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Seadme klahvid ja muud osad
(eestvaade)

1 — Toitenupp

2 — Nokia AV-liides (3,5 mm) ühilduvate
peakomplektide ja kuularite ühendamiseks
3 — Kuular
4 — Valikuklahvid
5 — Helistamisklahv
6 — Menüüklahv 
7 — Numbriklahvid
8 — Mikrofon
9 — Navi™-nupp. Edaspidi nimetatakse seda lihtsalt
juhtnupuks.
10 — Kustutusklahv C
11 — Multimeediumiklahv
12 — Lõpetamisklahv
13 — Valgusandur
14 — Lisakaamera
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Seadme klahvid ja muud osad
(tagantvaade)

1 ja 9 — Ruumilise heli efektiga (3D) kõlarid
2 — Suumi-/helitugevusnupp

3 — Kaheastmeline kaameranupp
automaatteravustamiseks, pildistamiseks ja
videoklippide salvestamiseks
4 — LED-välk
5 — Suure eraldusvõimega kaamera (kuni 3,2 MP)
pildistamiseks ja videosalvestuseks
6 — Micro-USB-liides ühilduva arvutiga
ühendamiseks
7 — Mälukaardipesa ühilduva microSD-mälukaardi
jaoks
8 — Laadija ühenduspesa
10 — Randmepaela kinnitusava
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(U)SIM-kaardi ja aku paigaldamine
(U)SIM-kaart on SIM-kaardi parendatud versioon.
Seda toetavad UMTS-mobiiltelefonid.
Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja
eraldage laadija.
1. Pöörake seadme

tagakülg enda poole,
vajutage
lukustusnuppu ja
tõstke tagakaas üles.

2. Asetage SIM-kaart
kaardihoidikusse.
Veenduge, et kaardi
kaldnurk jääks
kaardipesa poole ja
kaardi kontaktid
allapoole.

3. Paigaldage aku.

4. Tagakaane
kohaleasetamiseks
sisestage ülemine
lukustushaak
vastavasse pessa ja
suruge siis kaant
allapoole seni, kuni see
kohale lukustub.
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Seadme sisselülitamine
1. Vajutage toitenuppu ning hoidke seda all.
2. Kui seade küsib PIN-koodi või

lukukoodi, sisestage see ja
vajutage vasakpoolset
valikuklahvi. Tehases
programmeeritud lukukood
on 12345 .

Seadmel on kaks sisemist
antenni.

Märkus. Seadmel võib olla
nii sisseehitatud kui ka väline antenn. Nagu kõigi
raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge
puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi
antenni, kui selleks pole vajadust. Sellise antenni
puudutamine mõjutab sidekvaliteeti, võib
põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal
võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.

1 — Bluetoothi, traadita side kohtvõrguliidese ja
GPS-vastuvõtja antennid
2 — FM-saatja antenn
3 — Mobiilsideseadme antenn
Märkus. Bluetoothi, WLAN-i, GPS-i ja FM-saatja
antennid paiknevad seadme tagakaane sees. Kui
peate seadme tagakaane välja vahetama,
veenduge, et uue kaane näol on tegu on ehtsa, selle
seadme jaoks mõeldud Nokia varuosaga. Vastasel
juhul ei pruugi sellised ühendused toimida.
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Mälukaart
Kasutage vaid selliseid ühilduvaid
microSD-mälukaarte, mille Nokia on
selles seadmes kasutuseks heaks
kiitnud. Nokia kasutab küll standardseid
mälukaarte, kuid mõne tootja kaardid ei pruugi
siiski seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatud
kaardid võivad nii kaarti kui ka seadet kahjustada
ning kaardil olevad andmed rikkuda.

Mälukaardi paigaldamine
Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!
Võimalik, et mälukaart on juba seadmesse
sisestatud. Kui pole, tehke järgmist.
1. Asetage sõrm mälukaardipesa luugi kõrval

asuvasse õnarusse ja kergitage luuki. Nihutage
luuki vasakule, kuni luugi hinged nähtavale
ilmuvad, ja avage luuk vasakule poole.

