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Avtorske pravice 
 

Vsi mobilni izdelki GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC., omenjeni v tem dokumentu, 

vključno z napravami, dodatki, programsko opremo, tekstom, glasbo in slikami so v lasti 

proizvajalcev. Ponatis, prenos, distribucija ali shranjevanje delov vsebine ali celotne vsebine 

tega dokumenta v katerikoli obliki brez predhodnega dovoljenja GIGA-BYTE 

COMMUNICATIONS INC. je prepovedano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. 
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Osnovne informacije 

To poglavje vsebuje pomembne informacije o varni in učinkoviti uporabi. Prosimo preberite te 

informacije pred uporabo naprave. Neupoštevanje spodnjih navodil lahko povzroči kršitev 

zakona. 

 

 Pred uporabo se prepričajte, da ste baterijo polno napolnili. 

 Med polnjenje ne odstranjujte baterije iz naprave. 

 Pred vstavljanjem SIM kartice se prepričajte, da je naprava izključena. 

 V primeru, da je baterija dalj časa skoraj prazna, se lahko baterija preveč izprazni oz. se 

zmanjša življenjska doba baterije. Da bi obdržali baterijo v optimalnem življenjskem ciklu, 

jo napolnite vedno, ko je skoraj prazna. 

 Če telefona ne boste uporabljali dalj časa, popolnoma napolnite baterijo, da bi preprečili, 

da se baterija preveč izprazni. 

 Ne poskušajte sami razstavljati naprave. Razstavljanje naprave lahko opravi le za to 

pooblaščeno osebje. 

 V javnih prostorih uporabljajte napravo v skladu z navodili. 

 V nekaterih državah je proti zakonito snemati telefonske pogovore. Ko nameravate 

snemati pogovor, predhodno pridobite dovoljenje druge osebe. 

 Da bi zaščitili vaš sluh, zmanjšajte jakost zvoka pred uporabo stereo slušalk ali druge 

avdio naprave. 

 Zaradi zaščite vašega zaslona na dotik  na zaslon ne pritiskajte premočno. Če imate 

telefon shranjen v žepu hlač, ga odstranite iz žepa, preden se usedete.  Prav tako je 

priporočljivo, da za interakcijo z zaslonom uporabljate posebno, za to namenjeno pisalo 

»stylus« ali prst. Razpoke ali praske, ki nastanejo na zaslonu zaradi neustrezne uporabe, 

niso krite z garancijo. 

 Ko uporabljate napravo dalj časa, med daljšim telefonskim razgovorom ali brskanjem po 

internetu ali ko se polni baterija, se lahko naprava segreje. V večini primerov je to stanje 

normalno. 

 V naslednjih primerih se obrnite na vašega operaterja ali pooblaščeni servis: 1 . Naprava 

je bila poškodovana. 2 . Ko naprava kljub temu, da sledite navodilom za uporabo, ne 

deluje normalno. 3. Naprava je bila izpostavljena vodi. 4 . Tekočina je bila polita po napravi 

ali je na napravo padel predmet.  

 V reže in odprtine naprave ne ustavljajte predmetov, ki niso za to namenjeni.  

 Napravo ne postavite v bližino različnih izvorov toplote kot so štedilnikov, radiatorjev, 

grelnikov in drugih naprav, ki producirajo toploto. 

 Kadar prenašate napravo med različnimi okolji z različnimi temperaturami in / ali 

vlažnostjo, se lahko na ali v napravi nabere vlaga. Da bi preprečili poškodbe naprave, 

pred uporabo počakajte, da vlaga izhlapi. 

 Da bi preprečili možnost poškodbe vaše naprave, ne postavljajte vaše naprave na 

nestabilno površino, kot so npr. različna stojala, nosilci ali druge podobne površine.  

