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Za va¹o varnost

Preberite te preproste smernice. Neupo¹tevanje navodil je 
lahko nevarno ali protizakonito. Èe ¾elite veè informacij, 
preberite cel priroènik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE
Ne vklapljajte telefona, èe je uporaba 
mobilnega telefona prepovedana ali èe lahko 
povzroèi interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU
Upo¹tevajte vse zakone, ki veljajo v neki dr¾avi. 
Med vo¾njo imejte vedno proste roke, da boste 
lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem 
na varnost na cesti.

INTERFERENCA
Vsi mobilni telefoni so obèutljivi za 
interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE V BOLNI©NICAH
Upo¹tevajte prepovedi. Izklopite telefon v 
bli¾ini medicinske opreme.
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IZKLAPLJANJE V LETALU
Upo¹tevajte prepovedi. Brez¾iène naprave lahko 
v letalih povzroèijo interferenco.

IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA
Telefona ne uporabljajte na bencinski èrpalki. 
Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.

IZKLAPLJANJE V BLI®INI RAZSTRELJEVANJA
Upo¹tevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte 
tam, kjer poteka razstreljevanje.

RAZSODNA UPORABA
Izdelek uporabljajte le v normalnem polo¾aju, 
kakor je razlo¾eno v prilo¾eni dokumentaciji. Ne 
dotikajte se antene po nepotrebnem.

STROKOVNI SERVIS
Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo 
usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE
Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in 
baterije. Ne priklapljajte nezdru¾ljivih naprav.
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NEPREPUSTNOST ZA VODO
Va¹ telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da 
bo vedno suh.

VARNOSTNE KOPIJE
Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih 
kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v 
telefonu.

POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI
Pri povezovanju s katero koli drugo napravo 
preberite podrobna varnostna navodila v 
priroèniku zanjo. Ne priklapljajte nezdru¾ljivih 
naprav.

KLICI V SILI
Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala 
omre¾ja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je 
treba, da se zaslon zbri¹e in se prika¾e zaèetni 
zaslon. Vnesite ¹tevilko za klice v sili, nato 
pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne 
konèajte, dokler vam tega ne dovoli klicana 
slu¾ba.
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■ O va¹i napravi
Mobilna naprava, opisana v tem priroèniku, je odobrena za 
uporabo v omre¾jih EGSM 900 in GSM 1800. Veè informacij 
o omre¾jih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upo¹tevajte vse zakone ter 
spo¹tujte zasebnost in zakonite pravice drugih. 

Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, èe ¾elite 
uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen 
budilke. Naprave ne vklapljajte, kadar lahko 
uporaba brez¾iènih naprav povzroèi interferenco 
ali nevarnost.

■ Omre¾ne storitve
Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do 
storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih 
funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij 
mobilnega omre¾ja. Te omre¾ne storitve morda ne bodo na 
voljo v vseh omre¾jih ali pa se boste morali, èe jih boste 
hoteli uporabljati, nanje posebej naroèiti pri ponudniku 
storitev. Va¹ ponudnik storitev vam bo morda moral dati 
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dodatna navodila in informacije o stro¹kih. Nekatera 
omre¾ja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo 
omre¾nih storitev. Nekatera omre¾ja na primer ne podpirajo 
vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Va¹ ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali 
onemogoèil vklop nekaterih funkcij v va¹i napravi. V tem 
primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je 
bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vkljuèuje 
spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe 
ikon. Veè informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

■ Polnilniki in dodatna oprema
Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo 
loèite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela 
polnilnika. Delovanje te naprave omogoèa napajanje s 
polnilnikom AC-2, ACP-7 ali ACP-12.
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Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in 
opremo, ki jih je dru¾ba Nokia odobrila za uporabo 
s tem modelom. Uporaba kak¹nih drugih vrst 
lahko iznièi garancijo in mo¾nost zamenjave ter je 
lahko nevarna.

Glede razpolo¾ljivosti odobrene dodatne opreme 
se posvetujte s poobla¹èenim prodajalcem. 
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Splo¹ne informacije

■ Kode za dostop
• Za¹èitna koda, ki jo dobite skupaj s telefonom, varuje va¹ 

telefon pred nepoobla¹èeno uporabo. Tovarni¹ko je 
nastavljena na 12345. 

• Koda PIN, ki jo dobite skupaj s kartico SIM, ¹èiti kartico 
pred nepoobla¹èeno uporabo. 

• Koda PIN2, ki je prilo¾ena nekaterim karticam SIM, je 
potrebna za dostop do nekaterih storitev.

• Kodi PUK in PUK2 utegnete dobiti skupaj s kartico SIM. 
Potrebujete ju, èe trikrat zaporedoma vnesete napaèno 
kodo PIN ali PIN2. Èe ju nimate, se obrnite na svojega 
ponudnika storitev.

Izberite Meni > Nastavitve > Varnostne nastavitve, da 
doloèite, kako bo telefon uporabljal kode za dostop, in 
varnostne nastavitve.
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■ Skupni pomnilnik
Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: 
Sporoèila, Imenik in Skladatelj. Uporaba ene ali veè teh 
funkcij lahko zmanj¹a kolièino pomnilnika, ki je na voljo 
drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Èe 
shranite na primer mnogo besedilnih sporoèil, lahko 
zasedete ves razpolo¾ljivi pomnilnik. Èe poskusite uporabiti 
drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko 
naprava prika¾e sporoèilo, da je pomnilnik poln. V tem 
primeru najprej zbri¹ite nekaj podatkov ali vnosov, 
shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. 
Nekatere funkcije, na primer Imenik, imajo lahko poleg 
pomnilnika v skupni rabi ¹e doloèeno kolièino pomnilnika, 
dodeljeno samo njim. 
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1. Prvi koraki

■ Nasveti za prvo uporabo telefona
Ko je telefon pripravljen za 
uporabo in ¹e niste vpisali 
nobenih znakov, pravimo, da je 
v pripravljenosti. 

