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Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči
interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme,

goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer
veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da
boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila
za uporabo s to napravo. Ne priklapljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITE, DA BO NAPRAVA SUHA

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

STEKLENI DELI

Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se
lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte

odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja
stekla.

ZAŠČITA SLUHA

Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki
glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

SAR

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo
uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5

centimetra . Najvišje vrednosti SAR najdete v razdelku »Informacije o potrditvi (SAR)« v tem priročniku
za uporabo. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sar-tick.com.

Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo
kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj. Upoštevajte, da mobilne
naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.
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Hitri začetek

Spoznajte osnove in hitro usposobite svoj telefon.

Tipke in deli
Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

1 Priključek za zvok (3,5 mm AHJ)
2 Slušalka
3 Priključek mikro USB
4 Tipki za glasnost/povečavo
5 Tipka za zaklepanje/vklop/izklop
6 Mikrofon
7 Tipka za pomik nazaj
8 Zaslon na dotik
9 Bliskavica
10 Objektiv kamere. Pred uporabo kamere z
objektiva odstranite zaščitni trak.
11 Gumb za sprostitev hrbtnega pokrovčka
12 Predel z antenami

Območje antene je označeno.

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost
komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja
baterije.

Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek
za zvok ne priklapljajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali
slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo
glasnosti.

Vstavljanje kartice SIM, baterije in pomnilniške kartice
Preberite več o vstavljanju baterije, kartice SIM in pomnilniške kartice.

Pomembno: Vaša naprava uporablja mini kartico UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica
SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM ali vmesnikov za kartico SIM lahko poškoduje kartico,
napravo ali podatke, shranjene na kartici.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo.
Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

1. Pritisnite gumb za sprostitev na hrbtni strani telefona ter previdno dvignite in odstranite hrbtni
pokrovček.

© 2013 Nokia. Vse pravice pridržane. 5



2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.
3. Odprite držalo za kartico SIM in vstavite kartico SIM v držalo tako, da so stiki obrnjeni navzdol.
Zaprite držalo in ga pritisnite, da se zaskoči.

4. Poravnajte stike baterije in vstavite baterijo.
5. Vstavite drugo kartico SIM v režo za kartico SIM2 tako, da so stiki obrnjeni navzdol. Potisnite kartico
SIM, da se zaskoči.  

Nasvet: Če želite kartico SIM odstraniti, jo potisnite navznoter, da jo sprostite, nato pa jo
izvlecite.

Nasvet: V režah SIM1 in SIM2 lahko uporabljate kartice SIM 2G in 3G. Ko je omrežje 3G aktivno
na eni kartici SIM, druga podpira le omrežje 2G.

Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati; ko pa je ena kartica SIM aktivna, na
primer med klicem, druga kartica ni na voljo.

6. Potisnite pomnilniško kartico v režo za pomnilniško kartico, da se zaskoči.

Nasvet: Če želite odstraniti pomnilniško kartico, jo potisnite navznoter, da se sprosti, nato pa
jo izvlecite.

Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se
lahko naprava, kartica ali na podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.

7. Znova namestite hrbtni pokrovček.
8. Za vklop pridržite tipko za vklop/izklop.

Opomba: Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli
druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno
hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.
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Polnjenje baterije
Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste
lahko uporabili telefon.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite v telefon. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato
pa še iz električne vtičnice.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja oz.
preden lahko kličete.

Nasvet: Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med
polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno
razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Izbira kartice SIM, ki jo želite uporabiti
Telefon vas vpraša, katero kartico SIM želite uporabiti za povezavo. Nastavite lahko tudi privzeto
kartico SIM za klice ali sporočila. Če poimenujte kartice SIM, takoj vidite, katera je namenjena na primer
službi in katera je za osebno uporabo.

Tapnite  Nastavit. > Dvojna kartica SIM.

1. Nastavite Vedno vprašaj na Izklopljeno .
2. Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti za določeno povezavo.

Razpoložljivost kartic SIM

• Če imate samo eno kartico SIM, jo vstavite v držalo za kartico SIM1. Nekatere funkcije so morda
na voljo samo s kartico SIM v držalu za kartico SIM1.

• Ko eno kartico SIM nastavite za odhodne klice oz. sporočila ali za podatkovne povezave, lahko z
drugo kartico SIM še vedno prejemate ali sporočila.

• Ko je ena kartica SIM aktivna, druga ni na voljo.

Preimenovanje kartice SIM
Tapnite Nastavitve SIM in vnesite novo ime pod kartico, ki jo želite poimenovati.

Kopiranje vizitk iz starega telefona
Prenesite vse vizitke v svoj novi telefon naenkrat.

Vaš stari telefon mora imeti vmesnik Bluetooth, vizitke pa morajo biti shranjene v pomnilniku telefona
in ne na kartici SIM.
1. V novem in starem telefonu vklopite Bluetooth in preverite, ali sta oba telefona vidna drugim.
2. V novem telefonu tapnite  Imenik > Uvozi vizitke > Druga naprava.
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Nasvet: Če v telefonu že imate vizitke, odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Uvozi vizitke >
Druga naprava.

3. Približajte telefona. Ko sta telefona povezana prek povezave Bluetooth, se začne prenos vizitk.
Če so vizitke napisane v jeziku, ki ga vaš novi telefon ne podpira, podatki za stik morda ne bodo
pravilno prikazani.
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Osnove

Preberite več o optimalni uporabi vašega novega telefona.

Kazalniki na zaslonu
Kazalniki na zaslonu telefona prikazujejo trenutni čas, napolnjenost baterije in moč signala ter še več.

  Opozorilo je nastavljeno.

  Vklopljen je tihi profil.

  Stopnja napolnjenosti baterije

  Imate nova obvestila. Če si želite ogledati podrobnosti, odrinite navzdol z vrha zaslona.

  Povezava Wi-Fi je vklopljena.

  Moč signala

  Vklopljen je način za polet.

  Bluetooth je vklopljen.

Vrsta omrežja, v katerega ste trenutno povezani, je lahko prikazana z eno črko, kombinacijo črk ali
kombinacijo črk in številk. Na primer , odvisno od ponudnika storitev.

Ikone se lahko razlikujejo glede na regijo in ponudnika storitev.

Dejanja na zaslonu na dotik
Raziščite telefon s tapom ali odrivom.

