslon na dotik morda ne bo pravilno deloval.
4. Ko se polnjenje zaključi, kabel odklopite od naprave in potem še iz polnilca.
Op.:
Med polnjenjem nikdar ne odstranjujte baterije, saj lahko tako poškodujete napravo.
Op.:
Če se baterija povsem izprazni, potem telefona ni mogoče vklopiti takoj na začetku polnjenja.
Pustite baterijo, da se nekaj minut polni in šele potem poskusite vklopiti telefon.

Pomembni podatki o bateriji
Če baterije dlje časa niste uporabljali, telefona morda ne bo mogoče vklopiti takoj na začetku
polnjenja. Pustite baterijo, da se nekaj minut polni pri izklopljenem telefonu in šele potem
poskusite telefon vklopiti. Med tem časom animacija, ki prikazuje potek polnjenja, na zaslonu
morda ne bo prikazana.
Po določenem času polna baterija ne zdrži več tako dolgo kot, ko je bila nova. Ko se bo
vzdržljivost baterije po zaključenem polnjenju izrazito poslabšala, baterijo zamenjajte za novo
celico iste vrste.
Uporaba podatkovnih storitev povečuje obremenitev baterije in skrajšuje dobo njenega trajanja
po polnjenju.
Čas potreben, da se baterija napolni, je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.
Ko je baterija skoraj prazna, se bo v telefonu predvajal opozorilni zvok in prikazano bo
opozorilo. Ko je baterija že tik pred izpraznitvijo, se bo vaš telefon samodejno izklopil.

Uporabniški priročnik za pametni telefon Cat® B15Q
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Vklop in izklop mobilnega telefona
Vklop mobilnega telefona
Stisnite gumb za napajanje.
Pri prvem vklopu telefona se bo prikazal pozdravni zaslon. Izberite želen jezik in z dotikom ikone
zvezdice nadaljujte z nastavitvenim postopkom..
Op.:
Če imate na SIM kartici omogočeno zaščito z osebnim geslom za identifikacijo uporabnika
(PIN), ga boste morali vnesti še pred prikazom pozdravnega zaslona. Za nastavitveni postopek
boste potrebovali brezžično ali podatkovno povezavo.
Op.:
Ustvarjanje računa lahko preskočite in se k opravilu vrnete kasneje. Google račun boste
potrebovali za uporabo nekaterih storitev Google, ki jih ponuja Vaš telefon.

Izklop mobilnega telefona
1. Stisnite in zadržite gumb za napajanje in odprite meni možnosti telefona.
2. Kliknite na Izklop.
3. Kliknite na OK.

Predstavitev začetnega zaslona
Po prijavi oziroma vklopu telefona se prikaže začetni zaslon. To je vaše izhodišče, iz katerega
lahko dostopate do vseh funkcij telefona. Na njem so prikazane ikone aplikacij, pripomočki,
bližnjice in drugi elementi. Začetni zaslon lahko prilagodite z izbiro drugega ozadja in
elementov, ki jih želite imeti prikazane.
Na začetnem zaslonu je tudi ikona za zago (
aplikacije, ki jih boste potem lahko zagnali.

). Ko kliknete nanjo, se bodo prikazale naložene

Uporaba zaslona na dotik
Ukazi zaslona na dotik
Dotik: Z dotikom s prstom lahko izberete element, potrdite izbiro ali zaženete aplikacijo.
Dotik in pridržanje: S prstom se dotaknite elementa in ga pridržite, dokler vaš mobilni telefon
ne reagira. Če želite na primer odpreti meni možnosti za trenutni zaslon, se ga dotaknite s
prstom in dotik zadržite, dokler se meni ne bo prikazal.
Podrs: Podrsajte s prstom navpično ali vodoravno po zaslonu. S potegom v levo ali desno na
primer lahko prehajate med fotografijami.
Poteg: Dotaknite se želenega elementa s prstom in dotik zadržite. Potem element povlecite na
drug del zaslona. S potegom lahko izbrano ikono premaknete ali odstranite.

Vrtenje zaslona mobilnega telefona
Orientacija večine zaslonov se spreminja glede na položaj telefona, ko tega obrnete iz
navpičnega položaja na stran ali obratno. Glej „Samodejno vrtenje zaslona“ na strani 35.
6
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Zaklepanje in odklepanje zaslona
Zaklepanje zaslona
Ko je telefon vklopljen, s pritiskom na gumb za napajanje zaklenete zaslon. Kadar je zaslon
zaklenjen, lahko še vedno sprejemate sporočila in klice.
Če svojega telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno zaklene.

Odklepanje zaslona
Zaslon zopet aktivirate s pritiskom na gumb za napajanje. Potem ga odklenete tako, da ikono
zaklenjene ključavnice ( ) povlečete na drugo stran k ikoni odklenjene ključavnice ( ).
Če želite neposredno uporabiti Fotoaparat ( ) ali funkcijo brskanja z brskalnikom Google
(
), ikono ( ) povlecite na izbrano ikono.
Op.:
Če si nastavite ključ za zaklepanje zaslona, ga bo telefon za odklepanje zaslona od Vas zahteval.
Podrobnosti lahko poiščete pod naslovom „ Zaščita mobilnega telefona z zaklepanjem zaslona“
na strani 38.

Uporabniški priročnik za pametni telefon Cat® B15Q
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Zaslon
Postavitev zaslona
Opozorila in informacije o stanju
Na zgornjem robu vsakega zaslona je prikazana vrstica stanja. V njej so prikazana opozorila na
dogodke, kot so npr. zgrešeni klici ali prejeta sporočila (na levi) in ikone stanja telefona, kot je
stanje baterije (desno) ter točen čas.

ikone opozoril

ikone stanja

Ikone stanja
Povezava z omrežjem GPRS

Bluetooth je omogočen

Povezava z omrežjem EDGE

Bluetooth povezava z drugo napravo

Povezava z omrežjem 3G

Način vibriranja

Povezava z omrežjem HSDPA

Ton zvonjenja je izklopljen

Povezava z omrežjem HSPA+

Baterija je skoraj prazna

Moč signala mobilnega omrežja

Baterija je prazna

Iskanje signala omrežja

Baterija je delno napolnjena

Ni signala

Baterija je povsem napolnjena

Povezava z brezžičnim omrežjem

Baterija se polni

Gostovanje (Roaming)

Prejemanje GPS podatkov

Vklopljen je način Na letalu

Ikone opozoril
Novo e-mail sporočilo

Dohodni klic

Novo besedilno ali
večpredstavnostno sporočilo

Zgrešen klic

Nastavljena je budilka

Zvočnik je vklopljen

Bližnji dogodek

Mikrofon telefona je izklopljen

Poteka sinhronizacija podatkov

Poteka prenos podatkov

Težave s prijavo ali sinhronizacijo

Telefon je povezan z USB kablom

Zajet je bil posnetek zaslona
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Plošča z opozorili
Vaš mobilni telefon vas bo opozoril na sprejem novega sporočila ali bližnji dogodek. Plošča
z opozorili vas bo prav tako obvestila o aktivnih budilkah in nastavitvah – npr. o aktivaciji
budilke. Ko boste ploščo z opozorili odprli, si boste lahko ogledali operaterja brezžičnega
omrežja ali si ogledali sporočilo, opomnik ali opozorilo na dogodek.

Odpiranje plošče z opozorili
1. Ko se v vrstici z opozorili pojavi nova opozorilna ikona, se vrstice dotaknite in jo povlecite
navzdol, s čimer se bo odprla plošča z opozorili.
2. S klikom na opozorilo boste odprli povezano aplikacijo.

Zapiranje plošče z opozorili
Če želite opozorilo zapreti (ne da bi si ga ogledali), potem ga preprosto zadržite in ga povlecite
na levo oziroma desno stran zaslona.
Ploščo z opozorili zaprete tako, da njen spodnji del povlečete navzgor.

Bližnjične ikone
Dodajanje novega elementa na zaslon
1. Na začetnem zaslonu kliknite na

za prikaz vseh aplikacij.

2. Element dodate tako, da ikono izbrane aplikacije povlečete izbran na začetni zaslon.

Premikanje elementa po zaslonu
1. Dotaknite se katere od ikon aplikacij na začetnem zaslonu in jo zadržite, dokler se ne poveča.
2. S prstom se še naprej dotikajte zaslona in ikono povlecite na izbran položaj na zaslonu.
Potem prst odmaknite od zaslona.
Op.:
Na izbranem mestu na začetnem zaslonu mora biti za ikono zadosten prostor.

Odstranitev elementa z zaslona
1. Dotaknite se katere od ikon na začetnem zaslonu in jo zadržite, dokler se ikona ne poveča.
2. S prstom se še naprej dotikajte zaslona in ikono povlecite na možnost Odstrani.
3. Ko se element obarva rdeče, prst odmaknite od zaslona. S tem boste element odstranili z
začetnega zaslona.

Uporabniški priročnik za pametni telefon Cat® B15Q
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Pripomočki
Pripomoček (Widget) vam omogoča vpogled v določeno aplikacijo oziroma njeno uporabo.
Pripomočke lahko postavite na svoj začetni zaslon kot ikone ali vmesniška okna. V vaš telefon
je nekaj pripomočkov že standardno naloženih. Več jih lahko prenesete preko aplikacije Google
Play Store. Pripomoček dodate na enega od zaslonov na naslednji način:
1. Na začetnem zaslonu kliknite na Meni. Izbrano aplikacijo potem prikažete s klikom na
PRIPOMOČKI.
2. Element dodate tako, da izbrani pripomoček povlečete na izbran del začetnega zaslona.

Mape
Ustvarjanje mape
Povlecite ikono aplikacije ali bližnjico in jo izpustite nad podobno aplikacijo.

Preimenovanje mape
1. Mapo odprete s klikom.
2. V naslovno vrstico mape vnesite novo ime.
3. Ko vnos zaključite, stisnite gumb Nazaj.

Ozadja
Spreminjanje ozadja
1. Na začetnem zaslonu kliknite na gumb Meni ali pa na začetnem zaslonu preprosti pridržite prst.
2. Dotaknite se izbire OZADJE.
3. Drsite po ponujenih možnostih in si nastavite ozadje po lastnem izboru.

Prenos datotek z medijsko vsebino med mobilnim telefonom
in PC-jem
Vse svoje najljubše glasbene telefone in fotografije lahko med mobilnim telefonom in PC-jem
prenašate v načinu MTP (mediji).
1. Povežite svoj mobilni telefon z računalnikom z USB kablom. Tako boste aktivirali načina MTP.
2. Vaš telefon bo prikazan kot izmenljivi disk s prikazom zasedenosti pomnilnika in ko je
vstavljena SD kartica, je prikazana tudi ta.
Op.:
Če uporabljate računalnik znamke MAC boste morali sneti gonilnike z naslednjega naslova:
http://www.android.com/filetransfer/
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Použití režimu Letadlo
Na nekaterih mestih morate nujno izklopiti brezžično povezavo vašega telefona. Telefona pa
vam ni potrebno povsem izklopiti – dovolj je, da preklopite v način Na letalu.
1. Stisnite in zadržite gumb za napajanje.
2. V meniju možnosti kliknite na način Na letalu.
Lahko pa tudi uporabite aplikacijo Nastavitve in pod možnostjo BREZŽIČNE POVEZAVE IN
OMREŽJA preklopite v način Na letalu.

Klicanje
Klic lahko opravite na nekaj načinov. Lahko številko vnesete, jo izberete iz imenika stikov, s
spletne strani ali pa iz dokumenta, ki vsebuje kakšno telefonsko številko. Med pogovorom lahko
druge dohodne klice sprejmete ali pa preusmerite v predal glasovne pošte. Opravite lahko tudi
konferenčni klic z nekaj sogovorniki.
Op.:
Ko poteka pogovor po sprejetem dohodnem klicu na eno SIM kartico, ni mogoče sprejemati
drugih klicev na drugo SIM kartico. Pri vašem operaterju preverite, ali so podprti konferenčni
klici in koliko udeležencev je mogoče dodati.

Opravljanje izhodnega klica
Za izhodni klic lahko uporabite aplikacijo Telefon ali pa številko izberete iz aplikacije Imenika
ali iz Zgodovine klicev.
Med pogovorom, se lahko s pritiskom na gumb Domov vrnete na začetni zaslon in izbirate
med ostalimi funkcijami. Če se potem želite vrniti na pogovorni zaslon, samo povlečete navzdol
opozorilno vrstico in kliknete na Trenutni pogovor.
Op.:
Pazite, da mikrofona ne boste prekrivali s prsti.

