Käyttöopas
SL160

Yleisiä tietoja
Onnittelut Bea-fon SL160 -puhelimen
hankinnasta!
Lue nämä tiedot, jotta osaat käyttää
puhelintasi paremmin. Me emme ole
vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista
vaurioista.
Pyrimme parantamaan tuotteitamme ja
palveluitamme. Bea-fon pidättää itsellään
oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia
mihin tahansa tässä asiakirjassa kuvattuun
tuotteeseen ilman etukäteisilmoitusta.
Tämän käyttöoppaan sisältö esitetään
sellaisena kuin se on. Bea-fon ei ota mitään
vastuuta tämän käyttöoppaan sisällön
tarkkuudesta tai täydellisyydestä.
Käyttöoppaan kuvien ja puhelimen välillä
voi olla pieniä eroja; katso puhelinta, kuvat
ovat esimerkkejä. Jotkin toiminnot riippuvat
verkkopalvelun tarjoajasta. Saat lisätietoa
ottamalla yhteyttä verkkopalvelun
tarjoajaan.
Tarkista toimituksessa mukana olevat
tarvikkeet ja varmista, että kaikki ovat
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mukana. Jos jokin tarvikkeista puuttuu tai
on vaurioitunut, ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit puhelimen.

Bea-fon SL160 sisältää:






1 puhelin (SL160)
1 latausasema (SL160)
1 laturi (SL160)
1 akku (SL160)
Käyttöopas (SL160)

3

Yleisiä tietoja
Mikäli kirjasinkoko on liian pieni ja vaikeasti
luettava, voit nähdä suuremman version
käyttöoppaasta verkkosivuillamme.
Siirry verkkosivuillamme kohtaan Tuotteet:
www.beafon.com

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

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

1
2
3
4

Valikkopainike, vasen Painamalla tätä
pääset valmiustilasta päävalikkoon
Vihreä soittonäppäin/puhelulokit
Pääset puhelulokeihin valmiustilasta
Yhden kosketuksen näppäin M1
Lisätoiminnot: Siirry vasemmalle
*-näppäin
Painamalla valmiustilassa tätä
painiketta pitkään otat käyttöön /
poistat käytöstä näppäinlukon
Painamalla tätä näppäintä
valmiustilassa pääset seuraaviin
merkkeihin: */+/P/W.
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5
6

7
8
9
10

11

12

13
14

Kaiutin
2-suuntanäppäin:
Nuolinäppäin (ylös), painamalla
valmiustilassa pääset
tekstiviestivalikkoon;
Nuolinäppäin (alas)
Valmiustilassa pääset kuvallisiin
yhteystietoihin;
Oikea valikkonäppäin valikkotilassa
pääset puhelinluetteloon
Punainen painike Kytke päälle/pois
päältä, lopeta puhelu, hylkää puhelu
Yhden kosketuksen näppäin M2
Lisätoiminnot: Siirry oikealle
Kameran pikavalintapainike
Lisätoiminnot: Voit puhelun aikana
kytkeä kaiutintilan päälle
# ruutunäppäin
Voit valmiustilassa ottaa
käyttöön/poistaa käytöstä äänettömän
tilan painamalla ja pitämällä näppäintä
painettuna.
Muokkaustilassa; vaihda syöttötapa.
LED-taskulamppu,
kytke päälle/pois päältä painamalla ja
pitämällä 0-näppäintä painettuna
Polyfoniset kaiuttimet
Kameran objektiivi
8

15
16
17
18

Hätäpuhelunäppäin
Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
Äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin
Micro-USB-latausportti
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Käytön aloittaminen
Mikä on SIM-kortti?
Jokainen matkapuhelin vaatii SIM-kortin
(Subscriber Identity Module). Ilman
SIM-korttia puhelimella ei voi soittaa.
SIM-kortti on mikrosiru, jossa on
tallennettuina henkilökohtaiset tietosi sekä
puhelinnumerot. Käsittele korttia tästä
syystä huolellisesti ja ole varovainen, kun
asetat tai poistat kortin. Pidä SIM-kortit
poissa lasten ulottuvilta.

SIM-kortin ja Micro SD -kortin
asettaminen
1. Puhelimen täytyy olla pois päältä sekä
irrotettuna laturista.
2. Poista akun kansi laitteen takaa. Käytä
kynttä painaessasi akun kannen
alareunasta vasemmalta puolelta.
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Jos akku on puhelimessa, poista se.
1. Käytettävissä on kaksi korttipaikkaa:
vasemmalla oleva on SIM-kortille ja
oikealla oleva Micro-SD-kortille.
2. Liu'uta SIM-kortti varovasti SIMkorttipaikkaan.
3. Varmista, että kullanväriset liittimet ovat
alaspäin ja viistetty kulma on
vasemmalla.
4. Vapauta kortti liu’uttamalla pidike alas.
5. Avaa pidike ja työnnä Micro-SD-kortti
varovasti Micro-SD-kortin pidikkeeseen.
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6. Sulje pidike ja lukitse paikoilleen
työntämällä.

