Navodila za uporabo
SL160

Splošne informacije
Čestitamo vam za nakup vašega telefona
Bea-fon SL160!
Prosimo, preberite ta navodila pred prvo
uporabo telefona za lažjo uporabo
naprave. Ne prevzemamo odgovornosti za
kakršnokoli škodo, ki je nastala kot
posledica nerazumevanja in napačne
uporabe teh navodil.
Ves čas delamo na izboljšavi naših
izdelkov in storitev, zato si pridržujemo
pravico, da spremenimo opise strojne in
programske opreme telefona, pa tudi teh
navodil, brez vnaprejšnjega opozorila
uporabnika.
Ta navodila niso namenjena potrditvi
uporabe kakršnihkoli dodatkov, temveč
boljši uporabi telefona. Vse fotografije v
temu dokumentu so simbolne. Obstaja
lahko manjša razlika med
prikazom
zaslona/tipk/telefona v navodilih in tistim
na vaši napravi. Upoštevajte izgled
telefona. Za več informacij se obrnite na
upravitelja vašega mobilnega omrežja.
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Preverite, če so vsi spodaj našteti elementi
priloženi telefonu. Če najdete okvaro, ali
manjkajoč del, nemudoma stopite v stik s
prodajalcem, pri katerem ste kupili
napravo.

Vsebina kompleta:
•
•
•
•
•

1 telefon (SL160)
1 namizni napajalnik (SL160)
1 potovalni napajalnik (SL160)
1 baterija (SL160)
Navodila za uporabo (SL160)
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Splošne informacije
V kolikor želite navodila v elektronski obliki
se obrnite na uvoznika.
Pojdite na: www.emonagram.si

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 in preprečuje
uporabo kartice s strani nepooblaščenih
oseb. PIN kodo lahko
aktivirate/dezaktivirate, ali pa
spremenite.
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Kazalo
Splošne informacijeFehler! Textmarke
nicht definiert.
Koda naprave: ...... Fehler! Textmarke
nicht definiert.
PIN koda:........................................4
KazaloFehler!
Textmarke
nicht
definiert.
Vaša napravaFehler! Textmarke nicht
definiert.
ZačetekFehler!
Textmarke
nicht
definiert.
Kaj je SIM kartica? Fehler! Textmarke
nicht definiert.
Vstavljanje SIM kartice in Micro SD
kartice .......................................... 12
Vstavljanje baterijeFehler! Textmarke
nicht definiert.
Polnjenje baterije .. Fehler! Textmarke
nicht definiert.
Vklop/izklop telefona ...................... 16
Stanje pripravljenosti ..................... 16
Zaslon (Stanje pripravljenosti) ......... 17
Ikone.......... Fehler! Textmarke nicht
definiert.
Povezava s slušalkami (Bluetooth)
.. Fehler! Textmarke nicht definiert.
Dostop do menija ........................... 20
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Zaklenjen zaslon ... Fehler! Textmarke
nicht definiert.
Možnosti klicanjaFehler!
Textmarke
nicht definiert.
Klicanje....... Fehler! Textmarke nicht
definiert.
Klicanje stika iz imenika .......... Fehler!
Textmarke nicht definiert.
Klicanje iz slikovnih stikov ....... Fehler!
Textmarke nicht definiert.
Dodajanje slikovnih stikov ....... Fehler!
Textmarke nicht definiert.
Sprejemanje klicev Fehler! Textmarke
nicht definiert.
Med klicem .. Fehler! Textmarke nicht
definiert.
Prostoročno . Fehler! Textmarke nicht
definiert.
MeniFehler! Textmarke nicht definiert.
Imenik ............................................. 28
Dostop do imenika ......................... 28
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Urejanje stika ................................ 29
Hitro klicanje ................................. 29
Direktno klicanje številk M1 M2 ........ 30
Sporočila .......................................... 31
Pisanje sporočil .............................. 31
Vnos besedila ................................ 31
Prejeto.......................................... 32
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V pošiljanju ................................... 33
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Koledar ......................................... 38
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SOS številka .................................. 48
SOS SMS ...................................... 48
Nastavitve telefona ........................ 48
Čas in datumFehler! Textmarke nicht
definiert.
Jezik ............................................. 49
Prednostna metoda vnosa ............... 49
LCD osvetlitev ............................... 49
Nastavitve klicev ............................ 49
ID klicatelja ................................... 49
Nastavitve omrežja ........................ 50
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Varnost telefona ............................ 52
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Odpravljanje težav ............................ 55
Baterija ............................................ 58
Telefon ............................................ 60
Za vašo varnost ................................ 62
Informacije o skladnosti (SAR): ....... 68
Izjava o skladnosti: ........................ 69
Izjava o odgovornosti: ............ Fehler!
Textmarke nicht definiert.
Več informacij ................................ 69
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Naslov ........ Fehler! Textmarke nicht
definiert.
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Vaša naprava

1
2

3

4

Meni tipka, levo Dostop do menija
v stanju pripravljenosti
Zelena klicna tipka/Zgodovina
klicev
Dostop do zgodovine klicev
Hitro klicanje M1
Dodatna funkcija: Za premikanje v
levo
* Tipka
V stanju pripravljenosti nekaj
sekund držite tipko za
odklep/zaklep telefona
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5
6

7
8

9

10

11

12
13
14
15

Pritisnite tipko za vnos naslednjih
simbolov: */+/P/W.
Zvočnik
Navigacijska tipka (2-smerna):
Gor: bližnjica do Sporočil;
Dol:
Bližnjica do slikovnih stikov;
Meni tipka, desno Dostop do
imenika
Rdeča tipka Vklop/izklop telefona
(tipko nekaj sekund držite),
končanje klica
Hitro klicanje M2
Dodatna funkcija: Za premikanje v
desno
Hitri dostop do kamere
Dodatna funkcija: Urejanje
prostoročnega načina med klicem
# Tipka
Držite nekaj sekund za
vklop/izklop tihega načina
Med pisanjem; spremenite način
vnosa
LED - svetilka,
Pritisnite in držite za vklop/izklop
Polifonični zvočniki
Leča kamere
SOS tipka
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16
17
18

Tipka za povečanje glasnosti
Tipka za zmanjšanje glasnosti
Micro USB odprtina za polnjenje
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Začetek
Kaj je SIM kartica
SIM kartica je kartica, ki vam jo dodeli vaš
operater. Ta vam dodeli tudi telefonsko
številko, ki je povezana na vašo SIM
kartico in ko je le ta aktivirana jo lahko
vstavite v telefon ter začnete izvajati klice.

