
Navodila za uporabo  
 

Vaš telefon 
To poglavje vas bo seznanilo z vašo napravo in njenimi deli. 

 

  
 

Št. Predmeti Funkcije 

1 Vtičnica za slušalke Uporabite za prostoročno telefoniranje ali za poslušanje glasbe. 

2 Vklop 

 Pritisnite in držite nekaj sekund za vklop/izklop telefona. 

 Če želite, da gre telefon v mirovanje, na kratko pritisnite gumb za 

vklop. Ponovno pritisnite za vklop zaslona. 

3 Vhod mikro - USB 

 Povežite USB kabel in AC napajalnik za rahlo polnjenje baterije. 

 USB povezovanje: Delite mobilne podatke vašega telefona preko 

USB kabla. 

4 Sprednji fotoaparat 
 Uporabite ta sprednji fotoaparat za slikanje ali snemanje video 

posnetkov.  

5 Sprejemnik  Vir zvoka. 

6 
P Senzor/  Senzor 

svetlobe 

 P Senzor: Zaslon se bo samodejno ugasnil, če je naprava med klicem 

preblizu obraza. 

 Senzor svetlobe: Prilagodi svetlost zaslona glede na okolje. 

7 Zaslon na dotik  Prikazovalni zaslon 

8 Nazaj  Vrnitev na prejšnjo stran 

9 Domov 
 Vrnitev na domači zaslon 

 Pritisnite in držite za prikaz nedavnih aktivnosti 

10 Meni  Pritisnite za prikaz možnosti menija. 

11 Mikrofon  Sprejemnik zvoka. 

12 Glasnost 
 Pritisnite gumb za gor ali dol za povečanje ali zmanjšanje glasnosti. 

Do konca pritisnite gumb za dol za vklop vibriranja.   

13 5.0MP Fotoaparat 
 Fotoaparat na zadnji strani naprave podpira 5.0MP slike in visoko 

kakovostne video posnetke. 

14 LED bliskavica  Pomaga pri slikanju 

15 Zadnji pokrovček 
 Ta pokrovček odprete pri menjavi ali odstranitvi baterije, SIM kartice 

in mikro SD kartice. 

16 Zvočnik  Vir glasbe in zvoka 
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Namestitev ali odstranitev SIM kartice, baterije, in spominske kartice 

 
Odstranitev zadnjega pokrovčka 

 

1. Prosimo obrnite vaš 

telefon tako, da gledate 

zadnjo stran 
2. S konico prsta pritisnite v režo 

3. Povlecite zadnji pokrovček s konico 

prsta in ga odstranite 

 

  

 

SIM kartica 
SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, pomnilnik in podrobnosti vašega omrežja in storitev. 

 

Namestitev SIM kartice 

Za SIM kartico sta na voljo dve reži. Leva reža je za kartico 1; desna za kartico 2 ; zlati kontakti naj bodo 

obrnjeni navzdol. Odrezan rob gleda na zunanjo stran. 

 
 

Namestitev kartice SIM1 (G+W) Namestitev kartice SIM2 (GSM) 

 

Odstranitev SIM kartice 

1. Najprej odstranite baterijo. 

2. S prsti podrsajte SIM kartico iz reže za SIM kartico.  

 

 

 

 

 



Baterija 

Vaš telefon je opremljen z baterijo za polnjenje. Stanje polne baterije je odvisno od omrežja, uporabljenih 

aplikacij in vrst povezav, ki so  priključene na vaš telefon. 

 

Namestitev baterije 

 

Prepričajte se, da so zlati kontakti baterije 

ob priključku v reži za baterijo. 

 
 

 

Odstranitev baterije 

S pomočjo konice prsta dvignite baterijo in jo odstranite.  

 

OPOMBA:  

Da zagotovite zmogljivost baterije in se izognete nevarnosti požara:  

• Uporabljajte le originalne baterije narejene za telefone. 

• Baterije ne shranjujte na temperature, ki je nižja od Do not store -10ºC ali višja od 45ºC 

 

Spominska kartica 

Morda boste potrebovali SD kartico za shranjevanje slik, glasbe, video posnetkov ali ostalih podatkov.  

 

Namestitev spominske kartice 

1. Podrsajte pokrovček reže 

za spominsko kartico proti 

spodnjemu delu telefona 

in jo privzdignite. 

2. Vstavite spominsko 

kartico tako, da bodo zlati 

kontakti obrnjeni navzdol. 

3. Podrsajte pokrovček reže 

za spominsko kartico proti 

zgornjem delu telefona. 

 
 

Odstranitev spominske kartice 
1. Za varno odstranitev, pritisnite na Predal aplikacij (Application Drawer) > Nastavitve (Settings ) > 

Pomnilnik (Storage) > Izpni SD kartico (Unmount SD card). 

