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Täname Teid meie mobiiltelefoni soetamise eest! Lugege, palun, enne mobiiltelefoni 
kasutamist, käesolev kasutusõpetus hoolikalt läbi.
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Jätame endale õiguse tarkvara ja valmistise väljavahetamiseks uue versiooni vastu, 
ilma sellest eelnevalt teavitamata. Märgistused antud juhises olevatel kujutistel 
võivad erineda Teie telefonil kujutatutest, sõltuvalt 
Teie telefoni mudelist. Jätame endale õiguse antud kasutusõpetuses muutuste 
sisseviimiseks, ilma sellest eelnevalt teavitamata. 
Kõik õigused kaitstud.
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6 1. Turvaeeskiri

Lugege palun allpool toodud turvaeeskiri hoolikalt läbi. Nimetatud eeskirjade 
eiramine on ohtlik või mittelegitiimne. Käesolev kasutusõpetus sisaldab 
üksikasjalikku informatsiooni turvanõuete kohta.

1.1 Turvaline sisselülitamine
Ärge lülitage mobiiltelefoni sisse, kui selle kasutamine võib põhjustada häireid või 
osutuda ohtlikuks, samuti sel juhul, kui antud kohas on mobiiltelefoni kasutamine 
keelatud.

1.2 Järgige liiklusohutust
Viimaste uuringute kohaselt võib mobiiltelefoni kasutamine transpordivahendit 
juhtides olla ohtlik isegi sel juhul, kui kasutatakse hand-free (käed –vabad –süsteemi) 
seadistust, näiteks käed-vabad –süsteem sõidukis, kõrvaklappides (peakomplektid) 
jne. Juhil on keelatud sõiduki juhtimise ajal kasutada mobiiltelefoni. Kui 
mobiiltelefon son sisse lülitatud, siis telefonist edastatavad elektromagnetlained 
võivad põhjustada häireid sõiduki elektroonikasüsteemidele (näiteks ABS, SRS). 
Turvalisuse tagamiseks järgige alljärgnevat:
•	 ärge asetage mobiiltelefoni sõiduki juhtpaneelile või turvapatjade asukohta.
•	 veenduge edasimüüja või sõiduki tootja, et elektroonikasüsteemi automaatika on 

varustatud turvalise isolatsiooniga.

1.3 Raadiohäired võivad halvendada side kvaliteeti
Raadiohäired võivad tekitada tõrkeid kõikide telefonide (lauatelefonid, 
mobiiltelefonid, satelliittelefonid jne) töös, mille tulemuseks on telefoniside 
kvaliteedi halvenemine. Telefon võib põhjustada häireid mitmesuguste 
elektroonikaseadmete töös (televiisor, raadio, arvuti jne).
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1.4 Raviasutustes tuleb mobiiltelefon välja lülitada
Raviasutustes ja esmaabiasutustes tuleb mobiiltelefon välja lülitada, välja 
arvatud spetsiaalselt tähistatud kohtades. Mobiiltelefon võib põhjustada häireid 
elektrooniliste seadmete, elektroonikasüsteemide töös, samuti raadiolainetel 
töötavate seadmete funktsioneerimisel ning ka tavavarustuse töös.

1.5 Lennukis tuleb mobiiltelefon välja lülitada
Lennukis tuleb järgida kõiki mobiiltelefonide suhtes kehtestatud piiranguid. Enne 
lennuki õhkutõusu ja maandumist tuleb mobiiltelefon välja lülitada.

1.6 Kütusetanklates tuleb mobiiltelefon välja lülitad
Kütusetanklas viibides tuleb mobiiltelefon välja lülitada, samuti tuleb mobiiltelefon 
alati välja lülitada, kui Te asute kütuse ja kemikaalide hoiukohtades. Lõhkamistööde 
teostamise kohtades tuleb mobiiltelefon välja lülitada. Vältimaks lõhkamistööde 
häirete põhjustamist, lülitage oma mobiiltelefon alati välja, kui Te näete märki 
«Lõhkamistööde teostamise koht» või «Lülitage välja kahesuunalise raadioside 
seade». Järgige kõiki, eeltoodust tulenevaid, piiranguid.

1.7 Kasutage telefoni õigesti
Kasutage oma telefoni normaalses töörezhiimis. Ärge puutuge antenni, kui selle 
järgi ei ole vajadust. Ärge lubage oma lastel telefoni Teie äraolekul kasutada, sest 
nad võivad SIM-kaardi telefonist välja võtta. Ärge laske lastel mängida/katsuda 
pisidetaile, sest nad võivad need alla neelata. Rasedatel naistel pole lubatud 
telefoniga ülemäära kaua rääkida.
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1.8 Aksessuaarid ja akumulaatorid
Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud aksessuaare ja akumulaatoreid. Ärge 
ühendage telefoniga sobimatuid seadmeid. Enne telefoni akumulaatorist 
eemaldamist veenduge, et telefon on välja lülitatud. Akumulaatorite utiliseerimisel 
järgige kohalikku seadusandlust.

1.9 Veepidavus
Mobiiltelefon ei ole vettpidav. Hoolitsege selle eest, et Teie mobiiltelefoni ei 
kahjustaks ebasoodsad ilmastikuolud ja ebasoodsad keskkonnatingimused (vihm, 
merevesi, vedelike leke jne).

1.10 Hädaabikõned
Veenduge selles, et Teie mobiiltelefon on sisse lülitatud ning jääb Teie sideoperaatori 
levialasse. Vajutage tühistusnuppu (toimingu lõpetusnupp) nii palju, kuivõrd seda 
läheb tarvis kuvaekraani puhastamiseks ja ooterezhiimile tagasiminekuks. Seejärel 
sisestage hädaabitelefoni number. Oma koordinaatide teavitamiseks vajutage 
väljakutsenupule. Ilma sideoperaatori loata ärge ühendust katkestage.

1. Turvaeeskiri
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2.1.1 Akumulaatori paigaldamine
1. Avage mobiiltelefoni tagakaas. 

2. Paigaldage akumulaator ette nähtud 
sektsiooni. Paigaldamisel hoidke 
akumulaatori 3 metalljaotist niiviisi, et need 
oleksid suunatud alla, telefonis oleva 3 
metallist ühenduspunkti vastu.

3. Asetage mobiiltelefoni tagakaas oma 
kohale. Tagakaas peab sulguma korralikult 
iseloomuliku klõpsuga.

2. Töö algus
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2.1.2 Akumulaatori eemaldamine
1.  Võtke mobiiltelefoni tagakaas pealt ära.

