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Pomembna varnostna opozorila  

 
POZOR 

To napravo lahko uporabljate v prostoru s temperaturo med 

5°C in 35°C. 

Naprave ne izpostavljajte dežju, vlagi in jo hranite daleč od 

tekočin. V primeru, da se po napravi polije voda ali druga 

tekočina, nemudoma izključite napravo in preden jo ponovno 

vklopite, počakajte, da bo popolnoma suha.   

Ne uporabljajte topil, tekočih detergentov ali drugih kemičnih 

sredstev v bližini ali na površini naprave, da se tako izognete 

koroziji ali poškodbi površine naprave.  

Ne uporabljajte ali hranite naprave v prašnih okoljih. 

Ne uporabljajte naprave med puščanjem plina.  

Ne izpostavljate naprave močnim magnetnim ali električnim 
poljem.  

Naprava lahko gre skozi rentgensko napravo na letališču. Kljub 

temu, priporočamo, da naprava ne gre skozi detektorska vrata 

in je ne izpostavljate ročnim detektorjem.  

Ne postavljajte predmetov na napravo. 

Ne postavljajte naprave na neravno ali nestabilno površino.  

Preverite, da je naprava zaščitena pred padci ali drugimi udarci, 

ki bi napravo lahko poškodovali.  

V izogib poškodbam zaradi toplote, ne imejte vključene naprave 

na kolenih ali katerem drugem delu telesa.  

Preden napravo prenašate ali pokrijete z materiali, ki 

onemogočajo optimalno kroženje zraka, napravo izključite.  

Z napravo ne uporabljajte polnilnih kablov, dodatne opreme ali 

drugih zunanjih naprav, ki so poškodovani. 
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Priporočamo uporabo dodatne opreme (kablov, polnilcev,…), ki 

so v prodajnem paketu z napravo. 

Uporabljajte le originalne baterije. Zamenjava z baterijo, ki ni 

ustrezna, lahko povzroči eksplozijo.  

Ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte napravo sami, ker 

bo v tem primeru garancija neveljavna.  

Redno shranjujte pomembne podatke, da se izognete izgubi le-

teh.  

Naše podjetje ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo 

elementov shranjenih na napravi, ki so posledica nepravilne 

uporabe strojne ali programske opreme, neustreznega ali 

nezadostnega vzdrževanja ali kakršnegakoli drugega 

nepredvidenega dogodka.  
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Pregled naprave 
 

 

1. Kamera 

To kamero uporabljajte za fotografiranje in video klice. 

2. Zaslon 

3. Indikator polnjenja 

Lučka indikatorja sveti, ko se prenosnik polni.  

4. Vtičnica 

Vtičnica za polnjenje, ko je povezana z adapterjem. 
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5. Vhod USB 3.0 tip A 

Vhod kompatibilen z napravami USB, kot so tipkovnica, miška, 

USB ključek ipd., zunanji trdi disk, tiskalnik.  

6. Vhod Mini HDMI  

Vhod omogoča povezavo računalnika z napravo, ki je 

kompatibilna z HDMI, kot televizor, monitor ali projektor.  

7. Indikator polnjenja 

8. Tipkovnica 

9. Sledilna ploščica (touch pad) 

Sledilna ploščica nadomešča uporabo miške. Omogoča 

intuitivno uporabo zahvaljujoč funkciji multi-gesture. 

10. Mikrofon 

Mikrofon omogoča uporabo glasovnih ukazov, avdio/video klice 

in snemanje zvoka. 

11. Gumb za vklop 

Dolg pritisk na gumb omogoča vklop in izklop naprave.  

12. Vhod USB 2.0 TIP A 

13. Vhod za slušalke in zvočnike 

Vhod uporabiti za priključitev slušalk ali zvočnikov.  

14. Reža za Micro-SD 

Omogoča branje in pisanje na spominske kartice micro-SDHC / 

micro-SDXC. 
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Pred prvim vklopom naprave  
Napolnite baterijo prenosnega računalnika ONDA Oliver. 

Priključite adapter v vtičnico.  

Opozorilo: Pred prvo uporabo napravo napolnite. 
 

 

POZOR! 

Natančno preberite spodnja navodila za baterijo naprave:  

- Baterijo lahko odstrani ali z njo upravlja samo pooblaščena 

oseba s strani ONDA  

- V kolikor baterijo odstranite ali razstavite obstaja nevarnost 

požara ali opeklin 

- Prosimo, da upoštevate opozorilne znake na napravi, da se 

izognete poškodbam 

- V primeru zamenjave baterije z novo, neustrezno baterijo, 

obstaja nevarnost eksplozije 

- Ne vrzite baterije v ogenj 

- Ne poskušajte povzročiti kratek stik baterije 

- Prenehajte z uporabo baterije v kolikor opazite, da baterija 
pušča  

- Baterija in njene komponente morajo biti ustrezno zbrane in 

odložene v odpadke ter reciklirane   

- Baterijo in njene komponente hraniti izven dosega otrok.  
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Vklop in izklop naprave 

Napravo vklopite z daljšim pritiskom na gumb za vklop.  