• Moè omre¾nega signala (1)

• Napolnjenost baterije (2)

• Funkcije izbirnih tipk (3)

• Izbirni tipki (4)

• Tipke za pomikanje (5) 

• Klicna tipka (6)

• Tipka za konec in vklop /
izklop (7)

• Tipkovnica (8)
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■ Vstavljanje kartice SIM in baterije
Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpolo¾ljivosti in uporabi storitev SIM dobite 
pri izdajatelju va¹e kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, 
mobilnem operaterju ali drugih prodajalcih izdelkov 
mobilne telefonije.

1. Pritisnite gumb za sprostitev zadnjega pokrovèka (1), 
pokrovèek odprite in ga odstranite (2, 3). Dvignite 
baterijo iz dr¾ala in jo odstranite (4).

2. S prstom previdno dvignite dr¾alo za kartico SIM (5). 
Vstavite kartico SIM tako, da je njen prirezani vogal na 
zgornji desni strani in da je zlati prikljuèek obrnjen 
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navzdol (6). Zaprite dr¾alo za kartico SIM (7) in pritisnite 
nanj, da se zaskoèi. Vstavite baterijo (8, 9).

■ Polnjenje baterije
1. Polnilnik prikljuèite v elektrièno 

vtiènico.

2. Napajalni kabel polnilnika 
prikljuèite v vtiènico na spodnji 
strani telefona. Kazalnik 
napolnjenosti baterije se zaène pomikati navzgor.

Èe se prika¾e obvestilo Baterija se ne polni, malo 
poèakajte, odstranite polnilnik in ga znova prikljuèite. 
Èe se polnjenje kljub temu ne zaène, se obrnite na 
prodajalca.
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3. Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne 
pomika veè. Polnilnik izkljuèite iz telefona in elektriène 
vtiènice.

■ Vklop in izklop
Za nekaj sekund pridr¾ite tipko za konec.

Telefon uporabljajte samo v 
obièajnem polo¾aju delovanja.

Ta naprava ima vgrajeno 
notranjo anteno.

Opomba: Tako kakor pri vseh drugih 
radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po 
nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje 
antene vpliva na kakovost signalov in lahko 
povzroèi, da naprava deluje z veèjo moèjo, kot bi 
bila potrebna. Med uporabo naprave se ne 
dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala 
slab¹e, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.
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Opomba: Prikljuèka se ne 
dotikajte, saj je obèutljiv 
za elektrostatièno 
razelektritev. 

■ Predstavitev
Ogledate si lahko, kako uporabljati nekatere funkcije 
telefona. Èe kartica SIM ni vstavljena, izberite Demo > 
Osnove, Veè ali Igre. 

Èe je kartica SIM vstavljena, izberite Meni > Pripomoèki > 
Demonstracija > Osnove ali Veè. 

■ Bli¾njice v stanju pripravljenosti
Èe ¾elite odpreti seznam Zadnji klici, pritisnite tipko za 
premikanje navzgor.

Da bi prikazali imena in ¹tevilke, shranjene v meniju Imenik, 
se pomaknite navzdol.
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Èe ¾elite napisati sporoèilo, pritisnite tipko za premikanje v 
levo.

Èe si ¾elite ogledati predstavitev, pritisnite tipko za 
premikanje v desno.

Èe ¾elite vkljuèiti govoreèo uro, pridr¾ite *.

Seznam klicanih ¹tevilk odprete tako, da enkrat pritisnite 
klicno tipko. Poi¹èite ¾eleno ime ali telefonsko ¹tevilko in 
pritisnete klicno tipko, da jo poklièete.

■ Zaklepanje tipkovnice
Èe ¾elite zakleniti tipkovnico, da bi 
prepreèili nehotene pritiske tipk, v 
pripravljenosti izberite Meni in hitro 
pritisnite *; odklenete jo tako, da izberete 
Odkleni in hitro pritisnete *.

©tevilko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko 
morda poklièete, tudi èe je tipkovnica zaklenjena. 

Vtipkajte ¹tevilko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. 
Vtipkana ¹tevilka za klice v sili se morda ne bo prikazala na 
zaslonu.
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■ Zapestni pa¹èek
Odstranite zadnji pokrovèek in napeljite 
pa¹èek, kakor prikazuje slika. Namestite 
pokrovèek.
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2. Klicne funkcije

■ Klicanje in sprejemanje klicev
Èe ¾elite klicati, storite naslednje:

1. Vnesite telefonsko ¹tevilko skupaj z omre¾no skupino 
(èe je potrebno). Po potrebi vpi¹ite tudi mednarodno 
predpono.

2. ©tevilko poklièete s pritiskom na klicno tipko. Èe ¾elite 
med klicem poveèati ali zmanj¹ati glasnost slu¹alke ali 
zvoènika, pritisnite levo ali desno tipko za pomikanje.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. 
Èe ga ¾elite zavrniti, pritisnite tipko za konec.