1. Če želite odpreti aplikacijo ali drug element, ga tapnite.

Pomembno: Pazite, da zaslona ne opraskate.

2. Če želite vklopiti ali izklopiti nastavitev, tapnite stikalo.
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3. Če si želite ogledati več možnosti, tapnite in pridržite element.

4. Če želite na primer odriniti na drug začetni zaslon, s prstom enakomerno potegnite v levo ali desno.

5. Če si želite ogledati več možnosti, odrinite navzgor z dna zaslona, če na njem vidite tri črte.

6. Če želite zapreti aplikacijo in se vrniti na začetni zaslon, odrinite z leve ali desne proti sredini zaslona.

7. Če si želite ogledati obvestila in spremeniti nastavitve, odrinite navzdol z vrha zaslona. Če želite
zapreti meni, odrinite navzgor ali tapnite prazno območje zunaj menija.

8. Če se želite pomakniti po dolgem seznamu ali meniju, s prstom hitro potegnite gor ali dol in ga
dvignite.
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9. Za povečanje ali pomanjšanje prikaza postavite dva prsta na element in ju razmaknite ali povlecite
skupaj.

Nasvet: Če želite več informacij o dejanjih na zaslonu na dotik, tapnite  Care > Nokia Care >
Vadnica.

Preklapljanje med prikazi
Vaš telefon ima dva začetna zaslona: enega za spremljanje vaših dejavnosti in drugega za aplikacije.

Če želite preklopiti med začetnima zaslonoma, odrinite v levo ali desno.

Izberite prikaz glede na svoje potrebe:

• Oglejte si, kaj ste počeli v zadnjem času, in v koledarju preverite, kaj imate v načrtu.
• Odpirajte aplikacije in bližnjice ter jih razvrstite po svojih željah v meniju aplikacij.

Preverjanje dejavnosti
S telefonom zlahka vedno sledite dogajanju.

Če si želite ogledati svoje dejavnosti, v meniju aplikacij odrinite v levo ali desno. Tukaj si lahko ogledate:
• aplikacije, ki ste jih nedavno odprli (razvrščene po datumu);
• prihodnje dogodke koledarja (odrinite navzdol z vrha seznama dejavnosti in si oglejte, kaj imate

v načrtu);
• svoje dejavnosti v družabnih omrežjih, na primer posodobitve stanja in komentarje;
• zadnja sporočila, neodgovorjene klice, prenose, nedavno glasbo, opozorila in še več.
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Nasvet: Če želite začasno zaustaviti ali nadaljevati predvajanje trenutne pesmi, lahko to naredite
kar na seznamu.

Nasvet: Če ste nastavili račun družabnega omrežja, lahko na tem zaslonu objavite posodobitev
stanja, ko ste vpisani.

Brisanje dejavnosti
Tapnite in pridržite element, nato pa tapnite . Če želite zbrisati vse dejavnosti, tapnite Počisti
vse.

Nadzor dejavnosti
Če želite izbrati dejavnosti za prikaz, tapnite  Nastavit. > Fastlane.

Hitro spreminjanje nastavitev
Želite hitro preklopiti telefon v tihi način? Namesto v menijih telefona lahko v večini prikazov določene
nastavitve hitro spremenite v meniju, ki se odpre z vrha zaslona. Tam lahko tudi preverite obvestila.
Odrinite navzdol z vrha zaslona.

Na tem zaslonu lahko:

• prikažete neodgovorjene klice ali neprebrana sporočila;
• preklopite telefon v tihi način;
• poiščete omrežja Wi-Fi in vzpostavite povezavo z njimi;
• vklopite ali izklopite Bluetooth.

Zapiranje menija
Pritisnite tipko za pomik nazaj.

Podaljšanje časa delovanja baterije
Z daljšim časom delovanja baterije lahko izkoristite svoj telefon v celoti. Z baterijo telefona lahko
varčujete na več načinov.

Če želite varčevati z energijo:

Polnite pametno Baterijo vedno napolnite do konca.

Izberite samo zvoke, ki jih potrebujete Izklopite nepotrebne zvoke, na primer zvoke tipk.

Uporabljajte žične slušalke Zvočnik uporabljajte le po potrebi.

Zmanjšajte svetlost osvetlitve Tapnite  Nastavit. in povlecite drsnik Svetlost.
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Nastavite izklop osvetlitve po krajši
zakasnitvi

Tapnite  Nastavit. > Zaklepanje telefona in spremenite
nastavitev za Zakasnitev zaslona.

Omrežne povezave uporabljajte po
potrebi

• Bluetooth vklopite samo po potrebi.
• Če želite izklopiti samodejno posodabljanje e-

poštnega računa, tapnite  Računi in račun ter
nastavite Posodobi mapo Prejeto na Ročno.

• Če poslušate glasbo ali uporabljate telefon za druge
stvari, vendar ne želite klicati ali sprejemati klicev,
vklopite letalski način. Tapnite  Nastavit. in nastavite
Način za polet na .

Preurejanje menija aplikacij
Aplikacije lahko razvrstite po svojih željah. Premaknite priljubljene aplikacije in bližnjice na vrh ali pa
odstranite bližnjice. Aplikacije, ki jih ne potrebujete, lahko tudi odstranite.

1. Tapnite in pridržite element v meniju aplikacij.
2. Element, ki ga želite premakniti, povlecite in spustite na novo mesto. Premaknete lahko poljubno
število elementov.
3. Ko končate, tapnite meni aplikacij.

Odstranjevanje bližnjice
Tapnite in pridržite bližnjico, nato pa tapnite .

Odstranjevanje aplikacije
Tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa tapnite . Nekaterih aplikacij morda ne boste mogli odstraniti.

Prilagajanje zaklenjenega zaslona
Želite ustvariti edinstven zaklenjen zaslon? Za ozadje lahko na primer nastavite svojo priljubljeno
fotografijo.

1. Če želite spremeniti ozadje zaklenjenega zaslona, tapnite  Nastavit. > Ozadje za zaklenjeni
zaslon.
2. Tapnite fotografijo, ki jo želite uporabiti, in Nastavi.

Nasvet: Uporabite lahko tudi fotografijo, ki ste jo zajeli s kamero telefona.

Skrivanje vsebine obvestila na zaklenjenem zaslonu
Tapnite  Nastavit. in nastavite Obvestila na Izklopljeno .

