
prikazane znake za izklop brezžičnih naprav, kot so vaš telefon ali druga radĳska 
oprema. Izključite svoj mobilni telefon ali brezžično napravo, kadar ste v območju 
radĳskih valov ali v območjih, kjer je navedeno, da morate izključiti "dvosmerne 
radĳske naprave" ali "elektronske naprave", da preprečite motnje pri delovanju 
radĳskih valov.

• Telefona ne uporabljajte v operacĳskih sobah v bolnišnici, na urgencah ali enotah za 
intenzivno nego. Upoštevajte veljavna pravila in predpise bolnišnic in zdravstvenih 
centrov. Če imate zdravstveno napravo, se posvetujte s svojim zdravnikom in 
proizvajalcem naprave, da ugotovite, če lahko delovanje vašega telefona moti 
delovanje vaše zdravstvene naprave. Da ne bi prišlo do morebitnih motenj v 
delovanju srčnega spodbujevalnika, naj bo ta od prenosnega telefona oddaljen 
vsaj 15 cm. Da to dosežete, telefon uporabljajte na ušesu na nasprotni strani od 
spodbujevalnika ter ga ne nosite v prsnem žepu. Telefona ne uporabljajte v bližini 
slušnih aparatov, polžastih vsadkov itd., da preprečite motnje zdravstvene opreme.

• Upoštevajte letalske varnostne predpise in ko je potrebno, na letalu izklopite 
napravo.

• Pri upravljanju vozila napravo uporabljajte skladno z ustreznimi prometnimi zakoni 
in predpisi.

• Da se izognete udaru strele, naprave med nevihtami ne uporabljajte na prostem.
• Med polnjenjem ne uporabljajte naprave za opravljanje klicev.
• Naprave ne uporabljajte na krajih z visoko vlažnostjo, kot so kopalnice. To lahko 

povzroči električni udar, poškodbe, požar in poškodbo polnilnika.

Varnostno obvestilo
Posodobite operacĳski sistem svoje naprave z uporabo vgrajene funkcĳe za 
posodobitev programske opreme ali obiščite naše pooblaščene servisne centre. 
Posodabljanje programske opreme prek drugih metod lahko poškoduje napravo ali 
privede do izgube podatkov, varnostnih težav in drugih tveganj.

Skladnost s predpisi EU

Izjava o skladnosti RED
Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je ta GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE  
digitalni mobilni telefon s povezavama Bluetooth in Wi-Fi M2101K6G v skladu z 
bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU (RED). 
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: 
www.mi.com/en/certification 

Informacĳe o izpostavljenosti RF (SAR)
Ta naprava je v skladu z omejitvami stopnje specifične absorpcĳe (SAR) za splošno 
populacĳo/nekontrolirano izpostavljenost (lokalizirana 10-gramska SAR za glavo in trup, 
omejitev: 2,0 W/kg), določenimi v Priporočilu Sveta 1999/519/ES, smernicah ICNIRP in 
RED (Direktiva 2014/53/EU).

Med testiranjem za vrednost SAR je bila ta naprava nastavljena tako, da oddaja pri 
najvišji certificirani stopnji moči v vseh preizkušenih frekvenčnih pasovih in v položajih 
delovanja, ki simulirajo izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energĳi, kadar se uporablja 
ob glavi brez ločitve od telesa in v bližini telesa z razdaljo 5 mm. 

Skladnost s SAR za uporabo ob telesu temelji na razdalji5 mm med napravo in 
človeškim telesom. Ta naprava mora biti vsaj 5 mm oddaljena od telesa, da je raven 
izpostavljenosti radiofrekvenčni (RF) energĳi skladna ali nižja od navedene ravni. 

Pri pritrjevanju naprave v bližini telesa je treba uporabiti sponko ali tok za pas, ki ne 
vsebuje kovinskih delov in omogoča, da je med napravo in telesom vsaj 5 mm razdalje. 
Skladnost z izpostavljenostjo radiofrekvenčni energĳi ni bila preizkušena ali potrjena 
za noben pripomoček na telesu, ki vsebuje kovine, zato se je treba izogibati uporabi 
takšnega pripomočka.

Informacĳe o overitvi (najvišja vrednost SAR)
Omejitev SAR 10 g: 2,0 W/Kg,
Vrednost SAR: Glava: 0,597 W/Kg, Telo: 0,994 W/Kg (5 mm razdalje).