Klicanje z vnosom številke
1. Številčnico prikažete tako, da na začetnem zaslonu kliknete na
. Če ste že v prikazu
imenika stikov ali zgodovine klicev, kliknite na zavihek Telefon. Lahko tudi kliknete na
potem na Telefon ( ).

in

2. Kliknite na ustrezne številčne tipke, s katerimi boste vnesli telefonsko številko.
Namig: Vaš mobilni telefon podpira funkcijo pametnega vnašanja, kar pomeni, da bo
med vnašanjem številke, telefon samodejno brskal po vaših stikih in izpisoval ustrezajoče
rezultate glede na ujemanje z vnosom. Možne izbire si lahko ogledate tako, da skrijete
tipkovnico.
3. Ko vnesete številko ali izberete stik, pritisnite na
. Če imate vstavljeni dve SIM kartici,
najprej izberite želeno omrežje in potem opravite klic.
Op.:
Izberete lahko tudi prednostno omrežje, ki ga želite uporabljati za podatkovne povezave. Glej
„Nastavitev privzetega omrežja“ na strani 36.

Uporabniški priročnik za pametni telefon Cat® B15Q
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Klicanje z izbiro iz Imenika
1. Kliknite na
in potem s klikom na Imenik ( ) odprite imenik stikov. Če ste že v pogledu
številčnice, kliknite na gumb Meni ali Možnosti in izberite Imenik.
2. Na seznamu kliknite na stik, ki ga želite poklicati.
3. Kliknite na
. Če imate vstavljeni dve SIM kartici, kliknite na omrežje, iz katerega želite
številko poklicati.

Klicanje z izbiro iz Zgodovine klicev
1. Z izbiro
klicev.

> Telefon (

2. Kliknite na

) > Zgodovina klicev (levi spodnji kot zaslona) odprite zgodovino

ob stiku, ki ga želite poklicati.

Sprejem ali zavrnitev klica
Sprejem ali zavrnitev dohodnega klica
Pri dohodnem klicu se prikaže pogovorno okno dohodnega klica z identiteto klicatelja in
drugimi podatki, ki ste jih vnesli v Imenik.
• Klic sprejmete tako, da primete ikono
• Klic zavrnete tako, da primete ikono

in jo povlečete v desno proti (
in jo povlečete v levo proti (

).
).

Op.:
Ko enkrat primete ikono

, se ta samodejno spremeni

.

Končanje pogovora
Pogovor v teku lahko zaključite s klikom na

.

Druge operacije med klicanjem
Konferenčni klic
Če prejmete nov dohodni klic v trenutku, ko že govorite z nekom drugim, lahko ta drugi klic
dodate k že potekajočemu. Ta funkcija se imenuje konferenčni klic. Konferenčni klic lahko
opravite tudi z več sogovorniki.
Op.:
Podporo za konferenčne klice in število sogovornikov, ki jih lahko dodate, preverite pri svojem
operaterju.
1. Če želite začeti konferenčni klic, zavrtite številko prvega udeleženca. Med klicem potem kliknete
.
na
2. Vnesite telefonsko številko osebe, ki jo želite dodati v pogovor in kliknite na
ali pa izberite
številko iz Zgodovine klicev ali iz Imenika. Prvi pogovor bo samodejno zadržan.
3. Takoj ko ste z dodano številko povezani, lahko s klikom na
4. Če želite dodati še druge udeležence, kliknite na
5. S klikom na
12

začnete konferenčni klic.

in ponovite koraka 2 in 3.

konferenčni klic zaključite in prekinete povezavo z vsemi sogovorniki.
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Preklapljanje med klici
Če prejmete nov dohodni klic v trenutku, ko že govorite z nekom drugim, lahko med obema
klicema preklapljate.
1. Če imate dva klica naenkrat, kliknite na ikono

.

2. Trenutni klic bo zadržan, vi pa boste povezani z drugim sogovornikom.

Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev vsebuje seznam izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev. S pomočjo
Zgodovine klicev lahko hitro najdete nedavno klicano številko ali pa v Imenik shranite številko,
s katere ste prejeli klic.

Dodajanje številke v Stike
1. Kliknite na

na začetnem zaslonu in potem na zavihek Zgodovina klicev.

2. Kliknite na številko, ki jo želite dodati.
3. Kliknite na Dodaj v stike.
4. Dodajte obstoječemu stiku ali kliknite na Ustvari nov stik.

Odstranjevanje zapisa s seznama
1. Kliknite na

na začetnem zaslonu in odprite zavihek Zgodovina klicev.

2. Izberite zapis, ki ga želite odstraniti.
3. Stisnite gumb Meni in potem kliknite na Odstrani iz zgodovine.

Brisanje zgodovine klicev
1. Kliknite na

na začetnem zaslonu in odprite zavihek Zgodovina klicev.

2. Stisnite gumb Meni in potem kliknite na Odstrani >

>

> OK.

Uporabniški priročnik za pametni telefon Cat® B15Q
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Imenik
Aplikacija Imenik vam omogoča shranjevanje in urejanje podatkov, kot so telefonske številke in
naslovi za vaše stike. Ko boste podatke o stiku shranili v svoj mobilni telefon, si boste ustvarili
enostaven dostop do ljudi, s katerimi želite komunicirati.

Odpiranje aplikacije Imenik
Če imate nov mobilni telefon, v katerem še nimate vnesenih stikov, bo aplikacija Imenik
prikazala sporočilno okno z namigi, kako začeti z dodajanjem stikov v vaš mobilni telefon.
Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:
• Kliknite na

in potem izberite Imenik (

• Kliknite na

na začetnem zaslonu in potem odprite zavihek Imenik.

), s čimer se bo odprl imenik stikov.

V drsnem seznamu bodo abecedno prikazani vsi vaši stiki.

Kopiranje stikov
Stike lahko kopirate s SIM kartice, telefona, spominske kartice ali pa USB pomnilnika oziroma
obratno.
1. V seznamu stikov kliknite na gumb Meni in potem Uvozi/Izvozi.
2. Izberite mesto, kjer imate shranjene stike, ki jih želite skopirati, in kliknite Naprej.
3. Izberite ciljno mesto, kamor želite stike skopirati, in kliknite Naprej.
4. Izberite stike, ki jih želite skopirati, in kliknite na OK.

Dodajanje stika
1. Na seznamu stikov kliknite na

, s čimer boste dodali nov stik.

2. Izberite mesto, kamor naj se stik shrani.
3. Izberite ime stika in potem dodajte vse podrobnosti, kot sta telefonska številka in naslov.
4. Ko končate, kliknite na Končaj, da se bodo podatki za stik shranili.

Dodajanje stikov v Priljubljene
1. Kliknite na stik, ki ga želite dodati v Priljubljene.
2. Kliknite na ikono

, ki se bo spremenila v belo ikono (

).

Iskanje stikov
1. Na seznamu stikov kliknite na

, če želite koga poiskati.

2. Vnesite ime iskanega stika. Med vnašanjem se vam bodo pod poljem za iskanje prikazovali
ustrezni predlogi.

14
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Urejanje stikov
Shranjene podatke za stik lahko kadarkoli spremenite.
1. Na seznamu stikov kliknite na tistega, katerega podatke želite urediti.
2. Stisnite gumb Meni in potem kliknite na Uredi.
3. Naredite potrebne spremembe podatkov za stik in potem kliknite na Končaj. Če želite vse
vnesene spremembe preklicati, stisnite gumb Nazaj.

Komuniciranje s stiki
S pomočjo zavihka Imenik ali Priljubljeni lahko hitro opravite klic ali pa pošljete besedilno
(SMS) ali večpredstavnostno (MMS) sporočilo na privzeto številko za izbrani stik. Lahko si tudi
ogledate podrobnosti ali odprete seznam vseh možnosti za komuniciranje s stikom. V tem delu
je opisano, na kakšne načine lahko komunicirate s stikom, ko ste v prikazu imenika stikov.

Komuniciranje s stikom
1. Na seznamu stikov kliknite na stik, s katerim želite komunicirati.
2. V prikazu podrobnosti o stiku lahko izberete enega od naslednjih korakov:
• S klikom na telefonsko številko stik pokličete.
• S klikom na

pošljete besedilno sporočilo.

• S klikom na

opravite videoklic.

Odstranitev stika
1. Na seznamu stikov kliknite na stik, ki ga želite odstraniti.
2. Stisnite gumb Meni in izberite možnost Odstrani.
3. S klikom na OK potrdite, da želite stik izbrisati.

Uporaba tipkovnice na zaslonu
Prikaz tipkovnice
Za vnašanje besedila se uporablja tipkovnico na zaslonu. Nekatere aplikacije tipkovnico odprejo
samodejno. Pri drugih jo lahko odprete sami s klikom na polje za vnos teksta.
Tipkovnico odprete s klikom v prostor, kamor želite vpisovati besedilo. Nazaj jo pospravite tako,
da pritisnete na gumb Nazaj.

Uporaba tipkovnice v ležečem pogledu
Če vam tipkovnica ni všeč, ker jo je težko uporabljati, obrnite svoj mobitel na stran. Na zaslonu
se bo prikazala tipkovnica v ležečem pogledu, torej širšimi tipkami.
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Spreminjanje nastavitev tipkovnice
1. Kliknite na

> Nastavitve (

) > Jezik in vnos.

2. Pod zavihkom Android tipkovnica lahko s klikom na

spremenite nastavitve tipkovnice.

Sporočila
Aplikacija Sporočila vam omogoča izmenjavanje besedilnih sporočil (SMS) in
večpredstavnostnih sporočil (MMS) s katerimkoli lastnikom telefona, ki podpira storitev SMS in
MMS. Z aplikacijo E-mail lahko berete in pošiljate sporočila preko elektronske pošte.

SMS a MMS
Zagon Sporočil
Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:
• Kliknite na

na začetnem zaslonu.

• Kliknite na

> Sporočila (

).

Ustvarjanje in pošiljanje besedilnega sporočila
Odpre se okno Sporočila, v katerem lahko ustvarite novo sporočilo ali pa odprete že obstoječo
komunikacijo.
ustvarite novo besedilno sporočilo ali večpredstavnostno sporočilo. S klikom
1. S klikom na
na že obstoječ sporočilni niz pa odprete le-tega.
2. Vnesite telefonsko številko v polje Za ali pa s klikom na
izberite stik iz Imenika. Pri
vnašanju telefonske številke se vam bodo prikazovali ustrezni stiki. Lahko izberete kakšnega
od predlogov ali pa nadaljujete z vnašanjem telefonske številke.
3. S klikom v polje za vsebino sporočila, lahko začnete vnašati besedilo.
Če med sestavljanjem sporočila stisnete gumb Nazaj, se bo sporočilo shranilo kot osnutek.
Na sporočilo lahko potem spet kliknete in ga nadaljujete.
4. Ko zaključite, kliknite na
. Če imate vstavljeni dve SIM kartici, boste morali najprej izbrati
omrežje, iz katerega želite sporočilo poslati.
Op.:
V tem oknu so prikazani tudi odgovori. Z branjem in pošiljanjem sporočil tako nastaja
sporočilni niz.

Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil
1. V prikazu sporočil kliknite na

.

2. Vnesite telefonsko številko v polje Za ali s klikom na

izberite stik iz Imenika.

3. S klikom v polje za vsebino sporočila lahko začnete vnašati tekst.
4. Če stisnete gumb Meni, se prikaže podokno z možnostmi. V njem lahko izberete Dodaj
predmet.
5. Vnesite zadevo.
16
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Vaš mobilni telefon je zdaj v načinu večpredstavnostnih sporočil.
6. Kliknite na

in izberite vrsto medijske datoteke, ki jo želite pripeta k sporočilu.

7. Ko zaključite, kliknite na
. Če imate vstavljeni dve SIM kartici, najprej izberite omrežje, iz
katerega želite sporočilo poslati.

Odpiranje in ogled večpredstavnostnih sporočil
1. Na seznamu sporočil pogovor odprite s klikom.
2. Večpredstavnostno sporočilo odprete s ponovnim klikom.
3. S podrsavanjem gor in dol si lahko ogledate prejšnji oziroma naslednji diapozitiv.

Odgovor na sporočilo
1. V seznamu sporočil s klikom odprite želeni niz besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil.
2. Kliknite v polje za besedilo in napišite svoje sporočilo.
3. Kliknite na
. Če imate vstavljeni dve SIM kartici, najprej izberite omrežje, iz katerega želite
sporočilo poslati.

