
 

 

 

 

MOBIILTELEFON 

 ROCK V1 
  



1 TERE TULEMAST 
Täname telefoni V1 ostmise eest! Kõikide pakutavate võimaluste 
optimaalsemaks kasutamiseks lugege palun kasutusjuhend 
hoolikalt läbi. Telefon on mõeldud kasutamiseks GSM/GPRS 
võrgus (GSM 900/DCS 1800).  
Telefoni peamised omadused:  

  
 Kahe SIM-kaardi kasutamise võimalus (Dual-SIM) 
 Veekindel   (IP 67 standard) 
 Tolmukindel   (IP 67 standard) 
 Põrutuskindel 
 1.3 M kaamera (LED valgustiga) 
 Bluetooth 
 GPRS, WAP 
 Tugeva heliga käed-vabad funktsioon (umbes 90 dB) 
 LED lamp 
 Kauakestev aku (ooteaeg umbes 400 tundi) 
 Lihtne ning mugav klaviatuur 
 Micro SD kaardi pesa  
 (kasutada saab kaarti mahutavusega kuni 2GB) 

 

1 TELEFONI KASUTUSELE VÕTMINE 

1.1 Akupatarei 
Aku on tehases juba piisavalt laetud, mistõttu saab telefoni koheselt 
kasutama hakata. Aku saavutab täisvõimsuse peale kolmandat 
laadimiskorda.  
1.2 Akupatarei eemaldamine ning paigaldamine 
Aku eemaldamiseks: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Keerake kinnituskruvid lahti ning eemaldage akupatarei kate.  

B. Kergitage aku ülemist serva ülespoole.  
C. Tõmmake aku pesast välja. Hoiatus! SIM-kaardi riknemise 
vältimiseks tuleb enne SIM-kaardi eemaldamist telefon välja lülitada 
või aku eemaldada.  
Aku paigaldamine: 



D. Asetage aku alumine osa pesasse nii, et selle kontaktid oleksid 
pesas olevate kontaktidega korralikult ühendatud.  
E. Asetage aku kate tagasi ning veenduge, et see oleks korralikult 
fikseeritud..  
 
1.3 Aku laadimine  
Laadimise ajal hakkab aku indikaator vilkuma. Peale telefoni välja 
lülitamist jääb indikaator ekraanil nähtavaks. Kui aku on täielikult 
tühjenenud, võtab indikaatori nähtavale ilmumine mõned minutid 
aega. Kui aku on täis laetud, lõpetab indikaator vilkumise ning aku 
ikoon tähistab laetud akut ka sel juhul kui telefon on välja lülitatud. 
Tavaliselt kestab laadimisprotsess kuni kaks ja pool tundi. 
Laadimise ajal võivad telefon ning laadija soojendeda – see on 
normaalne nähtus. Peale laadimise lõpetamist tuleks laadija 
vooluvõrgust lahti ühendada.  
 

NB! Hoidke telefoni hästi ventileeritud kohas. Temperatuur peab 
jääma vahemikku -10°C to +55°C. Kasutage ainult telefoniga 
kaasas olevat laadijat – teiste laadijate kasutamine võib telefoni 
kahjustada ning samuti kaotab garantii kehtivuse. Liiga kõrge või 
madala temperatuuri korral lõpeb laadimisprotsess telefoni 
kahjustumise vältimiseks automaatselt. 

2 TELEFONI VÕRKU ÜHENDAMINE  
2.1 SIM-kaart  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Asetage töötav SIM (subscriber identity module) kaart SIM-kaardi 
pesasse. Võrguga ühendamiseks vajalikud seadistused, 
aadressraamatu kontaktid ning saabunud sõnumid on salvestatud 
SIM-kaardile. Ärge puudutage SIM-kaardi kontakte – see võib 
põhjustada andmete hävinemise. Vältige SIM-kaardi sattumist 
tugevate elektri- või magnetväljade lähedusse. Telefon võimaldab 
kasutada kahte erinevat SIM-kaarti.  

 
 
 
 



2.2 SIM-kaardi paigaldamine ning eemaldamine 
Lülitage telefon välja ning eemaldage aku. Laadija peab olema 
telefoni küljest lahti ühendatud. Asetage SIM-kaart selleks ette 
nähtud pesasse. SIM-kaardi riknemise vältimiseks tuleb enne 
SIM-kaardi eemaldamist telefon välja lülitada või aku eemaldada.  

2.3 Mälukaardi paigaldamine ning eemaldamine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Lülitage telefon välja ning eemaldage aku. Laadija peab olema 
telefoni küljest lahti ühendatud..  
B. Asetage mälukaart selleks ette nähtud pesasse. 
C. Mälukaardi riknemise vältimiseks tuleb enne mälukaardi 
eemaldamist telefon välja lülitada või aku eemaldada..  

2.4 Seadme sisse ning välja lülitamine  
Seadme sisse ning välja lülitamiseks vajutage ning hoidke all klahvi 
“End”. Peale telefoni sisse lülitamist kontrollib telefon kas SIM-kaart 
on korralikult paigaldatud. Kui SIM-kaarti ei leita, kuvatakse ekraanil 
teadet “Insert the SIM card”.  
Kui telefoni avamine on kaitstud salasõnaga, ilmub SIM-kaardi 
aktiveerimiseks ekraanile teade “Input password”. Kui SIM-kaart 
on kaitstud salasõnaga, ilmub selle avamiseks ekraanile teade 
“Input PIN”. Kuni võrguühenduse loomiseni kuvatakse ekraanil 
teadet “Search”.  

2.5 SIM-kaardi lahtilukustamine  
PIN-koodiga (personal identification number) saate oma SIM-kaarti 
kaitsta autoriseerimata kasutamise eest. Kui PIN-koodi kasutamine 
on aktiveeritud, tuleb telefoni sisse lülitamisel alati sisestada kehtiv 
PIN-kood. PIN-koodi küsimist on võimalik ka välja lülitada kuid siis 
pole sellel paiknevad andmed piisavalt kaitstud.  
A. Seadme sisse lülitamiseks vajutage ning hoidke all klahvi “End”. 
B. Sisestage PIN-kood. Kui numbri sisestamisel eksite, kasutage 
selle kustutamiseks klahvi “Clear”. PIN-koodi kinnitamiseks 
vajutage klahvi “Ok”. Näiteks tuleb klahvi “Ok” vajutada peale 
klahvide 1, 2, 3 ning 4 vajutamist (PIN1- 1234). Kui PIN-koodi 
sisestamine ebaõnnestub kolmel järjestikusel katsel, lukustub 
SIM-kaart ning selle avamiseks läheb vaja PUK-koodi. 
 



NB! Vaikimisi on SIM-kaartide PIN-kood kõikidel kaartidel 
samasugune. Soovitame PIN-koodi koheselt turvalisema vastu 
vahetada.    