2. Vajutage akumulaatori alaosale ja tõstke see 
üles, et akumulaatorit vastavast jaotisest 
välja tõsta.

3. Asetage tagakaas oma kohale. Veenduge, 
et tagakaas on korralikult sulgunud 
(iseloomuliku klõpsuga).

Märkus: Enne akumulaatori väljavõtmist lülitage laadimisseadeldis välja, kõik 
seadistused peavad olema suletud. Kasutage ainult antud mobiiltelefoni jaoks ette 
nähtud akumulaatorit.

2. Töö algus
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1. SIM-kaardi paigaldamine: avage 
mobiiltelefoni tagakaas; sisestage SIM-kaart 
ning liigutage seda niiviisi, et selle kullatud 
kontaktid oleksid suunatud alla, kuni SIM 
–kaart seadistatakse korralikult õigesse 
asendisse (vt.joonis). 

2. SIM-kaardi eemaldamine.SIM-kaardi 
eemaldamiseks nihutage seda üles, seejärel 
võtke SIM-kaardi hoidikust välja.

2.2 SIM –kaardi paigaldamine/eemaldamine

Märkus: Akumulaatori paigaldamise ja eemaldamise ajal peab mobiiltelefon 
olema välja lülitatud. SIM-kaarti ja selle kontakte võib kergesti kahjustada, kui 
neid kriimustatakse või painutatakse. Seepärast tuleb SIM-kaardi paigaldamisel ja 
eemaldamisel väga ettevaatlik olla.

2. Töö algus
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2.3 Akumulaatori laadimine

1. Ühendage laadimisseadeldis.

2. Pärast seda, kui mobiiltelefon on laetud, 
tuleb kõigepealt laadimisseadeldis 
vooluvõrgust välja võtta, seejärel 
eemaldada laadimisseadeldis 
mobiiltelefonist.

Märkus: Kui akumulaator on täielikult tühjenenud, siis kulub mõni minut, enne kui 
kuvaekraanile ilmub akumulaatori laetustaseme indikaator.

Mobiiltelefon peab olema laetud sõltumata sellest, kas see on sisse-või välja 
lülitatud. Enne mobiiltelefoni laadimist veenduge, et akumulaator on mobiiltelefoni 
paigaldatud.

2. Töö algus
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2.4 Akumulaatori laetuse indikaatori skaala

2.5 Teavitus akumulaatori tühjenemisest
Kui akumulaator on juba tühjenemas, siis teavitab mobiiltelefon sellest kuvaekraan-
ile ilmuva vastava sõnumiga. Pärast antud sõnumi saamist pange akumulaator 
laadima.

2.6 Mobiiltelefoni sisselülitamine/väljalülitamine
Sisselülitamine
Mobiiltelefoni sisselülitamiseks vajutage tühistusnupule ja hoidke seda sissevaju-
tatult  . Kui Teie SIM-kaardil on aktiveeritud PIN-kood, siis sisestage kood ning 
vajutage kinnitusnupule. Pärast seda lülitub mobiiltelefon sisse.

Hoiatus: Kui Te sisestate kolm korda järjest ebaõige koodi, siis SIM –kaart blokeeritakse. 
Nähtavale ilmub sõnum, et Te peate sisestama PUK-koodi (kui SIM-kaart on blokeeritud, 
siis selle lahtiblokeerimiseks pöörduge oma sideoperaatori poole).

Väljalülitamine
Mobiiltelefoni väljalülitamiseks vajutage samuti tühistusnupule ning hoidke seda 
sissevajutatult  .

Laetakse Laetud

2. Töö algus
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3.1 Ooterezhiim
Teie mobiiltelefon on ooterezhiimis, kui see on kasutusvalmis ning sellega ei teo-
stata mitte mingisuguseid operatsioone.

3. Teie telefon

Vajutage 
peamenüüsse 
sisenemiseks

Vajutage telefoni-
raamatusse sisen-
emiseks

Vajutage kõnede 
loetelu nägemiseks

Käed –vabad süs-
teemi sõrmis

Kiirvalikusõrmis, 
kiirvalikuks vajutage 
antud sõrmisele 
ja hoidke seda 
sissevajutatul

Kiirvalikusõrmis, 
kiirvalikuks vajutage 
antud sõrmisele 
ja hoidke seda 
sissevajutatult



173. Teie telefon

Lambikese 
sõrmis

Kuulamistugevuse 
reguleerimise sõrmis

Klaviatuuri blokeeri-
mise sõrmis

Raadiosõrmis

Kiirväljakut-
sesõrmis 

(SOS –sõrmis)
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3.2 Kuvaekraan

3. Teie telefon

1. Võrgusignaal             
2. Akumulaatori laetustaseme indikaator
3. Funktsioonide märgistused    
4. Funktsioonide märgistused 5. Aeg 6. Kuupäev

Akumulaatori seisund

Mobiilsidevõrgu raadiosignaali seisund

Äratuskell

Lugemata sõnum

Uutele sõnumitele pole kohta

Väljakutse ümberadresseerimine

Vastamata kõne

Vaikne rezhiim

Uitühendus

Kõrvaklapid

Klaviatuuri blokeerimine

Sissetulnud sõnumi indikaator blokeeritud klaviatuuri rezhiimil

Vastamata kõne indikaator blokeeritud klaviatuuri rezhiimil

Sissetulnud sõnumi ja vastamata kutsungi indikaator blokeeritud 
klaviatuuri rezhiimil

3.3 Kuvaekraani märgistused
Märgistusi võidakse kujutatakse kuvaekraanil
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3.4 Klaviatuuri funktsioonid

3. Teie telefon

Sõrmised Funktsioonid

Väljakutsesõrmis 
(kinnitussõrmis)

Vajutage, et vastata sissetulevale kõnele
Ooterezhiim: vajutage, et siseneda kõnede loetellu
Operatsioonid: vajutage, kinnitamaks 
valitud seadistust (funktsiooni)

Tühistussõrmis

Telefon on välja lülitatud: vajutage ja hoidke sissevajutatult, et 
telefoni sisse lülitada
Telefon on sisse lülitatud: vajutage ja hoidke sissevajutatult, et 
telefoni välja lülitada
Operatsioonid: vajutage, et eelmisesse menüüsse üle minna
Vajutage ja hoidke sissevajutatult mingi avatud järjehoidja 
(bookmark) korral või teostades mingit operatsiooni kuvaekraani 
puhastamiseks

