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Hvala za zaupanje v Crosscall in nakup tega mobilnika IP68.

Pred uporabo pozorno preberite vsa varnostna navodila in ta priročnik, da
boste znali varno in pravilno uporabljati napravo.
Vsebina, slike in posnetki zaslona, ki so uporabljeni v tem priročniku, se
lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Brez predhodnega pisnega dovoljenja nobenega dela tega priročnika ni
dovoljeno kopirati, distribuirati, prevajati ali posredovati v katerikoli obliki in na
katerikoli način, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem na kateremkoli sistemu za shranjevanje in priklic
podatkov.
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Preberite, preden nadaljujete
Varnostna navodila
Za pravilno uporabo mobilnika natančno preberite varnostna navodila.
1. Ne tolcite z mobilnikom mobilnika ne mečite in ga ne prebadajte.
Preprečite padce, stiskanje in upogibanje mobilnega telefona.
2. Mobilnika ne uporabljajte v vlažnem okolju, kot je kopalnica. Mobilnike ne
zmočite ali perite v tekočini.
3. Mobilnika ne vklopite, kjer je to prepovedano ali kjer lahko mobilnik ustvari
motnej in nevarnost.
4. Mobilnika ne uporabljajte med vožnjo.
5. Upoštevajte vsa pravila in predpise v bolnišnicah ter zdravstvenih domovih.
V bližini medicinskih naprav mobilnik izklopite.
6. Mobilnik izklopite na letalu. Telefon lahko povzroči motnje na opremi za
upravljanje letala.
7. Mobilnik izklopite v bližini zelo natančnih elektronskih naprav. Telefon
lahko vpliva na delovanje teh naprav.
8. Mobilnika in priključkov ne poskušajte razstaviti. Telefon lahko servisira ali
popravlja le usposobljen serviser.
9. Mobilnika in priključkov ne odložite v posode z močnim elektromagnetnim
poljem.
10. V bližino mobilnika ne polagajte magnetnih medijev za shranjevanje
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podatkov. Sevanje telefona lahko izbriše shranjene informacije.
11. Mobilnika ne odložite na zelo vroče mesto in ga ne uporabljajte v prostorih,
v katerih so zelo vnetljivi plini, na primer na bencinski črpalki.
12. Telefon in priključke hranite izven dosega otrok. Ne dovolite otrokom, da
mobilnik uporabljajo brez vašega nadzora.
13. Da se izognete nevarnosti za eksplozijo, uporabljajte le odobrene baterije
in polnilnike.
14. Upoštevajte vse zakone oziroma predpise o uporabi brezžičnih naprav. Pri
uporabi brezžične naprave spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih
oseb.
15. Pri uporabi kabla USB strogo upoštevajte navodila za uporabo. V
nasprotnem primeru lahko poškodujete mobilnik ali osebni računalnik.
16. Ta priročnik je pripravljen samo za informacijo, za standard šteje predmet
sam.
17. Da preprečite vsakršne motnje, naj bo vaša naprava vsaj 15 cm oddaljena
od srčnega spodbujevalnika.
18. Da preprečite vsa tveganja za motnje delovanja srčnega spodbujevalnika,
napravo držite na nasprotni strani proč od vsadka.
19. Mobilni predvajalnik zvoka lahko ob daljši uporabi pri najvišji glasnosti
poškoduje uporabnikov sluh.
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Osebni podatki in varnost podatkov
Med uporabo nekaterih funkcij ali aplikacij drugih razvijalcev lahko izgubite
osebne in druge podatke ter odprete dostop do podatkov drugim. Za zaščito
osebnih podatkov in zaupnih informacij so na voljo številni ukrepi.
• Da preprečite nepooblaščeno uporabo, napravo odložite na varno mesto.
• Nastavite zaslon, tako da se zaklene, in določite geslo ali vzorec za
odklepanje.
• Redno varnostno kopirajte osebne podatke, shranjene na kartici SIM/USIM,
pomnilniški kartici ali v pomnilniku telefona. Če napravo zamenjate z drugo, s
stare naprave prenesite ali izbrišite vse osebne podatke.
• Če vas skrbijo virusi, ko od neznanih oseb prejmete sporočila ali e-pošto,
lahko ta sporočila izbrišete, ne da bi jih odprli.
• Med brskanjem po spletu z napravo, ne odpirajte spletišč, ki so varnostno
tvegana, da preprečite krajo osebnih podatkov.
• Uporabo storitev, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth, zaščitite z geslom, da preprečite
nepooblaščen dostop. Ko teh storitev ne uporabljate, jih izklopite.
• Namestite ali posodobite varnostno programsko opremo in redno
pregledujte proti virusom.
• Aplikacije tretjih oseb prenesite iz zakonitih virov. Aplikacije tretjih oseb
preglejte proti virusom.
• Namestite varnostno programsko opremo ali programske popravke tretje
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osebe.
• Nekatere aplikacije zahtevajo in posredujejo podatke o lokaciji. Posledično
lahko tretje osebe delijo podatke o vaši lokaciji.
• Naprava lahko ponudnikom aplikacij tretje osebe posreduje podatke o
zaznavanju in diagnostiki. Drugi ponudniki te informacije uporabljajo za
izboljšanje svojih izdelkov in storitev.

