Navodila za uporabo

SL

Hvala, da ste izbrali Bea-fon C350
Ta navodila vsebujejo splošne informacije in
navodila za uporabo.

Splošne informacije
Ta telefon z barvnim ekranom je narejen za
uporabo 2G GSM omrežnega načina. Uživajte v
dobrem signalu med klici in hitrem dostopu do
mobilnih podatkov. Prodajni paket vsebuje baterijo
in polnilec ter druge dodatke.
Opomba:
 Zaradi varnostnih razlogov uporabljajte samo
dodatke, ki so potrjeni s strani proizvajalca. V
nasprotnem primeru boste kršili pogoje
garancije.
 Če se vsebina in zasloni tega vodiča ne
ujemajo z delovanjem samega telefona, se
ravnajte po vašem telefonskem aparatu.
Pridržujemo si pravico, da brez opozorila
spremenimo delovanje telefona.
 Navodila za uporabo se lahko spremenijo brez
opozorila.
Varnost
Klic v sili
Za nujno pomoč lahko pokličete na 112.
Opomba:
Uspeh vzpostavitve zveze temelji na omrežju in ga
ne moremo garantirati.

Za vašo varnost












Na letalih in v bolnišnicah je telefon potrebno
izklopiti.
Upoštevajte
omejitve/prepovedi.
Brezžične naprave lahko povzročajo motnje na
letalu in vplivajo na delovanje nezadostno
zaščitenih medicinskih naprav.
Nekatere medicinske naprave, kot so slušni
pripomočki in srčni spodbujevalniki, so lahko
občutljive na zunanje radijske signale. Pred
uporabo telefona se o tem posvetujte z vašim
zdravnikom ali proizvajalcem medicinske
naprave.
Bodite posebej pozorni, ko gre za glasnost
zvonjenja in moč vibriranja, če imate težave s
srcem.
V potencialno eksplozivnih okoljih (črpalke
goriva, uporabi plina in goriva, skladiščih…) se
držite navodil in predpisov.
Tudi v stanju pripravljenosti vaš telefon oddaja
radijski signal, zato ga, če imate taka navodila,
izklopite.
Veno upoštevajte pravila in predpise. Ne
uporabljajte telefona med vožnjo. Uporabite
prostoročni način (če je na voljo) in usmerite
vso svojo pozornost na vožnjo in cesto. Če
razmere na cesti zahtevajo, varno zapeljite s
ceste in parkirajte, predno kličete, ali pa se
javite na klic.
Če vam telefon ukradejo, ali pa ga izgubite,
kontaktirajte svojega operaterja, da preprečite
uporabo vaše SIM kartice.
Če vaš operater potrebuje IMEI številko






telefona, le-to najdete na zadnjem delu vašega
telefona (pod baterijo) ali pa pokličete na *#06#.
Da preprečite nepooblaščen dostop, zaklenite
SIM kartico ali telefon in, če je potrebno,
spremenite gesla.
Baterijo odstranjujte po tem, ko ste izklopili
telefon. V nasprotnem primeru lahko pride do
izgube podatkov.
Ko odhajate iz avtomobila, telefon vzemite sabo
ali pa ga pospravite v predal, da se izognete
kraji.
Telefon, polnilec in baterijo hranite izven
dosega otrok.

Uporaba vašega telefona











Ne shranjujte telefona skupaj z magnetnimi
karticami in ostalimi magnetnimi napravami.
Magnetizem v telefonu lahko izbriše podatke na
diskih in kreditnih karticah.
Uporaba
mobilnega
telefona
poleg
stacionarnega telefona, televizije, radija in
drugih elektronskih naprav, lahko povzroča
motnje in vpliva na delovanje mobilnega
telefona.
Telefon hranite na suhem.
Telefona
ne
izpostavljajte
ekstremnim
temperaturam.
Telefona ne izpostavljajte prostorom s
temperaturami, ki presegajo 60C, kot na
primer armatura, v bližini ognja ali prižgane
cigarete.
Ne slikajte po telefonu.