Üleskerimissõrmis Ooterezhiim: vajutage, et siseneda peamenüüsse
Operatsioonid: vajutage kursori üleskerimieks 

Allakerimissõrmis
Ooterezhiim: vajutage, et siseneda 
telefoniraamatusse
Operatsioonid: vajutage kursori allakerimiseks

Sõrmis «#»

Ooterezhiim: vajutage ja hoidke sissevajutatult, et välja kutsuda 
seadistatud kiirvaliku number
Lühike vajutus: sümboli «#» trükkimiseks
Redigeerimisrezhiim: vajutage, valimaks teksti sisestusmeetodit

Sõrmis «*»

Ooterezhiim: vajutage ja hoidke sissevajutatult, valimaks seadistatud 
kiirvalikunumbrit. Lühikesed vajutused: trükkimaks (sisestamaks) 
sümboleid «*», «P» ja «+». Redigeerimisrezhiim: vajutage, valimaks 
standardsümbolit

Käed-vabad süsteemi 
sõrmis

Vajutage ja hoidke sissevajutatult, lülitamaks sisse käed-vabad-
süsteemi
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3.5 Käed-vabad-süsteemi sõrmised
Käed-vabad-süsteemi režīmi sisselülitamiseks vajutage antud sõrmisele ja hoidke 
seda sissevajutatult, käed-vabad-süsteemi kuulamistugevuse seadistamiseks:
•	 Vajutage sõrmisele üles, sisenemaks peamenüüsse, seejärel valige Häälestused –

Seadistused – Kuulamistugevus – Kõlari kuulamistugevus.
•	 Häälestamiseks vajutage sõrmisele üles/alla või kuulamistugevuse sõrmisele. 

Vajutage sõrmisele üles või kuulamistugevuse reguleerimise sõrmisele «+» kuu-
lamistugevuse suurendamiseks, sõrmisele alla või kuulamistugevuse reguleerimise 
sõrmisele «-» kuulamistugevuse vähendamiseks. Seadistatud kuulamistugevuse 
säilitamiseks vajutage kinnitussõrmisele.

3. Teie telefon

Kuulamistugevuse 
reguleerimise sõrmis

Vajutage kuulamistugevuse reguleerimise sõrmisele «+» 
kuulamistugevuse suurendamiseks, kuulamistugevuse reguleerimise 
sõrmisele «-» kuulamistugevuse vähendamiseks

Raadiosõrmis Vajutage üles, et raadiot sisse lülitada, vajutage alla, et raadiot välja 
lülitada

Lambikese sõrmis Vajutage üles, et lambikest sisse lülitada, vajutage alla, et lambikest 
välja lülitada

Klaviatuuri blokeerimine Vajutage üles, et klaviatuuri blokeerida, vajutage alla, et klaviatuuri 
lahti blokeerida

Kiirvalikusõrmis

Kiirvalik on sisse lülitatud: kiirvaliku sisselülitamiseks vajutage 
sõrmisele ja hoidke seda sissevajutatult; Kiirvalik on välja lülitatud: 
vajutage sõrmisele ja hoidke seda sissevajutatult – see kutsub 
välja sõnumi «Seadistada?». Seejärel vajutage väljakutsesõrmisele, 
kiirvaliku sisselülitamiseks
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4.1 Ühendus
1. Sisestage linna kood ja telefoninumber, ühenduse teostamiseks vajutage seejärel 

kutsungisõrmisele. 
2. Kasutage tühistussõrmist, eemaldamaks ekslikult sisestatud sümboleid. Kõikide 

sümbolite eemaldamiseks vajutage tühistussõrmisele ja hoidke seda sissevaju-
tatult.

4.2 Kiirvalik
Kiirvaliku häälestamine: Kontaktid – Kiirnumber – Seisund – seadistage SISSELÜL. Või 
VÄLJALÜL.
Kui SIM-kaart on telefoni paigaldatud:
•	 УKiirvalik seisundis SISSELÜL. – vajutage telefoni tagapaneelil sõrmisele SOS 

ja hoidke seda sissevajutatult, valimaks hädaabinumbrit, kui see oli eelnevalt 
seadistatud.

•	 Kiirvalik seisundis VÄLJALÜL.- vajutage telefoni tagapaneelil sõrmisele SOS ja 
hoidke seda sissevajutatult. Telefoni kuvaekraanile ilmub sõnum «Seadistada?». 
Seejärel võite vajutage kinnitussõrmisele, kiirvaliku (hädaabinumbri) sisselülita-
miseks.

•	 Kiirvalik seisundis SISSELÜL. – telefoni kuvaekraanile ilmub sõnum hädaabinumbri 
seadistamiseks, telefon teostab seejärel, pärast seadistamist, antud numbrite ük-
steise järel väljakutsumist. Teostatakse kolm väljakutseringi. Kui eelmine number 
ei vasta, siis teostatakse järgmise numbri väljakutse. Kui Te pole hädaabinumbrit 
eelnevalt seadistanud, siis telefon valib hädaabinumbri 112.

•	 Hädaabinumbrite seadistamisel saadab telefon hoiatussignaali sõnumite ja 
kõnede saamisel.

4. Häälevalik
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•	 Kui kõik hädaabinumbrid olid valitud edutult, siis jääb telefon ühe tunni jooksul 
hädaolukorra seisundisse. Sellisel juhul läheb telefon esimese sissetuleva kõne 
korral tagasi normaalsele töörezhiimile. See tähendab, et  Te peate sissetule-
vate kõnede saamiseks vajutama väljakutsesõrmisele. Kui üks kõnedest jõudis 
hädaabinumbrite valiku ajal adressaadini, siis läheb telefon pärast vastava kõne 
lõppu tagasi tavalisse töörezhiimi.

4.3 SIM-kaart ei ole telefoni paigaldatud
Vajutage telefoni tagapaneelil olevale SOS-sõrmisele ja hoidke seda sissevajutatult, 
teostamaks otsekõnet hädaabitelefonile 112.

4.4 Kõne katkestamine
•	 Vajutage telefoni tagapaneelil olevale SOS-sõrmisele ja hoidke seda 

sissevajutatult, katkestamaks kõnet sissetuleva või väljamineva väljakutse ajal.
•	 SOS sõrmise hoidmine sissevajutatult ükskõik millise töörezhiimi ajal võimaldab 

ooterezhiimile automaatset tagasiminekut. Sõrmise hoidmine sissevajutatult ei 
aktiveeri hädaabifunktsiooni, kui klaviatuur on blokeeritud.