 Pred čiščenjem vaše naprave, jo izključite. Uporabite vlažno krpo, ne uporabljajte vode, 

tekočih čistil ali čistil v razpršilu. 
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1. Pričetek uporabe 
 
1.1 Vaš telefon 
Tu je predstavljena strojna oprema telefona. 
 
 

 
 
 

 

Št. Element Št. Element 

1 Priključek za slušalke 8 Nazaj 

2 Micro-USB priključek 9 Gumb za glasnost 

3 Sprednja kamera 10 Gumb za vklop 

4 Sprejemnik 11 Kamera 

5 Zaslon na dotik 12 LED bliskavica 

6 Pregled 13 Pokrov baterije 

7 Domov 14 Zvočnik 
 

 
1.2 Vstavljanje ali odstranjevanje SIM kartice, baterije in spominske kartice 
 
Vstavljanje SIM kartice 
Na voljo sta dve SIM reži za kartice. Desna reža je SIM1 (za uporabo Mini SIM kartice) in lev 
je SIM2 (za uporabo Mini SIM kartice). 

 Vstavitev SIM1 kartice: Zlati kontakti naj bodo obrnjeni navzdol in odrezan vogal naj 
bo obrnjen navznoter. Potisnite SIM kartico v režo do konca.  

 Vstavitev SIM2 kartice: Zlati kontakt naj bo obrnjen navzdol in odrezan vogal naj bo 
obrnjen navzven. Potisnite SIM kartico v režo do konca 
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Vstavitev SIM1 kartice Vstavitev SIM2 kartice 

 
Odstranitev SIM kartice 
Izključite telefon in s prsti povlecite kartico iz reže. 
 
Opozorilo: 
Prestavitev podatkovne povezave na SIM 
3G (GSM+WCDMA) je nastavljeno na SIM1, vendar lahko ročno prestavite na SIM2. 
 
 

 SIM1 SIM2 

Privzeta nastavitev GSM+WCDMA GSM 

Uporabnikova 
nastavitev 

GSM GSM+WCDMA 

 
Pritisnite gumb za aplikacije > Več… > Mobilna omrežja > 3G storitev > Omogoči 3G. 
Izberite eno SIM kartico za WCDMA+GSM, druga bo avtomatično namenjena za GSM. 
 
Če vstavite samo eno SIM kartico, bo privzeta nastavitev GSM+WCDMA. 
   

 SIM1 SIM2 

Vstavljena SIM1 GSM+WCDMA X 

Vstavljena SIM2 X GSM+WCDMA 

 
Vklop / izklop podatkovna povezava 

Pritisnite gumb za aplikacije >   > SIM upravljanje > Podatkovna povezava. Izberite 
isto SIM kartico kot 3G (GSM+WCDMA) SIM kartica. 
 
Baterija 
Vaš telefon ima polnilno baterijo. Življenjska doba baterije je odvisna od omrežja, uporabljenih 
aplikacij in tipa povezav. 
 
Vstavitev baterije  
Baterijo vstavite v telefon tako, da se kontakti baterije prilegajo kontaktom v reži za baterijo. 
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Odstranitev baterije 
Dvignite baterijo in jo odstranite. 
 
Zamenjava pokrova baterije 
(1) Vstavite pokrov v režo s spodnje strani. 
(2) Pritisnite pokrov navzdol, da slišite klik.  
 
Spominska kartica 
Fotografije, video posnetke in druge podatke lahko shranite na micro SD spominsko kartico.  
 
Vstavljanje spominske kartice  
(1) Vstavite spominsko kartico tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.  
(2) Potisnite spominsko kartico v režo do konca. 
 

 
 
Odstranitev spominske kartice 
(1) Za varno odstranitev pritisnite gumb za aplikacije > Nastavitve > Shranjevanje > 

Odstranitev spominske kartice > OK. 
(2) Pritisnite spominsko kartico, da jo odstranite iz reže.  
 
1.3 Polnjenje baterije 
Ko prvič vzamete telefon iz embalaže, baterija ni polna. Pred uporabo baterijo napolnite.  
(1) Povežite USB kabel z AC polnilnim adapterjem in nato povežite telefon preko USB kabla. 
(2) Vključite AC polnilni adapter v električno vtičnico, da pričnete s polnjenjem.  
(3) Uporabljajte le originalni adapter, ki ste ga prejeli s telefonom. Katera koli možna okvara 

telefona, ki jo povzroči uporaba neoriginalnega polnilnega adapterja, ni krita z garancijo.  
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Opozorilo: 
Da bi preprečili okvare, ne odstranjujte baterije iz telefona, dokler je telefon povezan s 
polnilnim adapterjem ali dokler se baterija polni.  
   

