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Πίσω Φλας
Πίσω Κάµερα
Φακός
Υποδοχή Micro USB
Υποδοχή ακουστικών 3.5mm
Ακουστικό
Πλήκτρο αύξησης έντασης
ήχου
Πλήκτρο µείωσης έντασης
ήχου
Πλήκτρο ενεργοποίησης
/κλειδώµατος
Πλήκτρο περιήγησης, ΟΚ
Πλήκτρο επιστροφής,
Επεξεργασία κειµένου
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12 Πλήκτρο ενεργοποίησης συσκευής,
Τερµατισµός κλήσεων
13 Πλήκτρο κάµερας (παρατεταµένα),
Ρυθµίσεις εφαρµογών
14 Πλήκτρο απάντησης κλήσεων,
Ενεργοποίηση οθόνης
15 Ηχείο
16 Πλήκτρο ξεκλειδώµατος/Εναλλαγή
γλώσσας κειµένου (παρατεταµένα)
17 Πλήκτρο 0, Πλήκτρο SOS
(παρατεταµένα), Πλήκτρο
διαστήµατος κειµένου
18 Πλήκτρο φακού (παρατεταµένα),
∆ίεση

Κατά την πρώτη χρήση πατήστε παρατεταµένα το πλαϊνό
πλήκτρο (9), για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Άνοιγµα τηλεφώνου

Για χρήστες Single SIM

Για να αφαιρέσετε
το πίσω καπάκι
του τηλεφώνου σας,
τραβήξτε προς τα
πάνω το καπάκι απο
τ η ν εσοχή , ό πω ς
φαίνεται στην εικόνα.

Εισαγωγή & Αφαίρεση Μπαταρίας

Εισ

Για την αφαίρεση της µπαταρίας
από τη συσκευή, τραβήξτε την
προς τα πάνω τοποθετώντας
την άκρη του δαχτύλου σας
στην κατάλληλη εσοχή, όπως
φαίνεται στην εικόνα αριστερά.

Εισαγωγή & Αφαίρεση καρτών SΙΜ και SD

Εισ

Για την τοποθέτηση των καρτών
SΙΜ και S D σ τ η συσ κε υή ,
αφαιρέστε
τη
µπαταρία,
ξεκλειδώστε το αντίστοιχο
κάλυµµα, τραβήξτε προς τα
επάνω κι έπειτα τοποθετήστε
τις κάρτες στην εσοχή όπως
υποδεικνύει η εικόνα δεξιά.
Για την αφαίρεση των καρτών
SΙΜ και S D ακολουθήστε την
αντίστροφη διαδικασία.
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Άνοιγµα τηλεφώνου

Για χρήστες Dual SIM

Για να αφαιρέσετε
το πίσω καπάκι
του τηλεφώνου σας,
τραβήξτε προς τα
πάνω το καπάκι απο
τ η ν εσο χή , ό πω ς
φαίνεται στην εικόνα.

Εισαγωγή & Αφαίρεση Μπαταρίας
Για την αφαίρεση της µπαταρίας
από τη συσκευή, τραβήξτε την
προς τα πάνω τοποθετώντας
την άκρη του δαχτύλου σας
στην κατάλληλη εσοχή, όπως
φαίνεται στην εικόνα αριστερά.

Εισαγωγή & Αφαίρεση καρτών SΙΜ και SD
Για την τοποθέτηση των καρτών
SΙΜ και S D σ τ η συσ κε υή ,
αφαιρέστε
τη
µπαταρία,
ξεκλειδώστε το αντίστοιχο
κάλυµµα, τραβήξτε προς τα
επάνω κι έπειτα τοποθετήστε
τις κάρτες στην εσοχή όπως
υποδεικνύει η εικόνα δεξιά.
Για την αφαίρεση των καρτών
SΙΜ και S D ακολουθήστε την
αντίστροφη διαδικασία.
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