Telefon Cat® B25
Uporabniški priročnik
Hvala, da ste se odločili za
mobilni telefon Cat B25

Kratek uvod
Hvala, da ste se odločili za nakup mobilnega GSM telefona Cat B25. V tem priročniku boste našli opis vseh
uporabnih funkcij telefona. Telefon B25 je odporen na vodo v skladu z IPX7, na prah v skladu z IP6X in je
dovolj trpežen, da vzdrži padec z višine 2 metrov na trdno površino. Podpira FM radio, Bluetooth, MMS, LED
svetilko in ima izjemno vzdržljivo baterijo.
Preden začnete izdelek uporabljati, si preberite prosim pomembne podatke o le-tem, ki se nahajajo na
koncu tega priročnika.

Pravna opozorila
© 2012 Caterpillar
CAT, CATERPILLAR, pripadajoči logotipi, „Caterpillar Yellow“, „Caterpillar Corporate Yellow“ in tukaj
uporabljena identiteta podjetja in proizvoda so blagovne znamke družbe Caterpillar in jih je prepovedano
uporabljati brez soglasja.
Brez predhodnega pisnega soglasja družbe Caterpillar Inc. ni dovoljeno reproducirati niti prenašati
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.

Opomba
Nekatere tukaj opisane funkcije proizvoda in njegove opreme so odvisni 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 informacije oziroma speciﬁkacije, ki so navedene v tem priročniku,
Proizvajalec ne nosi odgovornosti za legitimnost in kakovost kakršnihkoli produktov, ki so preneseni ali
naloženi s pomočjo tega telefona, kar vključuje besedilo, fotograﬁje, glasbo, ﬁlme in nevgrajeno programsko
opremo zaščiteno z avtorskimi pravicami, nikakor pa na našteto ni omejeno. Vsakršne posledice zaradi
namestitve in uporabe omenjenih izdelkov na tem mobilnem telefonu bo moral nositi uporabnik sam.

BREZ JAMSTVA
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 jamstva tržne kakovosti in ustreznosti za določen namen kot
tudi druga jamstva, ki zgoraj niso bila omenjena.
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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1 Začetek
1.1 Baterija
Baterija je delno napolnjena in je takoj po razpakiranju pripravljena za uporabo. Z najboljšo zmogljivostjo
začne delovati po treh zaključenih ciklih polnjenja/praznjenja.

1.2 Odstranitev in vstavljanje baterije
Baterijo lahko odstranite v naslednjih korakih:
A. S kovinskim izvijačem sprostite vijake in snemite pokrovček baterije v smeri od zgornjega dela telefona.
B. Baterijo izvlecite s spodnjega roba telefona.
Opozorilo: Preden odstranite kartico SIM, napravo izklopite, saj v nasprotnem primeru lahko pride do
poškodbe naprave.
Baterijo vstavite v naslednjih korakih:
A. Zgornji del baterije umestite na zgornje kovinske kontakte.
B. Na telefon namestite hrbtni pokrovček, tako da se bo povsem zaprl, in potem zategnite vijake.

1.3 Polnjenje baterije
Indikator baterije med polnjenjem utripa. Če boste napravo med polnjenjem izklopili, se bo na zaslonu
prikazala oznaka, ki sporoča, da se baterija polni. Če je baterija povsem prazna, lahko mine nekaj minut,
preden se prikaže oznaka polnjenja.
Takoj, ko je baterija povsem napolnjena, indikator prikaže sliko polne baterije in se preneha premikati. Če je
naprava izklopljena, se bo na zaslonu prikazala slika povsem napolnjene baterije.
Polnjenje običajno traja dve uri in pol. Med polnjenjem lahko pride do segrevanja baterije, telefona in
polnilca. To ni nič nenavadnega.
Po končanem polnjenju polnilec odklopite iz vtičnice in od svojega telefona.
Opomba:
Telefon med polnjenjem odložite v dobro prezračenem prostoru s temperaturo med 10 in +55 °C. Uporabljajte
izključno priloženi polnilec. Uporaba drugih polnilcev je lahko nevarna in predstavlja kršitev garancijskih
pogojev veljavnih za ta telefon.

2 Prijava na omrežje
2.1 SIM kartica
Pred uporabo v telefon vstavite delujočo SIM kartico (Subscriber Identity Module modul za identiﬁkacijo
naročnika).
Ne dotikajte se kovinske površine na kartici, saj drugače lahko pride do izgube ali uničenja shranjenih
podatkov. Kartico ščitite pred elektriko in magnetizmom.

Telefon Cat® B25 – Uporabniški priročnik

1

2.2 Vstavljanje in odstranjevanje SIM kartice
Izklopite telefon, odstranite baterijo in odklopite polnilec.
Vstavite SIM kartico v režo za SIM kartico

1

Távolítsa el az
akkumulátor

3

Mindkét csavart fordítsa az óramutató
járásával ellentétes irányába, ezzel
meglazítja az akkumulátor fedlapját.
A LED lámpa alatti található résnél
kezdve távolítsa el a fedlapot.

2

Először helyezze a telefonba az akkumulátor
fedlapjának kampóit, majd zárja be a
fedlapot. Folyamatosan nyomja a fedlapot
a csavarfejek alatt, és fordítsa el őket az
óramutató járásával megegyező irányába,
míg ellenállást nem érez. Ezt követően
még végezzen egy negyed fordulatot. A
fedlapnak be kell lenni biztosítva, hogy
vízálló legyen. Ne húzza meg túlzottan a
csavarokat.

Helyezze be
a SIM-kátyát

A képen látható módon (azaz
érintkezőkkel lefelé) helyezze a
telefonba a SIM- és a memóriakártyát.
Az SD-kártya behelyezése közben a fém foglalatot tolja balra,
így az kifordítható. Helyezze az
SD-kártyát a helyére, zárja be a
fém foglalatot, majd csúsztassa
vissza jobbra, hogy bekattanjon.

Helyezze vissza az
akkumulátor fedlapját

4

Hagyja a telefont
8 órán át töltődni
Az első használat
előtt hagyja a
telefont 8 órán át
töltődni.

2.3 Vstavljanje in odstranjevanje spominske kartice
Izklopite telefon, odstranite baterijo in odklopite polnilec.
Vstavite spominsko kartico v microUSB režo.

2.4 Vklop in izklop naprave
Telefon vklopite ali izklopite tako, da pritisnete in zadržite tipko „End“. Po vklopu naprava samodejno preveri,
če je vstavljena SIM kartica. Če SIM kartice ni, bo telefon zahteval, da jo vstavite. Na zaslonu bodo potem
zaporedoma prikazana naslednja sporočila:
Vnesite geslo – če je bilo nastavljeno geslo telefona.
Vnesite PIN – če je bilo nastavljeno geslo za SIM kartico.
Iskanje – telefon je začel iskati primerno omrežje, na katero se bo potem prijavil.

2.5 Odklepanje SIM kartice
Z nastavitvijo PIN kode (Personal Identiﬁcation Number – osebna številka za identiﬁkacijo) za SIM kartico
lahko le-to zaščitite pred neželeno uporabo. Če je ta funkcija omogočena in je zaščitna PIN koda določena,
jo je potrebno vnesti pri vsakem vklopi telefona, s čimer se SIM kartica odklene za normalno uporabo.
Uporabniki lahko to kodo izbrišejo. V tem primeru SIM kartica ne bo več zaščitena pred neželeno uporabo.
A.Telefon vklopite tako, da zadržite tipko „End“.
B.Vnesite kodo PIN1. Z ukazom „Clear“ lahko izbrišete napačen vnos in z ukazom „OK“ vnašanje zaključite.
Če želite kot PIN1 npr. vnesti številko „1234“, eno za drugo vnesite številke 1, 2, 3 in 4 ter potem izberite
„OK“.
Če boste trikrat zapored vnesli napačno PIN kodo, bo omrežje vašo SIM kartico blokiralo in potrebno bo
vnesti kodo PUK1.

2
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Opomba:
Ponudniki omrežnih storitev običajno določajo standardno PIN kodo (4 8 številk) za vse SIM kartice. To
številko prosim v svoje osebno geslo.

2.6 Odklepanje naprave
Z nastavitvijo gesla telefona boste napravo zaščitili pred neželeno uporabo. Ko je za funkcija enkrat
omogočena, je potrebno vnesti geslo, da se telefon odklene za normalno uporabo. Uporabniki lahko kodo za
zaklepanje telefona onemogočijo. V tem primeru naprava ni več zaščitena pred neželeno uporabo.
A.Telefon vklopite tako, da zadržite tipko „End“.
B.Vnesite geslo telefona. Z ukazom „Clear“ lahko izbrišete napačen vnos in z ukazom „OK“ vnašanje
zaključite. Če želite kot nastavljeno geslo npr. vnesti številko „1122“, eno za drugo vnesite številke 1, 1, 2 in
2 ter potem izberite „OK“.
Če pozabite geslo svojega telefona, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen lokalni center za pomoč
uporabnikom.

2.7 Prijava na omrežje
Ko je SIM kartica odklenjena, telefon samodejno začne iskati omrežje in na zaslonu se prikaže oznaka
iskanja.
Ko je telefon na omrežje prijavljen, bo zgoraj v prostorčku za obvestila in oznake prikazano ime operaterja. To
pomeni, da ste zdaj prijavljeni na omrežje.
Opomba:
Oznaka „SOS“ (klic v sili) na zaslonu pomeni, da je vaš telefon izven dosega polnih storitev operaterja ali pa
vstavljena SIM kartica ni bila prepoznana. Če je signal dovolj močan, je vseeno mogoče opraviti klic v sili.

3 Osnovni podatki
3.1 Pokritost
Takoj, ko se na zaslonu pojavi ime operaterja, lahko začnete klicati in klice sprejemati. Stolpci signala v
levem zgornjem kotu zaslona prikazujejo moč signala omrežja, na katero je vaš telefon prijavljen. Štirje
stolpci označujejo najmočnejši signal.
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3.2 Opravljanje notranjih klicev
3.2.1 Vnašanje posameznih telefonskih številk
Klicanje pričnete s pritiskom na tipko „Call“. Če želite spremeniti telefonsko številko, pritisnite na desni
virtualni gumb, s čimer boste izbrisali prejšnjo številko. Med klicanjem bo prikazana ustrezna animacija.
Takoj, ko bo druga stran klic sprejela, bo na zaslonu prikazano stanje pogovora. Če stika nimate shranjenega
v imeniku, bo prikazana samo klicna številka druge strani. V nasprotnem primeru bo prikazano ime iz
telefonskega imenika. Če je številka shranjena v telefonu, bo na zaslonu prikazan tudi njen tip (mobilna/
domača/službena ipd.) ter e-mail naslov, slika in skupina sogovornika.

3.2.2 Klicanje interne številke
Če želite poklicati številko internega priključka, vnesite najprej številko telefonske centrale in potem zadržite
tipko *, dokler se na zaslonu ne pojavi ‘P’. Zdaj lahko pokličete izbrani priključek.
Pri klicanju na določeno interno številko, številke vnašajte v naslednjem zaporedju:
Območna koda, telefonska centrala, številka internega priključka in gumb „Call“.