Spreminjanje tona zvonjenja
Nastavite ton zvonjenja za telefon. Nastavite lahko različne tone zvonjenja za posamezne kartice SIM.

1. Tapnite  Nastavit. > Zvoki in vibriranje.
2. Tapnite možnosti tona zvonjenja. Po potrebi izberite kartico SIM.
3. Izberite ton zvonjenja s seznama predhodno naloženih tonov ali iz prenesene glasbe. Ton zvonjenja
se predvaja, da vidite, ali vam ustreza.
4. Ko najdete ton zvonjenja, ki vam je všeč, tapnite Nastavi.
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Nasvet: Prenesite več tonov zvonjenja iz storitve Trgovina. Če želite več informacij o storitvi
Trgovina, obiščite spletno mesto store.nokia.com.

Nasvet: Spremenite lahko tudi opozorilni ton za sporočila. Tapnite Ton sporočila in izberite ton.

Dodajanje celotne tipkovnice ali numerične tipkovnice
Med pisanjem lahko uporabljate celotno tipkovnico ali numerično tipkovnico.

Tapnite  Nastavit. > Nastavitve pisanja > Dodaj tipkovnice in tipkovnice, ki jih želite uporabiti.

Preklapljanje med celotno tipkovnico in numerično tipkovnico
Odrinite v levo ali desno na preslednico.
Ta možnost je na voljo le, če ste izbrali več tipkovnic.

Dodajanje jezika pisanja
Želite pisati v drugem jeziku? Zlahka lahko preklopite med različnimi jeziki pisanja. V nekaterih državah
so jeziki izbrani privzeto.

Tapnite  Nastavit. > Nastavitve pisanja > Dodaj tipkovnice in jezik.

Preklapljanje med jeziki pri pisanju
Odrinite v levo ali desno na preslednico.

Tipke na tipkovnici
Postavitev tipkovnice se lahko razlikuje glede na jezik pisanja, način vnosa in obseg znakov, ki jih
uporabljate.

Če želite začeti pisati, tapnite besedilno polje.

1 Znakovne tipke
2 Tipka Shift
3 Tipka za številke in simbole
4 Preslednica
5 Tipka Enter
6 Vračalka

Pisanje s tipkovnico
S pomočjo tipkovnice lahko zelo hitro pišete sporočila.

Če želite vnesti znak, tapnite tipko.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami
Tapnite .

Dodajanje naglasnega znamenja znaku
Tapnite in pridržite znak, nato pa tapnite želen naglašen znak. Ta funkcija morda ni na voljo v vseh
jezikih.
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Preklapljanje med številskim in črkovnim načinom
Tapnite tipko za številke in simbole ali črkovno tipko.

Vnos posebnega znaka
Tapnite tipko za številke in simbole in nato še posebni znak.

Premik kazalnika v naslednjo vrstico
Tapnite .

Nasvet: Tapnite in pridržite besedilo, da se prikaže kazalnik. Povlecite kazalnik na želeno mesto,
ne da bi dvignili prst.

Brisanje znaka
Tapnite .

Tipke na numerični tipkovnici
Postavitev numerične tipkovnice se lahko razlikuje glede na jezik pisanja, način vnosa in obseg znakov,
ki jih uporabljate.

Če želite začeti pisati, tapnite besedilno polje.

1 Znakovne tipke
2 Tipka Shift
3 Preslednica/tipka za jezik
4 Tipka za smeške
5 Tipka Enter
6 Tipka Sym
7 Številska tipka
8 Vračalka

Pisanje z numerično tipkovnico
Pisanje s tipkovnico je preprosto in zabavno.

Tapkajte znakovno tipko, dokler se ne prikaže želeni znak. Na vsaki tipki je na voljo več znakov, kot
jih je prikazanih.

Nasvet: Če si želite ogledati vse znake na znakovni tipki, jo tapnite in pridržite.

Preklapljanje med malimi in velikimi črkami
Tapnite .

Preklapljanje med številskim in črkovnim načinom
Tapnite številsko ali črkovno tipko.

Vnos posebnega znaka
Tapnite tipko Sym in nato posebni znak.

Premik kazalnika v naslednjo vrstico
Tapnite .

Nasvet: Tapnite in pridržite besedilo, da se prikaže kazalnik. Povlecite kazalnik na želeno mesto,
ne da bi dvignili prst.
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Brisanje znaka
Tapnite . Če gre za sestavljeni znak, tapkajte tipko, dokler ne odstranite znaka. Sestavljeni znaki
niso na voljo v vseh jezikih.

Uporaba predvidevanja vnosa besedila
Vaš telefon lahko ugiba, kaj želite napisati, in tako pospeši pisanje. Vnos besedila s predvidevanjem
deluje s pomočjo vgrajenega slovarja. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Če želite vklopiti ali izklopiti predvidevanje vnosa besedila, tapnite  Nastavit. > Nastavitve
pisanja in tipkovnico v svojem jeziku ter nastavite Predvidevanje na Vklopljeno  ali Izklopljeno .

Uporaba predvidevanja vnosa besedila med pisanjem
Začnite pisati besedo in če je želena beseda prikazana v vrstici s predlogi, jo tapnite.

Nasvet: Če si želite ogledati več predlogov, v vrstici s predlogi odrinite v levo.

Popravljanje besede
Če opazite, da ste napačno črkovali besedo, jo tapnite in prikažejo se predlogi za popravljanje besede.

Dodajanje nove besede v slovar
Če želene besede ni v slovarju, jo napišite in tapnite, nato pa tapnite znak plus (+) v vrstici s predlogi.

Nokia Trgovina
Prenesite mobilne igre, aplikacije, teme, ozadja in tone zvonjenja v vaš telefon iz storitve Trgovina.

Izberite  Trgovina.

Številni elementi so brezplačni, nekatere pa morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite
svoj telefonski račun.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Če želite več informacij o storitvi Trgovina, obiščite spletno mesto store.nokia.com.
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Ljudje in sporočila

Prek telefona vzpostavite stik s prijatelji in družino ter z njimi delite svoje datoteke, na primer
fotografije. Ostanite na tekočem z najnovejšimi posodobitvami v storitvah družabnih omrežij, tudi
kadar ste na poti.

Klicanje
Preberite, kako kličete s svojim novim telefonom.

