Käyttöopas

FI

Kiitos, kun valitsit Bea-fon C350-puhelimen
Tämä käyttöopas sisältää yleisiä
tietoja laitteesta ja sen käytöstä.

Yleisiä tietoja
Tämä värinäytöllinen puhelin on suunniteltu
käytettäväksi 2G GSM-verkkoympäristössä. Pääset
nauttimaan hyvästä puhelulaadusta ja nopeasta
tiedonsiirrosta.
Pakkaukseen sisältyy ladattava akku, laturi ja muita
lisävarusteita. Katso lisätietoja kohdasta Lisävarusteet.
Huomaa:

Puhelimen käyttöturvallisuuden varmistamiseksi
tulee käyttää vain puhelimen valmistajan
hyväksymiä lisävarusteita. Tämän ohjeen
noudattamatta jättäminen vaikuttaa takuuehtoihin.

Mikäli tässä käyttöoppaassa kuvattu sisältö tai
näytöt eivät vastaa puhelimesi todellista toimintaa,
käytä varsinaisen puhelimesi näyttöä. Pidätämme
itsellämme oikeuden tehdä muutoksia puhelimen
mekanismeihin ilman ennakkoilmoitusta.

Tähän käyttöoppaaseen voidaan tehdä muutoksia
ilman ennakkoilmoitusta.

Turvallisuus
Hätäpuhelu
Voit missä tahansa maassa soittaa hätänumeroon 112
(tai muuhun hätänumeroon).
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
lääketieteelliseen hoitoon 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 ympäristössä, kuten
huoltoasemilla, polttoaine- tai kemikaalikuljetusten
yhteydessä tai 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 hands-free-toimintoa, 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.
Ehkäise puhelimen väärinkäyttö lukitsemalla
SIM-korttisi 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 magneettisuus saattaa pyyhkiä
levykkeelle, pre-paid-kortille tai luottokortille
tallennetut tiedot.
Matkapuhelimen käyttö lankapuhelimen,
television, radion tai automaattisten
toimistolaitteiden läheisyydessä saattaa aiheuttaa
häiriöitä ja vaikuttaa matkapuhelimen 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:een, kuten
kojetaulussa, ikkunalaudalla tai avotulen tai
palavan savukkeen läheisyydessä.














Älä maalaa puhelinta.
Älä pudota tai purista tai ravista
puhelinta voimakkaasti.
Älä pura puhelinta tai tee siihen muutoksia. Tämä
voi vahingoittaa puhelinta, aiheuttaa vuodon tai
rikkoa sen virtapiirin.
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
sen akkua ladattaessa.
Älä säilytä puhelinta pitkiä aikoja ilman akkua tai
kun akku on tyhjä. Tämä saattaa aiheuttaa
tietojen menetyksen.
Puhelimen metalliosat saattavat ärsyttää ihoasi
terveydentilastasi riippuen.
Älä laita puhelinta housujen takataskuun.
Puhelimen päällä istuminen saattaa vahingoittaa
sitä. Älä laita puhelinta laukun pohjalle. Saatat
murskata sen.
Värinätilan ollessa päällä puhelin tulee sijoittaa
huolellisesti, jotta se ei putoa tai siirry
lämmönlähteen lähelle värinän aikana.

Akun käyttö



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
















Älä oikosulje akun virtapiiriä johdoilla, neuloilla tai
muilla metalliesineillä tai säilytä akkua yhdessä
kaulakorun tai muiden metalliesineiden kanssa,
sillä tämä voi aiheuttaa vuodon,
ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.
Akkunesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa
sokeutumisen. Mikäli akkunestettä pääsee
silmiin, älä hankaa silmiäsi, vaan huuhtele
silmät hyvin puhtaalla vedellä ja hakeudu
välittömästi sairaalahoitoon.
Iholle joutunut akkuneste voi aiheuttaa
palovammoja. Huuhtele iho puhtaalla vedellä ja
hakeudu välittömästi sairaalahoitoon.
Älä koskaan laita akkua suuhusi. Akkuneste voi
olla myrkyllistä.
Lopeta akun käyttö, mikäli huomaat sen
kuumenevan tai muuttavan väriään tai muotoaan
epänormaalilla tavalla käytön, latauksen tai
säilytyksen aikana.
Huolehdi, että akut pysyvät kuivina.
Älä käytä tai säilytä akkua tulen tai lämmittimen
lähellä tai muussa kuumassa paikassa, sillä tämä
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.
Akku tulee vaihtaa vain puhelimen valmistajan
hyväksymään akkuun. Takuu ei kata muun kuin
valmistajan hyväksymän akun käytöstä
aiheutuneita vaurioita.