3.3 Opravljanje mednarodnih klicev
Stisnite gumb * in ga sprostite, s čimer boste vnesli znak ‘+’, ki nadomešča mednarodno dostopovno kodo.
Tako lahko kličete v katerokoli državo, ne da bi morali poznati speciﬁčno mednarodno dostopovno kodo.
Mednarodni klic opravite takole: ‘+’, klicna številka države, cela telefonska številka in gumb „Call“.
Po vnosu dostopovne kode vnesite še klicno številko izbrane države in nato celo telefonsko številko.
Pri mednarodnem klicu izpustite ‘0’ pred področno številko.

3.4 Izbira številke s seznama
Vsi izhodni in dohodni klici se shranjujejo v zgodovino klicev. Nedavno izbrane številke so ne glede na
to, ali je bil klic sprejet ali ne, zbrane kot „Calls Dialed“ (izhodni), „Calls Received“ (dohodni) in „Calls
Unanswered“ (neodgovorjeni). Ko je seznam zapolnjen, se najstarejše številke samodejno brišejo. Seznam
odprete na naslednji način:
A.Ko je telefon v načinu pripravljenosti, pritisnite gumb „Call“ in prikazani bodo vsi klici.
B.S ponovnim pritiskom na gumb „Call“ lahko neposredno pokličete katerokoli številko s seznama.
C. Ko je seznam prikazan, si lahko s pritiskom na gumb „OK“ ogledate podrobnosti. S pritiskom na „Option“
(možnosti) lahko izberete katero od operacij, kot npr. shranjevanje ali brisanje dane številke.

3.5 Klic v sili
Če so storitve omrežja na voljo, kar lahko preverite po stolpcih za moč signala v levem zgornjem kotu
zaslona, lahko opravite klic v sili. Če vaš operater na določenem območju ne omogoča gostovanja, se na
zaslonu prikaže samo (Emergency), kar pomeni, da je mogoče opraviti samo klic v sili. Če ste v dosegu
signala omrežja, lahko klic v sili opraviti tudi brez SIM kartice.

4

Telefon Cat® B25 – Uporabniški priročnik

3.6 Sprejem klica
Dohodni klic sprejmete s pritiskom na gumb „Call“ ali „Answer“. Če imate nameščeno slušalko, lahko
klic sprejmete tudi s pomočjo gumba, ki se na le-tej nahaja. V tem primeru je potrebno vklopiti način
samodejnega odgovora in potrditi, da imate nameščeno slušalko. Vaš telefon bo potem po predvajanju
tona zvonjenja ali vibriranju samodejno sprejel dohodni klic. Če v meniju „Answer Mode“ (način odgovora)
izberete „Any Key“ (katerikoli gumb), lahko klic sprejmete s pritiskom na poljuben gumb, z izjemo gumba
„End“.

3.7 Zgodovina klicev
Vaša naprava shranjuje podatke, kot so nedavno sprejeti (Received Calls) in neodgovorjeni klici (Un-answerd
Calls), klicane številke (Dialed Calls), čas zadnjega klica (Last Call Time), celotno trajanje opravljenih (Total
Sent Time) in sprejetih klicev (Total Received Time).

3.8 Možnosti klicanja
Med pogovorom lahko z izbiro „Option“ (možnosti) prikažete možnosti klicanja ali pa z izbiro „H-Free“
vklopite prostoročni način. Z istim gumbom lahko klic tudi preklopite nazaj na mikrofon telefona. Možnosti
klicanja so navedene v meniju.
Ta element je na voljo samo med pogovorom. Nekatere funkcije, kot je npr. klic na čakanju ali zadržanje klica,
so odvisne od storitev omrežja. Za podrobnosti se obrnite na svojega operaterja.
V meniju možnosti (Options) lahko izbirate med naslednjimi ukazi:
• Hold single call (zadrži posamezen klic)
Začasno prekinite trenutni pogovor.
• End single call (končaj posamezen pogovor)
Končajte trenutni pogovor.
• New Call (nov klic)
Lahko pokličete še eno telefonsko številko.
• Phone Book (imenik)
Prikaže se vsebina telefonskega imenika.
• Messages (sporočila)
Vstop v meni SMS sporočil. Ker je med pogovorom storitev omrežja zasedena, funkcija pošiljanja SMS
sporočil takrat ni na voljo.
• Sound Recorder (snemanlec zvoka)
Za ustvarjanje zvočnih posnetkov.
• Call Background sound (zvok v ozadju med klicem)
Za nastavljanje zvoka v ozadju.
• Mute (brez zvoka)
Je lahko omogočeno oziroma onemogočeno. Z aktivacijo izbire Mute bo izklopljen mikrofon telefona.
• DTMF
Je lahko omogočeno ali onemogočeno. DTMF se uporablja npr. za upravljane z računalniško podporo za vaš
bančni račun ali poštni nabiralnik. (Ko je DTMF vklopljeno lahko pritiskate na številke na tipkovnici vašega
telefona, računalniku pa bo poslan zvok, ki deluje kot ukaz za upravljane z omenjenimi storitvami.)
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4 Multimedijske vsebine
4.1 Fotoaparat
S pritiskom na levi virtualni gumb boste odprli aplikacijo fotoaparata.
V načinu zajemanja lahko tudi stisnete možnost „Option“ (možnosti) in preidete v galerijo (Photos), nastavitve
fotoaparata (Camera Settings), nastavitve slike (Image Settings), ravnovesje beline (White Balance), scenski
način (Scene mode), nastavitve učinkov (Effect Settings), izbira okvira (Set Frame), vložišče (Storage) ali
ponastavite tovarniške nastavitve (Restore Default).

4.2 Ogled slik
Z izbiro ogleda fotograﬁj se vam bo odprl seznam fotograﬁj, ki so shranjene v albumu in si jih lahko tudi
posamezno ogledate, jih urejate, spreminjate stile, uporabite, pošljete, preimenujete, odstranite, odstranite
vse naenkrat, jih razvrščate ali pa zanje izberete pomnilno mesto.
Lahko izberete tudi posnetek, ki ga želite uporabiti kot ozadje, ohranjevalnik zaslona, pozdravno ali poslovilno
sliko ter sliko za posamezne stike.

4.3 Kamera
Vaš telefon omogoča snemanje videoposnetkov. Funkcijo omogočite z izbiro možnosti „Video Recorder“
(kamera).
V načinu zajemanja videa začnete snemati s pritiskom na sredinski gumb in s ponovnim pritiskom na le-tega
snemanje začasno zaustavite. Z desnim gumbom snemanje končate, z gumboma gor in dol lahko nastavljate
ostrino in z gumboma levo in desno izberete vrednost osvetlitve.
Z izbiro „Option“ odprete podmeni.
CamCorder Settings (nastavitve kamere): Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
White Balance (ravnovesje beline): Z izbirami Auto (samodejno), Daylight (dnevna svetloba), Tungsten
(tungsten), Fluorescent (ﬂuorescenca), Cloudy (oblačno), Incandescent (žareče).
EV: Izbiranje vrednosti osvetlitve.
Night Mode (nočni način): Vklop in izklop nočnega načina.
Anti-ﬂicker (nastavitev frekvence migetanja): Izberite območje 50 ali 60 Hz za preprečevanje vpliva nihanja
svetlobe.
Effect Settings (nastavitve učinkov): Spreminjanje učinkov na posnetke.
Storage (vložišče): Izbiranje med pomnilnikom telefona in spominsko kartico.
Restore Default (tovarniške nastavitve): Ponastavitev na tovarniške nastavitve.

4.4 Predvajalnik videoposnetkov
V podmeniju predvajalnika videoposnetkov se nahaja seznam posnetkov. Lahko izberete tudi meni „Option“
za naslednje operacije:
Play (predvajaj): prehod iz predvajalnika na seznam in prikaz videodatotek, ki so v njem shranjene.
Use as (uporabi kot): Video za stik.
Send (pošlji): Kot večpredstavnostno sporočilo, preko povezave Bluetooth.
Rename (preimenuj): Spreminjanje imena trenutne videodatoteke.
Delete (odstrani): S to izbiro boste odstranili trenutno izbrano videodatoteko.
Delete all ﬁles (odstrani vse): Omogoča istočasno odstranitev vseh videodatotek.
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Sort by (razvrsti po): S pritiskom lahko razvrstite videodatoteke po imenu, vrsti, trajanju, velikosti ali
naključno (At random).
Storage (vložišče): Izbiranje med pomnilnikom telefona in spominsko kartico.

4.5 Urejevalnik fotograﬁj
4.5.1 Photo artist
Omogoča izbiranje fotograﬁj iz datoteke, zajemanje s fotoaparatom in spreminjanje velikosti slik. Potem lahko
izbirate med samodejno spremembo velikosti, obrezovanjem za zaslon, ročnim obrezovanjem in urejanjem
fotograﬁje. Z izbiro „Option“ vam bodo na voljo naslednje funkcije:
Save as (shrani kot): Izberite mapo za shranjevanje in določite ime shranjene datoteke.
Send (pošlji): Pošljite kot večpredstavnostno sporočilo ali preko povezave Bluetooth.
Add frame (dodaj okvir): Trenutno izbrani fotograﬁji dodajte okvir.
Add icon (dodaj sličico): Trenutno izbrani fotograﬁji dodajte sličico.
Add text (dodaj besedilo): Trenutno izbrani fotograﬁji dodajte besedilo.
Mirror (zrcaljenje): Vodoravno preslikajte trenutno izbrano fotograﬁjo.
Rotate (zasukaj): Zasukajte trenutno izbrano fotograﬁjo.
Add effect (dodaj učinek): Trenutno izbrani fotograﬁji dodajte določen efekt.
Redeye reduction (zmanjševanje rdečih oči): Izberite območje, kjer je potrebno popraviti rdeče oči.
Expand canvas (raztegni na platno): Raztegnite trenutno fotograﬁjo na celotno platno.
Undo (razveljavi): Razveljavite zadnjo operacijo.
Exit (izhod): Zapustite program Photo Artist.
Help: Pomoč.

4.5.2 Slikovna mreža
Omogoča urejanje slik s pomočjo delitve na dve, štiri ali devet slikovnih polj.

4.6 Predvajalnik zvoka
V predvajalniku zvoka uporabite gumba gor/dol za predvajanje oziroma začasno zaustavitev glasbe. Z
gumboma 2 in 8 lahko prilagajate glasnost, z izbiro „Options“ pa boste odprli trenutni seznam predvajanja. Iz
tega menija lahko potem predvajate glasbeno datoteko s seznama, si ogledate podrobnosti, dodate glasbo v
seznam tonov zvonjenja, posodobite seznam predvajanja in izvajate druge operacije.
Konkretne nastavitve se nahajajo v možnostih za posamezno glasbeno datoteko:
Pre. play list: Izbiranje med pomnilnikom telefona in spominsko kartico.
List auto gen. (samodejno generiranje seznama predvajanja): Ko je ta funkcija omogočena (ON), lahko
operacija „Update Play List“ (posodobi seznam predvajanja), s katero se datoteke iz mape My Music v [File
Manager]\Memory Card posodabljajo in prenašajo na seznam, poteka brez ročnega vnašanja ukazov. Ko je
za funkcija onemogočena (OFF), je mogoče s pomočjo izbire „Options“ uvrstiti glasbene datoteke iz izbrane
mape na seznam predvajanja, premakniti posamezne glasbene datoteke na seznamu predvajanja oziroma
odstraniti vse datoteke s seznama predvajanja.
Repeat (ponovno): Omogoča vklop načina ponavljajočega predvajanja glasbe. Uporabite gumb levo/desno za
nastavitev te funkcije na OFF (brez ponavljanja), ponavljanje ene skladbe ali ponavljanje celotnega seznama.
Shufﬂe (naključno): Nastavite na ON za predvajanje pesmi v naključnem zaporedju ali na OFF za predvajanje
po vrstnem redu glede na razvrstitev v seznamu.
Background play (predvajaj v ozadju): Glasbo lahko predvajate tudi medtem, ko izvajate druge operacije.
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(Izjema so operacije brez zvoka, fotoaparat in snemalniki.)
BT stereo output (BT stereo izhod): Vklop oziroma izklop funkcije.
BT stereo headset (BT stereo slušalke): Prikaz stanja slušalk.
Lyric display (prikaz besedila): Vklop oziroma izklop funkcije.