Spreminjanje nastavitev za sporočila
V prikazu sporočil pritisnite na Meni, izberite Nastavitve in potem izberite poljubne možnosti
za sporočila.

E-mail
Vaš mobilni telefon vam omogoča tudi enostavno uporabo elektronske pošte. Z aplikacijo
E-mail si lahko nastavite večino najljubših e-mail storitev. Te vrste računov so znane kot POP3,
IMAP ali Exchange.

Zagon E-maila
Aplikacijo lahko zaženete na enega od naslednjih načinov:
• Kliknite na
• Klepněte na

na začetnem zaslonu.
> E-mail (

).

Dodajanje novega e-mail računa
Ko prvič zaženete aplikacijo E-mail, morate nastaviti nek e-mail račun. Vodič po nastavitvah za
E-mail vam lahko pomaga nastaviti račun pri številnih priljubljenih ponudnikih te storitve, tako
da boste lahko brali in delali z istim e-mail računom tako na računalniku v spletnem brskalniku,
kot preko druge e-mail aplikacije.
1. Zaženite aplikacijo E-mail. Glej „Zagon E-maila“.
2. Vnesite svoj e-mail naslov in geslo.
3. Kliknite na Naprej. Naprava bo samodejno zaznala vse nastavitve e-maila.
Če želite e-mail nastaviti ročno, kliknite na Ročno izbiro nastavitev.
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Op.:
Če se odločite za Ročno izbiro nastavitev, boste morda morali od svojega ponudnika
zahtevati podatke o določenih parametrih, saj ni nujno, da vam bodo vsi znani.
4. Izberite protokol povezovanja z e-mail računom, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Sledite
navodilom na zaslonu in vnesite vse podatke o strežniku, domeno, uporabniško ime, geslo in
druge potrebne podatke. Nadaljujte s klikom na Naprej.
Op.:
Nastavitve vašega računa so lahko pri različnih e-mail ponudnikih različne. Podrobnosti o
parametrih preverite pri posameznem ponudniku storitev.
5. Nastavte frekvenci kontroly příchozí pošty a klepněte na Pokračovat.
6. Nastavite pogostost osveževanja Nabiralnika in kliknite Naprej.
6. Vnesite ime računa in prikazno ime.
Op.:
Prikazno ime bo izpisano na zaslonu aplikacije E-mail.
7. Kliknite Naprej.
Ko zaključite z začetnimi nastavitvami, se aplikacija E-mail odpre in prikaže se vsebina
nabiralnika z dohodno pošto.

Dodajanje več e-mail računov
1. Ko ustvarite prvi e-mail račun, stisnite Meni in kliknite na Nastavitve.
2. Z izbiro Dodaj račun lahko ustvarite nov e-mail račun.
3. Ponovite korake od 2 do 6 iz razdelka „Dodajanje novega e-mail računa“.
Namig: Pri dodajanju naslednjih e-mail računov imate na voljo tudi možnost, da račun
nastavite kot privzet račun za pošiljanje vseh odhodnih sporočil.

Ogled e-mail sporočil
1. V prikazu dohodnih sporočil si želeni e-mail ogledate s klikom.
2. Mapo oziroma mape e-mail računa, ki je bil ustvarjen s pomočjo storitve Exchange, si lahko
ogledate s klikom na
. Če imate več računov, kliknite na polje za izbiro računa v levem
zgornjem delu zaslona. Mapa oziroma mape za prikazan račun bodo prikazane po naslovom
VSE MAPE.

Ustvarjanje in pošiljanje e-mail sporočila
1. V prikazu dohodnih sporočil kliknite na gumb Meni ali Možnosti in izberite Napiši. .
Op.:
Če želite preklopiti v drug e-mail račun, kliknite v polje v levem zgornjem kotu zaslona in
potem kliknite na izbran račun.
18
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2. V polje Za vnesite e-mail naslov prejemnika.
3. Vnesite zadevo in sestavite svoje sporočilo.
4. Če želite s sporočilom poslati priponko, uporabite gumb Meni in potem izberite Pripni
datoteko. Izberite vrsto datoteke in potem še datoteko, ki jo želite sporočilu pripeti.
5. Ko zaključite, kliknite na

.

Če med sestavljanjem sporočila stisnete gumb Nazaj, se trenutno sporočilo shrani kot osnutek.

Odgovor na e-mail sporočilo
1. Kliknite na e-mail sporočilo, ki ga želite prikazati in na katero želite odgovoriti.
2. Uporabite

ali

> Odgovori vsem, če želite na sporočilo odgovoriti.

Odstranitev e-mail računa
1. V prikazu dohodnih sporočil stisnite gumb Domov, ki vas bo vrnil na začetni zaslon. Kliknite
na gumb Meni in izberite NASTAVITVE.
2. Podrsajte navzdol do RAČUNOV in izberite Skupni.
3. Kliknite na e-mail račun, ki ga želite odstraniti.
4. Kliknite na gumb Meni ali možnosti in izberite Odstrani račun..

Sprememba nastavitev e-mail računa
Spremenite lahko vrsto nastavitev e-mail računa, vključno s tem, kako pogosto se e-mail računi
osvežujejo, kako boste opozorjeni na novo prejeto e-mail sporočilo in kakšne so podrobne
nastavitve strežnikov, preko katerih se v posameznem računu pošiljajo in prejemajo sporočila.
1. V prikazu dohodnih sporočil stisnite gumb Meni in potem izberite Nastavitve za
spreminjanje nastavitev za sporočila.
2. Kliknite na Splošno ali na enega od e-mail računov.
3. Kliknite na eno od postavk in spremenite izbrane nastavitve.

Op.:
Nastavitve dohodne in izhodne pošte vašega računa so odvisne od vrste storitve: IMAP, POP3
ali Exchange. Ustrezne podatke lahko vnesete ročno, ampak po navadi je potem pri izbiri
ustreznih nastavitev računa potrebna pomoč ponudnika storitve.
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Brezžična povezava
Brezžična povezava (Wi-Fi) vam omogoča brezžični dostop do širokopasovne internetne povezave.
Če želite na svojem telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke (t. i.
hotspot). Ovire, ki lahko blokirajo brezžični signal, bodo oslabile delovanje povezave.

Omogočanje brezžične povezave
1. Kliknite na

> Nastavitve (

).

2. Pod kategorijo BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA kliknite na Wi-Fi in nastavite ta
parameter na OMOGOČENO.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
1. Po vklopu kliknite na Wi-fi.
2. Prikazan bo seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. S klikom vzpostavite povezavo z enim
od njih.
3. Če boste izbrali omrežje s prostim dostopom, se bo povezava vzpostavila samodejno. Če
boste izbrali zavarovano omrežje in boste povezavo z njim želeli vzpostaviti prvič, boste
morali vnesti geslo in potem klikniti Vzpostavi povezavo.
Op.:
Če boste vzpostavili povezavo z zavarovanim brezžičnim omrežjem, ki ste ga že uporabili,
vnašanje gesla ne bo potrebno, razen v primeru, da ste vmes telefon ponastavili na
tovarniške nastavitve.
Namig: V prikazu Nastavitve brezžične povezave lahko s klikom na
omrežje.

dodate novo brezžično

Brskalnik
Kot privzeti brskalnik je na tem mobilnem telefonu nastavljen Google Chrome. Gre za
enostaven in učinkovit brskalnik, ki nudi enostavno krmiljenje, odpiranje in preklapljanje med
neomejenim številom zavihkov. Pri prvi uporabi aplikacije Chrome si lahko ogledate Uvodno
predstavitev, v kateri boste izvedeli, kako lahko svoje delo z brskalnikom izboljšate.

Bluetooth
Vaš mobilni telefon podpira tehnologijo Bluetooth, ki omogoča vzpostavljanje brezžične
povezave z drugimi Bluetooth napravami za namene deljenja datotek s prijatelji, prostoročnega
telefoniranja s pomočjo Bluetooth slušalk z mikrofonom in celo prenašanja fotografij iz telefona
na svoj osebni računalnik.
Če želite uporabljati Bluetooth, od drugih Bluetooth naprav ne smete biti oddaljeni za več kot
10 m. Ne pozabite, da ovire kot so stene ali pa druge elektronske naprave lahko Bluetooth
povezavo motijo.

Vklop storitve Bluetooth
20
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1. Kliknite na

> Nastavitve (

).

2. Pod kategorijo BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA kliknite na Bluetooth in izberite
možnost OMOGOČENO.
Op.:
Ko je Bluetooth vklopljen, vaš telefon zaznava druge Bluetooth naprave, ni pa zanje viden.
3. Če želite, da je vaš telefon viden drugim Bluetooth napravam, kliknite na ime modela svojega
telefona. Telefon bo zdaj viden drugim Bluetooth napravam.

Povezovanje Bluetooth naprav
Bluetooth v vašem mobilnem telefonu podpira naslednje možnosti:
• Profil prostoročno telefoniranje (HFP): Omogoča uporabo Bluetooth naprav za prostoročno
telefoniranje.
• Profil slušalke z mikrofonom (HSP): Omogoča uporabo monofonskih slušalk Bluetooth z
mikrofonom.
• Profil prenos predmetov (OPP): Omogoča prenašanje datotek preko Bluetooth povezave.
• Profil napreden avdio prenos (A2DP): Omogoča uporabo stereofonskih slušalk Bluetooth z
mikrofonom.
• Profil A/V daljinsko upravljanje (AVRCP): Omogoča upravljanje predvajanja v slušalkah
Bluetooth na daljavo.
Preden lahko začnete Bluetooth uporabljati, morate svoj telefon z drugo Bluetooth napravo
povezati, to pa storite na naslednji način:
1. Prepričajte se, da imate v svojem telefonu funkcijo Bluetooth omogočeno.
2. Vaš mobilni telefon bo začel iskati Bluetooth naprave v dosegu (lahko tudi kliknete POIŠČI
NAPRAVE).
3. Kliknite na napravo, s katero želite svoj telefon povezati.
4. Povezavo vzpostavite z vnosom gesla za par naprav.
Op.:
Pri povezovanje z napravo v avtomobilu prosim pred začetkom povezovanja omogočite način
Oddaljena SIM. V meniju Bluetooth kliknite na gumb Meni ali na možnosti in izberite Napredne
nastavitve. Način Oddaljena SIM je vklopljen, ko je polje ob njem označeno.
Čim enkrat ustvarite določen par, za povezovanje z isto Bluetooth napravo ne bo več potrebno
vnašati gesla.

Pošiljanje datotek preko Bluetooth povezave
Preko Bluetooth povezave lahko fotografije, videoposnetke ali glasbo delite z družino in
prijatelji. Datoteke preko Bluetooth povezave pošljete takole:
1. S klikom na

> Upravitelj datotek (

) odprite upravitelja datotek.

2. Kliknite na datoteko, ki jo želite poslati.
3. Kliknite na

> Bluetooth in izberite povezano napravo.
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Prekinitev Bluetooth povezave
1. Kliknite na

> Nastavitve (

).

2. Pod kategorijo BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA kliknite na Bluetooth.
3. V možnostih povezane naprave kliknite na
prekinete.

in potem Razdruži, da povezavo z napravo

Zabava
Razen komunikacijske naprave in osebnega asistenta je vaš mobilni telefon tudi pripomoček
za raznovrstno zabavo. Lahko zajemate fotografije, snemate slikovne in zvočne posnetke in
prenašate ter poslušate glasbo.

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov
Fotoaparat je kombinacija klasičnega fotoaparata in kamere, s pomočjo katerega lahko
zajemate in delite fotografije in videoposnetke.

Zagon fotoaparata
Fotoaparat lahko zaženete tako, da kliknete na

> Fotoaparat (

).

Fotoaparat zaprete tako, da stisnete gumb Nazaj ali Domov.

Fotografiranje
1. Kliknite na
Op.:

> Fotoaparat (

).

Med sprednjim in zadnjim fotoaparatom lahko preklopite tako, da kliknete na

.

2. Izberite posnetek v prikazu zajemanja fotografije.
• Objekt približate ali oddaljite s gibi s prsti.
• S klikom na
lahko spreminjate nastavitve fotoaparata. Predogled se bo med
nastavljanjem spreminjal.
3. Posnetek naredite tako, da kliknete na
Op.:
V aplikaciji fotoaparata lahko fotografije zajemate tudi tako, da pritisnete na gumb zaslonke.

Ogled fotografij
1. Ko zajamete fotografijo, se ob robu prikaza zajemanja pojavi njen predogled. Fotografijo si
ogledate teko, da na ta predogled kliknete.
2. Z različnimi gumbi na zaslonu lahko naredite naslednje:
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• S klikom na

in na izbrano aplikacijo lahko sliko delite.