■ Zvoènik
Med klicem boste morda lahko izbirali med mo¾nostma 
Zvoènik in Prostor. (za uporabo zvoènika ali slu¹alke).

Opozorilo: Med uporabo zvoènika naprave ne 
dr¾ite ob u¹esu, saj je lahko zelo glasna. 
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3. Pisanje besedila

Besedilo lahko vtipkate na dva naèina: obièajni vnos 
besedila, ki ga oznaèuje , ali vnos s predvidevanjem 
(vgrajenim slovarjem), oznaèen z znakom .

Pri uporabi obièajnega naèina veèkrat pritisnite ustrezno 
tipko, dokler se na zaslonu ne prika¾e ¾elena èrka.

Èe ¾elite vkljuèiti predvidevanje vnosa, izberite Mo¾nos. > 
Slovar in ¾eleni jezik; izkljuèite ga tako, da izberete 
Mo¾nos. > Slovar je izkl..

Èe ¾elite uporabljati predvidevanja vnosa, storite naslednje:

1. Vpi¹ite besedo tako, da vsako tipko z ustrezno èrko 
pritisnete samo enkrat.

2. Èe telefon prika¾e ¾eleno besedo, pritisnite 0 in 
nadaljujte z naslednjo besedo.

Èe ¾elite besedo zamenjati, pritiskajte tipko *, dokler se 
ne prika¾e ¾elena beseda. 
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Èe je za besedo prikazan vpra¹aj, to pomeni, da je ni v 
slovarju. Èe ¾elite v slovar dodati novo besedo, izberite 
Èrkuj, vnesite besedo (na obièajni naèin) in pritisnite V 
redu.

Nasveti za pisanje besedila na obièajen naèin in s 
predvidevanjem vnosa:

• Presledek vstavite s tipko 0.

• Naèin vnosa besedila med pisanjem hitro zamenjate 
tako, da veèkrat pritisnete #, dokler ni na vrhu zaslona 
prikazan ustrezen znak. 

• ©tevilko vpi¹ete z dalj¹im pritiskom ustrezne ¹tevilène 
tipke. 

• Èe ¾elite med uporabo obièajnega vnosa besedila 
vstaviti poseben znak, pritisnite *, èe pa pi¹ete s 
slovarjem, pridr¾ite *. 
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4. Menijske funkcije

V stanju pripravljenosti izberite Meni ter ¾eleni meni in 
podmeni. Izberite Izhod ali Nazaj, da zapustite trenutno 
raven menija. S pritiskom na tipko za konec se takoj vrnete v 
stanje pripravljenosti.

Tukaj niso opisane vse funkcije in mo¾nosti v menijih.

■ Sporoèila

Nastavitve sporoèil
Da bi uredili nastavitve za sporoèila, izberite 
Meni > Sporoèila > Nastavitve sporoèil.

Izberite Profil za po¹ilj. > ©tevilka centra za sporoèila, da 
shranite telefonsko ¹tevilko, ki jo potrebujete za po¹iljanje 
besedilnih in slikovnih sporoèil. To ¹tevilko dobite pri 
ponudniku storitev.
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Izberite Podpora za znake (omre¾na storitev), da doloèite 
vrsto kodiranja (Polna ali Delna) pri po¹iljanju besedilnih 
sporoèil.

Izberite Blokiranje ¹tevilk, èe ¾elite pregledati ali urediti 
seznam blokiranih ¹tevilk. 

Pisanje sporoèila
Ta naprava podpira po¹iljanje besedilnih sporoèil, dalj¹ih od 
obièajne omejitve za eno sporoèilo. Dalj¹a sporoèila so 
poslana kot niz dveh ali veè sporoèil. Ponudnik storitev 
lahko to ustrezno zaraèuna. Znaki z naglasi ali drugimi 
znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko 
zasedejo veè prostora, zaradi èesar lahko v enem sporoèilu 
po¹ljete manj znakov kakor sicer. 

©tevilo znakov, ki jih ¹e lahko napi¹ete, in ¹tevilka 
trenutnega dela sestavljenega sporoèila sta prikazana v 
zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 917/1.

1. V pripravljenosti izberite Meni > Sporoèila > Napi¹i 
sporoèilo.
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2. Napi¹ite sporoèilo.

3. Sporoèilo po¹ljete tako, da izberete Mo¾nos. > Po¹lji, 
vnesete telefonsko ¹tevilko prejemnika in izberete 
V redu. 

Opomba: Ko po¹iljate sporoèila, se utegne izpisati 
obvestilo Sporoèilo je poslano. To pomeni, da je 
bilo sporoèilo poslano centru za sporoèila na 
¹tevilko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, 
da je prejemnik sporoèilo ¾e prejel. Podrobnej¹e 
informacije o storitvah za sporoèila lahko dobite 
pri ponudniku storitev.

Branje prejetih besedilnih sporoèil 
Ko je telefon v pripravljenosti in prejmete besedilna 
sporoèila, se na zaslonu prika¾eta ¹tevilo novih sporoèil in 
ikona .

Izberite Prika¾i, èe ga ¾elite prikazati takoj, ali Izhod, èe ga 
boste prebrali pozneje v meniju Meni > Sporoèila > Prejeta 
sporoèila.
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Osnutki in Poslani predmeti
V meniju Osnutki lahko preberete sporoèila, ki ste jih 
shranili z ukazom Shrani sporoèilo. V meniju Poslani 
predmeti si lahko ogledate kopije poslanih sporoèil.