Pravne informacĳe
Ta naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU.
Upoštevajte nacionalne in lokalne predpise za kraj, kjer se naprava uporablja. 
Ta naprava je omejena na uporabo samo v zaprtih prostorih pri delovanju v 
frekvenčnem območju od 5150 do 5350 MHz v naslednjih državah:
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Omejitve v pasu 2,4 GHz:
Norveška: Ta pododdelek se ne uporablja za geografsko območje znotraj polmera 20 
km od središča mesta NY-Ålesund.

Zagotovite, da uporabljeni napajalnik izpolnjuje zahteve iz oddelka 6.4.5 standarda 
IEC/EN 62368-1 in je bil preskušen in odobren v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi 
standardi.

Frekvenčni pasovi in moč
Ta mobilni telefon nudi samo naslednje frekvenčne pasove na območjih EU in največjo 
radiofrekvenčno moč:
GSM 900: 35,5 dBm
GSM 1800: 32,5 dBm
WCDMA pas 1/8: 25,7 dBm
LTE pas 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi pas 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, od 5250 do 5350 MHz: 23 dBm, od 5470 do 
5725 MHz: 23 dBm, od 5725 do 5850 MHz: 14 dBm
NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m pri 10 m

Skladnost s pravilnikom FCC
Ta mobilni telefon je skladen s poglavjem 15 pravilnika FCC. Za delovanje veljata ta dva 
pogoja: (1) ta naprava ne sme škodljivo vplivati na delovanje drugih naprav, in (2) ta 
naprava mora sprejeti vsakršne motnje drugih naprav,  vključno s takšnimi, ki bi lahko 
povzročile neželeno delovanje.
Ta mobilni telefon je bil preizkušen in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B 
v skladu s 15. poglavjem pravilnika FCC. 

Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi 
motnjami pri namestitvi v stanovanju. 
Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energĳo in če ni 
nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v 
radĳskih komunikacĳah. 
Vendar pa ni zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta 
naprava povzroča škodljive motnje radĳskega ali televizĳskega sprejema, kar lahko 
ugotovite tako, da napravo izklopite in vklopite, lahko uporabnik poskusi odpraviti 
motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov: 
- obrnite ali prestavite sprejemno anteno; 
- povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom; 
- napravo priključite v vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot tista, v katero je 

priključen sprejemnik; 
- za pomoč se obrnite na prodajalca ali izkušenega radĳskega/televizĳskega tehnika. 

Informacĳe o izpostavljenosti RF (SAR)
Ta naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti radĳskim valovom. Ta 
naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega mejnih vrednosti emisĳ za 
izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energĳi. Standard izpostavljenosti za brezžične 
naprave uporablja mersko enoto  imenovano specifična stopnja absorpcĳe ali SAR.
Omejitev vrednosti SAR, ki jo je določil pravilnik FCC, je 1,6 W/kg. Pri uporabi med 
nošenjem ob telesu je bila ta naprava preizkušena in ustreza smernicam FCC glede 
izpostavljenosti radiofrekvenčni energĳi za uporabo z dodatno opremo, ki ne vsebuje 
kovine in ki napravo namesti najmanj 1,5 cm od telesa. Skladnost glede izpostavljenosti 
radiofrekvenčni energĳi z dodatno opremo za nošenje ob telesu, ki vsebuje kovine, ni 
bila preizkušena in potrjena, zato se je treba izogibati uporabi takšne dodatne opreme 
za nošenje ob telesu. Dodatna oprema, ki jo uporabljate s to napravo za uporabo med 
nošenjem ob telesu, mora omogočati razdaljo med telesom in napravo za vsaj 1,5 cm.

Opomba FCC
Spremembe ali prilagoditve, ki jih ni izrecno odobril subjekt, odgovoren za skladnost, 
lahko razveljavĳo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.
S to napravo morate uporabljati zaščitene kable, da zagotovite skladnost z omejitvami 
iz pravilnika FCC za naprave razreda B.

E-oznaka
Ta naprava ima elektronsko oznako za informacĳe o certifikatu. 
Za dostop do le-te pojdite na Nastavitve > O telefonu > Overitev ali odprite Nastavitve 
in v isklano vrstico vtipkajte "Overitev".

Model: M2101K6G
2101 označuje, da bo ta izdelek na voljo po januarju 2021.