Ne mečite, stiskajte ali močno tresite telefona.
Ne razstavljajte telefona, ker ga s tem lahko
poškodujete.
Za čiščenje uporabljajte samo vlažno ali
antistatično krpico. Ne uporabljajte alkohola,
razredčil ali ostalih kemikalij za čiščenje vašega
telefona.
Telefon se med normalno uporabo in
polnjenjem lahko malo segreje.
V izogib izgubi podatkov, telefona ne puščajte
brez baterije za daljša časovna obdobja.
Kovinski deli telefona lahko (glede na vaše
zdravstveno stanje) razdražijo vašo kožo.
Ne pospravljajte telefona v žep ali na dno torbe,
ker ga lahko poškodujete.
Ko vklopite vibriranje pazite, da telefona ne
postavite tako, da bi ob vibriranju lahko padel
ali se približal viru toplote.

Opozorila za uporabo baterije







Ne razstavljajte in spreminjajte baterije.
Baterijo zavrzite samo v skladu z lokalnimi
zakoni (recikliranje).
Pazite, da na bateriji ponesreči ne sklenete
kratkega stika. To se lahko zgodi, če pride
kovinski objekt (kovanec, sponka, kemični
svinčnik …) v stik z +, ali – kontakti baterije
(kovinski deli na bateriji), na primer, če nosite
rezervno baterijo v žepu, ali torbici. Kratek stik
lahko poškoduje baterijo, ali objekt, ki se je
dotakne.
Če pride tekočina iz baterije v stik z očmi










obstaja možnost oslepitve. Če se to zgodi, si oči
ne drgnite ampak jih izperite z vodo in takoj
poiščite medicinsko pomoč.
Če pride tekočina iz baterije v stik s kožo,
lahko nastanejo opekline. Takoj si kožo sperite
z vodo in pojdite v bolnišnico.
Baterije si nikoli ne dajajte v usta. Tekočina
znotraj baterije je lahko strupena.
Prenehajte z uporabo baterije, če postaja
vedno bolj vroča, spremeni barvo ali obliko med
uporabo, polnjenjem ali ob shranjevanju.
Baterije hranite na suhem.
Baterijo hranite v hladnem, zračnem prostoru,
stran od direktne sončne svetlobe.
Baterije ne polnite več kot 24 ur hkrati.
Baterijo lahko večkrat napolnite in izpraznite, a
se bo počasi izrabila. Vsako polnjenje skrajša
življenjsko dobo baterije.
Ob menjavi baterije uporabite samo baterije
potrjene s strani proizvajalca. Posledic uporabe
nepotrjenih baterij garancija ne krije.

Varnost v prometu





Ne uporabljajte telefona med vožnjo. Pozornost
usmerite na cesto. Če gre za nujen klic, vozilo
vstavite na varnem mestu in šele potem
opravite klic.
Radijske frekvence vašega telefona ne bi smele
vplivati na elektronske sisteme vašega vozila.
Kljub temu pa se, v primeru, da sumite, da temu
ni tako, obrnite na vašega serviserja vozil. Do
njihovega pregleda in rešitve, telefona v vozilu

ne uporabljajte.
Kjer je uporaba telefona prepovedana, ga
izklopite. Telefona ne prevažajte skupaj z
vnetljivimi ali eksplozivnimi telesi.
Zgornja navodila se nanašajo na vaš telefon,
baterijo, polnilec in druge dodatke. Če karkoli od
naštetega ne deluje kot bi moralo, se obrnite na
pooblaščeni servis.



Informacije o skladnosti (SAR)
Ta model telefona ustreza EU standardom glede
izpostavljenosti radijskim valovom.
Po Svetu EU je zgornja meja za vrednosti sevanja
SAR (Specific Absorption Rate) 2,0W/kg. Najvišja
vrednost SAR, ki jo je dosegel telefon pri ušesu, je
bila 1,687 W/kg.
Če želite kopijo deklaracije o skladanju s standardi,
stopite v stik z nami na: info@beafon.com