4.7 Snemanje zvoka
S pritiskom na levo funkcijsko tipko lahko odprete možnosti snemanja: lahko snemate (nov posnetek),
predvajate, nadaljujete, preimenujete, odstranjujete, odstranite vse, nastavljate, uporabljate in pošiljate
posnetke. Lahko shranite posneti glas v proﬁl uporabnikov in ga pošljete kot večpredstavnostno sporočilo ali
preko povezave Bluetooth.

4.8 FM radio
Omogoča poslušanje FM radia preko telefona.
Channel list (seznam kanalov): Omogoča shranitev 9 kanalov v seznam.
Manual input (ročni vnos): Izbrano frekvenco lahko vnesete ročno.
Preset Auto search (nastavitev samodejnega iskanja): Če je izbrana ta možnost, bo naprava sprejemala
podatke o frekvenčno moduliranem oddajanju glede na vaš položaj in postaje samodejno shranjevala na
seznam kanalov.
Settings (nastavitve): Omogoča nastavljanje predvajanja v ozadju, vklop ali izklop zvočnika, izbiro formata
posnetka in kakovosti zvoka ter mesto shranjevanja posnetkov.
Record (posnemi): Omogoča snemanje kanala.
Append (nadaljuj): Omogoča nadaljevanje posnetka v shranjeni datoteki.
File list (seznam datotek): Prikaže vse datoteke posnetkov.

4.9 Skladatelj melodij
Z levo funkcijsko tipko potrdite dodajanje novega tona zvonjenja. Odprl se bo vmesnik, v katerem boste
lahko s številčnimi tipkami ustvarili melodijo. S pritiskom na levo funkcijsko tipko lahko izbirate tudi med
naslednjimi možnostmi:
Play (predvajaj): Predvajana bo pravkar ustvarjena skladba.
Play speed (hitrost predvajanja): Lahko izbirate med visoko, srednjo in nizko.
Select instrument (izberite inštrument): Lahko izberete svoj najljubši inštrument za izvajanje glasbe, kot so
npr. kitara, violina, ﬂavta, trobenta ipd.
Save (shrani): Shranite pravkar ustvarjeno melodijo.

8

Telefon Cat® B25 – Uporabniški priročnik

5 Imenik
Ta funkcija omogoča shranjevanje podatkov, kot so imena, telefonske številke in številke mobilnih telefonov.
Stike lahko shranjujete v napravo ali na SIM kartico. Naprava lahko shrani do 1000 vnosov. Pri SIM kartici je
število možnih vnosov odvisno od njene kapacitete.

5.1 Hitro izbiranje
Prikaže vnose iz imenika. Na izbrano številko lahko pošljete SMS, MMS, si ogledate podrobnosti, uredite,
izbrišete, skopirate ali premaknete podatke, pošljete vCard itd.

5.2 Dodajanje novega stika
Doda nov vnos v imenik na SIM kartico ali v telefon.
Pri shranjevanju številke v telefon lahko vnesete ime, številko, domačo številko, ime podjetja, e-mail naslov,
službeno številko, faks in datum rojstva.
Caller Picture (slika za stik): Lahko nastavite sliko za trenutno izbrano telefonsko številko. Omogoča vam
izbiro slike izmed prednastavljenih, ki so shranjene v napravi, ali druge fotograﬁje ustrezne velikosti iz
datoteke, za katero je predogled pravilno prikazan.
Caller video (video za stik): Lahko dodate video za trenutno izbrano telefonsko številko. Omogoča vam izbiro
videa izmed prednastavljenih, ki so shranjeni v napravi ali drugega videa iz datoteke ustrezne velikosti, za
katerega je predogled pravilno prikazan.
Caller ringtone (ton zvonjenja za stik): Lahko določite ton zvonjenja za izbrani stik izmed prednastavljenih v
sistemu ali iz mape z datotekami.
Caller Group (skupina): Telefonske številke iz imenika lahko razvrščate v skupine.

5.3 Kopiraj vse
Omogoča kopiranje vseh vnosov s SIM kartice v telefon in obratno.
Opomba:
Na SIM kartico bosta skopirana samo ime in telefonska številka za stik.

5.4 Brisanje
Omogoča brisanje posameznih vnosov ali pa vseh naenkrat s SIM kartice ali iz telefona.

5.5 Skupine
Mobilni telefoni podpirajo funkcijo razvrščanja stikov v skupine. Iz seznama skupin izberite tisto, ki si jo želite
ogledati ali urediti. Podatki o skupini vključujejo ime skupine, ton zvonjenja, sliko za stik, video za stik in člane
skupine. Te elemente lahko uredite, torej lahko izberete kakšno sliko ustrezne velikosti iz sistema datotek ali
dodate/odstranite člana skupine.
Opomba:
Razširite ali zožite lahko samo telefonsko številko, ki je shranjena v vaši napravi.

5.6 Posebne številke
Omogoča nastavitev in brisanje lastnih številk. Izberete lahko lokalno številko, številko dostopa do storitev ali
številko za klic v sili.
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5.7 Nastavitve imenika
Memory Status (stanje pomnilnika): Prikaže prosto kapaciteto pomnilnika telefona ali SIM kartice in
zasedeni prostor.
Preffered Storage (prednostno vložišče): Lahko izberete prednostno mesto shranjevanja (SIM kartica
ali telefon), kamor se bodo shranjene telefonske številke. Privzeto nastavitev lahko za posamezen vnos
spremenite pri dejanskem shranjevanju.
Fields (polja): Vnesete lahko domačo številko, ime podjetja, e-mail naslov, službeno številko, številko faksa,
datum rojstva, sliko za stik, video za stik, ton zvonjenja za stik in skupino.
My vCard (moja vizitka): Vizitko vCard lahko uredite in pošljete.
vCard Version (različica vizitke): Lahko izbirate med vCard 2.1 in vCard 3.0.

5.8 Slika za stik
Lahko nastavite sliko za trenutno izbrano telefonsko številko. Omogoča vam izbiro fotograﬁje izmed
prednastavljenih, ki so shranjene v napravi, ali drugega posnetka ustrezne velikosti iz datoteke, za katero je
predogled pravilno prikazan.

5.9 Ton zvonjenja za stik
Lahko vklopite ali izklopite zvonjenje prirejeno za posamezen stik. Ton zvonjenja je mogoče izbrati izmed
prednastavljenih v sistemu ali iz datoteke.
Opomba:
Datoteko lahko uporabite šele, ko je bila poslana v proﬁl.

5.10 Video za stik
Lahko dodate video za trenutno izbrano telefonsko številko. Omogoča vam izbiro videa izmed
prednastavljenih, ki so shranjeni v napravi, ali drugega videa iz datoteke ustrezne velikosti, za katerega je
predogled pravilno prikazan.
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6 Klicni center
6.1 Zgodovina klicev
6.1.1 Zgodovina klicev
Če si želite ogledati podrobnosti klicev, odprite zavihek Call History (zgodovina klicev) iz glavnega menija.
Podatki vključujejo zgrešene klice (Missed Calls), odhodne klice (Dialed Calls), dohodne klice (Received
Calls), brisanje zapisanih klicev (Delete Call Log), števce pogovorov (Call Timers), stroške pogovorov (Call
Costs), števec za SMS sporočila (SMS Counter) in količino prenesenih podatkov preko GPRS storitve (GPRS
Counter) itd.
Missed calls (zgrešeni klici): Prikaže seznam zgrešenih klicev.
Dialed calls (klicane številke): Prikaže seznam klicanih številk.
Received calls (dohodni klici): Prikaže seznam sprejetih klicev.
Delete call logs (počisti zgodovino klicev): Odstrani vse zapise.
Ko izberete posamezen zapis, si lahko zanj ogledate podrobnosti, kot je datum, čas, številka in trajanje
pogovora.
V tem prikazu lahko izvajate tudi naslednje operacije na podrobnostih:
Delete (odstrani): Odstrani zapis.
Save to phonebook (shrani v imenik): Shrani številko na SIM kartico ali v telefon.
Call (kliči): Pokliče na izbrano številko.
Edit (uredi): Lahko uredite številko in jo shranite v imenik ali pa na le-to pošljete SMS, MMS.
Send text message (pošlji besedilno sporočilo): Na izbrano številko pošlje novo besedilno sporočilo.
Send multimedia message (pošlji večpredstavnostno sporočilo): Na izbrano številko pošlje novo
večpredstavnostno sporočilo.
Call timers (števci pogovorov): Trajanje pogovorov ima štiri podkategorije.
Last call (zadnji klic): Čas trajanja zadnjega klica.
Dialed calls (odhodni klici): Skupno trajanje vseh odhodnih klicev.
Receieved calls (dohodni klici): Skupno trajanje vseh sprejetih klicev.
Reset all (ponastavi vse): Izbriše vse podatke in vse števce ponastavi na nič.
SMS counter (števec SMS sporočil): Ima dve cenovni podkategoriji.
Reset counter (ponastavi števec): Izbriše vse podatke in števec ponastavi na nič.

6.2 Klicne nastavitve
6.2.1 Klicne nastavitve
Caller ID (ID klicatelja): Lahko spremenite tovarniške nastavitve sistema – skrijete številko ali pošljete
izbrano številko, če to dovoljujejo storitve operaterja.
Call waiting (klic na čakanju): Če je ta funkcija omogočena, vas telefon opozori na nov dohodni klic, medtem
ko en pogovor že poteka. Za podrobnejše podatke se obrnite na operaterja.
Call divert (preusmerjanje klicev): Ta storitev omogoča preusmeritev dohodnega klica na drugo izbrano
telefonsko številko. Storitev mora biti podprta s strani omrežja in si jo lahko uredite pri svojem operaterju.
Izberete lahko preusmeritev vseh dohodnih klicev (ikona preusmerjanja bo v tem primeru v načinu
pripravljenosti prikazana v vrstici stanja), preusmeritev, kadar ste nedosegljivi, preusmeritev, ko ni odgovora,
preusmeritev, kadar imate zasedeno ali preusmeritev vseh podatkovnih pogovorov. Ko boste izbrali želeno,
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bodo na voljo naslednje možnosti:
Activate (omogoči): Lahko vnesete številko za preusmeritve.
Deactivate (onemogoči): Prekliče storitev preusmerjanja klicev.
Query Status (preveri stanje): Omogoča preverjanje stanja storitve.
Če želite onemogočiti zgoraj omenjene funkcije, kadar jih ne potrebujete, lahko uporabite preklic vseh
preusmeritev (Cancel All Divert).
Call barring (omejevanje klicev): V podmeniju lahko izberete različne možnosti za povečanje zaščite.
Nekateri ponudniki te storitve ne nudijo. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja. Ponudnik
omrežnih storitev vam bo posredoval 4-številčno kodo, s katero boste lahko storitev aktivirali. Potem se vam
bo odprl meni, kjer boste imeli na voljo naslednje možnosti:
Outgoing Calls (odhodni klici): Lahko vklopite, izklopite ali preverite omejitve za vse klice, mednarodne klice
ali mednarodne klice razen v matično državo.
Incoming Calls (dohodni klici): Lahko vklopite, izklopite ali preverite omejitve za vse dohodne klice, tj. lahko
blokirate vse klice ali pa vklopite, izklopite oziroma omejite vse dohodne klice med gostovanjem.
Activate all (vklopi vse): Omogoči aktivacijo vseh storitev omejevanja klicev z vnosom gesla.
Cancel all (prekliči vse): Omogoča preklic vseh storitev omejevanja klicev z vnosom gesla.
Change Barring PW (spremeni geslo za omejevanje klicev): Vnesite staro geslo za omejevanje klicev in
potem novo.
Line Switching (preklapljanje med linijami): Izberete lahko preklop na linijo 1 ali na linijo 2.

