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1. Tastatūras bloķēšana
2. LED Lukturis
3. Austiņu ligzda standarta austiņām 3,5 mm
4. Taustiņi UZ AUGŠU/UZ LEJU (UP/DOWN)

Gaidīšanas režīmā: 
Nospiediet, lai atvērtu īsceļu
sarakstu. Nospiediet, lai
atvērtu Ziņu izvēlni.
Nospiediet, lai pārvietotos izvēlnēs
un sarakstos.

5. Kreisais Taustiņš Nospiediet, lai nokļūtu galvenajā
izvēlnē

6. Labais Taustiņš Nospiediet, lai atvērtu tālruņa
kontaktu sarakstu

7. Zvanu taustiņš Nospiediet, lai ievadītu tālruņa
numuru vai atbildētu uz zvanu;
Nospiediet vienu reizi, lai atvērtu
Zvanu Sarakstu.

8. Atcelšanas taustiņš
Nospiediet, lai atceltu zvanu;
Nospiediet, lai atgrieztos uz
galveno ekrānu; Nospiediet un
turiet, lai ieslēgtu un izslēgtu
tālruni.

9. Ciparu taustiņi Nospiediet gaidīšanas režīmā, 
lai ievadītu tālruņa numuru;
Nospiežot un turot taustiņu 1:
Zvans uz balss pastkasti
(pastkastes numuram ir jābūt
saglabātam tālrunī); Rediģēšanas
režīmā nospiediet, lai ievadītu
skaitļus vai simbolus.

10. * taustiņš Gaidīšanas režīmā nospiediet, 
lai ievadītu “*”/ “+” / “P”/“W”;
Rediģēšanas režīmā nospiediet,
lai ievadītu īpašos simbolus.

11. # taustiņš Gaidīšanas režīmā, nospiežot 
un turot, pārslēdzas starp Normālo
un Kluso režīmu
Rediģēšanas režīmā nospiediet,
lai pārslēgtu ievades metodes

12. Micro-USB pieslēgvieta 
Lādētāja vai datora pieslēgšana

13. Uzlādes statīva kontakti
14. Luktura taustiņš
15. SOS taustiņš
16. Skaļrunis

SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana
SIM kartes un atmiņas kartes turētāji atrodas akumulatora
nodalījumā.

1.    Noņemiet akumulatora nodalījuma
vāciņu virzot vāciņu augšup.
Ja akumulators ir ievietots tālrunī,
izņemiet to, pavelkot aiz vienas
akumulatora apakšējās malas.

2.    Ievietojiet SIM karti, to uzmanīgi
paliekot zem metāliskā turētāja.
Pārliecinieties par to, ka SIM kartes
kontakti ir vērsti lejup un SIM karte 
ir novietota atbilstoši turētāja formai.
SIM kartes kontakti nedrīkst būt
saskrāpēti vai saliekti. Ja iespējams,
mēģiniet nepieskarties kontaktiem ar
pirkstiem.

3.   Micro-SD karte
      Lai izmantotu funkcijas, kurām nepieciešama plaša

atmiņa, piemēram, mūzika, fotogrāfijas, utml., Jum ir
jāizmanto micro-SD karte.

      Zemāk ir aprakstīta atmiņas 
kartes ievietošana: Viegli piespiediet
kartes turētāju un uzmanīgi virziet 
to uz korpusa malu. Tagad atmiņas
kartes turētāju var novietot vertikāli.
Ievietojiet atmiņas karti melnajā
plastmasas turētajā. Pārliecinieties
par to, ka atmiņas kartes kontakti 
ir vērsti lejup un atmiņas kartes
"deguns" ir izvietots atbilstoši formai
(sk. zīmējumu). Atmiņas kartes
kontakti nedrīkst būt saskrāpēti vai
izliekti. Aizveriet turētāju, nospiežot
to un virzot prom no korpusa malas
līdz brīdim, kad tas ar klikšķi ieņem
savu vietu.

4.   Ievietojiet akumulatoru, ieliekot to
akumulatora ligzdā, vēršot.
kontaktus pret augšējo kreiso stūri.

5.   Aiztaisiet vāciņu un maigi uzspiežat
uz tā malām, lai nodrošinātu pilnīgu
aizvēršanu.

UZMANĪBU
Izmantojiet tikai šim modelim piemērotus akumulatorus, 
lādētājus un aksesuārus. Nepiemērotu aksesuāru 
izmantošana var būt bīstama un atcelt tālruņa garantiju.

SVARĪGI!
Izmantojiet tikai šai ierīcei piemērotas atmiņas kartes.
Piemērotas atmiņas kartes: microSD, microSDHC atmiņas
kartes. Nesavietojamas atmiņas kartes izmantošanas
gadījumā var tikt bojāta atmiņas karte, ierīce un dati, kas
saglabāti atmiņas kartē.
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