Moj telefon
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Leva menijska tipka
Naredi tisto, kar je zabeleženo v
spodnjem, levem delu ekrana, funkcija za
odklep tipkovnice
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Zelena tipka
Sprejem ali izvedba klica in dostop do
zgodovine klicev.
* tipka
Pritisni za dostop do: * /+ /P / W.
Navigacijska tipka (4-smerna)
Dostop do menijev, ki so bili definirani s
strani uporabnika. Znotraj menija, za
premikanje po možnostih.
Desna menijska tipka
Naredi tisto, kar je zabeleženo v
spodnjem desnem delu ekrana.
Rdeča tipka
Vklop/izklop telefona (dolg pritisk) in
preklic klica. V meniju z njo prekličete
vnos in se vrnete na glavni ekran.
Funkcija za zaklep tipkovnice.
OK tipka
V stanju pripravljenosti odpre meni;
Znotraj menija izbira označene možnosti
ali potrditev vnosa.
# tipka / tihi način
V stanju pripravljenosti aktivira/deaktivira
tihi način (dolg pritisk). Med urejanjem
spremeni način vnosa.

Ikona

Opis
Moč signala
Vertikalne črte kažejo moč povezave z
omrežjem. SIM1 in SIM2 prejemata
signal.
Nova sporočila
Ta ikona prikazuje, da ste prejeli novo
sporočilo.
SIM je prejela novo sporočilo
Predal je poln.
Ta ikona utripa, če je predal poln. Če
želite prejemati nova sporočila, morate
stara izbrisati.
Slušalke
Ta ikona se pojavi, ko vklopite slušalke.
Zvok bo predvajan na slušalke.
Zgrešeni klici
Ta ikona prikazuje zgrešeni klic. Na SIM
kartico je prispel zgrešeni klic.
Vrsta opozorila
Zvonjenje
Tihi način
Tihi način z vibriranjem
Vibriranje in zvonjenje

Preusmeritev klicev
Ta ikona se pojavi, kadar brezpogojno
preusmerite vse klice. SIM je nastavljena
za preusmeritev klicev
GPRS
Ta ikona se pokaže, ko je GPRS
povezava možna ali aktivna.
Alarm
Prikazuje, da je bil vklopljen alarm.
Gostovanje
Ikona se pojavi, kadar je telefon v
gostovanju. SIM kartica je v gostovanju.
Bluetooth
Ikona prikazuje, da je Bluetooth aktiven
Stanje baterije
Ikona se spreminja skladno s preostalo
kapaciteto baterije:
,

,

,

Vstavljanje SIM kartice
Poskrbite, da je telefon izklopljen in izključite
polnilec.
Z zadnjega dela telefona odstranite pokrov baterije.
To storite tako, da jo z nohtom s pomočjo reže na
spodnji levi strani pokrova dvignete. (Slika 1).
Če je baterija že v napravi, jo odstranite.
Na voljo so tri reže za kartice:

Na desni sta reži za 2 SIM kartici. Slika 2

Na levi je prostor za Micro SD kartico. (do
16GB). Slika 3

Slika 1

Slika 2

Vstavljanje spominske kartice
Previdno vstavite spominsko kartico v režo. Zlat
kontakt mora biti obrnjen navzdol.
Vaš telefon podpira microSD™ ali microSDHC™
spominske kartice do 16 GB
Slika 3

Polnjenje baterije

1.
2.
3.

4.

5.

V telefon vstavite polnilni priključek.
Polnilec priklopite v elektriko.
Polnjenje baterije lahko traja nekaj ur. Če je
telefon ob polnjenju izklopljen, lahko traja nekaj
sekund, predno se na zaslonu pokaže znak za
polnjenje.
Če se telefon polni, ko je prižgan to vidite na
ikoni za baterijo, ki se prav tako polni. Ko se
ikona ne premika več, je baterija polna.
Ko je telefon napolnjen odklopite polnilec.

Vklop/Izklop telefona
1.
2.
3.

4.
5.

Prepričajte se, da je SIM kartica v telefonu in,
da je baterija napolnjena.
2-3 sekunde držite rdečo tipko, da se telefon
prižge.
Če je vklopljena PIN koda, vas bo telefon po
njej vprašal. Kodo vtipkajte in potrdite z »V
redu« (leva menijska tipka).
Izberite jezik in potrdite izbiro z »V redu« (leva
menijska tipka).
Za izklop telefona držite rdečo tipko 2-3
sekunde.

