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1 SPLOŠNO 

 

2 NAVODILA ZA UPORABO: 

KAKO ZAČETI? 

Na zadnji strani telefona odstranite pokrov, izvlecite baterijo in pravilno vstavite SIM.  

ODSTRANITE RUMENI TRAK NA BATERIJI- V NASPROTNEM PRIMERU NAPRAVA NE BO 

DELOVALA!! 

Baterijo vstavite nazaj in zaprite pokrov. 

 

POLNJENJE BATERIJE 

- Telefon priključite na elektriko. 

- Na zaslonu bodo začele utripati črtice v ikoni baterije. 

- Telefon je poln ko so vse črtice in nobena ne utripa. 

 

OPIS TIPK 

Tipki gor/dol- za sprehod po imeniku, telefonskih številkah, sporočilih in meniju. 

Leva zgornja tipka (-) - v pripravljenosti pritisnite to tipko za vstop v glavni meni. 

Desna zgornja tipka (-) - v pripravljenosti pritisnite ta gumb, da odprete imenik. 

Leva spodnja tipka - za klicanje in sprejemanje klicev. 

Izdelek: mobilni telefon. Barva: rdeča ali modra. Uvoznik in distributer: Kompetentnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 

Maribor, Slovenija. Proizvedeno: PRC 



Desna spodnja tipka - za prekinitev dohodnega klica. Je tudi tipka za VKLOP/IZKLOP telefona. 

Tipkovnica s številkami - številke 0-9 in znaki.  

 

IMENIK 

Imena in telefonske številke lahko shranite na SIM ali telefon. 

V imeniku poiščite številke/imena s tipko gor/dol. 

 

 

 

SPOROČILA 

Izberite meni, sporočilo - napišite besedilo, izberite »pošlji«, izberite prejemnika in pošljite 

sporočilo. 

 

KLICNE FUNKCIJE 

V stanju pripravljenosti pritisnite številsko tipko, da vnesete številko. Če želite poklicati 

mednarodno številko, dvakrat hitro pritisnite tipko *, na ta način se vam ustvari " +". 

 

NASTAVITVE (Settings) 

Tukaj nastavite datum in uro, izberite jezik in varnostno pin kodo. 

 

VARNOSTNA OPOZORILA: 

Ko opravljate klic ali poslušate glasbo, prosimo uporabite manjšo nastavitev glasnosti, da si ne 

bi poškodovali sluha. 

Ne uporabljajte telefona ko vozite. 

Telefon izklopite pred vstopom na letalo. 

Telefona ne izpostavljajte visokim temperaturam. 

Telefona ne čistite z agresivnimi čistili. 

Prepovedana uporaba pri otrocih. 

 

3 TEHNIČNI PODATKI:  

Vrsta izdelka: mobilni telefon 

Model: BM 10 



Baterija: 350mAh Li-ion baterija 

RAM: 32 MB 

ROM: 32 MB 

Zunanji pomnilnik: TF kartica do 16 GB (ni priložena) 

Vrsta omrežja: GSM 

Frekvenca: GSM 850/900/1800/1900MHz 

Bluetooth: Da 

Zaslon 

Vrsta zaslona: kapacitativni 

Velikost zaslona: 0,66 inch 

Kamera 

Vrste kamere: brez kamere 

Povezava 

Reža za kartico SIM: dual SIM 

Reža za TF kartico: Da 

Reža za mikro USB: Da 

Medijski formati 

Jeziki: angleški, francoski, arabski, španski, italijanski, ruski, nemški, portugalski, indijski, 

poljski, vietnamski, nizozemski, perzijski 

Dimenzije 

Velikost izdelka: 6,80 x 2,80 x 1,30 cm / 2,68 x 1,1 x 0,51 inch 

Velikost paketa: 16,00 x 9,00 x 4,00 cm / 6,3 x 3,54 x 1,57 inch 

Teža izdelka: 0,0210 kg 

Teža paketa: 0,0640 kg 

Paket vključuje:  

1x telefon 

1x polnilni kabel 

1x navodila za uporabo 

 



 

4 ODSTRANJEVANJE 

 

 