6.2.2 Napredne nastavitve
6.2.2.1 Seznam blokiranih številk
Omogoča blokiranje klicev s številk, ki so shranjene na seznamu blokiranih številk. Takšni klici se bodo
pojavili na seznamu zavrnjenih klicev.
Reject from list (odstrani s seznama)
To turn on/off (vklop/izklop funkcije)
Black list number (dodaj številko na seznam blokiranih številk)
To setup the back list (nastavitve seznama blokiranih številk)
6.2.2.2 Samodejno ponovno klicanje
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
6.2.2.3 Hitro klicanje
Omogoča oblikovanje seznama 8 številk za hitro klicanje. Ko je funkcija vklopljena, lahko v načinu
pripravljenosti samo zadržite tipko med 2 in 9 in s tem hitro pokličete eno od shranjenih številk.
6.2.2.4 Zvok v ozadju
Lahko nastavite zvok, ki se predvaja v ozadju med klicem.
6.2.2.5 Prikaz trajanja pogovora
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
6.2.2.6 Opozarjanje na trajanje pogovora
Ta funkcija vas bo opozorila na določeno trajanje klica. V meniju imate na voljo naslednje možnosti:
Off (onemogoči): Funkcija bo izklopljena.
Single (enkrat): Vnesite poljubno vrednost od 1 do 3000 sekund. S tem boste nastavili čas opozorila.
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Periodic (sproti): Vnesite vrednost med 30 in 60 sekund, s čimer boste nastavili interval opozarjanja.
6.2.2.7 Samodejna zaključitev pogovora
Vklopite ali izklopite funkcijo in določite dobo trajanja med 1 in 9999 sekundami.

7 Organizator
Omogoča uporabo koledarja (Calendar), opomnikov (Tasks), budilke (Alarm clock), svetovne ure (World
clock) in beležke (Notes).

7.1 Bluetooth
7.2 Koledar
V podoknu se bo na zaslonu pojavil koledar tekočega meseca s poudarjenim trenutnim datumom.
Datum za ogled si lahko izberete s pritiskom na gumb gor/dol/levo/desno. Ko boste datum izbrali, se bodo
podatki v koledarju posodobili.

7.3 Opomniki
S to aplikacijo si lahko uredite seznam opomnikov. V skladu z izbranim načinom vas bo telefon potem
opozarjal na posamezne dogodke.

7.4 Budilka
Naprava podpira pet vrst opozarjanja in izklapljanja. Na seznamu budilk lahko izberete in nastavite naslednje
možnosti: omogoči/onemogoči, 00:00 (čas), ponavljanje, dremež in vrsto opozarjanja. Element Repeat
(ponavljanje) je možno nastaviti na enkratno, vsakič na ta dan ali na določene dni (delovne, standardno od
ponedeljka do petka, ampak se tudi to da spremeniti). Kot budilko lahko uporabite tudi FM radio.

7.5 Svetovna ura
Tukaj lahko spremljate čas po celem svetu.
To funkcijo lahko vklopite ali pa izklopite.
To storite tako, da zadržite gumb OK ali pa gumb za osvetlitev ob strani vaše naprave.

Telefon Cat® B25 – Uporabniški priročnik
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8 Sporočila
8.1 SMS
8.2 Pisanje sporočil
Besedilo sporočil SMS lahko pišete v prikazu urejevalnika. Dodatne možnosti se vam odprejo pod izbiro
„Option“.
Done (končano): Ko končate z urejanjem besedila, lahko v možnostih izbirate med naslednjimi operacijami:
pošlji, shrani in pošlji, shrani, pošlji več naslovnikom ali pošlji skupini.
Use templates (uporabi predloge): Doda na mesto kurzorja neko pogosto rabljeno frazo.
Insert object (vstavi predmet): Za dodajanje slik, animacij in drugih priponk k sporočilu.
Text Format (oblika besedila): Za določanje oblike besedila (velikost/slog, poravnava in nov odstavek).
Insert number (vstavi številko): Omogoča izbiro številke iz imenika.
Insert name (vstavi ime): Omogoča izbiro imena iz imenika.
Insert bookmark (vstavi zaznamek): Omogoča dodajanje zaznamkov.
Input method (način vnosa): Različne možnosti za vnašanje besedila.

8.2.1 Prejeto
S to izbiro se vam bodo prikazala prejeta sporočila. Po seznamu sporočil se premikate z gumboma gor in dol.
Sporočilo si izberete s pritiskom na gumb „OK“. Ko imate sporočilo odprto, z izbiro „Option“ lahko izbirate med
naslednjimi ukazi: Odgovori, Izbriši, Posreduj, Skopiraj v telefon/na SIM, Premakni v telefon/na SIM, Izbriši vse,
Skopiraj vse, Premakni vse, Uporabi številko, Uporabi URL, Začni klepet.

8.2.2 Poslano
S to izbiro se vam bodo prikazala sporočila, ki so shranjena v telefonu ali na SIM kartici.
Podrobnosti si lahko ogledate z izbiro sporočila s seznama s pritiskom na gumb „OK“.
Med branjem sporočila lahko stisnete možnost „Option“ in izbirate med operacijami kot so Pošlji s SIM1/
SIM2, Uredi, Izbriši, Skopiraj v telefon/na SIM, Premakni v telefon/na SIM, Izbriši vse, Skopiraj vse, Premakni
vse, Uporabi številko, Uporabi URL.

8.2.3 Predloge
Na voljo je nekaj kratkih fraz v obliki predlog SMS sporočil, ki jih lahko odstranite ali uredite.

8.2.4 SMS nastavitve
SMS sporočila bi morala delovati že ob prvem vklopu naprave. V primeru, da to ne velja, je morda nekatere
nastavitve potrebno vnesti ročno. V podmeniju boste našli naslednje možnosti:
Proﬁle Settings (nastavitev proﬁla): Od vašega lokalnega ponudnika omrežnih storitev zahtevajte številko
servisnega centra za SMS sporočila. Ko boste odprli podmeni, se bo odprl tudi seznam načinov. Številka
načina je odvisna od ponudnika storitev in SIM kartice. Izberite enega od načinov. Potem izberite Edit (uredi)
in postopoma določite ime proﬁla, naslov SC, čas veljavnosti in vrsto sporočila.
Opomba:
Večina ponudnikov storitev podpira funkcije kot so datum veljavnosti sporočila, faks, klicanje in
e-sporočanje.
Common Settings (splošne nastavitve): Omogoča vklop ali izklop poročil o dostavi in izbrane poti odgovora.
Memory Status (stanje pomnilnika): Prikaže zasedenost pomnilnika telefona ali SIM kartice.
Preferred Storage (prednostno vložišče): Omogoča izbiro prednostnega mesta shranjevanja (SIM kartica ali
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telefon) za vaša sporočila.

8.3 MMS
MMS je storitev večpredstavnostnih sporočil. Gre za funkcijo, ki omogoča pošiljanje informacij različnih
večpredstavnostnih oblik, kot so besedilo, slike in zvoki.
Ta storitev mora biti podprta s strani operatorja. Preverite tudi, ali jo podpira vaša SIM kartica; po potrebi se
obrnite na operaterja.
Če vaš telefon funkcijo podpira, lahko po vnosu potrebnih nastavitev pošiljate in prejemate
večpredstavnostna sporočila.
Odprite podmeni MMS, kjer boste imeli na voljo pisanje sporočil, pregled prejetih in poslanih sporočil,
osnutkov ter predlog in pa spreminjanje MMS nastavitev.

8.3.1 Pisanje sporočila
Odprite prikaz urejevalnika MMS sporočil. Vnesite številko naslovnika/ce ali njegov/njen e-mail naslov.
Nadalje lahko uredite predmet in vsebino sporočila. Prikaz urejevalnika se vam bo odprl z izbiro ukaza „Edit
content“. Izvedete lahko naslednje operacije:
Add number (dodaj številko): Omogoča dodajanje številke prejemnika.
Add Email (dodajte e-mail naslov): Omogoča dodajanje e-mail naslova.
Edit (uredi): Omogoča urejanje številke prejemnika.
Delete (odstrani): Omogoča odstranitev številke prejemnika s seznama.
Besedilo pišete v prikazu urejevalnika MMS sporočil. V tem pogledu lahko izberete možnost „Option“.
Done (končano): Ko končate z urejanjem, lahko v možnostih izbirate med naslednjimi operacijami: pošlji,
shrani in pošlji, shrani v osnutke, shrani kot predlogo, možnosti pošiljanja in izhod.
Input Method (način vnosa): Različne možnosti za vnašanje besedila.
Add picture (dodaj sliko): Omogoča dodajanje slik.
Add audio (dodaj zvok): Omogoča dodajanje zvokovnih datotek.
Add video (dodaj video): Omogoča dodajanje videoposnetkov.
Add attachment (dodaj priponko): Omogoča dodajanje priponk.
Add slide before (vstavi nov diapozitiv pred): Omogoča vstavljanje nove strani pred trenutno izbrano.
Add slide after (vstavi nov diapozitiv za): Omogoča vstavljanje nove strani za trenutno izbrano.
Add bookmark text (dodaj besedilo zaznamka): Omogoča dodajanje zaznamkov shranjenih v WAP.
Preview (predogled): Prikaže predogled večpredstavnostnega sporočila.
Slide timing (trajanje diapozitivov): Omogoča določanje trajanja posameznega diapozitiva pri predvajanju
večpredstavnostnega sporočila.
Ko zaključite z urejanjem, lahko z „Option“ izbirate med naslednjimi operacijami: pošlji, shrani in pošlji, shrani
v osnutke, shrani kot predlogo, možnosti pošiljanja in izhod.

8.3.2 Prejeto
Vsa prejeta sporočila se shranjujejo v mapo „Inbox“. Znotraj le-te lahko izvajate različne operacije z izbranim
MMS sporočilom, kot npr. izbriši, prikaži ipd.

8.3.3 Poslano
V mapi „Outbox“ se nahajajo vsa sporočila, ki ste jih poslali in hkrati shranili.

Telefon Cat® B25 – Uporabniški priročnik
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8.3.4 Osnutki
Sporočila, ki še niso pripravljena za pošiljanje, so shranjena v mapi „Drafts“. Znotraj le te jih lahko uredite in
potem pošljete

8.3.5 Predloge
V telefonu je pet predlog večpredstavnostnih sporočil. Znotraj mape „Templates“ si jih lahko ogledate in jih
uredite.