Proizvajalec : Xiaomi Communications Co., Ltd.
naslov : #019, 9. nadstropje, stavba 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 
Kitajska
Model : MDY-11-EZ
Vhodna napetost : 100-240 V~
Vhodna frekvenca : 50/60 Hz
Izhodna napetost : 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 20,0 V / 11,0 V
Izhodni tok : Največ 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A / 1,35 A / 3,0 A
Izhodna moč : Največ 15,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 27,0 W / 33,0 W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju : ≥82,0 %

Omejitev odgovornosti
Ta priročnik za hiter začetek je izdalo podjetje Xiaomi ali njegovo lokalno povezano 
podjetje. Izboljšave in spremembe tega priročnika, ki so potrebne zaradi tipografskih 
napak, netočnosti trenutnih informacĳ ali izboljšav programov in/ali opreme, lahko 
podjetje Xiaomi izvede kadar koli in brez obvestila. Takšne spremembe pa bodo 
vključene v nove spletne izdaje priročnikov za hiter začetek (podrobnosti so na voljo na 
spletni strani www.mi.com/global/service/userguide). Vse slike so namenjene samo za 
ponazoritev in morda ne prikazujejo natančno dejanske naprave.

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Poštni naslov proizvajalca:  
#019, 9. nadstropje, stavba 6, 33 Xi’erqi Middle Road,  
Haidian District, Beĳing, Kitajska, 100085
Znamka: Redmi Model: M2101K6G
© Xiaomi Inc. Vse pravice pridržane.

Garancijska izjava

Pooblaščeni distributer Vama Trade Povšič & Co. d.o.o. 
(garant), Vam kot kupcu v imenu proizvajalca jamči za 
brezhibno delovanje aparata, ki se nahaja v prodajnem 
paketu in začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garant 
Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni 
daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščeni servis od 
potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo 
napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu 
s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega 
odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre 
za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave. 
Garant pokriva tudi stroške prevoza oz. dostave v višini 
stroškov najcenejšega javnega transportnega sredstva oz. 
pošte, material, nadomestne dele, delo in prenos. 

Garancijski rok

Garancijski rok prične teči z dobavo blaga potrošniku. 
Izdelek je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere 
lahko veljajo različni garancijski roki:
• dvanajst (12) mesecev za terminal ter terminal z 
vgrajeno baterijo;
• dvanajst (12) mesecev za dodatno opremo: polnilce, 
slušalke, kable (bodisi, da se le-ta nahaja v prodajnem 
paketu naprave, bodisi da se prodaja samostojno) in 
potrošne dele: baterije (v kolikor le-ta ni vgrajena v 
terminal).
V primeru garancijskega popravila izdelka, se garancijski 
rok podaljša za čas od uveljavitve reklamacije do 
zaključenega servisnega postopka. V primeru zamenjave 
bistvenega dela aparata (osnovna plošča) se garancija 
podaljša na zamenjan bistven del za 12 mesecev od 
zaključka servisnega postopka. V primeru zamenjave 
proizvoda se izda nov garancijski list za enako obdobje, 
kot je bil izdan prvi. 

Garancijski list

Model: 
___________________________________

Serijska št./IMEI:

 ___________________________________ 

Prodajalec (datum, žig, podpis) 

___________________________________ 

___________________________________ 

Datum dobave blaga:

 ___________________________________

Grancija velja 12 mesecev od dneva 
prodaje.

V primeru zamenjave proizvoda ali 
zamenjave bistvenega dela aparata 
(osnovna plošča), velja garancija do:

___________________________________

Podaljšanje garancije se uveljavlja skupaj s servisno 
dokumentacijo, s katere je razvidno trajanje popravila. 
Garant zagotavlja vzdrževanje aparata, nadomestne dele 
in dodatno opremo še tri leta po izteku garancijskega roka. 
Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Pomembna opozorila

Kartico SIM in mobilno omrežje oz. sistem, v katerem 
aparat deluje, zagotavlja tretja stranka, od garanta 
neodvisen operater. Posledično garant ne sprejema 
nikakršne odgovornosti za delovanje, dostopnost, 
pokritost ali obseg mobilnega omrežja oz. sistema. 