• S klikom na

> OK lahko fotografijo izbrišete.

• S klikom na

si lahko ogledate ostale fotografije in videoposnetke v Galeriji.
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3. Če si želite ogledati več fotografij, kliknite na ekran in potem podrsajte s prstom v levo ali v
desno.

Snemanje videoposnetkov
1. Kliknite na

> Fotoaparat (

2. Snemati začnete s klikom na

).
.

3. V načinu videokamere bo v zgornjem desnem kotu prikazan
posnetka.

in indikator trajanja

• Objekt lahko približate ali oddaljite s približevanjem oziroma razmikanjem prstov.
• S klikom na
ob indikatorju trajanja posnetka, boste snemanje začasno ustavili.
Indikator trajanja posnetka bo začel utripati. S ponovnim klikom na
ob indikatorju
boste s snemanjem nadaljevali.
• 5. Snemanje zaključite s klikom na

.

Op.:
V načinu snemanja lahko snemanje začasno ustavite tudi s pritiskom na gumb zaslonke.

Ogled videoposnetkov
Ko boste video posneli, se bo v spodnjem desnem kotu prikaza zajemanja pojavil njegov
predogled.
Video si lahko ogledate tako, da na ta predogled kliknete.

Uporaba Galerije
Vaša aplikacija Galerija lahko samodejno poišče fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v
telefonu ali na SD kartici. Izberite si album/mapo in si fotografije predvajajte kot diaprojekcijo
ali pa izberite elemente, ki jih želite deliti preko drugih aplikacij.

Odpiranje Galerije
Aplikacijo odprete s klikom na
> Galerija ( ). Aplikacija Galerija razvršča vaše slike in
videe glede na mesto shranjevanja in te datoteke shranjuje v mape. Kliknite na katero od map,
da si ogledate fotografije in videoposnetke, ki so v njej shranjeni.

Ogled fotografij
1. V Galeriji kliknite na mapo, ki vsebuje slike, ki si jih želite ogledati.
2. S klikom na sliko jo prikažete v celozaslonskem načinu. Ko si ogledujete slike v tem načinu,
lahko s podrsom v levo ali v desno prikažete predhodno ali sledečo sliko.
3. Če hočete sliko približati, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na mestu, kjer želite da je
žarišče bližanja, in potem prsta razmikajte. Ko gledate približano sliko, se s potegi lahko po
njej premikate.
Namig: Pregledovalnik slik podpira funkcijo samodejnega vrtenja zaslona. Ko obrnete svoj
mobilni telefon, se bo obrnila tudi slika.
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Obrezovanje fotografij
1. Ko si ogledujete fotografijo, kliknite na gumb Meni in potem kliknite na Obreži.
2. S pomočjo orodja za obrezovanje izberite del fotografije, ki ga želite obrezati.
• Če povlečete za sredino štirikotnika, boste premikali izbiro.
• Če povlečete za rob štirikotnika, boste spremenili velikost izbranega dela.
• Če povlečete za kot štirikotnika, boste spremenili velikost izbranega dela tako, da bo
razmerje med dolžino in širino ostalo nespremenjeno.
3. S klikom na OK shranite obrezano sliko. S pomočjo Prekliči lahko izbrane spremembe
prekličete.

Glasba
Na svojo microSD kartico si lahko prenesete glasbene datoteke z osebnega računalnika in
potem poslušate glasbo na svojem mobilnem telefonu.

Kopiranje glasbe na microSD kartico
1. Povežite telefon z računalnikom s pomočjo USB kabla in aktivirajte kartico microSD.
2. Na osebnem računalniku izberite USB napravo in jo odprite.
3. Ustvarite mapo v korenskem imeniku microSD kartice (npr. Glasba).
4. Skopirajte glasbo iz računalnika v pravkar ustvarjeno mapo.
5. Ko se kopiranje zaključi, na svojem osebnem računalniku pripravite izvrzite USB, da boste
lahko potem svoj mobilni telefon varno odklopili.
6. Odklopite mobilni telefon od osebnega računalnika.

Predvajanje glasbe
1. Kliknite na katero od kategorij v prikazu glasbene knjižnice.
2. Kliknite na skladbo, ki jo želite predvajati.
Namig: Ko poslušate glasbo, lahko po pritisku na gumb Nazaj, nadaljujete delo z drugimi
aplikacijami. Glasba se bo še naprej predvajala. Če se želite vrniti nazaj do elementov za
upravljanje predvajanje, odprite tablo z opozorili in kliknite na skladbo.

Dodajanje glasbe na seznam
1. Kliknite na katero od kategorij na zaslonu glasbene knjižnice.
2. Zadržite skladbo in potem kliknite na Dodaj na seznam predvajanja v meniju možnosti.
3. Izberite seznam predvajanja ali pa kliknite na Nov seznam predvajanja in potem skladbo
na seznam dodajte.
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Predvajanje seznama predvajanja
1. Kliknite na zavihek SEZNAMI v prikazu glasbene knjižnice.
2. Zadržite seznam, ki ga želite predvajati.
3. S klikom na Predvajaj se bo seznam začel predvajati.

Poslušanje Radia FM
Radio FM vam omogoča poslušanje radijskih postaj FM na vašem mobilnem telefonu. Predem
odprete aplikacijo, priključite slušalke v zvokovni vhod telefona.

Zagon Radia FM
1. Aplikacijo odprete s klikom na

> Radio FM (

).

2. Radio FM samodejno poišče dostopne FM kanale, jih shrani kot prednastavljene in se
naravna na prvi najden FM kanal.

Naravnavanje Radia FM
Na voljo so naslednji koraki:
• Postajo, ki jo želite poslušati, si lahko izberete s pomočjo
• Frekvenco poiščete ročno s klikanjem na

oziroma

ali

.

• Trenutno postajo dodate na seznam priljubljenih s pomočjo
• Seznam priljubljenih si ogledate s klikom na
• Vklopite zvočnik s klikom na

.

.

in izbiro Zvočnik.

• Če želite najti vse dosegljive kanale, uporabite
• Radio izklopite s klikom na

.

> Išči.

, s čimer boste zaprli aplikacijo.

Snemanje Radia FM
Radio posnamete tako, da kliknete na
naslednjih korakov:
• Snemanje začnete s klikom na

> Posnemi FM in potem izberete enega od
.

• Snemanje zaključite tako, da kliknete na
Shrani.
• Če želite posnetke poslušati, kliknite na

, vnesete ime datoteke in potem kliknete
.
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Storitve Google
Da boste lahko uporabljali Gmail, Google Calendar in druge aplikacije družbe Google, se boste
morali prijaviti v svoj Google račun. Če boste želeli prenesti aplikacijo iz trgovine Play Store,
boste prav tako pozvani, da se prijavite v svoj Google račun.
Op.:
Če v vašem telefonu ni SIM kartice, se ne boste mogli povezati z mobilnim omrežjem in ne
boste mogli uporabljati glasovnih in podatkovnih storitev, lahko pa boste vzpostavili brezžično
povezavo, se prijavili v svoj Google račun in uporabljali vse funkcije svojega telefona z izjemo
mobilnih klicev.
Ko telefon s sistemom Android prvič zaženete brez SIM kartice, vas bo pozval, da Vzpostavi
povezavo z brezžičnim omrežjem (namesto mobilne povezave) za nastavljanje vašega
telefona. Če Googlov račun že imate, kliknite na Prijava in vnesite svoje uporabniško ime ter
geslo.

Ustvarjanje Google računa
Če nimate Google računa, si ga ustvarite takole:
1. Kliknite na

> Nastavitve (

).

2. Pod kategorijo RAČUNI, kliknite na Dodaj račun.
3. Kliknite na Google in ustvarite Google račun.
4. Kliknite na Nov, s čimer boste ustvarili nov račun.
5. Vnesite svoje ime in kliknite na

.

6. Vnesite uporabniško ime in kliknite na

.

Vaš mobilni telefon se bo povezal z Googlovim strežnikom in preveril, ali je izbrano
uporabniško ime na voljo. Če je že zasedeno, vas bo pozval, da vnesete drugo ime ali
izberete enega od predlaganih.
7. Vnesite in potrdite svoje geslo za Google račun.
8. Nastavite podatke za obnovitev računa (torej alternativen e-mail in varnostno vprašanje) in
kliknite na
.
9. Kliknite na Pridruži se Google+, če želite uporabljati Google+ ali pa Ne zdaj, če želite ta
korak preskočiti.
10. Preberite si pogoje in s klikom na

zaključite nastavljanje računa.

11. Vnesite varnostno geslo in kliknite na

.

12. Vnesite podatke o svoji kreditni kartici, da boste lahko nakupovali v trgovini Play Store, in
potem kliknite na Shrani. Ta korak lahko tudi izpustite z izbiro Preskoči.

Uporaba storitve Gmail
Gmail je spletna e-poštna storitev. Ko si prvič nastavljate telefon, ga lahko povežete z že
obstoječim Gmail računom ali pa si ustvarite novega. Ko prvič odprete Gmail aplikacijo na
svojem telefonu, vaš Nabiralnik vsebuje sporočila iz vašega spletnega Gmail računa.
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Zagon storitve Gmail
Kliknite na
> Gmail ( ). Prikazan bo seznam prejetih sporočil. Vsi e-maili, ki jih boste
hoteli ohraniti na mobilnem telefonu, bodo v mapi Prejeta sporočila.

Preklapljanje med računi
Če želite preklopiti na drug e-mail račun, kliknite v polje za izbiro računa v levem zgornjem delu
zaslona in potem kliknite na račun, ki ga želite prikazati.

Oblikovanje in pošiljanje e-mail sporočil
1. Na seznamu prejetih sporočil kliknite na

.

2. V polje Za vnesite e-mail naslov prejemnika sporočila.
• Če sporočilo pošiljate več prejemnikom, njihove naslove ločite z vejicami.
• Če želite poslati kopijo (Cc) ali skrito kopijo (Bcc) e-maila drugim prejemnikom, stisnite
Meni in potem kliknite na Dodaj kopijo/skrito kopijo.
3. Vnesite zadevo e-maila in napišite svoje sporočilo.
Če želite dodati slikovno priponko, stisnite gumb Meni in kliknite na Pripni datoteko in
izberite želeno sliko.
4. Ko oblikujete sporočilo, kliknite na

.

Odgovor na e-mail in posredovanje sporočila
1. Na seznamu prejetih sporočil kliknite na e-mail, ki ga želite posredovati oziroma želite nanj
odgovoriti.
2. Izberite Odgovori (
(
> Posreduj).

), Odgovori vsem (

> Odgovori vsem) ali pa Posreduj

3. Potem izberite enega od naslednjih korakov:
• Če ste izbrali Odgovori ali Odgovori vsem, vnesite svoje sporočilo.
• Če ste uporabili Posreduj, vnesite prejemnika sporočila in dodajte spremni tekst, ki bo del
posredovanega sporočila.
4. Kliknite na

.

Iskanje e-mail sporočil
1. Na seznamu prejetih sporočil kliknite na

.

2. V polje vnesite iskane ključne besede in potem kliknite na

.

Spreminjanje nastavitev storitve Gmail
1. V seznamu prejetih sporočil stisnite gumb Meni in potem kliknite na Nastavitve, kar vam
bo omogočilo urejanje nastavitev za sporočila.
2. Izberite Splošne nastavitve ali pa nastavitve posameznih računov.
3. S klikom spremenite izbrane nastavitve.
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Uporaba aplikacije Zemljevidi
Ta aplikacija vam omogoča, da določite svoj trenutni položaj, spremljate razmere na cesti v
realnem času (odvisno od dostopnosti) in pridobite podrobna navodila za doseganje različnih
ciljev na satelitskih, avtomobilskih in drugih kartah.

Aktivacija položaja
Preden odprete aplikacijo Zemljevidi in določite svoj položaj oziroma začnete iskati zanimive
točke, morate vklopiti funkcijo „določanje položaja“.
1. Kliknite na

> Nastavitve (

).

2. Kliknite na Lokacija.
3. Kliknite na Način in izberite ustrezno možnost.
Op.:
Če želite uporabljati navigacijo, pod zavihkom Način izberite Visoka natančnost ali samo
Naprave.

Zagon aplikacije Zemljevidi
Aplikacijo zaženete tako, da kliknete na

> Zemljevidi (

).

Iskanje zanimivih točk
1. V prikazu zemljevida kliknite na

.