8.3.6 MMS nastavitve
Compose (sestavi): Omogoča določanje načina oblikovanja, spreminjanje velikosti slik, določanje
optimalnega trajanja diapozitiva, nastavitev samodejnega podpisa.
Send (pošiljanje): Lahko nastavite dobo veljavnosti sporočila, poročanje o dostavi, poročanje o odprtju,
prednost, trajanje diapozitivov, čas dostave.
Retreive (prevzem): Omogoča nastavitev domačega omrežja, gostovanja in poročanja o odprtju in dostavi.
Filter: Lahko določite možnosti za sporočila s skritih številk in druge podatke za izločanje.
Server proﬁle (proﬁl strežnika): Izbira SIM1 ali SIM2 (v primeru uporabe dveh SIM kartic).
Memory Status (stanje pomnilnika): Prikaže zaseden in prost prostor za shranjevanje.

8.4 Klepet
Vam omogoča odprtje dveh klepetalnic in izbiro prikaznega imena in številke naslovnika. Potem lahko z
izbranim stikom začnete klepetati prek sporočil.

8.5 Predal glasovne pošte
Če ne morete sprejeti klica, lahko klicatelja zaprosite, da vam preko te storitve pusti sporočilo. Kasneje
boste lahko potem sporočilo poslušali z obiskom predala glasovne pošte. To storitev vaš ponudnik omrežnih
storitev skoraj zagotovo omogoča. Možno pa je, da jo boste morali najprej aktivirati.

8.6 Informativna sporočila
Informativna sporočila so javna obvestila, ki jih pošilja operater. Ta storitev vam omogoča prejemati od
ponudnika storitev podatke o stvareh kot so vreme, taksi storitve in bolnišnice. Nabor tem obveščanja
preverite pri svojem operaterju.

9 Urejevalnik datotek
Podmeni vam omogoča dostop do operacijskega sistema telefona, do pomnilnika telefona in spominske
kartice (če je na voljo). V zgornjem delu tega prikaza se nahaja celoten pomnilni prostor in pa preostali
prostor na izbrani enoti. Z izbiro „Option“ lahko izbirate med naslednjimi operacijami:
Open (odpri): S tem ukazom bodo prikazani vsebina in datoteke.
New folder (nova mapa): Lahko določite ime novo ustvarjene mape.
Rename (preimenuj): Sprememba imena trenutno izbrane mape.
Delete (izbriši): Z izbiro boste izbrisali trenutno izbrano mapo.
Sort by (razvrsti po): Z izbiro boste mape in datoteke razvrstili po imenu, vrsti, času, velikosti ali pa naključno.
Izberite datoteko in potem izberite „Option“, da se vam bodo prikazale nadaljnje možnosti.
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10 Storitve
S pritiskom na levo funkcijsko tipko se vam bo prikazal nabor funkcij. Izberite storitev omrežja in potem s
pritiskom na levo funkcijsko tipko odprite meni za izbrano storitev.
Če vaša SIM kartica in operater določeno storitev podpirata, jo boste lahko uporabljali preko mobilnega
telefona. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja.

10.1 WAP
Homepage (domača stran): Pod to možnostjo si lahko nastavite izhodiščno spletno stran z informacijami o
zanimivih dogodkih, ﬁlmih, modi, prijateljih, igrah itd.
Bookmarks (zaznamki): Bližnjice do priljubljenih WAP strani.
Recent pages (nedavno obiskane strani): Tukaj lahko dostopate do nedavno obiskanih strani.
Ofﬂine pages (strani brez povezave): Ta mapa vsebuje shranjene strani.
Input address (naslov): Vnesite naslov spletne strani, ki si jo želite ogledati.
Service inbox (obvestila): Za shranjevanje prejetih obvestil.
Settings (nastavitve): Izberite SIM, uredite račun, možnosti brskalnika, nastavitve za obvestila, počistite
medpomnilnik, piškotke itn.

10.2 Podatkovni račun
10.2.1 GSM podatki
Account name (ime računa): Lahko uredite ali dopolnite ime računa.
Number (številka): Številka izbranega računa.
User name (uporabniško ime): Ime izbrane storitve (in ne vrat za WAP).
Password (geslo): Geslo za izbrano storitev (in ne vrata za WAP).
Line type (vrsta povezave): Izberite analogno linijo ali ISDN.
Speed (hitrost): Izbira hitrosti.
Primary DNS (primarni DNS): IP naslov primarnega strežnika.
Secondary DNS (sekundarni DNS): IP naslov sekundarnega strežnika.

10.2.2 GPRS podatki
Account name (ime računa): Lahko uredite ali dopolnite ime računa.
APN: Vnesite APN.
User name (uporabniško ime): Ime izbrane storitve (in ne vrat za WAP).
Password (geslo): Geslo za izbrano storitev (in ne vrata za WAP).
Auth. Type (način preverjanja): Izberite način preverjanja.
Primary DNS (primarni DNS): IP naslov primarnega strežnika.
Secondary DNS (sekundarni DNS): IP naslov sekundarnega strežnika.
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11 Uporabniški proﬁli
Uporabniki imajo na voljo nekaj urejenih proﬁlov, med katerimi lahko izbirajo glede na okolje, v katerem
se nahajajo, npr. splošno, sestanek, v naravi, doma, slušalke, Bluetooth in nastavljajo načine zvonjenja,
glasnost, vrsto opozarjanja, tone zvonjenja, dodatni ton in način odgovarjanja. To vse je mogoče poljubno
urediti..

12 Nastavitve
V glavnem meniju izberite „Settings“. Pod to izbiro lahko spreminjate nastavitve telefona (Phone Setup),
nastavitve omrežja (Network Setup), varnostne nastavitve (Security Setup) ali ponastavite tovarniške
nastavitve (Restore Factory Settings), itn.

12.1 Nastavitve telefona
12.1.1 Čas in datum
Tu lahko nastavite domačo lokacijo, datum/čas ter obliko zapisa.

12.1.2 Načrtovan izklop/vklop
Tukaj je mogoče nastaviti štiri možnosti. Telefon lahko nastavite, da se vklaplja in izklaplja v skladu z vašimi
željami.
Opomba:
Če boste pri več postavkah nastavili isti čas, vse morda ne bodo aktivirane, saj bi drugače lahko prišlo do
križanj.

12.1.3 Jezik
Lahko izberete prikazni jezik izmed 15 ponujenih.

12.1.4 Prednostni način vnosa
Tu lahko izbirate med različnimi ponujenimi načini vnašanja besedila.

12.1.5 Nastavitve zaslona
Izbira ozadja, ohranjevalnika zaslona, pozdravne in poslovilne slike, oblike zapisa datuma in časa ter prikaza
lastne številke in vrste ure.

12.1.6 Pozdravno besedilo
Tu si lahko nastavite pozdravno sporočilo, ki se prikaže ob vklopu naprave.

12.1.7 Bližnjične tipke
K navigacijski tipki dodelite bližnjice do najljubših funkcij.

12.1.8 Samodejno posodabljanje datuma in časa
To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

12.1.9 Nastavitev UART
Omogoča izbiro SIM kartice.

12.1.10 Razno
Osvetlitev zaslona
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Omogoča nastavitev trajanja osvetlitve zaslona in njeno moč.

12.2 Nastavitve omrežja
12.2.1 Izbira omrežja
Izbirate lahko med ročno in samodejno izbiro omrežja.
Uporabnik lahko nastavi omrežje za SIM1 in za SIM2 (v primeru uporabe dveh SIM kartic).

12.2.2 Prednostna omrežja
Izberite svojega operaterja. Izhodno je prikazano lokalno omrežje, ki je trenutno nastavljeno na SIM kartici.
Pod izbiro „Option“ imate na voljo naslednje operacije:
Add from list (dodaj s seznama): Za prikaz celotnega seznama PLMN, okrog 223 elementov.
New (novo): Za dodajanje omrežja in prednosti uporabe.
Change priority (spremeni prednost): Za nastavitev prednosti omrežja.
Delete (odstrani): Za odstranitev trenutno izbranega prednostnega omrežja.
Opomba:
Ali vam je ta storitev na voljo, je odvisno od operaterja.

12.3 Varnostne nastavitev
S pomočjo varnostnih nastavitev lahko zaščitite svoj telefon in/ali SIM kartico pred neželeno uporabo.

12.3.1 Nastavitve zaščite za SIM kartico
12.3.2 Zaklepanje SIM kartice
Lahko omogočite ali onemogočite zaklepanje SIM kartice.

12.3.3 Dovoljene številke
Če to omogoča vaša SIM kartica, lahko določite dovoljene telefonske številke. Če imate to storitev
vklopljeno, lahko kličete samo na telefonske številke s seznama dovoljenih številk (FDN) ali na številke, ki se
začenjajo s števkami, ki so navedene na seznamu.
Odprite podmeni „Fixed dial“, kjer vam bodo na voljo naslednje možnosti:
Mode (način): Z vnosom PIN2 kode to storitev izklopite ali pa vklopite.
Fixed Dial List (seznam dovoljenih številk): Z izbiro „OK“ vstopite v seznam dovoljenih številk. Z izbiro
„Option“ lahko izbrano številko uredite ali pa izbrišete. Če je seznam prazen, lahko nanj dodajate številke z
ukazom „Add“.
Opomba:
Za vklop in izklop te storitve je nujno potrebna PIN2 koda. To lahko zahtevate od svojega ponudnika omrežnih
storitev. Po aktivaciji bodo v imeniku prikazane samo dovoljene številke.

12.3.4 Zapore za klice
Če to omogoča vaša SIM kartica, lahko določite zapore za klice na določene številke. Če imate to storitev
vklopljeno, na določene številke ne bo mogoče klicati.
Opomba:
Za vklop in izklop te storitve je nujno potrebna PIN2 koda. To lahko zahtevate od svojega ponudnika omrežnih
storitev. Po aktivaciji številke z zaporo za klice v imeniku ne bodo prikazane.
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12.3.5 Spreminjanje gesla
Za uspešno spremembo gesla vnesite novo geslo za SIM kartico, sestavljeno iz 4 do 8 števk.

12.3.6 Zaklepanje telefona
S pomočjo te funkcije lahko zaščitite svoj telefon pred neželeno uporabo, npr. v primeru kraje.
Ko boste odprli podmeni, vam bodo na voljo naslednje možnosti:
Zaščito lahko vklopite in vnesete kodo telefona. Ko boste napravo naslednjič vklopili, boste morali vnesti
pravilno geslo telefona. Če je zaklepanje telefona vklopljeno, ga lahko tudi izklopite.
Opomba:
Začetna koda za zaklepanje telefona je 1122.

12.3.7 Samodejno zaklepanje tipkovnice
Omogoča nastavitev zaklepanja po 5 ali 30 sekundah oziroma po 1 ali 5 minutah.
Z začetnega zaslona lahko tipkovnico ročno zaklenete tudi tako:
Tipko za zavrnitev klica in tipka #
Tipkovnico ročno odklenete tako:
Desna funkcijska tipka in tipka #

12.3.8 Spreminjanje gesla
Tu lahko spremenite geslo telefona.

12.3.9 Ponastavitev tovarniških nastavitev
Pod to izbiro lahko vnesete geslo telefona in pritisnete OK. Nastavitve se bodo vrnile nazaj na tovarniško
določene vrednosti.