Prosimo, da ne pozabite izdelati rezervnih oz. varnostnih 
kopij ali pisnih zabeležk vseh pomembnih vsebin in 
podatkov, shranjenih v svojem aparatu, saj med 
popravilom oz. zamenjavo aparata lahko pride do izbrisa 
le-teh.

Aparat je potrebno pred pošiljanjem na servis 
ponastaviti na tovarniške nastavitve. 

Garant ne prevzema nikakršne neposredne ali posredne 
odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izvirala z izbrisa, 
poškodovanja ali popačenja teh vsebin ali podatkov med 
popravilom oz. zamenjavo aparata. Vsi deli aparata ali 
druga oprema, ki jo garant zamenja, postanejo njegova 
last. Če bo ugotovljeno, da aparat ne zadošča pogojem te 
garancije, bo garant na zahtevo stranke za popravilo 
zaračunal stroške servisne storitve in morebitne 
transportne stroške. Če bi eden izmed pogojev 
garancijskega lista v celoti ali delno bil ali postal 
neveljaven ali neizvršljiv, to ne vpliva na učinkovitost ali 
izvedljivost preostalih pogojev. Neveljaven ali neizvedljiv 
pogoj se nadomesti z učinkovitim ali izvedljivim po 
zakonodaji, ki se uporablja.

Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v 
primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja 
jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice 
potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost 
blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od 
prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z 
novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine 
od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je 
znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti 
blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, 
ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od 
proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh 
od dobave blaga. 

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z 
novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku 
za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne 
uporabe podobnega blaga.



Redmi Note 10 Pro
Priročnik za hiter začetek

SOB. 16. AVG.

Gumba za 
glasnost

Gumb za 
vklop/izklop

Priključek USB Tip C

Hvala, ker ste izbrali Redmi Note 10 Pro
Za vklop naprave pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop. 
Sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo naprave. 
Za več informacij obiščite:  

MIUI
Redmi Note 10 Pro ima vnaprej nameščen MIUI, naš prilagojen operacĳski sistem 
zasnovan za sistem Android, ki zagotavlja pogoste posodobitve in uporabniku prĳazne 
funkcĳe, ki temeljĳo na predlogih več kot 200 milĳonov aktivnih uporabnikov po vsem 
svetu. Za več informacĳ obiščite spletno mesto en.miui.com

Reža za kartico SIM:

Micro SD

Nano-SIM

Nano-SIM

Informacĳe o dveh karticah SIM:
• Dve kartici SIM z dvojnim omrežjem 4G ponujajo izbrani telekomunikacĳski 

operaterji in morda ni na voljo v vseh regĳah.
• Podpira dve kartici Nano-SIM. Pri uporabi obeh rež za kartice SIM lahko katero koli 

nastavite kot primarno kartico. 
• VoLTE podpirajo samo telekomunikacĳski operaterji v določenih regĳah. 
• Sistem se lahko samodejno posodobi za optimalno delovanje omrežja. Za 

podrobnosti si oglejte različico sistema, ki je v uporabi v napravi.

• V režo za kartico SIM ne vstavljajte nestandardnih kartic SIM. Lahko poškodujejo 
režo za kartico SIM.

• OPOZORILO: Naprave ne razstavljajte.

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)
Za varno odstranjevanje tega izdelka morate upoštevati posebne 
varnostne ukrepe. Ta simbol pomeni, da izdelka ni dovoljeno zavreči skupaj 
z drugimi gospodinjskimi odpadki v EU. 
Da bi preprečili neustrezno odlaganje odpadkov, ki škoduje okolju ali 
zdravju ljudi, in spodbujali trajnostno ponovno uporabo materialnih virov, 

odgovorno reciklirajte izdelek. 
Za varno recikliranje naprave uporabite sistem za vračilo in zbiranje odpadkov ali se 
obrnite na prodajalca, pri katerem je bila naprava prvotno kupljena.

Če si želite ogledati našo okoljsko izjavo, si oglejte naslednjo povezavo:  
www.mi.com/en/about/environment

POZOR
ČE BATERIJO ZAMENJATE Z NEUSTREZNO VRSTO BATERIJE, OBSTAJA NEVARNOST 
EKSPLOZIJE.
RABLJENE BATERIJE ZAVRZITE V SKLADU Z NAVODILI.