Slikovna sporoèila (omre¾na storitev)
Prejemate in po¹iljate lahko tudi sporoèila, ki vsebujejo 
slike. Prejeta slikovna sporoèila se shranijo v mapo Prejeta 
sporoèila. Vsako slikovno sporoèilo sestavlja veè besedilnih 
sporoèil, zato utegne po¹iljanje slikovnega sporoèila stati 
veè kot po¹iljanje enega besedilnega.

Opomba: Slikovna sporoèila lahko po¹iljate in 
prejemate le, èe to omogoèa mobilni operater ali 
ponudnik storitev. Slikovna sporoèila lahko 
sprejmejo in prika¾ejo le zdru¾ljive naprave, ki 
omogoèajo delo s slikovnimi sporoèili. Videz 
sporoèila je lahko drugaèen, odvisno od naprave, 
ki ga prejme.
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Zbri¹i sporoèila
Èe ¾elite zbrisati vsa prebrana sporoèila ali vsa sporoèila v 
mapi, izberite Meni > Sporoèila > Zbri¹i sporoèila > Vsa 
prebrana oziroma ¾eleno mapo.

■ Imenik
Imena in telefonske ¹tevilke lahko shranite v 
pomnilnik telefona ali kartice SIM. V imenik 
telefona lahko shranite do 200 imen.

Iskanje imena in telefonske ¹tevilke
V pripravljenosti se pomaknite navzdol in vpi¹ite prvo èrko 
imena. Poi¹èite ¾eleno ime.

Lahko uporabite tudi naslednje mo¾nosti v meniju Imenik:

Dodaj vizitko, da v imenik shranite novo ime in telefonsko 
¹tevilko.

Zbri¹i, da iz imenika zbri¹ete vsa ali posamezna imena in 
telefonske ¹tevilke.
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Kopiraj omogoèa kopiranje vseh ali posameznih imen in 
¹tevilk iz imenika telefona na kartico SIM ali obratno.

Nastavitve imenika
Izberite Meni > Imenik > Nastavitve in med naslednjimi 
mo¾nostmi:

Izbrani pomnilnik, da izberete, v kateri pomnilnik naj se 
shranjujejo imena in telefonske ¹tevilke (Telefon ali Kartica 
SIM). Ob zamenjavi kartice SIM se samodejno vkljuèi 
mo¾nost Kartica SIM.

Pogled imenika, da izberete naèin prikaza imen in 
telefonskih ¹tevilk. Med pregledovanjem Podrob. vizitke, ko 
je mo¾nost Pogled imenika nastavljena na Seznam imen ali 
Samo ime, je ime ali telefonska ¹tevilka, shranjena v 
pomnilniku kartice SIM, oznaèena z znakom , ime ali 
telefonska ¹tevilka v pomnilniku telefona pa z 
znakom .

Stanje pomnilnika prika¾e, koliko imen in telefonskih ¹tevilk 
je shranjenih in koliko jih ¹e lahko shranite v vsak imenik.
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■ Zadnji klici
Tu lahko pregledujete telefonske ¹tevilke 
neodgovorjenih, dohodnih in odhodnih 
klicev skupaj z njihovim pribli¾nim 
trajanjem ter ¹tevilo prejetih in poslanih 
sporoèil.

Telefon zapisuje neodgovorjene in dohodne klice, èe je 
vklopljen, v dosegu omre¾ja in èe omre¾je podpira te 
funkcije.

©tevci klicev
Izberite Meni > Zadnji klici > Trajanje klicev, da si ogledate 
pribli¾no trajanje zadnjega klica, vseh dohodnih in odhodnih 
klicev ali pribli¾no skupno trajanje vseh klicev.

Èe ¾elite ¹tevce ponastaviti, izberite Zbri¹i ¹tevce, vpi¹ite 
za¹èitno kodo in izberite V redu.

Opomba: Dejanski raèun za klice in storitve, ki 
vam ga izstavi mobilni operater, se lahko 
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razlikuje - odvisno od vrste omre¾ja, zaokro¾evanja, davkov 
in podobnega.

■ Nastavitve
V tem meniju lahko prilagajate razliène 
nastavitve telefona. Èe ¾elite obnoviti 
privzete nastavitve nekaterih menijskih 
nastavitev, izberite Povrn. tovarn. nastavitev

Nastavitve tonov
Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve tonov in med 
naslednjimi mo¾nostmi:

Melodija zvonjenja, da nastavite ton zvonjenja za dohodne 
klice.

Glasnost zvonjenja doloèa glasnost zvonjenja ob prejemu 
klicev in sporoèil. Èe Glasnost zvonjenja nastavite na drugo 
ali vi¹jo stopnjo, telefon ob dohodnem klicu zvoni vedno 
glasneje, od prve stopnje do tiste, ki ste jo nastavili.
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Opozarjanje z vibriranjem, èe ¾elite, da vas telefon na 
sporoèila in klice opozarja tudi z vibriranjem.

Ton za sporoèila, da izberete ton, s katerim vas telefon 
opozori na prejeto besedilno sporoèilo.

Opozorilni toni, da se vkljuèijo zvoèna opozorila, na primer 
takrat, ko se izprazni baterija.

Nastavitve zaslona
Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve zaslona.