Liikenneturvallisuus


Älä käytä puhelinta ajaessasi. Kiinnitä huomiosi
kokonaan ajamiseen ja tiehen. Hätätapauksessa
sinun tulee ensin pysäköidä ajoneuvosi
turvalliseen paikkaan, ja vasta sitten käyttää
puhelinta. Noudata kaikkia liikennesääntöjä
ja säädöksiä.
 Langattoman puhelimen lähettämät RF
(radiotaajuus) -signaalit eivät tavallisesti
vaikuta ajoneuvon sähköisiin järjestelmiin.
Jos kuitenkin epäilet mahdollisen vian
aiheutuvan puhelimen radiotaajuudesta, ota
yhteys autosi jälleenmyyjään. Älä käytä puhelinta
autossa, ennen kuin valtuutettu teknikko on
selvittänyt ongelman.
 Puhelimen tulee olla suljettuna, kun olet
huoltoasemalla tai muussa paikassa, jossa
langattomien laitteiden käyttö on kielletty. Älä
säilytä tai kuljeta puhelinta syttyvien tai
räjähdysvaarallisten aineiden kanssa, sillä laitteen
sisäinen kipinä voi aiheuttaa tulipalon.
Edellä mainitut ohjeet koskevat puhelinta, akkua,
laturia ja muita lisävarusteita. Mikäli jokin niistä ei toimi
kunnolla, lähetä se valtuutettuun huoltopisteeseen.

Varmennetiedot (SAR)
Bea-fon Mobile GmbH vakuuttaa, että tämä
puhelinmalli täyttää EU:n radioaalloille altistumista
koskevat vaatimukset.
SAR (ominaisabsorptionopeus) säätää vakioarvon
2,0 W/kg keskiarvoksi 10 grammaa kudosta kohti.
Tämä matkapuhelintyyppi on testauksessa saanut
arvon 1,687 W/kg, joka vastaa eurooppalaista
radiolaitedirektiiviä (2014/53/EU). SAR-arvot voivat
vaihdella maakohtaisten säädösten ja verkon
taajuusalueen mukaan
Voit ladata kopion
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta beafonin
verkkosivuilta: http://beafon.com/service/certification/

Puhelimeni

1
2

3
4

5
6

7

8

Vasen valikkonäppäin
Tekee näytön alareunassa vasemmalla
olevat toiminnot, poista näppäimistön lukitus.
Soittonäppäin (vihreä näppäin)
Soita puhelu tai vastaa puheluun.
Valmiustilassa voit noutaa viimeksi soitetut,
vastaamattomat tai vastaanotetut numerot.
*-näppäin
Painamalla tätä näppäintä aloitusnäytössä
pääset seuraaviin symboleihin: */+/P/W.
Nuolinäppäimet
Valmiustilassa pääset käyttäjän määrittämiin
valikoihin. Valikkotilassa pääset selaamaan
valikkovaihtoehtoja.
Oikea valikkonäppäin:
Tekee näytön alareunassa oikealla
olevat toiminnot.
Virta/lopeta puhelu (punainen näppäin)
Kytke puhelin päälle ja pois päältä (paina ja
pidä painettuna). Lopeta puhelu.
Valikkotilassa voit peruuttaa syötön ja palata
valmiustilaan, aktivoida näppäimistön
lukituksen.
OK-näppäin
Valmiustilassa pääset valikkotilaan.
Valikkotilassa voit valita korostetun
valikkovalinnan tai vahvistaa syötön.
#-näppäin/äänettömän käyttäjäprofiilin
näppäin
Valmiustilassa voit aktivoida tai poistaa
käytöstä äänettömän käyttäjäprofiilin
(paina ja pidä painettuna). Muokkaustilassa
voit vaihtaa syöttötavan.