13 Jezik pisanja/način vnosa
13.1 Pregled
Vaša naprava podpira naslednje načine vnosa: angleščina (ABC in abc), številke in simbole.

13.2 Opis tipk
Tipka „OK“: V meniju izberite želen način vnosa s pritiskom na tipko „OK“. Ko urejate sporočila lahko s
pritiskom na tipko „OK“ odprete meni z možnostmi in zaključite urejanje ali pa odprete EMS meni za nadaljnje
urejanje.
Navigacijske tipke (gor/dol/levo/desno): S pritiskom na tipke premikate kurzor ali se pomikate med izbori.
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13.3 Opis načinov vnosa
13.3.1 Pisanje v angleščini
Pri tem načinu vnosa je tipkovnica določena na naslednji način:
Spodaj navedena tabela vsebuje deﬁnicije gumbov pri angleškem načinu vnosa, ki velja za velike in male
črke. V stolpcu „Pripadajoči znak ali funkcija“ sta pametni angleški zapis ABC in abc ločena s podpičjem (;).
Če podpičja ni, to pomeni, da sta oba nabora znakov enaka:

Oznaka tipke

Pripadajoči znak ali funkcija

Številčna tipka 0

0, presledek

Številčna tipka 1

Simboli

Številčna tipka 2

ABC2; abc2

Številčna tipka 3

DEF3; def3

Številčna tipka 4

GHI4; ghi4

Številčna tipka 5

JKL5; jkl5

Številčna tipka 6

MNO6; mno6

Številčna tipka 7

PQRS7; pqrs7

Številčna tipka 8

TUV8; tuv8

Številčna tipka 9

WXYZ9; wxyz9

Tipka *

Priklic okna s simboli

Tipka #

Sprememba načina vnosa

Tipka gor

Premakni kurzor navzgor

Tipka dol

Premakni kurzor navzdol

Tipka levo

Premakni kurzor v levo

Tipka desno

Premakni kurzor v desno

Desna funkcijska tipka

Nazaj ali briši

Tipka „End“

Nazaj na začetni zaslon

13.3.1.1 Uporaba tipkovnice
Spodaj boste našli opis najbolj splošnih operacij.
Vsaka tipka omogoča vnos več znakov. Tipko morat tako včasih večkrat na hitro stisniti, da se bo pojavil
želeni znak.
Če želite vstaviti ločila ali posebne simbole, lahko s tipko * odprete okno posebnih simbolov za vnos v
angleščini, in to v načinu malih in velikih črk.
Način vnosa lahko spremenite s pritiskom na tipko #.
Če želite v načinu vnosa angleščina vstaviti presledek, stisnite enkrat tipko ‘0’.
Napako v vnosu lahko izbrišete s pritiskom na desno funkcijsko tipko. Če to tipko zadržite, lahko zbrišete
celoten vnos.
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13.3.2 Številke
Spodnja tabela vsebuje deﬁnicije tipk v tem načinu.
Pri tem načinu vnosa so tipke določene kot je navedeno v tabeli spodaj:

Oznaka tipke

Pripadajoči znak ali funkcija

Številčna tipka 1

1

Številčna tipka 2

2

Številčna tipka 3

3

Številčna tipka 4

4

Številčna tipka 5

5

Številčna tipka 6

6

Številčna tipka 7

7

Številčna tipka 8

8

Številčna tipka 9

9

Številčna tipka 0

0

Tipka #

Sprememba način vnosa

Tipka gor

Premakni kurzor navzgor

Tipka dol

Premakni kurzor navzdol

Tipka levo

Premakni kurzor v levo

Tipka desno

Premakni kurzor v desno

Leva funkcijska tipka

Potrdi

Desna funkcijska tipka

Nazaj ali briši

Tipka „End“

Nazaj na začetni zaslon

13.4 Uporaba tipkovnice
V nadaljevanju se nahaja opis najbolj splošnih operacij:
• S pritiskom na številčno tipko (0 9) vnesete pripadajočo številko.
• Način vnosa lahko spremenite s pritiskom na tipko #.
• Napako pri vnašanju lahko izbrišete s pritiskom na desno funkcijsko tipko. Če to tipko zadržite, lahko
izbrišete celoten vnos.

13.5 Simboli
Uporaba tipkovnice: Okno s simboli v načinu urejanja odprete s pritiskom na tipko *. Želeni simbol izberete z
navigacijskimi tipkami, izbiro pa potrdite s stiskom tipke „OK“.
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Pogosto zastavljena vprašanja
Preden se povežete s kakšnim od servisov, ki nudijo poprodajne storitve, si prosim vzemite trenutek in
preberite opis predlaganih rešitev za pogoste težave, ki vam lahko prihranijo čas in denar.
Pogoste težave

Vzroki in rešitve

Telefona se ne da vklopiti

Zadržite gumb za vklop za vsaj 1 sekundo.
Preverite kontakt baterije – baterijo odstranite
in jo ponovno vstavite, nato ponovno poskusite
vklopiti telefon.
Prepričajte se, da je baterija napolnjena. V
nasprotnem primeru jo najprej napolnite.

Ni se mogoče prijaviti na omrežje

Če je signal slab, se premaknite na mesto, kjer je
signal močnejši in poskusite znova.
Mobilni telefon se nahaja izven območja, ki ga
pokriva signal vašega ponudnika storitev.
SIM kartica ni bila prepoznana, obrnite se prosim
na svojega ponudnika omrežnih storitev.

Po vklopu telefona se na zaslonu prikaže opozoriloPreverite, da je SIM kartica ustrezno vstavljena.
Če je omogočen funkcija samodejnega zaklepanja
telefona, pred začetkom uporabe vnesite prosim
geslo telefona.
Če je omogočena funkcija zaklepanja SIM kartice
pri vsakem vklopu, morate vnesti PIN kodo.
Vnesite PUK kodo: Če trikrat vnesete napačno PIN
kodo, se telefon zaklene in potrebno je vnesti PUK
kodo, ki vam jo je posreduje operater.
Slaba kakovost pogovora

Preverite nastavitve glasnosti.
Uporaba tega telefona na območjih s slabim
signalom, npr. v bližini visokih stavb ali v kletnih
prostorih, lahko vpliva na kakovost pogovora.
Če boste telefon uporabljali v času, ko je
omrežje visoko obremenjeno, npr. ob posebnih
priložnostih, lahko pride do motenj pogovorov
zaradi prezasedenosti omrežja.

Doba pripravljenosti telefona se je skrajšala

Doba pripravljenosti telefona je odvisna od
omrežja in možno je, da se nahajate na območju,
kjer je signal slab. V takšnem primeru bo telefon
ves čas iskal signal prednostnega omrežja, zaradi
česar se bo baterija hitreje praznila in bo telefon
deloval krajši čas.
Če se vam to dogaja tudi na območju, kjer je
signal dober, poskusite zamenjati baterijo.
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Napaka SIM kartice

Preverite kontakte SIM kartice – s čistim
materialom obrišite kovinske kontakte SIM
kartice.
Prepričajte se, da je SIM kartica ustrezno
vstavljena.
SIM kartica je poškodovana, obrnite se prosim na
svojega ponudnika mobilnih storitev.

Ni mogoče klicati

Po vnosu želene številke ne pozabite pritisniti na
gumb za klicanje.
Prepričajte se, da imate zadosten kredit.
Preverite veljavnost SIM kartice.
Prepričajte se, da nimate omogočene funkcije
zapore za klice.
Prepričajte se, da vam funkcija dovoljenih številk
ne omejuje možnosti klicanja.

Klicatelj se ne more povezati z vami

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in prijavljen
na omrežje.
Prepričajte se, da imate zadosten kredit.
Preverite veljavnost SIM kartice.
Prepričajte se, da nimate omogočene funkcije
zapore za klice.
Prepričajte se, da vam funkcija dovoljenih številk
ne omejuje možnosti klicanja.

Baterija se ne polni

Slab kontakt baterije, preverite prosim stik.
Temperatura okolja je izven območja 10 do +55 °C.
Baterija ali polnilec sta morda poškodovana, po
potrebi zamenjajte.

Nekaterih funkcij ni mogoče nastaviti

Nedovoljena operacija.
Ponudnik omrežnih storitev ne nudi podpore za to
funkcijo ali pa je niste aktivirali.
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Navodila za vzdrževanje
Če se pri uporabi telefona pojavijo kakršnekoli težave, se obrnite na prodajalca.

Pomembni podatki o izdelku
V tem sklopu se nahajajo pomembni podatki o izdelku, ki omogočajo varno in pravilno uporabo telefona Cat
B25.
Podatke o ustreznem recikliranju, odstranitvi in drugih zadevah, povezanih z varovanjem okolja, boste našli
na: http://www.catphones.com/
Preden začnete uporabljati napravo Cat B25, si preberite celotna navodila za uporabo in pa varnostna
opozorila, ki sledijo, da bi preprečili poškodbe in druge nevšečnosti.