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvoka dlje časa pri 
visoki glasnosti.
Dodatne varnostne informacĳe in varnostni ukrepi so na voljo na naslednji 
povezavi: www.mi.com/en/certification

Pomembne varnostne informacĳe
Pred uporabo naprave preberite vse spodnje varnostne informacĳe:
• Uporaba nepooblaščenih kablov, napajalnikov ali baterĳ lahko povzroči požar, 

eksplozĳo ali predstavlja druga tveganja.
• Uporabljajte samo pooblaščene pripomočke, ki so skladni z vašo napravo.
• To napravo uporabljajte v temperaturnem obsegu od 0°C do 40°C. Uporaba te 

naprave v okoljih izven tega razpona temperature lahko poškoduje napravo. 
• V primeru, da je vaša naprava opremljena z vgrajeno baterĳo, ne poskušajte sami 

zamenjati baterĳe, da preprečite poškodbe baterĳe ali naprave.
• To napravo polnite samo z vključenim ali pooblaščenim kablom in napajalnikom. 

Uporaba drugih napajalnikov lahko povzroči požar, električni udar in poškoduje 
napravo in napajalnik.

• Ko je polnjenje končano izklopite napajalnik iz naprave in električne vtičnice. 
Naprave ne polnite dlje od 12 ur.

• Baterĳo morate reciklirati ali zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ob 
neprimernem ravnanju lahko baterĳe eksplodirajo ali zagorĳo. Pri odstranjevanju 
naprave, baterĳ in drugih dodatkov sledite svojim lokalnim predpisom.

• Baterĳe ne razstavljajte, udarjajte, stiskajte ali zažigajte. V primeru deformacĳe 
nemudoma prenehajte uporabljati baterĳo.
- Z baterĳo ne ustvarjajte kratkega stika, da se izognete pregrevanju, opeklinam ali 

drugim osebnim poškodbam.
- Baterĳe ne izpostavljajte okolju z visoko temperaturo. 
- Pregrevanje lahko povzroči eksplozĳo.
- Baterĳe ne razstavljajte, udarjajte ali stiskajte, da se izognete spuščanju iz 

baterĳe, pregrevanju ali eksplozĳi.
- Baterĳe ne zažigajte, da preprečite požar ali eksplozĳo.
- V primeru deformacĳe nemudoma prenehajte uporabljati baterĳo.

• Uporabnik ne sme odstraniti ali spreminjati baterĳe. Odstranitev ali popravilo 
baterĳe lahko opravi samo pooblaščeni servisni center proizvajalca.

• Napravo ohranite suho.
• Naprave ne poskušajte popraviti sami. V primeru, da kakšen del naprave ne 

deluje pravilno, stopite v stik z Mi podporo za stranke ali odnesite svojo napravo v 
pooblaščeni servis.

• Priključite druge naprave v skladu z njihovimi navodili za uporabo. Nezdružljivih 
naprav ne povezujte s to napravo.

• Pri napajalnikih AC/DC mora biti vtičnica nameščena v bližini opreme in lahko 
dostopna.

Varnostni ukrepi
• Upoštevajte vse zakone in pravila, ki omejujejo uporabo mobilnih telefonov v 

določenih primerih in okoljih.
• Telefona ne uporabljajte na bencinskih črpalkah in eksplozivnih ozračjih ter v 

morebitnih eksplozivnih okoljih, vključno z območji za črpanje goriva, pod palubo 
ladje, objekti za prenos ali skladiščenje goriva ali kemikalĳ ter območji, kjer zrak 
vsebuje kemikalĳe ali delce, kot so zrna, pesek ali kovinski prah. Upoštevajte vse 

8. Ta garancija ne velja, če je bil aparat izpostavljen 
mokroti, vlagi, ekstremnim toplotnim oz. drugim pogojem 
okolja, hitrim spremembam teh pogojev, korozivnim 
vplivom, oksidaciji, razlitju hrane ali pijače ali vplivom 
kemičnih sredstev.

9. Ta garancija ne velja, če je izdelek odpiral, spreminjal 
ali popravljal kdorkoli drug razen pooblaščenega servisa, če 
je bil izdelek popravljen z uporabo neodobrenih rezervnih 
delov ali če so bili kakorkoli odstranjeni, izbrisani, popačeni, 
spremenjeni ali so nečitljivi serijska številka, IMEI številka 
ali datumska koda izdelka.