2. Vnesite iskano lokacijo v polje za iskanje in kliknite na
Op.:
Lahko izberete tudi katero od ponujenih možnosti.

.

3. Prikazani bodo rezultati iskanja. Kliknite na oznako ( ) in prikazalo se bo ime kraja.
4. S klikanjem na gumbe na zaslonu si lahko prikažete položaj na zemljevidu, pridobite navodila
in drugo.

Navigacija
1. V prikazu zemljevida kliknite na

.

2. V prvo besedilno polje vnesite izhodiščno, v drugo pa ciljno mesto.
Op.:
Lahko kliknete na ustrezno

in izberete katero od možnosti.

3. Kliknite na ikono navodil za vožnjo, potovanje z javnim prevozom ali hojo.
4. Kliknite na PRIKAŽI NAVODILA.
5. Če potujete z avtom ali peš, si lahko navodila ogledate pod izbiro SEZNAM NAPOTKOV.
6. Ko zaključite z branjem ali izvajanjem navodil, kliknite na gumb Meni in potem s klikom na
Počisti zemljevid povrnite v začetno stanje.

28

Uporabniški priročnik za pametni telefon Cat® B15Q

Uporaba aplikacije YouTube
YouTube je brezplačna storitev za ogled, iskanje in nalaganje videov preko spleta.

Zagon aplikacije YouTube
Kliknite na
> YouTube (
Popularni, V živo ipd.

). Videi bodo razvrščeni v kategorije, kot so Priporočeni,

Iskanje videov
1. V prikazu aplikacije YouTube kliknite na

.

2. Vnesite ključno besedo in potem kliknite na

.

3. Pobrskajte po rezultatih in potem kliknite na video, ki vas zanima.
NAMIG: Pogledate lahko tudi rezultate izmed nedavno objavljenih videov. Kliknite na
Kadarkoli in potem izberite eno od ponujenih možnosti.

Deljenje videov
1. Med ogledom videa kliknite na

.

2. S klikom izberite eno od ponujenih aplikacij za posredovanje povezave do danega videa.

Uporaba trgovine Play Store
Play Store ponuja neposreden dostop do aplikacij in iger, ki jih lahko prenesete in si jih
namestite v svoj telefon.

Zagon trgovine
1. Kliknite na

> Play Store (

).

2. Ko trgovino Play Store odprete prvič, se pojavi okno s pogoji za ponujane storitve.
Nadaljujte s klikom na Sprejmi.

Iskanje aplikacij
Obstaja nekaj različnih načinov za iskanje aplikacij na začetni strani trgovino Play Store, kot
denimo::
• Seznam aplikacij po kategorijah: kliknite na izbrano kategorijo in si z drsenjem oglejte več.
• Funkcija iskanja: kliknite na

.

Če si želite ogledati naložene aplikacije, stisnite gumb Meni in potem Moje aplikacije.

Nameščanje aplikacij
Op.:
Če želite namestiti aplikacijo, ki je niste prenesli iz trgovine Play Store, kliknite na Nastavitve
( ) > Varnost in potem označite polje Neznani viri, s čimer boste omogočili nameščanje
aplikacij iz drugih virov.
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1. Kliknite na

> Play Store (

).

2. Kliknite na kategorijo in potem na element, ki ga želite prenesti.
3. V prikazu podrobnosti danega elementa si lahko preberete več o izbrani aplikaciji, vključno z
njeno skupno oceno in komentarji uporabnikov. Če podrsate vse do oddelka Razvijalec, boste
našli aplikacije od istega avtorja in pa povezavo do njegove spletne strani.
4. Če želite aplikacijo namestiti, kliknite na Namesti. Prikazal se bo nov zaslon, na katerem
bodo izpisana potrebna pooblastila za aplikacijo. Potem lahko kliknete na Sprejmi in
prenesi.
Op.:
Če vas zanima potek prenašanja, odprite tablo z opozorili. Čas potreben za namestitev aplikacij
je odvisen od njihove velikosti in hitrosti podatkovne povezave.

Odstranitev aplikacij
1. V prikazu trgovine Play Store kliknite na gumb Meni in potem kliknite na Moje aplikacije.
2. Kliknite na aplikacijo, ki jo želite odstraniti in potem Odstrani.
3. Ko se odpre okence z vprašanjem, izberite OK in aplikacija bo iz vašega telefona odstranjena.
Op.:
Aplikacije lahko upravljate tudi s pritiskom na Nastavitve (

) > Aplikacije.

Sinhronizacija podatkov
Nekatere aplikacije (npr. Gmail) na mobilnem telefonu vam omogočajo dostop do istih osebnih
podatkov, ki jih lahko dodajate, si jih ogledujete in jih urejate tudi na svojem računalniku. Če
dodate, spremenite ali izbrišete podrobnost v katerikoli aplikaciji na spletu, bo posodobitev
podatkov vidna tudi na vašem mobilnem telefonu.
To je mogoče zaradi brezžične sinhronizacije podatkov. Ta proces poteka v ozadju in ne moti
normalne uporabe vašega telefona. Ko se vaš telefon sinhronizira, se v vrstici za opozorila
prikaže ikona sinhronizacije podatkov.

Urejanje računov
Na svojem mobilnem telefonu lahko sinhronizirate stike, e-pošto in druge podatke raznih
Google računov in drugih vrst računov, odvisno od aplikacij, ki so v telefonu nameščene.
Lahko na primer začnete tako, da dodate svoj osebni Google račun, da boste imeli ves čas
na voljo zasebni e-mail, stike in koledar. Potem lahko dodate službeni račun, da si zagotovite
dostop do službenih e-mail sporočil in stikov.

Dodajanje računa
1. Kliknite na

> Nastavitve (

).

2. Pod kategorijo RAČUNI kliknite na Dodaj račun. Na zaslonu se bodo pojavile trenutne
nastavitve sinhronizacije in seznam obstoječih računov.
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Op.:
V nekaterih primerih boste morali podrobnosti o računu pridobiti od skrbnika omrežja.
Morda npr. nimate podatkov o domeni računa ali naslovu strežnika.
3. Kliknite na vrsto računa, ki ga želite dodati.
4. Postopajte po navodilih na zaslonu in vnašajte zahtevane dodatne informacije o računu.
Večina računov zahteva uporabniško ime in geslo, specifični podatki pa so odvisni od vrste
računa in nastavitev storitve, h kateri se pridružujete.
5. Nastavite račun. Odvisno od vrste računa bo morda potrebno izbrati, kateri podatki naj se
sinhronizirajo z mobilnim telefonom, kakšno naj bo ime računa in drugo. Ko boste končali,
bo račun dodan na seznam v kategoriji RAČUNI v Nastavitvah.

Odstranitev računa
Račun lahko tudi odstranite, kar pomeni, da bodo iz vašega telefona izbrisani tudi vsi z njim
povezani podatki, vključno z e-mail sporočili, stiki, nastavitvami itd. Nekaterih računov pa ni
mogoče odstraniti. Eden od takšnih je prvi račun, v katerega ste se s telefonom prijavili. Ko se
boste odločili za odstranitev kakšnega od računov, ne pozabite, da to hkrati pomeni odstranitev
vseh z njim povezanih osebnih podatkov.
1. V kategoriji Nastavitev RAČUNI kliknite na vrsto računa.
2. Kliknite na račun, ki ga želite odstraniti.
3. Stisnite gumb Meni in potem kliknite na Odstrani račun.
4. S klikom na Odstrani račun potrdite, da račun zares želite odstraniti.

Prilagajanje sinhronizacije računov
Telefon omogoča nastavitev uporabe podatkov v ozadju in sinhronizacije za vse aplikacije v
vašem telefonu. Za vsak račun lahko tudi nastavite, katera vrsta podatkov naj se sinhronizira.
Nekatere aplikacije (npr. Imenik in Gmail) lahko sinhronizirajo podatke z več aplikacijami. Druge
(npr. Koledar) sinhronizirajo podatke samo s prvim Google računom, v katerega ste se s svojega
telefona prijavili ozirom z računom, ki je za posamezno aplikacijo posebej določen. Pri nekaterih
računih je sinhronizacija vzajemna; spremembe podatkov iz mobilnega telefona se uveljavijo tudi
na podatkih na spletu. Določeni računi pa podpirajo samo enostransko sinhronizacijo; podatke z
vašega mobilnega telefona lahko samo prebirate.

Spreminjanje nastavitev sinhronizacije računa
1. V kategoriji Nastavitev RAČUNI kliknite na račun, za katerega želite spremeniti nastavitve
sinhronizacije. Odprl se bo zaslon podatkov in sinhronizacije, v katerem bo prikazana vrsta
podatkov, ki jih lahko z izbranim računom sinhronizirate.
2. Označene postavke so izbrane za sinhronizacijo z mobilnim telefonom.
3. Označite polja ob podatkih, ki naj se sinhronizirajo z mobilnim telefonom oziroma jih po
potrebi odznačite.
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Uporaba drugih aplikacij
Delo z aplikacijo Koledar
S pomočjo Koledarja ustvarite in urejajte dogodke, srečanja in sestanke. V skladu z
nastavitvami sinhronizacije se bo koledar v telefonu sinhroniziral s koledarjem na spletu.

Zagon Koledarja
Aplikacijo zaženete s klikom na
> Koledar (
razne možnosti prikaza in nastavitev.

). S klikom na gumb Meni si lahko ogledate

Ustvarjanje dogodkov
1. V prikazu koledarja zadržite prst na zaslonu, da se pojavi možnost Nov dogodek.
2. S tipkovnico vnesite ime dogodka.
• Če ima dogodek kakšne časovne parametre, kliknite na čas pod OD in DO in čas trajanja
dogodka.
• Če gre za poseben dogodek, kot je rojstni dan ali celodnevno dogajanje, označite polje
VES DAN.
3. Vnesite kraj dogajanja in opis.
4. Vnesite e-mail naslove gostov, ki jih na dan dogodek želite povabiti.
5. V OPOZORILIH nastavite čas opozorila na ta dogodek in v PONAVLJANJU določite, ali gre
za ponavljajoč dogodek in kako pogosto se ta ponavlja.
6. Ko končate z nastavljanjem, kliknite na KONČAJ.

Nastavitve opomnika na dogodek
1. kateremkoli prikazu koledarja kliknite na dogodek – prikazane bodo podrobnosti zanj ali
pregled.
2. S klikom na Dodaj opomnik lahko dodate opomnik. Odstranite ga lahko s klikom na ‘X’.
3. Kliknite na čas opomnika in potem uro pred dogodkom, ko želite biti nanj opozorjeni. Ko bo
napočil ta čas, boste opozorjeni na dan dogodek.

Spreminjanje nastavitev koledarja
V kateremkoli prikazu koledarja stisnite gumb Meni in potem kliknite na Nastavitve >
Splošne nastavitve.
Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
• Skrij zavrnjene dogodke: lahko skrijete dogodke, za katere ste vabila zavrnili.
• Prikaži številko tedna: izberite, kako naj bo prikazana številka tedna.
• Teden se začenja z: vnesite prvi dan v tednu.
• Uporaba domačega časovnega pasu: na potovanjih bodo koledar in časi dogodkov
prikazani v domačem časovnem pasu.
• Domači časovni pas: vnesite časovni pas za trenuten položaj.
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• Počisti zgodovino iskanja: s to izbiro lahko izbrišete vsa opravljena iskanja.
• Opozorilo: izberite, če želite prejeti opozorilo na dogodek.
• Ton opozorila: s klikom izberite ton opozorila na bližnji dogodek.
• Vibriranje: določite, ali naj mobilni telefon pri prejemu opozorila na dogodek vibrira.
• Opozorilno okno: izberite, če želite da se prikaže opozorilo na dogodek.
• Začetni čas opozorila: s klikom določite čas pred dogodkom, ko naj se običajno začne
opozarjanje nanj.
• Predloge: kliknite za urejanje prednastavljenih odgovorov pri izmenjavi podatkov o
dogodkih s povabljenimi gosti prek e-pošte.

Uporaba aplikacije Budilka
Nastavite lahko novo budilko ali pa uredite že obstoječo.

Zagon Budilke
Če želite svoj mobilni telefon uporabiti kot budilko, kliknite na
budilko. Prikazal se bo seznam trenutno nastavljenih budilk.

> Ura (

) > Nastavi

Dodajanje budilke
1. V prikazu seznama budilk novo budilko dodate s klikom na

.

