NAVODILA ZA HITRI
ZAČETEK

SM-A125F/DSN

Vsebina paketa
•
•
•

Naprava
Kabel USB

•
•

Zatič za izmet
Napajalnik USB

Navodila za hitri začetek

•
•

Predmeti, ki so priloženi napravi, in njihove slike, se lahko
razlikujejo od regije.
Navodila za uporabo so na voljo na spletni strani
www.samsung.com. Za dostop do interneta vam lahko
operater zaračuna dodatne stroške.

Postavitev naprave
Če želite vklopiti napravo, pritisnite in zadržite stransko tipko za nekaj
sekund.

Kartica SIM /
držalo za
pomnilniško
kartico

Fotoaparat na
sprednji strani
Tipka za
glasnost
Stranska tipka
(senzor za
prepoznavanje
prstnih odtisov)

Večnamenski
priključek
(USB tipa C)
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Fotoaparat na
zadnji strani

Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med
polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

Nameščanje kartice nano-SIM
Kartice nano-SIM so na voljo posebej.

2

3

Slovenščina

1

Kartica nano-SIM 1
Kartica nano-SIM 2

Pravilno odlaganje v smeti
Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da
izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega
polnilnika, slušalk in kabla USB) ni dovoljeno odvreči med gospodinjske
odpadke.

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob
izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
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Varnostne informacije
Pred uporabo naprave se seznanite z vsemi varnostnimi informacijami, da zagotovite
varno in pravilno uporabo. Več varnostnih informacij lahko najdete v meniju z
informacijami v aplikaciji Nastavitve.

Opozorilo
Upoštevajte spodnja opozorila, da s tem preprečite nezgode, kot so
požari ali eksplozije, telesne poškodbe ljudi ali poškodbo naprave
•

Naprave ne izpostavljajte fizičnim udarcem ali poškodbam.

•

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in kable, ki jih je odobrilo podjetje Samsung
in ki so bili izdelani posebej za vašo napravo.

•

Preprečite stik večnamenskega priključka in sponk baterije s tujimi materiali, kot so
kovine, tekočine in prah.

•

Če se katerikoli del naprave, kot sta steklo ali akrilno ohišje, zlomi, se iz njega
kadi ali oddaja vonj po gorenju, takoj prenehajte z uporabo naprave. Ponovno
uporabite napravo šele, ko jo popravijo v servisnem centru Samsung.

•

Ko je reža baterije odprta, ne vklopite ali uporabljajte naprave.

•

Baterije ne smete razstavljati ali je ponovno uporabljati.

•

Ne dovolite otrokom ali živalim, da žvečijo napravo ali jo dajo v usta.

•

Napravo lahko uporabljate v okolju s temperaturo okolice od 0 °C do 35 °C.
Napravo lahko shranite pri temperaturi okolice med -20 °C in 50 °C. Uporaba
ali shranjevanje naprave izven priporočenega temperaturnega obsega lahko
poškoduje napravo ali skrajša življenjsko dobo baterije.

•

Naprave ne uporabljajte v vročem okolju ali v bližini ognja.

•

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise v povezavi z uporabo mobilne
naprave med upravljanjem vozila.

Informacije o certifikatu SAR (Specific
Absorption Rate)

www.sar-tick.com

Vaš mobilni telefon je zasnovan tako, da ne presega omejitev
izpostavljenosti radijskim valovom, ki jih priporočajo
mednarodne smernice. Smernice je razvila neodvisna
znanstvena organizacija (ICNIRP) in zagotavljajo precejšen
varnostni faktor, ki je namenjen zagotavljanju varnosti vseh
oseb ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana
kot SAR (Specific Absorption Rate). Omejitev SAR za mobilne naprave znaša 2,0 W/kg.
Najvišje vrednosti SAR na podlagi smernic Mednarodne komisije za varstvo pred
neonizirnimi sevanji (ICNIRP) za ta model naprave znašajo:
Vrednosti SAR za evropske države: spodnje vrednosti SAR so samo za naprave
razvite za uporabo v evropskih državah.
Najvišja vrednost SAR za ta model in okoliščine, v katerih je bil zabeležen
SAR za glavo

0,673 W/kg

SAR za nošenje ob telesu

1,377 W/kg
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Testiranje SAR za nošenje ob telesu se opravlja na razdalji 0,5 cm. Za priporočeno
izpostavljenost telesa RF-jem med delovanjem morate napravo držati vstran od telesa
vsaj za to razdaljo.
Vrednosti SAR za druge države: za vrednosti SAR za določen model obiščite
www.samsung.com/sar in poiščite vašo regijo in napravo s številko modela.

Odstranjevanje baterije
•

Če želite odstraniti baterijo, se obrnite na pooblaščeni servisni
center. Da pridobite navodila za odstranitev baterije, obiščite
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.

•

Zaradi lastne varnosti ne smete poskušati odstraniti baterije lastnoročno. Če se
baterije ne odstrani na pravilen način, lahko pride do poškodb baterije in naprave,
osebnih poškodb in/ali se povzroči, da naprava ni več varna.

•

Družba Samsung ne prevzema odgovornosti za kakršne koli poškodbe ali izgubo
(bodisi po pogodbi ali nepogodbeno, vključno z malomarnostjo), do katerih lahko
pride zaradi nenatančnega upoštevanja teh opozoril in navodil, z izjemo smrti ali
osebnih poškodb, do katerih pride zaradi malomarnosti družbe Samsung.

Pas in način

Izhodna moč

EGSM900

33 dBm

DCS1800

30 dBm

WCDMA 900/2100

24 dBm

LTE 1/3/7/8/20/28/38/40

23 dBm

Wi-Fi 2,4 GHz

20 dBm

Bluetooth 2,4 GHz

20 dBm

NFC 13,56 MHz

42 dBµA/m pri 10 m

Slovenščina

Pas in način
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Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite
stransko tipko in tipko za znižanje glasnosti za več kot 7 sekund za ponovni
zagon.
•

Za informacije o okoljevarstvenih zaobljubah podjetja Samsung in zakonskih
obveznostih za določen izdelek, npr. REACH, WEEE, baterije, obiščite naše spletno
mesto za trajnost na www.samsung.com.

•

Priporočamo vam, da ne uporabljate fiksne grafike na delu ali celotnem zaslonu na
dotik dlje časa. S tem lahko povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev.
Za preprečevanje možne okvare sluha pri uporabi slušalke, glasnih
zvokov ne poslušajte dlje časa.

Izjava o skladnosti
Samsung izjavlja, da je ta naprava skladna z glavnimi zahtevami in ustreznimi
določbami Direktive 2014/53/EU.
Pojdite na www.samsung.com/mobile_doc, če si želite ogledati izjavo o skladnosti.
Nekatera vsebina se lahko razlikuje od vaše naprave, odvisno od regije, operaterja ali
različice programske opreme, ter je predmet spremembe brez predhodnega obvestila.
Avtorske pravice © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.
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