Kuvake

Kuvaus
Signaalin voimakkuus
Pystysuora palkki osoittaa
verkkoyhteyden vahvuuden. SIM1- tai
SIM2-kortissa on signaaleja.
Uusia viestejä
Tämä kuvake näkyy, kun saat uuden viestin.
SIM-kortilla on lukematon viesti
Saapuneet-kansio on täynnä.
Tämä kuvake vilkkuu, kun saapuneetkansio on täynnä, ja sinun on poistettava
viestejä, ennen kuin voit vastaanottaa
uusia viestejä.
Kuuloke
Tämä kuvake näkyy, kun kytket
kuulokkeen. Ääni kuuluu kuulokkeesta.
Vastaamattomat puhelut
Tämä kuvake näkyy, kun tarkastelet
vastaamatta jäänyttä puhelua. SIM-kortilla
on vastaamatta jäänyt puhelu.
Hälytystapa
Soitto
Äänetön
Äänetön tila ja värinä
Värinä ja soittoääni
Soitonsiirto
Tämä kuvake osoittaa, että puhelut
ohjataan muualle ehdoitta. SIM-kortti on
puhelunohjaustilassa.

GPRS
Tämä kuvake osoittaa, että GPRS-yhteys
on käytettävissä vai aktiivinen.
Käännä hälytys päälle
Tämä kuvake näkyy, kun otat
hälytyksen käyttöön.
Roaming
Tämä kuvake osoittaa, että puhelin
on roaming-tilassa. SIM-kortti
on roaming-tilassa.
Bluetooth
Tämä kuvake osoittaa, että Bluetooth
on käytössä.
Akun tila
Akun varauksen tila:
,

,

,

SIM-korttien asentaminen
Puhelimen täytyy olla pois päältä sekä
irrotettuna laturista.
Poista akkulokeron kansi puhelimen takaa vetämällä se irti
sormenkynnellä puhelimen akkulokeron kannan
vasemmalla puolella alhaalla olevasta lovesta (kuva 1).
Jos akku on laitteessa, poista se.
Käytettävissä on kolme korttipaikkaa:

Oikeassa sivussa 2:lle SIM-kortille, kuva 2

Vasemmassa sivussa micro-SD-muistikortille.
(Enintään 16 Gt). Kuva 3

Kuva 1

Kuva 2

Muistikortin asentaminen
Liu'uta muistikortti varovasti paikoilleen kullanväriset
liittimet alaspäin.
Puhelimeen käyvät enintään 16 Gt:n microSD™- tai
microSDHC™ -muistikortit.
Kuva 3

Akun lataaminen

1.
2.
3.

4.

5.

Kiinnitä laturin liitin puhelimeen.
Yhdistä laturi pistorasiaan.
Akun lataaminen saattaa kestää muutamia
tunteja. Jos puhelin on ladattaessa poissa päältä,
kestää muutamia sekunteja ennen kuin latauksen
merkkivalo ilmestyy näyttöön.
Jos puhelin on ladattaessa päällä, akun
merkkivalo alkaa nousta. Akku on täyteen ladattu,
kun akun merkkivalo ei enää liiku ylöspäin.
Kun lataus on valmis, irrota laturi.

Puhelimen kytkeminen päälle tai
pois päältä
1.
2.

3.

4.

Varmista, että puhelimessa on SIM-kortti, ja akku
on ladattu.
Kytke puhelin päälle painamalla punaista
näppäintä ja pitämällä sitä painettuna
2–3 sekuntia.
Jos PIN-koodi on käytössä, puhelin pyytää nyt
PIN-koodia. Anna se ja vahvista syöttö painamalla
”OK” (vasen valikkonäppäin).
Valitse haluamasi kieli ja vahvista valinta
painamalla ”OK” (vasen valikkonäppäin).