Pomembni podatki za varno in pravilno uporabo
OPOZORILO: Če ne boste upoštevali naslednjih varnostnih napotkov, tvegate nevarnost požara, poškodb
zaradi električnega udara in drugih telesnih poškodb ter poškodovanja naprave Cat B25 in drugih poškodb
materialne lastnine.
Splošna uporaba: Telefon Cat B25 je oblikovan tako, da je precej bolj vzdržljiv od običajnih mobilnih naprav,
vseeno pa NI neuničljiv.
Prenašanje in uporaba naprave Cat B25: Naprava Cat B25 vsebuje tudi občutljive sestavne dele, zato je
ne mečite z visokih mest, ne razstavljajte, ne odpirajte, ne stiskajte, ne prepogibajte, ne preoblikujte, ne
predirajte, ne režite, ne postavljajte v mikrovalovno pečico, ne žgite, ne barvajte in vanjo ne vstavljajte
tujkov. Poškodovane naprave Cat B25 ne uporabljajte – če je telefon npr. počil, ima luknje ali je vanj prodrla
voda. Zaslon naprave Cat B25 je iz stekla, ki lahko poči, če naprava prileti na trdno površino, je izpostavljena
hudemu udarcu, stiskanju, prepogibanju ali drugačnemu preoblikovanju. Če se steklo okruši ali poči, se ga
ne dotikajte niti ne poskušajte razbitega stekla odstraniti. Telefona Cat B25 v takšnem primeru ne uporabljajte
dokler stekla ne zamenja pooblaščen ponudnik servisnih storitev. Garancija se na počeno steklo ne nanaša,
v primeru da je do poškodbe prišlo zaradi neustrezne uporabe oziroma grobega ravnanja z napravo.
Čiščenje zunanjih površin naprave Cat B25: Če naprava Cat B25 pride v stik s kakršnokoli nečisto snovjo, ki
lahko na njej pusti madeže, kot so npr. črnilo, barva, ličilo, umazanija, hrana, olje ali mazila, jo takoj očistite.
Pred čiščenjem napravo Cat B25 odklopite od vseh kablov in jo izklopite. Potem uporabite kos mehke in rahlo
navlažene tkanine, ki se ne pušča dlak. Pazite, da vlaga ne pronica skozi odprtine v notranjost naprave. Pri
čiščenju ne uporabljajte čistil za okna, gospodinjskih čistilnih sredstev, sprejev z aerosolom, topil, alkohola,
amoniaka ali drugih abrazivnih sredstev. Površina zaslona je prekrita s plastjo odporno na maščobo. Prstne
odtise odstranite tako, da površino preprosto obrišete z mehko tkanino, ki ne pušča dlak. Učinkovitost
odpornosti na olje se pri redni uporabi s časom niža. Ta proces boste še pospešili, če boste zaslon čistili z
abrazivnim materialom, pri čemer lahko steklo še popraskate.
Prah in voda: Telefon Cat B25 je prestal vrsto preizkusov in izpolnjuje zahteve speciﬁkacije IP67. Zelo je
pomembno, da se sproti prepričamo, da vsi priključki, pokrovčki in elementi predela za baterijo lepo ležijo
na svojem mestu ter da so na njih ustrezno pritrjeni tesnilni obročki, saj bo naprava le tako dosegala
vse speciﬁkacije vodotesnosti in odpornosti na prah. Če ne boste poskrbeli za ustrezno namestitev vseh
priključkov in pokrovčkov, drugih elementov predela za baterijo in tesnilnih obročkov, bo garancija prenehala
veljati. Če se naprava Cat B25 zmoči, jo pred čiščenjem izklopite in pred vklopom pustite, da se temeljito
posuši. Sušenja ne skušajte pospešiti z zunanjimi viri toplote, kot sta mikrovalovna pečica ali fen.
Popravila in preurejanje naprave Cat B25: Popravil in preurejanja naprave Cat B25 se nikdar ne lotite sami.
Ta telefon ne vsebuje nobenega sestavnega dela, ki bi ga lahko uporabnik zamenjal sam, z izjemo SIM
kartice, kartice SD (če je v uporabi), baterije in pokrovčka za baterijo. Če boste napravo Cat B25 razstavili,
kar vključuje odstranitev zunanjih vijakov in hrbtnega pokrovčka, lahko povzročite poškodbe na napravi, ki jih
garancija ne bo krila. Servis lahko opravljajo samo pooblaščene družbe. Če imate kakršnakoli vprašanja, se
obrnite na pooblaščeni servis za napravo Cat B25.
Polnjenje naprave Cat B25: Za polnjenje naprave Cat B25 uporabljajte samo priključek za USB kabel oziroma
zmogljiv USB vhod druge naprave, ki podpira standard USB 2.0 ali 1.1, ali pa kateri drugi izdelek ali dodatek
znamke Cat, ki je oblikovan za Cat B25 oziroma dodatke drugih proizvajalcev, ki so potrjeni za uporabo s
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telefoni Cat.
Preden začnete katerekoli proizvode in opremo uporabljati skupaj z napravo Cat B25, si preberite vse
varnostne napotke. Družba Cat ne odgovarja za delovanje dodatne opreme proizvedene s strani tretjih oseb
niti za morebitno škodo, ki zaradi uporabe tovrstne opreme nastane. Prav tako ne more za te proizvode
jamčiti, da ustrezajo varnostnim direktivam in standardom.
Če želite za polnjenje naprave Cat B25 uporabiti priloženi adapter, ga najprej povsem sestavite in šele potem
trdno vklopite v vtičnico. Napajalnega USB adapterja za napravo Cat B25 ne priklapljajte oziroma odklapljajte
z mokrima rokama.
Napajalni USB adapter za napravo Cat B25 se lahko med normalnim delovanjem segreje. Vedno zagotovite
zadosten pretok zraka okrog adapterja in z njim ravnajte pazljivo. V primeru, da pride do ene od naslednjih
situacij, adapter odklopite iz elektrike:
• Napajalni kabel ali vtikač sta natrgana ali poškodovana.
• Adapter je prišel v stik z dežjem, tekočino ali prekomerno vlago.
• Ohišje adapterja je poškodovano.
• Adapter je potreben popravila.
• Adapter želite očistiti.
Zaščita sluha: Če boste imeli na sprejemniku, navadnih slušalkah, slušalkah s čepki, na zvočniku ali drugih
slušalkah nastavljeno previsoko glasnost, lahko pride do trajne izgube sluha. Glasnost nastavite na varno
stopnjo. Sčasoma se na visoko glasnost sicer lahko navadite in se vam zdi normalna, ampak to je lahko že
znak poškodbe sluha. Če opazite zvonjenje v ušesih ali se vam govor pri normalni glasnosti zdi zamolkel,
takoj prenehajte s poslušanjem in pojdite na pregled sluha. Večja kot je glasnost, krajši je čas potreben za
poškodovanje sluha. Strokovnjaki za sluh priporočajo, da svoj sluh zaščitite na naslednje načine:
• Omejite dobo, v času katere imate sprejemnik, navadne slušalke, slušalke s čepki, zvočnik ali druge
slušalkah nastavljene na visoko glasnost.
• Ne zvišujte glasnosti, da bi preglasili hrup iz okolice.
• Če ne slišite ljudi, ki govorijo v vaši bližini, potem glasnost zmanjšajte. Podatki o nastavljanju glasnosti za
telefon Cat B25 se nahajajo na drugem mestu v teh navodilih.
Klic v sili: Pri zagotavljanju nujnih komunikacijskih možnosti, kot je na primer klicanje zdravnika v sili, se ne
zanašajte na brezžične naprave. Storitev klic v sili, ki jo omogoča telefon Cat B25, ne deluje nujno na vseh
mestih in v vseh pogojih delovanja. Številke za klic v sili in druge javne službe so v različnih krajih različne,
včasih pa klica v sili ni mogoče vzpostaviti tudi zaradi nedosegljivosti omrežja ali motenj iz okolja. Nekatera
mobilna omrežja ne morejo sprejeti klica v sili s telefona Cat B25, če ta nima vstavljene SIM kartice, če je ta
kartica zaklenjena s PIN kodo oziroma v primeru, da je telefon zaklenjen.
Varna vožnja: Uporaba telefona Cat B25 kot takega ali v kombinaciji s slušalkami (tudi, če uporabljate
samo eno) med vožnjo v avtomobilu ali na kolesu ni priporočljiva in je v nekaterih državah prepovedana.
Prepričajte se, da spoštujete veljavno zakonodajo in predpise za uporabo mobilnih naprav kot je Cat B25
med vožnjo, veljavnih v državi, v kateri se nahajate. Vožnji posvečajte vso svojo pozornost. Če se odločite, da
boste napravo Cat B25 med vožnjo uporabili, upoštevajte naslednje napotke:
• Vso svojo pozornost posvečajte vožnji oziroma cestišču. Uporaba mobilne naprave med vožnjo je lahko
moteča. Če opazite, da vas ravnanje s telefonom pri upravljanju s kakršnimkoli prevoznim sredstvom ali
opravljanju katere druge dejavnosti, ki zahteva vašo polno pozornost, ovira ali moti, se umaknite s ceste in
parkirajte. Šele potem opravite ali sprejmite klic.
• Seznanite se s svojim telefonom Cat B25 in njegovimi funkcijami, kot so npr. glasovni nadzor, najljubši
elementi, nedavno uporabljeni elementi in preklop na zvočnik. To vam bo pomagalo opraviti klic, ne da bi
pri tem odvrnili pozornost od cestišča. Več informacij poiščite na drugih mestih v uporabniškem priročniku
za napravo Cat B25.
• Uporabljajte možnost prostoročnega telefoniranja. Odločite se za katero od številnih naprav za
prostoročno telefoniranje, ki jih je mogoče uporabiti skupaj z napravo Cat B25. V nekaterih državah je
telefoniranje med vožnjo dovoljeno samo v prostoročnem načinu.
• Napravo Cat B25 odložite na lahko dostopno mesto. Ves čas spremljajte dogajanje na cesti. V primeru, da
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prejmete dohodni klic v neugodnem trenutku, pustite, da telefon preklopi na predal za glasovno pošto.
• Vse klice poskusite opravite v času, ko ne vozite. Preden opravite klic, ocenite razmere v prometu in če je
le mogoče, telefonirajte med postankom oziroma preden se vključite v promet.
• Sogovorniku povejte, da vozite. V primeru gostega prometa ali nevarnih vremenskih razmer pogovor
prekinite. Vožnja v dežju, neurju, snegu, megli, pri poledici ali v gostem prometu je lahko nevarna.
• Ne pošiljajte besedilnih sporočil, e-mailov, ne pišite si opomnikov, ne iščite telefonskih številk in ne
opravljajte nobenih dejanj, ki bi med vožnjo zahtevala vašo pozornost. Branje besedilnih sporočil in
e-mailov, zapisovanje opomnikov ali brskanje po imeniku preusmerja vašo pozornost od vaše glavne
naloge, ki je varna vožnja.
• Ne začenjajte obremenjujočih oziroma čustvenih pogovorov, ki bi lahko motili vašo zbranost. Klicatelju
povejte, da ravno vozite in vse pogovore, ki bi lahko vašo pozornost odvrnili od dogajanja na cestišču, raje
hitro zaključite.
Varna navigacija: Ne zanašajte se na to, da vam bodo aplikacije naložene na napravi Cat B25 zagotovile
zemljevide, digitalni kompas, orientacijske podatke, navodila, smer ali navigacijo glede na lokacijo, ki vam
bodo pomagali natančno določiti položaj, storitve na voljo v okolici, orientacijo, razdaljo ali pravo smer. Te
aplikacije služijo zgolj kot osnovna pomoč pri navigaciji. Zemljevidi, navodila in podatki o lokaciji so odvisni
od podatkovnih storitev, ki pa se lahko poljubno spreminjajo in niso nujno dostopne na vseh geografskih
lokacijah. Zemljevidi, digitalni kompas, navodila in podatki o okolici so lahko nedosegljivi, nenatančni ali
nepopolni.
Ne uporabljajte aplikacij za navigacijo glede na lokacijo, medtem ko opravljate dejavnosti, ki zahtevajo vašo
polno pozornost. Pomembne podatke o varni vožnji poiščite v sklopu „Varna vožnja“. Vedno spoštujte znake,
prometne predpise in zakonodajo, ki so veljavni na območju, kjer napravo Cat B25 uporabljate.
Vozila opremljena z zračnimi blazinami: Zračna blazina se zelo sunkovito napihne. Naprave Cat B25 in
nobene pripadajoče opreme ne odlagajte nad prostor, kjer so shranjene zračne blazine, niti v predele, v
katere se le-te napihujejo.
