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1. Skaļrunis Zvanīšanai turot telefonu pie auss
2.   Ekrāns
3.   Kreisais taustiņš Pāriet uz galveno izvēlni

Labais taustiņš Atver tālruņa direktoriju
4.   Zvana taustiņš Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu; zvanu

saraksta atvēršana.
5.   Bultiņu taustiņi Gaidīšanas režīmā atver ātrās piekļuves

sarakstu. atver saņemto ziņu.
Pārvietošanās augšup un lejup izvēlnēs un sarakstos.

6.   Ātrā zvana taustiņi
Zvanīšana uz numuriem, kas saglabāti 
M1 un M2, ar vienu taustiņa piespiešanu.

7. * taustiņš Gaidīšanas režīmā: lai ievadītu: “*”/ “+” / “P”/“W“;
Teksta ievades režīmā: lai ievadītu īpašos simbolus

8. # taustiņš Gaidīšanas režīmā: nospiest un turēt, lai
ieslēgtu/izslēgtu skaņu; Ievades
režīmā:pārslēgšanas starp ievades režīmiem.

9.   Mikrofons
10. Ciparu taustiņi Gaidīšanas režīmā: tālruņa nr. ievadīšana;

nospiežot un turot taustiņu 1: balss ziņojumu
pastkaste (numuram ir jābūt iepriekš saglabātam);

11. Luktura taustiņš Ieslēdz/izslēdz apgaismojumu
12. Izslēgšanas taustiņš

Pārtraucot zvanu, pāriet gaidīšanas režīmā;
ieslēdz/izslēdz tālruni

13. Austiņu pieslēgvieta 
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Piemērota standarta austiņām ar 3,5 mm izvadu
14. +/- taustiņi Regulē zvana signāla/skaļruņa skaļumu
15. LEDs Informē par neatbildētajiem zvaniem un

saņemtajām īsziņām
           Akumulatora uzlāde

16. Kameras objektīvs
17. LED / Lukturis
18. Skaļrunis Brīvroku režīmam un zvaniem
19. Micro USB pieslēgvieta 

Akumlatora uzlādei vai savienošanai ar datoru
20. Uzlādes statīva pieslēgvieta

Tālruņa uzlādei ar uzlādes statīvu
21. Uzlādes statīvs Tālruņa uzlādei

3.   Micro-SD karte
     Lai izmantotu tālruņa funkcijas, kurām ir nepieciešams vairāk

atmiņas, piemēram, foto, mūzika, utml., Jums noderēs micro SD
atmiņas karte. Jūsu tālrunī jau ir ievietota 128 MB atmiņas karte.

     Lai to nomainītu:
     Viegli uzspiežat uz kartes turētāja kreisās

puses un uzmanīgi virziet to uz kreiso pusi.
Tagad atmiņas kartes turētāju var novietot
vertikāli. Izņemiet esošo atmiņas karti un
ievietojiet jauno atmiņas karti plastmasas
turētajā. Pārliecinieties par to, ka atmiņas kartes kontakti ir vērsti
lejup un tā ir novietota atbilstoši marķējumam. 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 nodalījumā,
pārliecinieties par to, ka priekšpuses kontakti saskarās ar trīs tālruņa
kontaktiem akumulatora nodalījuma apakšdaļā.

5.   Uzlieciet vāciņu un viegli virziet to augšup līdz brīdim, kad tas pieguļ
tālruņa korpusam.

SVARĪGI!
Izmantojiet tikai tās atmiņas kartes, kas ir savietojamas ar šo tālruni.
Savietojamās atmiņas kartes: micro SD, micro SDHC atmiņas kartes.
Nesavietojamas atmiņas kartes izmantošanas gadījumā var tikt bojāta
atmiņas karte, ierīce un dati, kas saglabāti atmiņas kartē.

SIM kartes, atmiņas kartes un akumulatora ievietošana

SVARĪGI!
Pirms akumulatora nodalījuma atvēršanas izslēdziet tālruni un atvienojiet
to no akumulatora lādētāja.

SIM karte un atmiņas karte atrodas aiz
akumulatora.
1.   Noņemiet akumulatora nodalījuma vāciņu

novietojot īkšķi uz rievotās vāciņa daļas un
virziet to lejup. Ja tālrunī ir ievietots
akumulators, izņemiet to, pavelkot aiz
augšējās malas.

2.   Uzmanīgi ievietojiet SIM karti zem metāliskā
rāmīša korpusa lejasdaļā. Pārliecinieties par
to, ka SIM karte ir vērsta lejup un ir precīzi
ievietota turētajā. SIM kartes kontakti
nedrīkst būt saskrāpēti vai izliekti. Mēģiniet
nepieskarties kontaktiem ar pirkstiem.

Uzlādēšana
UZMANĪBU

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

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, iedegas akumulatora simbols,
kas norāda uz akumulatora zemo uzlādes līmeni, kā arī atskanēs skaņas
signāls. Lai uzlādētu akumulatoru, pieslēdziet lādētāju USB pieslēgvietai
tālruņa apakšā. Jūs varat ievietot tālruni uzlādes statīvā, kas ir pieslēgts
elektroapgādes tīklam.

Ja tālrunis ir pieslēgts lādētājam, iedegas sarkana LED gaismiņa.
Akumulatora uzlādes laikā, akumulatora uzlādes status tiek animēts
(ekrāna augšējais labais stūris).
Pilnīgai akumulatora uzlādei ir nepieciešamas aptuveni 3 stundas. 
Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora lādēšanas animācija
tiek pārtraukta.

Piezīme!
Lai ietaupītu enerģiju, tālruņa apgaismojums automātiski izslēdzas. 
Lai aktivizētu ekrāna apgaismojumu, nospiediet jebkuru taustiņu.
Maksimālais akumulatora uzlādes līmenis tiek sasniegts pēc tam,
kad akumulators ticis uzlādēts 3-4 reizes. Akumulatora veiktspēja 
ar laiku samazinās. Tas nozīmē to, ka regulāri izmantojot tālruni,
akumulatora darbības laiks ir mazāks.
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