
SOS SOS

Gdy telefon
jest w trybie
alarmowym,
automatycznie
nawiąże próbę
połączenia
z wprowadzonymi
kontaktami.

Dane użytkownika

Rysiek
555 251 331

Tył urządzenia.

Przesuń do góry,
by włączyć tryb SOS.

Latarka

Bok urządzenia.

Przesuń w górę
lub w dół, by włączyć
lub wyłączyć latarkę.

Bok urządzenia.

www.navroad.com

NEXO iZi by NavRoad
Jamicon Spółka Jawna
Producent marki NEXO by NavRoad

Dotknij, by wejść
w listę odtwarzania.

Dotknij, by edytować.
Możesz tworzyć swoje
ulubione kolekcje.

Muzyka

Muzyka

Małgośka
Maryla Rodowicz

Dary losu
Ryszard Rynkowski

Parostatek
Krzysztof Krawczyk

Po włączeniu
tej opcji nikt obcy
się do Ciebie
nie dodzwoni. Tryb „Nie

przeszkadzać”.

Tryb kontekstowy.

Dotknij,
by dopasować
wzór.

Ustawienia

Dotknij, by posłuchać
audycji.

Radio

Zmiana częstotliwości.

Stop

Dotknij, by zachować
ulubioną stację.

Notatki głosowe

Utwórz nową notatkę.

Nowa

Dotknij, by rozpocząć nagrywanie.
Dotknij „Zakończ” by zakończyć.

Dotknij nagranej
zawartości,
by ją odsłuchać.

Nowy

Nagranie.lww

Anuluj Zapisz

Naciśnij raz,
by zablokować
ekran.

Przesuń palcem
w górę ekranu,
by odblokować.

Przytrzymaj,
by wyłączyć.

Łatwy w użyciu

Przesuń palcem
w górę ekranu,
by odblokować.

P

Naciśnij raz,
by zablokować
ekran.

rzytrzymaj,
by wyłączyć.

Naciśnij raz,
by zablokować
ekran.

Przytrzymaj,

Przewijaj palcem
w lewo i prawo,
by zmienić stronę,
dotknij by wybrać.

P
w lewo i prawo,
by zmienić stronę,
dotknij by wybrać.

Dodaj kontaktodaj kontakt

Kontakty

Dotknij głowy,
by zmienić zdjęcie.

Dotknij,
by zadzwonić.

Dotknij,
by się rozłączyć.

Ostatnie kontakty

Zadzwoń
Wyślij SMS

Rysiek 555 251 331

Zadzwoń
Wyślij SMS

Rysiek 555 251 331

Wnusio

Dodaj

Dotknij głowy
dodanego
kontaktu.

Możesz zadzwonić
lub wysłać
wiadomość.

Dotknij, by dodać.

Wnusio

Dodaj

Dotknij głowy
dodanego
kontaktu.

Szybki dostęp

Przeciągnij górną
belkę w dół,
by dostać się
do menu skrótów.

rzeciągnij górną

Optymalizator

JASNOŚĆ

BLUETOOTH PROFILE AUDIO

WI-FI DANE KOM.

Nagrywanie

Dotknij historii połączeń,
by sprawdzić nagraną
zawartość.

Dotykając możesz
nagrać rozmowę.

Szybki przewodnik

Dotknij, by wprowadzić
numer odbiorcy.

Utwórz nową
wiadomość.

Wiadomości

Dotknij,
by dodać
załącznik.

Dodaj kontakt

Select 0

Wszystkie Kolekcja Usuń

Nowa