Česa ta garancija ne krije?Uveljavljanje garancijskega zahtevka

Za uveljavljanje garancijskega zahtevka prosimo, da 
dostavite izdelek in zahtevek z opisano napako na 
pooblaščeni servis ali prodajno mesto, kjer ste izdelek 
kupili. Za uveljavitev zahtevka iz te garancije je potrebno 
pooblaščeni servis obvestiti o domnevni napaki na izdelku 
in izdelek dostaviti v najkrajšem času, ko ste napako 
odkrili, v vsakem primeru pa pred iztekom garancijskega 
roka. Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka je potrebno 
predložiti: 

• izdelek z baterijo in polnilcem 
• potrjen garancijski list (ta dokument) in originalni 
račun ali dokazilo o nakupu, s katerega so jasno razvidni 
naziv in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip 
izdelka in IMEI oz. serijska št. aparata.

Prosimo, da ne pozabite izdelati rezervnih oz. varnostnih 
kopij ali pisnih zabeležk vseh pomembnih vsebin in 
podatkov, shranjenih v svojem aparatu, saj med 
popravilom oz. zamenjavo aparata lahko pride do izbrisa 
le-teh.

Aparat je potrebno pred pošiljanjem na servis ponastaviti 
na tovarniške nastavitve. 

1. Ta garancija ne velja za priročnike za uporabo, 
nastavitve, vsebine, podatke ali povezave, ne glede na 
to, ali so bili v izdelek vgrajeni ob nakupu, ali 
nameščeni kasneje. Garant ne jamči, da bo katerakoli 
programska oprema proizvajalca ali drugih 
proizvajalcev ustrezala vašim specifičnim zahtevam, 
delovala v kombinaciji s katerokoli strojno ali 
programsko opremo drugih proizvajalcev ali da bo 
delovanje programov potekalo nemoteno ali brez 
napak.

2. Ta garancija ne krije:
a)  normalne obrabe izdelka (vključno z obrabo leč 
fotoaparata, baterije, zaslona in ohišja), 
b)  mehanskih poškodb (npr. poškodb, povzročenih z 
ostrimi predmeti, zvijanjem, stiskanjem, padci, ipd.),

 

6. Ta garancija ne krije napak, ki so nastale zaradi uporabe 
aparata za drug namen od predvidenega, zaradi virusov ali 
drugih škodljivih programov, zaradi nepooblaščenega 
dostopanja do storitev, računalniških sistemov ali mrež z 
Vaše strani ali s strani tretje osebe.
7. Ta garancija ne krije napak, ki so nastale zaradi 
izpostavljanja baterije kratkemu stiku, če so opazni znaki 
nepooblaščenega posega (zlomljeni pečati ovoja baterije 
ali celice baterije), ali če je bila baterija uporabljena v 
opremi za katero ni predvidena.

c) napak, poškodb ali škode, povzročene z nepravilno 
uporabo izdelka, torej ravnanjem v nasprotju z navodili za 
uporabo, 
d) napak zaradi dejavnikov, ki so izven razumnega dosega 
garanta. 

  OPOZORILO!

Vaš izdelek je prefinjena elektronska naprava. 
Proizvajalec Vam močno priporoča, da natančno 
preberete priročnik za uporabo in ostala navodila 
priložena aparatu. Prav tako vedite, da izdelek morda 
vsebuje občutljive zaslone, leče fotoaparata ali 
podobne dele, ki jih je možno opraskati ali kako 
drugače poškodovati, če se z njimi ne ravna zelo 
previdno.

Distributer (garant) in pooblaščen servis:

VAMA TRADE POVŠIČ & CO. D.O.O. 
Industrijska cesta 7B 
5000 Nova Gorica 

Tel.: 05/366 49 11
El. pošta: servis@vamatrade.com 
www.vamatrade.com

Hvala za zaupanje!
3. Ta garancija ne krije okvar oz. napak, ki so nastale 
zaradi uporabe ali povezovanja izdelka s katerimkoli 
izdelkom, baterijo, dodatno opremo, programsko opremo 
in/ali storitvami drugih proizvajalcev in ponudnikov.
4. Ta garancija ne krije okvar oz. napak, ki so nastale 
zaradi povezovanja aparata z nepravilno nameščeno ali 
okvarjeno dodatno opremo. 
5. Ta garancija ne krije neznatnih odstopanj barvnega 
zaslona, tj. do največ dve črni in dve barvni piki na razdalji 
več kot 5 mm. 