Vstavljanje SIM kartice in Micro
SD kartice
1. Poskrbite, da je telefon izklopljen in
izključite polnilec.
2. Pokrov baterije odstranite tako, da z
nohtom privzdignete pokrov s
pomočjo reže na spodnji levi strani.
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Če je baterija že vstavljena jo odstranite.
1. Na voljo sta dve reži za kartice: Leva
za SIM kartico in desna za Micro SD
kartico
2. SIM kartico previdno vstavite v režo
za SIM kartico.
3. Pazite, da bo zlat kontakt obrnjen
navzdol, odrezan vogal SIM kartice pa
obrnjen levo.
4. Za odklepanje držala, le-tega
podrsajte navzdol.
5. Držalo odprite in nežno vstavite Micro
SD kartico v režo za Micro SD kartico.
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6. Držalo zaprite in ga potisnite nazaj, za
zaklep.

SD card
SIM card

Vstavljanje baterije
1. Baterijo vstavite tako, da se zlati
kontakti baterije stikajo s kontakti v
ležišču baterije.
2. Na drugem delu baterije pritisnite, da
se le-ta poravna v ležišče.
3. Pritisnite pokrov baterije tako, da ga
poravnate na pravo mesto in zaslišite
klik.

Polnjenje baterije
Obstajata dva načina za polnjenje SL160
baterije:
A. Namizno polnjenje
B. Potovalno polnjenje
1. Vklopite polnilec v vhod za polnjenje.
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2. Drugi konec polnilca vklopite v
električno vtičnico.

3. Polnjenje do popolne
napolnitve lahko traja
tudi do nekaj ur. Kadar
je aparat popolnoma
izklopljen lahko po
vklopu polnilca traja nekaj sekund, da
se na zaslonu pokaže ikona polnjenja.
4. Kadar je telefon vklopljen se polnjenje
prikazuje na ikoni baterije. Ko je
telefon napolnjen se polnjenje na
ikoni za baterijo ustavi.
5. Odklopite polnilec iz elektrike in iz
telefona .
Opomba: Pred prvo uporabo telefona
polnite baterijo vsaj 12 ur.
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Vklop/izklop telefona:
Poskrbite, da je SIM kartica vstavljena in
baterija napolnjena.
1. Pritisnite in držite rdečo tipko
2-3 sekunde za vklop telefona.
2. Če je PIN koda vklopljena, jo bo
telefon zahteval, zato jo vpišite in
potrdite z V redu (leva menijska
tipka).
3. Izberite jezik in potrdite z V redu
(leva menijska tipka).
Pritisnite in držite rdečo tipko
2-3 sekunde za izklop telefona.
Brez SIM kartice lahko kličete le klic v sili.
Opomba:
V primeru, da 3-krat narobe vtipkate PIN
kodo, bo telefon zahteval vpis PUK kode,
ki ste jo prejeli skupaj s SIM kartico.

Stanje pripravljenosti
Če telefona kratek čas ne uporabljate gre
le-ta avtomatsko v stanje pripravljenosti.
Za izhod iz tega načina pritisnite
katerokoli tipko. V stanju pripravljenosti
lahko odgovorite na klic.
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Zaslon (Stanje pripravljenosti)
1

2

3

4
5
6
1.
3.
5.
7.

7

Moč signala
Stanje baterije
Datum
Imenik

2. Ikone
4. Čas
6. Meni
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Ikone
Moč signala
Vertikalne črte kažejo moč
povezave z omrežjem. SIM
kartica prejema signal.
Nova sporočila
Ta ikona prikazuje, da ste prejeli
novo sporočilo.
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 in način vibriranja
Vibriranje in zvonjenje
Preusmeritev klicev
Ta ikona se pojavi kadar
brezpogojno preusmerite vse
klice.
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R

Alarm
Prikazuje, da je bil vključen
alarm.
Bluetooth
Ikona prikazuje, da je Bluetooth
aktiven.
Gostovanje
Ikona se pojavi kadar je telefon v
gostovanju. SIM kartica je v
gostovanju. Opomba: uporaba
telefona v gostovanju lahko
povzroči dodatne stroške.
Stanje baterije
Ikona se spreminja skladno s
preostalo kapaciteto baterije:
,

,

,

Povezava s slušalkami
(Bluetooth)
Če so s telefonom povezane slušalke
(lahko tudi preko Bluetooth tehnologije)
se lahko na klic javite s pritiskom na
tipko, ki se nahaja na slušalkah.
Opomba: Telefon ima 3.5mm režo za
slušalke, ki niso del prodajnega paketa.
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Dostop do menija
Na osnovnem zaslonu pritisnite levo
menijsko tipko ( ) za vstop v glavni
meni in desno menijsko tipko za pregled
Imenika.
Pritisnite puščico navzgor za dostop do
Sporočil in puščico navzdol za dostop do
Slikovnih stikov.
V nekaterih menijih lahko za premikanje
levo in desno uporabljate tipki M1 in M2.

Zaklenjen zaslon
Da bi se izognili nezavednemu tipkanju,
pritisnite in držite “*” tipko za
zaklepanje/odklepanje tipkovnice.
Klice boste lahko še vedno sprejeli z
zeleno tipko. Ko boste s klicem končali,
se bo tipkovnica ponovno zaklenila.
Dodatne funkcije:
Avtomatično zaklepanje zaslona; glej
meni:
Nastavitve – Nastavitve telefona - Auto.
zaklepanje zaslona
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Možnosti klicanja
Klicanje
1. Če želite klicati, vnesite telefonsko
številko v celoti in pritisnite zeleno
tipko. Za mednarodne klice lahko
vnesete »+« tako, da dvakrat
pritisnete na »«, potem pa vpišete
kodo države in telefonsko številko
brez začetne ničle.
2. Če ste vnesli napačno številko
pritisnite Izbriši za izbris znaka, ki se
nahaja levo od utripajoče kazalke
3. Za klicanje pritisnite zeleno tipko.