Märkus: Igas riigis, kus võidakse kasutada GSM –võrku, on Teil võimalus kasutada 
hädaabinumbrite kasutamise teenust, kui Te asute antud võrgu levialas (selleks, et 
seda teada saada, kontrollige võrgusignaali indikaatorit telefoni kuvaekraani ülemises 
vasakpoolses osas). Kui Teie võrguteenuse osutaja ei osuta uitühenduse teenust, siis 
ilmub kuvaekraanile sõnum «AINULT HÄDAABIKÕNED». See tähendab, et Te võite 
helistada ainult hädaabinumbritele. Kui Te asute võrgu levialal, siis võite valida 
hädaabinumbri ilma sissepaigaldatud SIM-kaardita.

4. Häälevalik
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4.5 Rahvusvaheline kõne
•	 SVajutage kaks korda sõrmisele «*», selleks, et kuvaekraanile ilmuks sümbol «+». 

Seejärel sisestage vastava riigi kood, linna kood ja telefoninumber. Vajutage 
sõrmisele saada väljuva kutsungi saatmiseks.

•	 Statsionaarsetele telefonidele helistamine: sümbol «+», vastava riigi kood, täielik 
telefoninumber, väljakutse (kutsung).

4.6 Fikseeritud side lisanumbri valimine
•	 Mõningaid fikseeritud side lisanumbreid pole otse võimalik valida. Te peate 

valima kommutaatori numbri, seejärel valima lisanumbri. Sisestage sümbol «P» 
telefonijaama numbri ja lisanumbri vahele, nimetatud telefon valib automaatselt 
lisanumbri. Kasutage sümboli «P» trükkimiseks/sisestamiseks järgmist meetodit: 
vajutage kolm korda sõrmisele «*», kuvaekraanile ilmub sümbol «P».

4.7 Kiirvalik
Kui Te olete juba kiirvaliku numbri seadistanud, siis võite Te ooterezhiimis vajutada 
ja hoida sissevajutatult sõrmiseid «2»st kuni «9»ni, samuti sõrmiseid «#» ja «*», 
teostamaks seadistatud numbri valikut. Sõrmise «1» kestev sissehoidmine kutsub 
välja kõneposti serveri, kui Te olete juba seadistanud kõneposti numbri.

4.8 Kõnede (kutsungite) vastuvõtmine
•	 Vajutage väljakutsesõrmist, vastamaks sissetulevale kutsungile (kõnele).
•	 Kõne ajal võite te teostada järgmisi operatsioone, vajutades kutsungisõrmisele: 

kõnede ümberadresseerimine; heli sisselülitamine/väljalülitamine; käed-
vabad süsteemi sisse-ja väljalülitamine, kontaktide otsimine. Telefon teavitab 
hoiatussignaaliga sissetulnud kõnest. Kui Te vastate uuele kutsungile, siis eelnev 
kutsung jääb ooterezhiimile.

4. Häälevalik
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•	 Vajutage kutsungi lõpetamiseks tühistusnupule/toimingu lõpetusnupule.

4.9 Kutsungi eiramine
Sissetulnud kõne eiramiseks vajutage tühistussõrmisele/toimingu 
lõpetamissõrmisele.

4.10 Konverentsikõned
Antud telefon tugistab konverentsiside seadistust, s.t. tugistab kolmepoolset sidet. 
Nimetatud seadistus nõuab vastavat võrgutugistust. Pöörduge oma võrguoperaatori 
poole nimetatud funktsiooni tugistamiseks.

Konverentsiside: üks kutsung võetakse vastu, teist numbrit kutsutakse välja.

1.  Võtke vastu esimene kõne.
2.  Valige teine number:sisestage kutsutav telefoninumber (või vajutage 

kutsungisõrmisele selleks, et siseneda menüüsse, valige seadistus – sirvimine ning 
kasutage telefoniraamatu kandeid). Kui Te helistate teisele numbrile, siis eelmine 
sissetulnud kõne jääb ooterezhiimile.

3.  Kui Te olete teisele kutsungile vastanud, siis vajutage menüüsse sisenemiseks 
väljakutsesõrmisele (kutsungisõrmisele) ja valige konverentsiside.

Konverentsiside: mõlemad kutsungid on sissetulnud.
Kui kaks konverentsiside poolt on sissetulnud kõned, siis peab Teil olema 
aktiveeritud kutsungi ootelejätmise seadistus, võimaldamaks kahel sissetuleval 
kõnel üheaegselt saabuda.

4. Häälevalik
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1. Võtke vastu esimene kõne.
2. Võtke vastu teine kõne: kui saabub teine sissetulnud kõne, siis ilmub kuvaekraanile 

vastav sõnum (telefon paneb selle kõne liinil automaatselt ooterezhiimile). 
Vajutage kutsungisõrmisele, et teist kõnet vastu võtta.

3. Kui Te olete teise kõne vastu võtnud, siis vajutage menüüsse sisenemiseks 
väljakutsesõrmisele (kutsungisõrmisele) ja valige konverentsiside. Pärast seda 
võite rääkida konverentsiside –rezhiimis.

4.11 Kuulamistugevuse reguleerimine
Te võite kasutada sõrmiseid «+» ja «-», reguleerimaks kõne ajal kuulamistugevust.
Te võite kasutada samuti käed-vabad-süsteemi sõrmist, seadistamaks enda jaoks 
võimalikult mugavamat kuulamistugevuse režiimi.

4. Häälevalik
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Antud funktsioon võimaldab vastu võtta ja saata tekstisõnumeid. Kui ekraanile 
ilmub sümbol  ,siis tähendab see seda, et saabus uus sõnum. Kui nähtavale ilmub 
sümbol ,siis tähendab see seda, et postkast on ülemäära täis ning Te peate mitte-
vajalikud sõnumid eemaldama.

5.1 Sõnumi sisestamine ja edastamine
•  Valige SMS – Uus sõnum, sisenemaks sõnumiredaktorisse.
•  Sisestage sõnumiredaktori lehele sõnum. Pöörake tähelepanu sisestusrezhiimile. 

Vajutage väljakutsesõrmisele, sisenemaks valikumenüüsse ning valimaks, vajaduse 
korral, shablooni, numbrit ja kontakte. 

• Režīmi ümberlülitamiseks vajutage sõrmisele «#» või vajutage kinnitussõrmisele, 
sisenemaks otse valikumenüüsse ja valimaks seal vastavat režiimi. 

