
Uključivanje Opis tipki i priključaka 
4. Pažljivo vratite nosač

TF/SIM kartica u utor
uređaja.
VAŽNO: Nemojte
gurati nosač kartica
velikom silom. Nosač
mora ući u utor
telefona lagano! Utor za TF/SIM 

kartice 

Tipke za ugađanje 
jačine zvuka  +/- 

Tipka za 
Uklj./Isklj. 

2. Izvucite nosač
TF/SIM  kartica

5. Vratite i dobro zatvorite 
gumenu zaštitu utora

USB priključak 

Slušalica 
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6. Punjenje 12 sati
Preporuka: Prije početka
uporabe, preporuka je da
potpuno napunite bateriju.
Priključite telefon na
punjač i punite ga
minimalno 12h 

1. Otvorite gumenu zaštitu
utora za TF/SIM kartice

3. Umetnite TF/ nano SIM
kartice (utor za SIM2 karticu
istovremeno se koristi kao
ulaz za TF karticu. Nije
moguće istovremeno umeta-
nje SIM2 i TF kartice)
VAŽNO: Kontakti kartice
moraju biti okrenuti prema dolje!
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Uključivanje Opis tastera i priključaka 

1. Otvorite gumenu zaštitu
priključka za TF/SIM kartice 

4. Vratite nosač TF/SIM
kartica u priključak
uređaja
VAŽNO: Nemojte da
gurate nosač kartica
velikom silom. Nosač
mora da uđe u utor
telefona lagano!

Priključak za 
TF/SIM kartice 

Taster za 
podešavanje jačine 
zvuka  +/- 

Taster za 
Uklj./Isklj. 

2. Izvucite nosač
TF/SIM  kartica

5. Vratite i dobro zatvorite 
gumenu zaštitu
priključka

3. Stavite TF/nano SIM karticu
(priključak za SIM2 karticu
istovremeno se koristi kao
ulaz za TF karticu. Nije
moguće istovremeno
stavljanje SIM2 i TF kartice)
VAŽNO: Kontakti kartice
gledaju prema dole!

USB priključak 

Slušalica 
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6. Punjenje 12 sati
Preporuka: Pre početka
upotrebe, preporuka je
da potpuno napunite
bateriju. Priključite
telefon na punjač i punite 
ga minimalno 12h 
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Вклучување Опис на копчињата и 
приклучоците 4. Вратете го носачот на

TF/SIM картичката во
слотот на уредот
ВАЖНО: Не притисни
носителот на
картичка со голема
сила. Hосачот за
картичката мора да
влезе во лежиштето
на телефонот малку!

Слот за TF/SIM 
картичка 

Копче за 
прилагодувае на 
нивото на звук  +/- 

Копче за Вкл. / 
Искл. 

2. Извлечете го
носачот за TF/SIM
картичката

5. Вратете и добро
затворете ја гумената 
заштита на слотот

USB Слот 

Слушалки 

www.vivax.com 

6. Полнење 12 саати
Препорака: Пред почеток
со користење, препорака 
е потполно да ја
наполните батеријата.
Приклучете го телефнот
на полнач и полнете го
минимално 12 h. 

1. Отворете ја гумената
заштота на слотот за
TF/SIM картичката

3. Вметнете TF/ nano SIM
картичка (слот за SIM2
картичката истовремено се
користи како влез за TF
картичката. Не е можно
истовремено вметнување на
СИМ2 и TF картичката)
ВАЖНО: Картички за контакт свртени
надолу!

 
HR 
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Fillimi Përshkrimi i butonave dhe 
porteve 

1. Hapni mbrojtjësen e
gomës në vendin e
caktuar për TF/SIM kartelë 

4. Ktheni mbajtësin e
kartës TF/SIM në pajisje
KUJDES: Mos e shtyjë
kartë transportuesin
me forcë të madhe.
Transportuesi duhet të
hyjë në slot e telefonit
pak më!

Vendi për TF/SIM 
kartë 

 

Butonat për 
rregullimin e volumit 
+/- 
Butonat për On/Off 

2. Të tërhiqet mbajtësi
për TF/SIM kartë

5. Rivendoseni mbrojtësen 
e gomës dhe mbylleni
mirë vendin e caktuar

3. Vendosni TF/nano SIM
kartën (vendi i caktuar për
kartën SIM2 në të njëjtën
kohë përdoret për kartën TF.
Nuk është e mundur në të
njëjtën kohë të vendosen
SIM2 dhe TF kartës).
Kartat Kontakti: E RËNDËSISHME
duhet të jenë të kthyera nga poshtë!

USB Slot 

Dëgjuesi 
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6. Karikimi 12 orë
Rekomandim: Para fillimit
të përdorimit, është e
rekomanduar të karikoni
baterinë plotësisht.
Lidheni telefonin me
karikuesin dhe karikoni
atë për minimum 12 orë 
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Quick Power On Keypad Description 
4. Insert the TF/SIM card

holder.
IMPORTANT: Do not
push the card holder
with a big force. The
bracket has to enter
the telephone slot
slightly! TF/SIM card slot 

Volume buttons 
+/- 
 
Power On/Off 
buttons 

2. Pull out the TF/SIM
card holder

5. Close the TF/SIM card
cover

USB Slot 

Earphone 
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6. Charge 12 hours
Suggestion: charge for
12 hours for the first
using. 

1. Open the TF/SIM card
cover

3. Inset the TF/ nano SIM
card (the SIM2 card slot
also is available for TF card,
but you can’t insert nano
SIM2 and TF Card in the
same time!).
IMPORTANT: The card's
contacts orientation is face down!
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