1.4 Vklop / izklop telefona 

 
Vklop telefona 
Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže “GSmart” logotip. 
 
Izklop telefona 
(1) Pritisnite in držite gumb za vklop / izklop nekaj sekund. 
(2) Na zaslonu se prikaže dodatno okno, kjer izberite “Izklop”. 
(3) Pritisnite “OK” za potrditev. 
 
 
Nastavitev načina mirovanja 
Za nastanitev načina mirovanja, pritisnite na kratko gumb za vklop / izklop. Zaslon se bo 
izključil. Za ponovno vključitev zaslona pritisnite ponovno na kratko gumb za vklop / izklop.  
 
 
1.5 Odklepanje / zaklepanje  
 
Odklepanje telefona  
Pritisnite in potegnite ikono G na zaslonu, da bi odklenili telefon.  
 

1.6 Kontakti 

“Kontakti” so vaš telefonski imenik, kjer lahko shranjujete vaše kontakte z vsemi podatki, kot 
so imena, telefonske številke, e-naslovi in druge informacije. ”Kontakte” lahko povežete z 
Google računom, službenimi računi in tako integrirate kontaktne informacije.  
 
Dodajanje kontakta 
 

(1) Pritisnite gumb za aplikacije > . 

(2) Za dodajanje novega kontakta pritisnite  > . 

(3) Izberite, ali želite nov kontakt sinhronizirat z Google računom, telefonom, SIM1 ali SIM2.  
(4) Pojavi se okno za dodajanje novega kontakta. 
(5) Pritisnite v vsako polje, da vnesete željene informacije o kontaktu.  
(6) Pritisnite "SHRANI” da bi shranili kontakt.  
 
Opozorilo:  
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Kontaktom, ki so shranjeni na SIM kartici, ne morete dodajati slike kontakta. 
 
Iskanje kontaktov  
Na zaslonu kontaktov lahko enostavno iščete kontakte:  

• Pritisnite  in vtipkajte nekaj prvih črk imena kontakta, da bi ga poiskali. Med tem, ko 

vnašate črke, se seznam kontaktov filtrira. Ko zaključite z iskanjem, pritisnite , da se 
vrnete na osnovni zaslon kontaktov.  

 
1.7 Domači zaslon  
Na domačem zaslonu enostavno dostopate do najpogosteje uporabljenih aplikacij in preverite 
druge funkcije, kot so neodgovorjeni klici, polnost baterije in status vaše povezave.  
 
Privzeti domači zaslon: Glavne funkcije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na domačem zaslonu lahko s prstom podrsate po zaslonu proti levi ali proti desni, da pridete 
na raztegljiv del zaslona ali se vrnete nazaj na osrednji del domačega zaslona. Ikone na 
spodnji strani domačega zaslona imajo različne funkcije: 
 
 
Del domačega zaslona, ki ga lahko sami določite: Dodajate lahko bližnjice in pripomočke. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikone Opis 

 

V vrstici Priljubljene imate 
lahko najbolj pomembne 
bližnjice in mape . 

 

Pritisnite za dostop do vseh 
aplikacij. 

Ikone Opis 

 
Deljenje mobilnega interneta ali aktiven mobilen 
dostop 

 Pritisnite za vklop / izklop omrežja.  

 Omogoči / onemogoči Wi-Fi. 

 Omogoči / onemogoči Bluetooth. 

 
Omogoči / onemogoči Google Location Service™ . 

 Omogoči / onemogoči podatkovno sinhronizacijo. 

 
Nastavitev svetilnosti. 
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Statusne ikone 

Ikone v statusni vrstici prikazujejo različne tipe informacij. Pritisnite statusno vrstico in 
potegnite navzdol, za bi videli obvestila ali preveriti sistemske informacije.  
 