Informacije o SAR
Naprava

je

v

skladu

s

smernicami

v

zvezi

z

izpostavljanjem

radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem, pri držanju ob glavi ali na razdalji
najmanj 5 mm od telesa. Mejna vrednost SAR, ki jo določajo smernice
Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP), je 2,0
W/kg, porazdeljenih prek 10 g tkiva, ki absorbira največ signala.
Na testu je največja stopnja specifične absorpcije (Specific Absorption Rate
– SAR) za ta model znašala:
SAR za glavo

1,01 W/Kg

SAR za telo

1,37 W/Kg

Skladnost
Ta naprava je izpolnjuje temeljna priporočila in druge pomembne zahteve
9

Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti za vaš telefon je na spletnem mestu:
www.crosscall.com

Uvoznik: CROSSCALL – 655 RUE PIERRE SIMON LAPLACE
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIJA
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Tehnična referenca
Telefon
Model

SPIDER-X5

Mere

130,5 x 60 x 15 mm

Teža

130 g
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Opis

1

V redu /Izberi

2

Meni

3

Sprejmi

4

Zakleni tipkovnico

5

Mikrofon

6

Slušalka

7

Bližnjice/Krmari

8

Stiki

9

Končaj klic/Vkl. ali izk.

10

Svetilka

11

Tiho

12

Napajalna vrata USB

13

Vtičnica za slušalke

14

Fotoaparat

15

Svetilka

16

Bliskavica

17

Zvočnik
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Funkcijski meniji
Upravitelj datotek
V upravitelju datotek urejate datoteke in mape.
Če vstavite pomnilniško kartico, sistem ločeno uredi datoteke, shranjene na tej
kartici.
Izberite telefon ali pomnilniško kartico in možnosti: brskaj, kopiraj, briši,
preimenuj ali premakni datoteke.
• Odpri: izberite: odpri prejete datoteke, slike, avdioposnetke, e-knjigo, mojo
glasbo in fotografije.
• Format: formatirajte telefon ali pomnilniško kartico.

Stiki
Ime in telefonsko številko lahko shranite v telefon ali na kartico SIM.
V telefon lahko shranite do 500 parov številk in imen.
Pomni:
Velikost pomnilnika na kartici SIM je odvisna od tipa kartice.
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Klici
Zgodovina klicev

S to funkcijo is ogledate vse zgrešene, klicane in prejete klice ter brišete
dnevnik itd.
Nastavitve klica

