Käyttöopas

FI

Hyvä asiakas,
Kiitos, kun valitsit Bea-fon C240-puhelimen.
Tämä käyttöopas sisältää yleisiä tietoja
laitteesta ja sen käytöstä.

Huomaa:






Puhelimen käyttöturvallisuuden varmistamiseksi
tulee käyttää vain puhelimen valmistajan
hyväksymiä
lisävarusteita.
Tämän
ohjeen
noudattamatta jättäminen vaikuttaa takuuehtoihin.
Mikäli tässä käyttöoppaassa kuvatut näytöt eivät
vastaa puhelimesi todellista toimintaa, käytä
varsinaisen puhelimesi näyttöjä. Pidätämme
itsellämme oikeuden tehdä muutoksia puhelimen
mekanismeihin ilman ennakkoilmoitusta.
Tähän käyttöoppaaseen voidaan tehdä muutoksia
ilman ennakkoilmoitusta.

Turvallisuus
Hätäpuhelut
Voit missä tahansa maassa soittaa hätänumeroon 112
(tai muihin hätänumeroihin).
Huomaa:
Matkapuhelinverkon luonteesta johtuen hätäpuhelun
onnistumista ei voida taata.
Oman turvallisuutesi vuoksi



Käännä puhelin pois päältä ollessasi sairaalassa
tai lentokoneessa. Noudata kaikkia rajoituksia.
Langattomat
laitteet
voivat
vaikuttaa
lääketieteellisiin laitteisiin ja aiheuttaa häiriöitä
lentokoneessa.












Eräät lääkinnälliset laitteet, kuten kuulokojeet tai
tahdistimet, voivat olla herkkiä ulkopuolisille
radiotaajuuspäästöille.
Neuvottele
laitteen
valmistajan tai lääkärisi kanssa ennen puhelimen
käyttöä lääkinnällisten laitteiden läheisyydessä.
Kiinnitä
huomiota
erityisesti
soittoäänen
voimakkuuden ja värinän asetuksiin, mikäli sinulla
on sydänsairaus.
Noudata kaikkia varoituskylttejä ja muita ohjeita
räjähdysalttiissa
ympäristöissä,
kuten
huoltoasemilla, polttoaine- tai kemikaalikuljetusten
yhteydessä tai niiden varastotiloissa.
Puhelimesi
lähettää
radioaaltoja
myös
valmiustilassa. Käännä puhelin pois päältä, mikäli
näin neuvotaan.
Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä. Älä
käytä puhelinta ajaessasi. Mikäli mahdollista, käytä
kaiutintoimintoa, jolloin voit keskittyä täysin
ajamiseen ja tiehen. Aja tieltä sivuun ja pysäköi
auto ennen puhelun soittamista tai puheluun
vastaamista, mikäli ajo-olosuhteet niin edellyttävät.
Mikäli puhelimesi hukkuu tai varastetaan, pyydä
välittömästi operaattoriasi estämään SIM-kortin
käyttö.
Ottaessasi yhteyttä operaattoriisi he tarvitsevat
IMEI-numerosi. Se on painettu puhelimesi
takapuolelle (löydät sen irrottamalla akun). Voit
myös soittaa numeroon *#06# saadaksesi selville
IMEI-numerosi. Merkitse numero muistiin ja säilytä
se myöhempää tarvetta varten.







Suojaa puhelin väärinkäytöltä lukitsemalla SIMkorttisi ja puhelimesi ja vaihda salasana
tarvittaessa.
Älä poista akkua ennen kuin olet kääntänyt
puhelimen
pois
päältä.
Tämän
ohjeen
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
tietojen menetyksen.
Kun poistut ajoneuvostasi, ota puhelin mukaasi tai
aseta
se
hansikaslokeroon
varkauden
välttämiseksi.
Pidä puhelin, akku ja laturi poissa lasten ulottuvilta.