5.

Kytke puhelin pois päältä painamalla punaista
näppäintä ja pitämällä sitä painettuna 2-3 sekuntia.

Huomaa: Jos akku on tyhjentynyt tai se on poistettu
laitteesta, aika ja päivämäärä nollautuvat.

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

PIN-koodi
Olet saanut PIN-koodin verkko-operaattoriltasi SIMkortin mukana ja/tai olet asettanut/muuttanut sen itse.

Näytön lukitus
Aktivoi näppäinlukitus painamalla punaista näppäintä.
Se estää tahattomat näppäinten painallukset.
Voit poistaa näytön lukituksen valitsemalla avaa
(vasen valikkonäppäin) ja painamalla punaista
näppäintä 2 sekunnin kuluessa.
Voit vastata puheluihin näppäinten ollessa lukittuina
painamalla soittonäppäintä. Kun lopetat puhelun tai
hylkäät sen, näppäimistö lukittuu automaattisesti
uudelleen.
1. Lisätoiminnot: Automaattinen näppäinlukitus
Katso valikkokohta ”Asetukset –
Turvallisuusasetukset”.

Taskulamppu
Sytytät ja sammutat taskulampun painamalla ja
pitämällä OK-painiketta valmiustilassa.

Taustakuva
Voit vaihtaa taustakuvan seuraavasta valikkokohdasta:
Valikkotilassa valitse Asetukset – Puhelimen asetukset
– Näytön ominaisuus – Taustakuva.

Liikkuminen valikoissa
Pääset Valikkotilaan painamalla valmiustilassa
”Valikko” (vasen valikkonäppäin) tai painamalla ”OKnäppäintä”.
Poistu nykyiseltä valikkotasolta valitsemalla ”Takaisin”
(oikea valikkonäppäin).
Palaa aloitusnäyttöön painamalla ”Lopeta-näppäintä”.

Erityisnäppäimet
Henkilökohtaisilla pikakuvakkeilla pääset nopeasti
usein käytettyihin puhelintoimintoihin.
1.
Valitse Asetukset – Puhelimen
asetukset – Erityisnäppäimet.
Määritä puhelintoiminnot valintanäppäimiin.
Valitse toiminto luettelosta nuolinäppäimillä oikea,
vasen, ylös tai alas.
Laitteen toiminnot on ryhmitelty valikoihin. Tässä ei ole
kuvattu kaikki valikkotoimintoja tai vaihtoehtoja.

Soittaminen
1.
2.

Valitse valmiustilassa suuntanumero
ja puhelinnumero.
Soita numeroon painamalla
”vihreää soittonäppäintä”.

HUOMAA: Jos käytät kahta SIM-korttia, valitse
haluamasi SIM-kortti.
3. Lopeta puhelu painamalla ”punaista lopeta
puhelu -näppäintä”.

Puheluun vastaaminen
1.
2.

Vastaa puheluun painamalla ”vihreää
soittonäppäintä”.
Lopeta puhelu painamalla ”punaista lopeta
puhelu -näppäintä”.

Soita valittuihin numeroihin
Paina valmiustilassa ”vihreää soittonäppäintä” ja saat
näkyviin luettelon vastaamattomista, vastaanotetuista
ja soitetuista puheluista.
Valitse numero tai nimi selaamalla ylöspäin
tai alaspäin.
Katso puhelun lisätiedot painamalla ”OK”-näppäintä tai
soita numeroon painamalla ”vihreää näppäintä”

Lyhytvalinta
1.
Valitse Valikko, Puhelinluettelo ja paina OK.
2.
Paina Valinnat
3.
Valitse Puhelinluettelon asetukset ja paina OK.
4.
Valitse Lyhytvalinta ja paina OK.
Voit kytkeä Lyhytvalinta (tila) päälle tai pois päältä.
Määritä pikavalinta:
Enintään 8 numeroa voidaan tallentaa
lyhytvalintanumeroiksi (2-9).
1.
Valitse Määritä pikavalinta ja paina OK.
2.
Valitse haluamasi numero (2-9) ja
paina Muokkaa.