• Črni seznam: nastavite lahko do 20 številk. Ko vključite črni seznam,
sistem blokira klice s številk na črnem seznamu.
• Avtom. ponovno klicanje : izberite vkl. ali izk., da omogočite ali
onemogočite avtomatsko ponovno klicanje. Ko vkl. avtom. ponovno
klicanje, telefon avtomatsko znova pokliče številko po določenem času,
če klicana oseba ne odgovori. Med avtom. ponovnim klicanjem ne
morete poklicati druge številke. Avtom. proces ponovnega klicanja
končate tako, da pritisnete na tipko za vkl./izk. Število avtom. ponovnih
klicanj lahko nastavite na največ 10.
Pomni:
Ta funkcija deluje samo s podporo omrežnega operaterja, pri katerem je
registrirana kartica SIM.
• Opomnik o trajanju klica : nastavite enojni ali ponavljajoči se ton med
klicem, ki vas opozori na čas.
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• Avtom. Hitro končanje: to funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
• Zavrni s SMS: to funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
• Način prevzema klica: Izberite način prevzema klica po meri.

Sporočila
Telefon podpira kratka sporočila (SMS) n multimedijska sporočila (MMS).
Pošiljate lahko besedilna sporočila in upravljate poslana in prejeta sporočila.
V načinu stanja v pripravljenosti odprite glavni meni tako, da pritisnete na levo
vročo tipko, izberite Ustvari SMS, da sistem odpre zaslon za pisanje sporočila,
nato pritisnite na levo vročo tipko, da nadaljujete.
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Multimedija
Fotoaparat
Ta aplikacija omogoča fotografiranje in videosnemanje.
Na zaslonu za fotografiranje pritisnite tipko gor ali dol, da približate ali oddaljite
posnetek; pritisnite na tipko OK, da naredite posnetek ali zajamete
videoposnetek; pritisnite na levo vročo tipko, da odprete nastavitve
fotoaparata/vidosnemalnika ali preklopite v drug način snemanja; pritisnite na
desno vročo tipko, da zaprete Fotoaparat.

Medijski predvajalnik
Ta aplikacija omogoča predvajanje avdio in videodatotek.
Na zaslonu medijskega predvajalnika pritisnite smerno tipko gor, da predvajate
ali začasno zaustavite; pritisnite in zadržite pritisnjeno desno smerno tipko, da
se pomaknete hitro naprej; pritisnite in zadržite pritisnjeno levo smerno tipko,
da se pomaknete nazaj; pritisnite 0, da preklopite na celozaslonsko
predvajanje; pritisnite * ali #, da nastavite glasnost.
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Ogledovalnik slik
Ta aplikacija omogoči ogled slik v telefonu in na pomnilniški kartici.
Na zaslonu pritisnite 1, da obrnete sliko v nasprotni smeri urnega kazalca;
pritisnite 3, da obrnete sliko v smeri urnega kazalca; pritisnite 4, da zmanjšate;
pritisnite 6, da povečate; pritisnite 5, da povečate sliko; pritisnite OK, da
obrnete sliko v smeri, kot kaže ikona; pritisnite levo vročo tipko, da nastavite
drugo; pritisnite desno vročo tipko, da se vrnete.

Snemalnik
Ta aplikacija omogoča snemanje.
pritisnite smerno tipko, da zaženete ali začasno zaustavite snemanje; pritisnite
desno vročo tipko, da zaustavite, sistem avtomatično shrani posnetek; pritisnite
tipko za končaj/vkl. ali izk., da končate, ne da bi shranili datoteko; pritisnite na
levo vročo tipko in izberite Seznam, da si ogledate posnetke, izberite datoteko
in pritisnite OK, da jo predvajate; pritisnite na smerno tipko dol, da predvajate
ali začasno zaustavite; pritisnite na levo ali desno smerno tipko, da predvajate
prejšnji ali naslednji posnetek; pritisnite na smerno tipko gor, da naredite nov
posnetek.
Pomni:
Čas snemanja je odvisen od velikost pomnilniške kartice telefona.
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FM radio
Telefon ima FM radio. Ta aplikacija deluje kot običajni FM radio z avtomatskim
iskanjem postaj in shranjevanjem kanalov. Uporabljate jo lahko, tudi medtem
ko delujejo druge aplikacije.

Organizator
Alarm
Alarm vas lahko opomni na določeno uro. Na voljo je pet alarmov in vsi so
privzeto izključeni. Urejate lahko uro, premore med zvonjenjem in ton zvonjenja
za vsak alarm in vključite enega ali več po potrebi.