Izberite Teme, pomaknite se do ¾elene teme in izberite 
Mo¾nos. > Vkljuèi ali Uredi, da bi temo vkljuèili ali uredili.

Izberite Ura v varèev. ohran. zaslona, èe ¾elite, da telefon v 
ohranjevalniku zaslona prikazuje digitalno ali analogno uro 
in vse glavne ikone. 

Profili
Profile lahko prilagodite z razliènimi mo¾nostmi, na primer 
toni zvonjenja in ohranjevalnikom zaslona.
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Izberite Meni > Nastavitve > Profili, profil, ki ga ¾elite 
spremeniti, in mo¾nost Prilagodi.

Nastavitve ure
Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve ure.

Izberite Ura, da nastavite, ali bo ura prikazana ali ne, da jo 
nastavite ali uredite obliko zapisa èasa.

Èe baterijo za dalj èasa odstranite iz telefona, boste morda 
morali znova nastaviti uro in datum.

Klicne nastavitve
Izberite Meni > Nastavitve > Klicne nastavitve in med 
naslednjimi mo¾nostmi: 

Izberite Preusmeritve klicev (omre¾na storitev), da 
preusmerite dohodne klice v telefonski predal ali na drugo 
¹tevilko. Pomaknite se na ¾eleno mo¾nost preusmerjanja in 
izberite Vkljuèi ali Preklièi. Èe ¾elite preveriti, ali je 
vkljuèena, izberite Preveri stanje. Èe ¾elite za nekatere 
preusmeritve nastaviti zakasnitev, izberite Izb. zakasnitev 
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(ni na voljo za vse mo¾nosti preusmerjanja). Hkrati je lahko 
aktivnih veè razliènih preusmeritev. Kadar je vkljuèena 
funkcija Preusmeritev vseh govornih klicev, je na zaslonu v 
pripravljenosti prikazan znak . Èe ¾elite izkljuèiti vse 
preusmeritve, izberite Preklic vseh preusmeritev.

Izberite Po¹lji lastno ¹tevilko (omre¾na storitev), da vidite, 
ali je va¹a ¹tevilka klicanim osebam prikazana ali ne.

Izberite Samodejno ponov. klicanje, da bo telefon po 
neuspe¹nem klicu poskusil poklicati ¹e najveè desetkrat.

Storitev Èakajoèi klic (omre¾na storitev), da vas bo omre¾je 
med ¾e vzpostavljenim klicem opozorilo na nov 
dohodni klic.

Nastavitve telefona
Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve telefona.

Izberite Jezik, da izberete jezik obvestil na zaslonu.
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Nastavitev stro¹kov
Opomba: Dejanski raèun za klice in storitve, ki 
vam ga izstavi mobilni operater, se lahko 
razlikuje - odvisno od vrste omre¾ja, 
zaokro¾evanja, davkov in podobnega.

Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitev stro¹kov in Stanje 
na predplaèanem raèunu (omre¾na storitev), da prika¾ete 
stanje na raèunu; Merilnik trajanja klica, da bi vkljuèili ali 
izkljuèili prikaz trajanja klica; Povzetek klica, da doloèite, ali 
bo po klicu prikazano pribli¾no trajanje klica. 

Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek 
denarja za klicanje z mobilnim telefonom, bodo 
morda na voljo le ¹e klici na ¹tevilko za klice v sili, 
ki je vprogramirana v napravo.

Nastavitve dodatne opreme
Izberite Meni > Nastavitve > Nastavitve dodatne opreme > 
Slu¹alke ali Zanka za sl. ap..
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Izberite Samodejni sprejem klicev, èe ¾elite telefon nastaviti 
tako, da bo samodejno sprejemal dohodne klice po petih 
sekundah.

Meni nastavitev dodatne opreme je na voljo le, èe ste na 
telefon ¾e kdaj prikljuèili dodatno opremo.

Nastavitev desne izbirne tipke
V pripravljenosti lahko izberete Pojdi na, da odprete seznam 
bli¾njic. Èe ¾elite izbrati ali urediti bli¾njice, izberite Meni > 
Nastavitve > Nastav. desne izbirne tipke. Pomaknite se na 
Izberi mo¾nosti, da bi izbrali funkcije, za katere ¾elite 
bli¾njico; pomaknite se na Uredi, èe ¾elite urediti vrstni red 
funkcij na seznamu bli¾njic. 

■ Ura
Èe ¾elite nastaviti budilko, v stanju 
pripravljenosti izberite Meni > Ura > Èas 
bujenja. Pomaknite se na mo¾nost Melodija 
bujenja, da bi izbrali ton za bujenje, Ponovi 
bujenje, da nastavite, ali bo bujenje enkratno ali pa se bo 
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ponavljalo doloèene dni v tednu, in Govoreèa ura, èe ¾elite 
napoved èasa. Ko zaène budilka zvoniti, izberite Ustavi, da 
jo izkljuèite, ali Dreme¾, da zvonjenje prekinete za 10 minut.

Èe je ob nastavljeni uri za bujenje naprava izkljuèena, se 
vkljuèi in zaène opozarjati z zvokom za bujenje. Èe izberete 
Ustavi, vas bo naprava vpra¹ala, ali jo ¾elite vkljuèiti za 
klice. Izberite Ne, èe ¾elite napravo izkljuèiti, ali Da, èe jo 
¾elite vkljuèiti za klice. Ne izberite mo¾nosti Da, èe lahko 
mobilni telefon povzroèi interferenco ali nevarnost.