•  Sõnumi edastamine (ühele adressaadile): vajutage väljakutsesõrmisele, sisen-
emaks Optsioonid – Saata. Seejärel võite Te vajutada kinnitussõrmisele ja valida 
telefoniraamatu numbri (kasutage sõrmiseid üles ning alla, teostamaks kontak-
tide otsimist telefoniraamatust ning vajutage kinnitussõrmisele numbri valikuks). 
Lõpuks, vajutage sõnumi edastamiseks kutsungisõrmisele.

•	 Sõnumi edastamine (mitmele adressaadile): vajutage väljakutsesõrmisele, sisen-
emaks Optsioonid – Saata paljudele. Pärast sõnumi edastamist võite sisestada va-
hetult jörgneva telefoniraamatu numbri või sisestada uue telefoniraamatu numbri. 
Korrake antud toimingut seni, kuni olete sõnumi edastanud kõikidele adressaa-
tidele. Seejärel vajutage väljumiseks toimingu lõpetamise sõrmisele (tühistussõr-
misele).

•	 Sõnumi säilitamine: Valige funktsioon säilitada, salvestamaks sõnum mobiiltelefoni 
mällu; valige funktsioon säilitada shabloonina, salvestamaks sõnumit shabloonina. 
Kui nähtavale ilmub sõnum: «Sõnumit ei edastatud. Kas saata veel kord või 
mitte?», siis juhul, kui Te valisite variandi «Ei», säilitatakse sõnum automaatselt 
väljaminevate seas.

5. SMS-sõnumid
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5.2 Lugemine ja sõnumile vastamine
•	 Uue sõnumi saabumisel vajutage väljakutsesõrmisele, et kohe sõnumit lugeda.
•	 Väljumiseks vajutage tühistussõrmisele (toimingu lõpetusnupule), kui soovite 

sõnumit hiljem lugeda. Valige Sõnumid-Sissetulnud, et sõnumeid sirvida. 
•	 Vajutage sõrmisele üles või alla, valimaks Teile vajalikku sõnumit. Kuvaekraanile 

ilmub sümbol   , kui Teil on läbilugemata sõnum. Optsioonide menüüsse 
sisenemiseks avatud sõnumi korral vajutage kinnitussõrmisele.

5.3 Sissetulnud ja väljaläinud
Saadud sõnumite säilitamine ja ohjamine:
•	 Sissetulnud ja väljaläinud sõnumid sorteeritakse vastavalt nende laekumise ajale.
•	 Kasutage sõrmiseid üles ja alla, et sõnumeid sirvida, ja vajutage kinnitussõrmisele, 

et sõnumi sisuga tutvuda.
•	 Vajutage kinnitussõrmisele, sisenemaks optsioonide menüüsse:

1. Vastata adressaadi sõnumile.
2. Saata antud sõnum edasi teistele adressaatidele.
3. Eemaldada sõnum.
4. Helistada adressaadile.
5. Eraldada adressaadinumber või tekstisõnumis olevad numbrid ja säilitada need 

telefoniraamatus.

5.4 Shabloonid
Antud telefonis on viis eelnevalt koostatud sõnumishablooni. Te võite koostada uue 
sõnumi, kasutades juba eelnevalt olemasolevat shablooni. Valige Optsioonid-Vali 
shabloon eelnevalt koostatud sõnumishablooni koheseks kasutamiseks. Koostage 
shablooni abiga uus sõnum, minge redigeerimisrezhiimi ja edastage sõnum ette 
nähtud saajale.

5. SMS-sõnumid
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5.5 Hädaabi
Te võite seadistada antud funktsiooni selleks, et telefon edastaks hädaabisõnumi 
hädaabinumbrite valimisel.

5.6 Kõnepost
Kõneposti server on üks võrguteenuste liikidest. Te peate antud teenusega liituma, 
enne selle kasutamist. Kui Te soovite üksikasjalikumat teavet oma kõneposti serveri 
kohta, siis võtke ühendust oma võrguoperaatoriga. Te võite sattuda kõneposti 
serverisse, vajutades ja hoides sissevajutatult sõrmist «1» (kui see on juba varem 
seadistatud kõneposti numbrina). Kui te soovite oma kõneposti numbrit uuesti 
seadistada, siis valige SMS-Kõnepost. Nähtavale ilmub sõnum «Muuta number?», 
vajutage kinnitussõrmisele, sisenemaks redigeerimisnumbri liidesesse, sisestage 
selle kõneposti number, mida te tahaksite kuulata, seejärel vajutage rohelisele 
kinnitussõrmisele.

5.7 Sõnumi eemaldamine
Te võite sõnumi eemaldada, samuti võite eemaldada kõik sõnumid, mis asuvad 
sissetulnud, saadetud sõnumites, mustandites.

5.8 SMS-keskuse number
Te võite seadistada SMS-keskuse numbri, et sõnumeid tavarezhiimis saata ja vastu 
võtta.

5.9 Mälu seisund
Selle funktsiooni abil võite Te kontrollida sõnumite mälu seisundit telefonis või SIM-
kaardi mälu seisundit.

5. SMS-sõnumid
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Telefon registreerib kõik valitud, eiratud ja vastuvõetud kõned. Iga funktsioon 
võimaldab säilitada 20 viimast teelfoninumbrit.

6.1 Sissetulnud kõned
Võimaldab sirvida 20 saabunud kõnest koosnevat nimekirja
•   Valige Kõned – Sissetulnud kõned, sirvimaks kõnede ajalugu; kasutage navi-

gatsioonisõrmiseid üles ja alla.
•   Vajutage kinnitussõrmisele, sisenemaks optsioonide menüüsse

1. Vasta adressaadi sõnumile.
2. Edasta antud sõnum teistele adressaatidele.
3. Eemalda sõnum.
4. Helista adressaadile.
5. Eralda adressaadi number või tekstisõnumis olev number ja säilita neid telefoni-

raamatus.
•   Te võite helistada, vastata, eraldada salvestusi, valida numbrit ja säilitada valitud 

numbrit.

6.2 Valitud numbrid
Võimaldab sirvida 20 valitud numbrist koosnevat nimekirja, funktsioneerib analoog-
selt sissetulnud kõnede sirvimisega.

6.3 Eiratud kõned
Võimaldab sirvida 20 eiratud kõnest koosnevat nimekirja, funktsioneerib analoog-
selt sissetulnud kõnedega sirvimisega.