2. Asetage ühilduv
mälukaart
kaardipessa.
Veenduge, et
kaardi kontaktid
asuksid all ja

suunaga pesa
poole.

3. Lükake kaart sisse.
Kaardi

kohalekinnitumisel kuulete klõpsatust.
4. Lükake luugi hinged tagasi kinni ja sulgege luuk.

Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud.

Mälukaardi eemaldamine

NB!  Ärge võtke MMC-kaarti seadmest välja
sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud
kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu
ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning
mälukaardile salvestatud andmed.
1. Enne kaardi eemaldamist vajutage toitenuppu

ja valige Eemalda mälukaart. Kõik rakendused
suletakse.8



2. Kui kuvatakse teade Mälukaardi
eemaldamisel sulguvad kõik avatud
rakendused. Eemaldad siiski?, valige Jah.

3. Kui kuvatakse teade Võta
mälukaart välja ja vajuta
OK, avage mälukaardipesa
kate.

4. Mälukaardi pesast
vabastamiseks suruge kaarti.

5. Tõmmake mälukaart pesast
välja. Kui seade on sisse lülitatud, valige OK.
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Aku laadimine
1. Ühendage ühilduv

laadija toitevõrku.
2. Ühendage toitejuhe

seadmega. Kui aku
on täiesti tühi, võib
laadimistähise
liikuma hakkamiseks
tavalisest veidi
kauem aega kuluda.

3. Kui aku on täis laetud, lõpetab laadimistähis
liikumise. Eraldage laadija esmalt seadmest ja
siis toitevõrgust.

Näpunäide. Kui aku on täis laetud, lahutage
laadija vooluvõrgust. Elektritoitevõrku
ühendatud laadija tarbib voolu ka siis, kui see
pole seadmega ühendatud.
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Navi™ -nupp
Kasutage juhtnuppu menüüdes ja loendites üles,
alla, paremale või vasakule liikumiseks. Vajutage
juhtnuppu, et valida nupu kohal kuvatav toiming
või kuvada enim kasutatud valikud .
Kui Navi™-nupp on seadetes aktiveeritud, saate
kiiresti sirvida rakenduste Fotod, Muusikapleier,
Videokeskus, Kontaktid või Sõnumid loendeid või
multimeediumimenüüd.
1. Libistage oma sõrmeotsa lihtsalt juhtnupu

serval päripäeva või vastupäeva. Libistage oma
sõrme seni, kuni ekraanil algab kerimine.

2. Kerimise jätkamiseks libistage
sõrme juhtnupu serval kas päri-
või vastupäeva.

Navi-nupu seade sisse- või
väljalülitamiseks vajutage klahvi

 ning seejärel valige
Vahendid > Seaded > Üldine > Navi rull >
Navi rull.
Puhkerežiimi indikaator
Kui seade on ooterežiimis, süttib Navi-nupu
keskmes asuv indikaatorvalgus aeglaselt.
Indikaatorvalguse intensiivsus muutub
perioodiliselt, luues illusiooni seadme

"hingamisest". Valgusintensiivsuse
muutumisperiood lüheneb, kui teil on vastamata
kõnesid või vastuvõetud sõnumeid.
Valgusmängu väljalülitamiseks vajutage klahvi 
ja valige seejärel Vahendid > Seaded > Üldine >
Navi rull > Valgusmäng.
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Otseteed
Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks
vajutage klahvi  ja hoidke seda all. Rakenduste
töötamine taustal suurendab energiatarvet ning
lühendab aku kasutusaega.
Et vaadata multimeediumimenüüs oma
multimeediumisisu, vajutage
multimeediumiklahvi.
Interneti-ühenduse (võrguteenus) loomiseks
ooterežiimis vajutage klahvi 0 ja hoidke seda all.
Paljudes rakendustes saate vaadata sagedamini
kasutatavaid valikuüksusi ( ), kui vajutate
juhtnuppu.
Profiili muutmiseks vajutage toitenuppu ja valige
soovitud profiil.
Profiilide Tavaline ja Hääletu vaheldumisi
aktiveerimiseks ooterežiimis vajutage klahvi # ja
hoidke seda all. Kahe abonentnumbri
(võrguteenus) korral aktiveerib see toiming kas ühe
või teise liini.
Oma kõneposti (võrguteenus) helistamiseks
ooterežiimis vajutage klahvi 1 ja hoidke seda all.
Viimati valitud numbrite loendi avamiseks
ooterežiimis vajutage helistamisklahvi.