Puhelimen käyttöä koskevia huomautuksia












Älä pidä puhelinta magneettisten korttien tai
muiden magneettisten esineiden läheisyydessä.
Puhelimen magneettinen kenttä saattaa pyyhkiä
levykkeelle, pre-paid-kortille tai luottokortille
tallennetut tiedot.
Puhelimen käyttö lankapuhelimen, televisioiden,
radioiden tai toimistolaitteiden läheisyydessä
saattaa aiheuttaa häiriöitä ja vaikuttaa puhelimen
toimintaan.
Pidä puhelin kuivana, sillä kaikki nesteet voivat
syövyttää laitteen virtapiiriä.
Pidä puhelin poissa äärilämpötiloista.
Pidä puhelin poissa kuumista paikoista, joissa
lämpötila voi nousta yli 60 °C:n, kuten autojen
kojelaudoilla,
ikkunalaudoilla
tai
palavien
savukkeiden läheisyydessä.
Älä maalaa puhelinta.
Älä pudota, purista tai ravista puhelinta
voimakkaasti.









Älä pura puhelinta tai tee siihen muutoksia. Tämä
voi vahingoittaa puhelinta, aiheuttaa vuodon tai
rikkoa sen virtapiirit.
Puhdista puhelin käyttämällä kosteaa tai
antistaattista liinaa. Älä käytä puhelimen
puhdistamiseen alkoholia, tinneriä, bentseeniä tai
muita kemikaaleja tai hankaavia puhdistusaineita.
Puhelin kuumenee normaalin käytön aikana sekä
akkua ladattaessa.
Älä säilytä puhelinta pitkiä aikoja ilman akkua tai
kun akku on tyhjä. Se saattaa aiheuttaa tietojen
menetyksen.
Puhelimen metalliosat saattavat ärsyttää ihoasi
terveydentilastasi riippuen.
Älä laita puhelinta housujen takataskuun.
Puhelimen päälle istuminen saattaa vaurioittaa
sitä. Älä laita puhelinta ostoslaukun pohjalle.
Saatat murskata sen.

Akun käyttöä koskevia huomautuksia




Älä pura akkua tai tee siihen muutoksia, sillä tämä
saattaa aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen,
tulipalon tai räjähdyksen.
Akkujen hävittäminen polttamalla voi aiheuttaa
tulopalon tai räjähdyksen. Vanhat akut tulee
palauttaa jälleenmyyjälle tai hävittää paikallisten
säädösten mukaisesti. Älä hävitä akkuja
kotitalousjätteen mukana.















Älä oikosulje akkuja johdoilla, neuloilla tai muilla
metalliesineillä tai säilytä akkuja yhdessä
kaulakorujen tai muiden metalliesineiden kanssa,
sillä tämä voi aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen,
tulipalon tai räjähdyksen.
Akkunesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa
silmävamman. Mikäli akkunestettä joutuu silmiin,
älä hankaa silmiäsi. Huuhtele silmiä kunnolla
runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkärinhoitoon.
Iholle
päässyt
akkuneste
voi
aiheuttaa
palovammoja. Huuhtele ihoa runsaalla vedellä ja
hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon.
Älä koskaan laita akkuja suuhusi. Akkuneste voi
olla myrkyllistä.
Lopeta akun käyttö, mikäli huomaat sen
kuumenevan tai muuttavan väriään tai muotoaan
epänormaalilla tavalla käytön, latauksen tai
säilytyksen aikana.
Pidä akut aina kuivina.
Älä käytä tai säilytä akkuja lähellä lämmönlähteitä
tai muissa korkean lämpötilan paikoissa, sillä se
voi aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon
tai räjähdyksen. Säilytä akku viileässä tilassa,
jossa on hyvä ilmanvaihto, äläkä altista akkua
suoralle auringonvalolle.
Akkua ei tule ladata yli 24 tunnin ajan.
Akku voidaan ladata ja lataus purkaa satoja
kertoja, mutta lopulta akku kuluu loppuun.
Jokainen latauskerta lyhentää akun käyttöikää.



Akut tulee vaihtaa vain puhelimen valmistajan
hyväksymiin akkuihin. Takuu ei kata epäsopivien
akkujen käytöstä aiheutuneita vaurioita.