Klicanje stika iz imenika
Za klicanje lahko uporabite tudi telefonski
imenik, če imate v njem shranjene stike.
1. Za dostop do imenika, v stanju
pripravljenosti, pritisnite desno
menijsko tipko.
2. Pomaknite se gor/dol do osebe, ki jo
želite poklicati.
3. Za klicanje izbrane osebe pritisnite
zeleno tipko.
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4. Če želite preklicati poskus klica ali
zaključiti aktiven klic pritisnite rdečo
tipko.

Klicanje iz slikovnih stikov
Na privzetem zaslonu pritisnite tipko s
puščico navzdol.
Tu lahko izbirate med največ osmimi
slikovnimi stiki. S puščicama se
premaknite do željenega stika in pritisnite
tipko za klicanje (zelena tipka).
Fotografijo lahko izbranemu stiku dodate
po naslednjih korakih:

Dodajanje slikovnih stikov
1. Za dostop do slikovnih stikov pritisnite
tipko s puščico navzdol.
2. S puščicama gor/dol se premikate po
imeniku.
3. Za urejanje slikovnega stika pritisnite
levo menijsko tipko in izberite Uredi
ter potrdite z levo menijsko tipko (V
redu).
4. V prvo vrstico vnesite ime.
5. V drugo vrstico vnesite telefonsko
številko.
6. V tretji vrstici (slika stika), pritisnite
levo menijsko tipko “Možnosti – V
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redu” in dodajte fotografijo; izbirate
lahko med naslednjimi možnostmi:
a. Iz kamere: Fotografirajte in sliko
uporabite direktno.
b. Izberi iz datoteke: Izberite med
slikami, ki ste jih predhodno
shranili na vaš aparat.
7. Ko ste slikovni stik uredili, pritisnite
levo menijsko tipko (Možnosti),
izberite “Shrani” in potrdite z levo
menijsko tipko (V redu).
Pomembno: Za shranjevanje
fotografij uporabite spominsko
kartico (Micro SD do 16 GB).
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Sprejemanje klicev
Kadar prejmete dohodni klic, telefon
zazvoni in/ali vibrira in pokaže telefonsko
številko, ali ime klicatelja.
1. Za sprejem klica pritisnite zeleno
tipko ali V redu.
2. Za zavrnitev prejetega klica pritisnite
rdečo tipko.
3. Uporabite lahko tudi Menijsko tipko za
utišanje zvonjenja ob klicu.

Med klicanjem
Za dostop do spodnjih možnosti, med
klicem pritisnite tipko Možnosti:
Zadrži*:
Zadrži trenutni klic.
Končaj trenutni klic*:
Končaj klic.
Imenik:
Odpre telefonski imenik.
Zgodovina klicev:
Odpre dnevnik klicev
Sporočila:
Odpre sporočila.
Utišaj:
De/aktivira mikrofon
Glasnost:
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Nastavite glasnost med klicem.
Opomba: Možnosti označene z * mora
omogočiti vaša SIM kartica. Za več
informacij se obrnite na svojega
operaterja.

Prostoročno
Med klicem lahko
pritisnete tipko za vklop
prostoročnega
telefoniranja. Za izklop te možnosti, tipko
pritisnite ponovno.
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Meni
1.

Imenik
Stiki:
Dodaj nov stik
Hitro klicanje
Tipki za hitri
klic
5. Nastavitve
2. Sporočila
1. Napiši SMS
2. Prejeto
3. V pošiljanju
4. Osnutki
5. Poslana
sporočila
6. Izbriši
sporočila
7. Nastavitve
3. Klici
1. Neodgovorjeni
klici
2. Odhodni klici
3. Dohodni klici
4. Vsi klici
5. Izbriši klice
1.
2.
3.
4.

4.

Organizator
1. Alarm
2. Koledar
3. Opravila
4. Kalkulator
5. Svetilka
6. Dodatno
5. Multimedia
1. Kamera
2. Galerija
3. FM radio
4. Upravitelj
datotek
6. Nastavitve
1. Nastavitve
zvonjenja
2. Nastavitve
tipke SOS
3. Nastavitve
telefona
4. Nastavitve
klicev
5. Omrežne
nastavitve
6. Varnostne
nastavitve
7. Povezovanje
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8.
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Povrnitev na
tovarniške
nastavitve

Imenik
Imena in številke lahko shranjujete v
Internem imeniku (do 200 imen) in na SIM
kartici (število odvisno od SIM, največ do
250).

Dostop do imenika
Za dostop sta na voljo dve možnosti:
1. V stanju pripravljenosti pritisnite
desno menijsko tipko
2. Ali pa v stanju pripravljenosti
pritisnite levo menijsko tipko in
izberite Imenik ter potrdite z levo
menijsko tipko (V redu)
Opomba:
Prikazuje kontakt shranjen
na SIM kartici.
Prikazuje kontakt
shranjen v telefonu.

Dodajanje novega stika
1.

Izberite Dodaj nov stik iz menija
Imenika.
2. Izberite mesto shranjevanja: SIM
kartica ali Telefon.
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Shranjevanje na SIM: Tu lahko shranite
le Ime in Mobilno številko.
3. Shranjevanje na telefonu: Shranite
lahko Ime, Številko in vrsto zvonenja.
4. Nov stik shranite tako, da izberete
Možnosti in Shrani.

Urejanje stika
1. Izberite ime in pritisnite Možnosti nato
pa izberite Uredi in potrdite z V redu.
2. Uredite vnos in ga shranite tako, da
pritisnete Možnosti, izberete Shrani in
potrdite z V redu.

Hitro klicanje
1. Izberite Meni - Imenik in pritisnite V
redu
2. Izberite Hitro klicanje in pritisnite V
redu.
Možnost hitrega klicanja lahko
vklopite/izklopite .
Med številke za hitro klicanje lahko
shranite do 8 številk (2-9).
1. Izberite Nastavi številke in pritisnite V
redu.
2. Izberite željeno številko (2-9) in
pritisnite Možnosti.
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3. Izberite željeni kontakt iz Imenika in
pritisnite V redu (željena oseba mora
že biti shranjena med Stiki).
Za klic na hitro številko v stanju
pripravljenosti pritisnite in 2-3 sekunde
držite željno številko (2-9).

