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Deli, ki so priloženi telefonu, se lahko razlikujejo glede na programsko
opremo in dodatno opremo, ki sta na voljo v vaši regiji oz. ju zagotavlja
vaš ponudnik storitev. Drugo dodatno opremo si lahko zagotovite pri naj-
bližjem zastopniku podjetja Doro. Priložena dodatna oprema omogoča
najboljše delovanje telefona.
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1. Vtičnica za slušalke
2. Vtičnica za polnilnik
3. Slušalka
4. Levi izbirni gumb
5. Gumb za klicanje
6. Bližnjica za kamero
7. 10 najpogosteje uporablje-

nih bližnjic
8. Telefonski predal
9. Mikrofon
10. Zaklep številčnice/medna-

rodna dohodna številka/
simboli

11. Način vnosa/tiho
12. Bližnjica za svetilko

13. Bližnjica za ustvarjanje
sporočil

14. Končanje klica/vklop/izklop
telefona

15. Desni izbirni gumb
16. Smerni gumbi/gumbi za

krmarjenje
17. Drugi mikrofon
18. Leča kamere
19. Bliskavica kamere/svetilka
20. Gumb za klic na pomoč
21. Zvočnik
22. Polnilno stojalo
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Čestitke za nakup

Doro 5516 je telefon s kamero klasične oblike, ki je preprost za uporabo.
Z ločenimi tipkami in velikim zaslonom je klicanje in pošiljanje sporočil
lažje. Telefon ima bližnjične tipke za kamero, priljubljene stike, svetilko in
sporočila ter omogoča preprosto pošiljanje slik in videoposnetkov, branje
e-pošte in brskanje po internetu. Opremljen je s spletnim upraviteljem na-
prav za varno posodabljanje in samodejno varnostno kopiranje vsebine,
ki je shranjena v telefonu. Za več informacij o dodatni opremi ali drugih iz-
delkih podjetja Doro obiščite spletno mesto www.doro.com.

Prvi koraki

Vstavite kartico SIM, pomnilniško kartico in baterijo
POMEMBNO
Preden odstranite pokrov za baterijo, izklopite telefon in odklopite
polnilnik.
1

GB

2

3

4

1. Odstranite pokrov za baterijo. Pazite, da si pri odstranjevanju po-
krova ne poškodujete nohtov. Pokrova ne upogibajte ali zvijajte pre-
močno, saj se lahko poškoduje. Če je baterija že nameščena, jo
odstranite.

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

3. Poiščite držalo za kartico SIM in nežno potisnite kartico vanj. Za po-
moč pri vstavljanju kartice glejte oznako poleg držala. Ta naprava
sprejema kartice micro SIM ali 3FF SIM. Če imate težave pri odstra-
njevanju/zamenjavi kartice SIM, na izpostavljeni del kartice SIM
pritrdite lepilni trak in jo izvlecite.
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4. Vstavite baterijo tako, da jo potisnete v prostor za baterijo, pri čemer
morajo biti kontakti na desni strani in usmerjeni navzdol. Znova na-
mestite pokrov za baterijo.

POMEMBNO
Ta naprava sprejema kartice micro SIM ali 3FF SIM. Uporaba
nezdružljivih kartic SIM lahko povzroči okvaro kartice ali naprave in
poškoduje podatke, shranjene na kartici.

POMEMBNO
Uporabljajte le pomnilniške kartice, ki so združljive s to napravo.
Združljiva vrsta kartice:microSD, microSDHC.
Nezdružljive kartice lahko povzročijo okvaro kartice in naprave ter
poškodujejo podatke, shranjene na kartici. Nekateri telefoni imajo
lahko vnaprej nameščeno pomnilniško kartico, odvisno od tržišča.

Napolnite telefon
POZOR

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

Ko je baterija skoraj prazna, se prikaže ikona in sliši se opozorilni
signal.
1. Omrežni napajalnik priklopite v stensko vtičnico in vtičnico za polnje-

njey. Med polnjenjem sveti indikator polnjenja baterije. Baterija
se povsem napolni v približno 3 urah. Ko je polnilnik priklopljen na
telefon, se za kratek čas prikaže ikona , ob odklopu pa ikona .

2. Ko je polnjenje končano, se na zaslonu prikaže ikona .
Če je telefon izklopljen, ko je nanj priklopljen polnilnik, se na zaslonu
prikaže le indikator polnjenja baterije.

Opomba: Zaradi varčevanja z energijo se Osvetlitev ozadja zaslona čez
nekaj časa izklopi. Za osvetlitev zaslona pritisnite poljuben gumb.
Baterija bo polno zmogljivost dosegla, šele ko bo 3–4-krat napolnjena.
Zmogljivost baterij se sčasoma zmanjša, kar pomeni, da se bosta čas
klica in čas stanja pripravljenosti z običajno uporabo skrajšala.
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Prihranite energijo
Ko povsem napolnite baterijo in polnilnik odstranite z naprave, ga odklo-
pite iz stenske vtičnice.

Opis funkcij telefona

Podporne funkcije
Pri branju vsebine priročnika si pomagajte s spodnjimi simboli.

Gledanje Ravnanje
Poslušanje Varnost

Vklop in izklop telefona
1. Za vklop ali izklop telefona pritisnite in zadržite gumb . Izklop potr-

dite tako, da izberete možnost Da.
2. Če je kartica SIM veljavna, vendar je zaščitena s kodo PIN (osebna

identifikacijska številka), se prikaže PIN. Vnesite kodo PIN in pritisni-
te gumb V redu ( zgornji levi kot številske tipkovnice). Za brisanje
pritisnite gumb Počisti ( zgornji desni kot številske tipkovnice).

Opomba: Če kodi PIN in PUK nista bili priloženi kartici SIM, se obrnite na
ponudnika storitev.

Sporočilo Preostane: # prikaže število preostalih poskusov vnosa kode
PIN. Ko izkoristite vse poskuse, se prikaže sporočilo PIN je blokiran.. Kar-
tico SIM morate nato odkleniti s kodo PUK (ključ za odblokiranje PIN-a).
1. Vnesite kodo PUK in jo potrdite z gumbom V redu.
2. Vnesite novo kodo PIN in jo potrdite z gumbom V redu.
3. Znova vnesite novo kodo PIN in jo potrdite z gumbom V redu.

Čarovnik za zagon
Pri prvi uporabi telefona lahko za izbiro osnovnih nastavitev uporabite ča-
rovnika za zagon Čarovnik za zagon.
• Če želite spremeniti osnovne nastavitve, pritisnite Da, če jih ne želite

spremeniti, pritisnite Ne.
Privzeti jezik je določen s kartico SIM. Za spreminjanje jezika, časa in da-
tuma glejte razdelek Nastavitve telefona, str.7.
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Nasvet: Če želite, lahko čarovnika za zagon zaženete pozneje. V stanju
pripravljenosti izberite možnosti Meni Nastavitve Splošno
Čarovnik za zagon.

Krmarjenje po telefonu
Stanje pripravljenosti (način mirovanja)
Ko je telefon pripravljen za uporabo in niste vnesli nobenih znakov, je te-
lefon v stanju pripravljenosti.
• Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite .
• Pritisnite levi izbirni gumb za dostop do možnosti Meni ali desni

izbirni gumb Imenik za dostop do stikov, ki so shranjeni v tele-
fonskem imeniku.

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

Pomikanje
• Za pomikanje po menijih uporabite puščična gumba / .

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

Primer:
• Pritisnite Meni Telefonski imenik -Nov vnos- Dodaj.
Če želite izvesti zgornje korake na svojem telefonu Doro 5516, naredite
naslednje:
1. Pritisnite Meni, pomaknite se na možnost Telefonski imenik in pritis-

nite V redu.
2. Izberite možnost -Nov vnos- in pritisnite Dodaj.

Vnos besedila
Ročni vnos besedila
Izbira znaka
• Pritiskajte tipko na številčnici, dokler se ne prikaže želeni znak. Pred

vnosom naslednjega znaka počakajte nekaj sekund.
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Posebni znaki
1. Za seznam posebnih znakov pritisnite gumb*.
2. Z gumboma / izberite želeni znak in pritisnite V redu za

potrditev.
Premikanje kazalca po besedilu
• Za pomikanje kazalca po besedilu uporabljajte gumb / .
Velike in male črke ter številke
• Za izbiro med velikimi in malimi črkami ter številkami pritisnite gumb
#. Glejte razdelek Način vnosa, str.5.

Sprememba jezika vnesenega besedila

1. Za seznam jezikov, ki so na voljo, pritisnite in zadržite gumb#.
2. Z gumbom / izberite jezik in pritisnite V redu za potrditev.

Vnos besedila s predvidevanjem besedila
Pri nekaterih jezikih lahko uporabite način vnosa, ki vam predlaga bese-
de na podlagi slovarja.
• Pritisnite enkrat vsako tipko, tudi če prikazani znak ne ustreza vaši

želji. Slovar vam bo predlagal besede na podlagi tipk, ki jih pritisnete.
Primer
1. Za vnos besede »Fred« pritisnite tipke3,7,3,3. Končajte bese-

do, preden si ogledate predloge.
2. Za ogled predlaganih besed uporabite gumba / .
3. Pritisnite Izberi in nadaljujte z naslednjo besedo.

Za nadaljevanje z naslednjo besedo lahko pritisnete tudi gumb0.
4. Če nobena od predlaganih besed ni pravilna, uporabite ročni vnos.

Če želite začasno preklopiti med načinom s predvidevanjem besedi-
la in ročnim vnosom, pritisnite in zadržite*.

Opomba: Za več informacij glejte razdelek Predvidevanje besedila, str.28.

Način vnosa
• Za spremembo načina vnosa pritisnite gumb#. Ikona v zgornjem

levem kotu zaslona označuje način vnosa.
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Abc Velike in male črke s predvidevanjem besedila
ABC VELIKE ČRKE s predvidevanjem besedila
abc male črke s predvidevanjem besedila

Abc Velike in male črke
ABC VELIKE ČRKE
abc male črke
123 Številke

Upravljanje glasnosti
Med klicem
• Z gumboma / prilagodite glasnost. Raven glasnosti se prikaže

na zaslonu.
Če uporabljate slušni aparat ali imate pri uporabi telefona v hrupnem
okolju težave s sluhom, lahko prilagodite zvočne nastavitve telefona –
glejte razdelek Zvočne nastavitve , str.43.

Tiho
Tiho je nespremenljiv profil, pri čemer so funkcije Zvok tipkovnice, Zvok
sporočil in Dohodni klic onemogočene, funkcije Vibriranje, Opravila,
Dnevni opomnik in Alarm pa ostanejo nespremenjene.
• Če želite omogočiti ali onemogočiti tihi način, pritisnite in zadržite

bližnjični gumb#.

Slušalke
Ko so priklopljene slušalke, se notranji mikrofon telefona samodejno iz-
klopi. Za sprejemanje in končanje klicev uporabljajte gumb za sprejema-
nje klicev na slušalkah, če je na voljo.

POZOR
Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu. Ko
uporabljate slušalke, ustrezno prilagodite glasnost.

Združljivost s slušnimi aparati
Ta telefon je združljiv s slušnimi aparati. Združljivost s slušnimi aparati ne
zagotavlja delovanja določenega slušnega aparata z določenim telefo-
nom. Mobilni telefoni vsebujejo radijske oddajnike, ki lahko vplivajo na
delovanje slušnih aparatov. Ta telefon in nekatere brezžične tehnologije,
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ki jih uporablja, preverjeno delujejo s slušnimi aparati, nekaterih novih
brezžičnih tehnologij pa morda še niso preizkusili za uporabo z njimi. Če
se želite prepričati, ali določen slušni aparat dobro deluje s tem telefo-
nom, ju preizkusite, preden se odločite za nakup.

Standard združljivosti s slušnimi aparati zajema dve vrsti ocen:
• M: če želite slušni aparat uporabljati v tem načinu, se prepričajte, da

je nastavljen na »način M« ali način zvočne povezave, in postavite
slušalko telefona poleg mikrofona, ki je vgrajen v slušni aparat. Za
najboljše rezultate poskusite uporabljati telefon v različnih položajih
glede na slušni aparat – če na primer slušalko postavite nekoliko
nad uho, je lahko delovanje slušnega aparata boljše, če so mikrofoni
postavljeni za ušesom.

• T: če želite slušni aparat uporabljati v tem načinu, se prepričajte, da
je nastavljen na »način T« ali način povezave s telefonsko tuljavo (te-
ga načina nimajo vsi slušni aparati). Za najboljše rezultate poskusite
uporabljati telefon v različnih položajih glede na slušni aparat – če
na primer slušalko postavite nekoliko pod ali pred uho, je lahko delo-
vanje slušnega aparata boljše.

Za prilagajanje zvočnih nastavitev glejte tudi razdelek Zvočne nastavitve
, str.43.

Nastavitve telefona
Čas in datum
Nastavitev časa in datuma
1. Pritisnite Meni Nastavitve Splošno Čas in datum:

• Čas in oblika za vnos časa (hh:mm).
• Datum in oblika za vnos datuma (DD/MM/LLLL).

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Nasvet: Telefon lahko nastavite tudi na samodejno posodabljanje časa in
datuma glede na trenutni časovni pas. V meniju Čas in datum izberite
Samodejno čas Vključi. Samodejna posodobitev datuma in časa ne
spremeni časa, ki ga nastavite za budilko ali koledar. Za ti dve funkciji
velja lokalni čas. Posodobitev lahko povzroči, da nekateri nastavljeni
alarmi potečejo, odvisno od omrežne podpore in naročnine.

7
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Nastavitev oblike časa in datuma
1. Pritisnite Meni Nastavitve Splošno Čas in datum Na-

stavi format:
• Format časa: 12 ur ali 24 ur.
• Format datuma: in izberite želeno obliko datuma.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Jezik
Privzeti jezik menijev telefona, sporočil itd. je določen glede na kartico
SIM. To nastavitev lahko spremenite na kateri koli drug jezik, ki ga podpi-
ra telefon.
1. Pritisnite Meni Nastavitve Splošno Jezik.
2. Z gumboma / izberite jezik.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Funkcija za blokiranje
1. Pritisnite Meni Nastavitve Splošno Funkcija za

blokiranje.
2. Izberite posamezno funkcijo, ki jo želite onemogočiti, in pritisnite

Izključi.
3. Pritisnite Končano za potrditev.

