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Prezentare generala Româna
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Continutul cutiei

Va rugam sa verificati daca cutia contine urmatoarele componente. Daca exista 
elemente care lipsesc va rugam sa contactati furnizorul dumneavoastra.
Receptor de telefon / Manual de utilizare / Card de garantie si lista centrelor 
de service / Baterie / Adaptor incarcare / Cablu date micro USB / Ghid utilizare 
rapida / Casti.
            
Functiile butoanelor

Buton alimentare PORNIT/OPRIT
- Cand telefonul este oprit, tineti apasat pt.a porni telefonul         
- Cand telefonul este pornit si ecranul este deblocat, apasati pt. a stinge  
 ecranul telefonului.
- Cand ecranul este deblocat, apasati si tineti apasat pt.accesarea meniului de  
 optiuni al telefonului, Reboot, Modul avion, Silentios, Modul vibratii sau Oprit.

Buton ridicare volum 
- Intr-un apel activ/convorbire ,apasati pt.a mari volumul la casca.
- Cand nu efectuati un apel, apasati pt. a creste volumul soneriei.
- In timpul vizionarii videoclipurilor sau ascultarii radioului, apasati pt.a creste 
 volumul.

Buton coborare volum
- In timpul unui apel activ, apasati pt. a micsora volumul la casca.
- Cand nu efectuati un apel, apasati pt. a micsoara volumul soneriei.
- In timpul vizionarii videoclipurilor sau ascultarii radioului, apasati pt.a micsora  
 volumul.
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Instalarea bateriei si a sim cardului

1) Asigurati-va ca telefonul este oprit.
2) Scoateti capacul din spate al telefonului, inainte de a introduce cartela sim. 
3) Tineti telefonul cu fata in jos; trageti capacul bateriei usor afara, folosind  
 parghia din coltul stanga jos al dispozitivului. 

4) Asigurati-va ca coltul taiat al sim cardului este orientat in directia corecta  
 (vezi diagrama alaturata portului cartelei sim) si contactele metalice 
 orientate spre stanga.
5) Glisati cartela sim in slotul aferent cartelei pana la fixare.
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6) Cu contactele metalice ale bateriei fixate in contactele metalice din slotul  
 bateriei, apasati bateria in jos pana se blocheaza in pozitie.

7) Aliniati si fixati(agatati) capacul din spate al dispozitivului la receptorul  
 telefonului.Asigurati-va ca toate clemele sunt conectate in siguranta in jurul  
 intregului aparat.
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Introducerea unui card Micro SD

- Cu contactele metalice ale cardului micro SD fixate in contactele metalice  
 ale portului de legatura respectiv ,glisati cardul micro SD cu fermitate.
-  Urmati pictograma T-flash pt. a va asigura ca micro cardul SD este introdus  
 in directia corecta.

Incarcarea bateriei

- Asigurati-va ca bateria este introdusa in telefon. Pt. a incarca bateria,  
 conectati conectorul incarcatorului, situate in partea de sus a telefonului  
 micro USB) si apoi conectati celalalt capat la o priza de current alternativ.
- Simbolul bateriei indică starea de încărcare . În timpul încărcării , indicatorii  
 de încărcare se vor derula . 
- Când toate barele de defilare sunt stabile , bateria este complet încărcată.  
 Este nevoie de aproximativ 4 ore pentru a încărca complet bateria .
- Deconectați încărcătorul de la telefon.
- Deconectați încărcătorul de la priza de curent alternativ.

Deblocarea ecranului

- E necesar folosirea unui cod PIN, parola,sau d esenarea unui model pentru  
 a debloca dispozitivul atunci cand ecranul este blocat .
- Apăsaţi butonul de alimentare PORNIT/OPRIT pt.a porni telefonul.
- Țineți și trageți pictograma de deblocare la dreapta pentru a debloca ecranul. 

Preluarea / Anularea unui apel

-  Trageți ecranul spre simbolul receptor verde pentru a răspunde .
- Trageți ecranul spre simbolul receptor roșu pentru a respinge apelul .



www.karbonnmobile.com