1. Tapnite  Telefon.
2. Vnesite telefonsko številko.
Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat tapnite *.

3. Tapnite . Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
4. Klic končate tako, da tapnete .

Nasvet: Je prijateljev glas preglasen ali pretih? Če želite spremeniti glasnost, pritisnite tipki za
glasnost.

Sprejemanje klica
Odrinite navzdol.

Preklapljanje med klici
Tapnite .

Zavrnitev klica
Odrinite navzgor in tapnite .

Odgovor na klic z besedilnim sporočilom
Odrinite navzgor, tapnite  in napišite sporočilo.

Klicanje zadnje klicane številke
Na zaslonu dejavnosti tapnite ime vizitke ali klicano telefonsko številko, nato pa tapnite .

Prikaz neodgovorjenih klicev
Če imate neodgovorjen klic, se na zaklenjenem zaslonu prikaže obvestilo. Če si želite ogledati
informacije o klicu, odrinite čez obvestilo. Nato podrsnite do zaslona dejavnosti in tapnite , da
pokličete nazaj.
Neodgovorjeni in prejeti klici se beležijo le, če jih podpira omrežje ter če je telefon vklopljen in v dosegu
omrežja.

Nasvet: Če si želite neodgovorjene klice ogledati pozneje, tapnite  Dnev. kl. >  >
Neodgovorjeni.

Shranjevanje imena in telefonske številke
Shranite in organizirajte telefonske številke prijateljev. Lahko pa tudi začinite imenik, tako da vizitkam
dodelite fotografije, tone zvonjenja po meri ali druge informacije.

1. Tapnite  Imenik.
2. Odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Dodaj novo vizitko.
3. Vnesite ime, številko in druge podrobnosti.

© 2013 Nokia. Vse pravice pridržane. 17



Nasvet: Če želite shraniti telefonsko številko v aplikaciji za klicanje, vnesite številko in tapnite
.

Urejanje podrobnosti vizitke
Tapnite vizitko in odrinite navzgor z dna zaslona. Nato tapnite Uredi in uredite podrobnosti, na primer
e-poštni naslov ali ton zvonjenja.

Dodajanje več podrobnosti
Ko urejate vizitko, odrinite navzgor od dna zaslona in tapnite Dodaj podrobnosti.

Dodajanje družabnih informacij v imenik
Vpišite se v storitve družabnih omrežij, da dodate informacije vaših prijateljev v imenik telefona.

1. Tapnite  Imenik.
2. Odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Računi.
3. Tapnite račun ali , da ga nastavite.
4. Izberite, ali želite uvoziti vse ali samo tiste, ki so že v vašem imeniku.

Informacije iz računa se prikažejo v vašem imeniku.

Posodabljanje stanja
Ko ste vpisani v storitve družabnih omrežij, lahko na začetnem zaslonu objavite posodobitev stanja,
ki prikazuje vašo dejavnost.

1. Če so želite ogledati svoje dejavnosti, v meniju aplikacij odrinite v levo ali desno.
2. Tapnite O čem razmišljate?, če pa to ni na voljo, tapnite Tapnite tukaj za povezavo.
3. Vpišite se v storitev družabnih omrežij in napišite sporočilo o stanju.
4. Tapnite .

Pošiljanje sporočila
Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro stopite v stik s prijatelji in družino.

1. Tapnite  Sporočila > .
2. Če želite dodati vizitko kot prejemnika, tapnite  ali pa tapnite Dodaj prejemnika in začnite vnašati
ime ali telefonsko številko. Dodate lahko več prejemnikov.
3. V polje za besedilo napišite sporočilo.

Nasvet: Če želite dodati smeška, tapnite .

4. Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo ali video, tapnite .
Nasvet: Med pisanjem sporočila lahko zajamete tudi novo fotografijo. Tapnite  > Kamera,
zajemite fotografijo in tapnite Dokončano.

5. Tapnite . Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno
zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se
lahko razlikujejo v različnih napravah.
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Pošljete lahko kratka sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila
so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali
drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem
sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Mail for Exchange
Ali želite imeti službeno e-pošto pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali uporabljate
telefon, ko ste na poti? Pomembno vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in strežnikom
Microsoft Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če podjetje uporablja strežnik Microsoft Exchange. Poleg tega
mora skrbnik za informacijsko tehnologijo v podjetju aktivirati Microsoft Exchange ActiveSync za vaš
račun.

Pred začetkom nastavitve preverite, ali imate:

• e-poštni naslov podjetja
• ime strežnika Exchange (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
• ime omrežne domene (obrnite se na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju)
• geslo službenega omrežja

Pri določenih konfiguracijah strežnika Exchange morate med nastavitvijo vnesti dodatne podatke. Če
jih ne poznate, se obrnite na oddelek za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Med nastavitvijo lahko določite, kako pogosto želite sinhronizirati vsebino v telefonu s strežnikom.

V računu Mail for Exchange je uporaba kode za zaklepanje morda obvezna.

Uporaba Mail for Exchange je omejena na daljinsko sinhronizacijo informacij PIM med napravo Nokia
in pooblaščenim strežnikom Microsoft Exchange.

Ta naprava lahko komunicira s strežniki, ki imajo omogočen protokol Microsoft Exchange ActiveSync.
Uporaba naprave vam ne podeljuje pravic Microsoftove intelektualne lastnine v povezavi s
programsko opremo strežnika ali napravo strežnika, do katere dostopate s to napravo, ali v povezavi
z uporabo protokola Microsoft Exchange ActiveSync v drugi napravi.

Nastavitev e-poštnega računa
Ali uporabljate več e-poštnih naslovov? V telefonu imate lahko več nabiralnikov.

Če želite dodati nabiralnik, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Če nimate e-poštnega računa, lahko nastavite storitev Nokia E-pošta. Račun lahko ustvarite med
namestitvijo.

1. Tapnite  E-pošta >  in e-poštni račun.
2. Vnesite uporabniško ime in geslo.
3. Tapnite Vpis.

Nasvet: Če želite s telefonom sinhronizirati službeno ali drugo e-pošto, lahko v telefon dodate
račun Mail for Exchange. Tapnite račun Mail for Exchange, nato pa vnesite potrebne podatke.
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Dodajanje nabiralnika pozneje
Tapnite  E-pošta, odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Računi. Nato tapnite  in račun ter se
vpišite.