Häälkäskluste kasutamiseks ooterežiimis vajutage
parempoolset valikuklahvi ning hoidke seda all.
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Klahvistiku lukustamine
Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla
võimalik helistada seadmesse programmeeritud
hädaabinumbrile.
Klahvide lukustamiseks vajutage esmalt
vasakpoolset valikuklahvi ja seejärel klahvi *.
Klahvide avamiseks vajutage esmalt vasakpoolset
valikuklahvi ja seejärel klahvi *.
Saate määrata aja, mille möödudes klahvid
automaatselt lukustatakse.
Kui soovite hämaras klahvistikku valgustada,
vajutage hetkeks toitenuppu.
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Randmepael
1. Eemaldage tagakaas.
2. Paigaldage randmepael (vt

joonist) ja kinnitage see
kohale.

3. Pange tagakaas tagasi.
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Ekraaniindikaatorid
   – seadet kasutatakse GSM-võrgus (võrguteenus).

   – seadet kasutatakse UMTS-võrgus
(võrguteenus).

   – teile on saabunud vähemalt üks uus sõnum
rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

   – serveri postkasti on saabunud uus e-kiri.
   – kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid

sõnumeid.
   Teil on vastamata kõnesid.

   – helinatüübi seadeks on Vaikne ning sõnumi ja
e-kirja saabumise märguanded on välja lülitatud.

   – ajastatud profiil on sisse lülitatud.
   Seadme klahvid on lukus.

   – äratus on sisse lülitatud.
   – kasutusel on teine kõneliin (võrguteenus).

   – kõik kõned on teisele numbrile ümber
suunatud (võrguteenus). Kahe abonentnumbri
korral näitab number aktiivset liini.

   – seadmes on ühilduv microSD-mälukaart.
   – seadmega on ühendatud ühilduv

peakomplekt.

   – seadmega on ühendatud ühilduv
tekstitelefon.

   GPRS-pakettandmesideühendus on aktiivne
(võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja ,
et ühendus on saadaval.

   Pakettandmeside toimib võrgu EGPRS-standardit
toetavas osas (võrguteenus).  näitab, et ühendus
on aktiivne, ja , et ühendus on saadaval. Ikoonid
näitavad, et EGPRS on võrgus saadaval, ent teie
seade ei pruugi andmesideks tingimata EGPRS-
standardit kasutada.

   UMTS-pakettandmesideühendus on aktiivne
(võrguteenus).  näitab, et ühendus on ootel, ja ,
et ühendus on saadaval.

   HSDPA-ühendust (High-speed Downlink Packet
Access) toetatakse ja see on aktiivne (võrguteenus).

 näitab, et ühendus on ootel, ja , et ühendus on
saadaval.

   telefon otsib saadaolevaid traadita kohtvõrke
ja WLAN-võrk on saadaval (võrguteenus).

   traadita kohtvõrk on aktiveeritud
krüpteeringuga võrgus.
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   traadita kohtvõrk on aktiveeritud võrgus, millel
puudub krüpteering.

   Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
   Bluetooth-ühenduse kaudu saadetakse

andmeid. Kui tähis vilgub, püüab seade teise
seadmega ühendust luua.

