ZER Z300

Τοποθέτηση Καρτών SIM και Μνήμης
Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας όπως φαίνεται στην εικόνα
2. Αφαιρέστε την μπαταρία.

Διάταξη συσκευής

Εικόνα 1

Οδηγίες
Χρήσης

Αριθμός
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Λειτουργία
Πληκτρολόγιο
Πλήκτρο On/Off - Τερματισμός κλήσης
Κεντρικό πλήκτρο επιλογής
Δεξί πλήκτρο επιλογής
Ακουστικό
Φακός
Αριστερό πλήκτρο επιλογής
Πλήκτρο πλοήγησης
Πλήκτρο κλήσης
Υποδοχή ακουστικών
Υποδοχή USB / Υποδοχή φόρτισης
Μικρόφωνο
Ηχείο
Κάμερα

Εικόνα 2
Τοποθέτηση καρτών SIM
Τοποθετήστε τις κάρτες SIM1 και SIM2 συρταρωτά στις
αντίστοιχες υποδοχές όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Ανασηκώστε
την ασφάλεια στην υποδοχή της SIM3 τραβόντας την ελαφρά
δεξιά, τοποθετήστε την 3η SIM όπως φαίνεται στην εικόνα 3,
κλείστε την ασφάλεια τραβόντας ελαφρά αριστερά
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης micro SD
Ανασηκώστε την ασφάλεια στην υποδοχή της κάρτας μνήμης
τραβόντας την ελαφρά αριστερά, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης
όπως φαίνεται στην εικόνα 3, κλείστε την ασφάλεια τραβόντας
ελαφρά δεξιά.

Εικόνα 3
Φόρτιση μπαταρίας
Συνδέστε τον φορτιστή στην υποδοχή φόρτισης όπως φαίνεται
στην εικόνα 4. Η πρώτη φόρτιση της μπαταρίας γίνεται για
περίπου 6 ώρες. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να φορτίζετε την
μπαταρία για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και μπορείτε να
χρησιμοποιείτε την συσκευή κατά την διάρκεια της φόρτισης. Αν η
μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να
περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη
φόρτισης της μπαταρίας.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής
Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή σας πιέστε παρατεταμένα το
πλήκτρο On/Off μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Στη συνέχεια
εισάγετε τον μυστικό αριθμό PIN της SIM1 και πατήστε ΟΚ
(αριστερό ή κεντρικό πλήκτρο επιλογής) μετά της SIM2 και
πατήστε ΟΚ και τέλος της SIM3 και πατήστε ΟΚ.
Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή πιέστε παρατεταμένα το
πλήκτρο On/Off μέχρι να απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Κλείδωμα πληκτρολογίου
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και αμέσως μετά το "*".
Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου
Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και αμέσως μετά το "*".
Ένταση ήχου
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης. Πιέστε πάνω για αύξηση της έντασης και κάτω για μείωση
της έντασης. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου όταν ακούτε
ένα αρχείο ήχου πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω για να
μειώσετε την ένταση και πάνω για να την αυξήσετε.
Λειτουργία σίγασης
Για να ενεργοποιήσετε την σίγαση, κατά την διάρκεια εισερχόμενης
κλήσης, πιέστε το δεξί πλήκτρο επιλογής.
Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο "#" μέχρι να εμφανιστεί στο
πάνω μέρος της οθόνης το εικονίδιο
για να ενεργοποιήσετε το
προφίλ σίγαση. Πιέστε παρατεταμένα για δεύτερη φορά το
πλήκτρο "#" μέχρι να εμφανιστεί στο πάνω μέρος της οθόνης το
εικονίδιο

για να ενεργοποιήσετε το γενικό προφίλ.

Πραγματοποίηση κλήσης
Σχηματίστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε χρησιμοποιώντας
το πληκτρολόγιο και στην συνέχεια
 Πιέστε το πλήκτρο κλήσης
 Επιλέξτε με το πλήκτρο πλοήγησης SIM1 ή SIM2
 Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής για να κάνετε κλήση.
Κατα την διάρκεια κλήσης πατήστε το αριστερό πλήκτρο
επιλογής για να θέσετε σε λειτουργία την ανοιχτή ακρόαση,
πατήστε ξανά το δεξί πλήκτρο επιλογής για να
απενεργοποιήσετε την ανοιχτή ακρόαση.
Εικόνα 4

Λειτουργία καρτών SIM
Επιλέξτε Μενού → Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις τριπλής SIM → OK
και επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να είναι ενεργή.
Φακός
Για να ενεργοποιήσετε τον φακό κρατήστε πατημένο το «0» μέχρι
να ανάψει ο φακός. Για να απενεργοποιήσετε το φακό κρατήστε
πατημένο το «0» μέχρι ο φακός να σβήσει.
Ραδιόφωνο
Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω για να ανοίξει η εφαρμογή
ραδιόφωνο.
Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε /
απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης δεξιά ή αριστερά για να αλλάξετε
συχνότητα.
Πιέστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις.
Πιέστε το πλήκτρο πλοήγησης κάτω για να μειώσετε την ένταση
ήχου ή επάνω για να την αυξήσετε.
Δεν επιτρέπεται η χσρήση αποσπάσματος, η αναπαραγωγή, η
μετάφραση ή η χρήση μέρους του παρόντος εγγράφου, με
οιαδήποτε μορφή ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της ZΕR.
Το παρόν εγχειρίδιο δημοσιεύεται από την ZER.
Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τροποποιήσεις σε
σφάλματα εκτύπωσης ή να ενημερώνουμε τις προδιαγραφές χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζουμε την ακρίβεια του
περιεχομένου, ωστόσο, όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι
συστάσεις του παρόντος εγχειριδίου δεν συνιστούν εγγύηση
κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή.

Όλα τα προϊόντα με αυτή τη σήμανση
συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/96/ΕΚ.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα θα
πρέπει να απορρίπτονται μόνο στις ειδικά
σχεδιασμένες εγκαταστάσεις συλλογής που
καθορίζει το κράτος ή οι τοπικοί φορείς ή ανεξάρτητοι οργανισμοί.
Η σωστή απόρριψη των παλιών σας συσκευών βοηθά στην
αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών και βλαβερών συνεπειών για το
περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.
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