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1. Imtuvo garsiakalbis
Skambinkite laikydami mobilųjį telefoną prie ausies

2.   Ekranas
3.   Kairysis funkcinis mygtukas

Rinktis iš pagrindinio meniu
Dešinysis funkcinis mygtukas

Telefono katalogo atidarymas
4.   Skambinimo mygtukas

Numerio rinkimas ir atsiliepimas; atidaromas
skambučių žurnalas.

5.   Rodyklių klavišai Budėjimo būsenoje greitai prieigai prie sąrašo. 
pranešimo atidarymui.

Slinkimas į viršų ir žemyn po meniu ir sąrašus.
6.  Greito rinkimo mygtukai

Greitas išsaugotų numerių rinkimas pagal M1 ir M2
vienu klavišo paspaudimu

7. * klavišas Budėjimo būsenoje: įvesti:“*”/“+”/ “P”/“W“; teksto
įvestis: specialių simbolių įvestis

8. # klavišas Budėjimo būsenoje: ilgas klavišo paspaudimas
įjungia arba išjungia melodiją; Įvestims: perkėlimas
iš vieno įvesties režimo į kitą.

9.   Mikrofonas
10. Skaičių klavišai Budėjimo būsenoje: telefono numerio įvestis; Ilgas

paspaudimas ant 1: skambinimas į balso paštą
(telefono numeris privalo būti išsaugotas);
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11. Žibintuvėlio mygtukas
Įjungia/išjungia žibintuvėlį

12. Išėjimo klavišas Skambučio baigimas, grįžti į budėjimo būseną;
telefono įjungimas/išjungimas

13. Ausinių jungtis Standartinėms ausinėms su 3.5 mm telefono lizdu
14. +/-klavišai Nustato skambėjimo tono/garsiakalbio garsą
15. LEDs Pranešimas apie praleistus skambučius ir

gautus tekstinius pranešimus
           Baterijos įkrovimas

16. Fotoaparato objektyvas
17. Mirksintis LED/Žibintuvėlis
18. Garsiakalbis Laisvų rankų režimui ir skambėjimui
19. Mikro USB jungtis  

Baterijos įkrovikliui ar prisijungimui prie PC 
20. įkrovimo kontaktas 

Prietaiso įkrovimas įkrovimo dėkle
21. Įkrovimo dėklas Telefono įkrovimas

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

atmintis, tam tikroms nuotraukoms, muzikai ir t.t, jums bus reikalinga
mikro SD atminties kortelė. Jūsų telefone jau yra idiegta 128 MB
atminties kortelė.

     Norėdami pakeisti:
     Šiek tiek paspauskite kortelės laikiklį kairėje

pusėje ir atsargiai stumkite jį link kairiojo
korpuso krašto. Atminties kortelės laikiklis,
dabar gali būti atlenktas vertikaliai. Išimkite
seną atminties kortelę ir įdėkite naują
atminties kortelę juodo plastiko laikiklyje
fiksavimo būdu. Atminties kortelės kontaktai turi būti nukreipti žemyn,
o “kilpelė” įstatyta į pažymėtą vietą. Atminties kortelės kontaktai
nagali būti subraižyti ar sulenkti. 

     Pastumkite metalinį laikiklį atgal, paspaudę jį plokščiai ir paslinkite 
jį nuo korpuso krašto, kol jis užsifiksuos.

4.  Įstatykite įkraunamą bateriją, įstumdami į baterijos skyrių,
užtikrindami, kad trys priekiniai kontaktai liečiasi su trimis
spyruokliniais kontaktais baterijos skyriaus apačioje.

5.  Vėl uždėkite dangtelį švelniai nykščiu pastumkite jį į viršų, kol šis
saugiai įsispraus į vietą.

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.

SIM kortelės, atminties kortelės ir įkraunamos baterijos įstatymas

SVARBU!
Pirmiausia, išjunkite telefoną, atjunkite jį nuo baterijos įkroviklio ir tik tada
nuimkite dangtelį baterijos skyriuje.

SIM kortelės ir atminties kortelės laikikliai yra už
įkraunamos baterijos.
1.   Nuimkite baterijos skyriaus dangtelį

uždėdami nykštį ant dangtelio iškilimo,
galinėje telefono pusėje, ir pastumdami
dangtelį žemyn. Jei įkraunama baterija yra
įstatyta, išimkite ją pakeldami ją piršto nagu
link viršuje esančios įpjovos.

2.   Įstatykite SIM kortelę, atsargiai ją
pastumdami po žemiau esančiu metaliniu
laikikliu. SIM kortelės kontaktai turi būti
nukreipti žemyn ir sutapti su laikiklio forma.
SIM kortelės kontaktai negali būti subraižyti
arba sulenkti. Stenkitės neliesti kontaktų
pirštais.

Įkrovimas
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.

Kai baterija baigia išsikrauti, pradeda mirksėti tuščios baterijos simbolis,
parodantis jos būseną, ir atsiranda garsinis signalas. Norėdami įkrauti
bateriją, prijunkite maitinimo adapterį prie mikro USB jungties apatinėje
telefono pusėje. Arba, galite įdėti telefoną į įkrovimo lizdą prijungto prie
maitinimo adapterio.

Kai baterijos įkroviklis yra prijungtas prie telefono, raudonos spalvos
įkrovimo LED yra įjungtas. Baterijos įkrovos būsena juda, jai kraunantis
(matoma viršutiniame dešiniajame ekrano kampe).
Pilnas baterijos įkrovimo laikas trunka maždaug 3 valandas. Kai baterija
yra visiškai įkrauta, baterijos krovimo būsenos animacija pradingsta.

Dėmesio!
Siekiant taupyti energiją, po kurio laiko apšvietimas užges. 
Paspauskite bet kurį klavišą, kad aktyvuotumėte ekrano apšvietimą.
Baterija pasiekia didžiausią talpumą po 3-4 įkrovimų. Baterijos veikimas
laikui bėgant trumpėja. Tai reiškia, kad reguliariai naudojant, maksimalus
pokalbių laikas ir budėjimo laikas trumpėja.
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