Valitse haluamasi nimi puhelinluettelosta ja paina
OK (haluamasi numeron täytyy olla jo
tallennettuna kohtaan Yhteystietoluettelo).
Paina oletusnäytössä haluamaasi numeroa (2–9) 2,
3 sekuntia, jolloin siihen liitettyyn numeroon soitetaan.
3.

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

Bluetooth
1.
Valitse Valikko, Asetukset ja paina OK.
2.
Valitse Yhteydet ja paina OK.
3.
Valitse Bluetooth ja paina OK.
Bluetoothin avulla voit yhdistää puhelimesi
yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen.
Bluetooth-äänilaitteiden hakeminen
1.
Valitse ”Löydetyt laitteet” ja paina OK.
2.
Valitse ”Etsi uusi laite” ja paina OK.
3.
Valitse haluamasi laite ja paina Muodosta pari.
4.
Jos yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen
muodostetaan, sinua pyydetään
antamaan Salasana.
5.
Vahvista salasana painamalla OK.

Säädä äänenvoimakkuutta.
Voit muuttaa äänenvoimakkuutta puhelun tai
radion kuuntelemisen aikana painamalla ylös- tai
alas-nuolinäppäintä.

Puhelimen äänivalintojen vaihtaminen
1.
2.
3.

Valitse valikkotilassa Asetukset – Profiilit.
Selaa käyttämääsi käyttäjäprofiiliin.
Valitse mukauta ja muokkaa
puhelimen äänivalintoja.

Voit vaihtaa toiseen profiiliin valitsemalla
sen luettelosta.

Kahden SIM-kortin
avaaminen/sulkeminen
1.
Valitse Valikkotilassa ”Asetukset”.
2.
Valitse ”Kahden SIM-kortin asetukset”.
Jos käytät kahta SIM-korttia, voit aktivoida SIM-kortin
tai poistaa sen käytöstä.

Ääniviestipalvelin
Ääniviestit ovat verkkotoiminto. Jos olet saanut uuden
ääniviestin, uuden viestin vastaanotto näkyy
puhelimesi näytössä.
1.
Valitse valikkotilassa Viestit ja paina OK.
2.
Valitse Äänipostin palvelin ja paina OK.
3.
Valitse 1. <Tyhjä> ja paina Valinnat.
4.
Valitse Muokkaa ja paina OK.
5.
Anna ääniviestipalvelun nimi ja numero.
6.
Valmiustilassa: Paina numeroa 1 ja pidä sitä
painettuna, puhelimesi soittaa numeroon, joka
on tallennettu kohtaan Äänipostin palvelin.
Huomaa: Palvelu täytyy olla
verkko-operaattorin tukema.

PÄÄVALIKKO
Yhteystietoluettelo
Lisää uusi yhteystieto
1.
Paina valmiustilassa ”oikeaa valikkonäppäintä”.
2.
Valitse ”Lisää yhteystietoihin – Valitse”.
3.
Valitse ensisijainen tallennuspaikka.
4.
Syötä yhteystiedot.
5.
Tallenna yhteystieto muistiin painamalla
”Asetukset” ja valitsemalla ”Tallenna”.

Viestit
Kirjoita viesti
1.
Valitse Valikkotilassa Viestit → kirjoita.
2.
Viesti – SMS tai MMS.
3.
Kirjoita viestin teksti.
4.
Paina Valinta – Lähetä ja lisää vastaanottaja.
5.
Lähetä viesti painamalla OK-näppäintä.
HUOMAA: Jos käytät kahta SIM-korttia, valitse
haluamasi SIM-kortti.
Syöttömenetelmä: Vaihda syöttötapaa kirjoitustilassa
painamalla ”#”-näppäintä: ABC, abc, 123.
sFI merkitsee automaattista ennakoivaa
tekstinsyöttöä.
Lisää symboli:
Paina ”*”-näppäintä ja siirry nuolinäppäimillä
haluamasi symbolin kohdalle ja paina ”OK”-näppäintä.