Direktno klicanje številk M1 M2
1. Izberite Meni, Imenik in pritisnite V
redu
2. Izberite Tipki za hitri klic in pritisnite V
redu
Tu lahko urejate M1 in M2 številki.
V stanju pripravljenosti pritisnite tipko M1
ali M2 za klic na eno izmed številk, ki ste
ju shranili.
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Sporočila
Telefon omogoča prejemanje in pošiljanje
Sporočil.

Pisanje sporočil
1. Izberite Meni, Sporočila in pritisnite V
redu
2. Izberite Napiši SMS in pritisnite V
redu

Vnos besedila
Na voljo so naslednje funkcije:
 Pritisnite 0 za presledek.
 Pritisnite * za posebne simbole, za
iskanje lahko uporabite “Puščici” in M1
ali M2 tipko
 Pritisnite M1 ali M2 za premik kazalke
levo ali desno.
 Pritisnite Desno menijsko tipko
(Izbriši), če želite črko izbrisati ali pa
jo držite, če želite izbrisati celotno
besedilo.
 Pritisnite # za izbero med velikimi in
malimi črkami
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Ko zaključite s pisanjem pritisnite
Možnosti in izberite Pošlji.
Prikaže se vam možnost dodajanja enega
ali več Kontaktov.
Število uporabljenih znakov se vam
prikazuje v zgornjem desnem kotu
zaslona.

Prejeto
1. Izberite Meni, Sporočila in pritisnite V
redu
2. Izberite Prejeto in pritisnite V redu
Tu lahko vidite prejeta ne/prebrana
Sporočila.
Glede na nastavitev načina telefon
vibrira, ali zvoni, ko prejmete novo
sporočilo, v stanju pripravljenosti pa
boste na zaslonu videli to

ikono.

Pri branju prejetega sporočila lahko
izberete možnosti:
Izbriši, Odgovori, Posreduj in Napredno
Opomba: Če v stanju pripravljenosti ikona za
novo sporočila utripa, je pomnilnik za sporočila
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poln. Izbrišite nekaj sporočil, da lahko ponovno
prejemate nova sporočila.

V pošiljanju
1. Izberite Meni, Sporočila in pritisnite V
redu
2. Izberite V pošiljanju in pritisnite V
redu
V mapi V pošiljanju so shranjena ne
poslana sporočila.

Osnutki
V Osnutkih se nahajajo vaša shranjena
sporočila.

Poslana sporočila
1. Izberite Meni, Sporočila in pritisnite V
redu
2. Izberite Poslana sporočila in pritisnite
V redu
Tu vidite sporočila, ki ste jih poslali. Na
voljo so naslednje možnosti:
Posreduj, Izbriši, in Napredno.
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Nastavitve
1. Izberite Meni, Sporočila in pritisnite V
redu
2. Izberite Nastavitve in pritisnite V redu

Nastavitve SMS
Tu lahko spreminjate SMS nastavitve. Na
voljo so:
Nastavitve profila:
Med drugim lahko tu nastavite številko
SMS centra (dobite pri vašem
operaterju).
Splošno nastavitve:
Vklop/izklop Poročila o dostavi, Poti za
odgovor Shranjevanje Poslanih sporočil.
Prednostni pomnilnik
Izberite SIM ali Telefon za shranjevanje.
Stanje pomnilnika:
Preverite napolnjenost pomnilnikov.
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Glasovna pošta
Glasovna pošta je storitev na strani
operaterja vašega omrežja. Za več
informacij
in
številko
telefonskega
predala, se obrnite na operaterja.
Ko prejmete novo glasovno sporočilo, se
na vašem telefonu pokaže sporočilo.
1. Izberite Meni, Sporočila in pritisnite V
redu
2. Izberite Nastavitve in pritisnite V redu
3. Izberite Glasovno pošto in pritisnite V
redu
4. Izberite 1. <Prazno> in pritisnite
Možnosti.
5. Izberite Izberi ali Uredi
6. Ob izbiri Uredi, vpišite ime in številko
vaše glasovne pošte.
V pripravljenosti: Pritisnite in držite
številko 1 za klic na številko, ki ste jo
shranili kot številko za glasovno pošto..
Opomba: Ta storitev mora biti podprta s
strani operaterja omrežja.
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Klici
Klici
1. Izberite Meni, Klici in pritisnite V redu
Telefon shranjuje številke Neodgovorjeni,
Dohodni, Odhodni in Vseh klicev.
Novejši klici se nahajajo na vrhu
seznama.
Če pritisnete Možnosti lahko izbirate med
naslednjim:
Klic, Poglej, Pošlji sporočilo in Izbriši.

Izbris zgodovine klicev:
Vse dnevnike klicev je možno izbrisati.
Možen je izbris posameznih klicev, če
želite izbrisati vse naštete, pa je možno
izbrati tudi Vsi klici.
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Organizator
Alarm
1. Izberite Meni, Organizator in pritisnite
V redu
2. Izberite Alarm in pritisnite V redu
Nastavite lahko največ 5 različnih
alarmov.
Za nastavitev alarma:
1. Izberite enega od alarmov in pritisnite
Uredi.
2. Uredi alarm: nastavite Vklop ali Izklop,
Čas, Dremanje, Ponavljanje, Glasnost
alarma, Zvok alarma in Tip opozorila.
3. Pritisnite Shrani, da shranite Alarm.
Kadar se vklopi alarm, ga lahko izklopite s
pritiskom na Stop. Če pritisnete Dremež,
alarm utihne in se ponovno vklopi čez 5
minut.
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Koledar
1. Izberite Meni, Organizator in pritisnite
V redu
2. Izberite Koledar in pritisnite V redu
Ko se prikaže koledar, se lahko po njem
premikate z smernimi tipkami.

Opravila
1.

Izberite Meni, Organizator in pritisnite
V redu
2. Izberite Opravila in pritisnite V redu
Če imate na seznamu že obstoječa
opravila, se lahko po njih pomikate s
puščicami gor / dol, da izberete opravilo ,
kjer imate možnosti: Pogled, Dodajanje,
Urejanje, Izbriši, Izbriši potekla, Izbriši
vse in Poglej nedokončane

Kalkulator
Ta žepni kalkulator vam omogoča
uporabo osnovnih matematičnih funkcij.
Funkcije:
Tipka
M1
M2

Funkcija
Množenje
Deljenje
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Puščica (gor)
Puščica (dol)
#
Leva menijska tipka
Desna menijska tipka

Seštevanje
Odštevanje
Decimalna
vejica
=
Izbriši

Svetilka
Tu lahko izklopite/vklopite svetilko

Dodatno
Ta možnost je odvisna od vašega
operaterja.