Kalkulator
S kalkulatorjem lahko rešite več matematičnih nalog. Pritisnite gor, dol, levo in
desno, da izberete +, -, x oziroma /. Pritisnite = za rezultat. Pritisnite levo vroč
o tipko, da izbrišete, pritisnite desno vročo tipko, da končate.
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Koledar
S koledarjem sledite terminom pomembnih sestankov itd. Ko odprete ta meni,
sistem odpre koledar v mesečnem pogledu. Označi dneve z dogodki.

Svetovna ura
Svetovna ura omogoči vpogled v trenutno uro v večjih mestih in različnih
časovnih pasovih.

Beležke
Z beležkami si pomagata nastaviti pomnike. Z levo vročo tipko dodate pomnike.
Z desno vročo tipko zaprete meni.

Pretvornik
Pretvornik deluje kot kalkulator za pretvarjanje, s katerim lahko pretvarjate med
različnimi merskimi enotami.

Štoparica
Štoparica je enostavna aplikacija za merjenje časa z možnostjo prijave več
rezultatov in prekinitev ali ponovni zagon merjenja.
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Opravila
Z opravili lahko ustvarite opomnike za opravila.

Svetilka
Svetilka je aplikacija, ki spremeni telefon v svetilko.

Nastavitve
Nastavitve telefona
• Ura in datum: nastavite domači kraj, uro/datum, format, posodobite s
časovnim pasom in avtomatsko posodobitev ure.
• Nastavi vklop ali izklop: Telefon ima dva časa za načrtovan vklop ali
izklop. Nastavite lahko status in uro za vsak načrtovani termin.
• Jezik: Nastavite jezik telefona.
• Jezik za pisanje : Izberite način vnosa.
• Zaslon: nastavi sliko za ozadje, pokaži podatke in uro.
• Namenska tipka: Dodelite smerno tipko kot bližnjico za pomembne
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funkcije. Pritisnite ustrezno smerno tipko v načinu v pripravljenosti, da
zaženete funkcijo.
• Način letala: izberite način normalno, letala ali način poizvedbe, ko je
mobilnik vklopljen.
• Svetilka v ozadju LCD: nastavite svetlost zaslona in nastavite, da svetilka
v ozadju ugasne po določenem času nedejavnosti.

Nastavitve klica
V glavnem meniju izberite Nastavitve > Nastavitve klica.
• Račun za stroške
Strošek klica : oglejte si in ponastavite stroške zadnjega klica in vseh

klicev.
Časomeri klicev: preglejte in ponastavite čas zadnjega klica, klicanih in

prejetih klicev.
• Klic čaka: aktivirajte ali dezaktivirajte ali poizvedite o statusu: zvočni
signal za opomnik pri drugem dohodnem klicu.
• Preusmeri klic: s to omrežno funkcijo lahko posredujete dohodne klice na
drugo številko, ki ste jo prej določili.
• Zapora za klice: s funkcijo zapore klicev lahko po potrebi preprečite klice.
To funkcijo lahko uporabite samo z omrežno
kodo zapore, ki vam jo da omrežni operater. Če koda ni pravilna, se na
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zaslonu izpiše sporočilo o napaki. Ko
izberete možnost zapore klica, izberite Aktiviraj ali Dezaktiviraj. Mobilnik
vas pozove, da vnesete kodo zapore
in vzpostavite stik z omrežjem. Trenutek pozneje se omrežje odzove in
pošlje rezultate na mobilnik.
• ID klicatelja
Nastavi omrežje: to ni v vseh lokalnih omrežjih enako.
Skrij ID: s to funkcijo skrijete številko klicatelja, ko kličete.
Pošlji ID: skupaj s klicem pošljete tudi ID klicatelja.