MMS-viestien lähettäminen ja vastaanottaminen
MMS-toiminnolla voit lähettää tekstiviestejä ja
multimediasisältöä, kuten kuvia tai äänitiedostoja.
Ennen kuin voit lähettää tai vastaanottaa MMSviestejä sinun täytyy määrittää MMS-asetukset.
1.
Valitse valikkotilassa Asetukset –
Liitettävyys – Tietotilit.
2.
Valitse verkko-operaattorisi ja aseta
se oletukseksi.
Jos verkko-operaattoriasi ei ole esiasennetussa
luettelossa, luo uusi tietotili.
Lisätietoja MMS-asetuksista saat ottamalla yhteyttä
verkko-operaattoriin.
Huomaa: Jos kirjoitat MMS-viestin, voit lähettää
multimediatiedostoja (enintään 300 kt) ja puhelimeen
tarvitaan muistikortti.

Puhelutiedot
Valitse Valikkotilassa Puhelutiedot.
Puhelin rekisteröi vastaamattomat, vastaanotetut ja
soitetut puhelut.

Kalenteri
Valitse Valikkotilassa Kalenteri. Käytä
kalenterinäkymässä nuolinäppäimiä eri
päivien selaamiseen.
Voit syöttää tapahtuman (muistutuksen) kalenteriin.

Kamera
Kytke kamera päälle valitsemalla
Valikkotilassa Kamera.
Saat vaakanäkymän kääntämällä puhelimen.
Ota valokuva suuntaamalla kameran objektiivi sijaintiin
tai kohteeseen ja painamalla OK-näppäintä.
Tärkeää: Varmista ennen valokuvan ottamista, että
puhelimessa on muistikortti (Micro-SD-kortti enintään
16 Gt).

Kuvien katselu:
Katso tallennetut kuvat (.jpg-muodossa).
Voit myös lähettää ja vastaanottaa valokuvia
käyttämällä Bluetooth-yhteyttä.
1.
Valitse Valikkotilassa Kuvien katselu.
2.
Paina ”Valinnat” ja valitse ”Lue”.

Ajanhallinta
Herätys
1.
Valitse Valikkotilassa Ekstrat.
2.
Valitse Hälytys ja paina OK
Voit asettaa enintään 5 hälytystä.
Tehtävät
1.
Valitse Valikkotilassa Ekstrat.
2.
Valitse Tehtäväluetteloon ja paina OK.
Tässä voit syöttää tehtäviä.
Lisää tehtävät:
Paina Valinta ja valitse Lisää.

Syötä haluamasi tiedot.
Voit tallentaa tapahtuman painamalla Valinta
ja Tallenna.
Laskin
1.
Valitse Valikkotilassa Ekstrat.
2.
Valitse Laskin ja paina OK
Tällä toiminnolla voit käyttää matkapuhelinta
taskulaskimena. Taskulaskimella voit
suorittaa peruslaskutoimituksia.
FM-radio
1.
Yhdistä micro-USB-kuulokkeet puhelimeen.
2.
Valitse Valikkotilassa Ekstrat – FM-radio.
3.
Kytke FM-radio päälle painamalla OK-näppäintä.
4.
Käynnistä automaattinen viritys painamalla.
Radio hakee ja tallentaa käytettävissä olevat
asemat automaattisesti.
Huomaa: Säädä äänenvoimakkuus painamalla ”*” tai
”#”.
Taskulamppu
Tällä toiminnolla sytytät / sammutat taskulampun.
Maailmankello
1.
Valitse päävalikossa Ekstrat ja paina OK
2.
Valitse Maailmankello ja paina OK.
Näyttöön tulevat pääkaupungit ja niitä
vastaavat kellonajat.