Opomba: Če iz telefona odstranite baterijo, se čas
in datum ponastavita.
Koda naprave:
Uporaba te kode pomaga zaščiti vaš aparat. Pred
nastavljena koda telefona: 0000
PIN koda:
PIN kodo prejmete zraven SIM kartice, s strani
vašega operaterja.
Zaklenjen zaslon
S pritiskom na rdečo tipko zaklenete zaslon, da ne
pride do neželenega tipkanja po tipkovnici.
Za odklepanje zaslona pritisnite »Odkleni«, (leva
menijska tipka) in v roku 2 sekund rdečo tipko.
Na zaklenjenem zaslonu se na klic lahko javite s
pritiskom na zeleno tipko. Če boste klic prekinili ali
pa zavrnili, bo zaslon avtomatsko spet zaklenjen.
1.
Dodatne
možnosti:
Avtomatsko
zaklepanje zaslona Glejte pod »Meni >
Nastavitve > Varnostne nastavitve«.
Svetilka
V stanju pripravljenosti pridržite OK tipko za
vklop/izklop svetilke.

Ozadje
Spremenite lahko ozadje zaslona:
V meniju izberete »Nastavitve > Nastavitve
telefona > Nastavitve zaslona > Ozadje«.
Premikanje znotraj menijev
V stanju pripravljenosti pritisnite tipko »Meni« (leva
menijska tipka) ali tipko »OK«, za dostop do
menija.
Za izhod iz trenutne izbire znotraj menija pritisnite
tipko »Nazaj« (desna menijska tipka).
Če želite meni v celoti zapustiti in se vrniti na
domači zaslon, pritisnite rdečo tipko.
Dodeljene tipke
Za hiter dostop do določenih funkcij telefona, ki jih
uporabljate bolj pogosto, lahko uporabite bližnjice
na hitrih tipkah.
Izberite Meni »Nastavitve > Nastavitve telefona >
Smerne tipke.
Izberite funkcije, ki jih želite uporabljati na štirih
smernih tipkah, ki so vam na razpolago iz
seznama.
Klicanje
V stanju pripravljenosti vpišite celotno številko.
2.
Za klicanje pritisnite zeleno tipko.
Opomba: Če uporabljate dve SIM kartici izberite
tisto iz katere želite klicati.
1.

3.

Za prekinitev klica pritisnite »rdečo tipko«

Sprejemanje klicev
1.
2.

Za sprejem klica pritisnite »zeleno tipko«.
Za prekinitev klica pritisnite »rdečo tipko«.

Zadnji klici
Če v stanju pripravljenosti pritisnete »zeleno
tipko«, se vam izpiše seznam zadnjih klicanih,
prejetih in zgrešenih klicev.
S premikanjem gor/dol se lahko postavite na
željeno številko. S tipko »OK« si lahko pogledate
podrobnosti izbranega klica, z »zeleno tipko« pa
lahko na izbrano številko pokličete.
Hitro klicanje
1. Izberite Meni, Imenik in pritisnite OK
2. Pritisnite Možnosti
3. Izberite Nastavitve imenika in pritisnite OK
4. Izberite Hitro klicanje in pritisnite OK
Hitro klicanje lahko vklopite ali izklopite.
Nastavitev številk:
Nastavite lahko do 8 številk (2-9).
1. Izberite Nastavi številke in pritisnite OK.
2. Izberite željeno številko (2-9) in pritisnite Uredi
3. Iz imenika izberite željeno ime in kliknite OK
(željeno ime morate pred tem shraniti med
stike).