 
2.6 Seadme lukustuse avamine  
Lukustusfunktsioon on mõeldud selleks, et kõrvalised isikud ei 
saaks telefoni kasutada. Peale lukustuse aktiveerimist saab 
telefoni kasutada ainult juhul kui teate koodi. Funktsiooni on 
võimalik ka välja lülitada kuid siis pole telefon piisavalt hästi 
kaitstud.  
A. Seadme sisse lülitamiseks vajutage ning hoidke all klahvi “End”. 
B. Sisestage kood. Kui numbri sisestamisel eksite, kasutage selle 
kustutamiseks klahvi “Clear”. Koodi kinnitamiseks vajutage klahvi 
“Ok”. Näiteks tuleb klahvi “Ok” vajutada peale klahvide 1, 1, 2 ning 2 
vajutamist (PIN1- 1122). Kui olete koodi unustanud, võtke ühendust 
telefoni müüjaga.  
2.7 Telefoni ühendamine mobiilivõrguga.  
Peale SIM-kaardi lahtilukustamist alustab telefon võrguühenduse 
otsimist ning ekraanil kuvatakse vastavat ikooni. Peale võrgu 
leidmist kuvatakse ekraanil võrguoperaatori tunnust (nimetust). 
Kui ekraanil kuvatakse teksti “SOS”, siis SIM-kaart selles võrgus ei 
tööta kuid hädaabikõned on siiski võimaldatud.    
 
TELEFONI KASUTAMINE : 
3 Põhifunktsioonid 
3.1 Helistamine  
Kui telefoni ekraanil kuvatakse võrguoperaatori nime, on telefoniga 
võimalik helistada ning kõnesid vastu võtta. Ekraani vasakus 
ülemises nurgas kuvatakse signaali tugevust. Kõige tugevama 
signaali korral on indikaatoril aktiivsed neli pulka. Kui signal on nõrk, 
tuleks proovida telefoni asukohta muutmist. 

3.2 Helistamine 
3.2.1 Klaviatuuri kasutamine numbrite valimiseks.  
Peale numbri sisestamist vajutage klahvile “Call”. Numbrite 
kustutamiseks vajutage paremal servas asuvat kustutamisklahvi. 
Helistamise ajal kuvatakse ekraanil vastavat animatsiooni. Peale 
kõne alustamist kuvatakse ekraanil kõne kestvust. Juhul kui valitud 
number ei ole telefoniraamatusse salvestatud, kuvatakse ekraanil 
ainult numbrit, salvestatud kontaktide puhul kuvatakse numbri 
asemel nime. Lisaks kuvatakse ekraanil täiendavat infot (numbri 
tüüp, grupi nimetus, pilt).  

3.2.2 Laiendatud numbrite (DDD) valimine  
Laienduse sisestamiseks vajutage klahvi “*” kuni ekraanil kuvatakse 
“P”. Vajadusel lisage täiendavalt ka suunakood. Helistamiseks 
vajutage klahvi “Call”.  

3.3 Suunakoodi (IDD) kasutamine  
Vajutage plussmärgi (+) kasutamiseks klahvi “*”. See võimaldab 
helistada teistesse riikidesse nii et suunakoodi pole vaja teada. 



Peale riigi koodi ning telefoninumbri sisestamist vajutage klahvile 
“Call”. Linna koodile tuleb ette lisada täiendavalt “0”.  

 
3.4 Numbri valimine viimaste kõnede nimekirjast 
Kõik vastu võetud, valitud või vastamata kõned salvestatakse 
viimaste kõnede nimekirja. Kui nimekiri on täis, kustutatakse 
vanemad kirjed automaatselt. 
Numbrite vaatamine: 
A. Vajutage normaalolekus klahvile “Call” 
B. Nimekirjast valitud numbrile helistamiseks vajutage uuesti “Call”.  
C. Lisaandmete vaatamiseks vajutage klahvile “Ok”. Numbri 
salvestamiseks, kustutamiseks või muude funktsioonide 
teostamiseks valige “Option”.  

3.5 Helistamine hädaabinumbrile  
Kui ekraanil kuvatav signaalitugevus on piisav, saab 
hädaabinumbrile helistada ka siis kui SIM-kaart ei võimalda selles 
võrgus tavakõnesid teha (ekraanil kuvatakse teksti “SOS”). 
Hädaabikõned on võimaldatud ka siis kui SIM-kaarti pole telefoni 
paigaldatud. 

3.6 Kõnele vastamine  
Sissetuleva kõne puhul vajutage klahvi “Call” või “Answer”. 
Peakomplekti kasutamisel võib vajutada ka selle küljes asuvat 
nuppu. Soovi korral võite peakomplekti kasutamisel aktiveerida ka 
automaatse vastamise funktsiooni. Kõnele saab vastata ka 
suvalisele klahvile vajutamisega (aktiveerige funktsioon “Any 
key”). 

3.7 Kõnede ajalugu  
Telefon salvestab viimaste kõnede ning vastu võtmata 
kõnede numbrid, viimaste kõnede kestvuse ning välja 
helistatud ja vastu võetud kõnede kestvuse. 
4 LISAVÕIMALUSED HELISTAMISE AJAL 

Valige kõne ajal lisafunktsioon “Option” (lisavõimalused) või 
“H-Free” (käed-vabad funktsiooni aktiveerimine). Valjuhääldi 
vaigistamiseks vajutage sama nuppu. Kõnede ooterežiimile 
lülitamine vms. eeldab teenusepakkuja poolset tuge. Lisainfot saate 
võrguoperaatorilt.   

Lisafunktsioonid: 
 Hold single call Kõne lülitamine ooterežiimile.  
 End single call Kõne katkestamine.  
 New Call Uuele numbrile helistamine..  
 Phone Book Telefoniraamatu avamine.  
 Messages Sõnumite menüü avamine. Kõne ajal ei saa 
SMS-sõnumeid saata.  
 Sound recorder Heli salvestamine.  
 Call Background sound Taustahääle muutmine.  
 Mute Telefoni mikrofoni välja lülitamine.  



 DTMF Kõne ajal on võimalik klahvide vajutamise abil 
tellida lisateenuseid või teha muid valikuid.  
 
5 MULTIMEEDIA  
5.1 Meelelahutus ning mängud  
Mängude mängimiseks ning seadistuste tegemiseks järige 
ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

5.2 Kaamera kasutamine  
Vajutage kaamera funktsioonide muutmiseks vasakul asuvat nuppu. 
Kaamera funktsioone saab muuta ka lisavõimaluste (Option) 
menüüst. Muuta saab fotode, kaamera ning pildikvaliteedi seadeid. 
Samuti saab reguleerida kaadrite, valgustingimuste, salvestamise 
ning taastamise seaded ja lisada erinevaid efekte.  

5.3 Piltide vaatamine  
Fotoalbumisse salvestatakse kõik fotod ning neid saab vaadata, 
muuta, edastada, sorteerida ning kustutada. Samuti saab fotosid 
kasutada taustapildina või ekraanisäästjana, sisse või välja 
lülitamisel kuvatava pildina või telefoniraamatu kontakti fotona. 