Tiedostonhallinta
Valitse Valikkotilassa Tiedostonhallinta.
Voit hallinnoida muistikortilla olevia tiedostoja ja
kansioita käyttäen tiedostonhallintaa.

Asetukset
1.

Valitse Valikkotilassa ”Asetukset”.

Tässä valikossa voit säätää erilaisia
puhelimen asetuksia.
Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Käyttäjäprofiilit (Ääniasetukset)

Puhelimen asetukset (Aika, Kieli, Näytön
ominaisuus jne.)

Turvallisuusasetukset (PIN/puhelimen koodi)

Verkkoasetukset (valitse verkko)

Kahden SIM-kortin asetukset

Liitettävyys (Bluetooth/MMS)

Puheluasetukset

Palauta tehdasasetukset

Kopioi kuvat tietokoneelle
Kopioi C350:n kameralla ottamasi kuvat
tietokoneelle seuraavasti:
Yhdistä puhelin tietokoneeseen mukana tulleen
USB-kaapelin avulla.
Puhelimeen ilmestyy tämän jälkeen valikko, valitse
”Massamuisti” ja vahvista painamalla ”OK”.
Tietokone tunnistaa puhelimen siirrettäväksi levyksi.
Windows Explorerin avulla voit käsitellä tietoja
tavalliseen tapaan tai kopioida ne tietokoneelle.

Huomaa: Valokuvat sijaitsevat puhelimen kansiossa
”Valokuvat”.

Valikkorakenne
1.

Yhteystietoluettelo
Lisää uusi yhteystieto
2. Viestit
1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Luonnokset
4. Lähtevät
5. Lähetetyt viestit
6. Julkaise viesti
7. Äänipostin palvelin
8. Asetukset
3. Puheluhistoria
1. Vastaamattomat
puhelut
2. Soitetut puhelut
3. Vastaanotetut puhelut
4. Tyhjennä puhelulokit
5. Puheluiden kestot
4. Kalenteri
5. Kamera
1.

6.
7.

Kuvien katselu
Ekstrat
1. Hälytys
2. Tehtävät
3. Laskin
4. FM Radio
5. Taskulamppu
6. Maailmankello
7. Sim Toolkit
8. Tiedostonhallinta
9. Asetukset
1. Profiilit
2. Puhelimen
asetukset
3. Turvallisuusasetukset
4. Kahden SIM-kortin
asetukset
5. Liitettävyys
6. Puheluasetukset
7. Verkkoasetukset
8. Palauta
tehdasasetukset

Tekniset tiedot:
Kaksitaajuusverkko:

GSM 900/1800

Akku:

Li-ion 3,7 V, 950 mAh

Mitat:

134x57x8,75

Valmiusaika:

< 120 tuntia*

Puheaika:

< 350 minuuttia*

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

Usein kysyttyjä kysymyksiä
Puhelin ei käynnisty
Kun akun virta on vähissä, puhelinta ei ehkä voida
käynnistää kunnolla. Lataa akku.
Tiettyjen puheluiden soittaminen ei onnistu
Tarkista, onko puhelunesto. Mikäli tämä asetus on
päällä, et voi soittaa puheluja tai voit soittaa puheluja
vain tiettyihin numeroihin.
Saapuviin puheluihini vastataan
toisesta puhelimesta
Tarkista, onko soitonsiirto päällä. Mikäli se on päällä,
tulevat puhelut ohjataan muihin numeroin tai laitteisiin.