   USB-ühendus on aktiivne.
   – sünkroonimine on käimas.
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Positsioneerimine
GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem,
mis hõlmab 24 satelliiti ja maapealseid jaamu, mis
jälgivad satelliitide tööd. Seadmel on sisseehitatud
GPS-vastuvõtja.
GPS-terminal võtab satelliitidelt vastu väikese
võimsusega raadiosignaale ja mõõdab signaalide
levimisaega. Levimisaja järgi saab GPS-vastuvõtja
arvutada oma asukoha mõnemeetrise täpsusega.
Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab
USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu
töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust
võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide
häälestus, mida on lubatud muuta USA
Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning
Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava
(Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust
võib mõjutada ka halb satelliitgeomeetria. GPS-
signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada
teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja
ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-
signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.
GPS-i positsioneerimisandmete täpsus pole
absoluutne, seetõttu ärge jääge asukoha või
liikumistrajektoori kindlaksmääramisel kunagi
lootma ainult GPS-vastuvõtjast või

mobiilsidevõrgust pärinevatele
asukohaandmetele.
GPS-vastuvõtja paikneb teie seadme ülaosas. Saatja
kasutamisel pidage meeles, et antenn ei tohi käe
alla varju jääda.

GPS-ühenduse
loomiseks võib
kuluda mõnest
sekundist mitme
minutini. Sõidukis
võib GPS-
ühenduse
loomine võtta
mõnevõrra kauem
aega.
GPS-vastuvõtja töötab seadme aku toitel. Seetõttu
võib GPS-vastuvõtja kasutamine aku kiiremini
tühjendada.
See mobiilsideseade toetab teenust Assisted GPS (A-
GPS) (võrguteenus).
A-GPS-i kasutatakse pakettandmesidevõrgu kaudu
tugiandmete toomiseks. Need andmed kaasatakse
teie seadmega satelliitidelt vastu võetavate 17



signaalide abil praeguse asukoha koordinaatide
arvutamisse.
Kui aktiveerite A-GPS-teenuse, võtab seade vajaliku
satelliiditeabe vastu mobiilsidevõrgus paiknevast
tugiandmete serverist. Tänu neile tugiandmetele
saab mobiilsideseade tuvastada seadme asukohale
lähemal asuvate satelliitide signaale, mis kiirendab
asukohaarvutusi.
Juhuks, kui teenusepakkuja võrgus pole A-GPS-
teenuse seaded saadaval, on seade
eelkonfigureeritud kasutama Nokia A-GPS-teenust.
Tugiandmeid tuuakse Nokia A-GPS-teenuse
serverist ainult vajaduse korral.
Nokia kaardirakendus
Kaardirakenduse Nokia Maps abil saate kaardilt
vaadata oma praegust asukohta, sirvida paljude
linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja
mitmesuguseid vaatamisväärsusi, koostada
marsruute ühest asukohast teise liikumiseks,
salvestada asukohti orientiiride ehk maamärkidena
ja saata neid ühilduvatesse seadmetesse. Saate
osta ka lisateenuseid (nt hääljuhistega giiditeenust
ja navigeerimisteenust).

Näpunäide. Kui funktsioon Salv.
asukohateave on kaamera seadetes sisse
lülitatud, lisatakse asukohateave foto
failiandmetesse automaatselt. Kui soovite

näha, kus foto on tehtud, avage rakendus
Fotod.

Vajutage  ja valige Kaardid. Kui kasutate
kaarditeenust esmakordselt, peate võib-olla
määrama oma praeguse asukoha kaarditeabe
allalaadimiseks Interneti-pöörduspunkti. Kui
soovite vaikepöörduspunkti hiljem muuta, valige
Valikud > Seaded > Võrk >
Vaikepöörduspunkt.
Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed
või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge ainult
sellesse seadmesse laaditud kaardile.
Kui sirvite kaarti ekraanil (nt liigute mõnele muule
riigile), laaditakse uus kaart alla automaatselt, kui
seni allalaaditud kaardil vastavat asukohta pole.
Need kaardid on tasuta, ent nende allalaadimine
võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu
suurte andmemahtude ülekandmist. Lisateabe
saamiseks andmeülekande teenustasude kohta
pöörduge teenusepakkuja poole.
Kui soovite seadmes kaartide automaatse
allalaadimise keelata (nt juhul, kui asute oma
koduvõrgu levialast väljas), valige Valikud >
Seaded > Võrk > Kasuta võrku > Mitte
kunagi.
Kaartide allalaadimine
Nokia Map Loader on arvutirakendus, mille abil
saate kaarte oma mobiilsideseadmesse või18