Izklop samodejnega posodabljanja mape Prejeto
Tapnite  Računi in račun. Nato tapnite Posodobi mapo Prejeto in po potrebi spremenite nastavitev.
Telefon v določenih intervalih posodobi vašo mapo Prejeto ter prikaže novo e-pošto, ki ste jo prejeli.
Pri tem pride do prenosa velike količine podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa
podatkov. Če želite prihraniti, lahko izklopite funkcijo samodejnih posodobitev in mapo Prejeto
posodabljate ročno prek povezave Wi-Fi.

Brisanje nabiralnika
Tapnite  Računi, tapnite in pridržite račun ter tapnite Zbriši.

Pošiljanje e-pošte
Ali bi želeli poslati e-poštno sporočilo, ko ste na poti? S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto,
tudi če ne sedite za mizo.

Če želite pošiljati in prejemati e-pošto, morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

1. Tapnite  E-pošta in e-poštni račun.
2. Odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Sestavi e-poštno sporočilo.
3. Če želite dodati prejemnika iz vizitk, tapnite . Vnesete lahko tudi naslov. Dodate lahko več
prejemnikov.
4. Vnesite zadevo in sporočilo.

Nasvet: Če želite dodati predlagano besedo, jo tapnite. Če želite prebrskati seznam, s prstom
odrinite čez predloge. Če ne želite uporabiti te funkcije, odrinite navzgor z dna zaslona in
nastavite Predvidevanje na Izklopljeno .

5. Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo, odrinite navzdol, da zaprete tipkovnico, nato pa
odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Dodaj prilogo.

Nasvet: Med pisanjem e-pošte lahko zajamete tudi novo fotografijo. Odrinite navzdol, da
zaprete tipkovnico, nato pa odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Dodaj prilogo >  > .
Tapnite zaslon, da zajamete fotografijo, in tapnite Dokončano.

6. Tapnite Pošlji.

Branje e-pošte
Tapnite  E-pošta in e-poštni račun, nato pa tapnite sporočilo, ki ga želite prebrati.

Nasvet: Med pregledovanjem nabiralnika povlecite navzdol, da ga osvežite.

Pomenki s prijatelji
Ali s prijatelji radi klepetate v spletu? Ko se potepate po mestu, lahko neposredna sporočila pošiljate
s telefonom.

Za pomenke morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.

Za pomenke potrebujete račun Nokia. Če ga nimate, lahko med nastavitvijo ustvarite nov račun.
Tapnite  Začni pomenek, vnesite uporabniško ime in geslo ter se vpišite.
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Če ste med stike za pomenke dodali prijatelje, so samodejno vključeni v imenik. Če še nimate stikov,
lahko v pomenek povabite prijatelje. Pomenke lahko začnete tudi z osebami, ki niso v imeniku za
pomenke.

1. Tapnite  Začni pomenek.
2. Če želite začeti pomenek, tapnite vizitko. Zelena barva označuje, da je prijatelj dosegljiv.
3. Napišite sporočilo.
4. Tapnite .
Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar
lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Preverjanje glasovnih sporočil
Ste svoje klice preusmerili v telefonski predal, ko jih niste mogli sprejeti? Pokličite svoj telefonski
predal in poslušajte sporočila ob bolj primernem času.

Če želite uporabljati glasovna sporočila, se boste morda morali naročiti na storitev. Če želite več
informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Preden začnete uporabljati telefonski predal, morate od ponudnika omrežnih storitev prejeti številko
telefonskega predala. Preverite svoje potrdilo o naročilu ali spletno mesto za podporo vašega
ponudnika omrežnih storitev.

Če želite nastaviti telefonski predal, tapnite  Telefon, tapnite in pridržite 1, vnesite številko
telefonskega predala in tapnite . Telefon samodejno pokliče vaš telefonski predal.

1. Če želite preveriti glasovna sporočila, ko imate neodgovorjen klic, odrinite navzdol z vrha zaslona
in tapnite obvestilo o sporočilu.
2. Tapnite Želite poklicati telefonski predal in predvajati glasovna sporočila?.

Poslušanje glasovnih sporočil pozneje
Tapnite  Telefon, nato pa tapnite in pridržite 1.

Spreminjanje številke telefonskega predala pozneje
Tapnite  Nastavit. > Klici > Telefonski predal. Nato vnesite številko telefonskega predala in tapnite

. Če želite shraniti številko, odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Potrdi.
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Kamera

Zakaj bi s seboj nosili še fotoaparat, če lahko želene spomine ujamete s telefonom? S kamero v
telefonu lahko preprosto zajemate fotografije ali snemate videoposnetke.

Zajemanje fotografij
Zajemite najboljše trenutke s kamero telefona.

1. Če želite vklopiti kamero, tapnite  Kamera.
2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite
skupaj.
3. Za dostop do nastavitev, na primer števca, ravnovesja beline ali ločljivosti fotografije, tapnite in
pridržite zaslon.
4. Če želite zajeti fotografijo, tapnite zaslon.
Fotografije se shranijo v mapo  Galerija.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljate je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri
fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.

Nasvet: Želite hitro zajeti trenutek? Če želite vklopiti kamero, ko je telefon zaklenjen, odrinite
zaklenjen zaslon navzgor.

Nasvet: Ko je kamera vklopljena, zlahka preklopite na video način ali odprete aplikacijo
Galerija. Če želite vklopiti video kamero, odrinite v levo s sredine zaslona. Če želite odpreti
aplikacijo Galerija, odrinite v desno s sredine zaslona.

Snemanje videa
S telefonom lahko zajamete fotografije in posnamete videe.

1. Če želite vklopiti video kamero, odrinite v levo s sredine zaslona.
2. Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite
skupaj.
3. Snemati začnete tako, da tapnete zaslon.
4. Snemanje ustavite tako, da tapnete zaslon.
Videi se shranijo v mapo  Galerija.

Nasvet: Video lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu. Če želite omejiti
velikost videa za pošiljanje, v video kameri pred snemanjem tapnite in pridržite zaslon ter
nastavite Kakovost videa na Nizka.
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Skupna raba fotografije ali videa
Naj drugi občudujejo vaše osupljive posnetke. Pokažite jih prijateljem ali jih dajte v skupno rabo v
storitvi družabnih omrežij.