■ Opomniki
Èe ¾elite shraniti kratko opombo za bujenje, 
izberite Meni > Opomniki > Dodaj novega. Ob 
vklopu opomnika izberite Zapri, da ga 
ustavite, ali Prelo¾i, da opozarjanje prekinete za 10 minut.
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■ Pripomoèki

Kalkulator
Opomba: Ta kalkulator je namenjen preprostim 
izraèunom; njegova natanènost je omejena.

Izberite Meni > Pripomoèki > Kalkulator.

1. ©tevilke vstavite s tipkami od 0 do 9, decimalno loèilo 
pa s tipko #. Èe ¾elite spremeniti predznak vnesene 
¹tevilke, pritisnite *.

2. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da oznaèite +, -, x 
ali /.

3. Po potrebi ponovite prvi in drugi korak.

4. Za izraèun rezultata izberite Rezult..

Pretvornik
Pretvarjate lahko razliène merske enote.

V pripravljenosti izberite Meni > Pripomoèki > Pretvornik. 
Èe ¾elite uporabiti pet zadnjih pretvorb, izberite Zadnjih 5 
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pretv. Poleg tega lahko izberete tudi ¹est ¾e doloèenih 
kategorij: Temperatura, Te¾a, Dol¾ina, Povr¹ina, Prostornina 
in Valuta.

Z mo¾nostjo Moje pretvorbe lahko dodate lastne pretvorbe.

Med pretvarjanjem se lahko pomaknete navzgor ali navzdol, 
da zamenjate polo¾aj merskih enot.

Skladatelj
Izberite Meni > Pripomoèki > Skladatelj 
in ¾eleni ton. Z vpisovanjem not lahko 
ustvarite lastne tone zvonjenja. 
Pritisnite na primer 4, da vstavite noto 
f. S pritiskom na 8 trajanje note ali 
pavze skraj¹ate (-), s tipko 9 pa 
podalj¹ate (+). Pritisnite 0, èe ¾elite 
vstaviti pavzo, *, da nastavite oktavo, in #, da bi noto 
povi¹ali (ni mogoèe za noti e in b).

Ko je ton pripravljen, izberite Mo¾nos. > Predvajaj, Shrani, 
Tempo, Po¹lji, Zbri¹i zaslon ali Izhod.
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Èe pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba 
baterije poveèala, èas delovanja baterije pa se bo skraj¹al.

■ Storitve SIM
Va¹a kartica SIM morda ponuja dodatne 
storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta meni je 
prikazan samo, èe ga podpira kartica SIM. Ime 
in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije lahko dobite pri ponudniku storitev.
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5. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje
Va¹o napravo napaja baterija, ki jo je mogoèe polniti. Nova 
baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost ¹ele po dva- ali 
trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je 
mogoèe napolniti in sprazniti veè stokrat, postopoma pa se 
vendarle izrabi. Ko se èas pogovora in èas v pripravljenosti 
znatno skraj¹ata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo 
baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo 
odobrila dru¾ba Nokia.

Èe prviè uporabljate nadomestno baterijo ali èe baterije 
dolgo niste uporabljali, boste morda morali prikljuèiti 
polnilnik, ga odklopiti in znova prikljuèiti, da bi se baterija 
zaèela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz elektriène 
vtiènice in naprave. Povsem polne baterije ne pu¹èajte 
prikljuèene na polnilnik, saj lahko èezmerno polnjenje 
skraj¹a ¾ivljenjsko dobo baterij. Èe povsem napolnjene 
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baterije ne uporabljate, se èez nekaj èasa sprazni sama od 
sebe.

Èe je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj 
minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o 
polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je 
narejena. Nikoli ne uporabljajte po¹kodovanih polnilnikov 
ali baterij.

Ne povzroèite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih 
stikov lahko pride, èe se kovinski predmet, na primer 
kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in 
negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska 
trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer 
rezervno baterijo nosite v ¾epu ali torbi. Kratki stik lahko 
po¹koduje baterijo ali predmet, ki ga je spro¾il.

Èe pu¹èate baterijo na vroèini ali mrazu, na primer v 
zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanj¹ata njena 
zmogljivost in ¾ivljenjska doba. Baterijo vedno hranite pri 
temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Èe je baterija 
v napravi vroèa ali hladna, naprava morda nekaj èasa ne bo 
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delovala, tudi èe je baterija polna. Delovanje baterije je 
zlasti omejeno pri temperaturah pod ledi¹èem.

Ne meèite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. 
Raznese jo lahko tudi, èe je po¹kodovana. Baterije zavrzite 
skladno z lokalnimi predpisi. Èe je mogoèe, jih reciklirajte. 
Ne odvrzite jih v smetnjak za hi¹ne odpadke.

■ Smernice za preverjanje pristnosti 
baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije 
Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite 
pri poobla¹èenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embala¾i 
poi¹èite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po 
naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspe¹na izvedba ¹tirih korakov tega postopka ¹e ne 
zagotavlja pristnosti baterije. Èe mislite, da baterija ni 
pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za 
nasvet obrnite na najbli¾ji poobla¹èeni servis Nokia ali 
poobla¹èenega prodajalca izdelkov Nokia. Poobla¹èeni 
servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Èe 
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pristnosti ni mogoèe preveriti, baterijo vrnite prodajalcu. 

