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Wybrana opcja

Tryb połączony

Zaszyfrowane

Mikrofon włączony

Objętość

Wyciszenie

Widok od spodu

1 Port kabl

2 Złącze za

3 Port USB
Unit. Łąc
Uwaga: U
koralik fe
przewodu

4 Złącze do
przewodo

5 Port kabl
Łączy dw
trybie po
 na wyświetlaczu telefonu

inii i połączeń

Połączenie zawieszone
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Przyciski telefonu
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