1. Tapnite  Galerija.
2. Tapnite in pridržite fotografijo ali videoposnetek, nato pa tapnite Daj v skupno rabo.
3. Izberite način skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu.
Nekatere storitve skupne rabe ne podpirajo vseh oblik zapisa datoteka ali videov v visoki kakovosti.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar
lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Skupna raba fotografije na spletnem mestu družabnega omrežja
Če želite, da bo skupna raba še hitrejša, lahko v orodno vrstico aplikacije Galerija dodate logotip
priljubljenega spletnega mesta družabnega omrežja. Tapnite  Nastavit. > Skupna raba in nastavite
Takojšnja sk. raba na Vklopljeno .
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Zemljevidi in navigacija

Raziščite različne kraje in pot do njih.

Iskanje krajev v bližini
Raziščite svet okoli sebe – z aplikacijo Nokia Nearby lahko poiščete kraje v bližini, na primer
restavracije in nakupovalna središča.

1. Tapnite  Nokia Nearby.
2. Če si želite ogledati seznam določenih krajev, na primer restavracij, tapnite kategorijo. Če v glavnem
prikazu ne vidite želene kategorije in si želite ogledati več kategorij, tapnite More.

Nasvet: Če si želite ogledati kraj na zemljevidu, ga tapnite, nato pa v prikazu podrobnosti kraja
tapnite MAP.

3. Če želite poiskati kraj, v glavnem prikazu v iskalno polje vnesite ime kraja.
Nasvet: Kraj lahko shranite, da ga pozneje lažje najdete. Tapnite kraj in  > SAVE. Če si želite
ogledati shranjene kraje, v glavnem prikazu aplikacije Nokia Nearby tapnite More > .

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar
lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Ta storitev morda ne bo na voljo v vseh državah ali območjih in bo morda na voljo samo v določenih
jezikih. Ta storitev je morda odvisna od omrežja. Več informacij lahko dobite pri ponudniku mobilnih
storitev.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne
komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.
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Internet

Preberite več o ustvarjanju brezžičnih povezav in brskanju po spletu z ohranjanjem nizkih stroškov.

Brskanje po spletu
Oglejte si najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta kar na poti.

Nasvet: Če pri ponudniku omrežne storitve nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov in
želite zmanjšati stroške, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

1. Tapnite  Internet.
2. V vrstico za naslov vnesite spletni naslov in tapnite .

Nasvet: Če želite iskati v spletu, v vrstico za naslov vnesite spletni naslov. Če vas telefon pozove,
izberite privzeti iskalnik.

Povečevanje in pomanjševanje
Postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

Nasvet: Če si želite ogledati stran v enem stolpcu z večjim in bolj čitljivim besedilom ter slikami,
ne da bi vam jo bilo treba povečati, odrinite navzgor z dna zaslona, tapnite Več > Nastavitve in
nastavite Prilagodi širini na Vklopi .

Skupna raba spletne strani
Med brskanjem odrinite navzgor z dna zaslona ter tapnite Daj v skupno rabo in želeni način skupne
rabe.

Nasvet: Porabo podatkov lahko spremljate z aplikacijo Števci.

Dodajanje spletnega mesta med priljubljene
Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte med priljubljene, da boste lažje dostopali
do njih.

1. Tapnite  Internet.
2. Med brskanjem odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Dodaj med priljubljene.

Obisk priljubljenega spletnega mesta
Odrinite navzgor z dna zaslona in tapnite Priljubljene ter priljubljeno.

Nasvet: Priljubljena spletna mesta lahko pripnete tudi v meni aplikacij. Med brskanjem odrinite
navzgor z dna zaslona in tapnite Dodano na začetni zaslon.
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Zabava

Imate na voljo nekaj časa in se želite zabavati? Preberite več o poslušanju radia v telefonu.

Predvajanje pesmi
Predvajalnik glasbe v telefonu lahko uporabljate za poslušanje glasbe in poddaj, ko ste na poti.

1. Tapnite  Glasba.
2. Tapnite Pesmi, Izvajalci, Sezn. predv. ali Albumi.
3. Tapnite pesem.
4. Če želite začasno zaustaviti ali nadaljevati predvajanje, tapnite  ali .

Preskok na prejšnjo ali naslednjo pesem
Tapnite  ali .

Previjanje nazaj ali naprej
Povlecite drsnik.

Predvajanje pesmi v naključnem vrstnem redu
Tapnite .

Poslušanje radia
S telefonom lahko poslušate FM radio – samo izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.

1. Tapnite  FM radio.
2. Postajo, ki jo želite poslušati, poiščete tako, da s prstom zavrtite kolesce v levo ali desno.
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Pisarna

Preberite več o uporabi koledarja, s katerim ostanete organizirani.

Spreminjanje ure in datuma
Uro v telefonu lahko nastavite ročno.

Tapnite  Nastavit. > Ura in datum.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem
Tapnite Časovni pas in časovni pas svoje lokacije. Ura in datum v telefonu se nastavita samodejno
glede na izbrani časovni pas.

Nastavljanje opozorila
Telefon lahko uporabljate kot budilko.

1. Tapnite  Budilke.
2. Tapnite .
3. Nastavite uro opozorila.
4. Če želite, da se opozorilo na določene dni vklopi ob istem času, odrinite navzgor z dna zaslona,
tapnite Ponovi, izberite dni in tapnite Dokončano.
5. Če želite nastaviti ton zvonjenja za opozorilo, odrinite navzgor z dna zaslona, tapnite Ton
budilke, izberite ton zvonjenja in tapnite Nastavi.
6. Tapnite Dokončano.

Nasvet: Nastavite lahko več opozoril. Ko nastavite opozorilo, tapnite , da nastavite novega.

Dodajanje koledarskega vpisa
Ali si morate zapomniti dogodek? Dodajte ga v koledar.

1. Tapnite  Koledar.
2. Tapnite .
3. Uredite podrobnosti dogodka.
4. Če je dogodek rojstni dan, nastavite Rojstni dan na Vklopljeno .
5. Tapnite Shrani.

Nasvet: Če želite zbrisati vpis, ga tapnite in pridržite, nato pa tapnite Zbriši.
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Upravljanje telefona in povezljivost

Skrbite za telefon in njegovo vsebino. Preberite več o povezovanju z dodatno opremo in omrežji,
prenosu datotek, varnostnem kopiranju, zaklepanju telefona in posodobitvi programske opreme.