Preverjanje pristnosti holograma
1. Ko pogledate hologram na 

nalepki, naj bi bil iz enega 
kota viden znaèilni znak 
dru¾be Nokia z iztegnjenima 
rokama, iz drugega pa 
logotip pristne dodatne 
opreme Nokia.

2. Ko hologram nagnete v levo, 
desno, navzgor in navzdol, 
naj bi ob straneh logotipa 
videli eno, dve, tri oziroma 
¹tiri pike.
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3. Èe stran nalepke spraskate, 
boste videli 20-mestno kodo, 
na primer 
12345678919876543210. 
Baterijo obrnite tako, da so 
¹tevilke obrnjene navzgor. 
20-mestna koda se zaène s 
¹tevilko v zgornji vrstici in se 
nadaljuje v spodnji.

4. Veljavnost 20-mestne kode 
potrdite po navodilih na 
spletnem naslovu 
www.nokia.com/
batterycheck.
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Ustvarite besedilno sporoèilo, vnesite 20-mestno kodo, na 
primer 12345678919876543210, in jo po¹ljite na ¹tevilko 
+44 7786 200276.

Kako ustvariti besedilno sporoèilo:

• Za azijske in pacifi¹ke dr¾ave, razen Indije: vnesite 
20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, 
in jo po¹ljite na ¹tevilko +61 427151515.

• Samo za Indijo: vnesite "Battery" in 20-mestno kodo 
baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in 
sporoèilo po¹ljite na ¹tevilko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoèe 
preveriti.

In èe baterija ni pristna?

Èe ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko 
pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnesite jo na 
najbli¾ji poobla¹èeni servis ali poobla¹èeno trgovino 
izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba 
baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko 
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nevarna in povzroèi neuèinkovito delovanje ter po¹kodbe 
naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi iznièi 
garancijo in mo¾nost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko 
dobite na spletni strani www.nokia.com/battery. 
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6. Dodatna oprema

Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:
• Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.

• Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne 
opreme, primite in potegnite vtikaè, ne kabla.

• Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno 
name¹èena in ali pravilno deluje.

• Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le 
strokovno usposobljeno osebje.
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Nega in vzdr¾evanje

Va¹a naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot 
izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upo¹tevanjem 
spodnjih predlogov boste la¾je ohranili garancijo svoje 
naprave.

• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in 
vse tekoèine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki 
povzroèajo korozijo elektronskih vezij. Èe se naprava 
zmoèi, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava 
popolnoma posu¹i, preden baterijo znova namestite.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v pra¹nem ali 
umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se 
lahko po¹kodujejo.

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke temperature lahko 
skraj¹ajo ¾ivljenjsko dobo elektronskih naprav, 
po¹kodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste 
plastike.
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• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato 
segreje na obièajno temperaturo, se v njeni notranjosti 
nabere vlaga, ki lahko po¹koduje elektronska vezja.

• Naprave ne sku¹ajte odpirati kako drugaèe, kot je 
opisano v tem priroèniku.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje 
lahko po¹koduje notranja elektronska vezja in fine 
mehanske dele.

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, èistil ali moènih 
detergentov.

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in 
prepreèi pravilno delovanje.

• Uporabljajte le prilo¾eno ali odobreno rezervno anteno. 
Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali prikljuèki 
lahko po¹kodujete napravo in kr¹ite predpise o radijskih 
napravah.

• Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.

• Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite 
kopije podatkov, ki jih ¾elite ohraniti (na primer imenik 
in koledarske bele¾ke).



N e g a  i n  v z d r ¾ e v a n j e
51

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za 
baterije, polnilnike ali opremo. Èe katera koli naprava ne 
deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbli¾ji 
poobla¹èeni servis.
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Dodatni varnostni napotki

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne 
sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Okolje delovanja
Upo¹tevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna 
obmoèja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba 
prepovedana ali kjer lahko povzroèi interferenco ali 
nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem polo¾aju 
delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti 
radiofrekvenènemu sevanju, kadar jo uporabljate v 
normalnem polo¾aju ali kadar je od telesa oddaljena 
najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Èe med uporabo napravo nosite 
s torbico, pasom ali dr¾alom, naj ti ne vsebujejo kovine, 
izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno 
zgoraj. 

Deli naprave so magnetni, zato lahko naprava privlaèi 
kovine. V bli¾ino naprave ne polagajte kreditnih kartic in 
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drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni 
podatki zbri¹ejo.

■ Medicinske naprave
Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega 
telefona, lahko moti delovanje neustrezno za¹èitenih 
medicinskih naprav. Povpra¹ajte zdravnika ali proizvajalca 
medicinske naprave, ali je ustrezno za¹èitena pred 
zunanjimi radiofrekvenènimi vplivi, in se posvetujte z njim 
tudi, èe imate kaka druga vpra¹anja. Izklopite napravo v 
vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je oznaèeno, da je 
njena uporaba prepovedana. V bolni¹nicah ali zdravstvenih 
ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je 
obèutljiva za zunanjo radiofrekvenèno energijo.

Srèni spodbujevalniki
Proizvajalci srènih spodbujevalnikov priporoèajo uporabo 
mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od 
spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam 
delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporoèila so 
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rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporoèili 
raziskave o brez¾ièni tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

• Vedno imejte napravo vsaj 15,3 cm (6 palcev) od 
srènega spodbujevalnika.