Možnosti kode PIN
1. Pritisnite Meni Nastavitve Nastavitev varnosti SIM

Zaklenjen:
• Za aktivacijo kode PIN pritisnite Vključi. Kodo PIN morate vnesti

vsakič, ko zaženete telefon.
• Za deaktivacijo kode PIN pritisnite Izključi.

POMEMBNO
Če je omogočen način Izključi in kartico SIM izgubite ali vam
jo ukradejo, je kartica nezaščitena.

• Za zagon telefona brez kode PIN pritisnite Samodejno. Telefon
si jo samodejno zapomni, vendar če se kartica SIM uporablja v
drugem telefonu (izgubljenem ali ukradenem), je za zagon tele-
fona treba vnesti kodo PIN.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

8
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Spreminjanje kode PIN
1. Pritisnite Meni Nastavitve Nastavitev varnosti Spremeni

geslo PIN.
2. Vnesite trenutno kodo PIN in pritisnite V redu.
3. Vnesite novo kodo PIN in pritisnite V redu. Za potrditev ponovite

korak.

Telefon zaklenjen
Zaklep telefona zaščiti telefon pred neželeno uporabo. Če je aktiviran, se
po ponovnem zagonu telefon zaklene in je za odklep treba vnesti kodo
telefona.
1. Pritisnite Meni Nastavitve Nastavitev varnosti Telefon

zaklenjen.
2. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: Vnesti morate trenutno kodo telefona. Privzeta koda telefona je
1234.

Beli seznam
Seznam sprejemljivih stikov deluje podobno kot filter neželene e-pošte;
ko ga aktivirate, lahko prejemate le dohodne klice stikov, shranjenih v te-
lefonskem imeniku. Če vas kličejo osebe, ki niso shranjene v telefonskem
imeniku, prejmejo signal zasedene linije.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Telefonski imenik Beli
seznam.

2. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Črni seznam
Sestavite lahko črni seznam s telefonskimi številkami, s katerih vas ni
mogoče klicati ali vam pošiljati sporočil.

Številke lahko dodate neposredno iz zgodovine klicev tako, da pritisnete
Možnost Blokiraj Da.
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Aktiviranje funkcije, dodajanje, odstranjevanje ali urejanje številk na
črnem seznamu
1. Pritisnite Meni Nastavitve Telefonski imenik Seznam

blokiranih.
2. Izberite Aktivacija.

• Vključi za aktiviranje funkcije.
• Izključi za deaktiviranje funkcije.

3. Izberite Seznam številk.
4. Za dodajanje stika iz telefonskega imenika izberite Dodaj Tele-

fonski imenik.
Imena ali številke lahko dodajate tudi ročno, tako da pritisnete
Ročno.

5. Izberite telefonsko številko in pritisnite Uredi ali Deblokiraj.
6. Pritisnite V redu za potrditev.

Klici

Vzpostavite klic
1. Vnesite telefonsko številko in območno kodo. Za brisanje pritisnite

Počisti.
2. Za vzpostavitev klica pritisnite . Za prekinitev klica pritisnite

Prekliči.
3. Za končanje klica pritisnite .

Nasvet: Pri mednarodnih klicih pred kodo države vedno vnesite + . Za
mednarodno dohodno številko+ dvakrat pritisnite gumb *.

Klicanje iz telefonskega imenika
1. Pritisnite Imenik, da odprete telefonski imenik.
2. Po telefonskem imeniku se pomikajte z gumboma / ali pritisni-

te tipko, ki ustreza prvi črki vnosa, če želite iskati hitreje – glejte raz-
delek Vnos besedila , str.4.

3. Za klic izbranega vnosa pritisnite Možnost Pokliči. Če je treba, iz-
berite številko.
Za klicanje lahko pritisnete tudi gumb .

4. Za prekinitev klica pritisnite Prekliči ali .
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Sprejemanje klica
1. Pritisnite za sprejem klica ali Tiho za izklop tona zvonjenja in nato

Zavrni za zavrnitev klica (signal zasedene linije).
Lahko tudi pritisnete , da klic neposredno zavrnete.

2. Za končanje klica pritisnite .

Informacije o klicu
Med klicem sta prikazana odhodna ali dohodna telefonska številka in
čas trajanja klica. Če identiteta klicatelja ni znana, se prikaže oznaka Ne-
znan klicatelj.

Možnosti klicanja
Med klicem izbirna gumba1 ( ) omogočata dostop do dodatnih funkcij.

Možnost (levi izbirni gumb)
• Jakost za prilagajanje glasnosti.
• Zadži/Povrni za zadržanje/priklic trenutnega klica.
• Končaj en klic za končanje trenutnega klica (isto kot gumb ).
• Nov klic za klicanje druge številke (Konferenca).
• Telefonski imenik za iskanje po telefonskem imeniku.
• Sporočila za ustvarjanje ali branje SMS-ov.
• Utišaj za onemogočenje mikrofona.

Prostoročno (desni izbirni gumb)
Zvočnik vam omogoča, da govorite, ne da bi vam bilo treba držati telefon
poleg ušesa.
1. Za aktivacijo pritisnite Prostoročno. Jasno govorite v mikrofon na raz-

dalji največ 1 m. Glasnost zvočnika prilagajajte z gumboma / .
2. Za vrnitev v običajen način pritisnite H-Zadržan.

Opomba: Glasen hrup v ozadju (glasba ipd.) lahko vpliva na kakovost
zvoka.
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Hitro klicanje
Za hitro klicanje vnosa iz stanja pripravljenosti uporabite tipke0 in2–
9.
• Pritisnite in zadržite ustrezno tipko.
Dodajanje številk za hitro klicanje
1. Pritisnite Meni Nastavitve Telefonski imenik Hitro

klicanje.
2. Pritisnite0 Dodaj in izberite vnos iz telefonskega imenika.
3. Pritisnite V redu za potrditev.
4. Če želite vnose za hitro klicanje dodeliti tipkam2–9, ponovite

zgornje korake.

Nasvet: Če želite urediti ali izbrisati obstoječi vnos, ga izberite in pritisnite
Možnost Uredi ali Izbriši.

Klici v sili
Če je telefon vklopljen, lahko vedno kličete v sili, tako da vnesete glavno
lokalno številko za klic v sili, ki velja za vašo trenutno lokacijo, in nato pri-
tisnete gumb .

Nekatera omrežja sprejemajo klice na številke za klic v sili tudi brez ve-
ljavne kartice SIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Zgodovina klicev
Prejeti, zgrešeni in odhodni klici se shranijo v kombinirano zgodovino
klicev. V zgodovini se lahko za vsako vrsto klicev shrani 20 klicev. Pri
večkratnih klicih, ki se nanašajo na isto telefonsko številko, se shrani le
zadnji klic.
1. Pritisnite .

Lahko pa pritisnete tudi Meni Zgodovina klicev.
2. Z gumboma / izberite:

Sprejeti klici

Klicane številke
Zgrešeni klici

3. Za klicanje pritisnite ali Možnost:
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• Pokliči za klicanje stika.
• Poglej za prikaz podrobnosti izbranega klica.
• Pošlji SMS za pošiljanje SMS-a.
• Pošlji MMS za pošiljanje MMS-a.
• Izbriši za izbris klica.
• Izbriši vse za izbris vseh klicev iz zgodovine klicev.
• Shrani za shranjevanje številke v telefonski imenik Ustvari

novo za ustvarjanje novega stika ali Ažuriraj za posodobitev ob-
stoječega stika.

• Blokiraj, da blokirate klice ali sporočila s te številke.

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

1. Pritisnite Meni Nastavitve Pokliči Čas klica:
• Zadnji čas klica za prikaz trajanja zadnjega klica.
• Odhodni klici za prikaz trajanja vseh odhodnih klicev.
• Skupaj sprejeto za prikaz trajanja vseh prejetih klicev.
• Ponastavi vse čase Da za ponastavitev vseh klicev.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Način odgovora
1. Pritisnite Meni Nastavitve Pokliči Način odgovora.
2. Izberite Katerakoli tipka Vključi za sprejem dohodnih klicev s pri-

tiskom na katerikoli gumb (razen ).
3. Pritisnite V redu za potrditev.

ID Klicatelja
Prikažite ali skrijte svojo telefonsko številko na prejemnikovem telefonu
med klicem.
1. Pritisnite Meni Nastavitve Pokliči Nastavitev klica ID

Klicatelja:
• Nastavljeno z omrežjem za uporabo privzete nastavitve

omrežja.
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• Skrij ID, da vaša telefonska številka ni nikoli prikazana.
• Pošlji ID, da je vaša telefonska številka vedno prikazana.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Klic na čakanju
Upravljate lahko več kot en klic naenkrat, zadržite trenutni klic in spre-
jmete dohodni klic. Ko je funkcija aktivirana, se ob prejetju dohodnega
klica med pogovorom sliši opozorilni ton.

• Med klicem pritisnite Možnost Odgovor.
Aktivacija funkcije klica na čakanju
1. Pritisnite Meni Nastavitve Pokliči Nastavitev klica.
2. Izberite Klic na čakanju Aktiviraj.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Nasvet: Za onemogočenje funkcije klica na čakanju ponovite zgornje
korake in izberite Deaktiviraj, če pa želite prikazati, ali je funkcija klica
na čakanju aktivirana ali ne, izberite Stanje poizvedbe.

Preusmeritev klica
Klice lahko preusmerite k telefonskemu odzivniku ali na drugo telefonsko
številko. Nastavite, katere klice želite preusmeriti. Izberite nastavitev in
pritisnite V redu, nato pa za vsako izberite Aktiviraj, Deaktiviraj ali Stanje
poizvedbe.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Pokliči Nastavitev klica
Preusmeritev klica:
• Preusmeri vse govorne klice za preusmerjanje vseh glasovnih

klicev.
• Preusmeri če ni dosegljiv za preusmerjanje dohodnih klicev, če

je telefon izklopljen ali ni povezan v omrežje.
• Preusmeri če ni odgovora za preusmerjanje dohodnih klicev, če

jih ne sprejmete.
• Preusmrei če je zaseden za preusmerjanje dohodnih klicev, če

je linija zasedena.
• Prekliče vse preusmeritve za preklic vseh nastavitev preusme-

rjanja klicev.
2. Pritisnite V redu za potrditev.
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Izvzeti klici
V telefonu lahko onemogočite prejemanje določenih vrst klicev.

Opomba: Za uporabo funkcije izvzetih klicev potrebujete geslo. Za geslo
se obrnite na ponudnika storitev.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Pokliči Nastavitev klica Iz-
vzeti klici.

2. Izberite Odhodni klici:
• Vsi klici za sprejemanje dohodnih klicev, vendar ne za klicanje.
• Mednarodni klici za onemogočenje klicev na mednarodne tele-

fonske številke.
• Mednarodni razen domači za onemogočenje prejemanja med-

narodnih klicev, razen tistih iz države, povezane s kartico SIM.
3. Pritisnite V redu za potrditev.
4. Izberite Dohodni klici:

• Vsi klici za klicanje, vendar ne za prejemanje dohodnih klicev.
• V gostovanju za onemogočenje dohodnih klicev pri gostovanju

(delovanje v drugih omrežjih).
5. Pritisnite V redu za potrditev.
6. Za preklic vseh izvzetih klicev (potrebujete geslo) izberite Prekliči

vse . Pritisnite V redu za potrditev.

Signalna LED
1. Pritisnite Meni Nastavitve Pokliči Signalna LED.
2. Izberite Vključi, da omogočite lučko za obvestila, ko prejmete klic ali

novo sporočilo.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Fiksno klicanje (FDN)
Klice lahko omejite na določene telefonske številke, shranjene na kartici
SIM. Seznam dovoljenih telefonskih številk je zaščiten s kodo PIN2.

Opomba: Za uporabo fiksnega klicanja potrebujete kodo PIN2. Za kodo
PIN2 se obrnite na ponudnika storitev.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Nastavitev varnosti Fiksno
klicanje:
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• Način Vključi, da omogočite ali Izključi, da onemogočite.
• Imenik fiksnih klicanj Dodaj in vnesite prvo dovoljeno

številko.
Lahko pa izberete vnos in pritisneteMožnost Dodaj, Uredi
ali Izbriši.

2. Če je treba, vnesite PIN2 in pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: Shranite lahko dele telefonskih številk. Če na primer shranite
01234, lahko kličete vse telefonske številke, ki se začnejo z 01234. Klic
v sili lahko pokličete, tako da vnesete glavno lokalno številko za klic v sili
in pritisnete , tudi če je aktivirano fiksno klicanje. Ko je aktivirano
fiksno klicanje, si ne morete ogledati ali upravljati telefonskih številk,
shranjenih na kartici SIM. Prav tako ne morete pošiljati SMS-ov.

Telefonski imenik

Dodajanje stikov
1. Pritisnite Meni Telefonski imenik -Nov vnos- Dodaj.

2. Vnesite Ime za stik – glejte razdelek Vnos besedila , str.4. Za
brisanje pritisnite Počisti.

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

4. Za dodelitev e-poštnega naslova stiku izberite E-pošta – glejte
razdelek Nastavitve E-pošta, str.31.

5. Za dodelitev slike stiku izberite Slika Uredi – glejte razdelek
Slika klicatelja, str.18.
• Fotografiraj za ustvarjanje slike s kamero.
• Izberi iz datoteke za izbiro obstoječe slike.

6. Za dodelitev tona zvonjenja stiku izberite Dohodni klic Uredi
– glejte razdelek Nastavitev zvokov (ton zvonjenja), str.43.
• Sistem za izbiro vnaprej nameščenih datotek.
• Določitev uporabnika za izbiro prenesenih datotek.

7. Pritisnite Shrani.
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Nasvet: Pri mednarodnih klicih pred kodo države vedno vnesite + . Za
mednarodno dohodno številko+ dvakrat pritisnite gumb *.

Upravljanje stikov v telefonskem imeniku
1. Pritisnite Meni Telefonski imenik.
2. Izberite stik in pritisnite Možnost:

• Poglej za prikaz podrobnosti o izbranem stiku. Phone =
shramba je nastavljena na telefon in SIM = shramba je na-
stavljena na kartico SIM – glejte razdelek Shramba telefonske-
ga imenika, str.18.

• Uredi za urejanje stika. Pomikajte se z gumboma / . Za bri-
sanje pritisnite Počisti. Ko končate, pritisnite Shrani.