40

Multimedia
Kamera
Pritisnite Kamera!

Fotografiranje
Usmerite kamero proti željenemu objektu
in pritisnite na tipko »Kamera« za
fotografiranje. Fotografija se vam pokaže
na zaslonu in je avtomatsko shranjena.
Pomembno: Slike shranjujte na
spominsko kartico (Micro SD do 16
GB).
Uporabite “levo menijsko tipko” za
spreminjanje nastavitev:
Slike:
Preglejte shranjene fotografije (v .jpg
formatu). Slike lahko prejemate in
pošiljate preko Bluetootha.
Dodatne opcije se nahajajo pod Možnosti:
Prikaži, Pošlji, Uporabi, Preimenuj, Izbriši,
Uredi po, Shrani in Informacije o sliki.
Nastavitve kamere:
Nastavi, Ostrenje, Scenski načini, WB in
Časovni zamik.
Nastavitve slik:
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Izberete lahko Velikost slik in Kvaliteto
slik.
Shramba:
Izberite med: Telefon ali Spominska
kartica (če je na razpolago).
Povrni nastavitve:
Povrne tovarniške nastavitve.
V fotografskem načinu lahko dostopate
do:

Pregled slik
1. Izberite Meni, Multimedia in pritisnite
V redu
2. Izberite Galerija in pritisnite V redu
Pregledujte shranjene slike (v .jpg
formatu).
Pod Možnosti lahko izbirate med
naslednjimi točkami: Pokaži, Pošlji,
Uporabi, Preimenuj, Izbriši, Uredi po,
Shrani in informacije o sliki.

FM radio
3. Izberite Meni, Multimedia in pritisnite
v redu
4. Izberite FM radio in pritisnite V redu
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Tipka
M1
M2
Tipka za
povečanje
glasnosti+
Tipka za
zmanjšanje
glasnosti Številčnica

Funkcija
0.1 frekvenca naprej
0.1 frekvenca nazaj
Poviša glasnost

Zniža glasnost
Prikliče shranjene
kanale

V Možnosti lahko izbirate:
Izhod:
Zapri način radia.
Seznam kanalov:
Predvajajte, urejajte ali pa izbrišite
shranjene kanale.
Avtomatično iskanje:
Sestavi seznam vseh kanalov.
Ročno iskanje:
Ročno iskanje kanalov.
Nastavitve
Ta opcija vam omogoča predvajanje radia
v ozadju.
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Opomba:
Za boljši sprejem uporabite slušalke (niso
del prodajnega paketa).

Upravitelj datotek
1. Izberite Meni, Multimedia in pritisnite
V redu
2. Izberite Upravitelj datotek in pritisnite
V redu
Upravitelja datotek uporabite za urejanje
shranjenih datotek.
Odpri:
Za prikaz vsebine izbrane mape.
Nova mapa:
Za ustvarjanje nove mape.
Preimenuj:
Za preimenovanje mape.
Izbriši:
Za izbris mape.
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Kopiranje slik na računalnik
Za prenos slik na računalnik sledite
navodilom:
1. Z Micro USB priključkom povežite
telefon z računalnikom (ni del
prodajnega kompleta).
2. Na zaslonu telefona se vam prikaže
meni, kjer izberete “Skupna shramba”
in potrdite z “V redu”
3. Računalnik bo telefon prepoznal kot
odstranljiv medij.
4. Z uporabo Windows Explorerja, lahko
slike urejate ali pa jih prekopirate na
računalnik.
Opomba: Slike se nahajajo v mapi
“Slike”
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Nastavitve
Nastavitve zvonjenja
1. Izberite Meni, Nastavitve in pritisnite
V redu
2. Izberite Nastavitve zvonjenja in
pritisnite V redu
Izberete lahko sledeče možnosti:
Ton zvonjenja, Tip opozorila, Glasnost
zvonjenja,
Način
zvonjenja,
Zvok
sporočila, Glasnost sporočila, Zvok tipk,
Glasnost tipk.

Tihi način
Z vklopom tihega načina se utišajo vsi
alarmi in obvestila. Tihi način se lahko
uporablja npr. v kinu ali pa na sestanku.
Vklop/izklop tihega načina izvedemo s
pritiskom na »#« v stanju pripravljenosti.
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SOS
SOS funkcija je preprosta rešitev, ki
lahko rešuje življenja. Shranite lahko 5
SOS številk (sorodniki, sosedje, prijatelji,
reševalci …). Vnaprej nastavljene številke
bodo avtomatsko klicane po pritisku SOS
gumba na zadnji strani telefona (gumb je
potrebno držati vsaj 2 sekundi). Ko se
vklopi SOS klic, telefon začne oddajati
opozorilni zvok, tako da vas bodo lažje
našli.
Po pritisku na SOS gumb, bo telefon poslal
SOS SMS (v primeru, da so vpisane
mobilne številke in je SMS funkcija za SOS
omogočena) osebam, ki ste jih pred tem
nastavili in to v podanem zaporedju. (SOS
gumb deluje tudi v primeru, da je aparat
zaklenjen). Telefon
potem vklopi
prostoročno funkcijo na polni glasnosti in
prične s klicanjem. Po 19 sekundah
zvonjenja brez odgovora, telefon začne
klicati naslednjo številko na seznamu.
Pozor:
Prepričajte se, da izbrane številke
nimajo izbrane preusmeritve v
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telefonski predal prej kot v 20
sekundah.
Opomba:
Za preklic SOS klica pritisnite rdečo tipko
ali pa SOS gumb.
Če uporabljate predplačniško SIM kartico:
Vedno imejte na računu dovolj sredstev
za SOS klice, saj se klici na privatne SOS
številke zaračunajo.
Številko 112 lahko praviloma pokličete
tudi v omrežju izven omrežja vašega
operaterja.
Pozor: Če želite shraniti številke rešilca,
policije, gasilske brigade, ipd., kot SOS
številke, morate najprej od njih pridobiti
dovoljenje. Če jih pokličete pomotoma, je
odgovornost na vaši strani.
Pozor:
Med SOS klicem se prostoročni način
aktivira samodejno. Ne držite telefona
ob ušesu.
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SOS nastavitve
SOS
1. Izberite Meni, Nastavitve in pritisnite
V redu
2. Izberite SOS nastavitve in pritisnite V
redu
SOS alarm: Vklopite
ali
funkcijo tona SOS alarma.