6. Kutsungite (kõnede) ajalugu
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6.4 Eemalda kõik salvestused
Võimaldab eemaldada kogu valitud, eiratud ja vastuvõetud kõnede ajaloo.

6.5 Kõne kestus
Võimaldab saada üksikasjalikku teavet Teie viimase kõne kestusest, samuti kõikidest 
kõnedest, väljaläinud ja sissetulnud kõnedest. Kõikide salvestuste eemaldamiseks 
valige seadistus Eemaldada kõik salvestused.

6. Kutsungite (kõnede) ajalugu
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Te võite säilitada telefoninumbri ja sellele vastava kontaktinime telefoni mälus, 
samuti SIM-kaardi mälus. Telefoni mälusse salvestatud kontaktinfo muudetakse 
sümboliga    , SIM-kaardile salvestatud kontaktinfo muudetakse sümboliga   .

7.1 Nimekiri
• Valige peamenüüs Kontaktid – Nimekiri, tutvumaks kõikide telefoniraamatu 

salvestustega.
• Sisestage otsitava nime esimene sümbol.
• Süsteem osutab vastavale salvestusele (kirjele). Kursoriga võib liikuda üles ja alla, 

kasutades vastavaid navigatsioonisõrmiseid.

7.2 Kontaktiotsingud
• Valige Kontaktid – Kontaktiotsing, kasutamaks otsingufunktsiooni.
• БSisestage nimi või otsitava telefoninumbri kolm esimest numbrit, seejärel 

vajutage otsinguks kinnitussõrmisele.
• Sisestusmeetodi ümberlülitamiseks vajutage salvestuse otsingu ajal sõrmisele «#».

7.3 Uus kontakt
•   Uue telefoninumbri lisamiseks valige Kontaktid-Uus kontakt
•   Sisestusmeetodi ümberlülitamiseks vajutage numbri lisamise ajal sõrmisele «#»
•   Tulenevalt seadistatud salvestuspositsioonist (Kontaktid –Seadistused - 

Salvestuskoht) säilitatakse lisatud kirjet automaatselt ette antud kohas.

Märkus: Uue kirje säilitamiseks tuleb sisestada telefoninumber.

7. Telefoniraamat
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7.4 Kontakti eemaldamine
Kui Te tahate telefonist või SIM-kaardilt kontaktinfot eemaldada, siis valige 
Kontaktid-Eemalda kontakt – Eemalda või Eemalda kõik. Kui Te valite Eemalda kõik, 
siis peate sellisel juhul valima: kas eemaldada teave SIM-kaardilt või telefoni mälust. 
Informatsiooni ükshaaval eemaldamiseks sisenege telefoniraamatusse ja vajutage 
kinnitussõrmisele, teostamaks üleminekut Optsioonid –Eemalda kontakt.

7.5 Kontakti kopeerimine
Kõikide kontaktandmete kopeerimiseks valige Kontakt-Kopeeri kontakt – 
Telefonimällu. Te võite antud toimingut teostada vastupidises suunas. Te võite 
samuti kontaktinformatsiooni eraldi kopeerida: sisenege telefoniraamatusse ja 
valige kontakt, mida te tahate kopeerida, vajutage kinnitussõrmisele, sisenemaks 
Optsioonid, valige kontakti kopeerimine, seejärel vajutage kinnitussõrmisele. Antud 
optsioon sisaldab informatsiooni kopeerimist telefonist SIM-kaardile ja SIM-kaardilt 
telefonile.

7.6 Hädaabinumber
Te võite lisada 4 hädaabinumbrit, valides Kontakt – Hädaabinumber – Uus. Te võite 
samuti lisatud hädaabinumbreid muuta ja eemaldada, seadistades hädaabinumbrite 
valiku staatuse.

7.7 Kiirvalik
Te võite kindlaks määrata 10 kiirvalikuks ette nähtud numbrit 2st 9ni, «*», «#».  Te 
võite antud numbreid valida, hoides vastavat kiirvaliku numbrit ooterezhiimis. Te 
võite kindlaks määrata kiirvaliku numbrid otse telefoniraamatust, valides Kontaktid-
Kiirvalik. Samuti võite redigeerida, valida ja eemaldada kiirvaliku numbreid.

7. Telefoniraamat
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7.8 Seadistused
•   Säilituskoht: seadistage vaikimisi numbrite säilituskoht: SIM-kaart, telefonimälu
•   Mäluseisund: võimaldab teada saada teavet telefoniraamatu mäluseisundi kohta  

telefoni mälus ja SIM-kaardi mälus

7. Telefoniraamat
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8.1 Vaikne rezhiim
Te võite seadistada telefoni vaiksele rezhiimile, seadistades staatuse vaikne rezhiim. 
Vaikse režīmi valimisel võite te kindlaks määrata vaikse režīmi kestuse, lähtuvalt oma 
soovidest. Antud tähtaja möödumisel lülitub vaikne rezhiim automaatselt üle tava-
rezhiimile. (0-tähtajatu vaikne rezhiim).

8.2 Seadistused
• Helina tüüp. Te võite seadistada sissetulnud kõnede, äratuskella, sõnumiteate ja 

klaviatuuri tooni  jaoks soovitud signaali.
1. Valige helisignaali stiil, mida te soovite kasutada.
2. Sisenege vastavasse signaalide nimekirja.
3. Valige Teile meeldinud signaal, seda mängitakse automaatselt, kui kursor jääb 

sellele pidama (välja arvatud klaviatuuri toonisignaali korral).
Helina valjus. Te võite muuta helinate, sissetulnud kõnede ja hädaabikõnede signaali 
valjust.
1. Valige sobiv kuulamistugevus ja sisenege vastavasse kuulamistugevuse reguleeri-

mise liidesesse.
2.  Reguleerimiseks kasutage navigatsioonisõrmiseid üles/alla või kuulamistugevuse 

sõrmist. Navigatsioonisõrmis üles või «+» suurendavad kuulamistugevust, navi-
gatsioonisõrmis alla või «-» vähendavad kuulamistugevust.

•   Kuvaekraani kontrastsust võib suurendada, kasutades navigatsioonisõrmist üles, 
vähenamiseks – navigatsioonisõrmist alla.

•   Keel: valige oma telefoni keel.
• Kuupäeva ja kellaaja häälestused: selle funktsiooniga võite seadistada kuupäeva ja 

kellaaja, seal hulgas kuupäeva formaadi häälestused.