• Top 10 za nastavitev vnosa kot enega od prvih 10 stikov na se-
znamu telefonskega imenika. Glejte razdelek Top 10, str.19.

• Pokliči za klicanje stika.
• Dodaj za dodajanje stika. Glejte razdelek Dodajanje stikov,

str.16.
• Pošlji SMS za ustvarjanje SMS-a – glejte razdelek Ustvarjanje

in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS-ov), str.24.
• Pošlji MMS za ustvarjanje MMS-a – glejte razdelek Ustvarjanje

in pošiljanje slikovnih sporočil (MMS-ov), str.24.
• Pošlji e-pošto za ustvarjanje e-poštnega sporočila – glejte raz-

delek Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnih sporočil, str.26.
• Izbriši za izbris izbranega stika. Pritisnite Da za potrditev ali Ne

za preklic.
• Izbriši vse Iz SIM/Iz telefona za izbris vseh stikov v telefon-

skem imeniku iz kartice SIM ali telefona. Vnesite kodo telefona
in pritisnite V redu za potrditev. Privzeta koda telefona je 1234.

• Kopiraj vse! Iz SIM za kopiranje vseh stikov v telefonskem
imeniku iz kartice SIM na telefon ali Iz telefona za kopiranje
vseh stikov iz telefona na kartico SIM. Pritisnite Da za potrditev
ali Ne za preklic.

• Pošlji v kartico:
• Poslano z SMS – glejte razdelek Ustvarjanje in pošiljanje

besedilnih sporočil (SMS-ov), str.24.
• Poslano z MMS – glejte razdelek Ustvarjanje in pošiljanje

slikovnih sporočil (MMS-ov), str.24.
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• Poslano po Bluetoothu – glejte razdelek Bluetooth®, str.37.
• Poslano Z e-pošto – glejte razdelek Ustvarjanje in pošilja-

nje e-poštnih sporočil, str.26.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Nastavitve telefonskega imenika
Številka lastnika
Telefonska številka, dodeljena kartici SIM, je shranjena kot Številka last-
nika, če to dovoljuje kartica.
Dodajanje telefonskih številk
1. Pritisnite Meni Telefonski imenik Številka lastnika Pra-

zen Dodaj.
2. Vnesite ime in telefonsko številko – glejte razdelek Vnos besedila ,

str.4.
3. Ko končate, pritisnite V redu.

Shramba telefonskega imenika
1. Pritisnite Meni Nastavitve Telefonski imenik Skladišče:

• SIM, da shranite do 3 telefonske številke in en e-poštni naslov
za stik.

• Telefon, da shranite 500 stikov s 3 telefonskimi številkami Šte-
vilka, Domača številka in Številka pisarne za vsak stik. Prav ta-
ko tudi en e-poštni naslov ter Slika klicatelja za dodelitev slik
stikom in Dohodni klic za dodelitev posebnih tonov zvonjenja
stikom.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: Število in dolžina telefonskih številk/stikov, ki jih lahko
shranite, se razlikujeta glede na nastavitve kartice SIM/ponudnika
storitev.

Slika klicatelja
Spremenite lahko način pogleda telefonskega imenika.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Telefonski imenik Slika
klicatelja:
• Vključi za prikaz slike, povezane s stikom, če obstaja.
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• Izključi samo za prikaz imen stikov.
2. Pritisnite V redu za potrditev.

Server govorne pošte
Če je v vašo naročnino vključen telefonski odzivnik, lahko klicatelji pustijo
glasovno sporočilo, kadar ne morete sprejeti klica. Server govorne pošte
je omrežna storitev in morda se boste morali najprej naročiti nanjo. Za
več informacij o tem in telefonski številki telefonskega predala se obrnite
na ponudnika storitev.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Telefonski imenik Server go-
vorne pošte:

2. Izberite Prazen Dodaj:
• Telefonski imenik za dodajanje stika iz Telefonski imenik. Pritis-

nite V redu za potrditev.
• Ročno ter vnesite ime in telefonsko številko.

3. Pritisnite V redu za potrditev.
Če želite urediti ali izbrisati obstoječi vnos, ga izberite in pritisnite Mož-
nost Uredi ali Izbriši.
Klicanje telefonskega predala

• Pritisnite in zadržite bližnjični gumb1.

Top 10
Nastavite vnos kot enega od prvih 10 stikov na seznamu telefonskega
imenika.
1. Pritisnite bližnjični gumb

ali Meni Nastavitve Telefonski imenik Top 10.
2. Izberite enega od praznih vnosov in pritisnite Dodaj.
3. Po telefonskem imeniku se pomikajte z gumboma / ali pritisni-

te tipko, ki ustreza prvi črki vnosa, če želite iskati hitreje.
4. Za shranjevanje izbranega vnosa pritisnite V redu, če želite zavreči

spremembe, pa pritisnite Nazaj.
Če želite urediti ali izbrisati obstoječi vnos, izberite Možnost Uredi ali
Izbriši.

Nasvet: Dodate lahko tudi vnos iz telefonskega imenika. Izberite stik
in pritisnite Možnost Top 10.
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ICE (In Case of Emergency/»V sili«)
Reševalno osebje lahko v primeru nezgode dostopi do dodatnih informa-
cij, kot so zdravstvene informacije, v meniju v telefonu ponesre-
čenca. V primeru poškodbe je čim hitrejša pridobitev teh informacij
ključnega pomena za povečanje možnosti preživetja. Vsa polja so izbirna,
vendar več informacij kot vsebujejo, boljše je.

1. Pritisnite Meni Telefonski imenik ICE.
2. Po seznamu vnosov se pomikajte z gumboma / .
3. Za dodajanje ali urejanje informacij posameznega vnosa pritisnite

Uredi – glejte razdelek Vnos besedila , str.4. Za brisanje pritisnite
Počisti.
ID

• Ime: vnesite svoje ime.
• Rojstvo: vnesite svoj datum rojstva.
• Višina: vnesite svojo višino.
• Teža: vnesite svojo težo.
• Naslov vnesite svoj domači naslov.
• Jezik: vnesite svoj prednostni jezik.
• Zavarovanje: vnesite svojega ponudnika zavarovalnih storitev in

številko zavarovalne police.
Stik 1:, Stik 2: in Zdravnik:
• Pritisnite Možnost za Dodaj (dodajanje) ali Izbriši (brisanje)

stika iz telefonskega imenika ali Shrani za potrditev trenutnega
vnosa.
Če je mogoče, dodajte svoje razmerje do stikov ICE v telefon-
skem imeniku, npr. „ICE žena Marija Novak“.

Pomembne informacije

• Bolezen: vnesite bolezenska stanja ali medicinske pripomočke
(npr. diabetik, srčni spodbujevalnik).

• Alergije: vnesite alergije (npr. penicilin, čebelji piki).
• Krvna skupina: vnesite svojo krvno skupino.
• Cepivo: vnesite pomembna cepljenja.
• Zdravilo: vnesite zdravila, ki jih jemljete.
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• Druge informacije: vnesite druge podatke (npr. darovalec orga-
nov, zdravstvena oporoka, soglasje za zdravljenje).

4. Ko končate, pritisnite Shrani.

Gumb za klic na pomoč

POZOR
Pri aktivaciji klica na pomoč je telefon prednastavljen na prostoročni
način/način telefona z mikrofonom in zvočnikom. Pri uporabi
prostoročnega načina ne približujte naprave ušesu, saj je zvok lahko
izredno glasen.

Gumb za klic na pomoč omogoča preprost dostop do stika z vnaprej dolo-
čenimi telefonskimi številkami za pomoč (Seznam številk), če jo morda
potrebujete. Prepričajte se, da je funkcija klica na pomoč pred uporabo
aktivirana, vnesite prejemnike na seznam telefonskih številk in uredite
SMS.

Vzpostavitev klica na pomoč
1. Če potrebujete pomoč, pritisnite gumb za klic na pomoč in ga zadrži-

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

2. Vsi prejemniki prejmejo SMS za pomoč.
3. Vzpostavljen je klic s prvim prejemnikom na seznamu. Če prejemnik

ne sprejme klica v roku 25 sekund, se vzpostavi klic z naslednjo tele-
fonsko številko. Klicanje se ponovi 3-krat oz. dokler ni sprejet klic ali
ne pritisnete gumba .

Opomba: Nekatera zasebna varnostna podjetja lahko sprejemajo
samodejne klice svojih strank. Če želite uporabiti telefonsko številko
varnostnega podjetja, se najprej obrnite nanje.

Nasvet: Funkcijo za klic na pomoč je mogoče konfigurirati tako, da mora
prejemnik klica za potrditev pritisniti gumb0 (ničla), če želi ustaviti
zaporedje alarma. Glejte razdelek Potrdite z »0«, str.23.
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POMEMBNO
Informacije za prejemnika klica na pomoč, če je aktivirana možnost
Potrdite z »0«.
• Po prejemu sporočila za pomoč se zaporedoma vzpostavi klic z

vsako telefonsko številko na seznamu Seznam številk.
• Za potrditev klica na pomoč mora prejemnik pritisniti gumb0.

• Če prejemnik ne pritisne gumba0 v roku 60 sekund (po
sprejetju klica), se klic prekine in vzpostavi se klic z naslednjo
zaporedno telefonsko številko.

• Če prejemnik pritisne gumb0 v 60 sekundah, se klic potrdi
brez nadaljnjih poskusov vzpostavitve klica (klicanje
zaporednih telefonskih številk na pomoč je prekinjeno).

Aktivacija
Izberite možnost aktivacije funkcije klica na pomoč z uporabo gumba za
klic na pomoč.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Pomoč Aktivacija:
• Vključi, da pritisnete gumb in ga zadržite približno 3 sekunde

ali ga dvakrat pritisnete v roku 1 sekunde.
• Vključi (3), da pritisnete gumb 3-krat v roku 1 sekunde.
• Izključi, da onemogočite gumb za klic na pomoč.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Seznam številk
Na seznam telefonskih številk, s katerimi se vzpostavijo klici ob pritisku
gumba za klic na pomoč, dodajte telefonske številke.

POMEMBNO
Prejemnike na seznamu Seznam številk obvestite, da ste jih dodali kot
stike za klic na pomoč.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Pomoč Seznam številk.
2. Za dodajanje stika iz telefonskega imenika izberite Prazen Dodaj

Telefonski imenik.
Lahko pa ročno dodajate imena ali številke, tako da pritisnete Ročno.
Glejte razdelek Dodajanje stikov, str.16.
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3. Pritisnite V redu za potrditev.
4. Ponovite postopek, dokler ne vnesete 5 stikov (največ).

Nasvet: Če želite urediti ali izbrisati obstoječi vnos, ga izberite in pritisnite
Možnost Uredi ali Izbriši.

Aktivacija besedilnih sporočil (SMS-ov)
Ob pritisku gumba za klic na pomoč je mogoče stikom na seznamu s tele-
fonskimi številkami poslati SMS.
Aktivacija
1. Pritisnite Meni Nastavitve Pomoč SMS Aktivacija:

• Vključi za pošiljanje SMS-a pred klicanjem.
• Izključi za klicanje brez vnaprejšnjega pošiljanja SMS-a.

2. Pritisnite V redu za potrditev.
Ustvarjanje sporočila za pomoč
1. Pritisnite Meni Nastavitve Pomoč SMS Zvok sporočil.
2. Izberite Uredi in vnesite sporočilo – glejte razdelek Vnos besedila ,

str.4.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: Če aktivirate funkcijo SMS, morate obvezno vnesti sporočilo.

Nastavitve pomoči
Potrdite z »0«
Aktivirate lahko funkcijo Potrdite z »0«. To je zlasti priporočljivo, če obstaja
tveganje, da klic na pomoč sprejme telefonski predal oz. odzivnik. Če pre-
jemnik ne pritisne gumba0 v roku 60 sekund, se klic prekine in vzpo-
stavi se klic z naslednjo zaporedno telefonsko številko. Če prejemnik
pritisne gumb0 v roku 60 sekund, se klic potrdi brez nadaljnjih posku-
sov vzpostavitve klicev (klicanje zaporednih telefonskih številk na pomoč
je prekinjeno).

1. Pritisnite Meni Nastavitve Pomoč Potrdite z »0«.
2. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.
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Tip budnosti
Izberite vrsto opozorilnega signala za zaporedne klice na pomoč.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Pomoč Tip budnosti:
• Glasno za uporabo glasnih signalov (privzeto).
• Nizko za uporabo enega signala z nizko glasnostjo.
• Tiho brez zvočnega opozorila, tako kot pri običajnem klicu.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Sporočila

Ustvarjanje in pošiljanje besedilnih sporočil (SMS-ov)
Opomba: Preden lahko začnete pošiljati SMS-e, morate shraniti številko
centra SMS. Številko centra zagotovi vaš ponudnik storitev in je običajno
nastavljena na kartici SIM. V nasprotnem primeru jo lahko vnesete ročno.
Glejte razdelek Nastavitev profila, str.29.

1. Pritisnite bližnjični gumb
ali Meni Sporočila Ustvari novo SMS.

2. Vnesite sporočilo – glejte razdelek Vnos besedila , str.4 – in nato
pritisnite Za.

3. V meniju Telefonski imenik izberite prejemnika.
Če želite prejemnika dodati ročno, izberite Vpišite številko in pritisni-
te Končano.

4. Za dodajanje več prejemnikov pritisnite Dodaj.

Nasvet: Prejemnike lahko spreminjate, tako da jih označite –
pritisnite Možnost Uredi/Izbriši/Izbriši vse.

5. Ko končate, pritisnite Pošlji.

Opomba: Če dodate več prejemnikov, bo sporočilo za vsakega od njih
zaračunano (največ 10). Pri mednarodnih klicih pred kodo države vedno
vnesite + . Za mednarodno dohodno številko+ dvakrat pritisnite gumb
*.

Ustvarjanje in pošiljanje slikovnih sporočil (MMS-ov)
Slikovno sporočilo lahko vsebuje besedilo in večpredstavnostne predme-
te, kot so slike, zvočni posnetki in videoposnetki. Tako vi kot prejemnik
morata imeti naročnino, ki podpira slikovna sporočila. Nastavitve za
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slikovna sporočila vam zagotovi ponudnik storitev in jih lahko prejmete
samodejno prek SMS-a. Če to ni mogoče, glejte razdelek MMS nastavitve,
str.30 za nastavitev profila MMS.