 5.4 Filmimine  
Telefoniga saab filmida videoklippe. Peale filmikaamera (Video 
Recorder) käivitamist vajutage filmimise alustamiseks (ning 
peatamiseks) ekraani allosas paiknevale nupule.Filmimise 
katkestamiseks vajutage paremal pool asuvale klahvile. 
Fookuskauguse muutmiseks kasutage nooleklahve (üles/alla). 
Säriaja muutmiseks kasutage nooleklahve (parem/vasak).    
Lisavõimaluste kasutamiseks vajutage „option“:  
CamCorder Settings – Saate muuta alljärgnevaid seadeid :  
White Balance: Saate valida alljärgnevate valgustingimuste vahel - 
Auto (Automaatne), Daylight (Päevavalgus), Tungsten (Hõõglamp), 
Fluorescent (Päevavalguslamp), Cloudy (Pilvine ilm)  
EV: Säriaja muutmiseks.  
Night Mode: Öörežiimi sisse ning välja lülitamiseks.  
Anti-flicker: Saate valida, kas kasutatakse sagedust 50Hz või 
60Hz.  
Effect Settings: Erinevate efektide kasutamine 
Storage: Valige kas salvestamine toimub telefoni või mälukaardile.  
Restore Default: Tehaseseadete taastamine.  

5.5 Videofailide taasesitus 
Lisavõimaluste kasutamiseks valige Video Player ning „option“:  
Play: Videomängija avamine ning salvestatud videoklippide 
vaatamine.  
Use as: Kasutage helistaja numbriga sidumiseks. 
Send: Faili edastamine Bluetooth abil 
Rename: Videofaili nimetuse muutmine.  
Delete: Videofaili kustutamine.  
Delete all files: Kõikide videofailide kusutamine  



Sort by: Videofailide sorteerimiseks nimetuse, tüübi, salvestusaja, 
suuruse või juhusliku järjekorra alusel.  
Storage: Valige kas salvestamine toimub telefoni või mälukaardile.  

5.6 Fotode töötlemine  
5.6.1 Photo artist  
Fotode töötlemiseks valige fail või tehke kaameraga pilt. Seejärel 
saate seda töödelda ning selle suurust muuta.  
Lisavõimaluste kasutamiseks valige Video Player ning „option“:  
Save as: Kausta valimine ning faili nime muutmine.  
Send: Faili edastamine multimeediasõnumi või Bluetooth abil 
Add frame: Fotole raami lisamine.  
Add icon: Fotole ikooni määramine.  
Add text: Fotole teksti lisamine või olemasoleva teksti muutmine. 
Mirror: Valitud foto ümberpööramine.  
Rotate: Valitud foto pööramine.  
Add defect: Fotole mosaiigi lisamine.  
Redeye reduction: Punasilmsuse vähendamine (vastavalt valitud 
piirkonnale).  
Expand canvas: Valitud piirkonna tausta laiendamine kogu fotole.  
Undo: Viimase toimingu tühistamine.  
Exit: Väljumine.  
Help: Abi.  

5.6.2 Image tiles  
Võimaldab pildi töötlemiseks valida kas 2, 4 või 9 pildifragmenti.   

5.7 Audiofailide kuulamine 
Muusika kuulamisprogrammides kasutage lugude taasesitamiseks 
ning taasesituse katkestamiseks nooleklahve (üles/alla), 
helitugevuse muutmiseks kasutage klahve 2 ning 8. Lugude 
nimekirja avamiseks ning seadistuste muutmiseks vajutage 
"options". Peale seda saate valida erinevaid lugusid, vaadata 
lisainformatsiooni, lisada lugusid telefonihelinate hulka, 
värskendada nimekitja ning teha vajalikke seadistusi. 
Lisavõimaluste kirjeldus:  
Pre.play list: Valige kas kasutate lugude nimekirja hoidmiseks 
telefoni mälu või mälukaarti. 
List auto gen.: Kui funktsioon on sisse lülitatud (ON), toimub 
lugude nimekirja uuendamine automaatselt vastavalt kasutatavale 
teenusele. Kui funktsioon on välja lülitatud (OFF), saab kõiki 
muusikafaile käsitsi lisada ning eemaldada.  
Repeat: Võimalab nooleklahvide (vasak/parem) abil aktiveerida kas 
ühe või mitme muusikapala kordamisfunktsiooni (ON) või seda välja 
lülitada. 
Shuffle: Võimaldab aktiveerida lugude juhuslikus järjekorras 
esitamise funktsiooni (ON) või seda välja lülitada (OFF). 
Background play: Võimaldab lugusid kasutada teiste 
funktsioonide korral helifaile taustamuusikana (välja arvatud juhul 
kui heli on vaigistatud, kaamera kasutamisel või heli salvestamisel). 
BT stereo output: Bluetooth väljundi sisse või välja lülitamine. 
BT stereo headset: Informatsioon Bluetooth kõrvaklappide kohta. 



Lyric display: Lugude sõnade kuvamise funktsiooni sisse ning 
välja lülitamine. 

 
5.8 Heli salvestamine 
Vajutage salvestusfunktsiooni kasutamiseks vasakule klahvile. 
Peale seda saate kasutada järgnevaid võimalusi: Uue salvestuse 
algatamine, salvestuste taasesitamine, lisamine funktsioonile, nime 
muutmine, salvestuse kustutamine, kõikide salvestuste kustutamine, 
seadistused, edastamine. Salvestatud helisalvestusi saab siduda 
telefoniraamatu kontaktidega ning neid saab saata sõnumite või 
bluetooth abil. 

5.9 FM radio  
FM-raadiokanalite kuulamiseks. 
Channel list: Saate salvestada kuni 9 raadiokanalit. 
Manual input: Võimaldab sisestada vajaliku sageduse 
manuaalselt. 
Preset Auto search: Automaatne kanalite otsimine ning 
salvestamine nimekirja. 
Settings: Võimaldab määrata, kas raadiot saab teiste funktsioonide 
taustaks kuulata (ON või OFF), samuti saab valjuhääldit sisse ning 
välja lülitada (ON või OFF). Muuta saab salvestusformaati, 
salvestuskohta ning audiokvaliteeti.   
Record: Raadiokanali salvestamine.  
Append: Salvestatud helifailile salvestamise jätkamine.  
File list: Salvestiste nimekiri.  

5.10 Schedule FM Recording  
Raadiokanalite salvestusgraafiku määramine. 

5.11 Melody composer  
Meloodia muutmiseks vajutage vasakule ekraaninupule ning 
nõustuge uue meloodia loomisega. Uue meloodia loomiseks 
vajutage nuppu "Option": 
Play: Loodud meloodia kuulamine. 
Play speed: Taasesituskiiruse muutmine (kiire, keskmine või 
aeglane). 
Select instrument: Valige sobiv instrument: kitarr, viiul, flööt, 
trompet jne. 
Save: Uue meloodia salvestamiseks. 