2. Budilko nastavite tako, da:
• S premikanjem številčnic določite ure in minute in kliknite na Končaj.
• Z izbiro Ponavljanje lahko nastavite način ponavljanja. Kliknite na eno ali več izbir in
potem Končaj.
• Z izbiro Ton opozorila nastavite zvočno opozorilo. S klikom izberite eno od možnosti in
jo potrdite z OK.
• Če želite, da med bujenjem telefon vibrira, označite Vibriranje.
• Opis lahko budilki dodate s klikom na Oznaka.
3. Po dokončení všech nastavení klepněte na Hotovo.

Uporaba aplikacije Upravitelj datotek
V Upravitelju datotek lahko urejate in odstranjujete datoteke in mape ali drugače upravljate z
njimi.

Zagon Upravitelja datotek
Aplikacijo zaženete s klikom na

> Upravitelj datotek (

).

Ustvarjanje mape
1. V prikazu Upravitelja datotek kliknite na

.

2.V polje za besedilo vnesite ime nove mape.
3. Kliknite na OK.
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Premikanje in kopiranje datotek/e
1. V prikazu Upravitelja datotek zadržite datoteko ali mapo, ki jo želite skopirati ali premakniti
Op.:
Več datotek izberete s klikom v pripadajoči kvadratek.
Vse datoteke izberete s klikom na

.

datoteko/e skopirate, s klikom na

2. S klikom na

pa jo/jih izrežete.

3. Izberite ciljno mapo.
4. S klikom na

boste datoteko/e shranili.

Odstranitev datotek/e
1. V prikazu Upravitelja datotek zadržite datoteko ali mapo, ki jo želite odstraniti.
Op.:
Več datotek izberete s klikom v pripadajoči kvadratek.
Vse datoteke izberete s klikom na
2. Kliknite na

.

.

3. S klikom na OK boste odstranitev potrdili.

Kalkulator
S pomočjo kalkulatorja lahko rešite enostavne aritmetične probleme. Lahko delate tudi z
naprednimi operatorji in rešujete kompleksnejše enačbe.

Zagon Kalkulatorja
Aplikacijo lahko zaženete tako, da kliknete na

> Kalkulator (

).

Preklop na Napredni prikaz
Na zaslonu kalkulatorja kliknite na gumb Meni in potem kliknite na Napredni prikaz.
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Upravljanje vašega mobilnega telefona
Če želite prilagoditi nastavitve vašega telefona, izberite

> Nastavitve (

).

Nastavitve datuma in časa
Ko prvič zaženete svoj telefon, morate izbrati, ali želite, da se čas in datum posodabljata
samodejno v skladu s podatkom o času, ki ga oddaja omrežje.
Op.:
Če je samodejno uporabljen čas, ki ga oddaja omrežje, ne morete nastaviti datuma, časa niti
časovnega pasu.
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Datum in čas.
2. Kliknite na Samodejen datum in čas in izberite nastavitev Onemogoči.
3. Pobrišite polje Samodejen časovni pas.
4. Kliknite na Nastavi datum. V prikazu nastavitev datuma kliknite na želeno polje in potem s
podrsavanjem gor in dol nastavite datum. Ko zaključite z nastavljanjem, kliknite na Končaj.
5. Kliknite na Izberi časovni pas in s seznama izberite želen časovni pas.
Z drsenjem si lahko ogledate več časovnih pasov.
6. Kliknite na Nastavi čas. V prikazu nastavitev časa kliknite na želeno polje in potem s
podrsavanjem gor in dol nastavite čas. Ko zaključite z nastavljanjem, kliknite na Končaj.
7. Označite ali pa odznačite polje Uporabi 24-urno obliko, s katerim lahko preklapljate med 24
in 12-urnim obliko zapisa datuma.
8. S klikom na Izberi obliko zapisa datuma lahko določite, kako naj bo datum prikazan na
zaslonu vašega telefona.

Nastavitve Zaslona
Prilagajanje svetlosti zaslona
1. V prikazu nastavitev kliknite na Zaslon > Svetlost.
2. Premaknite drsnik v levo, če želite zaslon zatemniti, oziroma desno, če ga želite posvetliti.
3. Ko prst odmaknete od zaslona, bo nova nastavitev samodejno shranjena.
Op.:
S klikom na SAMODEJNA omogočite napravi, da samodejno uravnava svetlost zaslona
glede na svetlost okolice.

Samodejno vrtenje zaslona
Če označite to polje, se bo postavitev zaslona spreminjala, če boste telefon obrnili na stran
oziroma potem spet nazaj v pokončni položaj.
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Nastavitev časa pred izklopom zaslona
Če svojega mobilnega telefona nekaj minut ne uporabljate, se zaslon izklopi zaradi varčevanja z
energijo baterije. Če želite večjo ali manjšo zakasnitev, naredite naslednje:
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Zaslon > Spanje.
2. Izberite koliko časa želite, da zaslon ostane osvetljen.

Nastavitve zvonjenja telefona
Vklop tihega načina
Na zaslonu kliknite na Profili zvoka > Tiho, s čimer boste vklopili tihi način. To pomeni, da so
izklopljeni vsi zvoki razen medijskih vsebin in budilke.

Prilagajanje glasnosti zvonjenja
Glasnost zvonjenja lahko spreminjate z začetnega zaslona ali v prikazu drugih aplikacij.
(Izjema je med pogovorom ali ko je predvajana glasba ali video.) S pritiskanjem na gumba za
uravnavanje glasnosti, nastavite glasnost zvonjenja na želen nivo. Glasnost je mogoče nastaviti
tudi v prikazu Nastavitev.
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Profili zvoka > Splošno > Glasnost.
2. S premikanjem drsnika v levo glasnost nižate, s premikom v desno jo zvišate.
3. S klikom na OK bodo nastavitve shranjene.

Sprememba tona zvonjenja
1. V zaslonu Nastavitev kliknite na Profili zvoka > Splošno > Ton zvonjenja za glasovne
klice.
2. Kliknite na želen ton zvonjenja in potem na OK. Ko ton izberete, se bo ta takoj predvajal.

Nastavitev vibriranja za dohodne klice
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Profili zvoka > Splošno.
2. Z označitvijo polja Vibriranje nastavite svoje telefon, da ob dohodnem klicu vibriral.

Nastavitve storitev telefona
Nastavitev privzetega omrežja
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Upravljanje SIM.
2. Pod postavko PRIVZETA SIM kliknite na Glasovni klic, Videoklic, Sporočila ali
Podatkovna povezava in potem izberite omrežje, ki ga želite uporabiti za dano podatkovne
povezave.
Op.:
Dostopnost in ponudbo storitev podatkovnega prenosa preverite pri svojem ponudniku
omrežnih storitev.
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Spreminjanje omrežnih nastavitev
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Upravljanje SIM.
2. Pod postavko PODATKI O SIM kartici izberite omrežje, ki ga želite urediti. Na voljo so
naslednje nastavitve omrežja:
• Uredi ime SIM: s to izbiro lahko spremenite ime omrežja.
• Nastavi telefonsko številko: tu lahko nastavite telefonsko številko.
• Izberi barvo ozadja: s to izbiro lahko spremenite ikono omrežja, ki je prikazana v vrstici
stanja.
• Prikaz številk: izberite, ali naj bo številka skrita ali naj bodo prikazane prve/zadnje 4
številke.

Nastavitev funkcije dvojni SIM
V meniju upravljanja SIM pod izbiro BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA si lahko ogledate
podatke o SIM kartici in nastavite, katero SIM kartico želite uporabljati za glasovne klice,
videoklice, sporočila in podatkovno povezavo. Izvorna tovarniška nastavitev za Klicanje in
Sporočila je Vedno vprašaj. Za podatkovno povezavo bo v skladu z izvirnimi tovarniškimi
nastavitvami uporabljena SIM kartica, vložena v zgornjo režo. Če boste vzpostavljanje
podatkovne povezave želeli prestaviti s privzete reže za SIM kartico, se bo morda odprlo
pojavno okno z opozorilom, da izbrana SIM kartica ne podpira storitve 3G, zaradi česar bi
nalaganje podatkov potekalo počasneje, tako da bo morda potrebno spremeniti nastavitve
storitve 3G.

Nastavitve storitve 3G
Obe reži za SIM kartico vašega telefona podpirata storitev 3G, vendar le-ta se v danem trenutku
izvaja samo preko ene SIM kartice. Kot privzeta je nastavljena zgornja reža.
V meniju BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA izberite Več … > Mobilna omrežja > Storitev
3G > Omogoči 3G in izberite SIM kartico, ki jo želite uporabljati za Storitev 3G > Naprej.

Vklop podatkovnega gostovanja
V meniju BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA izberite Upravljanje SIM > SPLOŠNE
NASTAVITVE > Gostovanje > Podatkovno gostovanje in označite polje za vklop
Podatkovnega gostovanja.
Op.:
Dostop do podatkovnih storitev med gostovanjem lahko predstavlja precejšnje dodatne
stroške. To lahko preverite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

Izklop podatkovnih storitev
V meniju BREZŽIČNE POVEZAVE IN OMREŽJA izberite Več … > Mobilna omrežja >
Podatkovna povezava in označite Onemogočeno.
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Zaščita mobilnega telefona
Aktivacija PIN kode za SIM kartico
1. V prikazu nastavitev kliknite na Zaščita > Nastavi zaklepanje SIM kartice.
2. Če imate vstavljeni dve SIM kartici, kliknite na SIM kartico, za katero želite trenutno nastaviti
PIN kodo.
3. Označite polje Zakleni SIM kartico.
4. Vnesite PIN kodo za kartico SIM in kliknite na OK.
Če želite PIN kodo SIM kartice spremeniti, kliknite na Spremeni PIN kodo kartice SIM.
Op.:
Z mobilnega telefona lahko kadarkoli opravite klic v sili.

Zaščita mobilnega telefona z zaklepanjem zaslona
Če želite bolje zaščitit svoje podatke, zaklenite zaslon in potem vklopite način odklepanja
zaslona, ki ga bo potem potrebno vnesti ob vsakem vklopu telefona ali prehodu iz stanja
spanja.
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Zaščita > Zaklepanje zaslona.
2. Izberite eno od možnosti, ki so na voljo.
• Brez: Naprava ni zaščitena.
• Poteg: Telefon odklenete tako, da povlečete ikono ključavnice.
• Odklepanje s prepoznavanjem obraza: Za odklepanje uporabite prepoznavanje obraza.
• Vzorec: Telefon se odklene, ko na zaslon pravilno narišete vzorec.
• PIN: Za odklepanje telefona bo potrebno vnesti PIN kodo.
• Geslo: Za odklepanje telefona bo potrebno vnesti geslo.
3. Sledite navodilom za izbrano metodo in zaključite nastavitve.

Upravljanje aplikacij
Prikaz nameščenih aplikacij
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Aplikacije.
2. V seznamu aplikacij izberite enega od naslednjih korakov:
• Stisnite gumb Meni in potem kliknite na Razvrsti po velikosti. Potem kliknite na eno od
aplikacij, da se prikažejo podrobnosti o njej.
• Izberite PRENESENO, SHRANJENO V TELEFON, AKTIVNO ali VSE v zgornjem delu
zaslona. Potem kliknite na določeno aplikacijo in prikazale se bodo podrobnosti o njej.
• S klikom si lahko tudi neposredno ogledate podrobnosti neke aplikacije.
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Možnosti sproščanja spomina v mobilnem telefonu
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Aplikacije.
2. Kliknite na eno od aplikacij in potem na Odstrani, s čimer jo boste odstranili iz svojega
telefona.
Op.:
Prednameščenih aplikacij ni mogoč odstraniti.

Možnosti sproščanja spomina v mobilnem telefonu
• Premaknite mape in priloge e-mail sporočil na microSD kartico.
• Odstranite prenesene programe, ki jih ne uporabljate.
• Ponastavite svoj mobilni telefon nazaj na tovarniške nastavitve.
Op.:
Před provedením resetu na tovární nastavení si prosím zálohujte všechna důležitá data.

Ponastavljanje tovarniških nastavitev
Ustvarjanje varnostnega kopiranja nastavitev
Za nastavitve svojega mobilnega telefona si lahko ustvarite varnostno kopijo na strežniku
Google preko svojega Google računa. Ko zamenjate telefon, se vam bo shranjena varnostna
kopija naložila v novi telefon, ko se boste prvič prijavili v svoj Google račun.
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Varnostno kopiranje in ponastavitev.
2. Uporabite polje Ustvari varnostno kopijo mojih podatkov.