Liikenneturvallisuus







Älä käytä puhelinta ajaessasi. Kiinnitä koko
huomiosi aina ajamiseen ja tiehen. Aja tien sivuun
ja pysähdy, kun käytät puhelinta. Noudata aina
liikennesääntöjä.
Langattoman
puhelimen
lähettämät
RF
(radiotaajuus) -signaalit eivät tavallisesti vaikuta
ajoneuvon sähköisiin järjestelmiin. Jos kuitenkin
epäilet mahdollisen vian aiheutuvan puhelimen
radiosignaaleista,
ota
yhteys
autosi
jälleenmyyjään. Älä käytä autoasi ennen kuin
pätevä asentaja on korjannut ongelman.
Sammuta puhelimesi huoltoasemilla tai muissa
paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttö on
kielletty. Älä säilytä tai kuljeta puhelinta syttyvien tai
räjähdysvaarallisten aineiden kanssa, sillä laitteen
sisäiset kipinät voivat aiheuttaa tulipalon.

Lentoturvallisuus





Kytke puhelin pois päältä ollessasi lentokoneessa.
Puhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa
turvallisuuden, ja se voi rikkoa voimassa olevia
lakeja. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi
johtaa
rikossyytteeseen
tai
GSMverkkopalvelun palvelunestoon.
Ota hätätilanteessa yhteys koneen miehistöön.

Varmennetiedot (SAR):
Bea-fon Mobile GmbH vakuuttaa, että tämä
puhelinmalli täyttää EU(1999/5/EC):n radioaalloille
altistumista koskevat vaatimukset.
SAR-raja
(ominaisabsorptionopeus)
on
2,0
wattia/kilogramma
laskettuna
keskimäärin
10 gramman kudosmassaa kohti, ja tämän
matkapuhelintyypin testattu arvo on 0,546 W/kg, joka
on eurooppalaisen normin EN 62209-1 mukainen.
SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten säädösten ja
verkon taajuusalueen mukaan
Saat
meiltä
jäljennöksen
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta milloin tahansa
pyytämällä (s-posti: info@beafon.com)

Puhelin

1

2

Valikkonäppäin, vasen
Tällä näppäimellä pääset siirtymään
oletusnäytöstä päävalikkoon ja avaa
näppäimistön.
Vihreä valintanäppäin
Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen.
Oletusnäytössä: hakee viime puhelujen
luettelon

3

4

5

6

7

8

*-näppäin
Painamalla tätä näppäintä oletusnäytössä
pääset seuraaviin symboleihin: */+.
Kirjoitustilassa: lisää symboli
Suuntanäppäin (4 suuntaa)
Näillä suuntanäppäimillä pääsee useimmin
käytettyihin toimintoihin oletusvalikosta.
Päävalikossa näitä näppäimiä käytetään
selaamiseen.
Valikkonäppäin, oikea
Oletusnäytössä näppäimellä saa esiin
puhelinluettelon
Punainen näppäin
Kytkee puhelimen päälle tai pois päältä (pidä
painettuna) sekä lopettaa puhelun ja
avaa/sulkee nääpäimistön.
OK-näppäin
Oletusnäytössä näppäimellä saa esiin
päävalikon; pitkään painamalla taskulamppu
syttyy/sammuu.
Valikkotilassa näppäimellä voi valita valikoita
tai vahvistaa valinnan.
*-näppäin
Valmiustilassa näppäintä pitkään painamalla
voi vaihdella äänettömän tilan, värinän ja
normaalin tilan välillä.
Kirjoitustila: vaihda syöttötapa.

Symbolien kuvaukset
Symboli

Kuvaus
Vastaanoton voimakkuus:
Pystysuora
palkki
osoittaa
verkkoyhteyden voimakkuuden (SIM1
ja SIM2).Kirjain G tarkoittaa GPRSyhteyttä
Uudet viestit
Symboli näkyy, jos olet saanut uuden
viestin.
SIM-kortilla on lukematon viesti. Tämä
symboli vilkkuu, kun saapuneetkansio on täynnä. Sinun tulee poistaa
joitakin viestejä, ennen kuin voit
vastaanottaa uusia viestejä.
Nappikuulokkeet/kuulokemikrofoni
Tämä symboli näkyy silloin, kun
kuulokkeet ovat kytkettyinä.
Vastaamattomat puhelut
Tämä symboli näkyy, kun et ole
vastannut puheluun.
Puhelun siirto
Tämä symboli näkyy, jos kaikki
puhelut on siirretty.