6 TELEFONIRAAMAT 
Telefoni mällu või SIM-kaardile saab salvestada numbreid koos 
lisainformatsiooniga nagu nimi, pilt, aadress jms.. Telefoni saab 
salvestada kuni 1000 kontakti, SIM-kaardile salvestatavate 
kontaktide arv sõltub SIM-kaardi mälumahust.  

6.1 Quick Search  
Kiirotsing võimaldab otsida kõiki telefoniraamatusse salvestatud 
kontakte vastavalt alfabeetilisele järjestusele. Leitud kontakti saate 
salvestada SIM-kaardile (SIM1/SIM2), saata sellele numbrile SMS-i 
või MMS-i, vaadata kontakti lisainformatsiooni, muuta andmeid, 
kontakti kustutada või muuta, saata visiitkaarti (vCard) jms..  



6.2 Search contact  
Kõiki telefoniraamatusse salvestatud kontakte saab otsida vastavalt 
nime esitähele. 

6.3 Add new contact  
Uue kontakti saate salvestada kas telefoni mällu või SIM-kaardile. 
Telefoni mällu salvestamisel saate lisaks numbrile ning nimele 
salvestada ka teisi lisaandmeid (Name (Nimi), Number, Home 
Number (Number kodus), Company Name (Firma nimi), E-mail 
Address (e-posti aadress), Office Number (Number tööl), Fax 
Number (Faksinumber), ning Birthday (Sünnipäev)).  
Caller Picture: Igale kontaktile saate omistada pildi, mida võite 
pildistada kaamera abil või siis valida salvestatud piltide hulgast. 
Fail peab olema sobiva suurusega.  
Caller video: Igale kontaktile saate omistada videolõigu, mida võite 
filmida kaamera abil või siis valida salvestatud videofailide hulgast. 
Fail peab olema sobiva suurusega..  
Caller ringtone: Igale kontaktile saate omistada helina, mille võite 
valida olemasolevate või hiljem salvestatud helinate hulgast. Helin 
tuleb eelnevalt profiilile saata.  
Caller Group: Kontakte on võimalik jagada erinevatesse 
gruppidesse. 

6.4 Copy all  
Kõikide kontaktide kopeerimine telefonist SIM-kaardile või 
vastupidi.  
NB!: SIM-kaardile kopeeritakse ainult telefoniumber ning nimi.  

6.5 Delete  
Võimaldab kontakte telefonist ja SIM-kaardilt kustutada kas 
ühekaupa või kõik korraga.  

6.6 Caller groups  
Kontakte saab jagada gruppidesse, mida on võimalik vastavalt 
vajadusele seadistada. Muuta saab grupi nime (Group Name), 
helinat (Caller ringtone), pilti (Caller picture), videot (Caller video) 
ning grupi koosseisu (Members). Igale grupile saate omistada pildi, 
mile võite pildistada kaamera abil või siis valida salvestatud piltide 
hulgast. Fail peab olema sobiva suurusega.  
NB!: Muuta saab ainult telefoni mällu salvestatud numbri pikkust.  

6.7 Extra numbers  
Telefoni omaniku numbri muutmine või kustutamine. Valida 
saab ka kohaliku telefoninumbri, teenusnumbri või 
hädaabinumbri.  

 
6.8 Phonebook Settings  
Memory Status: Telefoni ning SIM-kaardi mälumahu vaatamine 
ning vaba ruumi kuvamine. 
Preferred Storage: Võimaldab määrata, kuhu uued kontaktid 
vaikimisi salvestatakse (SIM-kaart või telefon). Kontakti 
salvestamisel on asukohta võimalik alati muuta.  
Fields: Võimaldab lisada kodunumbri (home number), firma nime 



(company name), e-posti aadressi (Email address), töönumbri 
(office number), faksinumbri (fax number), sünnipäeva (birthday), 
pildi (caller picture), video (caller video), helina (caller ringtone), 
grupi (caller group) jne..  

My vCard: Visiitkaardi (vCard) koostamine ning saatmine.  
vCard Version: Formaadi valimine (vCard 2.1 või vCard 3.0).  

6.9 Caller Picture  
Igale kontaktile saate omistada pildi, mile võite pildistada 
kaamera abil või siis valida salvestatud piltide hulgast. Fail peab 
olema sobiva suurusega.  

6.10 Caller ringtone  
Igale kontaktile saate omistada helina, mille võite valida 
olemasolevate või hiljem salvestatud helinate hulgast. Helin tuleb 
eelnevalt profiilile saata.  

6.11 Caller video  
Igale kontaktile saate omistada videolõigu, mille võite filmida 
kaamera abil või siis valida salvestatud videofailide hulgast. Fail 
peab olema sobiva suurusega. 
7 Call center (Kõnekirjed) 

7.1 Call history  
7.1.1 SIM1 Call history  
Kõikide kõnekirjete vaatamine.  
Valikuvõimalused:  
SIM1 Missed calls: vastu võtmata kõnede nimekiri.  
SIM1 Dialed calls: valitud kõnede nimekiri. 
SIM1 Received calls: vastu võetud kõnede nimekiri. 
Delete SIM1 call logs: kõikide kõnekirjete kustutaine.  
Iga kõnekirje konta on võimalik vaadata täiendavat informatsiooni 
või teha alljärgnevaid toiminguid:  
Delete: kõnekirje kustutamine  
Save to phonebook: numbri salvestamine telefoni või 
SIM-kaardile.  
Call: numbrile helistamine.  
Edit: numbri muutmine enne telefoniraamatusse salvestamist või 
sellele SMS-i või MMS-i saatmist.  
Send text message: numbrile SMS-i saatmine.  
Send multimedia message: numbrile SMS-i saatmine.  
SIM1 Call timers: Kõnede kestuse alammenüüd:  
Last call: viimase kõne kestus.  
Dialed calls: kõikide valitud kõnede kestus.  
Received calls: kõikide vastu võetud kõnede kestus. 
Reset all: clear: kõikide loendurite nullimine.  
SIM1 Call cost: Kõnede maksumuse alammenüüd:.  
Last Call Cost: viimase kõne maksumus.  
Total Cost: kõikide kõnede maksumus.  
Reset Cost: maksumuste nullimine (vajalik PIN2 sisestamine). 
Max Cost: loenduri vaatamine, muutmine või selle välja lülitamine 
(vajalik PIN2 sisestamine). 



