Navodilo za uporabo – SLO
Zahvaljujemo se Vam za nakup telefona Accent NEON Lite in Vam želimo, da bi ob njem
preživeli veliko lepih trenutkov.

Telefon uporabljajte samo za klicanje in ostale funkcije, katerim je namenjen (elektronska
pošta, sporočila, fotografiranje, predvajanje filmov, glasbe in podobno).
Ne uporabljajte ga med vožnjo z avtomobilom, na kolesu oziroma z drugim prevoznim
sredstvom takrat, ko sami vozite.
Baterije ne odvrzite v ogenj oziroma je na kakršenkoli način mehansko ali kako drugače
ne poškodujte.
Telefon in baterijo zaščite pred neposredno sončno svetlobo, temperaturami nad 40 °C,
vodo in vlago ter mrazom pod -5 °C.
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Telefon polnite s priloženim oziroma odobrenim polnilcem in kablom USB. Neodobreni
polnilci oziroma kabli USB lahko poškodujejo napravo.
Za likvidacijo kakršnegakoli dela telefona oziroma ovitka uporabite v ta namen določena
odlagališča.
Telefona sami nikoli ne popravljajte in v primeru okvare ga oddajte v pooblaščeni servis.
Telefon in zaslon nista odporna zoper padec. Telefon je elektronska naprava, ki zahteva
znanje za upravljanje takšnih naprav. Površine telefona ne čistite s kemikalijami, ampak le
z vlažno krpo.

Za pravilno delovanje telefona nastavite datum in čas. Ta nastavitev se bo prikazala takoj,
ob prvem vklopu telefona. Če se nista prikazala, potem z izbiro ikone meni
nastavitve

pojdite v

in v njih poiščite ponudbo Datum a čas.

Telefon deluje na operacijskem sistemu Android 6.0. Za optimalno delovanje in nadgradnje
aplikacij ter nalaganje novih aplikacij si prosimo odprite račun Google, ki je brezplačen.
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Odprite nastavitve

, v njih poiščite ponudbo Računi in z izbiro Dodaj račun ga boste

odprli. Če račun že imate, uporabite obstoječega.

PRVO KLICANJE
Pod zadnjim pokrovom se nahajajo tri reže. Prva in druga z desne sta namenjeni
namestitvi kartice SIM, tretja pa namestitvi micro spominske kartice SD do velikosti 32GB.
Kartico SIM in spominsko kartico nameščajte samo takrat, ko je telefon izklopljen. Potem,
ko vstavite kartico SIM in spominsko kartico (ni pogoj), vstavite še baterijo in telefon
zaprite s pokrovom. Telefon vklopite in vtipkajte PIN (če jo imate nastavljeno). Telefon je
pripravljen za klicanje.

KLICANJE, SMS IN SEZNAM ŠTEVILK
Z pritiskom tipke

se bo odprla tipkovnica za vnos številk in vi lahko izbirate telefonsko

številko. Če želite klicati po seznamu, pojdite v meni in poiščite ponudbo Kontakti. Tukaj bi
se Vam morali prikazati Vaši kontakti.
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Pogovor boste sprejeli oziroma odklonili z izbiro in vlečenjem ikone slušalke

med

zvonjenjem. Z vlečenjem desno boste pogovor sprejeli, vlečenjem levo pa ga boste
odklonili. Z vlečenjem navzgor boste pogovor odklonili s sporočilom. Pogovor boste
zaključili s pritiskom tipke

SMS boste pošiljali s pritiskom na ikono

.
in izbiro ikone svinčnik. Dodajte prejemnika iz

telefonskega imenika, napišite besedilo in ga pošljite s pomočjo ikone

.

TIPKE
Na desni strani se nahajata tipki za glasnost (večja tipka) ter vklop in izklop (manjša tipka).
Za vklop ali izklop oziroma resetiranje pridržite manjšo tipko za ca. 5 sekund. Za izbiro
glasnosti pritisnite zgornji oz. spodnji del večje tipke. Med klicanjem boste z isto tipko
nastavljali glasnost zvočnika telefona.