Muistikortin käyttö
Mikäli haluat käyttää muistikorttia, huomaa, että C350
tukee microSD-kortteja 16GB:iin asti.
Käyttääksesi asennettua muistikorttia, suorita
seuraavat vaiheet:
1
Paina aloitusnäytöstä kameranäppäintä, paina
sitten vasenta valikkonäppäintä ”Valinta”.
2
Siirry valikon kohtaan ”6. Muisti” ja paina vasenta
valikkonäppäintä ”OK”.
3
Valitse ”Muistikortti” ja paina vasenta
valikkonäppäintä ”OK”.
4
Tästä lähtien kaikki kuvat tallennetaan
muistikortille kansioon "Valokuvat".
Virheviesti
Aseta SIM
Varmista, että olet asettanut SIM-kortin paikalleen.
Mikäli olet asettanut SIM-kortin, muta puhelin ei löydä
sitä, puhdista kortin kultaiset kontaktit kuivalla liinalla.
Mikäli puhelin ei edelleenkään löydä korttia,
ota yhteys operaattoriisi.
Ei palvelua
Mikäli olet verkkosi katealueen ulkopuolella tai
fyysinen este, kuten suljettu alue, estää puhelun
onnistumisen, valmiustilanäytössä näkyy viesti "Ei
palvelua", etkä voi soittaa tai vastaanottaa puheluja.
Siirry lähemmäs ikkunaa vastaanoton parantamiseksi.

Vain hätätilanteissa
Ollessasi verkkosi katealueen ulkopuolella, voit soittaa
vain hätäpuheluja.
Ei voimassa olevaa SIM-korttia
SIM-korttisi on lukittu tai viallinen. Aseta oikea
SIM-kortti paikalleen tai ota yhteys operaattoriisi.
Syötä PUK-koodi
Kolmen peräkkäisen väärän PIN-koodin syöttäminen
lukitsee koodin ja tarvitset PUK-koodin avataksesi sen.
Ota yhteys operaattoriisi. Seitsemän peräkkäisen
väärän PUK-koodin syöttämisen jälkeen SIM-korttia ei
voida enää käyttää. Osta uusi SIM-kortti
palveluntarjoajalta.
Tekstiviestin lähetys epäonnistui
Tarkista SMSC-osoite ja siirry valikon kohtaan:
”Viestit – Viestien asetukset – Tekstiviesti – SIM –
Käyttäjäprofiilien asetukset – Käyttäjäprofiili 1 –
Käyttäjäprofiilin asetukset – Muokkaa – SMSC-osoite”.
Huomaa: Ota yhteys operaattoriisi saadaksesi
lisätietoja SMSC-osoitteesta
MMS-lähetys epäonnistui
Tarkista MMS-tietotili ja siirry valikkokohtaan:
”Asetukset – Liitettävyys – Tietotilit”.
Huomaa: Saat lisätietoa MMS-määrityksistä ottamalla
yhteyttä verkko-operaattoriin.

Näyttö on musta
Tarkista onko akun varaus alhainen. Lataa tai
vaihda akku.

Yliviivatun roskakorin kuva

Tuotteessa, akussa, ohjekirjallisuudessa tai
pakkauksessa oleva yliviivatun roskakorin kuva
muistuttaa siitä, että kaikki elinkaarensa päähän tulleet
sähköiset ja elektroniset tuotteet, paristot ja akut on
vietävä erilliseen keräyspisteeseen. Älä hävitä näitä
tuotteita lajittelemattoman sekajätteen mukana.

Vastuuvapaus


Bea-fon Mobile GmbH ei ole vastuussa mistään
tuotteen käytöstä aiheutuneesta merkittävästä,
epäsuorasta, erityisestä, satunnaisesta
tai väistämättömästä vahingosta, mukaan
lukien vahingot, joita voidaan tai ei voida
pitää todennäköisinä.



Meitä ei voida asettaa vastuuseen tappioista,
jotka ovat aiheutuneet luonnonkatastrofeista
(kuten maanjäristys, tulva jne.) tai teoista tai
tapaturmista (mukaan lukien, että käyttäjä on
tahallaan tai tahallisesti väärinkäyttänyt tuotetta
näissä onnettomuuksissa tai muissa
epätavallisissa olosuhteissa), jotka ovat
vastuualueemme ulkopuolella.

Tiedot
C350-puhelimen jakelija Beafon
Saat lisätietoja käymällä Bea-fon-kotisivuilla:
www.beafon.com tai ottamalla meihin yhteyttä:
support@beafon.com

Osoite
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Itävalta