1. Pritisnite bližnjični gumb
ali Meni Sporočila Ustvari novo MMS.

2. Vnesite sporočilo – glejte razdelek Vnos besedila , str.4.
3. Pritisnite Možnost Dodaj prilogo:

• Izberi iz datoteke za izbiro datoteke.
• Fotografiraj za ustvarjanje slike s kamero.

Opomba: Če dodate več kot eno sliko, jih telefon vedno bolj
stiska (pomanjša). To vam omogoča, da v enem sporočilu
pošljete več slik. Če želite ohraniti najboljšo kakovost slike,
sporočilu priložite le eno sliko.

V meniju Možnost lahko izberete tudi možnosti Dodaj zvok, Dodaj vi-
deoposnetek in Predogled MMS-a.

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

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

6. Za dodajanje več prejemnikov pritisnite Dodaj.
7. Za pošiljanje pritisnite Pošlji.

Ustvarjanje in pošiljanje glasovnih sporočil
Glasovno sporočilo uporablja isto tehnologijo kot slikovno sporočilo. Tako
vi kot prejemnik morata imeti naročnino, ki podpira slikovna sporočila.
Nastavitve za slikovna sporočila vam zagotovi ponudnik storitev in jih lah-
ko prejmete samodejno prek SMS-a. Če to ni mogoče, glejte razdelek
MMS nastavitve, str.30 za nastavitev profila MMS.

1. Pritisnite bližnjični gumb
ali Meni Sporočila.

2. Izberite Ustvari novo Glasovno sporočilo.
3. Snemanje se takoj začne. Ko končate, pritisnite Ustavi in nato za

shranjevanje pritisnite Da.
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4. V meniju Telefonski imenik izberite prejemnika.
Če želite prejemnika dodati ročno, izberite Vpišite številko in pritisni-
te Končano.

5. Za dodajanje več prejemnikov pritisnite Dodaj.
6. Za pošiljanje pritisnite Pošlji.

Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnih sporočil
POMEMBNO
Uporaba storitev za prenos podatkov je lahko draga. Priporočamo vam,
da se pri ponudniku storitev seznanite s stroški prenosa podatkov.

E-poštna sporočila lahko pošiljate ali si jih ogledujete prek osebnega ali
poslovnega e-poštnega računa. Za nastavitev e-pošte glejte razdelek Na-
stavitve E-pošta, str.31.

1. Pritisnite bližnjični gumb
ali Meni Sporočila Ustvari novo E-pošta.

2. Vnesite sporočilo – glejte razdelek Vnos besedila , str.4.
3. Izberite Možnost.
4. Izberite Za in v meniju Telefonski imenik izberite prejemnika.

Če želite prejemnika dodati ročno, izberite Vnesite prejemnika in pri-
tisnite Končano.

5. Za dodajanje več prejemnikov pritisnite Dodaj.
6. Pritisnite Nazaj.
7. Iz Možnost Dodaj zadevo.
8. Iz Možnost Dodaj prilogo:

• Izberi iz datoteke za izbiro datoteke.
• Fotografiraj za ustvarjanje slike s kamero.
V meniju Možnost lahko izberete tudi Dodaj zvok in Dodaj
videoposnetek.

9. Za pošiljanje pritisnite Pošlji.
Preklapljanje med računi
Če ustvarite več kot dva e-poštna računa, lahko preklapljate med njima.

1. Pritisnite Meni Sporočila E-pošta Spremeni račun
Profili.

2. Račun izberite z gumboma / .
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Prenos e-pošte
• Pritisnite Meni Sporočila E-pošta Prejeto.

Opomba: Ko konfigurirate svoj račun, si lahko predhodno pridobljeno e-
pošto ogledate brez povezave ali se za ogled novih sporočil povežete z e-
poštnim strežnikom. Ko pridobite e-poštna sporočila, si jih lahko ogledate
brez povezave.

Prejeto, Izhodno in Poslano
1. Pritisnite bližnjični gumb .

Lahko pa pritisnete Meni Sporočila.
2. Izberite Prejeto, Izhodno ali Poslano.
3. Izberite sporočilo in pritisnite Beri. Gor/dol se pomikajte z gumboma

/ .
4. Pritisnite Možnost:

• Poglej (samo MMS) za ogled sporočila.
• Pokliči za klicanje stika.
• Pošlji ponovno za ponovno pošiljanje istemu prejemniku.
• Odgovori za vnos odgovora in nato pritisnite Pošlji. Sporočilo je

takoj poslano.
• Izbriši za brisanje. Pritisnite Da za brisanje ali Ne za preklic.
• Prenos/Prekliči prenos. Če sporočilo še ni preneseno, pritisnite

Prenos.
• Uredi za urejanje sporočila in nato pritisnite Pošlji.
• Posreduj za posredovanje sporočila. Če želite, uredite sporočilo

in nato pritisnite Pošlji.
• Naslov elektronske pošte za prikaz e-poštnih naslovov iz

sporočila.
• Možnost Shrani Ustvari novo ali Ažuriraj.
• Možnost Pošllji pošto za vnos novega e-poštnega

besedila.
• Uporabi številko za prikaz vseh telefonskih številk iz sporočila

in telefonske številke pošiljatelja.
• Pokliči za klicanje izbrane telefonske številke.
• Shrani za shranjevanje telefonske številke v telefonski

imenik.
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• Pošlji SMS za ustvarjanje novega SMS-a.
• Pošlji MMS za ustvarjanje novega MMS-a.

• Shrani predmete (samo MMS) za shranjevanje besedilnih in
večpredstavnostnih virov, kot so slike, zvočni posnetki in
videoposnetki.

• Podrobnosti klicne skupine (samo MMS) za ogled podrobnosti
o sporočilu.

5. Pritisnite V redu za potrditev.

Nastavitve sporočil
Predvidevanje besedila
1. Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila Predvidevanje

besedila.
2. Izberite Vključi (privzeto), da omogočite oz. Izključi, da onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Jezik pisanja
1. Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila Jezik pisanja.
2. Z gumboma / izberite jezik.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Hitrost pisanja
Spremenite lahko hitrost, s katero se znaki številske tipkovnice ponovijo,
preden se kazalec pomakne na naslednji znak.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila.
2. Izberite Hitrost pisanja Počasi, Normalno ali Hitro.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Sms nastavitve
• Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila Sms nastavitve.
Stanje spomina
1. Če želite prikazati zasedeni prostor na kartici SIM in telefonu, v me-

niju Sms nastavitve izberite možnost Stanje spomina. Na telefon
lahko shranite do 450 sporočil.

2. Za vrnitev v meni pritisnite Nazaj.
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Skladišče
1. V meniju Sms nastavitve izberite Skladišče:

• SIM (privzeto) za shranjevanje sporočil na kartico SIM.
• Telefon za shranjevanje sporočil na telefon.

2. Pritisnite V redu za potrditev.
Nastavitev profila
1. V meniju Sms nastavitve izberite Nastavitev profila Uredi.
2. Vnesite telefonsko številko centra SMS. Za brisanje pritisnite Počisti.
3. Pritisnite V redu za potrditev.
Oddaja sporočila
Od ponudnika storitev lahko prejemate sporočila v zvezi s številnimi te-
mami, kot je vreme ali prometne razmere v določeni regiji. Za razpoložlji-
ve kanale in pomembne nastavitve kanalov se obrnite na ponudnika
storitev. Sporočil Cell Broadcast ni mogoče prejeti, ko je naprava v načinu
gostovanja.
1. V meniju Sms nastavitve izberite Oddaja sporočila:

• Aktivacija za Vključi (vklop) ali Izključi (izklop) informacij.
• Prebrana sporočila za branje sporočila.
• Jeziki za Vključi (vklop) ali Izključi (izklop) jezika.
• Nastavitve za izbiro kanalov, prek katerih želite prejemati sporo-

čila oz. se naročiti nanje. Za določanje kanalov uporabite mož-
nosti Predpiši, Prekliči naročnino, Dodaj, Uredi in Izbriši.

2. Pritisnite V redu za potrditev.
Vhodna metoda
Z možnostjo načina vnosa lahko izberete, ali želite besedilna sporočila pi-
sati s posebnimi znaki, ki pripadajo določenim jezikom (Unicode), ali s
preprostejšimi znaki. Možnost Samodejno omogoča uporabo posebnih
znakov. Posebni znaki porabijo več prostora in velikost sporočil je zmanj-
šana na 70 znakov. Možnost GSM abeceda pretvori posebne znake v na-
vadne znake abecede, Î na primer postane I. Posamezno sporočilo lahko
vsebuje 160 znakov.
1. V meniju Sms nastavitve izberite Vhodna metoda:

• Samodejno (privzeto) za omogočanje posebnih znakov.
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• GSM abeceda za pretvorbo posebnih znakov v navadne znake
abecede.

• Informacije za prikaz opisa funkcije.
2. Pritisnite V redu za potrditev.

MMS nastavitve
• Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila MMS nastavitve.
Stanje spomina
1. Če želite prikazati zasedeni prostor na pomnilniški kartici (če je

vstavljena) in telefonu, v meniju MMS nastavitve izberite Stanje spo-
mina. Na telefon lahko shranite do 8 MB podatkov.

2. Za vrnitev v meni pritisnite Nazaj.
Skladišče
MMS-i se privzeto shranijo na telefon. Ko ni dovolj pomnilnika, morate ali
izbrisati MMS (glejte razdelek Prejeto, Izhodno in Poslano, str.27) ali iz-
brati možnost, da se MMS-i shranjujejo na pomnilniško kartico. Ko ni do-
volj pomnilnika, se ob poskusu pošiljanja ali prejemanja MMS-a prikaže
sporočilo.

Opomba: Pred shranjevanjem na pomnilniško kartico se prepričajte, da
je vstavljena združljiva pomnilniška kartica (glejte razdelek Vstavite
kartico SIM, pomnilniško kartico in baterijo, str.1). Meni shrambe se
prikaže le, če vstavite kartico.
1. V meniju MMS nastavitve izberite Skladišče:

• Telefon za shranjevanje na telefon.
• Pomnilniško kartico za shranjevanje MMS-ov na pomnilniško

kartico.
2. Pritisnite V redu za potrditev.
Uredi profil
Te nastavitve so potrebne za uporabo funkcije MMS-ov. Nastavitve za
MMS-e vam zagotovi ponudnik storitev in jih lahko prejmete samodejno.
1. V meniju MMS nastavitve izberite Uredi profil.
2. Izberite ponudnika storitev in pritisnite Možnost Aktiviraj.
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Dodajanje novega profila MMS
Če ponudnika storitev ni na seznamu, upoštevajte spodnje korake. Za
pravilne nastavitve se obrnite na ponudnika storitev.
1. V meniju Uredi profil izberite Dodaj:

• Ime računa za dodajanje imena računa.
• APN za dodajanje APN (Ime dostopne točke).
• Uporabniško ime za dodajanje uporabniškega imena.
• Geslo za dodajanje gesla.
• Domača stran za dodajanje domače strani.
• Tip povezave – s stranskim gumbom +/– izberite povezavo in

vnesite HTTP aliWAP.
• Proxy naslov za dodajanje naslova proxy.
• Proxy vrata za dodajanje vrat proxy.
• Uporabniško ime za dodajanje uporabniškega imena proxy.
• Geslo za dodajanje gesla proxy.

2. Pritisnite V redu za potrditev.
3. Pritisnite Da za shranjevanje ali Ne za izhod brez shranjevanja.
4. Izberite nov profil in pritisnite Možnost Aktiviraj.
5. Pritisnite V redu za potrditev.
Če želite urediti ali izbrisati obstoječi vnos, ga izberite in pritisnite Mož-
nost Uredi ali Izbriši.

Opomba: Nekateri ponudniki storitev od vas zahtevajo, da pošljete MMS,
preden jih lahko prejmete. Za aktivacijo storitve pošljite MMS samo z
besedilom. Nekateri ponudniki storitev zahtevajo, da stopite v stik z
njimi, preden omogočite MMS-e za račun. Obrnite se na službo za pomoč
strankam ponudnika storitev. Za izhod brez shranjevanja med
nastavitvijo pritisnite gumb .

Nastavitve E-pošta
POMEMBNO
Uporaba storitev za prenos podatkov je lahko draga. Priporočamo vam,
da se pred izbiro spodnjih intervalov pri ponudniku storitev seznanite s
stroški prenosa podatkov.
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Omogoča vam pregledovanje in ustvarjanje e-poštnih sporočil z uporabo
osebnega ali poslovnega e-poštnega računa. Če želite na telefonu Doro
5516 uporabljati storitve elektronske pošte, potrebujete konfiguriran e-
poštni račun, kot je Google Mail, Yahoo ali Hotmail.

Opomba: Dodate lahko do 10 različnih e-poštnih računov.

• Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila E-pošta:
Pri prvi konfiguraciji računa prejmete poziv Želite ustvariti račun?. Pritis-
nite Da.
Nastavitev splošnih e-poštnih računov
Za splošne e-poštne račune, kot je Google Mail, Yahoo ali Hotmail.

1. Iz E-pošta Izberi:
• Gmail
• Hotmail
• Yahoo

2. Vnesite E-poštni naslov (vaš e-poštni naslov) in Geslo (vaše geslo).
3. Pritisnite V redu za potrditev.
Nastavitev drugih računov
Če ponudnika storitev ni na seznamu, upoštevajte spodnje korake. Za
pravilne nastavitve se obrnite na ponudnika storitev.

1. Iz E-pošta Izberi:
2. Izberite Drugi e-poštni računi.

• Vnesite E-poštni naslov (e-poštni naslov).
• Izberite POP3 ali IMAP4.
• Vnesite Dohodni server (e-poštni naslov).
• Vnesite Izhodni server (e-poštni naslov).
• Vnesite Uporabniško ime (e-poštni naslov).
• Vnesite Geslo (e-poštni naslov).
• Vnesite Ime računa (e-poštni naslov).

3. Izberite Preveri interval.
• Privzeta nastavitev je Izključi.
• 5 min
• 30 min
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• 1 ura
• 2 uri

4. Pritisnite V redu za potrditev.
Če želite urediti ali izbrisati obstoječi vnos, ga izberite in pritisnite Mož-
nost Uredi/Izbriši. Za konfiguracijo novih računov izberite Čarovnik za
nastavitev e-pošte.

