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1. Klahvilukustuse lüliti
2. Taskulambi LED-tuli
3. 3.5 mm standardkõrvaklappide pesa
4. Üles/alla klahvid  Ooterežiimil:      Vajuta kiirklahvide 

nimekirja avamiseks.
Vajuta sõnumite menüü 

avamiseks.
Vajuta menüüdes ja nimekirjades 
navigeerimiseks

5. Vasem pehme 
klahv 

Vajuta peamenüüsse sisenemiseks

Vajuta telefoniraamatu avamiseks6. Parem pehme 
klahv

7. Kõneklahv Vajuta numbri valimiseks või kõne 
vastuvõtmiseks; kõnelogi 
avamiseks vajuta klahvi ühe korra.

8. Sulgemisklahv Vajuta kõne lõpetamiseks; vajuta 
põhiekraanile tagasi pöördumiseks; 
vajuta ja hoia all telefoni sisse ning 
välja lülitamiseks

9. Numbriklahvid Telefoni ooterežiimil olles vajuta 
numbrite sisestamiseks;
kõnepostile helistamiseks hoia all 
klahvi 1 (telefoni number peab 
olema registreeritud); 

10. * klahv 

redigeerimisrežiimil olles vajuta 
klahve numbrite või tähtede 
sisestamiseks.
Ooterežiimil vajuta klahvi lühidalt, 
et sisestada “*”/ “+” / “P”/“W”; 
redigeerimisrežiimil olles vajuta 
klahvi sümbolite sisestamiseks.

11. # klahv Ooterežiimil olles hoia klahvi all, 
et lülitada sisse tava- või hääletu 
režiim 
Redigeerimisrežiimil olles vajuta 
klahvi sisestusmeetodite vahel 
valimiseks

12. Mikro-USB port  Ühendus laadija või arvutiga
13. Laadimisaluse kontaktid  
14. Taskulambi lüliti
15. SOS-klahv
16. Kõlar

SIM-kaardi, mälukaardi ja aku paigaldamine
SIM-kaardi ja mälukaardi hoidikud asuvad akupesa sees.

1.    Eemalda akupesa kaas, lükates 
sõrmeküüne telefoni alaservas 
asuvatesse sälkudesse ja 
tõmmates kaant ülespoole.
Kui aku on sees, lükka sõrmeküüs 
aku alaserva kõrval olevasse sälku 
ja tõsta aku üht külge pidi välja.

2.    Libista SIM-kaart ettevaatlikult 
metallklambri alla.
Veendu, et kaardi kontaktid on 
suunaga allapoole ja äralõigatud 
serv ühtib klambrisse vajutatud 
kujuga.
SIM-kaardi kontaktid ei tohi olla 
kraabitud ega paindunud. 
Võimalusel väldi kontaktide 
puudutamist sõrmedega.

3.   Micro-SD kaart
     Micro-SD kaarti on vaja telefonis suuremahuliste 

failide, eriti helifailide jms hoidmiseks.
      Mälukaardi paigaldamiseks avasse: 

vajuta kergelt kaardihoidikule ja 
lükka see ettevaatlikult korpuse 
parempoolse serva suunas.
Nüüd saab mälukaardi klambrit 
vertikaalselt üles tõsta. Paiguta ja 
lukusta mälukaart musta 
plastikklambrisse. Veendu, et kaardi 
kontaktid on suunatud allapoole ja et 
kaardi „nina“ ühtib märgitud kohaga 
(vt joonis). Mälukaardi kontaktid ei 
tohi olla kraabitud ega paindunud. 
Lükka metallklamber uuesti alla, 
suru see tasaseks ja lükka korpuse 
servast eemale, kuni see paika 
klõpsatab.

4.   Pane aku tagasi, libistades seda 
akupessa nii, et kontaktid on 
suunatud vasakule ülaserva.

5.   Pane kaas tagasi ja suru kõik selle 
servad kindlalt kinni.

ETTEVAATUST

TÄHTIS TEADA!
Kasuta ainult mälukaarte, mis ühilduvad selle telefoniga. 
Ühilduvad kaardid: microSD, microSDHC.
Kaardid, mis telefoniga ei ühildu, võivad saada 
kahjustada ja neile salvestatud andmed võivad rikneda.
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Kasuta ainult akusid, laadijat ja lisasid, mis on tootja 
poolt selle konkreetse mudeliga kasutamiseks lubatud. 
Teiste lisaseadmete ühendamine võib olla ohtlik ja 
tühistada telefoni tüübikinnituse ning garantii.