Price Per Unit: kõnehinna vaatamine, muutmine või selle välja 
lülitamine (vajalik PIN2 sisestamine). 
NB!: PIN2 koodi saate vajadusel mobiilioperaatorilt.  
SIM1 SMS counter: SMS loenduri alammenüüd:  
Sent: kõik saadetud SMS-id.  
Received: kõik vastu võetud SMS-id.  
SIM1 GPRS counter: andmeside loenduri alammenüüd:  
Last sent: viimase sessiooni saadetud andmete maht.  
Last received: viimase sessiooni vastuvõetud andmete maht..  
All sent: saadetud andmete kogumaht.  
All received: vastu võetud andmete kogumaht. 
Reset counter: andmeside loenduri nullimine.  

7.1.2 SIM2 Call history  
Samad funktsioonid nagu SIM1 puhul.  

7.2 Call settings (Helistamisega seotud funktsioonid) 
7.2.1 SIM1 Call settings  
Caller ID: Helistaja numbri näitamine või peitmine väljahelistamisel 
(vastavalt mobiilioperaatori võimalustele). 
Call waiting: Funktsiooni aktiveerimisel antakase kõne ajal uue 
kõne saabumisest märku. Lisainfot saate vajadusel 
mobiilioperaatorilt.  
Call divert: Sissetulevate kõnede ümbersuunamine vastavalt 
vajadusele. Valikuvõimalused: Kõikide kõnede ümbersuunamine 
(Divert All Voice Calls) – ekraanile ilmub vastav ikoon, 
Ümbersuunamine juhul kui telefon pole levis (Divert If Unreachable), 
Ümbersuunamine juhul kui kõnele ei vastata (Divert If No Answer), 
Ümbersuunamine juhul kui teine kõne on pooleli (Divert If busy) või 
kõikide andmesidekõnede ümbersuunamine(Divert All Data Calls). 
Lisainfot saate vajadusel mobiilioperaatorilt.  
Activate: Suunamise aktiveerimine  
Deactivate: Suunamise lõpetamine.  
Query Status: Aktiveeritud suunamiste kuvamine. Kõikide 
suunamiste tühistamiseks valige ’Cancel All Divert’.  
Call barring: Kõnepiirangud. Lisainfot teenuste kasutamiseks 
saate vajadusel mobiilioperaatorilt. Valikuvõimalused: 
Outgoing Calls: Kõikide väljaminevate kõnede lubamine või 
keelamine või rahvusvaheliste kõnede lubamine või keelamine, 
rahvusvaheliste kõnede lubamine või keelamine välja arvatud 
kodumaale helistamine.  
Incoming calls: Kõikide sissetulevate kõnede lubamine või 
keelamine või kõikide sissetulevate kõnede keelamine rändluses.   
Activate all: Kõikide piirangute aktiveerimine peale salasõna 
sisestamist.  
Cancel All: Kõikide piirangute tühistamine peale salasõna 
sisestamist.  
Change Barring PW: Salasõna muutmine peale kehtiva salasõna 
sisestamist. Line Switching: Kõneliinide vahel valimine (Line 
1/Line 2).  

7.2.2 SIM2 Call settings  
Samad funktsioonid nagu SIM1 puhul.  



7.2.3 Advance settings (Lisaseadistused)  
7.2.3.1 Black list  
Kui telefoninumber on lisatud musta nimekirja, võite määrata kas 
peale kõne eiramist seda numbrit katkestatud kõnede nimekirjas 
kuvatakse või mitte.  
Reject from list Eemaldamine nimekirjast 
To turn on /off Black list number Numbri 
aktiveerimine/deaktiveerimine 
To setup the black list Nimekirja muutmine 

7.2.3.2 Auto redial  
Automaatvalimise lubamine või keelamine.  
7.2.3.3 Speed dial  
Kuni 8 kiirvalikunumbri seadistamine ning nimekirja vaatamine. 
Numbri lisamiseks hoidke numbriklahvi (2 kuni 9) all.  
7.2.3.4 Background sound  
Taustaheli seadistamine.  
7.2.3.5 Call time display  
Kõne kestuse kuvamise lubamine või keelamine.  

7.2.3.6 Call time reminder  
Kõneaja hoiatusteavituse intervalli muutmine ning 
aktiveerimine/deaktiveerimine.  
Off: Funktsiooni deaktiveerimine.  
Single: Sisestage intervalli määramiseks number vahemikus 1 - 
3000 sekundit. 
Periodic: Sisestage tsükli määramiseks number vahemikus 30 - 60 
sekundit.  

7.2.3.7 Auto quick end  
Automaatse lõpetamise aktiveerimine/deaktiveerimine (On või Off) 
ning intervalli määramine vahemikus 1 - 9999 sekundit.  
8 ORGANIZER (Organiseerija) 
Erinevate lisaprogrammide seadistamine.  
8.1 Bluetooth Power: Bluetooth raadioside sisse ning välja 
lülitamine.  
Inquiry audio device: Läheduses asuvate bluetooth-seadme 
otsing ning leitud seadmete nimekirja kuvamine ning nendega 
ühendumine. Peale ühendumist ilmub ekraanile vastav ikoon 
(roheline bluetooth logo).  
Remote control: Arvutiprogrammide juhtimine (muusika, 
videoklippide taasesitamisel jne.).  
My Device: Erinevate bluetooth seadmetega ühendumise ajalugu. 
Valikuvõimalused:  
Active device: Seadme aktiveerimine 
Settings: Seadistused: Seadmete nimetused (Device names), 
Autentimisfunktsiooni aktiveerimine (Authentication demand), 
Hääletuvastus (Identified voice path), failiedastus (File transmission 
setting) jne..  
About: Bluetooth seadmete nimetused, aadressid ning 
võimaldatud teenused.  

8.2 Calendar  



Kalendri rakenduses kuvatakse käesoleva kuu vaadet kus 
sissekannetega kuupäevi kuvatakse aktiivsetena. Kuupäevade 
valimiseks kasutage nooleklahve. Peale kasutamist värkendatakse 
vaadet automaatselt.  

 
8.3 Tasks  
Erinevate ülesannete salvestamine. Vastavalt seadistusele on 
võimalik kasutada ka meeldetuletusfunktsiooni.  

8.4 Alarm  
Äratuskella seadistamiseks on alljärgnevad võmalused: 
Äratuskella aktiveerimine/deaktiveerimine (On/Off), äratusaja 
muutmine (00:00), Korduväratus (Repeat), Vaigistamine (Snooze) 
ning häire tüüp (Alert Type  
5 erinevat). Korduväratuse valikuvõimalused: Ühekordne (Once), 
Igapäevane Everyday) või Tööpäevadel (Days). Äratussignaalina 
saab kasutada ka FM-raadiot.  