Napadi, izguba zaveti in utrujene oči: Majhen procent ljudi je nagnjenih k napadom in izgubi zavesti (pa tudi,
če se to do zdaj še ni zgodilo), ko so izpostavljeni utripajoči svetlobi ali drugim svetlobnim vzorcem npr. pri
igranju igric ali ogledu videoposnetka. Če imate izkušnje s podobnimi situacijami ali je imel tovrstne težave
kateri drugi član vaše družine, se posvetujte z zdravnikom, preden začnete na vaši napravi Cat B25 igrati
igrice (če so podprte) ali gledati videoposnetke. Če se pojavijo težave z glavoboli, izgubo zavesti, napadi, krči,
trzanjem oči ali mišic, nehotenimi gibi ali izgubo orientacije, napravo prenehajte uporabljati in se posvetujte
z zdravnikom. Tveganje glavobola, izgube zavesti, napadov in utrujenosti oči lahko omejite tako, da napravo
Cat B25 uporabljate le v zmernih intervalih, v dobro osvetljenih prostorih, jo pri uporabi držite v zadostni
razdalji od oči in si pogosto privoščite odmor.
Nevarnost zadušitve: Naprava Cat B25 vsebuje drobne delce, ki za majhne otroke predstavljajo nevarnost
zadušitve. Napravo Cat B25 in pripadajočo opremo zato hranite izven dosega otrok.
Ponavljajoči se gibi: Pri opravljanju ponavljajoče se dejavnosti, kot je npr. pisanje sporočil ali igranje igric na
napravi Cat B25, lahko včasih povzroči občutek neprijetne bolečine v dlaneh, rokah, ramenih, vratu in drugih
delih telesa. Poskrbite za pogoste odmore in če se bo med uporabo naprave ali neposredno po njej pojavil
neprijeten občutek, napravo takoj odložite in obiščite zdravnika.
Potencialno eksplozivna atmosfera: Če se nahajate v območju s potencialno eksplozivno atmosfero,
napravo Cat B25 takoj izklopite. Telefona v takšnem okolju ne polnite in upoštevajte vsa opozorila in navodila.
Iskre lahko na takšnem kraju povzročijo eksplozijo ali požar, zaradi česar lahko pride do hudih poškodb ali
celo smrtnih žrtev.
Območja z nevarnostjo eksplozije so pogosto, vendar nikakor ne vedno, jasno označena. Med takšna
območja spadajo črpalke (npr. bencinske črpalke), ladijsko podpalubje, tovarne za skladiščenje in transport
goriva ali kemikalij, vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), območja z ozračjem, ki
vsebuje kemikalije ali drobne delce (npr. zrnca, prah ali kovinski prah) in vsa ostala območja, kjer je običajno
priporočljivo ugasniti motor vozila.
Uporaba priključkov in vhodov: Nikdar ne poskušajte priključka priklopiti v vhod na silo. Najprej preverite,
da vhoda ne ovirajo kakšni tujki. Če priključka ni mogoče enostavno vstaviti v vhod, potem najbrž vhodu ne
ustreza. Prepričajte se, da sta priključek in vhod res istega tipa in da je priključek pravilno obrnjen glede na
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obliko vhoda.
Oprema in brezžično delovanje: Če napravo Cat B25 preklopite v način na letalu, lahko s tem omejite zvočno
interferenco med napravo in opremo. Ko naprava deluje v načinu na letalu, je ne moreta uporabljati za
telefoniranje niti za katerekoli druge operacije, ki zahtevajo brezžično komunikacijo. V določenih pogojih
lahko kakšen od elementov opreme vpliva na brezžično delovanje naprave Cat B25. To lahko popravite tako,
da preusmerite napravo Cat B25 oziroma priključeno dodatno opremo.
Temperature ugodne za delovanje naprave Cat B25: Telefon Cat B25 je namenjen delovanju pri temperaturah
med 0 in 35 °C in shranjevanju pri temperaturah med 20 in 45 °C. Prenizka ali previsoka temperatura lahko
začasno skrajša vzdržljivost baterije ali ovira normalno delovanje naprave Cat B25. Če napravo pustite v
parkiranem vozilu ali na neposredni sončni svetlobi, lahko pride do prekoračitve ustrezne temperature za
delovanje ali shranjevanje. Naprave Cat B25 ne izpostavljajte velikim spremembam temperature ali vlage, saj
v nasprotnem primeru lahko pride do nastanka kondenza na površini ali v notranjosti naprave.
Med uporabo ali polnjenjem naprave Cat B25 se telefon lahko segreje, kar je povsem običajno. Zunanji deli
naprave delujejo kot hladilne površine, ki odvajajo toploto iz notranjosti naprave v hladnejši zunanji zrak.
Izpostavljenost vplivom radiofrekvenčne energije: Naprava Cat B25 vsebuje radijski oddajnik in sprejemnik.
Ko je naprava vklopljena preko svoje antene sprejema in oddaja radiofrekvenčno (RF) energijo. Antena
mobilnega telefona je umeščena ob spodnjem robu naprave, levo od tipke „Home“. Antena za Wi-Fi in
Bluetooth® se nahaja na zgornjem robu naprave Cat B25, desno od vhoda za slušalke.
Da bi zagotovili najboljšo zmogljivost mobilne naprave, obenem pa poskrbeli, da količina sprejete RF energije
ne bo presegla omejitev določenih s strani FCC (Zvezna komisija za komunikacijo v ZDA), IC (Kanadski
industrijski standard) in s smernicami Evropske unije, upoštevajte naslednja navodila in opozorila: Med
pogovorom preko vgrajenega avdio sprejemnika naprave Cat B25 priključek za priklop usmerite navzdol
proti ramenu, da boste zagotovili čim večjo oddaljenost antene od vašega telesa. Kadar napravo Cat B25
uporabljate za glasovne klice ali brezžični prenos podatkov preko mobilnega omrežja, držite telefon na
razdalji vsaj 15 mm od svojega telesa. Uporabljajte etuije, zaponke za pas in držala brez kovinskih delov, ki
ohranjajo razdaljo vsaj 15 mm od telesa.
Naprava Cat B25 je oblikovana in izdelana tako, da ustreza omejitvam za sprejemanje RF energije, določenim
s strani FCC v Združenih državah, IC v Kanadi in pristojnih organov na Japonskem, v Evropski uniji ter v
drugih državah. Te direktive opredeljujejo mersko enoto za speciﬁčno stopnjo absorpcije ali SAR (Speciﬁc
Absorption Rate). Zgornja mejna vrednost SAR, ki velja za napravo Cat B25, je 1,6 vatov na kilogram (W/kg)
po FCC, 1,6 W/kg po IC in 2,0 W/kg po direktivah Evropskega sveta. Testiranje SAR se izvaja v standardnih
položajih delovanja naprave (tj. ob ušesu in pri nošenju ob telesu), kot jih deﬁnirajo uradne institucije, pri
oddajanju na najvišji potrjeni stopnji zmogljivosti v vseh preverjenih frekvenčnih pasovih. Čeprav se SAR
določa na najvišji potrjeni stopnji zmogljivosti v vseh preverjanih frekvenčnih pasovih, je dejanska raven SAR
za delujočo napravo Cat B25 krepko pod maksimumom, saj naprava uravnava oddajno zmogljivost glede na
moč signala brezžičnega omrežja. Običajno velja, da bližje kot se nahajate oddajni postaji, nižja bo oddajna
zmogljivost naprave.
Naprava Cat B25 je bila preizkušena in zadošča smernicam FCC, IC in EU glede absorpcije RF za mobilno, WiFi in Bluetooth delovanje.
Vrednosti SAR za napravo Cat B25 lahko presežejo norme izpostavljenosti FCC, kadar je naprava od telesa
oddaljena za manj kot 15 mm (npr. kadar napravo prenašate v žepu).
Če vas zaradi RF energije skrbi, lahko absorpcijo le-te nadalje omejite s skrajšanjem časa uporabe naprave
Cat B25 - saj je čas izpostavljenosti ključni faktor, ki vpliva na količino energije, ki jo telo sprejme -, s
prostoročno uporabo naprave in zagotavljanjem čim večje razdalje med napravo in svojim telesom, saj
stopnja absorpcije z večanjem te razdalje strmo pada.
Dodatne informacije: Dodatne informacije s strani FCC o absorpciji RF energije lahko najdete na www.fcc.
gov/oet/rfsafety. FCC in FDA (Agencija za hrano in zdravila) v Združenih državah vodijo tudi spletne strani za
uporabnike na naslovu www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/
HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm, na katerih so obravnavani nevarni učinki mobilnih
telefonov. Redno spremljajte posodobitve na teh straneh.
Podatke o strokovni raziskavi povezani z absorpcijo RF energije lahko najdete v podatkovni bazi EMF, ki jo
vodi Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization) na naslovu www.who.int/peh-emf/
research/database.
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Motnje radijskih frekvenc: Radiofrekvenčna energija, ki jo oddaja elektronska oprema, lahko negativno
vpliva na druge elektronske naprave in povzroči, da te ne delujejo oz. ne delujejo pravilno. Kljub temu, da
je telefon Cat B25 oblikovan, izdelan in preizkušen tako, da odgovarja vsem predpisom, ki se nanašajo na
oddajanje radijskih frekvenc v državah ZDA in Evropske unije, v Kanadi in na Japonskem, lahko brezžični
oddajniki in električna vezja v napravi Cat B25 povzročijo motnje drugih elektronskih naprav. Zato prosim
upoštevajte naslednje ukrepe:
Letalo: Uporaba naprave Cat B25 pri potovanju z letalom je lahko prepovedana. Druge podatke o načinu
na letalu, v katerem so izklopljeni vsi brezžični oddajniki naprave, poiščite na drugem mestu v tem
uporabniškem priročniku za napravo Cat B25.
Vozila: Oddajanj radiofrekvenčne energije lahko vpliva na elektronske sisteme v motornih vozilih. Za
podrobnejše informacije se obrnite na proizvajalca ali na vašega prodajalca vozil.
Srčni spodbujevalniki: Združenje proizvajalcev zdravstvenih pripomočkov (HIMA) priporoča ohranjanje
razdalje vsaj 15 cm med brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom za omejitev morebitnih motenj.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom:
• naj vedno vzdržujejo razdaljo vsaj 15 cm med srčnim spodbujevalnikom in vklopljenim mobilnim telefonom
Cat B25;
• naj ne nosijo mobilnega telefona Cat B25 v prsnem žepu;
• naj za telefoniranje uporabljajo uho, ki je na nasprotni strani od srčnega spodbujevalca, da minimalizirajo
morebitne motnje.
Če zaradi kakršnegakoli razloga sumite, da prihaja do motenj, takoj izklopite vaš mobilni telefon Cat B25.
(Pritisnite in zadržite tipko „Sleep/Wake“, dokler se ne pojavi rdeči drsnik, ki ga potem povlecite v nasprotni
položaj.)
Slušni aparati: Naprava Cat B25 lahko moti delovanje slušnih aparatov. Če se kaj takšnega zgodi, se obrnite
na proizvajalca vašega slušnega aparata ali na vašega zdravnika, da poizveste o alternativnih možnostih.
Drugi zdravstveni pripomočki: Če uporabljate druge zdravstvene pripomočke ali naprave, se o možnostih
motenj posvetujte z njihovimi proizvajalci ali z vašim zdravnikom, da ugotovite, če so zadostno zaščitene pred
radiofrekvenčnim sevanjem telefona Cat B25.
Zdravstvene ustanove: V bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah se uporablja oprema, ki je izredno
občutljiva na zunanje oddajanje radiofrekvenčne energije. Telefon Cat B25 zato izklopite povsod tam, kjer vas
na to opozorijo zaposleni, ali pa ste na prepoved uporabe opozorjeni z opozorilnim znakom.
Območja razstreljevanja in ostala označena območja: Če ste v „območju razstreljevanja“ ali na drugem
kraju, kjer se nahaja opozorilni znak, ki vas poziva, da izklopite kakršnekoli radijske oddajnike/sprejemnike,
potem napravo Cat B25 takoj izklopite, da ne bi motili poteka razstreljevanja. Upoštevajte vsa varnostna
opozorila in napotke.
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