Soittosignaali
Äänetön tila
Värinä

R

Herätys
Tämä symboli näkyy, kun herätys on
päällä.
Roaming
Tämä symboli näkyy, kun SIM-kortti
on vieraassa verkossa (myös
virtuaaliverkkojen operaattorit).
Huomaa: Puhelimen käyttö ulkomailla
voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
Bluetooth
Tämä symboli näkyy, kun Bluetooth
on kytketty päälle.
Akun merkkivalo
Akun tila

Sim korttien asettaminen
Puhelimen täytyy olla sammutettuna eikä se saa olla
kytkettynä laturiin.
Irroita takakansi vetämällä kynnellä lovesta, joka
sijaitsee kuoren oikeassa alakulmassa.

3 korttipaikaa on käytössä: 1 Micro SD kortti. (max
16GB) ja 2 sim- korttia, katso kuvaa.
Varovasti laita Sim kortti SIm kortti paikkaan.Varmista
että kortin kulllanväriset kontaktit ovat alaspäin ja
viistetty kulma on oikella.

Micro SD kortin asentaminen
Liuuta Micro sd kortti varovasti Micro sd korttipaikkaan.
Puhelin tukee microSD™ ja microSDHC™
muistikortteja 16 gb:n asti

Akun lataaminen
1. Liitä laturi latausliittimeen, joka on puhelimen
oikealla puolella.
2. Yhdistä laturi sitten pistorasiaan.
3. Jos puhelin on ladattaessa päällä, akun merkkivalo
alkaa nousta.
4. Akku on täyteen ladattu, kun akun merkkivalo ei
enää liiku ylöspäin.
5. Irrota laturi sähköverkosta ja laitteesta, kun sitä ei
enää tarvita.
Huomaa: Akun ensimmäinen lataus kestää vähintään
12 tuntia. Latauksen aikana puhelin ja laturi
kuumenevat. Tämä on täysin normaalia.

Puhelimen
päältä:

kytkeminen

päälle/pois

1. Kytke puhelin päälle painamalla punaista
näppäintä
ja
pitämällä
sitä
painettuna
1-2 sekuntia.
2. Jos PIN-koodi on käytössä, puhelin pyytää nyt PINkoodia. Anna se ja vahvista syöttö painamalla OK.
3. Valitse haluamasi kieli ja vahvista valinta painamalla
”OK”.
4. Kytke puhelin pois päältä painamalla punaista
näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 1-2 sekuntia.

Laitekoodi
Tämän koodin käyttö estää ulkopuolisia henkilöitä
käyttämästä puhelinta. Oletuskoodi on: 0000

PIN-koodi
Tämän koodin saat verkkopalvelun tarjoajalta SIMkortin mukana, se estää ulkopuolisia henkilöitä
käyttämästä korttia. Voit ottaa käyttöön/poistaa
käytöstä tai vaihtaa PIN-koodin.

Taustakuva
Valitse oma taustakuva.
Valitse päävalikosta Asetukset – Näytön asetukset –
Taustakuva.

Päävalikkoon siirtyminen
Pääset päävalikkoon painamalla oletusnäytössä
vasenta valikkonäppäintä tai OK-näppäintä.
Pääset takaisin valikkotasolle painamalla oikeaa
valikkonäppäintä. Pääset suoraan oletusnäyttöön
painamalla punaista näppäintä.

Erityisnäppäimet
Suuntanäppäimellä pääset nopeasti usein käytettyihin
puhelintoimintoihin.
Puhelintoimintoihin pääsy.
1. Valitse päävalikossa ”Asetukset – Puhelimen
asetukset – Pikavalintanäppäin” ja paina OK
2. Valitse haluamasi näppäin (suuntanäppäimet: ylös,
alas,
vasemmalle,
oikealle
ja
oikea
valikkonäppäin)
3. Paina ”Muokkaa”
4. Valitse toiminto luettelosta ja vahvista valinta
painamalla ”OK”
Huomaa: Kaikkia käytettävissä olevia toimintoja ei
löydy luettelosta.

Soittaminen
1.

2.