Izklopite

SOS številke:
Nastavite in urejate lahko do pet SOS
telefonskih številk.
SOS sporočilo:
Uredite vsebino SOS sporočila, ki bo
poslano pri vklopu funkcije SOS.

Nastavitve telefona
1. Izberite Meni, Nastavitve in pritisnite V
redu
2. Izberite
Nastavitve
telefona
in
pritisnite V redu
Na voljo so naslednji elementi menija:

Čas in datum:
Nastavite Domače mesto in Čas in datum
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Jezik:
Tu lahko nastavite jezik telefona.

Način vnosa:
Izberete lahko način pisanja.

Samodejno zaklepanje tipk
Nastavite lahko zaklepanje tipkovnice po
določenem času od zadnje aktivnosti.

Ozadje:
Izberete lahko vašo najljubšo sliko za
ozadje namizja.

Svetlost:
Prilagajate lahko osvetlitev ozadja LCD
zaslona.

Nastavitve klicev
1. Izberite Meni, Nastavitve in pritisnite V
redu
2. Izberite Klicne nastavitve in pritisnite V
redu
Uporabite lahko naslednje nastavitve
(odvisno od vašega operaterja):

ID klicatelja:
Nastavite prikaz ID-ja klicatelja:
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Nastavljeno s strani omrežja
Skrij ID
Pošlji ID

Klic na čakanju:
Kadar aktivirate to storitev, vas telefon
opozori, če med klicem dobite še en klic.
Za sprejem čakajočega klica pritisnite V
redu. Prvi klic bo potem na čakanju. Za
zavrnitev klica na čakanju pritisnite rdečo
tipko.

Preusmeritev klica:
Nastavitev preusmeritev klica na drugo
številko, ali v predal. Izberite možnost, ki
vam ustreza. Hkrati je lahko aktivnih več
izbir.

Zapore klicev:
Storitev omogoča omejevanje dohodnih in
odhodnih klicev.

Čas klica - opomnik:
Nastavite si opozorilo o trajanju klica.

Nastavitve omrežja
1. Izberite Meni, Nastavitve in pritisnite V
redu
2. Izberite
Nastavitve
omrežja
in
pritisnite V redu
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Nastavitve v tem meniju so povezane z
operaterjem omrežja, zato za pomoč pri
nastavljanju stopite v kontakt z njim.
Če želite narediti prijavo v tuje omrežje, s
katerim vaš operater nima sklenjenega
dogovora o gostovanju, bo na telefonu
mogoč samo klic v sili.

Izbira omrežja:
Odvisno od vašega operaterja lahko
izbirate med naslednjimi nastavitvami:
Nastavite samodejni ali ročni način.

Varnostne nastavitve
1. Izberite Meni, Nastavitve in pritisnite V
redu
2. Izberite
Nastavitve
telefona
in
pritisnite V redu.
Izberete lahko sledeče nastavitve:

Zaklep SIM kartice:
Vklopite, ali Izklopite, spremenite PIN in
spremenite PIN2.
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Varnost telefona:
Aparat lahko zaklenete z geslom. Privzeto
geslo je: 0000.

Spremeni geslo:
Tu lahko spremenite geslo.

Povezovanje
1. Izberite Meni, Nastavitve in pritisnite V
redu
2. Izberite Povezovanje in pritisnite V
redu
Lahko se povezujete
podpirajo Bluetooth.

na

naprave,

Bluetooth:
Izberete lahko naslednje možnosti:

Bluetooth:
Bluetooth lahko Vklopite ali Izklopite.

Vidnost:
vidnost lahko Vklopite ali izklopite.
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ki

Moje naprave:
Seznam shranjenih naprav. Lahko jih tudi
dodate z možnostjo:
Iskanje nove
naprave.

Iskanje nove naprave:
Iskanje dosegljivih Bluetooth zvočnih
naprav. Če Bluetooth ni omogočen, ga
lahko vklopite s potrditev na gumb Da.

Iskanje naprav:
1. Pritisnite V redu, telefon bo pričel iskati
nove naprave.
2. Izberite naprave, ki jih želite povezati
in pritisnite Seznani.
3. Pri povezovanju na druge naprave
potrebujete geslo. Vnesite geslo in
pritisnite V redu.
4. Izberite napravo s seznama in
pritisnite Možnost. Vidite naslednje:
Poveži, Preimenuj, Izbriši in Izbriši vse.
Spremeni ime naprave:
Spremeni ime Bluetooth naprav.
Napredno:
Nastavite lahko: Zvočno pot, Pomnilnik in
preverite Moj naslov.
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Povrnitev na tovarniške
nastavitve
Za
povrnitev
nekaterih
menijskih
nastavitev na njihovo privzeto stanje.
Geslo je: 0000

Specifikacije:
Omrežje Dual
Band:
Baterija:
Dimenzije:
Stanje
pripravljenosti:
Čas pogovora:

GSM 900/1800
Li-ion 3.7V 600mAh
118x54.3x11 mm
do 160 ur*
do 220 minut*

*Razlika v času delovanja je odvisna od
SIM kartice, omrežja, nastavitev, načina
uporabe in vpliva okolja.
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Odpravljanje težav
Pri določenih težavah si lahko pomagate s
spodnjimi nasveti za splošne težave. Če
vam priročnik ne pomaga, se obrnite na
prodajalca, ali operaterja.

Telefona ni mogoče vklopiti:






Preverite, če je baterija pravilno
vstavljena.
Preverite, če je baterija prazna. Lahko
jo poskusite polniti 24 ur.
Zamenjajte baterijo.
V primeru, da ste trikrat napačno
vpisali PIN kodo, je SIM zaklenjen.
Vnesti morate PUK kodo, ki jo lahko
dobite pri operaterju.

SIM napake:





Je SIM umazana? Očistite kontakt.
Poskusite ponovno vstaviti SIM.
Če je SIM poškodovana, stopite v stik
z operaterjem.