Ponastavljanje tovarniških nastavitev
Ko ponastavite svoj telefon na tovarniške nastavitve, se vsi vaši osebni podatki izbrišejo iz
notranjega pomnilnika, vključno s podatki o vašem Google računu, drugih računih, vašimi
sistemskimi nastavitvami in nastavitvami aplikacij ter vse prenesene aplikacije. Pri ponastavitvi
telefona se ne izbrišejo posodobitve sistemske programske opreme niti datoteke shranjene na
microSD kartici, npr. glasba in fotografije.
1. V prikazu Nastavitev kliknite na Varnostno kopiranje in ponastavitev > Ponastavitev na
tovarniške nastavitve.
2. Ko ste pozvani, kliknite na Ponastavi telefon in potem Izbriši vse. Mobilni telefon bo
nastavitve vrnil nazaj na tovarniške parametre in potem se bo ponovno zagnal.
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Podatki o telefonu
Element

Podrobnosti

Operacijski sistem

Android KIT KAT

Okolje

MTK 6582M Quad Core 1.3 GHz

Spomin

4GB eMMC / 1 GB LPDDR2
HSDPA/WCDMA USA: 850/1700 (AWS)/1900MHz
HSDPA/WCDMA EMEA/APAC: 850/900/2100MHz

Kanal

*Na nalepki v telefonu se nahajajo podatki o tem, katera območja/
pasove vaša naprava podpira.

Zaslon

4” WVGA, kapacitivni, 2 točki

Fotoaparat

5M AF, sprednji fotoaparat VGA

Senzorji

Bližine in svetlobe iz okolja, senzor G

Podprte vrste
povezav

BT3.0+HS (BT4.0 LE), 802.11 b/g/n, GPS/aGPS, radio FM, WiFi Direct

Baterije

2000mAh

Drugo

Standard IP67

Dimenzije

127.2 x 69.5 x 14.95 mm

Teža

170 g

HAC klasifikacija

M3/T3

* Oblika in podrobnosti so lahko brez predhodnega opozorila predmet sprememb.
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Priloga
Opozorila in varnostni napotki
Ta del navodil vsebuje pomembne podatke za uporabo vaše naprave. Vsebuje tudi podatke o
njeni varni uporabi. Preden začnete napravo uporabljati, si pazljivo preberite podatke, ki sledijo.

Vodotesno ohišje
Pokrovčki USB vhoda in slušalk morajo biti skrbno nameščeni in hrbtni pokrovček mora biti pravilno
in trdno nataknjen na telo telefona, da bi bila zagotovljena ustrezna zanesljivost ohišja naprave.

Elektronska naprava
Na krajih, kjer je prepovedano uporabljati mobilne naprave, svoj telefon vedno ugasnite. Naprave
ne uporabljajte, če bi s tem lahko povzročili nevarnost ali motnje drugih električnih naprav.

Medicinske naprave
Spoštujte pravila in navodila v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Telefona ne uporabljajte,
kjer je to prepovedano.
Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo vzdrževanje razdalje vsaj 15 cm med srčnim
spodbujevalnikom in telefonom, da ne bi prihajalo do motenj. Če imate srčni spodbujevalnik,
telefon vedno uporabljajte na nasprotni strani telefona in ga ne nosite v sprednjem žepu.

Nevarnost eksplozije
Na območjih, kjer je nevarnost eksplozije, svoj telefon izklopite in upoštevajte vse opozorilne
table in navodila. Območja s potencialno eksplozivnim ozračjem so tista območja, kjer se po
navadi priporoča ugasnitev motorja vozil. Nastanek isker bi v takšnem okolju lahko povzročil
eksplozijo ali požar ter posledično poškodbe ali pa celo smrt. Telefona ne vklapljajte na
primer na bencinskih črpalkah. Upoštevajte omejitve uporabe radijskih naprav na območju za
shranjevanje ali distribucijo goriva ter v kemičnih tovarnah. Poleg tega spoštujte prepovedi
na območju, kjer poteka razstreljevanje. Ne uporabljajte telefona na območjih s potencialno
eksplozivnim ozračjem, ki so po navadi jasno označena, ne pa nujno. Med taka mesta spadajo
podpalubje ladij, tovarne za shranjevanje ali predelavo kemikalij in območja kjer so v zraku
prisotne kemikalije oziroma delci kot so prašni delci ali kovinski prah. Pozanimajte se pri
proizvajalcu svojega vozila na utekočinjen naftni plin (kot sta npr. propan ali butan), če lahko to
napravo varno uporabljate v bližini tovrstnih vozil

Varna vožnja
Pri uporabi te naprave upoštevajte lokalno zakonodajo in predpise. Če že uporabljate napravo
med vožnjo, upoštevajte vsaj naslednja načela:
Osredotočite se na vožnjo. Vaša prva odgovornost je varna vožnja.
Med vožnjo ne govorite neposredno v telefon. Uporabljajte slušalke za prostoročno
telefoniranje.
Če morate opraviti ali sprejeti klic, zaparkirajte vozilo ob robu ceste in šele potem začnite s
pogovorom.
Radijski signalni lahko vplivajo na delovanje elektronskih sistemov. Več informacij pridobite pri
proizvajalcu vašega vozila.
Pri motornem vozilu ne odlagajte telefona na zračno blazino, niti v prostor, kamor se zračna
blazina napihuje. Drugače, vas lahko zaradi močne sile napihovanja vaša naprava pri sprožitvi
poškoduje.
Ne uporabljajte telefona med letenjem z letalom. Preden se vkrcate na letalo, svojo napravo
ugasnite. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko predstavlja nevarnost za delovanje zračnega
plovila in motnje brezžičnega omrežja telefona. Lahko gre tudi za nezakonito dejanje.
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Okolje delovanja
Telefona ne uporabljajte in ne polnite v prašnem, vlažnem ali umazanem okolju niti ne na
mestih z magnetnim poljem. Drugače lahko pride do motenj funkcij naprave.
Naprava ustreza RF specifikacijam, ko jo uporabljate ob ušesu ali v razdalji vsaj 1,5 cm od
telesa. Poskrbite, da oprema naprave, kot je ovitek ali držalo nima kovinskih delov. Telefon
držite vsaj 1,5 cm od telesa, da boste izpolnili zgoraj opisane pogoje.
Med nevihto ne uporabljajte telefona, ki se polni, saj lahko pride do poškodb zaradi strele.
Med klicanjem se ne dotikajte antene, saj to vpliva na kvaliteto pogovora in povečuje porabo
energije. Kot posledica se skrajša možna pogovorna doba in pa trajanja baterije.
Med uporabljanjem naprave spoštujte lokalno zakonodajo in predpise in zakonske pravice ter
zasebnost drugih oseb.
Med polnjenjem poskrbite, da bo temperatura okolja med 0 in 40 °C. Med delovanjem na
baterijo naj bo temperatura okolja med –10 °C in 55 °C.

Zaščita sluha
Uporaba slušalk z visoko nastavljeno glasnostjo lahko privede do poškodb sluha. Da bi
zmanjšali to tveganje, znižajte glasnost slušalk na varno in prijetno raven.

Varnost otrok
Upoštevajte vse napotke, povezane z varnostjo otrok. Otrokom ne pustite, da se igrajo z vašo
napravo ali njeno dodatno opremo, saj to predstavlja nevarnost, da se od naprave oddvoji
manjši del in pride do zadušitve. Ščitite napravo in njeno opremo pred malimi otroki.

Oprema
Uporabljajte samo baterije, polnilce in opremo, ki jo je za ta model potrdil proizvajalec.
Uporaba baterije, polnilca ali drugega kosa opreme katere druge vrste, lahko predstavlja
prenehanje garancije za napravo, kršitev lokalne zakonodaje ali predpisov oziroma je lahko
preprosto nevarno. Podatki o dostopnosti potrjenih baterij, polnilcev in opreme na vašem
geografskem področju, lahko dobite pri svojem prodajalcu.

Baterija in polnilec
Če polnilca ne uporabljate, ga izklopite iz vtičnice.
Baterijo lahko napolnite in izpraznite nekaj stokrat, preden se bo izrabila. Čim opazite, da je čas
trajanja in omogočenih pogovorov krajši kot običajno, baterijo zamenjajte.
Uporabljajte vir izmenične napetosti, ki je predpisan v specifikacijah polnilca. Neustrezna
napetost lahko povzroči požar ali okvaro polnilca.
Dveh polov baterije ne povezujte s prevodnimi snovmi, kot so kovinski materiali, ključi ali pa
nakit. V nasprotnem primeru lahko v bateriji pride do kratkega stika, kar ima lahko za posledico
poškodbe in opekline.
Če iz baterije začne iztekati elektrolit, pazite da ne pride v stik s kožo niti z očmi. Če do stika
elektrolita s kožo pride ali pa vam ta špricne v oko, prizadeto mesto takoj splaknite s čisto vodo
in se posvetujte z zdravnikom.
Če pride do deformacije baterije, spremembe barve ali močnega segrevanja, jo takoj odstranite
in je več ne uporabljajte. V nasprotnem primeru lahko pride do iztekanja kisline, pregretja,
eksplozije oziroma požara.
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Če je napajalni kabel poškodovan (na primer mogoče je videti vodilo ali pa je kabel pretrgan)
ali pa se vtikač natrga, kabel takoj prenehajte uporabljati. V nasprotnem primeru lahko pride do
poškodbe zaradi električnega udara, kratkega stika v polnilcu ali požara
Baterij ne mečite v ogenj, saj lahko eksplodirajo. Raznese lahko tudi poškodovano baterijo.
Baterije ne menjajte niti je ne spreminjajte, ne skušajte vanjo vstaviti tujkov, je ne izpostavljajte
vodi ali drugim tekočinam in je ne mečite v ogenj, saj lahko drugače pride do eksplozije.
Baterije niti telefona ne mečite na tla. Če do padca pride, še posebej na trdno površino, in
sumite, da je prišlo do poškodb, napravo odnesite na ustrezen servis na kontrolo.
Zaradi neustrezne uporabe baterije lahko pride do požara, eksplozije ali druge nesreče.
Porabljene baterije hitro odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
To napravo lahko priključite le k izdelkom, ki so označeni z logotipom USB-IF oziroma k
izdelkom, ki so prestali test kompatibilnosti z USB-IF.
Izhodna napetost polnilca je DC 5V 1A
POZOR – ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NEUSTREZNIM TIPOM, TVEGATE NEVARNOST
EKSPLOZIJE. PORABLJENE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.

Čiščenje in vzdrževanje
Niti baterija niti polnilec nista vodoodporna, zato ju ohranjajte suha. Napravo, baterijo in
polnilec ščitite pred vodo in hlapi. Ne dotikajte se polnilca z mokro roko, drugače lahko pride
do kratkega stika, okvare naprave ali poškodbe zaradi električnega udara.
Naprave, baterije niti polnilca ne puščajte na mestih, kjer lahko pride do poškodb zaradi udarca.
V takšnem primeru bi lahko prišlo do iztekanja kisline iz baterije, pregretja, požara ali eksplozije.
V bližino naprave ne polagajte magnetnih nosilcev podatkov, kot so magnetne kartice ali
diskete. Sevanje, ki ga naprava oddaja, bi lahko povzročilo izbris podatkov, ki so na njih
shranjeni.
Naprave, baterije in polnilca ne puščajte na mestih z zelo visoko ali zelo nizko temperaturo.
V nasprotnem primeru lahko pride Drugače lahko pride do motenj delovanja in do požara ali
eksplozije. Pri padcu temperature pod 0 °C pada tudi vzdržljivost baterije.
K slušalki ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, na primer igle. Slušalka te predmete
lahko pritegne, ti pa vas bi potem lahko med telefoniranjem poškodovali.
Preden boste napravo čistili ali začeli z drugimi vzdrževalnimi deli na njej, jo odklopite od
polnilca.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte kemičnih sredstev, praška ali drugih kemičnih snovi (npr.
alkohola ali bencina). V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb dela naprave ali pa celo
do nastanka požara. Napravo in polnilec lahko očistite s kosom vlažne, mehke, antistatične
krpice.
Naprave niti njene opreme ne razstavljajte. V nasprotnem primeru bo prenehala veljavnost
garancije za napravo in opremo in proizvajalec ne bo odgovarjal za škodo.
Če pride do poškodbe naprave zaradi udarca z drugim trdnim predmetom, poškodovanega dela
ne poskušajte odstraniti. V takšnem primeru napravo takoj prenehajte uporabljati in se obrnite
na pooblaščen servis.
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Kompatibilnost s slušnimi aparati (HAC)
Predpisi za brezžične naprave
Ameriška zvezna komisija za komunikacijo (FCC) je določila zahteve, ki jih morajo izpolnjevati
digitalne brezžične mobilne naprave, da bi bile kompatibilne s slušnimi aparati in drugimi
podobnimi napravami za podporo sluha.
Znotraj skupine brezžičnih naprav se je oblikovala kategorija brezžičnih mobilnih naprav, ki
so namenjene uporabnikom slušnih aparatov, saj so kompatibilne s tovrstnimi napravami
kompatibilne.
Uvrstitev v to kategorijo pa še ne predstavlja nikakršnega jamstva. Rezultati so različni za
različne pripomočke, ki jih uporabniki imajo, in pa za različne okvare sluha. Če je vaš slušni
aparat občutljiv na motnje, se lahko zgodi, da niti telefona, ki je označen s to kategorijo, ne
boste mogli uporabljati. Priporočamo, da uporabo mobilnega telefona skupaj z vašim slušnim
aparatom najprej preizkusite, da boste prepričani, da naprava ustreza vašim individualnim
potrebam.
Kategorija M: telefoni, ki so označeni kot M3 ali M4 izpolnjujejo zahteve FCC in bodo verjetno
predstavljali veliko manjšo motnjo za slušne aparate od telefonov brez te oznake. M4 je boljša
od teh dveh oznak.
Kategorija T: telefoni, ki so označeni kot T3 ali T4 izpolnjujejo zahteve FCC in bodo verjetno
bolje delovali skupaj z induktivno zanko slušnega aparata („T stikalo” oziroma „telefonsko
stikalo”) od telefonov, ki nimajo te oznake. T4 je boljša od teh dveh oznak. (Opozarjamo, da
induktivne zanke ne vsebujejo vsi slušni aparati.)
Testi te naprave (FCC ID: ZL5B15Q) so dokazali ustreznost za oznaki M3 in T3.