Näppäile
oletusnäytössä
puhelinnumero
suuntanumeron kanssa ja paina vihreää
näppäintä.
Voit lopettaa puhelun painamalla punaista
näppäintä tai oikeaa valikkonäppäintä.

Voit poistaa numeron kohdistimen vasemmalta puolelta
painamalla Poista (oikea valikkonäppäin).

Soittaminen puhelinluettelon avulla
Jos yhteystiedot on tallennettu puhelinluetteloon, niihin
voidaan soittaa puhelinluettelon avulla.
1. Pääset
puhelinluetteloon
oletusnäytössä
painamalla oikeaa valikkonäppäintä.
2. Vieritä suuntanäppäimellä (ylös/alas) haluamasi
yhteystiedon kohdalle.
3. Soita numeroon painamalla vihreää näppäintä.
4. Voit peruuttaa tai lopettaa puhelun painamalla
punaista näppäintä.

Soittaminen numeroon viime puhelujen
luettelosta
Viime puhelujen luettelossa näkyvät vastaanotetut,
soitetut, vastaamattomat ja hylätyt puhelut.
1. Pääset
oletusnäytössä
puhelinluetteloon
painamalla vihreä näppäin.
2. Valitse soittoryhmä suuntanäppäimellä
3. Valitse yhteystieto tai numero suuntanäppäimillä
ylös ja alas.
4. Saat lisätietoja painamalla ”Valinnat”.
5. Aloita puhelu painamalla vihreää näppäintä.
Huomaa:
Jos käytät kahta SIM-korttia, puhelin kysyy mitä SIMkorttia (SIM1 vai SIM2) haluat käyttää lähtevissä
puheluissa.

Puheluun vastaaminen
Jos haluat vastata puheluun, paina vihreää näppäintä
tai vasenta valikkonäppäintä.
Jos haluat hylätä puhelun, paina punaista näppäintä
tai oikeaa valikkonäppäintä.

Lyhytvalinta
Määritä puhelinnumero numeronäppäimille (2–9).
1. Valitse päävalikosta Puhelinluettelo ja paina OK.
2. Paina Valinnat.
3. Valitse Lisäasetukset ja paina OK.
4. Valitse Lyhytvalinta ja paina OK.
5. Määritä
numeroluettelossa
yhteystieto
puhelinluettelosta.
Painamalla oletusnäytössä pitkään haluamaasi
numeroa (2–9) pääset soittamaan siihen määritettyyn
numeroon.

Kuulokkeet / Bluetooth-tila
Jos kuulokkeet on yhdistetty Micro-USB-liitäntään (tai
kyseessä on Bluetooth-kuulokkeet), voit vastata
puheluun kuulokkeiden painikkeella. (ei paketissa).

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Puhelun aikana, paina vasenta valikkonäppäintä ja
käytä navigointi näppäimiä (ylös ja alas) säätääksesi
äänenvoimakkuutta.

Kaiutintoiminto
Voit käynnistää/poistaa kaiutintoiminnon puhelun
aikana painamalla oikealla olevaa valikko näppäintä.

Puhelimen äänivalintojen vaihtaminen
1. Valitse päävalikossa Asetukset – Profiili.
2. Valitse käytettävä profiili, paina Valinnat ja valitse
Asetukset.
Voit vaihtaa toiseen profiiliin valitsemalla haluamasi
profiilin
ja
painamalla
OK-näppäintä.
Omia
mukautettuja soittoääniä voi lisätä käyttämällä
muistikorttia (muistikorttia ei tule puhelimen mukana).
Huomaa: Voit oletusnäytössä vaihdella yleisen ja
värinän ja äänettömän tilan välillä painamalla #näppäintä.

Kahden
SIM-kortin
sulkeminen

avaaminen/

1. Valitse
päävalikossa
Asetukset
–
Puheluasetukset – Kahdet SIM-asetukset –
Valmiustila
2. Valitse käytössä oleva ja pois käytöstä oleva SIMkortti. (SIM1 tai SIM2 tai lentotila)
Huomaa:
Valikkovalinnat riippuvat SIM-korttien määrästä.