KONEKTORJI
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Na spodnji strani telefona se nahaja konektor USB za kabel USB, s katerim lahko polnite
telefon oziroma prenašate datoteke med telefonom in računalnikom. Na zgornji strani
telefona se nahaja odprtina za 3,5mm audio jack slušalke. Skrbite, da bodo konektorji
vedno čisti ter kabli polnilca USB in slušalk nameščeni navpično na odprtine naprave.

ZASLON
Telefon ima zaslon na dotik. V spodnjem delu se nahajajo tri osnovne tipke. Levo je
kvadratek, s katerim boste priklicali vklopljene aplikacije, med katerimi se lahko ali
premikate, ali pa jih izklopite z vlečenjem vstran. V sredini je krogec, s katerim se vračate
na domači zaslon telefona. Desno je majhen trikotnik, s katerim se vračate za en korak
nazaj.
V glavni meni boste prišli s pomočjo ikone

, kjer lahko odpirate posamezne aplikacije

oziroma z njihovim pridržanjem jih namestite na glavni zaslon.

FOTOAPARAT
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Telefon je opremljen s sprednjo kamero 8MP in zadnjo 16MP. Kamero boste vklopili
s pomočjo ikone

. Za izdelavo fotografije pritisnite

Za spremembo v selfie kamero pritisnite
pritiskom na ikono

, za snemanje videa pritisnite

.

. Nastavitve fotoaparata spremenite s

. Fotografije se avtomatsko shranijo v spomin oziroma na spominsko

kartico. Vrsto shranjevanja izberete s pomočjo

na ponudbi Galerija. Fotografije si

lahko ogledate ali takoj po slikanju, ali pa pozneje v galeriji. Sliko lahko povečate ali
pomanjšate s premikanjem dveh prstov položenih na zaslon, ki jih vzajemno približujete
oziroma oddaljujete. Fotografijo lahko pošiljate s pomočjo tipke

med ogledovanjem v

foto galeriji, ko lahko izbirate med Bluetooth, MMS, elektronsko pošto in ostalimi
aplikacijami.

PRSTNI ODTIS
Telefon je opremljen s funkcijo čitalnik prstnih odtisov. Zahvaljujoč tej funkciji boste tuji
osebi preprečili dostop do telefona oziroma posameznih aplikacij. Senzor odtisa prsta je
na zadnji strani telefona pod lečo fotoaparata. Nastavitev boste izvedli s pomočjo ikone
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in ponudbe Prstni odtis. Naprej postopajte po posredovanih napotkih.

WIFI IN BLUETOOTH
Za uporabo ene oziroma druge funkcije je potrebno izbrano možnost aktivirati v
nastavitvah

in tukaj klikniti na izpisano ponudbo Wi-Fi oziroma Bluetooth. Priključka

WiFi in Bluetooth vedno zaščitite z geslom. S priklopom na javna omrežja wifi svoje
podatke lahko ponudite tretjim osebam.

PARAMETRI TELEFONA
FDD LTE Band1//3/7/20, WCDMA 900/2100Mhz, GSM
Frekvenca
850/900/1800/1900Mhz
Zaslon

5" IPS (1280*720)

Procesor

MTK6737, Quad-Core 4 Cortex-A53 1,3GHz

Spomin

2GB/16GB + smicroSD reža do velikosti karte 32GB
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Kamera

Sprednja 5MP / Zadnja 13MP + bliskavica

Baterija

2000mAh

Dimenzije / masa

143*69*8,2mm / 164g

Bluetooth / WiFi

BT4.0 / IEEE 802.11 b/g/n
audio encode-AMR audio decode-MP3-

Predvajalnik avdio / video
AMR,AAC,MIDI,WAV,WMA / mp4, 3gp, AVI, MWV
Ostale funkcije

Android 6.0, GPS, senzor bližine svetlobe,

Sevanje

SAR indicator 1.0w/kg

GARANCIJSKI LIST

Model telefona:

Accent NEON Lite

IMEI telefona:

………………………………………
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Datum prodaje:

………………………………………

Datum 1. popravila: ………………………………………
Datum 2. popravila: ………………………………………
Datum 3. popravila: ………………………………………
Datum 4. popravila: ………………………………………
Hranite

servisne

liste

popravil.

Reklamacije

urejajo

phonelevel.eu GSM s.r.o. na www.accent-mobile.cz.
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Garancijski

pogoji

družbe