V stanju pripravljenosti držite izbrano številko 2-3
sekunde (2-9) in telefon bo klical dodeljeno
številko.
Slušalke/Bluetooth način
Če so s telefonom povezane slušalke (lahko preko
Bluetooth tehnologije), se lahko na klic javite s
klikom na tipko na slušalkah.
Bluetooth
Izberite Meni, Nastavitve in pritisnite OK
Izberite povezovanje in pritisnite OK
3.
Izberite Bluetooth in pritisnite OK
Z Bluetoothom lahko povežete vaš telefon s
kompatibilno Bluetooth napravo.
Iskanje Bluetooth naprav
1. Izberite Moja naprava in pritisnite OK
2. Izberite Išči nove naprave in pritisnite OK.
3. Izberite željeno napravo in pritisnite Poveži.
4. Po povezavi je potrebno vnesti Geslo.
5. Geslo potrdite z OK.
1.
2.

Nastavitve glasnosti
Med klicem ali med poslušanjem radija pritisnite
tipki za gor/dol, za spreminjanje glasnosti.
Nastavitve zvonjenja
4.
6.

V meniju izberite Nastavitve in nato Profili.
5.
Izberite željeni profil.
Izberite Možnosti in prilagodi ter nato
spremenite način zvonjenja.

Za uporabo drugega profila, le-tega izberite iz
seznama.
Dve SIM kartici
V meniju izberite Nastavitve
2.
Izberite Dual SIM nastavitve
Če uporabljate dve SIM kartici, juh lahko aktivirate
ali pa deaktivirate.
1.

Glasovna pošta
Glasovna pošta je storitev, ki jo omogoča vaš
operater. Ko prejmete novo glasovno sporočilo, se
na vašem telefonu pokaže sporočilo.
V meniju izberite Sporočila in pritisnite OK
Izberite Strežnik za glasovna sporočila in
pritisnite OK
3.
Izberite 1. <Prazno> in pritisnite
Možnosti.
4.
Izberite Uredi in pritisnite OK
5.
Vpišite ime in številko vaše glasovne
pošte.
6.
V stanju pripravljenosti: Držite številko 1
in vaš telefon bo poklical številko vaše glasovne
pošte.
Opomba: Za več informacij in številko telefonskega
predala, se obrnite na operaterja.
1.
2.

GLAVNI MENI
Imenik
Dodaj nov stik
1. V stanju pripravljenosti pritisnite »desno
menijsko tipko«
2. Izberite »Dodaj nov stik«
3. Izberite način shranjevanja
4. Vpišite podatke o stiku
5. Pritisnite »Možnosti« in »Shrani« za dodajanje
novega kontakta
Sporočila
Napiši sporočilo
1. V meniju izberite »Sporočila« in nato »Napiši
sporočilo«
2. Izberite med SMS ali MMS.
3. Vpišite sporočilo.
4. Pritisnite »Možnosti« in »Pošlji« ter dodajte
prejemnika
5. Za pošiljanje pritisnite OK.
Opomba: Če uporabljate dve SIM kartici izberite
tisto, ki jo želite uporabljati.
Način vnosa: Med pisanjem pritisnite “#”, da
spremenite način vnosa:, ABC, abc, 123.
Vstavi simbol:
Pritisnite „*“ in se premaknite do simbola, ki ga
želite ter pritisnite OK.

Pošiljanje in prejemanje MMS
S funkcijo MMS lahko poleg teksta pošiljate tudi
slike ali glasovne datoteke.
Pred prejemanjem ali pošiljanjem MMS sporočil je
potrebno urediti nastavitve.
1.
V
meniju
izberite
»Nastavitve«
in
»Povezovanje« ter »Podatkovni računi«
Izberite nastavitve svojega omrežnega operaterja.
Če imena operaterja ne najdete ga je potrebno
dodati. Za več informacij kontaktirajte vašega
operaterja.
Opomba: Če uporabljate MMS za pošiljanje
sporočil, boste potrebovali spominsko kartico.
Zgodovina klicev
V meniju izberite »Zgodovina klicev«. Beležijo se
klicani, prejeti in zgrešeni klici.
Koledar
V meniju izberite »Koledar«
Z navigacijskimi tipkami se premikate po različnih
dnevih.
Vnesete lahko dogodek (opomnik).