Opomnik
Če niste preverili sporočil ali poslušali glasovne pošte v roku 10 minut od
prejema, vas opomnik enkrat opozori. Ko se s tem seznanite, pritisnite

za preklic obvestila in opomnik ne bo več vibriral.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila Opomnik.
2. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Vibriranje
Nastavite način vibriranja telefona, ko prejmete sporočilo.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila Vibriranje.
2. Izberite Sporočila ali E-pošta:

• Kratka (4 sekunde)
• Dolga (12 sekund)

3. Pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: Če je možnost Zvočni učinki/Vrsta opozorila nastavljena na
Zvonjenje, telefon ne bo vibriral.

Poročilo dostave
Izberete lahko, ali želite, da vas telefon obvesti, ko prejemnik prejme vaš
SMS.

Opomba: Pred aktivacijo se za podrobnosti o stroških naročnine obrnite
na ponudnika storitev.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila Poročilo dostave:
2. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.
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Izbriši
Izbrišite vsa sporočila oziroma vsa sporočila v določeni mapi.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Sporočila Izbriši.
2. Izberite Prejeto, Izhodno, Poslano ali Izbriši vse Da, da izbrišete

vsa sporočila.

Kamera
Ustvarjate lahko fotografije in snemate videoposnetke ter si jih ogledate v
meniju kamere .

Kamera (ustvarjanje fotografij)
Za jasne fotografije očistite lečo s suho krpo.

1. Pritisnite bližnjični gumb .
Lahko pa pritisnete Meni Kamera Kamera.

2. Za zajem fotografije pritisnite .
3. Pritisnite Možnost:

• Pošlji Poslano z MMS, glejte razdelek Ustvarjanje in pošilja-
nje slikovnih sporočil (MMS-ov), str.24.

• Pošlji Poslano po Bluetoothu, glejte razdelek Bluetooth®,
str.37.

• Pošlji Poslano Z e-pošto, glejte razdelek Ustvarjanje in poši-
ljanje e-poštnih sporočil, str.26.

• Izbriši za brisanje. Pritisnite Da za potrditev ali Ne za preklic.
• Uporabi Ozadje za shranjevanje kot ozadje zaslona.
• Uporabi Slika klicatelja za shranjevanje kot stik v telefon-

skem imeniku.
4. Za zajem nove fotografije pritisnite Nazaj.

Če ne izberete nobene možnosti, se slika shrani.

Prilagajanje
1. Pritisnite levi izbirni gumb , da preklopite med Zoom, EV in

Bliskavica.
2. Uporabite gumba / za povečavo ali pomanjšavo in za prilagaja-

nje vrednosti osvetlitve/občultjivosti na svetlobo.

Opomba: Povečava lahko zmanjša kakovost slike.
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Videokamera
Za jasne videoposnetke očistite lečo s suho krpo.

1. Pritisnite Meni Kamera Videokamera.
2. Za začetek snemanja pritisnite .
3. Za zaustavitev snemanja pritisnite . Za shranjevanje izberite Da.
4. Pritisnite Možnost:

• Predvajaj
• Pošlji Poslano z MMS, glejte razdelek Ustvarjanje in pošilja-

nje slikovnih sporočil (MMS-ov), str.24.
• Pošlji Poslano Z e-pošto, glejte razdelek Ustvarjanje in poši-

ljanje e-poštnih sporočil, str.26.
• Pošlji Poslano po Bluetoothu, glejte razdelek Bluetooth®,

str.37.
• Izbriši za brisanje. Pritisnite Da za potrditev ali Ne za preklic.

5. Za vrnitev v meni pritisnite Nazaj.

Prilagajanje
1. Pritisnite levi izbirni gumb , da preklopite med Zoom, EV in

Svetilka.
2. Uporabite gumba / za povečavo ali pomanjšavo in za prilagaja-

nje vrednosti osvetlitve/občultjivosti na svetlobo.

Opomba: Povečava lahko zmanjša kakovost slike.

Za več informacij o nastavitvah videokamere glejte razdelek Nastavitve
kamere, str.36.

Galerija slik in Galerija videoposnetkov
Oglejte si shranjene slike ali videoposnetke .

1. Pritisnite Meni Kamera Galerija slik ali Galerija
videoposnetkov.

2. Uporabite gumba / za izbiro slike ali videoposnetka.
3. Pritisnite Možnost:

• Poglej za enojni pogled. Za vrnitev pritisnite Nazaj.
Videoposnetek (samo videoposnetek) predvajajte in ustavite z
gumboma / .
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• Pošlji:
• Poslano z MMS za pošiljanje slikovnega sporočila. Glejte

razdelek Ustvarjanje in pošiljanje slikovnih sporočil (MMS-
ov), str.24.

• Poslano po Bluetoothu za pošiljanje v napravo Bluetooth,
glejte razdelek Bluetooth®, str.37.

• Poslano Z e-pošto – glejte razdelek Ustvarjanje in pošilja-
nje e-poštnih sporočil, str.26.

• Skladišče za ogled slik in videoposnetkov v Telefon ali Pomnil-
niško kartico.

• Izbriši za brisanje. Pritisnite Da za potrditev ali Ne za preklic.
• Uporabi (samo slika) Ozadje za shranjevanje kot ozadje

zaslona.
• Uporabi (samo slika) Slika klicatelja za shranjevanje kot

stik v telefonskem imeniku.
• Podrobnosti klicne skupine za ogled podrobnosti o datoteki,

npr. datum, velikost, avtorske pravice.
• Preimenuj za preimenovanje slike.
• Stil iskanje (samo slika) za spreminjanje pogleda. Izberite Ve-

lika, Stil listanje ali Mreža.
4. Pritisnite V redu za potrditev.

Nastavitve kamere
1. Pritisnite Meni Nastavitve Kamera:

• EV info: Izbira osvetlitve: osvetlitev/občutljivost na svetlobo pri-
lagodite z gumboma gor in dol v načinu fotoaparata.

• Informacije o povečavi: Izberite Zoom: Povečava in ven s gor in
dol v načinu fotoaparata.

• Bliskavica za nastavitev na Avto, Izključi, Vključi ali Zmanjševa-
nje rdečih oči.

• Skladišče za shranjevanje slik in videoposnetkov na Telefon ali
Pomnilniško kartico.

Opomba: Ta možnost je na voljo le, če je v telefon vstavljena
združljiva zunanja pomnilniška kartica.

• Stil iskanje za spreminjanje pogleda. Izberite Velika, Stil lista-
nje ali Mreža.
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• Sortiraj za razvrščanje slik in videoposnetkov po Ime ali Po
času.

• Izbriši vse za izbris vseh shranjenih slik in videoposnetkov.
• Velikost slike za nastavitev na Majhen (najnižja kakovost), 1

MP ali 2 MP (najvišja kakovost).
• Videokamera Kvaliteta za nastavitev na Visoko ali Nizko.
• Videokamera Čas posnetka za nastavitev na Brez omejitev

ali 1 min..
• Zvok zaslonke Izključeno, Nizko ali Glasno.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: Če je kakovost visoka, lahko v notranji pomnilnik shranite manj
slik ali videoposnetkov.

Če v telefon Doro 5516 vstavite združljivo zunanjo pomnilniško kartico
(micro SD), lahko spremenite privzeto mesto shrambe – glejte razdelek
Skladišče, str.30. To vam omogoča, da v napravo shranite več datotek,
kot so slike in videoposnetki.

Povezljivost

Bluetooth®

POZOR

Če ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite Prejemni način
Izključi ali Vidnost Izključi. Telefona ne seznanjajte z neznano
napravo.

Aktivacija funkcije Bluetooth
1. Pritisnite Meni Nastavitve Povezljivost Bluetooth

Aktivacija.
2. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Nastavitve Bluetooth
1. Pritisnite Meni Nastavitve Povezljivost Bluetooth:

• Vidnost – če želite, da je naprava vidna drugim napravam, izbe-
rite Vključi, če pa želite, da je nevidna, izberite Izključi.
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Opomba: Če želite preprečiti drugim napravam, da najdejo vaš
telefon, izberite Izključi. Tudi če izberete Izključi, lahko
seznanjene naprave še vedno zaznajo vaš telefon.

• Ime naprave za vnos imena, s katerim bo Doro 5516 viden dru-
gim napravam Bluetooth.

• Iskanje po napravi, da izberete napravo s seznama in nato pri-
tisnite Vez, da vzpostavite povezavo.
Če Bluetooth ni omogočen, pritisnite Da, da ga aktivirate. Pri po-
vezovanju z drugo napravo Bluetooth potrebujete skupno geslo.
Vnesite geslo in pritisnite V redu.

• Moje naprave, da izberete napravo s seznama in nato pritisnite
Možnost:
• Poveži/Izključen za vzpostavitev/prekinitev povezave z iz-

brano napravo. To lahko zahteva profil, običajno slušalke.
• Preimenuj za spremembo imena naprave.
• Izbriši za izbris naprave s seznama.
• Izbriši vse za izbris vseh naprav s seznama.
• Nastavitev varnosti za izbiro možnosti.

• Zvočna pot, da izberete:
• Telefon za sprejem dohodnih klicev s telefonom.
• Posreduj bluetooth za preusmerjanje dohodnih klicev na

napravo Bluetooth.
• Nastavitev varnosti

• Normalno (Vsem seznanjenim napravam je samodejno do-
voljen poln dostop.)

• Visoko (Za poln dostop seznanjenih naprav je lahko po-
trebna potrditev.)

• Informacije
2. Pritisnite V redu za potrditev.

Prenosni alarmni gumb Doro 3500
Alarmni gumb 3500 je udoben, majhen in neopazen oddajnik, ki deluje z
vašim telefonom Doro 5516. Alarmni gumb 3500 vam omogoča, da akti-
virate alarm za pomoč s pritiskom gumba. Alarmni gumb je odporen na
vodo skladno s standardi IP68, kar pomeni, da je lahko neomejeno dolgo
potopljen v vodi.
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Povežite gumb Doro 3500 s telefonom
1. Pritisnite in držite gumb Doro 3500 več kot 8 sekund, dokler lučka

ne začne utripati.
2. V telefonu poiščite DORO 3500 in napravi seznanite.
3. Preverite, ali so nastavitve alarma za pomoč pravilno nastavljene, in

preskusite gumb Doro 3500. Glejte razdelek Gumb za klic na pomoč
, str.21

POMEMBNO

Doseg alarmnega gumba 3500 se razlikuje glede na okolje, v katerem ga
uporabljate. Stene, tla, pohištvo in druge ovire lahko omejijo stik med
alarmnim gumbom 3500 in telefonom. Preizkusite, ali se alarmni gumb
3500 lahko poveže s telefonom, tako da aktivirate alarm na različnih me-
stih v prostoru.

Internetni profil
Internetne nastavitve uporabljajo storitve, ki komunicirajo prek interneta.
Internetne nastavitve za večino večjih ponudnikov storitev so že vnaprej
vnesene. Lahko pa ponudnika storitev zaprosite, da vam pošlje nastavit-
ve neposredno na telefon.

Če profila ponudnika storitev ni na seznamu, upoštevajte spodnje korake.
Za pravilne nastavitve se obrnite na ponudnika storitev.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Povezljivost Internetni profil.
2. Z gumboma / izberite profil.
3. Pritisnite Možnost Uredi za vnos nastavitev za ponudnika

storitev:
• Ime računa za vnos imena računa.
• APN za vnos naslova APN.
• Uporabniško ime za vnos uporabniškega imena.
• Geslo za vnos gesla.
• Domača stran za vnos domače strani.
• Tip povezave in izberite HTTP/WAP.
• Proxy naslov za vnos naslova proxy.
• Proxy vrata za vnos vrat proxy.
• Uporabniško ime za vnos uporabniškega imena.
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• Geslo za vnos gesla.
4. Pritisnite V redu in nato pritisnite Da za shranjevanje ali Ne za

vrnitev.
5. Izberite nov profil in pritisnite Možnost Aktiviraj.
Profil lahko aktivirate/spreminjate tudi tako, da ga izberete in pritisnete
Možnost Aktiviraj/Uredi/Izbriši.

Mobilni podatki, števec podatkov in podatkovno
gostovanje
POMEMBNO
Uporaba storitev za prenos podatkov je lahko draga. Priporočamo vam,
da se pri ponudniku storitev seznanite s stroški prenosa podatkov.

Vklop ali izklop funkcije
Omeji funkcije, kot so internetni brskalnik, Facebook, Connect & Care,
vreme, My Doro Manager®, MMS in e-pošta. Če se želite izogniti stroškom
prenosa podatkov, izberite Izključi.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Povezljivost Mobilni podatki
Prejemni način.

2. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Števec podatkov
Števec podatkov zbira informacije o prenosu podatkov za internetni
brskalnik, vreme, My Doro Manager®, MMS-e in e-pošto.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Povezljivost Mobilni podatki
Števec podatkov.

• Pošlji.
• Sprejeto.
• Ponastavi vse čase.

Podatkovno gostovanje
Telefon samodejno izbere domače omrežje (ponudnika storitev), če je
znotraj dosega. Če omrežje ni znotraj dosega, lahko uporabljate drugo
omrežje, pod pogojem, da ima vaš operater dovoljenje, ki vam to
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omogoča. Temu pravimo gostovanje. Za več informacij se obrnite na po-
nudnika storitev.
1. Pritisnite Meni Nastavitve Povezljivost Mobilni podatki

Podatkovno gostovanje.
2. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

POMEMBNO
Uporaba storitev za prenos podatkov je med gostovanjem lahko draga.
Pred uporabo podatkovnega gostovanja se pri ponudniku storitev
seznanite s stroški podatkovnega gostovanja.

Nastavitve omrežja
1. Pritisnite Meni Nastavitve Splošno Nastavitve omrežja:

Izberi omrežje?
• Novo iskanje za izvedbo novega iskanja, če je povezava

prekinjena.
• Izberi omrežje? za ogled razpoložljivega omrežja; prikaže se se-

znam razpoložljivih omrežnih operaterjev (po kratkem časov-
nem zamiku). Izberite želenega operaterja.

• Izbira načina za izbiro drugega omrežja. Za samodejno izbiro
omrežja izberite Samodejno, za ročno izbiro omrežja pa izberite
Ročno.