Skupna raba vsebin z aplikacijo Hitra skupna raba
Želite prijatelju pokazati fotografijo s počitnic? Z aplikacijo Hitra sk. raba je skupna raba preprosta.
Približajte svoj telefon drugemu telefonu in vsebina se prenese.

1. Vklopite povezavo Bluetooth v obeh telefonih.
2. Preverite, ali sta oba telefona vidna drugim.
3. Tapnite na primer fotografijo in  > Slam po pov. Bluetooth.
4. Približajte svoj telefon drugemu telefonu.

Aplikacija Hitra sk. raba poišče najbližji telefon in mu pošlje element.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne
sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Izklopite lahko tudi funkcijo
Bluetooth, ko je ne uporabljate.

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi
Če želite zmanjšati stroške prenosa podatkov, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite
omrežje Wi-Fi, ne glede na to ali ste doma, v knjižnici ali internetni kavarni.

1. Odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite .
2. Tapnite Wi-Fi in želeno omrežje.
3. Če je povezava zavarovana, vnesite geslo.

Vzpostavljanje povezave z že uporabljenim omrežjem Wi-Fi
Odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite .

Dodajanje novega omrežja
Odrinite navzdol z vrha zaslona, tapnite Wi-Fi, preverite, ali je povezava Wi-Fi vklopljena, tapnite
Dodaj novo omr. in vnesite potrebne podatke.

Prekinjanje povezave Wi-Fi
Odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite .

Pomembno: Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate
nevarnost zunanjega dostopa do vaših podatkov.

Kopiranje vsebine med telefonom in računalnikom
Kopirajte fotografije, videe, glasbo in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili (in shranili na pomnilniško
kartico), med telefonom in računalnikom.

Če želite kopirati vsebino iz pomnilnika telefona, mora imeti v telefonu pomnilniško kartico.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. Tapnite Masovni pomnilnik.
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3. V računalniku odprite upravitelja datotek, na primer Raziskovalca, in poiščite svoj telefon. Prikazana
je vsebina, shranjena na pomnilniški kartici.
4. Povlecite in spustite elemente med telefonom in računalnikom.

Posodabljanje programske opreme telefona
Ostanite na tekočem – posodobite programsko opremo telefona in aplikacije, da pridobite nove in
izboljšane funkcije za svoj telefon.

1. Ko vas telefon obvesti o posodobitvi, odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite obvestilo o
posodobitvi.
2. Če želite prenesti in namestiti posodobitev, tapnite Posodobi in sledite navodilom v telefonu.

Posodobitev lahko traja nekaj minut. Če pride do težav, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Po posodobitvi obiščite spletno mesto www.nokia.com/support, da dobite nov priročnik za uporabo.

Ponudnik omrežne storitve lahko posodobitve pošilja po omrežju neposredno v telefon. Če želite več
informacij o tej storitvi, se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar
lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj
napolnjena.

Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti
za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Uporaba telefona v letalskem načinu
Na območjih, kjer se s telefonom ne smete povezati z internetom, lahko vseeno dostopate do vaše
glasbe, videoposnetkov in iger, za katere ne potrebujete povezave, če vklopite letalski način.

1. Tapnite  Nastavit..
2. Nastavite Način za polet na Vklopljeno .

Izklop letalskega načina
Tapnite  Nastavit. in nastavite Način za polet na Izklopljeno .

V načinu za polet se prekinejo vse povezave z mobilnim omrežjem in izklopijo brezžične funkcije
telefona. Upoštevati morate navodila in varnostne zahteve, ki jih na primer poda letalska družba ali
navajajo veljavni zakoni in predpisi. Kjer je to dovoljeno, se lahko v letalskem načinu povežete v
omrežje Wi-Fi in na primer brskate po internetu ali vklopite Bluetooth.

Opozorilo: Kadar je aktiviran profil za potovanje z letalom, ne morete klicati ali sprejemati klicev
(vključno s klici v sili) ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z omrežjem.
Če želite klicati, preklopite na drug profil.

Kode za dostop
Ste se kdaj spraševali, čemu služijo različne kode v vašem telefonu?
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koda PIN ali PIN2

(4–8 števk)

Z njima zaščitite kartico SIM pred nepooblaščeno
uporabo oz. ju potrebujete za dostop do
nekaterih funkcij.

Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu
zahteva kodo PIN.

Če pozabite kodi ali ju ne dobite s kartico, se
obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, jo
morate odblokirati s kodo PUK ali PUK2.

PUK ali PUK2 Potrebujete ju, da odblokirate kodo PIN ali PIN2.

Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se
obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Varnostna koda (koda za zaklepanje, geslo) Z njo lahko preprečite nepooblaščeno uporabo
telefona.

Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za
zaklepanje, ki jo določite.

Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu,
ločeno od telefona.

Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga
boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo
lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v
telefonu pa se lahko izbrišejo.

Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri
prodajalcu telefona.

IMEI Ta številka se uporablja za prepoznavanje
telefonov v omrežju. Morda jo boste morali
posredovati tudi storitvam Nokia Care.

Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite
številko *#06#.
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Informacije o izdelku in varnosti

Omrežne storitve in stroški
Napravo lahko uporabljate le v omrežjih GSM 850, 900, 1800, 1900 in WCDMA 900, 2100 MHz. Potrebujete naročnino pri ponudniku
storitev.

Za uporabo nekaterih funkcij in prenos vsebin potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov.
Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.

Klici v sili
1. Preverite, ali je naprava vklopljena.
2. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

• Vstavite kartico SIM, če jo naprava podpira.
• V napravi izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
• Preverite, ali je aktiviran profil Polet.
• Če so zaslon naprave in/ali tipke zaklenjene, jih odklenite.

3. Pritiskajte tipko za pomik nazaj, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
4. Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete  Telefon.
5. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
6. Izberite .
7. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Če želite vzpostaviti klic v sili med prvim vklopom, tapnite .

Pomembno: Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal
vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v
vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na
brezžični telefon.

Nega naprave
Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko
zagotovite pravilno delovanje naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo
elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.

• Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
• Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
• Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere

vlaga, ki jo lahko poškoduje.
• Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
• Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
• Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
• Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
• Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
• Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
• Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško

kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite
na najbližji pooblaščeni servis.
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Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive
posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Ves material v napravi se lahko obnovi
kot material in energija. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/recycle.