Šibek signal, ali ni signala:


Možno je, da se nahajate na mestu,
kjer je slaba pokritost – tunel, klet.
Prestavite se in poskusite znova.
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Lahko se obrnete okrog, ali se
prestavite k oknu, če ste v zaprtem
prostoru.
Prosimo, stopite v stik s svojim
operaterjem, če še vedno ne dobite
dovolj močnega signala.

Slaba kvaliteta govora:





Šibek signal? Preverite sklop Šibek
signal, ali ni signala.
Preverite, če je baterija skoraj prazna.
Napolnite, ali zamenjajte baterijo.
Uporabite tipko Navzgor za zvišanje
glasnosti zvočnika med klicem.

Ni možno klicati:






Preverite, če ste vnesli pravo številko
in pritisnite zeleno tipko.
Preverite, če ste nastavili zaporo
klicev. Če je vklopljena, jo izklopite.
Preverite, če je sim kartica registrirana
v omrežje.
Če je SIM kartica predplačniška,
preverite, da imate zadostno stanje na
računu.

Ni možno prejeti klicev:



Je SIM kartica registrirana v omrežju?
Preverite, če je telefon prižgan.
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Preverite ikono signala. Če ga ni,
poglejte sklop: Šibek signal, ali ni
signala.
Če imate nastavljeno zaporo klicev, jo
prekličite.

Zaslon je temen:





Preverite, če je baterija prazna.
Napolnite in zamenjajte baterijo.
Nastavite drugo ozadje.
Vaš aparat je mogoče v stiku z vlago.
Poskrbite, da bo ostal suh.

PIN zaklenjen:


V primeru, da ste trikrat napačno
vpisali PIN kodo, je SIM zaklenjen.
Vnesti morate PUK kodo, ki jo lahko
dobite pri operaterju.

Nasvet: če noben nasvet ne pomaga, lahko preverite
spletno stran na www.beafon.com(v angleščini). Ne
odpirajte, ali popravljajte aparata brez profesionalne
pomoči.
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Baterija











Vaš telefon poganja baterija, ki jo je
možno polniti.
Polna kapaciteta baterije je lahko
izkoriščena šele po vsaj trikratnem
polnjenju
in
praznjenju
celotne
kapacitete. Baterija je zmožna na
stotine ciklov polnjenja in praznjenja,
vendar se bo sčasoma izrabila.
Če postaneta čas pogovorov in čas
stanja pripravljenosti vidno precej
krajša, je čas za zamenjavo baterije.
Uporabljajte samo baterije, ki so
potrjene s strani proizvajalca in polnite
telefon samo z originalnim polnilcem.
Izklopite polnilec, ko ni v uporabi. Ne
puščajte baterije priklopljene na
polnilec za več kot 10 dni, ker lahko
pretirano polnjenje skrajša njeno
življenjsko
dobo.
Če
napolnjene
baterije ne uporabljate, se bo sčasoma
spraznila.
Ekstremne temperature lahko vplivajo
na polnjenje baterije.
Baterijo
uporabljajte
samo
za
predviden namen.
Nikoli ne uporabljate poškodovane
baterije, ali polnilca.
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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.
Baterije ne puščajte na hladnih in
vročih prostorih, kot je recimo zaprt
avtomobil poleti/pozimi, ker se ji lahko
zmanjša življenjska doba. Priporočljivo
je, da je baterija na temperaturi med
15°C in 25°C. Pri temperaturah pod
ničlo
lahko
pride
do
posebej
omejenega delovanja baterije.
Baterija ne sme priti v stik z ognjem.
Baterijo zavrzite samo v skladu z
lokalnimi zakoni (recikliranje).
Baterije ne zavrzite med običajnimi
odpadki.
Ne polnite telefona, če v njem ni
vstavljene baterije.
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Telefon
Vaš telefon naj bo skrbno obravnavan, ker
je produkt naprednega oblikovanja in
izdelave.
Upoštevanje spodnjih predlogov vam bo
pomagalo pri izpolnjevanju garancijskih
obveznosti, pa tudi pri uporabi izdelka za
več brezskrbnih let.









Hranite telefon in njegove dele izven
dosega otrok.
Pazite, da telefon ne pride v stik z
vlago. Padavine, vlažnost in vsi tipi
tekočin, ali vlage lahko vsebujejo
minerale, ki povzročajo korozijo
elektronskih vezij.
Telefona ne uporabljajte in ne
shranjujte
v
prašnih,
umazanih
območjih. Njegovi premikajoči deli se
lahko pokvarijo.
Telefona ne hranite v vročih območjih.
Visoka temperatura lahko skrajša
življenjsko dobo elektronskih naprav,
poškoduje baterijo in ukrivi/stali
določene vrste plastike.
Aparata ne hranite v hladnih območjih.
Ko se segreje nazaj na normalno
temperaturo, lahko vlaga v zraku
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kondenzira in poškoduje elektronska
vezja.
Ne odpirajte telefona. Neprofesionalno
dostopanje
v
aparat
ga
lahko
poškoduje.
Pazite, da telefon ne pade, ne brcajte
in ne tresite ga. Grobo ravnanje z
aparatom lahko poškoduje njegova
interna vezja.
Za čiščenje telefona ne uporabljajte
močnih
kemikalij,
čistil,
ali
detergentov. Ne barvajte telefona.
Barva lahko poškoduje gibajoče dele
aparata,
ali
prepreči
normalno
delovanje.
Uporabljajte
samo
priloženo,
ali
potrjeno rezervno anteno. Nepotrjene
antene, spremembe, ali dodatki lahko
poškodujejo aparat, ali povzročijo
nedovoljeno delovanje oddajnika.