Izbiranje storitve
• Samo storitev GSM.
• Samo storitev 3G.
• Samodejno: za najboljše delovanje preklapljajte med GSM in

3G.
POMEMBNO
Če telefon nastavite samo na GSM ali samo na 3G, klicanje,
vključno s klici v sili, ali uporaba drugih funkcij, ki zahtevajo
omrežno povezavo, ne bosta mogoča, če izbrano omrežje ni
na voljo.

Informacije o omrežju
• Oglejte si trenutne omrežne nastavitve.
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Storitve
Ta meni lahko vsebuje vnaprej programirane storitve vašega operaterja,
odvisno od omrežne podpore in naročnine.

• Pritisnite Meni Nastavitve Splošno Storitve.

Povezava telefona in računalnika
Telefon povežite z računalnikom ter začnite prenašati slike, glasbo in dru-
ge vrste datotek. Vse, kar morate narediti, je to, da telefon in računalnik
povežete s kablom USB. Vsebino iz telefona lahko povlečete v Razisko-
valca v računalniku in jo spustite ter obratno.

Opomba: Avtorsko zaščitenega gradiva morda ne boste mogli prenesti.
Izmenjava vsebine med telefonom in računalnikom s funkcijo »povleci
in spusti«
1. Telefon in računalnik povežite s kablom USB.
2. Počakajte, da se telefon ali pomnilniška kartica v Raziskovalcu prika-

že kot zunanji disk.
3. Povlecite izbrane datoteke iz telefona in jih spustite v računalnik ter

obratno.

Opomba: Datoteke lahko prenašate prek kabla USB pri večini naprav in
operacijskih sistemih, ki podpirajo vmesnik masovnega pomnilnika USB.
Varna odstranitev kabla USB
1. Prepričajte se, da je omogočeno varno odstranjevanje strojne

opreme.
2. Odklopite kabel USB.

Opomba: Navodila se lahko razlikujejo odvisno od operacijskega sistema.
Več informacij najdete v dokumentaciji operacijskega sistema svojega
računalnika.

Zvok in zaslon

Opomba: Za dostop do Nastavitev zvokov, Zvok zvonenja, Vrsta opozorila
in Dodaten zvok mora biti možnost Tiho nastavljena na Izključi.
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Zvočne nastavitve
Če uporabljate slušni aparat ali imate pri uporabi naprave v hrupnem
okolju težave s sluhom, lahko prilagodite zvočne nastavitve.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Zvočni učinki Zvočne
nastavitve:
• Normalno za običajen sluh v običajnih pogojih (privzeto).
• Visoko za zmerno okvaro sluha ali uporabo v zelo hrupnem

okolju.
• Način HAC za uporabo s slušnim aparatom.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: Preskusite različne nastavitve, da ugotovite, katera najbolj
ustreza vašemu sluhu.

Nastavitev zvokov (ton zvonjenja)
Izberite ton zvonjenja z najboljšimi prilagoditvami tonske krivulje in fre-
kvencami, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Zvočni učinki Nastavitev zvo-
kov Dohodni klic:
• Sistem za izbiro vnaprej nameščenih datotek.
• Določitev uporabnika za izbiro prenesenih datotek.

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

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

Nasvet: Na enak način nastavite možnosti Alarm, Zvok sporočil, Ton
zvonjenja za e-pošto, Zvok tipkovnice, Vključen in Izključim.

Glasnost tona zvonjenja
1. Pritisnite Meni Nastavitve Zvočni učinki Zvok zvonenja.
2. Z gumboma / spremenite glasnost tona zvonjenja.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Tiho
1. Pritisnite Meni Nastavitve Zvočni učinki Tiho.
2. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
3. Pritisnite V redu za potrditev.
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Nasvet: Če želite omogočiti ali onemogočiti tihi način, v stanju
pripravljenosti pritisnite in zadržite bližnjični gumb#.

Vrsta opozorila
Izberite uporabo tona zvonjenja in/ali vibriranja za dohodne klice.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Zvočni učinki Vrsta opozorila:
• Zvonjenje samo za ton zvonjenja.
• Vibrator samo samo za vibriranje.
• Vibra in Zvonjenje za vibriranje in ton zvonjenja.
• Vibra Zatem Zvonjenje za začetno vibriranje in dodajanje tona

zvonjenja takoj zatem.
• Tiho za nastavitev brez zvoka ali vibriranja, pri čemer sveti

zaslon.
2. Pritisnite V redu za potrditev.

Dodaten zvok
Izberete lahko, ali želite omogočiti tone za opozorila in napake, ki vas ob-
veščajo o nizki ravni napolnjenosti baterije, napakah telefona in kartice
SIM itd.
1. Pritisnite Meni Nastavitve Zvočni učinki.
2. Izberite Dodaten zvok Opozorilo ali Napaka.
3. Izberite Vključi, da omogočite zaklep oz. Izključi, da ga onemogočite.
4. Pritisnite Končano za shranjevanje.

Glavni meni
Za glavni meni lahko izberete različne sloge.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Prikaz Glavni meni:
2. Izberite Velik ali Stil listanje.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Ozadje
1. Pritisnite Meni Nastavitve Prikaz Ozadje:

• Sistem, da izberete vnaprej določene slike.
• Določitev uporabnika, da izberete slike, ki jih je določil uporab-

nik, glejte razdelek Upravitelj datotek, str.47.
2. Za prikaz razpoložljivih slik za ozadje uporabite gumba / .
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3. Pritisnite V redu za potrditev.

Velikost besedila
Prilagodite lahko velikost besedila v meniju in sporočilih.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Prikaz.
2. Izberite Velikost besedila Normalno ali Velik.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Prikaži karakteristike
V stanju pripravljenosti je lahko na zaslonu prikazana samo ura, ura in
ponudnik storitev ali vse informacije.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Prikaz.
2. Izberite Prikaži karakteristike Samo ura, Nastavitve omrežja ali

Vse informacije.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Teme
Za prilagoditev besedila in ozadja telefona lahko izberete različne teme.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Prikaz Teme.
2. Temo izberite z gumboma / .
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Osvetlitev ozadja zaslona
Izberite časovni zamik za osvetlitev ozadja zaslona.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Prikaz.
2. Izberite Osvetlitev ozadja zaslona 15 sek, 30 sek. ali 1 min..
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Svetloba
Prilagodite lahko svetlost zaslona.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Prikaz.
2. Izberite Svetloba Nivo 1, Nivo 2 ali Nivo 3.
3. Pritisnite V redu za potrditev.
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My Doro Manager®

Ustvarite račun Doro Experience®, ki vam med drugim omogoča dostop
do telefona v poljubnem spletnem brskalniku prek spletnega mesta www.
doro.com. Z istim računom si lahko ogledujete tudi svoje fotografije in vi-
deoposnetke ter jih delite z drugimi.

Opomba: Za večino funkcij My Doro Manager® potrebujete dostop do
interneta. Odvisno od načina uporabe telefona lahko zelo hitro porabite
veliko internetne pasovne širine in s tem veliko denarja. Zato vam
priporočamo, da se pred uporabo telefona obrnete na ponudnika storitev
in se pozanimate glede stroškov prenosa podatkov.

Ustvari račun
1. Pritisnite Meni Nastavitve My doro manager Ustvari

račun.
2. Vaše uporabniško ime je samodejno nastavljeno na vašo telefonsko

številko/številko lastnika.
Številko lastnika vam zagotovi ponudnik storitev in je običajno na-
stavljena na kartici SIM. V nasprotnem primeru jo lahko vnesete
ročno.

3. Vnesite geslo in pritisnite / .
4. V spodnje polje znova vnesite geslo in pritisnite V redu.

Opomba: Uporabniško ime lahko vsebuje črke (a–z) in številke (0–9),
vendar znaka (+) ni mogoče vnesti.
Številko lastnika hranite na varnem mestu, saj jo boste potrebovali v
morebitnem primeru ponastavitve.

Prijava/Odjava
1. Pritisnite Meni Nastavitve My doro manager Prijava.
2. V polje za uporabniško ime vnesite svojo telefonsko številko.
3. Vnesite geslo in pritisnite Prijava.

Možnost
Izberete lahko možnost sinhronizacije telefona z računom My Doro
Manager®.

1. Pritisnite Meni Nastavitve My doro manager Možnost:
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• Minimalna sinhronizacija za sinhronizacijo stikov, koledarja in
telefonskih nastavitev.

• Popolna sinhronizacija za sinhronizacijo zgoraj omenjenih vse-
bin in fotografij.

• Informacije za prikaz več informacij.
2. Pritisnite V redu za potrditev.

Intervali sinh.
Izberete lahko različne intervale sinhronizacije.

1. Pritisnite Meni Nastavitve My doro manager Intervali
sinh.:
• Ročno za ročno sinhronizacijo. Brez samodejnega

sinhroniziranja.
• Vsakih 15 minut za samodejno sinhronizacijo vsakih 15 minut.
• Na uro za samodejno urno sinhronizacijo.
• Dnevno za samodejno vsakodnevno sinhronizacijo.

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Nasvet: Sinhronizacijo lahko izvedete tudi ročno, tako da pritisnete
Sinhroniziraj zdaj.

Podrobnosti o računu
Nasvet: Če založite ali pozabite podatke o računu, kot sta uporabniško
ime in geslo, jih lahko pridobite tako, da upoštevate spodnje korake.

1. Pritisnite Meni Nastavitve My doro manager.
2. Izberite Račun , da prikažete podatke o računu.

Vnesite kodo telefona in pritisnite V redu za potrditev. Privzeta koda
telefona je 1234.

3. Za vrnitev v meni pritisnite Nazaj.

Upravitelj datotek

S to možnostjo upravljate vsebine in lastnosti datotek. Datoteke lahko od-
pirate, brišete, premikate, kopirate in preimenujete.

Podprta oblika zapisa slik: BMP/GIF/JPG/PNG. Fotografije, posnete z
vgrajeno kamero, se shranijo v obliki JPG.
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Podprta oblika zapisa zvoka: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Posnetki,
zajeti z vgrajenim snemalnikom zvoka, se shranijo v obliki AMR.

Podprta oblika zapisa videoposnetkov: AVI/MP4/3GPP. Omogočeno je
samo predvajanje.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Upravitelj datotek.
2. Izberite Telefon/Pomnilniško kartico Odpri.
3. Izberite mapo, npr. Fotografije, in pritisnite Odpri.
4. Izberite datoteko in pritisnite Možnost:

• Predvajaj (zvok/videoposnetki/glasba), pritisnite za Predva-
jaj ali za Ustavi.

• Poglej (fotografije/slike) za enojni pogled.
• Pošlji Poslano z MMS za pošiljanje v obliki MMS-a (Ustvarja-

nje in pošiljanje slikovnih sporočil (MMS-ov), str.24)/Poslano po
Bluetoothu za pošiljanje v napravo Bluetooth (Bluetooth®,
str.37)/Poslano Z e-pošto (Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnih
sporočil, str.26).

• Podrobnosti klicne skupine za ogled podrobnosti o datoteki,
npr. datum, velikost, zaščita avtorskih pravic.

• Uporabi Ozadje za shranjevanje kot ozadje zaslona/Slika
klicatelja za pošiljanje stiku iz telefonskega imenika.

• Preimenuj za preimenovanje datoteke.
• Izbriši za izbris datoteke.
• Izbriši vse za izbris vseh datotek v izbrani mapi.
• Sortiraj Ime/Po času.
• Kopiraj/Premakni Telefon/Pomnilniško kartico Mož-

nost Odpri. Izberite mapo, npr. Fotografije, in pritisnite Mož-
nost Prilepi.

5. Pritisnite V redu za potrditev.
Podprte oblike zapisa:
• Oblika zapisa slike: BMP/GIF/JPG/PNG. Fotografije, posnete z vgra-

jeno kamero, se shranijo v obliki JPG.
• Oblika zapisa zvoka: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Posnetki, za-

jeti z vgrajenim snemalnikom zvoka, se shranijo v obliki AMR.
• Oblika zapisa videoposnetka: AVI/MP4/3GPP.
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Internet

POMEMBNO
Ta storitev zahteva internetno povezavo. Uporaba storitev za prenos
podatkov je lahko draga. Priporočamo vam, da se pri ponudniku
storitev seznanite s stroški prenosa podatkov.

Uporaba spletnega brskalnika
1. Pritisnite Meni Internet Brskalnik.
2. Za sprejem licence končnega uporabnika za uporabo brskalnika

Opera™ Mobile pritisnite Sprejmi. V nasprotnem primeru pritisnite
Izhod.

Krmarjenje po spletnem brskalniku
• Za krmarjenje po spletnem brskalniku se pomikajte navzgor in na-

vzdol z gumboma / , uporabite gumb za kamero za pomi-
kanje v levo in gumb za sporočila za pomikanje v desno. Moder
okvir označuje izbrano območje. Za izbiro elementa ali povezave
uporabite gumb za 10 najpogosteje uporabljenih bližnjic (zvezdica)

.
Vnos naslova spletnega mesta (URL)
• Izberite www. in pritisnite gumb za izbiro možnosti Uredi. Vnesi-

te naslov URL in pritisnite Pojdi.
Iskanje

• Za iskanje po spletu pritisnite in izberite ikono na desni
strani zaslona. Vnesite besede za iskanje in pritisnite Išči.

Meni z možnostmi
• Za dostop pritisnite Meni:

A B D EC

• A za zapiranje trenutnega zavihka, če uporabljate več zavihkov.
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• B za premik na prejšnje ali naslednje spletno mesto.
• C za dostop do možnosti Oznake, Zgodovina, Shranjene strani,

Prenosi, Nastavitve, Najdi na strani, Domača stran in Pomoč.
• D za osvežitev trenutnega spletnega mesta.
• E za izhod iz spletnega brskalnika. Pritisnite Da za potrditev.
• + v zgornjem desnem kotu zaslona za odpiranje novega zavihka.

Za preklapljanje med zavihki uporabljajte gumbe za krmarjenje.
Dodajanje tipk za hitri dostop do brskalnika
1. Z gumbi za krmarjenje izberite + in pritisnite Dodaj.
2. Pritisnite Uredi za vnos spletnega naslova ali se z gumbi za krmarje-

nje pomikajte po seznamu obiskanih strani in izberite Končano.

Nasvet: Izberite tipko za hitri dostop do brskalnika in pritisnite Odpri za
ogled.