8. Häälestused 
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8.3 Võrguhäälestused
•   Kutsungi ootus: selles menüüs on võimalik kasutada kontrolli, aktiveerimist ja 

tühistust. 
• Pärast seda, kui Te valite kutsungi oote funktsiooni, siis teie kõne ajal, uue kut-

sungi korral, hakkab Teie telefon signaliseerima teisest sissetulnud kõnest. Te võite 
valida, kas sellele kõnele vastata või mitte. Kui antud funktsioon pole aktiveeritud, 
siis signaal teisest sissetulnud kõnest Teie esimese kõne ajal ei saabu, Teile helistav 
isik kuuleb signaali «kinni».

• Ümberadresseerimine: kui ümberadresseerimine on aktiveeritud, siis sissetulnud 
kõned adresseeritakse ette antud numbritele. On olemas erinevad variandid 
kõnede ümberadresseerimiseks.

1. Kõikide sissetulnud kõnede ümberadresseerimine ette antud numbrile.
2. Kõnede ümberadresseerimine ette antud numbrile, kui mobiiltelefon on kinni.
3. Kõnede ümberadresseerimine ette antud numbrile, kui te ei vasta saabuvatele 

kõnedele.
4. Kõnede ümberadresseerimine ette antud numbrile, kui mobiiltelefon on välja 

lülitatud või ei asu levialas.
5. Tühistada kõik, selleks, et tühistada kõnede ümberadresseerimist, kui te seda 

enam ei vaja.
Ümberadresseerimise menüüs võite kasutada järgmisi käske:
1. Kontroll: kontrollimaks, kas ümberadresseerimise funktsioon on sisselülitatud või 

väljalülitatud.
2. Aktiveerimine: kõnede ümberadresseerimise sisselülitamiseks, peate pärast 

aktiveerimist sisestama telefoninumbrid, millede korral toimub ümberadresseeri-
mine ja need ka säilitada, et oleks võimalik antud funktsiooni hakata kasutama.

3. Tühistus: kõnede ümberadresseerimise tühistamiseks.
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• Keelatud kõned: antud funktsioon sisaldab väljaminevate kõnede keelamist (kõik 
kõned; kõned peale üksikute väljaminevate kõnede), samuti saabuvate kõnede 
keelamist (kõik kõned; sissetulevate kõnede keelamine uitühenduse korral).

1. Väljaminevate kõnede keelamine: keelatud on kõik väljaminevad kõned (välja 
arvatud hädaabikõned).

2. Saabuvate kõnede keelamine: keelatud on kõik saabuvad kõned.
Teenuse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks tuleb sisestada kood. Koodi täpsusta-
miseks pöörduge oma võrguoperaatori poole.
•  Võrgu valik: selle funktsiooniga võite seadistada mobiiltelefoni abil võrgu otsin-

gurezhiimi. Valige automaatotsing või manuaalotsing.

8.4 PIN-kood
Antud funktsiooniga võite seadistada telefoni turvakoodi. Turvakood kaitseb mobi-
iltelefoni sätestamata kasutamise eest ja isikliku informatsiooni kaotsimineku eest, 
kui mobiiltelefon varastati ära või muudel juhtudel. 
• Kui PIN –koodi päring on aktiveeritud. Igal mobiiltelefoni sisselülituskorral peate 

sisestama õige PIN –koodi.
• Kui PIN-koodi päring pole aktiveeritud, siis pole mobiiltelefoni sisselülitamisel vaja  

PIN –koodi sisestada.
• Kui te tahate PIN-koodi muuta, siis peate te kõigepealt sisestama vana koodi, sises-

tama uue koodi, seejärel kinnitama veel kord uue koodi seadistamist.

8. Häälestused 
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8.5 Tehaseseadistused
Te võite taastada tootja poolt seadistatud vaikimisi häälestused. Valige optsioonid, 
mida te tahate taastada ja vajutage kinnitussõrmisele. 
• Häälestuste tühistamine: taastage kõik Seadistuste jaotise funktsioonid 

tehaseseadistuste rezhiimis.
• Tühista kõik: taastage kõik Seadistuste jaotise funktsioonid tehaseseadistuste 

rezhiimis ja puhastage täielikult telefoni mälu.

Märkus: Kell tugistab ainult 24-tunnilist süsteemi.

8. Häälestused 
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9.1 Äratuskell
Mobiiltelefon omab äratuskella funktsiooni. Te võite seadistada äratuskelle signaali 
aja ja signaali ringtooni, lähtuvalt teie soovidest (Häälestused –Seadistused –Kõne 
tüüp – Äratuskella helin).
•  Sisenege äratuskella seadistuse liidesesse. Tähisti peatub tunniväljal. Soovitud aja 

seadistamiseks kasutage navigatsioonisõrmiseid üles/alla. Te võite sisestada ka 
kellaaja klaviatuuril. 

•  Vajutage kinnitussõrmisele. Tähisti läheb automaatselt üle minutite väljale. Soovi-
tud aja seadistamiseks kasutage navigatsioonisõrmiseid üles/alla. Te võite sises-
tada ka kellaaja klaviatuuril. Pärast seda vajutage kinnitussõrmisele.

Märkus: Äratuskell tugistab ainult 24-tunnilist süsteemi.

9.2 Kalkulaator
Telefoni statsionaarne kalkulaator täidab põhilisi aritmeetilisi tehteid (liitmine, lahu-
tamine, korrutamine ja jagamine). Samm- sammu haaval kasutusõpetus:
• Esimese numbri sisestamine: kui kuvaekraanile ilmub 0, sisestage arv, millega te 

tahate teostada aritmeetilist tehet.
• Artitmeetilise tehte sümboli sisestamine: navigatsioonisõrmiste üles/alla abil 

valige operatsioonisümbol «+», «-», «*» või «/», seejärel vajutage kinnitussõrmisele.
• Sisestage järgmine number.
• Lahutamine: Navigatsioonisõrmiste üles/alla abil valige sümbol =, seejärel 

vajutage kinnitussõrmisele.
• Puhastamine: vajutage tühistussõrmisele. Numbrite või aritmeetilise sümboli 

sisestamisel eemaldub ainult üks number või sümbol. Kui kuvaekraanil on 0, siis 
vajutage väljumiseks tühistussõrmisele. Pärast lahutamist, vajutades tühistussõr-
misele, võite puhastada kõik kuvaekraanil oleva.

9. Lisarakendused
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Märkus: Kalkulaator on piiratud täpsusega, seepärast võivad ümardamisel tekkida vead.