 
 
 
 

Tip Ikone Opis 

Telefonski klic 

 Aktiven klic. 

 Klic na čakanju. 

 Izključen mikrofon. 

 Vključen zvočnik 

Glasnost 
 Vključeno vibriranje. 

 Priključene so slušalke.  

Baterija 

 Baterija je polna. 

 Baterija je zelo prazna. 

 Baterija je skoraj prazna. 

 Baterija se polni. 

Omrežje in 
povezljivost 

 
Maksimalna moč signala. Manj črtic prikazuje slabši signal. 
Leva ikona prikazuje signal za SIM1, desna signal za SIM2. 

 

GPRS\EDGE\ 3G\ HSPA v teku. 

 Wi-Fi je povezan. 

 Wi-Fi je aktiven. 

 Wi-Fi omrežje aktivirano. 

 Način »Na letalu«. 

 Mobilna Wi-Fi dostopna točka je aktivirana. 

 
USB mobilni internet in mobilna Wi-Fi dostopna točka so 
aktivni. 

 Bluetooth vključen. 

 Naprava je povezana z računalnikom preko USB kabla. 

Obvestila 

 Novo tekstovno sporočilo.  

 Nova e-pošta. 

 Nova Gmail™ e-pošta.  

 Alarm. 

 Obvestilo o dogodku.  
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Tip Ikone Opis 

Obvestila 

 Zgrešen klic. 

 Splošno obvestilo. 

 FM radio vključen. 

 Predvajanje glasbe. 

 Prenašanje aplikacije. 
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Specifikacije 

Sistemske informacije 

Platforma Android 4.4 KitKat 

Procesor 1.0GHz Dual Core 

Sistem ROM 4GB / RAM 512MB  

Zaslon 

Velikost 4.0” 

Ločljivost WVGA, 800x480 pik  

Velikost 

Dimenzija 124 x 62 x 9.6mm (D x Š x V) 

Teža 105 gramov z baterijo 

Napajanje 

Baterija Li-ion baterija 1300mAh 

Vhodna moč 

napajalnika 

100-240V, 50/60Hz,  
0.2A maks. 

DC izhodna moč 5V, 0.5A 

Delovanje v času 

mirovanja 

Do 200 ur  
(odvisno od omrežja in individualne uporabe.) 

Čas aktivnosti Do 8 ur 
(odvisno od omrežja in individualne uporabe.) 

Standard 

GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

WCDMA/HSDPA 900 / 2100 MHz 

Povezljivost 

GPS   GPS, AGPS 

Wi-Fi   WLAN 802.11 b/g/n, 2.4GHz 

Bluetooth Bluetooth 4.0 

USB Micro USB  

Avdio priključek 3.5 mm stereo  

Digitalna kamera 

Zadnja kamera 2MP barvna kamera in video snemanje 

Sprednja kamera VGA 

Dodatna spominska kapaciteta 

Spominska kartica Micro SD s kapaciteto do 32GB 

Temperatura 

Delovna 0°C to 40°C 

Reža za SIM kartico 

Dvojna reža za Mini SIM kartici 

 
Opozorilo:  
1. Specifikacije in dodatki se lahko razlikujejo glede na različne modele in / ali 

področje nakupa. Specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.  
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2. Motnje podatkovne povezave, nepričakovane napake in večja poraba procesorske 
moči so lahko posledica uporabe prenesenih aplikacij. Predlagamo vam, da 
odstranite te aplikacije.  

3. Spomin obsega približno 2 GB za strojno programsko opremo, 2 GB za "pomnilnik 
telefona" za prenesene aplikacije in njihove podatke, glasbe, fotografij, video 
posnetkov in dokumentov 

 
Najnovejšo verzijo tega dokumenta si lahko prenesete preko uradne GSmart strani 
www.gigabytecm.com 
 
Android, Google, Google Play in druge blagovne znamke so blagovne znamke v lasti Google 
Inc.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gigabytecm.com/