Organizator

Meni Organizator vsebuje:

Alarm Dnevni opomnik

Koledar Beležke

Alarm
1. Pritisnite Meni Organizator Alarm Vključi.
2. Vnesite alarm z uporabo številske tipkovnice.

• Za enkratni alarm izberite Samostojen.
• Za ponavljajoči alarm izberite Ponovi. Pomikajte se po seznamu

dnevov in pritisnite Vključi, da omogočite ali Izključi, da onemo-
gočite alarm za posamezen dan.

3. Pritisnite Shrani za potrditev.
Dremež ali izklop
• Ko se vklopi alarm, se sliši zvočni signal. Pritisnite Ustavi za izklop

alarma ali Odgodi za ponovitev alarma po 9 minutah.
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Opomba: Alarm deluje, tudi če je telefon izklopljen. Ne pritiskajte
možnosti Da za vklop, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana
ali lahko povzroča motnje ali nevarnost.

Nasvet: Za urejanje alarma pritisnite Uredi, za zaustavitev alarma pa
pritisnite Izključi.

Koledar
Dodaj opravilo
1. Pritisnite Meni Organizator Koledar Možnost Dodaj

opravilo.
2. Vnesite datum in pritisnite .
3. Vnesite čas in pritisnite .
4. Vnesite zadevo – glejte razdelek Vnos besedila , str.4.
5. Ko končate, pritisnite V redu.
Možnosti
1. Pritisnite Meni Organizator Koledar Možnost:

• Izberite Poglej za prikaz opravil za izbrani datum.
• Izberite Skoči na datum in vnesite datum.

2. Pritisnite V redu za potrditev.
Prikaži vse
1. Pritisnite Meni Organizator Koledar.
2. Izberite opravilo in pritisnite Možnost Prikaži vse.
3. Pritisnite Možnost Uredi, Izbriši ali Izbriši vse.
4. Pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: Opomniki koledarja delujejo, tudi če je telefon izklopljen. Ne
vklapljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali
lahko povzroča motnje ali nevarnost.

Dnevni opomnik
1. Pritisnite Meni Organizator Dnevni opomnik Dodaj.
2. Vnesite čas in pritisnite .
3. Vnesite zadevo – glejte razdelek Vnos besedila , str.4
4. Pritisnite V redu za potrditev.
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Dremež ali ustavitev
Ko se vklopi alarm:
• Izberite Ustavi za zaustavitev.
• Izberite Odgodi za ponovitev po 9 minutah.

Opomba: Opomnik deluje, tudi če je telefon izklopljen. Ne vklapljajte
telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali lahko
povzroča motnje ali nevarnost.

Nasvet: Za več možnosti izberite obstoječi vnos in pritisnite Možnost
Preskoči opomnik, Dodaj, Uredi, Izbriši ali Izbriši vse.

Beležke
1. Pritisnite Meni Organizator Beležke Dodaj.
2. Vnesite opombo z uporabo številske tipkovnice – glejte razdelek

Vnos besedila , str.4.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Nasvet: Za več možnosti izberite obstoječi vnos in pritisnite Možnost
Poglej, Uredi, Izbriši ali Izbriši vse.

Več
Meni z dodatnimi funkcijami vsebuje:

FM-radio Svetilka

Kalkulator Igre

FM-radio
Frekvenčni razpon funkcije Radio FM je od 87,5 do 108 MHz. Če želi-
te poslušati radio, morate priklopiti združljive slušalke, ki delujejo kot
antena.
Vklop radia

1. Vstavite slušalke v vtičnico za slušalke .
2. Pritisnite Meni FM-radio. Vklopi se radio. Prikaže se nastavljena

frekvenca.
3. Z gumboma in izberite kanal.
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Nasvet: Za vrnitev v stanje pripravljenosti pritisnite . Radio bo
nadaljeval predvajanje.
Jakost
1. Pritisnite Meni FM-radio Možnost Jakost.
2. Z gumboma in prilagodite glasnost.
3. Pritisnite V redu za potrditev.
Shrani frekvenco
1. Pritisnite Meni FM-radio Možnost Shrani frekvenco.
2. Vnesite ime novega kanala – glejte razdelek Vnos besedila , str.4.
3. Ko končate, pritisnite V redu.
Izklopi
• Pritisnite Meni FM-radio Možnost Izklopi.

Nasvet: Če odklopite slušalke, se bo radio izklopil.
Zvočnik
1. Pritisnite Meni FM-radio Možnost Zvočnik Vključi.
2. Izberite Vključi.
3. Z gumboma / prilagodite glasnost.
4. Za izklop izberite Izključi.
Seznam kanalov (urejanje seznama kanalov)
1. Pritisnite Meni FM-radio Možnost Seznam kanalov.
2. Izberite kanal, ki ga želite urediti, in pritisnite Možnost:

• Predvajaj za predvajanje izbranega kanala.
• Izbriši za izbris kanala. Pritisnite Da za potrditev ali Ne za vrni-

tev na seznam kanalov.
• Uredi za urejanje imena kanala in nato pritisnite za urejanje

frekvence; za vnos decimalne vejice pritisnite gumb#. Ko kon-
čate, pritisnite Shrani.

3. Pritisnite Da za potrditev.
Ročni vnos (sprememba načina iskanja)
1. Pritisnite Meni FM-radio Možnost Ročni vnos:

• Natančneje določi za ročno izbiro postaj z gumboma in .
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• Nastavi avto iskanje za uporabo samodejnega iskanja postaj z
gumboma in .

2. Pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: S tem ukazom prepišete vse predhodno shranjene kanale.
Nastavi samod. iskanje
1. Pritisnite Meni FM-radio Možnost.
2. Izberite Nastavi samod. iskanje za samodejno namestitev razpolož-

ljivih radijskih postaj za kanale1–9.
3. Pritisnite V redu za potrditev.

Opomba: S tem ukazom prepišete vse predhodno shranjene kanale.

Svetilka
Svetilko lahko vklopite na dva načina.
Dostop do svetilke z bližnjičnim gumbom
Svetilka sveti, dokler pritiskate gumb.

1. Za vklop svetilke pritisnite in zadržite bližnjični gumb .
2. Za izklop spustite gumb.
Dostop do svetilke prek glavnega menija.
Svetilka sveti glede na izbire v meniju Nastavitve.

1. Pritisnite Meni Več Svetilka.
2. Za izklop izberite Izključi.
Nastavitev samodejnega časa izklopa
Možnost lahko uporabite samo, če svetilko zaženete iz glavnega menija
in ne z bližnjičnim gumbom.

1. Pritisnite Meni Nastavitve Splošno Svetilka Čas:
• 1 min. za samodejni izklop po 1 min. .
• 2 min. za samodejni izklop po 2 min. .
• Brez omejitev za ročni izklop.

2. Pritisnite V redu za potrditev.
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Zvok pri zagonu
1. Pritisnite Meni Nastavitve Splošno Svetilka Zvočni

učinki, izberite Vključi/Izključi.

Kalkulator
Kalkulator lahko izvaja osnovne matematične operacije.

1. Pritisnite Meni Več Kalkulator.
2. Vnesite prvo številko. Za vnos decimalnih vejic pritisnite#.
3. S puščičnimi gumbi izberite operacijo (+, –, x, ÷) in pritisnite V redu.
4. Vnesite naslednjo številko in pritisnite V redu.
5. Po potrebi ponovite korake 2–4.

Za izračun rezultata izberite = in pritisnite V redu.

Igre
Meni Igre vsebuje 2 igri.

1. Pritisnite Meni Več Igre.
2. Izberite igro:

• Povzemi za nadaljevanje igre.
• Začni igro za začetek nove igre.
• Nivo igre za izbiro ravni težavnosti.
• Najboljši dosežki za ogled najboljših rezultatov. Pritisnite Nazaj

za vrnitev ali Povrni obdelavo za ponastavitev rezultatov.
• Pomoč za ogled navodil igre. Za vrnitev v meni pritisnite Nazaj.
• Nastavitve Zvočni učinki in uporabite gumba ali , da

izberete Vključi/Izključi.
• Nastavitve Jakost za prilagajanje glasnosti s stranskim

gumbom ali .
3. Pritisnite V redu za potrditev

Vreme

POMEMBNO
Uporaba storitev za prenos podatkov je lahko draga. Priporočamo vam,
da se pri ponudniku storitev seznanite s stroški prenosa podatkov.

Oglejte si Vreme za izbrano mesto.
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1. Pritisnite Meni Vreme.
2. Pritisnite Nazaj, da preklopite nazaj v stanje pripravljenosti.

Opomba: Če si želite ogledati vreme, morate najprej izbrati mesto.
Nastavitve funkcije Vreme
1. Pritisnite Meni Nastavitve Vreme.
2. Izberite Mesto in vnesite ime mesta.
3. Mesta na seznamu izbirajte z gumboma ali .
4. Izberite Ozadje in nato Vključi (za ogled vremena v stanju

pripravljenosti).
5. Pritisnite V redu za potrditev.
Za več možnosti izberite obstoječi vnos in pritisnite Možnost Uredi ali
Izbriši.

Stanje

Če želite podrobnejše informacije o ikonah, prikazanih na vrhu zaslona,
se pomikajte po seznamu Stanje. Ikone, prikazane na zaslonu, se raz-
likujejo glede na stanje telefona.

• Pritisnite Meni Stanje.
1. Po seznamu se pomikajte z gumboma / .
2. Pritisnite Nazaj, da preklopite nazaj v stanje pripravljenosti.

Dodatne funkcije

Simboli stanja na zaslonu
Moč signala Ni omrežja

Samo zvonjenje Prenos podatkov

Zvonjenje + vibriranje Budilka je aktivirana

Samo vibriranje Raven napolnjenosti
baterije

Tiho Preusmerjanje klicev je
aktivirano

Gostovanje (v drugem
omrežju)

Bluetooth vklopljen, drugim
je viden
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Zgrešen klic Bluetooth vklopljen, drugim
je neviden

Slušalke so priklopljene Bluetooth je povezan

Prejeto je glasovno sporočilo 5 Neprebrano besedilno spo-
ročilo/SMS

Neprebrano e-poštno
sporočilo

Neprebrano slikovno sporo-
čilo/MMS

Glavni simboli na zaslonu
Izklop zvoka Polnilnik je priklopljen
Pošiljanje sporočila je
uspelo Polnilnik je odstranjen

Pošiljanje sporočila ni
uspelo Slušalke vstavljene

Napaka Slušalke odstranjene

Opozorilo Zvočnik je vklopljen

Poizvedba Zvočnik je izklopljen

Končano (potrjeno) Dohodni klic

Novo sporočilo Odhodni klic
Nizka raven napolnjenosti
baterije Klic je končan

Iskanje Zgrešen klic. Pritisnite Beri
za ogled zgrešenih klicev.

Sporočilo vCard Klic je zadržan

Upravljanje glasnosti Samo klici v sili

Obdelovanje, počakajte ... Klic z gumbom za klic na
pomoč

/ Neprebran SMS/MMS / Prebran SMS/MMS

/ Neposlan SMS/MMS / Poslan SMS/MMS

/
E-pošta brez neprebrane
priloge in z njo /

E-pošta brez prebrane prilo-
ge in z njo
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Povrni tovarniške nastavitve
1. Pritisnite Meni Nastavitve Nastavitev varnosti.
2. Izberite Povrni tovarniške nastavitve za ponastavitev telefonskih na-

stavitev. Vse spremembe nastavitev telefona, ki ste jih izvedli, se po-
nastavijo na privzete nastavitve.

3. Vnesite kodo telefona in pritisnite V redu za ponastavitev.

Nasvet: Privzeta koda telefona je 1234.
Ponastavi vse čase
1. Pritisnite Meni Nastavitve Nastavitev varnosti.
2. Izberite Ponastavi vse čase za izbris nastavitev telefona in vsebine,

kot so stiki, seznami telefonskih številk in sporočila (ne velja za karti-
co SIM).

3. Vnesite kodo telefona in pritisnite V redu za ponastavitev.

Nasvet: Privzeta koda telefona je 1234.

Varnostne informacije

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

Omrežne storitve in stroški
Ta naprava je odobrena za uporabo v omrežjih WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/
900/1800/1900 MHz. Če jo želite uporabljati, morate imeti naročnino pri ponudniku
storitev.
Za uporabo omrežnih storitev se vam lahko zaračunajo stroški prenosa podatkov. Za ne-
katere funkcije telefona potrebujete podporo omrežja in morda tudi naročnino.

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

58



Slovenščina

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

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

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

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

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

Litij-ionska baterija
Ta izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če s paketom baterij ravnate nepravilno, obstaja
tveganje požara in opeklin.
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OPOZORILO
Če baterijo zamenjate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Za zmanjšanje
tveganja požara ali opeklin izdelka ne razstavljajte, stiskajte, prebadajte, skrajšujte
zunanjih kontaktov, izpostavljajte temperaturam nad 60 °C (140 °F) ali odlagajte v
ogenj ali vodo. Rabljene baterije reciklirajte ali odstranite v skladu z lokalnimi
predpisi ali priročnikom, priloženim temu izdelku.

Zaščita sluha
Ta naprava je bila preizkušena v skladu z zahtevo o ravni zvočnega tlaka veljavnih stan-
dardov EN 50332-1 in/ali EN 50332-2.

OPOZORILO
Prekomerna izpostavljenost glasnemu zvoku lahko škoduje sluhu.
Izpostavljenost glasnemu zvoku med vožnjo lahko odvrača vašo pozornost
in povzroči nesrečo. Pri uporabi slušalk nastavite glasnost na zmerno
raven in ne približujte naprave ušesu, ko uporabljate zvočnik.

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

Funkcije na podlagi GPS-a/lokacije
Nekateri izdelki omogočajo funkcije na podlagi GPS-a/lokacije. Delovanje na podlagi lo-
kacije je na voljo »kakršno je«. Natančnost podatkov o lokaciji ni zagotovljena ali zajam-
čena. Lahko se zgodi, da uporaba podatkov na podlagi lokacije ni neprekinjena ali brez
napak in je poleg tega lahko odvisna od razpoložljivosti omrežne storitve. Upoštevajte,
da telefon v nekaterih okoljih, kot so notranjost stavb ali območja v bližini stavb, deluje
manj učinkovito ali sploh ne deluje.

POZOR
Funkcije GPS ne uporabljajte na način, ki odvrača pozornost od vožnje.