ühilduvale mälukaardile (kui see on sisestatud)
Internetist alla laadida ja installida. Seda tarkvara
saate kasutada ka täpseks navigeerimiseks vajalike
hääljuhiseid sisaldavate failide allalaadimiseks.
Rakenduse Nokia Map Loader kasutamiseks peate
selle esmalt ühilduvasse arvutisse alla laadima.
Arvutitarkvara saate Internetist alla laadida
veebilehelt www.nokia.com/maps. Järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
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Nokia Videokeskus
Nokia videokeskuses (võrguteenus) abil saab
pakettandmeside või WLAN-ühenduse kaudu
ühilduvatest Interneti videoteenustest videoklippe
alla laadida ja voogesitusena vaadata. Videoklippe
saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist
ning neid seejärel videokeskuses vaadata.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt
määratletud teenuseid. Teenusepakkujad võivad
pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja
saate vaadata teenuse kaudu või küsida
teenusepakkujalt.
1. Videoklippide vaatamiseks vajutage  ja

valige Videokeskus.
2. Teenusega ühenduse loomiseks valige

Videokataloog ja soovitud videoteenus.
Valige Videokanalid. Seade värskendab
teenuses saadaoleva sisu ja kuvab selle.

3. Videote vaatamiseks kategooriati (kui see
teenus on saadaval) vajutage juhtnuppu alla.

4. Video kohta teabe vaatamiseks valige
Valikud > Video andmed.

5. Teatud videoklippe saab vaadata
voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt

seadmesse alla laadida. Videoklipi
allalaadimiseks valige Valikud > Laadi alla.
Videoklipi voogesituseks või allalaaditud
videoklipi vaatamiseks valige Valikud > Esita.
Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise
ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud
videod salvestatakse videokeskuse kausta Minu
videod.
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Muusika esitamine
Muusikapala esitamiseks tehke järgmist:
1. Vajutage  ja valige Muusika > Pleier.
2. Valige muusikapala või esitusloend.
3. Valitud failide

esitamiseks vajutage
juhtnuppu.

Hoiatus:  Kuulake
muusikat mõõduka
helitugevusega. Pidev
valju muusika kuulamine
võib kahjustada kuulmist.
Pleieri sulgemiseks valige
Valikud > Välja.
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Teave FM-saatja kohta
Selle funktsiooni saadavus võib riigiti erineda.
Käesoleva dokumendi printimise hetkel on selle
seadme osaks olev FM-saatja on mõeldud
kasutamiseks järgmistes riikides: Austria, Belgia,
Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Leedu,
Liechtenstein, Luksemburg, Madalmaad, Malta,
Norra, Portugal, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits,
Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi ja Ühendkuningriik.
Värskeimat teavet ning loendi Euroopast väljaspool
asuvate riikidega, kus FM-saatjat kasutada saab,
leiate aadressilt www.nseries.com/fmtransmitter.
Enne funktsiooni kasutamist mõnes välisriigis
kontrollige saidilt www.nseries.com/
fmtransmitter, kas see on seal lubatud.
FM-saatja abil saate oma seadmes talletatud
muusikat kuulata mis tahes ühilduva FM-vastuvõtja
(nt autoraadio või koduse stereosüsteemi) kaudu.
FM-saatja töökaugus on kuni kolm meetrit.
Sideühendust võivad halvendada seadmete vahele
jäävad seinad, teiste elektrooniliste seadmete
tekitatavad häired või ringhäälingusaatjate
signaalid. FM-saatja võib põhjustada häiringuid
läheduses samal sagedusel töötavates FM-
vastuvõtjates. Häiringute vältimiseks otsige enne