Ääniviestipalvelin
Ääniviestit ovat verkkotoiminto. Jos olet saanut uuden
ääniviestin, uuden viestin vastaanotto näkyy puhelimesi
näytössä.
1. Valitse päävalikossa Viestit ja paina OK.
2. Valitse Ääniviestit ja paina OK.
3. Voit soittaa tai muokata ääniviestiä painamalla OK.
4. Painamalla
Muokkaa
voit
muokata
ääniviestipalvelimen numeroa tai syöttää sen.
Paina oletusnäytössä numeroa 1 ja pidä sitä
painettuna, puhelimesi soittaa ääniviestipalvelimen
numeroon.
Huomaa: Palvelu täytyy olla verkko-operaattorin
tukema.

Päävalikko
Puhelinluettelo
Uusi yhteystieto
Paina oletusnäytössä Nimi. (Oikea valikkonäppäin).
1. Paina vasenta valikkonäppäintä Valinnat
2. Valitse uusi yhteystieto ja paina OK.
3. Valitse tallennuspaikka: SIM-kortti (kortit) tai
puhelin.
SIM-muisti: Vain Nimi ja Numero voidaan
tallentaa.
Puhelimeen tallennus: Vakiona voidaan tallentaa
nimi, numero ja ryhmä.

4. Tallenna
yhteystieto
painamalla
valikkonäppäintä Tallenna.

vasenta

Viestit
Viestien kirjoittaminen
Valitse päävalikosta Viestit ja paina OK.
Valitse Kirjoita viesti.
Valitse SMS tai MMS ja paina OK
Valitse ensimmäiseen kenttään vastaanottaja ja
paina OK-näppäintä.
5. Kirjoita teksti toiseen kenttään
6. Paina Valinnat, valitse Lähetä
Huomaa:
Jos kaksi SIM-korttia on käytössä, valitse haluamasi
SIM-kortti.
1.
2.
3.
4.

Syöttömenetelmä
Painamalla kirjoitustilassa ruutunäppäintä (#) pääset
vaihtamaan isojen ja pienten kirjainten välillä: FI, Fi, fi,
123, kiinnitä huomiota näytön yläreunassa olevaan
symboliin.
sFI merkitsee automaattista ennakoivaa tekstinsyöttöä.
lisää symboli
Paina kirjoitustilassa tähtinäppäintä (*), valitse
haluamasi symboli suuntanäppäimillä ja vahvista
valinta painamalla OK

MMS-viestien lähettäminen ja vastaanottaminen
MMS-toiminnolla voit lähettää tekstiviestejä ja
multimediasisältöä, kuten kuvia tai äänitiedostoja.
Ennen kuin voit lähettää MMS-viestejä, sinun täytyy
määrittää MMS-asetukset.
1. Valitse päävalikossa Asetukset – Yhteydet –
Verkkotili.
Jos verkko-operaattorillasi ei ole tarjolla datapalvelua,
luo uusi datatili. Lisätietoa MMS-datasta saat verkkooperaattorilta.
Huomaa:
MMS-viestien lähettäminen ja vastaanottaminen
vaativat muistikortin. C240 tukee Micro SD muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään
16 gigatavua (ei tule puhelimen mukana).

Puheluloki
Valitse päävalikossa Puhelut.
Viime puhelujen luettelossa näkyvät vastaanotetut,
soitetut, vastaamattomat ja hylätyt puhelut.

Kalenteri
Valitse päävalikossa Kalenteri
Siirry päivästä toiseen painamalle suuntanäppäimiä.
Voit tallentaa Tehtävät kalenteriin.

Kamera
Valitse päävalikossa Kamera.

Voit ottaa valokuvia painamalla OK-näppäintä.
Tärkeää: Käytä valokuvien tallentamiseen muistikorttia
(Micro SD -kortti enintään 16 Gt – ei tule puhelimen
mukana).

Media
Näet tallennetut kuvat näytössä valitsemalla
päävalikossa Kuvien katselu (jpg-muodossa). Voit
myös lähettää ja vastaanottaa valokuvia Bluetoothin
kautta ja MMS-viesteinä (enintään 300 Kt).