Vozila
Radijski signali lahko vplivajo na elektronske sisteme v motornih vozilih (npr. elektron-
sko vbrizgavanje goriva, zavore ABS, samodejni tempomat, sistemi zračnih blazin), ki so
nepravilno nameščeni ali neustrezno zaščiteni. Za več informacij o vozilu ali poljubni do-
datni opremi se obrnite na proizvajalca ali njegovega predstavnika.
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Vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivov ne hranite ali prevažajte skupaj z enoto ali njeno
dodatno opremo. Pri vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, upoštevajte, da se zračne
blazine napolnijo z zrakom z znatno silo.
Predmetov, vključno s fiksno ali prenosno radijsko opremo, ne postavljajte na območje
nad zračno blazino ali na mesta, kjer se lahko razširijo. Če je mobilna telefonska
oprema nepravilno nameščena in se zračna blazina napolni z zrakom, lahko pride do
hudih telesnih poškodb.
Enote ne smete uporabljati na letalu. Pred vkrcanjem na letalo izklopite enoto. Uporaba
brezžičnih telekomunikacijskih enot na letalu lahko predstavlja tveganje za varnost v
zraku in povzroča telekomunikacijske motnje. Lahko je tudi prepovedana.

Zaščita osebnih podatkov
Zaščitite svoje osebne podatke in preprečite uhajanje ali zlorabo občutljivih podatkov
• Med uporabo naprave poskrbite, da ustvarite varnostno kopijo pomembnih

podatkov.
• Pred odstranitvijo naprave ustvarite varnostno kopijo podatkov in nato ponastavite

napravo na tovarniške nastavitve, da preprečite zlorabo svojih osebnih podatkov.
• Pri prenašanju aplikacij natančno preberite vsebino, prikazano na zaslonu za dovo-

ljenja. Zlasti bodite previdni pri aplikacijah, ki zahtevajo dostop do številnih funkcij
ali znatne količine vaših osebnih podatkov.

• Redno preverjajte morebitno neodobreno ali sumljivo uporabo svojih računov. Če
opazite znake zlorabe svojih osebnih podatkov, se obrnite na ponudnika storitev za
izbris ali spremembo podatkov o vašem računu.

• Če izgubite napravo ali vam jo ukradejo, spremenite gesla svojih računov, da zašči-
tite svoje osebne podatke.

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

Zlonamerna programska oprema in virusi
Da zaščitite napravo pred zlonamerno programsko opremo in virusi, upoštevajte spod-
nje nasvete. V nasprotnem primeru lahko pride do nastanka škode ali izgube podatkov,
ki ju garancija morda ne krije.
• Ne prenašajte neznanih aplikacij.
• Ne obiskujte spletnih mest, ki niso vredna zaupanja.
• Izbrišite sumljiva sporočila ali e-pošto, ki jo prejmete od neznanih pošiljateljev.
• Nastavite geslo in ga redno spreminjajte.
• Onemogočite brezžične funkcije, kot je Bluetooth, kadar jih ne uporabljate.
• Če naprava deluje nenavadno, zaženite protivirusni program, da preverite more-

bitno okužbo z virusi.
• Preden odprete na novo prenesene aplikacije in datoteke, zaženite protivirusni

program.
• Ne urejajte nastavitev registra ali spreminjajte operacijskega sistema naprave.
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Nega in vzdrževanje
Ta enota je tehnološko napreden izdelek, zato je z njim treba ravnati izjemno previdno.
Malomarno ravnanje lahko izniči garancijo.
• Zaščitite enoto pred vlago. Dež, sneg, vlaga in vse vrste tekočin lahko vsebujejo

snovi, ki razjedajo elektronska vezja. Če se enota zmoči, takoj izklopite telefon, od-
stranite baterijo in pustite, da se enota povsem posuši, preden zamenjate baterijo.

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

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

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

• Enote ne poskušajte odpreti na način, ki ni opisan v tem priročniku.
• Enote ne izpostavljajte padcem ali tresljajem. Če z njo ravnate grobo, se lahko uni-

čijo vezja in finomehanični deli.
• Pri čiščenju enote ne uporabljajte močnih kemikalij.
• Enote ne razstavljajte, odpirajte, stiskajte, zvijajte, deformirajte, prebadajte ali

režite.
• Enote ne spreminjajte ali predelajte, ne poskušajte vstavljati tujkov v baterijo ter ne

potapljajte ali izpostavljajte enote vodi ali drugim tekočinam, ognju, eksploziji ali
drugim nevarnostim.

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

du IEEE-Std-1725. Uporaba neskladne baterije ali polnilnika lahko predstavlja tve-
ganje požara, eksplozije, razlitja ali druge nevarnosti.

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

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

• Rabljene baterije takoj odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
• Nadzorujte otroke pri uporabi baterij.
• Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.
Pri napravah, ki kot vir polnjenja uporabljajo vrata USB, mora priročnik za uporabo vklju-
čevati izjavo, da mora biti naprava povezana izključno z napajalniki s potrdilom CTIA, iz-
delki z logotipom USB-IF ali izdelki, ki so izpolnili program skladnosti USB-IF.
Nasvet velja za enoto, baterijo, napajalnik in drugo dodatno opremo. Če telefon ne de-
luje tako, kot bi moral, se za servis obrnite na prodajno mesto. Pri tem ne pozabite na
potrdilo o nakupu ali kopijo računa.
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Garancija
Za ta izdelek je zagotovljena garancija v obdobju 24 mesecev od dneva nakupa. V malo
verjetnem primeru, da v tem obdobju pride do napake, se obrnite na prodajno mesto.
Za servis ali podporo v obdobju garancije potrebujete potrdilo o nakupu.
Ta garancija ne velja za napake, ki jih povzročijo nesreče ali podobni naključni primeri
ali škoda, vdor tekočine, malomarnost, neobičajna uporaba, nevzdrževanje ali poljubne
druge okoliščine, za katere je odgovoren uporabnik. Poleg tega ta garancija ne velja za
napake, ki jih povzročijo nevihte ali katera koli druga nihanja v napetosti. Iz previdnost-
nih razlogov priporočamo, da med nevihto polnilnik odklopite iz električne vtičnice.
Upoštevajte, da je to prostovoljna garancija proizvajalca, ki omogoča tudi druge pravice
in ne vpliva na zakonske pravice končnih uporabnikov.
Baterije so potrošni material in niso vključene v garancijo.
Ta garancija ne velja, če uporabljate baterije, ki niso originalne baterije podjetja DORO.

Tehnični podatki
Omrežje WCDMA 900/2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz
Mere 128 mm x 51 mm x 12 mm
Teža 90 g (vključno z baterijo)
Baterija 3.7 V/800mAh litij-ionska baterija
Delovna temperatura
okolja

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

Temperatura okolja
med polnjenjem

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

Temperatura
shranjevanja

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

Avtorske pravice in druga obvestila
Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
vCard je blagovna znamka organizacije Internet Mail Consortium.
eZiType™ je blagovna znamka podjetja Zi Corporation.
Wi-Fi je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka organizacije Wi-Fi Alliance.
microSD je blagovna znamka organizacije SD Card Association.
Java, J2ME in druge oznake na podlagi imena Java so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke podjetja Sun Microsystems, Inc. v ZDA in drugih državah.
Vsebina tega dokumenta je na voljo »kakršna je«. Vsakršna jamstva, bodisi izrecna ali
nakazana, vključno z nakazanimi jamstvi tržnosti in s primernostjo za določen namen,
vendar ne omejeno nanje, ne veljajo za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega doku-
menta, razen če to zahteva veljavna zakonodaja. Podjetje Doro si pridržuje pravico do
spremembe tega dokumenta ali njegove odstranitve kadar koli brez predhodnega
obvestila.
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Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube,
logotip YouTube, Picasa in Android so blagovne znamke ali registrirane blagovne znam-
ke podjetja Google, Inc.
Ta izdelek je licenciran v okviru licenc portfelja za patente MPEG-4 Visual in AVC za
osebno in nekomercialno uporabo potrošnika za (i) kodiranje video vsebin v skladu s
standardom MPEG-4 Visual (v nadaljevanju »video vsebine MPEG-4«) ali standardom
AVC (v nadaljevanju »video vsebine AVC«) in/ali (ii) odkodiranje video vsebin MPEG-4 ali
AVC, ki jih je potrošnik kodiral v okviru osebne in nekomercialne dejavnosti ter/ali prido-
bil od ponudnika video vsebine z licenco MPEG LA za distribucijo video vsebin MPEG-4
in/ali AVC. Licenca se ne izdaja in ni namenjena za kakršno koli drugo uporabo. Do-
datne informacije, vključno s tistimi glede promocijske, interne in komercialne uporabe
ter izdajanja licenc, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, L.L.C. Obiščite spletno mesto
www.mpegla.com. Tehnologija za odkodiranje zvoka MPEG Layer-3 z licenco združenj
Fraunhofer IIS in Thomson.
Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjeni v tem priročniku, so lahko blagovne znam-
ke svojih lastnikov.
Kakršne koli pravice, ki niso izrecno podeljene v tem priročniku, so pridržane. Vse ostale
blagovne znamke so last svojih lastnikov.
Do največje mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, podjetje Doro ali njegovi izdajate-
lji licenc pod nobenimi pogoji niso odgovorni za kakršno koli izgubo podatkov ali do-
hodka ali kakršno koli posebno, nenamerno, posledično ali posredno škodo,
povzročeno na kakršen koli način.
Doro ne jamči ali prevzema odgovornosti za delovanje, vsebino ali podporo končnim
uporabnikom aplikacij drugih proizvajalcev, priloženih napravi. Z uporabo aplikacije so-
glašate, da je aplikacija na voljo, kakršna je. Doro ne zagotavlja, jamči ali prevzema od-
govornosti za delovanje, vsebino ali podporo končnim uporabnikom aplikacij drugih
proizvajalcev, priloženih napravi.

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

Združljivost s slušnimi aparati
Opomba: za združljivost s slušnimi aparati izklopite povezavo Bluetooth.
Ta telefon je združljiv s slušnimi aparati. Združljivost s slušnimi aparati ne zagotavlja de-
lovanja določenega slušnega aparata z določenim telefonom. Mobilni telefoni vsebujejo
radijske oddajnike, ki lahko vplivajo na delovanje slušnih aparatov. Ta telefon in nekate-
re brezžične tehnologije, ki jih uporablja, preverjeno delujejo s slušnimi aparati, nekate-
rih novih brezžičnih tehnologij pa morda še niso preizkusili za uporabo z njimi. Če se
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želite prepričati, ali določen slušni aparat dobro deluje s tem telefonom, ju preizkusite,
preden se odločite za nakup.
Standard združljivosti s slušnimi aparati zajema dve vrsti ocen:
• M: če želite slušni aparat uporabljati v tem načinu, se prepričajte, da je nastavljen

na »način M« ali način zvočne povezave, in postavite slušalko telefona poleg mikro-
fona, ki je vgrajen v slušni aparat. Za najboljše rezultate poskusite uporabljati tele-
fon v različnih položajih glede na slušni aparat – če na primer slušalko postavite
nekoliko nad uho, je lahko delovanje slušnega aparata boljše, če so mikrofoni po-
stavljeni za ušesom.

• T: če želite slušni aparat uporabljati v tem načinu, se prepričajte, da je nastavljen
na »način T« ali način povezave s telefonsko tuljavo (tega načina nimajo vsi slušni
aparati). Za najboljše rezultate poskusite uporabljati telefon v različnih položajih
glede na slušni aparat – če na primer slušalko postavite nekoliko pod ali pred uho,
je lahko delovanje slušnega aparata boljše.

Ta naprava je skladna z oceno M3/T3.

Stopnja specifične absorpcije (SAR)
Ta naprava izpolnjuje veljavne mednarodne varnostne zahteve za izpostavljenost radij-
skim valovom. Ta mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovana je tako,
da ne presega omejitev izpostavljenosti radijskim valovom (radiofrekvenčna elektromag-
netna polja), ki so priporočene v mednarodnih smernicah neodvisne znanstvene organi-
zacije ICNIRP (Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim sevanjem).
Smernice za izpostavljenost radijskim valovom uporabljajo mersko enoto, znano kot
stopnja specifične absorpcije ali SAR. Omejitev SAR za mobilne naprave je 2 W/kg na
povprečno 10 gramov telesnega tkiva in vključuje visoko varnostno rezervo, ki zagotav-
lja zaščito vseh oseb, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje.
Preizkusi za SAR se izvajajo z uporabo standardnih položajev delovanja z napravo, ki od-
daja signale na najvišji ravni potrjene moči, v vseh preizkusnih frekvenčnih pasovih. Naj-
višje vrednosti SAR v okviru smernic organizacije ICNIRP za ta model naprave so:
SAR za glavo: 1,029 W/kg
SAR za telo: 1,735 W/kg
Običajno so med uporabo te naprave vrednosti SAR precej nižje od zgoraj omenjenih
vrednosti. Zaradi sistemske učinkovitosti in zmanjšanja motenj omrežja na najnižjo ra-
ven se namreč izhodna moč mobilne naprave samodejno zmanjša, ko za klic ni po-
trebna celotna moč. Nižja kot je izhodna moč naprave, nižja je vrednost SAR.
Ta naprava je skladna s smernicami o radiofrekvenčni izpostavljenosti, če se uporablja
ob glavi ali je od telesa oddaljena najmanj 0,5 cm. Če za nošenje naprave na telesu
uporabljate etui, pasno priponko ali drugo vrsto držala za naprave, ne sme vsebovati ko-
vin in mora zagotavljati najmanj zgoraj omenjeno razdaljo naprave od telesa.
Svetovna zdravstvena organizacija zagotavlja, da trenutne znanstvene informacije ne
kažejo potrebe po posebnih previdnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite
zmanjšati svojo izpostavljenost, priporočajo, da omejite uporabo naprave ali uporabljate
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dodatno opremo za prostoročno telefoniranje, ki omogoča, da naprave ne približujete
glavi in telesu.

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

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

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

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

Izjava o skladnosti
V podjetju Doro izjavljamo, da je model Doro 5516 skladen z bistvenimi zahtevami ter
drugimi ustreznimi predpisi iz direktiv 1999/5/ES (R&TTE) in 2011/65/EU (RoHS). Iz-
vod izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani www.doro.com/dofc.
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