8.5 World clock  
Kellaaeg erinevates maailma riikides. 

8.5.1 Calculator 
Kalkulaatori funktsioonid: liitmine, lahutamine, korrutamine ning 
jagamine. Funktsioonide aktiveerimiseks kasutage nooleklahve.  
NB!: Piirangute tõttu võib kalkulaator tulemusi ümardada.  
8.6 Unit Converter  
Mõõtühikute konverter 

8.7 Currency Converter  
Valuutakursside konverter 

8.8 Health  
Füüsiliste indeksite kuvamine.  
8.9 Stopwatch  
Nooleklahvide abil saab valida kas tavalise stopperi (Typical) või 
liikumisaja mõõtmisfunktsiooni (nWay). Tavaline stopper 
võimaldab lisaks erinevate aegade salvestamist ning salvestuste 
valimist ka nede vaatamist erinevatel viisidel. nWay kasutamisel 
alustage ajavõtmist nooleklahvide abil. Pausi sisse ning välja 
lülitamiseks kasutage ekraaninuppu ning nullimiseks paremat 
nooleklahvi.  

8.10 E-book reader  
E-lugeri kasutamiseks salvestage telefoni failikausta E－book.txt 
formaadis failid. E-lugeri käivitamiseks vajutage vasakut 
ekraaniklahvi. Valikuvõimalused: e-lugeri avamine (open), 
globaalsed seadistused (global settings), raamatu lisainfo (book 
info), kustutamine (delete), kõikide failide kustutamine (delete all 
files), sorteerimine (sort by), globaalsete seadistuste aktiveerimine 
(apply global settings) ning abi (help). Sisu vaatamiseks kasutage 
nooleklahve. Vasaku ekraaniklahviga saate kasutada otsingut (find), 
edasihüppamist (jump to), järjehoidja avamine (go to bookmark), 
järjehoidja lisamine (add bookmark), järjehoidja kustutamist (delete 
bookmark), raamatu info vaatamist (book info), seadistust (settings), 



globaalsete seadistuste aktiveerimist (apply global settings), avada 
abifaili (help) ning e-lugerit sulgeda (close).  

8.11 Head lamp  
Lambi sisse ning välja lülitamiseks vajutage ning hoidke all 
klahvi ’OK’ või kasutage selleks telefoni vasakul küljel asuvat klahvi.  
9 Messages (Sõnumid) 

9.1 SMS  
9.2 Write message (Sõnumi kirjutamine) 
Peale teksti sisestamist vajutage Done. Klahvi ’Option’ vajutamisel 
saate teha järgmisi valikuid: Saatmine (Send), Saatmine ja 
salvestamine (Save and send), Ainult salvestamine (Save), 
Saatmine mitmele numbrile (Send to many) ning Saatmine grupile 
(Send by group).  
Use templates: Eelnevalt salvestatud fraaside kasutamine. 
Insert object: Pildi, animatsiooni vms. sõnumile lisamine.  
Text Format: Teksti formaadi muutmine (teksti suurus (size), stiil 
(style), küljendamine (alignment) ning lõigu lisamine (new 
paragraph).  
Insert number: Numbri lisamine telefoniraamatust.  
Insert name: Nime lisamine telefoniraamatust. 
Insert bookmark: Järjehoidja lisamine.  
Input method: Sisestusmeetodi valimine.  

9.2.1 Inbox  
Sissetulnud sõnumite vaatamine. Sõnumi valimiseks kasutage 
nooleklahve. Sõnumi avamiseks vajutage „Ok“. Lisavõimaluste 
kasutamiseks vajutage „Option“: Sõnumile vastamine (Reply), 
Kustutamine (Delete), Edasisaatmine (Forward), Kopeerimine 
telefoni/SIM-kaardile (Copy to Phone/SIM), Teisaldamine 
telefoni/SIM-kaardile (Move to Phone/SIM), Kustuta kõik (Delete 
All), Kopeeri kõik (Copy all), Teisalda kõik (Move all), Kasuta 
numbrit (Use Number), Kasuta linki (Use URL) või vestle (chat).  

9.2.2 Outbox  
Telefoni või SIM-kaardile salvestatud sõnumite vaatamiseks. 
Sõnumi avamiseks vajutage „Ok“. Lisavõimaluste kasutamiseks 
vajutage „Option“: Salvesta SIM-kaardile (Send from SIM1/ SIM2), 
Muutmine (Edit), Kustutamine (Delete), Edasisaatmine (Forward), 
Kopeerimine telefoni/SIM-kaardile (Copy to Phone/SIM), 
Teisaldamine telefoni/SIM-kaardile (Move to Phone/SIM), Kustuta 
kõik (Delete All), Kopeeri kõik (Copy all), Teisalda kõik (Move all), 
Kasuta numbrit (Use Number), Kasuta linki (Use URL).  

9.2.3 Templates  
Telefoni salvestatud tekstimallide nimekiri, mallide kustutamine või 
muutmine.  

9.2.4 SMS settings  
Enne SMS-ide saatmise alustamist tuleb telefoni seadistada. 
Profile Settings: Sõnumikeskuse numbri saate mobiilioperaatorilt. 
Alammenüüs avanevad erinevad režiimid vastavalt SIM-kaardi 
profiilile ning mobiilioperaatori poolt pakutavatele võimalustele. 



Peale režiimi valimist vajutage ’Edit’. Muuta saab Profiili nime 
(Profile Name), Sõnumikeskuse aadressi (SC address), 
Kehtivusaega (Validity Period) ning sõnumi tüüpi (Message Type).  
 
NB!: Mobiilioperaator ei pruugi kõiki funktsioone toetada. 
Common Settings: Võimaldab aktiveerida/deaktiveerida sõnumi 
kohale jõudmise raportit (Delivery Report) ning vastuse teekonda 
(Reply Path).  
Memory Status: Telefoni või SIM-kaardi mälu hõivatuse kuvamine.  
Preferred Storage: Saate määrata kas SMS-id salvestatakse 
vaikimisi telefoni või SIM-kaardile. 

9.3 MMS  
MMS on multimeediasõnum, mille abil on võimalik edastada 
erinevaid sümboleid, videoklippe, pilte ning helifaile. Veenduge, et 
mobiilioperaator ning SIM-kaart seda teenust võimaldaks. 
Kõigepealt tuleb telefoni vastavalt seadistada.  

9.3.1 Write message  
Saaja numbri või e-posti aadressi sisestamiseks avage MMS 
rakendus. Lisavalikute tegemiseks vajutage “Edit content”:  
Add number: Saaja numbri sisestamine.  
Add Email: Saaja numbri sisestamine.  
Edit: Saaja numbri muutmine  
Delete: Adressaadi eemaldamine saajate nimekirjast. Saaja numbri 
või e-posti aadressi sisestamiseks avage MMS rakendus. 
Lisavalikute tegemiseks vajutage ’Options’. 
Done: Peale andmete sisestamist vajutage Done. Klahvi ’Option’ 
vajutamisel saate teha järgmisi valikuid: Saatmine (Send), 
Saatmine ja salvestamine (Save and send), Salvestamine 
vahepuhvrisse (Drafts), Salvestamine malliks (Save as template), 
Valikud saatmisel (Send options) ning väljumine (Exit).  
Input method: Sisestusmeetodi valimine.  
Add picture: Pildi lisamine.  
Add audio: Helifaili lisamine.  
Add video: Video lisamine.  
Add attachment: Manuse lisamine.  
Add slide before: Uue lehekülje lisamine ettepoole. 
Add slide after: Uue lehekülje lisamine tahapoole. 
Add bookmark text: WAP linkide lisamine.  
Preview: MMS-i sisu vaatamine enne saatmist.  
Slide timing: Lehekülgede vahetumiskiiruse muutmine.  
Enne sõnumi saatmist saab teha lisavalikuid, vajutades ’Option’: 
Saatmine (Send), Saatmine ja salvestamine (Save and send), 
Salvestamine vahepuhvrisse (Drafts), Salvestamine malliks (Save 
as template), Valikud saatmisel (Send options) ning väljumine 
(Exit). 