Klic v sili
Na območju, ki ga pokriva signal lahko s pomočjo naprave opravite klic v sili. Storitve pa vam
ne moremo zagotoviti v vseh pogojih. Če gre za pomemben klic, se nikar ne zanašajte samo na
to napravo.

Izjava FCC
Ta naprava izpolnjuje razdelek 15 pravilnika FCC. Njeno delovanje je pogojeno z naslednjima
zahtevama: (1) Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj. (2) Naprava mora sprejeti
kakršnekoli motnje, tudi takšne, ki lahko povzročijo njeno napačno delovanje.
Antena oziroma antene, ki jih uporablja ta sprejemnik ne morejo delovati v istem prostoru
oziroma v kombinaciji z drugo anteno ali oddajnikom.
Op.: Izbira nacionalne klicne kode velja samo za modele, ki niso namenjeni za ameriški trg; za
modele namenjene za ZDA pa ni na voljo. V skladu s predpisi FCC morajo biti vse brezžične
naprave naprodaj v ZDA vezane na telekomunikacijske kanale v ZDA.
Ta mobilni telefon je uspešno prestala teste in izpolnjuje omejitve, ki veljajo za digitalne
naprave B razreda v skladu z razdelkom 15 pravil FCC. Te omejitve služijo za zagotavljanje
zadostne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih naseljih. Naprava ustvarja,
uporablja in morda tudi oddaja radijske frekvence, in če ni nameščena in uporabljana v skladu
z navodili, lahko povzroča škodljive motnje radijske komunikacije. Če naprava dejansko moti
sprejem radia ali televizije, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in zopet vklopite, Vam
priporočamo, da motnjo poskusite odstraniti na enega od sledečih načinov:
- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- Vključite napravo v vtičnico iz drugega tokokroga, kot je tisti, v katerega je vključen
sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali z izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.
Spremembe in prilagoditve na napravi, ki jih ni neposredno odobril proizvajalec, lahko za
uporabnika pomenijo preklic pravice do uporabe naprave.
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Izjava za področje Kanade
Ta naprava izpolnjuje kanadske industrijske standarde RSS, ki se nanašajo na naprave, za
katere ni potrebno pridobiti dovoljenja.
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
(2) Ta naprava mora sprejeti kakršnekoli motnje iz okolice, tudi takšne, ki lahko povzročile
nepravilno delovanje naprave.
Ta digitalna naprava razreda B izpolnjuje kanadski standard ICES-003.
Ta naprava izpolnjuje zahteve kanadskega industrijskega standarda RSS-310. Za njeno
delovanje velja pogoj, da ne sme povzročati škodljivih motenj.

Izjava o izpostavljenosti učinkom sevanja:
Ta izdelek spoštuje kanadske omejitve glede izpostavljenosti učinkom radiofrekvenčnega
sevanja, ki se nanašajo na prenosne naprave in so bile določene za nenadzorovano okolje;
njena uporaba za namene, opisane v tem priročniku, je varna. Izpostavljenost učinkom
radiofrekvenčnega sevanja lahko znižate tako, da izdelek držite kar se da daleč od telesa
oziroma ga nastavite na nižjo moč delovanja, če je ta možnost na voljo.
Ta naprava in njena antena oziroma antene ne more/jo delovati v istem prostoru oziroma v
kombinaciji z drugo anteno ali oddajnikom z izjemo vgrajenega in preizkušenega radia. Izdelki,
ki so naprodaj v ZDA/Kanadi nimajo funkcije izbire nacionalne klicne kode.

Podatki o izpostavljenosti radiofrekvenčni energiji (SAR)
Ta naprava izpolnjuje smernice, ki urejajo izpostavljenost radijskim valovom.
Naprava je oblikovana tako, da ne presega emisijskih omejitev izpostavljenosti radiofrekvenčni
(RF) energiji, ki jih je določila vladna Zvezna komisija za komunikacijo v ZDA (Federal
Communications Commission).
Ta naprava je uspešno prestala teste delovanja in zadošča smernicam FCC glede
izpostavljenosti RF energiji, če je opremljena z dodatkom, ki ne vsebuje kovinskih delcev, ki
omogoča njeno namestitev v oddaljenosti vsaj 1,5 cm od telesa. Uporaba druge dodatne
opreme ne izpolnjuje nujno smernic FCC o izpostavljenosti RF.
Omejitev SAR, ki ga je določila FCC je 1,6 W/kg.
Najvišje vrednosti SAR glede na smernice FCC za ta telefon so:
SAR ob glavi: 0,74 W/kg
SAR ob telesu: 0,9 W/kg
Največje vrednosti SAR glede na smernice CE za ta telefon so:
SAR ob glavi: 0,51 W/kg
SAR ob telesu: 0,554 W/kg
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Raven izpostavitve sevanju lahko omejite na naslednje načine:
(i) uporabljajte mobilni telefon, ko je sprejem dober,
(ii) uporabljajte napravo za prostoročno telefoniranje,
(iii) noseče ženske naj telefon nosijo kar najdlje od trebuha,
(iv) telefon uporabljajte v zadostni oddaljenosti od genitalij.

Pri napravah, ki so preizkušene po standardu EN60950-1:2006 je nujno potrebno opraviti
preizkuse zvoka po EN50332.
Ta naprava je bila preizkušena in izpolnjuje zahteve za nivo zvočnega tlaka, ki so določene s
standardom EN 50332-1 in/ali EN 50332-2. Daljša uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko
privede do trajne izgube sluha.

Preprečevanje poškodb sluha
Opozorilo, ki ga zahtevajo določila standarda EN 60950-1:A12.
Če slušalke ali zvočnike daljši čas uporabljate pri visoki glasnost, lahko pride do
trajne izgube sluha.
Op.: V primeru Francije slušalke/zvočniki te naprave izpolnjujejo zahteve za nivo zvočnega
tlaka (Sound Pressure Level), ki je določen v pripadajočih standardih EN 50332-1:2000
in/ali EN 50332-2:2003, kot to zahteva francoski člen L.5232-1.

Izjava o skladnosti
Naprava izpolnjuje osnovne zahteve člena 3 direktive o ustreznosti radijske in telekomunikacijske
opreme R&TTE 1999/5/ES, če se uporablja na predviden način. Uporabljeni so bile naslednji
standardi:

1. Zdravje (člen 3.1(a) direktive R&TTE)
Uporabljeni standardi:
• EN 50566: 2013
• EN 50360: 2001 / A1: 2012
• EN 62209-1 : 2006 / -2 : 2010
• EN 62479 : 2010

2. Varnost (člen 3.1(a) direktive R&TTE)
Uporabljeni standardi:
• EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
• EN 50332-1: 2000

3. Elektromagnetna kompatibilnost (člen 3.1 (b) direktive R&TTE)
Uporabljeni standardi:
• EN 301 489-1 V1.9.2 / -3 V1.6.1 / -7 V1.3.1 / -17 V2.2.1 / -24 V1.5.1
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4. Uporaba spektra radijskih frekvenc (člen 3.2 direktive R&TTE)
Uporabljeni standardi:
•
•
•
•

EN 300 328 V1.8.1
EN 300 440-1 V1.6.1 / -2 V1.4.1
EN 301 908-1 V6.2.1 / -2 V6.2.1
EN 301 511 V9.0.2

Skladnost s SAR CE
Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejitvi izpostavljanja javnosti
elektromagnetnemu polju za namene zaščite zdravja.
Te omejitve so del obsežnih priporočil za zaščito javnega interesa. Razvile so jih neodvisne
znanstvene organizacije v sklopu trdno začrtanih in temeljitih preiskav. Enota meritev, ki jo je
za sevanje mobilnih naprav potrdil Evropski svet, je „specifična stopnja absorpcije (Specific
Absorption Rate – SAR), pri čemer je zgornja meja SAR 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva v
povprečju. To ustreza zahtevam Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).
Naprava je bila preizkušena za delovanje na telo in izpolnjuje smernice, ki jih določata ICNIRP
in evropska standarda EN 62311 in EN 62209-2 za uporabo posebne opreme. Za uporabo druge
opreme, ki vsebuje kovinske dele, ni mogoče zagotoviti izpolnjevanja smernic ICNIRP.
SAR se meri pri oddaljenosti mobilnega telefona 1,5 cm od telesa in pri največji možni moči
oddajanja v vseh frekvenčnih pasovih.
Razdaljo 1,5 cm med telesom in napravo je potrebno ves čas ohranjati.

Podatki o odstranitvi in recikliranju
Ta simbol na napravi (in vseh priloženih baterijah) pomeni, da je ne smete odstraniti skupaj z
ostalimi gospodinjskimi odpadki. Naprave niti baterij ne mečite med gospodinjske odpadke.
Napravo (in baterije) je ob izteku življenjske dobe potrebno oddati na določenem zbirnem
mestu za reciklažo in ustrezno odstranitev.
Podrobnejše podatke o recikliranju te naprave in njene baterije lahko pridobite na lokalnem
uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste telefon kupili.
Odstranitev te naprave je urejena z direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (Waste
from Electrical and Electronic Equipment – WEEE) Evropske unije. Namen ločevanja WEEE in
baterij od drugih odpadkov je kar največje zmanjšanje potencialne škode za okolje in zdravje
ljudi zaradi nevarnih snovi, ki so lahko prisotne.

Omejevanje količine nevarnih snovi
Ta naprava zadošča uredbi EU o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – REACH – uredba št.
1907/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in direktivi EU o omejevanju nevarnih snovi
(Restriction of Hazardous Substances – RoHS – direktiva 2002/95/ES Evropskega parlamenta
in Sveta). Druge podatke o skladnosti naprave z REACH lahko poiščete na spletnih straneh
www.catphones.com/certification. Priporočamo vam redno obiskovanje strani, da si zagotovite
najnovejše podatke.
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Izpolnjevanje smernic EU
Proizvajalec tukaj izjavlja, da ta naprava izpolnjuje osnovne zahteve in druge relevantne uredbe
direktive 1999/5/ES.
Izjavo o skladnosti lahko najdete na spletnih straneh www.catphones.com/certification.0678.
Op.: Spoštujte lokalno zakonodajo na območju, kjer to napravo uporabljate. Lahko bi se
zgodilo, da je uporaba te naprave v nekaterih ali pa kar v vseh državah članicah Evropske unije
(EU) prepovedana.
Op.: To napravo lahko uporabljate v vseh državah članicah EU.
Francija: Uporaba na prostem je omejena na 10 mW e.i.r.p. v pasu 2454–2483,5 MHz.
Italija: Če se WAS/RLAN uporablja izven meja zasebne posesti, potem je za zasebno uporabo
nujno potrebno generalno pooblastilo.
Luksemburg: Za uporabo omrežja in storitev je nujno generalno pooblastilo.
Norveška: Ta razdelek ne velja za geografsko področje v radiju 20 km od centra Ny-Alesund.
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