• Napredne nastavitve
Črni seznam: dodajte številke na črni seznam, da omogočite

avtomatsko blokiranje vseh klicateljev, ki so na črnem seznamu.
Beli seznam: dodajte številke na beli seznam in telefon bo dovolil samo

klice s številk na belem seznamu.
Avtom. ponovno klicanje: aktivirajte ali dezaktivirajte avtomatsko klicanje

nazaj številk, s katerih vas niso priklicali v prvem poskusu.
Opomnik na trajanje klica: nastavite enkratni ali ponavljajoč se ton v klicu,

ki vas opozori na trajanje.
Avtom. hitro končaj klic: s to funkcijo telefon avtomatsko konča klic po

preteku časa, ki ste ga prej določili.
Zavrni s SMS: s to funkcijo lahko pošljete SMS, ko zavrnete dohodni klic.
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Način prevzema klica: Nastavite način prevzema klica po meri.

Povezljivost
• Deljenje mobilnega interneta: Za več informacij glejte „Pomoč” v tem
meniju.
• Podatkovna storitev: Izberete lahko GPRS ali gostovanje.

Varnostne nastavitve
• Varnost telefona
Telefon in zasebnost zavarujete tako, da nastavite geslo za telefon, ki ga
vnesete, vsakokrat ko vklopite telefon. Trikrat lahko vnesete nepravilno geslo,
potem se telefon zaklene. Privzeto geslo je 1122.
• Avtom. zakleni tipkovnico
Tipkovnica se zaklene, da prepreči nenamerno upravljanje telefona. Tudi ko je
zaklenjena tipkovnica, prejemate klice in pokličete v sili.
• Upravitelj potrdil
S to funkcijo lahko upravljate potrdila ali certifikate.

Ponastavi tovarniške nastavitve
S to funkcijo izbri š ete vse osebne podatke, shranjene na telefon, tudi
sistemske nastavitve in aplikacije, snete datoteke. Privzeto geslo za telefon je
23

1122.

Pomni:
To funkcijo uporabite po skrbnem premisleku. Preden uporabite to funkcijo,
varnostno kopirajte podatke, shranjene na telefonu.

Profili
Uporabnik lahko preklopi z enega načina na drugega, odvisno od priložnosti.
Telefon ima: splošni način, tihi način, način sestanka, način na prostem.
• Splošni: Pritisnite levo vročo tipko, da izberete Aktiviraj, Po meri in
Ponastavi.
• Tiho: Pritisnite na levo vročo tipko in izberite Vključi, da preklopite v tihi
način.
• Sestanek: Pritisnite na levo vročo tipko in izberite Vključi, da preklopite v
način sestanka.
• Na prostem: Pritisnite na levo vročo tipko in izberite Vključi, da preklopite
v način na prostem .
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Storitve
Internetne storitve
Internetni dostop je omogočen, ko vključite GPRS/WCDMA.
• Vstopna stran: nastavite vstopno stran.
• Zaznamki: nastavite zaznamek, da boste lažje brskali med spletišči, ki
ste si jih ogledovali med zadnjim obiskom.
• Poiščite ali vnesite URL: Ročni vnos URL.
• Zadnji spletni naslov: URL prejšnje spletne strani.
• Nedavne strani: Oglejte si nedavno odprte strani.
• Shranite strani: Telefon izpiše shranjene strani, tudi ko niste povezani.
• Nastavitve: Uredi arhiv, izbriši predpomnilnik ali izbriši osebne podatke
kartice SIM.
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Pomembna varnostna navodila
Zaščitite sluh in ne poslušajte zelo glasno dalj časa.
Za varnost pred eksplozijami uporabljajte odobrene baterije, odslužene baterije
zavrzite po navodilih. Reciklirajte svoj telefon.

Logo WEEE je tudi na izdelku in označuje, da izdelka ni dovoljeno
zavreči med druge hišne odpadke oziroma smeti. Upoštevajte
lokalne predpise o odlaganju embalaže, baterij in odsluženih
telefonov ter jih odnesite v recikliranje v center za ločeno zbiranje odpadkov.
Odsluženih telefonov in baterij ne odvrzite v koš za smeti. Odslužene litijeve
baterije zavrzite ločeno na ustreznem odlagališču. Ne zavrzite jih med hišne
odpadke.
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