9.3.2 Inbox  
Sissetulnud sõnumite vaatamine ning nende kustutamine 
või edasisaatmine jne..  

 



9.3.3 Outbox  
Telefoni või SIM-kaardile salvestatud sõnumite vaatamiseks.  

9.3.4 Drafts  
Saatmata sõnumid salvestatakse hilisema saatmise 
võimaldamiseks puhverkataloogi.  

 
9.3.5 Templates  
Telefoni salvestatud viie malli nimekiri, nende muutmine või 
valimine.  

9.3.6 MMS Settings  
Compose: Režiimi valik, pildi suuruse muutmine, allkirja lisamine 
jne..  
Send: Kehtivusaja määramine, raportite aktiveerimine, prioriteedi 
määramine, lehekülgede vahetumiskiiruse muutmine jne.   
Retrieve: Koduvõrgu, välisvõrgu määramine, raportite 
aktiveerimine.  
Filter: Erinevate filtrite kasutamine.  
Server profile: Valige kas SIM1 või SIM2.  
Memory Status: Informatsioon mälukasutuse kohta.  

9.4 Chat  
Võimalik on kasutada kahte vestlusruumi ning muuta 
kasutajanime “My nickname” ning aadressi “Destn. Number”.  
9.5 Voice mail server  
Kõneposti kasutamiseks pöörduge mobiilioperaatori poole.  

9.6 Broadcast message  
Võrguteadete lubamine. Võrguteadete sisu sõltub 
mobiilioperaatori poolt paktavatest teenustest.  

10 FILE MANAGER (Failihaldur) 
Vaadata saab telefoni (Phone) või mälukaardile (Memory card) 
salvestatud faile. Vajutage nupule “Option”:  
Open: Kaustade ning failide avamine.  
New folder: Uue kausta loomine.  
Rename: Kausta nime muutmine.  
Delete: Kausta kustutamine.  
Sort by: Failide sorteerimine: tüübi (type), salvestusaja (time) või 
suuruse (size) järgi või failide kuvamine juhuslikus järjekorras 
(sorteerimata).  

11 TEENUSED 
Teenuste menüü avamiseks vajutage vasakut ekraaniklahvi. Peale 
teenuse valimist vajutage paremat ekraaniklahvi. Vajadusel 
pöörduge lisainformatsiooni saamiseks mobiilioperatori poole.   

11.1 WAP Homepage: Vaikimisi määratud WAP kodulehe 
muutmine. Bookmarks: WAP lehekülje aadressi lisamine 
järjehoidjatesse.  
Recent pages: Viimati kasutatud veebilehtede avamine.  
Offline pages: Salvestatud veebilehtede vaatamine.  



Input address: Veebilehe aadressi sisestamine.  
Service inbox: Saadetavate sõnumite salvestamine.  
Settings: Seadistused: SIM, konto muutmine (edit account), 
brauseri seadistamine (browser options), teenussõnumite 
seadistused (service message settings), vahepuhvri tühjendamine 
(clear cache), küpsiste kustutamine (clear cookies) jne..  

11.2 Data account  
11.2.1 GSM Data Account name: GSM pöördumispunkti nime 
sisestamine/muutmine 
Number: Pöördumispunkti number.  
User name: Pöördumispunkti nimetus (mitte WAP gateway).  
Password: Pöördumispunkti parool (mitte WAP gateway).  
Line type: Analoog või ISDN.  
Speed: Kiiruse muutmine.  
Primary DNS: Esmane IP-aadress.  
Secondary DNS: Teine IP-aadress.  
11.2.2 GPRS data:  
Account name: GSM pöördumispunkti nime 
sisestamine/muutmine 
APN: Pöördumispunkti APN.  
User name: Pöördumispunkti nimetus (mitte WAP gateway). 
Password: Pöördumispunkti parool (mitte WAP gateway). 
Auth.Type: Autentimistüüp.  
Primary DNS: Esmane IP-aadress.  
Secondary DNS: Teine IP-aadress.  

12 KASUTAJA EELISTUSED 
Telefoni režiimide kohandamine vastavalt kasutaja vajadustele 
nagu Helina valik - Tavaline (General) , Koosolek (Meeting) , Väljas 
(Outdoor), Toas (Indoor), Peakomplekt (Headset) - Bluetooth, 
Klahvitooni valik (Tone setup), Helina tugevus (Volume), 
Teavitussignaali tüüp (Alert type), Helina tüüp (Ring type), Eritoon 
(Extra tone) , Vastamise režiim (Answer mode).  

13 SEADISTUSED 
Seadistuste muutmiseks valige peamenüüst “Settings”. 
13.1 Dual SIM settings  
Mõlema SIM-kaardi kasutamine, ainult SIM 1 kasutamine, ainult 
SIM 2 kasutamine, lennukirežiim.  

13.2 Phone setup (Telefoni seadistamine)  
13.2.1 Time and Date  
Valige ajavöönd, Kellaaeg/Kuupäev, kuvamise formaat.  

13.2.2 Schedule Power On/Off  
Saate määrata kuni neli erinevat automaatse sisse ning välja 
lülitamise aega.  
NB!: Kui kellaajad kattuvad, võib see põhjustada häireid funktsiooni 
kasutamisel.  

13.2.3 Language  



Telefoni suhtluskeele valimine. Valida saab 11 keele hulgast.  

13.2.4 Preferred Input Method  
Vaikimisi määratud sisestusmeetodi valimine.  

13.2.5 Display setup  
Ekraani seadistused: Taustapilt (Wallpaper), Ekraanisäästja 
(Screen Saver), Ekraanipilt telefoni sisse lülitamisel (Power on 
Display), Ekraanipilt telefoni välja lülitamisel (Power off Display), 
Kellaaja näitamine (Show Date and Time), omaniku numbri 
näitamine (Show Owner Number) ning kella kuvamine.  

 
13.2.6 Greeting Text  
Telefoni sisse lülitamisel kuvatava teksti muutmine.  

13.2.7 Dedicated key  
Navigeerimisklahvile funktsiooni omistamine.  
13.2.8 Auto update of date and time  
Automaatse kellaaja uuendamise funktsiooni sisse ning välja 
lülitamine.  
13.2.9 UART setup  
Valige kas kasutusel on SIM1 või SIM2.  