Extra
Herätys
1.
Valitse päävalikossa Extra ja paina OK
2. Valitse Hälytykset ja paina OK.
Voit asettaa enintään 3 herätystä.
Laskin
1.
Valitse päävalikossa Extra ja paina OK
2. Valitse Laskin ja paina OK
Tällä toiminnolla voit käyttää matkapuhelinta
taskulaskimena.
Taskulaskimella
voit
suorittaa
peruslaskutoimituksia.
Bluetooth
1.
Valitse päävalikossa Extra – Bluetooth.
Bluetoothin
avulla
voit
yhdistää
puhelimesi
yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen.

Bluetooth-äänilaitteiden hakeminen
Aloita toisen Bluetooth-laitteen etsintä seuraavasti:
2. Valitse Tunnistetut laitteet – Uusi laite ja paina OK.
3. Valitse haluamasi laite löydettyjen laitteiden
luettelosta ja paina Muodosta pari.
4. Jos
yhteys
toiseen
Bluetooth-laitteeseen
muodostetaan, sinulta pyydetään Bluetooth-laitteen
salasanaa.
5. Vahvista salasana painamalla OK.
Nyt puhelimesta ja Bluetooth-laitteesta muodostetaan
pari ja löydät sen Tunnistetut laitteet -luettelosta.
Radio
1.
Valitse päävalikossa Extra ja paina OK
2. Valitse Fm-radio ja paina OK
Voit käyttää puhelinta radiona.
Käytä kuulokkeita radiotoiminnossa. (ei paketissa)
Maailman aika
1.
Valitse päävalikossa Sovellukset ja paina OK
2. Valitse Maailman aika ja paina OK
Näyttöön tulevat pääkaupungit ja niitä vastaavat
kellonajat.

Tiedostonhallinta
Valitse päävalikossa Tiedostot
Voit hallinnoida muistikortilla olevia tiedostoja ja
kansioita käyttäen Tiedostonhallintaa.

Asetukset
Valitse päävalikossa Asetukset ja paina OK
Tässä valikossa on seuraavat asetukset:

Profiilit (ääniasetukset)

Puhelimenasetukset (päivämäärä, aika, kieli jne.)

Näyttöasetukset (Taustakuva-asetukset)

Turvallisuusasetukset (PIN/puhelimen koodi)

Puheluasetukset (puhelunsiirto, puhelun tunnus,
puhelunesto jne.)

Yhteydet (Verkkoasetukset, MMS-viestiasetukset)

Puhelimen
tietokoneeseen

yhdistäminen

Kopioi C240:n kameralla ottamasi kuvat PC-laitteeseen
toimimalla seuraavasti:
1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen Micro USB kaapelin avulla (ei tule puhelimen mukana).
2. Puhelimessa näkyy silloin valikko, valitse
”Siirrettävä levy” ja vahvista valitsemalla ”OK”.
3. Tietokone tunnistaa puhelimen siirrettäväksi
levyksi.
4. Nyt
voit
hallita
tietoja
Windowsin
resurssienhallinnan avulla.

Valikkorakenne
1. Puhelinluettelo
2. Viestit
1. Viestien
kirjoittaminen
2. Saapuneet
3. Lähtevät
4. Luonnokset
5. Lähetetyt
6. Spluunat
7. Mallit
8. Yleislähetysviesti
9. Ääniviestipalvelin
3. Puhelutiedot
1. Vastaamattomat
puhelut
2. Soitetut puhelut
3. Vastaanotetut
puhelut
4. Hylätyt puhelut
5. Poista kaikki
6. Puhelun kesto

4. Kalenteri
5. Kamera
6. Media
7. Extra
1. Herätys
2. Laskin
3. Bluetooth
4. Radio
5. Maailman aika
8. Tiedostonhallinta
9. Asetukset
1. Profiili
2. Puhelimen asetukset
3. Näyttö
4. Turvallisuusasetukset
5. Puheluasetukset
6. Muodostetaan yhteyttä.

Tekniset tiedot:
Nelitaajuusverkko: GSM 850/900/1800/1900 MHz
Akku:

Li-ion 3,7 V - 800 mAh

Mitat:

103,8 x 54,4 x 16,3 mm

Valmiusaika:

Jopa 168 tuntia*

Puheaika:

Jopa 300 minuuttia*

* Akun toiminta-aika riippuu SIM-kortista, verkosta,
käytetyistä asetuksista ja käytöstä sekä ympäristöstä.