Vsi zgornji nasveti enakovredno veljajo za
telefon, baterijo, polnilnik in ostale
dodatke. Če katerikoli od naštetih ne
deluje pravilno, ga odnesite na najbližji
pooblaščeni servis.
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Za vašo varnost
Preberite ta preprosta priporočila. Kršitev
pravil je lahko nelegalna, ali nevarna.
Ne prižigajte aparata na mestih,
kjer je uporaba brezžičnih naprav
prepovedana,
lahko
povzroči
motnje, ali nevarnost.
Varnost v prometu je na prvem
mestu. Ne držite telefona v roki
med vožnjo.
Izklopite telefon med letenjem
Brezžične naprave lahko povzročijo
motnje na letalih.
Izklopite v bolnišnicah
Upoštevajte vsa pravila in predpise.
Ugasnite
aparat
v
bližini
medicinske opreme.
Ugasnite napravo med polnjenjem
goriva
Ne
uporabljajte
telefona
pri
bencinskih
črpalkah.
Ne
uporabljajte ga niti v bližini goriva
in kemikalij.
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Motnje
Vse brezžične naprave lahko
prejmejo motnje, ki lahko vplivajo
na delovanje.

Varnost v prometu:
Ne uporabljajte ročne naprave med
vožnjo/upravljanjem
vozila.
Vedno
poskrbite, da je aparat dobro pritrjen na
nosilec;
Ne
puščajte
aparata
na
sovoznikovem sedežu, ali na mestu, kjer
bi v primeru nesreče/zaviranja lahko prišlo
do poškodb. Varnost v prometu je vedno
na prvem mestu!

Okolje delovanja:
Vedno upoštevajte pravila, ki veljajo na
različnih območjih in izklopite telefon, če
ga je prepovedano uporabljati. Telefon
izklopite tudi, če lahko povzroči motnje, ali
nevarnost.
Telefon uporabljajte samo v normalnih
pogojih za delovanje.
Deli telefona so lahko namagneteni.
Kovinski delci lahko čutijo privlak
magneta. Osebe s slušnimi pripomočki ne
smejo držati telefona pri ušesu, če imajo
notri tudi slušni pripomoček. Vedno dobro
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pritrdite telefon v nosilec, ker lahko
zvočnik privlači kovinske dele.
Ne približujte kreditnih kartic in drugih
magnetnih zapisov blizu telefona, ker se
lahko podatki na njih izbrišejo.

Elektronske naprave:
Večina novejših elektronskih naprav je
zaščitena pred radijskimi signali. Vseeno
nekatera elektronska oprema nima takšne
zaščite pred RF signali z vašega telefona.

Srčni spodbujevalniki:
Proizvajalci
srčnih
spodbujevalnikov
priporočajo vsaj 20 cm razdalje med
telefonom in spodbujevalnikom, da se
izognete
morebitnim
motnjam
med
napravama. Ta priporočila temeljijo na
neodvisnih raziskavah.
Osebe s srčnimi spodbujevalniki:
 Morajo vedno držati prižgan aparat
vsaj 20 cm od spodbujevalnika.
 Ne smejo nositi telefona v žepu pri
prsnem košu.
 Morajo telefon držati na ušesu na
nasprotni strani od spodbujevalnika,
da zmanjšajo možnosti motenj med
napravami.
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Če
posumite,
da
prihaja
do
kakršnihkoli motenj med napravami,
nemudoma izključite telefon.

Slušni pripomočki:
Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko
povzročajo motnje s slušnimi napravami.
Če se pojavi takšna motnja, stopite v stik
z operaterjem vašega omrežja.

Ostale medicinske naprave:
Delovanje katerekoli brezžične naprave,
vključno z brezžičnimi telefoni, lahko
vpliva na delovanje nezadostno zaščitenih
medicinskih naprav. Če želite preveriti
kako dobro je pred RF sevanjem zaščitena
določena naprava, stopite v stik z njenim
proizvajalcem.
V
primeru,
da
v
medicinskih ustanovah obstajajo pravila
glede uporabe brezžičnih naprav, izklopite
svoj mobilni telefon. Bolnišnice in
zdravstvene ustanove lahko uporabljajo
opremo, ki je občutljiva na brezžične
signale.

Označene ustanove:
Če v določenih ustanovah vidite obvestila
o prepovedi rabe brezžičnih naprav,
ugasnite telefon.
Potencialno eksplozivno okolje:
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Ugasnite telefonski aparat kadar pridete z
njim v okolje, kjer obstaja nevarnost
eksplozije in upoštevajte vse znake in
navodila. Iskrenje na takem območju
lahko povzroči eksplozijo, ali požar, iz
katerih lahko sledijo telesne poškodbe, ali
celo smrt.
Uporabnikom svetujemo, da izklopijo
mobilni telefon kadar uporabljajo črpalke
goriva. Opozarjamo na upoštevanje vseh
pravil kadar se gibljete na območju
skladišč in distribucije goriv, proizvodnje
kemikalij, ali eksploziv.
Območja
s
potencialno
eksplozivno
atmosfero so večinoma (ampak ne vedno)
dobro
označena.
Mednje
spadajo
podpalubja ladij; proizvodnje in skladišča
kemikalij; vozila, ki uporabljajo tekoča
goriva (npr. propan, butan …); območja
kjer zrak vsebuje kemikalije, ali delce, kot
recimo moka, prah, ali kovinski delci; ali
katerokoli drugo območje, kjer ste lahko
opozorjeni tudi, da ugasnete motor
avtomobila.

Vozila:
RF signali lahko vplivajo na nepravilno
proizveden, ali nezadostno zaščitene
elektronske sisteme vozil (npr. elektronski
67

vbrizg goriva, elektronska zaščita pred
zdrsom, blokiranjem zavor, elektronskim
tempomatom, sistemi …). Pri proizvajalcu,
oziroma uvozniku vozila preverite stanje
svojega vozila. Preverite tudi dodatno
opremo, ki je bila dodana v vaše vozilo.

Simbol
smetnjaka

prečrtanega

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.
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Informacije
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 0.883
W/kg.
Če želite kopijo deklaracije o skladanju s
standardi, stopite v stik z nami na:
info@beafon.com
Čeprav obstajajo razlike med velikostmi
SAR med različnimi aparati, vsi ustrezajo
zahtevam EU glede izpostavljenosti
brezžičnim signalom.
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Izjava o skladnosti:
Bea-fon Mobile GmbH izjavlja, da je
model SL160 v skladu z zahtevami EU
Direktive 1999/5/EC. Celoten tekst izjave
o skladnoti vam na zahtevo posredujemo.

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.
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Več informacij
SL160 distributer Bea-fon
Za več informacij obiščite domačo stran:
www.beafon.com ali stopite v stik z nami:
support@beafon.com

Naslov:
BEA-FON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria
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