 13.2.10 Misc. Settings 
LCD Back Light 
Ekraani taustavalguse ning heleduse muutmine.  

13.3 Network Settings (Võrguseaded) 
13.3.1 Network selection  
Võrgu valiku muutmine: Automaatne või 
Manuaalne. Mõlemale SIM-kaardile saab 
määrata erineva seadistuse.  

13.3.2 Preferred networks  
Eelisvõrgu määramiseks:  
Add from list: Kõikide PLMN nimede kuvamine, kokku 223.  
New: Võrgu lisamine ning prioriteedi määramine.  
Change priority: Võrgu prioriteedi määramiseks 
Delete: Eelisvõrgu eemaldamine nimekirjast.  
NB!: Teenuse toimimine sõltub mobiilioperaatorist .  

13.4 Security setup (Turvaseaded) 
Telefoni ning SIM-kaardi turvafunktsioonide aktiveerimine.  

13.4.1 SIM 1 security setup  
13.4.2 SIM1 lock  
SIM1 PIN-koodi küsimise aktiveerimine/deaktiveerimine.  

13.4.3 Fixed dial  
Kui SIM kaart seda võimaldab, saate helistada ainult FDN 
nimekirjas olevatele numbritele või siis FDN nimekirjas määratud 
numbritega algavatele telefoninumbritele. Alam-menüüs “Fixed dial” 
saate teha alljärgnevaid seadistusi: 



Mode: Funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks sisestage 
PIN2-kood.  
Fixed Dial List: FDN-nimekirja avamiseks vajutage „OK“. 
Muutmiseks valige ’Option’, kui nimekiri on tühi, vajutage ’Add’.   
NB!: Toimingu teostmiseks on vaja sisestada PIN2 kood. Vajadusel 
pöörduge mobiilioperaatori poole.  

13.4.4 Barred dial  
Kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab, on võimalik valitud 
numbritele helistamist piirata. 
NB!: Toimingu teostmiseks on vaja sisestada PIN2 kood. Vajadusel 
pöörduge mobiilioperaatori poole. Valitud numbreid ei pruugita 
kuvada telefoniraamatus.  

13.4.5 Change password  
Mõlemale SIM-kaardile saab määrata parooli (4 kuni 8 numbrit).  
13.4.6 SIM 2 security setup  
Samad funktsioonid nagu SIM 1 puhul.  

13.4.7 Phone lock  
Telefoni autoriseerimata kasutamise vältimiseks saab selles 
menüüpunktis aktiveerida telefoni avamiseks nõutava 
kasutajakoodi sisestamist. Samuti saab seda funktsiooni ka välja 
lülitada.  
NB!: Vaikimisi on kasutajakoodiks1122.  

13.4.8 Auto Keyboard lock  
Automaatne klaviatuurilukustus, Lukustumisajaks saab määrata 5 
sekundit, 30 sekundit, 1 minut ning 5 minutit. Manuaalselt saab 
klaviatuuri lukustada klahvikombnatsioonidega: Sisselülitusklahv + 
# või parem ekraaniklahv + #. 

13.4.9 Change password  
Telefoni salasõna muutmine. 

13.4.10 Restore factory settings  
Telefoni tehaseseadete taastamiseks 
vajutage ’OK’. 
14 TEKSTI SISESTAMINE 

14.1 Ülevaade  
Teksti sisestamiseks on alljärgnevad 
võimalused:Trükitähed/kirjatähed (ABC või abc), numbrid, 
sümbolid jne..  

14.2 Klahvid  
Ok: Erinevate valikute kinnitamiseks. 
Option: Lisavalikute menüüsse sisenemiseks. 
Nooleklahvid: Kursori liigutamiseks. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
14.3.1.1 Klaviatuur  
Tähemärgi sisestamiseks vajutage numbriklahvi mitu korda järjest. 
Sümbolite sisestamiseks vajutage *. Tühiku sisestamiseks vajutage 
korraks klahvi „0“. Tähemärgi kustutamiseks vajutage paremat 
ekraaniklahvi, kogu sisestuse kustutamiseks hoidke seda klahvi all.   

14.3.2 Numbriklahvide kasutamine  
Üldised juhised.  
a. Numbri sisestamiseks vajutage numbriklahve (0-9).  
b. Sisestusmeetodi muutmiseks vajutage # .  
c. Sisestatud numbri või tähe kustutamiseks vajutage paremat 
ekraaniklahvi ’Clear’. Kogu sisestatud teksti kustutamiseks hoidke 
seda klahvi all.  

14.4 Numbrite ning sümbolite sisestamine  
Sümboli valimiseks vajutage teksti sisestamise ajal klahvi * ning 
seejärel nooleklahve. Kinnitamiseks vajutage „Ok“.   
 
 
 

 
 

Numbriklahvi 
nimetus 

Tähemärk või funktsioon  
0, tühik  
Sümbolid  
ABC2; abc2  
DEF3; def3  
GHI4; ghi4  
JKL5; jkl5  
MNO6; mno6  
PQRS7; pqrs7  
TUV8; tuv8  
WXYZ9; wxyz9  
Sümboli sisestusakna avamine 
Sisestumeetodi muutmine  
Kursori liigutamine üles 
Kursori liigutamine alla 
Kursori liigutamine vasakule 
Kursori liigutamine paremale  
Tagasipöördumine või 
kustutamine  
Lülitamine ootserežiimi  
Ok (kinnitamine) 

 

Numbriklahv “0”   
Numbriklahv “1”   
Numbriklahv “2”   
Numbriklahv “3”   
Numbriklahv “4”   
Numbriklahv “5”   
Numbriklahv “6”   
Numbriklahv “7”   
Numbriklahv “8”   
Numbriklahv “9”   
* klahv   
# klahv   
Nool üles   
Nool alla   
Nool vasakule   
Nool paremale   
Parem klahv   
Klahv ”End”   
Vasak klahv   
   



 
 
 
 
 
 
    EC COMPLIANCY DECLARATION 

 
 
 
The company  INSMAT OY, with legal headquarters and 
operative base in Hoylaamotie 11B 00380 requirements 
specified in the 1999/5/CE European Directive Concerning 
radio and  Telecommunication equipment Helsinki 
Finland, declares that the 
device ROCK V1 complies with all  the and that it 
complies with the following regulations 
 
 
 
EN50360, EN62209-1, EN62479 HEALTH 
EN60950-1 + A11 + A1 + A12 SAFETY 
EN60950-1 + A11 + A1 + A12 
EN301511 RADIO 
EN301489-1 / -7 / -17 / -24 EMC 
EN301908-1 / -2 
EN300328 
EN300440-1 / -2 
 
 
 
The compliance with the above mentioned requirements is 
shown 
by the label 
 
                   
 
 
 

Notified Body No. :  0678 

 
 