Kamera
V meniju izberite »Kamera«, da se le-ta vklopi.
Za ležeči način obrnite telefon.
Nastavite kamero in pritisnite OK za sikanje.
Pomembno: Pred fotografiranjem mora biti v
telefon vstavljena spominska kartica (Micro SD
kartica do 16 GB).
Galerija:
Pregledujte shranjene fotografije (v .jpg formatu).
Slike lahko prejemate in pošiljate preko Bluetootha:
1. V meniju izberite »Galerija«
2.
Pritisnite »Možnosti« in izberite »Poglej«
Dodatki
Alarm
1. V meniju izberite »Dodatki«
2. Izberite Alarm in pritisnite OK
Nastavite lahko do 5 alarmov.
Opravila
1. V meniju izberite »Dodatki«
2.
Izberite Opravila in pritisnite OK
Tu si lahko zabeležite opravila.
Dodajanje opravil:
Pritisnite »Možnosti« in izberite »Dodaj«.
Vpišite željeno besedilo.

Za shranjevanje pritisnite »Možnosti« in »Shrani«.
Kalkulator
1 V meniju izberite »Dodatki«
2. Izberite Kalkulator in pritisnite OK
S to funkcijo lahko vaš telefon uporabljate kot
kalkulator, ki lahko izvaja osnovne matematične
funkcije.
FM-Radio
1. V telefon priklopite micro USB slušalke.
2. V meniju izberite »Dodatki« - FM radio.
3. Za vklop pritisnite OK.
4. Poiščite radijske postaje – radio avtomatsko
poišče in shrani dosegljive postaje.
Opomba: Z “*” ali “#” lahko nastavite glasnost
Svetilka
Tu lahko vklopite/izklopite svetilko.
Svetovna ura
1. V meniju izberite »Dodatki« in pritisnite OK
2.
Izberite »Svetovna ura« in pritisnite OK
Tu lahko pregledujete glavna mesta in njihov
trenutni čas.

Upravitelj datotek
V meniju izberite »Upravitelj datotek«
Upravitelja datotek lahko uporabljate za urejanje
datotek, ki ste jih shranili na spominsko kartico.
Nastavitve
1.

V meniju izberite »Nastavitve«

Tu lahko urejate različne nastavitve telefona.
Na voljo so naslednje nastavitve:
 Profili (Nastavitve zvonjenja)
 Nastavitve telefona (Čas, Jezik, Zaslon, itd.)
 Varnostne nastavitve (PIN / koda telefona “)
 Omrežne nastavitve (izbira omrežja)
 Dual SIM nastavitve
 Povezovanje (Bluetooth / MMS)
 Klicne nastavitve
 Povrnitev na tovarniške nastavitve
Kopiranje slik na računalnik
Z micro USB kablom povežite telefon z
računalnikom.
Na telefonu se pojavi meni – Izberite »skupna
shramba« in pritisnite OK”
Računalnik bo zaznal telefon kot odstranljivo
napravo.
Z Windows Explorer-jem, lahko slike urejate ali pa
jih shranite na računalnik.
Opomba: Slike se v telefonu nahajajo v galeriji.

Izgled menija
1.

Imenik
Dodaj nov stik
2. Sporočila
1. Napiši sporočilo
2. Prejeto
3. Osnutki
4. V pošiljanju
5. Poslano
6. Nastavitve
sporočil
3. Zgodovina klicev
1. Neodgovorjeni
klici
2. Odhodni klici
3. Dohodni klici
4. Izbris dnevnika
klicev
5. Trajanje klicev
4. Koledar
5. Kamera
1.

6.
7.

Galerija
Dodatki
1. Alarm
2. Opravila
3. Kalkulator
4. Radio FM
5. Svetilka
6. Svetovna ura
7. Pomoč
8. Upravitelj datotek
9. Nastavitve
1. Profili
2. Nastavitve
telefona
3. Varnostne
nastavitve
4. Omrežne
nastavitve
5. Dual SIM
nastavitve
6. Povezovanje
7. Klicne nastavitve
8. Povrnitev na
tovarniške
nastavitve

Specifikacije:
Omrežje - Dual Band: GSM 900/1800
Baterija:

Li-ion 3.7V - 950mAh

Dimenzije:

134x57x8.75

Stanje pripravljenosti: < 120 ur*
Čas pogovora:

< 350 minut*

*Razlika v času delovanja je odvisna od SIM kartice,
omrežja, nastavitev, načina uporabe in vpliva okolja.
Pogosta vprašanja
Telefona ni mogoče vklopiti
Ko je baterija skoraj izpraznjena lahko to vpliva na
delovanje telefona. Pred uporabo napolnite
baterijo.
Ni možno klicati
Preverite če ste nastavili zaporo klice. V tem
primeru, jo za nadaljnje klicanje, izklopite.
Moj dohodni klic se pojavi na drugem telefonu
Preverite, če imate nastavljeno posredovanje
klicev. Če je vklopljeno se vam klici posredujejo na
izbrano številko.

Kako uporabim spominsko kartico?
C350 podpira SD micro kartice do 16GB.
Za uporabo sledite navodilom:
1. Na začetnem zaslonu pritisnite tipko za
kamero in nato levo menijsko tipko (Možnosti)
2. Izberite »Pomnilnik« in potrdite z OK
3. Izberite "Spominska kartica" in potrdite z OK
4. Od tega trenutka dalje se bodo slike
shranjevale na spominsko kartico v mapo
»Slike«".
Sporočilo o napaki
Prosim vstavite SIM kartico
Preverite, da je SIM kartica vstavljena. Če je
vstavljena, s suho krpo očistite zlat kontakt. V
primeru, da telefon še vedno ne deluje, se obrnite
na svojega operaterja.
Ni storitve
V primeru, da ste na območju, ki ga ne pokriva
signal vašega operaterja, vam na telefonu piše »Ni
storitve«. V tem primeru se postavite na območje,
kjer signal je (bližje oknu, odprta površina, itd.)
Samo klic v sili
Ko ste izven svojega omrežja, še vedno pa na
dosegu drugih omrežji je možen le klic v sili.
Neveljavna SIM kartica

Vaša SIM kartica je zaklenjena ali pa ima napako.
Vstavite pravo SIM ali pa kontaktirajte vašega
operaterja.
Vnesite kodo PUK
Če trikrat vpišete napačno kodo PIN, se le-ta
zablokira, telefon pa zahteva kodo PUK. Za
informacije o tej kodi kontaktirajte svojega
operaterja. Če sedemkrat vpišete napačno kodo
PUK se SIM kartica blokira in boste potrebovali
novo. Tudi v tem primeru se obrnite na svojega
operaterja.
Pošiljanje sporočila ni uspelo
Preverite številko SMS centra:
“Sporočila – Nastavitve sporočil – SMS – SIM –
Nastavitve profila – Profil1 –Nastavitve profila –
Uredi – Številka SMS centra”
Opomba: Številko SMS centra dobite pri svojem
operaterju.
Pošiljanje MMS neuspešno
Preverite nastavitve MMS:
“Nastavitve - Povezovanje – Podatkovni računi”.
Opomba: Za nastavitve MMS se obrnite na
svojega operaterja.
Zaslon je črn
Preverite stanje baterije in jo napolnite.

Simbol prečrtanega smetnjaka
Ta simbol se pojavlja na napravi, bateriji,
dokumentaciji, ali pakiranju in opozarja, da morajo
biti vse elektronske naprave in baterije zavržene
posebej, v za to primernih ustanovah. Ne zavrzite
teh izdelkov med običajne, nerazvrščene domače
odpadke.

Izjava o odgovornosti:
 Bea-fon Mobile GmbH ne prevzema nobene
odgovornosti
za
katerekoli
relevantne,
neposredne, posebne, ponesrečene, ali
neizogibljive poškodbe, povzročene med
uporabo tega izdelka, vključno s poškodbami,
katerih verjetnost je bila predvidena, ali
nepredvidena.


Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za
izgube, ki nastanejo pri naravnih nesrečah (npr.
potres, poplava, ipd.), ali pri kakršnihkoli
nesrečah
(vključno z namensko, ali
nenamensko napačno uporabo), ki so izven
našega vpliva.

Informacije
SL140 distributer Bea-fon
Za več informacij obiščite domačo stran:
www.beafon.com ali stopite v stik z nami:
support@beafon.com
Naslov
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