Vianmääritys
Puhelin ei käynnisty:
Tarkista, että akku on asetettu oikein puhelimeen.
Tarkista akun tila, lataa akkua 24 tuntia, vaihda
tarvittaessa (6 kuukauden takuu).
SIM-kortin virhe:
Onko SIM-kortin kontaktipinnoissa likaa? Puhdista SIMkortin kontaktipinnat.
SIM-korttia ei ole asetettu kunnolla, aseta SIM-kortti
oikein.
Eikö SIM-kortti toimi tai onko se vaurioitunut? Tarkistuta
SIM-kortti verkko-operaattorilla.

Verkkoyhteyttä ei saada muodostettua:
Huono vastaanotto? Siirry avoimeen paikkaan, tai jos
olet sisätilassa, siirry ikkunan lähelle.
Olet matkapuhelinverkon peittoalueen ulkopuolella.
Lisätietoa peittoalueesta saat ottamalla yhteyttä verkkooperaattoriin.
SIM-kortti on epäkelpo. Ota yhteys operaattoriisi.
Huono äänenlaatu:
Onko verkkopalvelun tarjoajan verkkoyhteyden laatu
huono? Paina End-näppäintä ja valitse uudelleen. Sinut
saatetaan siirtää toiseen verkkoyhteyteen tai
puhelinlinjaan, jossa on parempi laatu.
Puheluiden soittaminen ei onnistu:
Tarkista puhelinnumero ja yritä uudelleen.
Onko sinulla puhelunesto päällä? Jos on, poista
puhelunesto käytöstä.
Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity verkkoon.
Tarkista, että SIM-kortissa on tarpeeksi saldoa.
Puheluiden vastaanottaminen ei onnistu:
Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity verkkoon.
Tarkista, että puhelin on päällä.
Tarkista signaalin voimakkuus.
Onko sinulla puhelunesto päällä? Jos on, poista
puhelunesto käytöstä.

Näyttö on musta:
Tarkista akun tila, lataa akkua 24 tuntia tai vaihda
tarvittaessa (6 kuukauden takuu). Tarkista taustakuva.
Lukittunut PIN:
Tarkista annoitko oikean PIN-koodin. Jos PIN-koodi on
annettu väärin 3 kertaa, SIM-kortti lukittuu ja tarvitset
PUK-koodin: (PUK-koodin saat ottamalla yhteyttä
verkko-operaattoriisi).
En kuule soittajan ääntä
Tarkista äänenvoimakkuuden asetukset.
Palauta puhelin tehdasasetuksiin.
Poista akku hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen.

En voi vastaanottaa enkä lähettää MMS-viestejä.
Tarkista MMS-asetukset valikosta: Asetukset –
Yhteydet - Verkkotili.
Olet matkapuhelinverkon peittoalueen ulkopuolella.
Lisätietoa peittoalueesta saat ottamalla yhteyttä verkkooperaattoriin.
SIM-kortti on epäkelpo. Ota yhteys operaattoriisi
Huomaa: Jos jokin tietty ongelma ei ratkennut näillä
tiedoilla, ota yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteessa
www.beafon.com. Älä yritä korjata puhelinta itse.

Vastuuvapauslauseke:




Bea-fon Mobile GmbH ei ole vastuussa mistään
tuotteen käytöstä aiheutuneesta merkittävästä,
epäsuorasta, erityisestä, satunnaisesta tai
väistämättömästä vahingosta, mukaan lukien
vahingot, jotka voidaan tai ei voida ennakoida.
Kiistämme kaiken vastuun tappioista, jotka ovat
aiheutuneet
luonnonkatastrofeista
(kuten
maanjäristykset,
tulvat
jne.)
tai
muista
tapahtumista tai onnettomuuksista (mukaan lukien
käyttäjän tahallinen tai tahaton väärinkäyttö näiden
onnettomuuksien
yhteydessä
tai
muissa
epätavallisissa
olosuhteissa),
jotka
ovat
vastuualueemme ulkopuolella.

Lisätietoja
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja
tuotteistamme, vieraile kotisivullamme osoitteessa
www.beafon.com tai ota meihin yhteyttä.
S-posti: support@beafon.com
Osoite
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Itävalta
v.1.0

