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1. Įjungti klaviatūros užraktą
2. Apšviesti LED
3. Ausinių lizdas 3,5 mm standartinėms  ausinėms
4. Į VIRŠŲ/APAČIĄ klavišai

Budėjime: Spauskite, kad
atidarytumėte sparčiųjų klavišų
sąrašą.

Spauskite, kad atidarytumėte
Pranešimų meniu.
Spauskite naršyti meniu ir
sąrašuose

5. Kairysis funkc. klavišas
Spauskite įeiti į pagrindinį meniu

6. Dešinysis funkc. klavišas
Spauskite atidayti adresų knygą

7. Rinkimo klavišas Spauskite rinkti numerį ar 
atsiliepti; Paspauskite kartą, kad
atidarytumėte skambučių žurnalą.

8. Baigimo klavišas Spauskite užbaigti pokalbį; 
Spauskite grįžti į budėjimo
padėtį;Spauskite ir palaikykite, 
jei norite ĮJ/IŠJ telefoną

9. Skaičių klavišai Budėjimo režime, spauskite įvesti
numerius; Ilgai spausti 1:

Skambutis į balso paštą (telefono
numeriai turi būti išsaugoti);
Redagavimo režime, spauskite
įvesti skaičius ar simbolius.

10. * klavišas Budėjimo režime, trumpas
paspaudimas įvesti  “*”/“+”/
“P”/“W”; Redagavimo režime,
spauskite, kad įvestumėte
specialius simbolius

11. # klavišas Budėjimo režime, ilgas
paspaudimas perjungti Normalų ar
Tylųjį režimą 
Redagavimo režime, spauskite,
kad įjungtumėte įvesties metodus

12. Mikro-USB jungtis 
Įkroviklio arba PC jungtis

13. Krovimo lizdo kontaktai
14. Žibinto įjungimas
15. SOS klavišas
16. Garsiakalbis

SIM kortelės, atminties kortelės ir baterijos įdėjimas
SIM ir atminties kortelių laikiklis yra baterijos skyriaus
viduje.

1.   Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį
pastumdami savo nagu link  mažų
griovelių telefono apatinėje pusėje 
ir traukdami dangtelį į viršų.

      Jei baterija yra įstatyta, slinkite 
nagu į griovelį šalia baterijos apačios
ir pakelkite vieną jos pusę, kad
išimtumėte.

2.   Įdėkite SIM kortelę atidžiai stumdami
ją po metaliniu laikikliu. Įsitikinkite,
kad SIM kortelės kontaktai yra
nukreipti žemyn ir atjungimo kraštas
sutampa su laikiklio forma. SIM
kortelės kontaktai negali būti
subraižyti arba sulenkti. Jei
įmanoma, nelieskite kontaktų
pirštais.

3.   Mikro-SD kortelė
      Norint naudotis savo telefono funkcijomis, kurioms

reikalinga didesnė atmintis, tam tikroms melodijoms 
ir t.t, jums bus reikalinga mikro SD atminties kortelė.

      Štai, kaip reikėtų įdėti atminties
kortelę į lizdą:

      Lengvai paspauskite kortelės laikiklį
ir stumkite jį atsargiai link dešiniojo
korpuso krašto. Atminties kortelės
laikiklis dabar gali būti atverstas
vertikaliai. Įdėkite atminties kortelę
užsifiksuojant į juodą plastikinį
laikiklį. Įsitikinkite, kad atminties
kortelės kontaktai nukreipti žemyn ir
kad "nosis" dedama pagal pažymėtą
zoną (žr. pav.). Atminties kortelės
kontaktai negali būti subraižyti ar
sulenkti. Pastumkite metalinį laikiklį
atgal, paspaudę jį plokščiai ir
paslinkite jį nuo korpuso krašto, 
kol jis užsifiksuos.

4.   Įdėkite bateriją stumdami ją 
į baterijos lizdą nukreiptais
kontaktais į viršutinį kairįjį kampą.

5.   Vėl uždėkite dangtelį ir paspauskite
aplink jį, kad jis užsidarytų iš visų
pusių.

ATSARGIAI
Naudokite tik šiam konkrečiam modeliui pritaikytas 
įkraunamas baterijas, baterijos kroviklius bei priedus. 
Prijungdami kitus priedus, rizikuojate netekti šio įrenginio 
patvirtinimo ir galite prarasti garantiją.

SVARBU!
Naudokite atminties kortelę, kuri yra suderinta tik su šiuo
prietaisu. Tinkamų kortelių tipai yra: mikro SD, mikro
SDHC. Netinkamos kortelės gali pažeisti pačią kortelę,
įrenginį, taip pat ir kortelėje išsaugotus duomenis.
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