FM-saatja kasutuselevõttu vastuvõtjas alati esmalt
üles mõni vaba FM-sagedus.
FM-saatjat ja teie seadme FM-raadiot ei saa korraga
kasutada.
Saatja töösagedusvahemik on 88,1–107,9 MHz.
Kui saatja on sisse lülitatud ja edastab heli,
kuvatakse ooterežiimis tähis . Kui saatja on
sisse lülitatud, ent heli ei edastata, kuvatakse tähis

, samuti kostab perioodiline helisignaal. Kui
saatja pole mitme minuti vältel heli edastanud,
lülitub see automaatselt välja.
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Muusika esitamine FM-saatja abil
Seadmes talletatud muusikapala esitamiseks
ühilduva FM-vastuvõtja kaudu tehke järgmist.
1. Vajutage  ja valige Muusika > Pleier.
2. Valige esitamiseks muusikapala või esitusloend.
3. Valige vaates Esitamisel Valikud > FM-saatja.
4. FM-saatja aktiveerimiseks valige funktsiooni

FM-saatja seadeks Sisse lülitatud ning valige
muudest lähikonnas toimivatest edastustest
vaba sagedus. Näiteks juhul, kui teie asukohas
on sagedus 107,8 MHz vaba ja olete oma FM-
vastuvõtja häälestanud sellele sagedusele,
peate ka FM-saatja häälestama sagedusele
107,8 MHz.

5. Häälestage vastuvõtja samale sagedusele ja
valige Valikud > Välja.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage
vastuvõtuseadme helitugevusnuppu. Kuulake
muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju
muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.
FM-saatja desaktiveerimiseks valige Valikud > FM-
saatja ja valige funktsiooni FM-saatja seadeks
Välja lülitatud.

Kui muusikat pole mitme minuti vältel esitatud,
lülitub saatja automaatselt välja.
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Tugiteenused
Kas teil on oma mobiilsideseadmega
probleeme?
Kui seadme kasutamisel esineb probleeme või kui
te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama,
otsige abi veebipõhiste tugiteenuste saidilt
www.nseries.com/support, kohalikult Nokia
veebisaidilt www.nokia.com, oma seadmes
rakendusest Abi või seadme kasutusjuhendist. Kui
nimetatud allikatest pole abi, proovige teha
järgmist.
● Lähtestage seade: lülitage seade välja ja võtke

aku välja. Sisestage aku mõne sekundi pärast
uuesti ja lülitage seade sisse.

● Uuendage rakenduse Nokia Software Updater
abil seadme tarkvara. Külastage veebisaiti
www.nokia.com/softwareupdate või Nokia
kohalikku veebisaiti.

● Taastage algsed tehaseseaded vastavalt
kasutusjuhendis antud juhistele. Lähtestamine
ei kustuta seadmest teie dokumente ega faile.

Kui see ei lahenda probleemi, võtke seadme
remontimisvõimalustega tutvumiseks Nokiaga
ühendust. Külastage järgmisi veebisaite:
www.nokia.com/repair. Alati enne seadme remonti

saatmist tehke seadme sisust koopia või varundage
andmed.
Veebitugi
Nokia tootega seotud lisateabe ning uusimad
juhendid, allalaaditavad failid ja teenused leiate
veebisaidilt www.nseries.com/support või Nokia
kohalikult veebisaidilt.

Näpunäide.  Tugiteenuste veebilehtedele
pääsete ka seadme veebibrauseri kaudu.

Abi
Abitekstide funktsioon pakub juhiseid seadme
kasutamise ajal. Funktsiooni avamiseks mis tahes
rakendusest valige Valikud > Abi.
Kasutusjuhend
Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake
kasutusjuhendit.
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