2. Podrsajte pokrovček reže za spominsko kartico proti spodnjemu delu telefona in jo privzdignite. 

3. Odstranite spominsko kartico. 

4. Podrsajte pokrovček reže za spominsko kartico proti zgornjemu delu telefona. 

 

 



Polnjenje baterije 

Ko telefon prvič vzamete iz škatle, baterija 

ni napolnjena do konca. Prosimo do konca 

napolnite baterijo pred prvo uporabo. 

 

1. Povežite USB kabel z AC 

napajalnikom, in nato, povežite 

napravo preko USB kabla. 

2. Vtaknite AC napajalnik v vtičnicor 

za pričetek polnjenja. 

 

 
OPOMBA 

Za zagotovitev varnosti ne odstranjujte baterije medtem, ko je telefon priključen na AC napajalnik ali medtem 

ko se polni. 

 

Vklop in izklop telefona 
Po namestitvi SIM kartice in polnjenju baterije, je vaš telefon pripravljen za vklop.  

 

Vklop vašega telefona 

Pritisnite in držite gumb za vklop dokler telefon rahlo ne zavibrira. 

 

Izklop vašega telefona 

1. Pritisnite in držite gumb za vklop nekaj sekund. 

2. Prikazalo se pojavno okno, nato tapnite na “Izklop (Power off)”. 

3. Izberite “OK” za potrditev. 

 

Nastavitev stanja pripravljenosti 

Če želite vaš telefon nastaviti v stanje pripravljenosti, na kratko pritisnite gumb za vklop. Zaslon se bo ugasnil. 

Za ponovni vklop zaslona, še enkrat na kratko pritisnite gumb za vklop. 

 

Domači zaslon 

Na domačen zaslona lahko hitro dostopate do splošnih funkcij in pogledate sporočila o zgrešenih klicih, 

prejetih sporočilih, bateriji in stanju povezave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ikone statusne vrstice  

Ikone v statusni vrstici nakazujejo različne vrste informacij. Tapnite na statusno vrstico in se pomaknite dol 

za ogled sporočil ali ogled sistemskih informacij. 

 

Vrsta Ikone Opis 

Klic 

 Klic poteka 

 Klic je na čakanju. 

  Utišaj zvok klica. 

 Zvočnik je vključen. 

Glasnost 
 Vibriranje vključeno. 

 Žične slušalke so priključene. 

 Žični mikrofon je priključen.   

Baterija 

 Baterija je polna. 

 Baterija je skoraj prazna. 

 Baterija je prazna. 

 Baterija se polni. 

Omrežje 

in 

povezave 

 

  

 

Maksimalna moč signala. Če je manj obarvanih znakov pomeni slabšo 

moč signala. Leva ikona prikazuje signal kartice SIM1 

(WCDMA+GSM). Desna ikona prikazuje signal kartice SIM2 (GSM). 

 

 

GPRS\ EDGE\ 3G\ HSDPA poteka.SIM1 podpira GPRS\ EDGE\ 3G\ 

HSDPA omrežja.SIM2 podpira GPRS\ EDGE omrežja. 

 Brezžična povezava je vzpostavljena. 

 Brezžična povezava se vzpostavlja. 

 Wi-Fi omrežje je aktivirano. 

 Način za letalo. 

 Prenosna Wi-Fi točka je aktivirana. 

 USB povezava in Prenosna Wi-Fi točka sta aktivirana. 

 GPS je vključen. 

 Bluetooth je vključen. 

 Naprava je povezana z računalnikom preko USB kabla. 

Sporočila 

 Novo besedilno sporočilo.  

 Novo elektronsko sporočilo. 

 Novi Gmail. 

 Alarm. 

 Sporočilo o dogodku. 

  Zgrešen klic. 

 USB odhroščevanje je priključeno. 

 Splošno sporočilo. 

 FM radio je vključen. 

 Predvajanje skladbe. 

 Nalaganje aplikacije. 
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Opombe: 

Aplikacijski oglasi in telefon z operacijskim sistemom Android lahko povzročijo prekinitev mobilnih 

podatkov, nepričakovano napako v centralni procesni enoti in visoko porabo. Predlagamo, da takšne aplikacije 

z oglasi, ki so naložene na vaš telefon poskušate odstraniti in s tem preprečite pojav kakršnihkoli nenavadnih 

situacij in hkrati varčujete z energijo. 

 

Če je ta dokument popravljen, prosimo naložite zadnjo verzijo na uradni strani GSmart’s. Na uradni spletni 

strani si lahko naložite tudi uporabniški priročnik. 

 

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. 

B2, No.207, Sec.3, Pai-Hsin Road,  

Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan 

+886-2-89132220  

www.gigabytecm.com 
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