Napravo izklopite: 

- Odprite menu Start 

- Izberite Zaustavitev sistema 

Windows 10 
ONDA Oliver ima naložen Microsoft Windows 10 Home edition z 

uradno licenco. Več o delovanju Windows 10: 

https://support.microsoft.com/sl-si/windows 

Vsebina prodajnega paketa 
1 x prenosni računalnik ONDA Oliver 15,6” 

1 x polnilec  

1 x kamera USB Webcam (Video 1080p) 

1 x dokumenti 

 

Tehnične specifikacije 
Procesor: Intel J4125 štiri-jedrni 

RAM: 8 GB Low Power DDR 4 

Disk: 256 GB SSD 

LCD: 15,6” – 1920px x 1080px IPS 

WLan: 802.11 b/g/n/ac 

Bluetooth: 4.2 

Kamera: vgrajena (Video 1080p, 2MPx) 

Baterija: 5.000 mAh  

 

Radijska tehnologija in maksimalna moč 

prenosa  
Bluetooth: 2,4 GHz – 100 mW 

WLAN 802.11x  2.4 GHz -  100mW 

WLAN 802.11x  5 GHz -  200mW 
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Omejitev uporabe 
Ta naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih, če deluje v frekvenčnem območju od 

5150 do 5350 MHz. Ta omejitev velja za: 

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, 

NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK. 

 

Izpostavljenost radijskim valovom (SAR) 
Prenosnik Onda Oliver 15 "je bil zasnovan v skladu z veljavnimi varnostnimi zahtevami za 

izpostavljenost radijskim valovom. Te zahteve temeljijo na natančnih znanstvenih navedbah, 

ki med drugim opredeljujejo varnostne meje, potrebne za zaščito vseh ljudi, ne glede na 

starost in zdravstvene razmere. 

Stopnja specifične absorpcije (angleško Specific Absorption Rate, SAR) je merilo za oceno 

vplivov elektromagnetnih sevanj na organizme. Stopnja specifične absorpcije se nanaša na 

sprejem (absorpcijo) energije zaradi izpostavljenosti viru elektromagnetnega sevanja. 

Omejitev SAR za mobilne naprave je 2 W/kg za glavo in telo ter 4 W/kg za ude. Med 

testiranjem so radijski oddajniki Onda Oliver 15 ”nastavljeni na najvišjo raven oddajanja in 

postavljeni v položaje, ki simulirajo standardno uporabo naprave. 

Najvišje izmerjene vrednosti specifične stopnje absorpcije (SAR) so na voljo na spletu na 

naslednjem naslovu: https://ondatlc.com/product/oliver/sar 

 

Ravnanje z odpadno električno in 
elektronsko opremo 

 
Simbol prečrtanega zabojnika na izdelku, njegovi embalaži ali v navodilih za uporabo 

pomeni, da naprave ne smete odvreči med mešane komunalne odpadke in da je bila dana v 

promet po 13. avgustu 2005. Vaša dolžnost je, da jo oddate na posebna zbirna mesta za 

ločeno zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadno napravo ali aparat 

lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju neposredno ob nakupu podobnega izdelka. S tem 

izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja. 

Ravnanje z odpadnimi baterijami in 
akumulatorji 

 
Simbol prečrtanega zabojnika na baterijah in akumulatorjih, embalaži ali v navodilih za 

uporabo pomeni, da baterij in akumulatorjev ne smete odvreči med mešane komunalne 

odpadke. Vaša dolžnost je, da jih oddate na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje 

nevarnih odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadne baterije in akumulatorje 

lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju, brez obveznosti ponovnega nakupa. S tem 

izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja. 

Za informacije o ravnanju z odpadnimi baterijami ali akumulatorji se obrnite na občinski urad 

ali trgovino, kjer je bil izdelek kupljen.  

https://ondatlc.com/product/oliver/sar
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Registrirane blagovne znamke 

Bluetooth je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu. Intel je 

blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. Microsoft in Windows 

sta blagovni znamki Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. 

 

 

 

   Izjava o skladnosti 

ONDA TLC GmbH izjavlja, da naprava izpolnjuje zahteve direktive: 2014/53 / 
UE in 2011/65 / UE. Celotno besedilo ES-izjave o skladnosti je na voljo na 
naslednjem naslovu:  

https://ondatlc.com/product/oliver/ 

 
Proizvajalec: 

Onda TLC GmbH 

Lakeside Science & Technology Park 

B13 – 2 OG, Lakeside 

9020 Klagenfurt am Wörthersee  

Avstrija 

Email: info@ondatlc.com 

 
 
Distributer: 

Vama trade Povšič & co. d.o.o. 

Industrijska cesta 7B 

5000 Nova Gorica 

Slovenija 

Tel: +386 (0)5 366 49 00 

Email: info@vamatrade.com 

 
Pooblaščen servis za Slovenijo: 

Vama trade Povšič & co. d.o.o. 

Industrijska cesta 7B 

5000 Nova Gorica 

Slovenija 

Tel: +386 (0)5 366 49 00 

Email: servis@vamatrade.com 

mailto:info@ondatlc.com
mailto:info@vamatrade.com
mailto:servis@vamatrade.com