• Naprave ne nosite v naprsnem ¾epu 

• Napravo dr¾ite ob u¹esu na nasprotni strani od 
spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanj¹ali mo¾nost 
interference.

Èe mislite, da je pri¹lo do motenj, izkljuèite napravo in jo 
umaknite.

Slu¹ni pripomoèki
Nekatere digitalne brez¾iène naprave lahko motijo 
delovanje nekaterih slu¹nih pripomoèkov. Èe pride do 
interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila
Radiofrekvenèni signali lahko motijo delovanje elektronskih 
sistemov v vozilu, èe niso ustrezno za¹èiteni ali èe so 
nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko 
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vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, 
elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zraènih 
blazin). Veè informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali 
njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno 
osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko 
nevarna ter lahko iznièita garancijo za napravo. Redno 
preverjajte, ali je vsa brez¾ièna oprema v va¹em vozilu 
pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne 
prena¹ajte vnetljivih tekoèin, plinov ali eksplozivnih snovi v 
istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. 
Upo¹tevajte, da se v vozilih, opremljenih z zraèno blazino, ta 
napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne 
vgrajujte predmetov in mobilnih brez¾iènih naprav èez 
zraèno blazino ali v obmoèju, ki ga zasede napihnjena 
blazina. Èe so brez¾iène naprave v vozilu name¹èene 
nepravilno in se zraèna blazina napihne, lahko pride do 
hudih telesnih po¹kodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izkljuèite jo, ¹e 
preden se vkrcate v letalo. Uporaba brez¾iènih naprav v 
letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi 
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delovanje mobilnega telefonskega omre¾ja in je lahko 
nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije
Kadar ste na obmoèjih, kjer lahko pride do eksplozije, 
napravo izklopite in upo¹tevajte vsa navodila in opozorilne 
znake. To vkljuèuje obmoèja, kjer morate obièajno ugasniti 
motor vozila. Iskre lahko na teh obmoèjih povzroèijo 
eksplozijo ali zanetijo po¾ar ter povzroèijo hude telesne 
po¹kodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se 
rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bli¾ini bencinskih 
èrpalk. Upo¹tevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v 
skladi¹èih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemiènih 
obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer 
obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, 
jasno oznaèeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladi¹èa 
za shranjevanje in preèrpavanje kemikalij; vozila, ki za 
gorivo uporabljajo tekoèi plin (npr. propan ali butan); kraji, 
kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot 
so zrnca, prah ali kovinski delci.
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■ Klici v sili
Pomembno: Mobilni telefoni, vkljuèno s to 
napravo, delujejo prek radijskih signalov, omre¾ij 
mobilne in stacionarne telefonije ter programskih 
funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega 
ne moremo jamèiti povezave v vseh razmerah. 
Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za 
nujno zdravstveno pomoè), se nikoli ne zana¹ajte 
samo na kakr¹nokoli brez¾ièno napravo.

Klicanje v sili:
1. Èe naprava ni vkljuèena, jo vkljuèite. Preverite, ali je moè 

signala zadostna. 

V nekaterih omre¾jih mora biti v napravi pravilno 
vstavljena veljavna kartica SIM.

2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se 
vsebina zaslona zbri¹e in je naprava pripravljena za 
klice. 

3. Vnesite ¹tevilko za klice v sili, ki velja na obmoèju, kjer 
ste. ©tevilke za klice v sili se od obmoèja do obmoèja 
razlikujejo.
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4. Pritisnite klicno tipko.

Èe so vkljuèene nekatere funkcije telefona, jih je morda 
treba pred klicanjem v sili izkljuèiti. Veè informacij boste 
na¹li v tem priroèniku ali pa se obrnite na svojega 
ponudnika storitev.

Pri klicu v sili èim natanèneje navedite vse potrebne 
podatke. Va¹a mobilna naprava je lahko edino sredstvo 
komunikacije na prizori¹èu nesreèe. Klica ne konèajte, 
dokler vam tega ne dovoli klicana slu¾ba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)
TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA 
IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Va¹a mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. 
Zasnovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za 
izpostavljenost radijskim valovom, kot jih doloèajo 
mednarodne smernice. Te je sestavila neodvisna znanstvena 
organizacija ICNIRP in upo¹tevajo precej¹njo za¹èitno 
rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb ne glede na starost 
in zdravstveno stanje. 
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Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave 
uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption 
Rate - specifièna hitrost absorpcije - SAR. Smernice ICNIRP 
doloèajo povpreèno omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram 
(W/kg) na 10 gramov tkiva. Presku¹anje za vrednost SAR se 
izvaja v standardnih polo¾ajih delovanja, pri èemer deluje 
oddajnik naprave z najveèjo moèjo v vseh frekvenènih 
pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoèe naprave je lahko 
manj¹a, saj je naprava zasnovana tako, da uporablja le 
toliko moèi, kot je potrebno za dosego omre¾ja. Vrednost se 
spreminja glede na razliène dejavnike, kot je bli¾ina bazne 
postaje omre¾ja. Najvi¹ja izmerjena vrednost SAR po 
smernicah ICNIRP za to napravo pri uporabi ob u¹esu 
je 0,82 W/kg. 

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti 
SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na 
zahtevane merilne in preizkusne postopke v dr¾avi ter glede 
na omre¾no frekvenèno obmoèje. Dodatne informacije 
o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu 
www.nokia.com pri informacijah o izdelku.