Simbol prečrtanega smetnjaka

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in
elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske
odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno
službo ali pa obiščite spletno mesto www.nokia.com/support. Več informacij o okoljskih lastnostih naprave poiščite na spletnem
naslovu www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah
Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi
pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih z OMA DRM 1.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine,
lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščitenih z DRM, prekliče.
Preklic lahko tudi prepreči obnovitev vsebin, zaščitenih z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne
vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Informacije o bateriji in polnilniku
Napravo uporabljajte le z originalno BL-4U baterijo za ponovno polnjenje.

Napravo polnite s polnilnikom AC-20. Vrste vtičev se lahko razlikujejo.

Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij ali polnilnikov, ki bodo na voljo za to napravo.

Varnost baterije in polnilnika
Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo,
primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od
sebe.

Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo
zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug
predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite
jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da
tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.
Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.
Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij
ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite,
da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane
baterije ali polnilnika. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
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Dodatni varnostni napotki

Majhni otroci
Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave
Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitenih medicinskih naprav.
Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave
Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od
medicinske naprave, da bi se izognili morebitnim motnjam zadnje. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

• naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
• naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
• naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
• naj izklopijo mobilno napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj;
• naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh
Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo
vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj
Površina naprave ne vsebuje niklja.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino
Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

• Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva
za napravo ali računalnik.

• Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav
Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.

• Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
• Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat

uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave
in/ali računalnika.

• Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne
ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Vozila
Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko
dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno
preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih
ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme
v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.
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Potencialno eksplozivna okolja
Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo
eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za
distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso
jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za
shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil,
ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)
Ta mobilna naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Izdelana je tako, da ne presega omejitev za izpostavljenost radijskim
valovom (radiofrekvenčna elektromagnetna polja), kot jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije
ICNIRP. Te smernice vključujejo pomembno varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno
stanje.

Smernice za izpostavljenost temeljijo na specifični hitrosti absorpcije (SAR), ki je izraz za količino radiofrekvenčne (RF) energije,
ki jo glava ali telo absorbirata, ko naprava oddaja. Omejitev vrednosti SAR organizacije ICNIRP za mobilne naprave je 2,0 W/kg na
10 gramov tkiva.

Preizkusi vrednosti SAR se izvajajo z napravo v standardnih položajih delovanja, pri čemer naprava oddaja z največjo močjo v vseh
frekvenčnih pasovih. Najvišje zabeležene vrednosti SAR za to napravo so:

Najvišja vrednost SAR Frekvenčni pasovi, ki so bili uporabljeni,
ko je bila zabeležena najvišja vrednost
SAR

Uporaba ob glavi 1,43 W/kg na 10 g WCDMA 2100 + WLAN 2450

Delovanje na razdalji 1,5 centimetra od
telesa

0,64 W/kg na 10 g WCDMA 900 + WLAN 2450

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, če se uporablja ob glavi ali je od telesa oddaljena
najmanj 1,5 centimetra . Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo
kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj.

Za pošiljanje podatkov ali sporočil je potrebna dobra povezava z omrežjem. Pošiljanje je lahko preloženo, dokler ni na voljo takšna
povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Med splošno uporabo so vrednosti SAR običajno precej pod zgoraj navedenimi vrednostmi. Zaradi sistemske učinkovitosti in
zmanjšanja motenj v omrežju je obratovalna moč vaše mobilne naprave namreč samodejno zmanjšana, ko polna zmogljivost ni
potrebna za klic. Manjša kot je izhodna moč, nižja je vrednost SAR.

Modeli naprave imajo lahko več različic in več vrednosti. Sčasoma lahko pride do sprememb sestavnih delov in oblike, ki lahko
vplivajo na vrednosti SAR. Najnovejše razpoložljive informacije o vrednostih SAR za ta in druge modele naprave Nokia najdete na
spletnem mestu www.nokia.com/sar.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da trenutne znanstvene informacije ne nakazujejo potrebe po posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite zmanjšati izpostavljenost, omejite uporabo ali uporabljajte komplet za
prostoročno uporabo, s katerim držite napravo stran od glave in telesa. Več informacij, razlage in razprave o radiofrekvenčnemu
sevanju najdete na spletnem mestu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) na naslovu www.who.int/peh-emf/en.

Sporočila za podporo družbe Nokia
Če želite kar najbolje izkoristiti telefon in storitve, vam lahko družba Nokia pošilja brezplačna kratka sporočila po meri. V sporočilu
so namigi, triki in podpora.

Če ne želite več prejemati sporočil, izberite  Računi > Račun Nokia > Prejemajte nov. in ponud..

Ko prvič uporabite telefon, so družbi Nokia poslani telefonska številka, serijska številka telefona in nekateri identifikatorji
naročnine na mobilne storitve, s katerimi omogoča zgoraj opisano storitev. Nekatere ali vse informacije so lahko poslane družbi
Nokia tudi pri posodabljanju programske opreme. Te informacije so lahko uporabljene kot je določeno v pravilniku o zasebnosti,
ki je na voljo na naslovu www.nokia.com.

© 2013 Nokia. Vse pravice pridržane. 34

http://www.nokia.com/sar
http://www.who.int/peh-emf/en
http://www.nokia.com/


Avtorske pravice in ostala obvestila
IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-922 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive
1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-
conformity.

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov
Nokia ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna
zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost
ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo
za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika
kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali
dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje
veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega
dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov,
opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna
zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe
Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega
uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna
je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo
za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam
lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in
informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

OBVESTILO FCC

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1)
naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile
neželeno delovanje. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Spremembe,
ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, kot je določeno v 15. delu pravilnika
FCC. Te omejitve so postavljene tako, da zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami v bivalnem okolju. Ta oprema
ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko energijo ter lahko – če ni uporabljena skladno z navodili – povzroči škodljive motnje
v radijskih komunikacijah. Vendar to ni zagotovilo, da pri nekem primeru ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive
motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu, kar lahko ugotovite tako, da vklopite in izklopite opremo, priporočamo, da skušate
zmanjšati motnje z enim ali več od teh ukrepov:

• preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
• povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
• priključite opremo v vtičnico, ki ni v istem tokokrogu kot sprejemnik;
• posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim tehnikom za RTV.

TM & © 2013 Nokia. Vse pravice pridržane. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.
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Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo
podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo
video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne
izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen uporabe, navedene zgoraj. Dodatne informacije, vključno z informacijami,
ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Glejte
www.mpegla.com.
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