9.3 Raadio
Te võite raadiot kuulata nii kõrvaklappidega kui ka ilma. Kui kõrvaklapid ei ole telefo-

niga ühendatud, siis kostab heli mobiiltelefoni kõlarist.
1. Raadio sisselülitamine: lükake raadiosõrmis üles, kui telefon asub ooterezhiimis.
2. Raadio väljalülitamine: lükake raadiosõrmis alla.
3. Raadio häälestamine: lülitage raadio sisse, sisenemaks kuulamislehele, kanali 

valimiseks kasutage navigatsioonisõrmist üles/alla või häälestage kanal vahet-
ult. Vajutage kinnitussõrmisele kursori liigutamiseks, seejärel «*»,alustamaks 
automaatotsingut. Automaatotsingu rezhiimist väljumiseks vajutage tühistus-
sõrmisele. Kuvaekraanile ilmub sõnum leitud kanalitest, samuti küsimus: «Kas 
jätkata otsingut või katkestada?» Vajutage kinnitussõrmisele otsingu jätkamiseks 
või tühistussõrmisele, et minna tagasi raadioaknasse (kui te lähete raadioaknasse 
tagasi, siis vajutage otsingu jätkamiseks veel kord «*»).

4. Kuulamise katkestamiseks vajutage tühistussõrmisele, kuid see ei vii teid raadio-
aknast välja. Kuulamise jätkamiseks vajutage tühistussõrmisele. 

5. Klaviatuuri blokeerimiseks vajutage sõrmisele «#» ja hoidke seda sissevajutatult, 
samuti tehke seda klaviatuuri lahtiblokeerimiseks.

6. Raadio kuulamistugevuse reguleerimiseks kasutage kuulamistugevuse sõrmist.
7. Ühendatud kõrvaklappide korral. Vajutage kuulamistugevuse sõrmisele «+» ja 

hoidke seda sissevajutatult, kuulamaks raadiot kõlarite kaudu, vajutage kuulamis-
tugevuse sõrmisele «-» ja hoidke seda sissevajutatult, kuulamaks raadiot kõrvak-
lappide kaudu.

Märkus: heli kvaliteet sõltub raadiosignaali tugevusest Teie asukohas.

9. Lisarakendused
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10.1 Tähtede sisestamise viisid
Tähtede sisestamiseks kasutatakse suuri ja väikeseid tähti.
• Tähed sisestatakse numbrisõrmiste vajutamisega (2st 9ni), milledele on omistatud 

ka vastavad tähesümbolid. Selleks, et ilmuks antud sõrmisel olev esimene täht, 
vajutage üks kord sõrmisele, seejärel vajutage kaks korda antud sõrmisel oleva 
järgmise tähe ilmumiseks.

• Vajutage sõrmisele 1 tavaliste sümbolite sisestamiseks; vajutage sõrmisele 0, 
sisestamaks numbrit 0 või tühikut, kasutades tähtede sisestusrezhiimi. Kasutades 
numbrit 0 pole võimalik sisestada tühikut, kasutades intellektuaalse teksti sisesta-
mise režiimi.

10.2 Numbrite sisestamise viisid
Kui sisestusviisi ikoon näitab «123», siis tähendab see seda, et Te võite sisestada 
numbreid kuvaekraanile, kasutades numbrisõrmiseid.

10.3 Kirjavahemärkide sisestusviisid
Vajutage sõrmisele «*», sisenemaks kirjavahemärkide nimistusse lühisõnumite 
koostamise rezhiimis. Te võite liigutada kursorit üles/alla/vasakule/paremale, ka-
sutades sõrmiseid «2», «8», «4» ja «6». Vajutage sõrmisele «5» või kinnitussõrmisele, 
valimaks sobivat kirjavahemärki.

10. Sisestuse parameetrid
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Raadiosageduste toime ja SAR

ANTUD SEADE VASTAB RAADIOLAINETE TOIMET SÄTESTAVAILE RAHVUS-
VAHELISTELE NORMIDELE

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja raadiovastuvõtja. Telefon on välja töötatud ja 
valmistatud ilma et oleks eiratud lubatud raadiosageduste (RS) toimet sätestavat 
rahvusvahelist normatiivi (ICNIRP). Antud normid on üldnormatiivide koostisosaks 
ja sätestavad lubatud raadiosageduste võimsused kogu elanikkonna jaoks. 
Nimetatud normatiivid on välja töötatud sõltumatute teaduslike organisatsioonide 
poolt, tuginedes teaduslike uuringute tulemuste hoolikale tundmaõppimisele ja 
kontrollile. Antud normatiivid on välja töötatud arvestatava varuga, need tagavad 
kõikide isikute turvalisuse, sõltumata vanusest ja tervislikust seisundist. 

Raadiosageduste toime standardi tähistamiseks kasutatakse mobiiltelefoni jaoks 
sellist mõõtühikut nagu raadiolaine kiirguse spetsiifilist neeldumismäära (SAR-
Specific Absorption Rate, mobiiltelefoni kasutamise käigus kehasse neelduva 
raadiosagedusliku energia mõõtühik). Selle piirmäär on rahvusvaheliste 
standarditega sätestatult 2,0 W/kg*. SAR kontrolltestid viiakse läbi, lähtudes 
antud seadme kasutamise standardtingimustest ja maksimaalse võimsusega 
edastusrezhiimis. Seade võib töötada erinevate võimsustega, sõltuvalt baasjaamani 
jäävast kaugusest. Mida lähemal baasjaamale te asute, seda väiksem on antud 
seadme väljundvõimsus. Võimsuse tase on testitud kõikides sagedusvahemikes. 

Kuigi SAR määratakse kindlaks maksimaalselt lubatud võimsustasemel, võib seadme 
tegelik SAR tase olla maksimaalsest väiksem. Lubatud SAR taseme näitajad võivad 
varieeruda, sõltuvalt kohalikust seadusandlusest ja kontrolltestide suhtes esitatud 
nõudmistest.   
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 *SAR normatiiv mobiilside seadme jaoks, enamasti 2W/kg. Antud normid on välja 
töötatud varuga, tagamaks tarbijate lisaturvalisust. Lubatud SAR taseme näitajad võivad 
varieeruda, sõltuvalt kohalikust seadusandlusest ja kasutatavatest sagedusvahemikest.

Kõige rohkem fikseeritud SAR näitaja antud mobiiltelefoni mudeli jaoks on 0.873mW/g.