SD-kortti
SIM-kortti

Akun asettaminen
1. Kohdista akun kullanväriset liittimet
puhelimessa oleviin vastaaviin liittimiin.
2. Paina akkua toisesta päästä, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
3. Työnnä akun kantta ylös laitteen päälle,
kunnes se napsahtaa paikalleen.

Akun lataaminen
Mallin SL160 akun lataamiseen on kaksi
vaihtoehtoa:
A. Latausasema
B. Laturi
1. Kiinnitä laturin liitin puhelimeen.
2. Yhdistä laturi pistorasiaan.
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3. Akun lataaminen saattaa
kestää muutamia
tunteja. Jos puhelin on
ladattaessa poissa
päältä, kestää muutamia
sekunteja ennen kuin latauksen
merkkivalo ilmestyy näyttöön.
4. Jos puhelin on ladattaessa päällä, akun
merkkivalo alkaa nousta. 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.
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Puhelimen kytkeminen päälle/pois
päältä:
Varmista, että puhelimessa on SIM-kortti, ja
akku on ladattu.
1. Kytke puhelin päälle painamalla punaista
näppäintä ja pitämällä sitä painettuna
2-3 sekuntia.
2. Jos PIN-koodi on käytössä, puhelin
pyytää nyt PIN-koodia. Anna se ja
vahvista syöttö painamalla OK (vasen
valikkonäppäin).
3. Valitse haluamasi kieli ja vahvista
valinta painamalla OK (vasen
valikkonäppäin).
Kytke puhelin pois päältä painamalla
punaista näppäintä ja pitämällä sitä
painettuna 2–3 sekuntia.
Ainoastaan hätäpuhelu voidaan soittaa
ilman SIM-korttia.
Huomaa: jos annat PIN-koodin väärin
3 kertaa, puhelin pyytää PUK-koodia, jonka
olet saanut yhdessä SIM-kortin kanssa.

Valmiustila
Jos et käytä puhelinta määrätyn lyhyen ajan
kuluessa, puhelin siirtyy automaattisesti
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valmiustilaan. Poistut tästä tilasta
painamalla mitä tahansa näppäintä.
Voit vastata puheluihin valmiustilassa.

Näyttö (Aloitusnäyttö)
1

2

3

4
5
6
1. Vastaanoton
voimakkuus
3. Akun tila
5. Päivämäärä
7. Puhelinluettelo

7
2. Symbolit
4. Aika
6. Päävalikko
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Näytön symbolit
Vastaanoton voimakkuus:
Pystypalkit osoittavat
verkko-operaattorisi
vastaanoton voimakkuuden.
Uudet viestit
Symboli näkyy, jos olet saanut
uuden viestin.
SIM-kortissa on lukematon viesti.
Tämä symboli
vilkkuu, jos
Saapuneet-kansio on täynnä. Sinun
tulee poistaa joitakin viestejä, ennen
kuin voit vastaanottaa uusia viestejä.
Kuulokkeet
Tämä symboli näkyy silloin, kun
kuulokkeet ovat kytkettyinä.
Vastaamattomat puhelut
Tämä symboli näkyy, kun et ole
vastannut puheluun.
Soittosignaali
Vain soittoääni
Äänetön tila ja värinä
Värinä ja soittoääni
Puhelun siirto
Tämä symboli näkyy, jos kaikki
puhelut on siirretty.
16
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Herätys
Tämä symboli näkyy, kun
herätyskello on kytketty päälle.
Bluetooth
Tämä symboli näkyy, kun Bluetooth
on kytketty päälle.
Roaming
Tämä kuvake näkyy, jos SIM-korttia
käytetään vieraassa verkossa (myös
virtuaaliset operaattorit).
Huomautus: Puhelimen käyttö
ulkomailla voi aiheuttaa
lisäkustannuksia.
Akun merkkivalo
Nämä symbolit muuttuvat akun tilan
mukaan:

,

,

,

Kuulokkeet/Bluetooth-tila
Jos kuulokkeet on yhdistetty (myös
Bluetooth-kuulokkeet), voit vastata
puheluun käyttämällä kuulokkeiden
painiketta.
Huomaa: puhelin vaatii 3,5 mm liittimen –
ei sisälly pakkaukseen!
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Valikkotoiminto
Painamalla oletusnäytössä vasenta
valikkonäppäintä ( ) pääset kohtaan
Päävalikko ja oikeaa valikkonäppäintä (
)
pääset kohtaan Yhteystiedot.
Painamalla ”Ylös-nuolinäppäintä” pääset
kohtaan Viestit ja painamalla ”Alasnuolinäppäintä” pääset kohtaan Kuvalliset
yhteystiedot.
Joissakin valikoissa voit käyttää painikkeita
M1 ja M2 oikealle ja vasemmalle
siirtymiseen.

Näytön lukitus
Estät tahattomat näppäinten painallukset
ottamalla näppäinlukon käyttöön tai
poistamalla sen käytöstä painamalla ja
pitämällä ”*”-tähtinäppäintä painettuna.
Voit vastaanottaa puhelun näppäinlukko
päällä painamalla vihreää valintapainiketta.
Kun lopetat puhelun tai hylkäät sen,
näppäimistö lukittuu automaattisesti
uudelleen.
Lisätoiminnot:
Automaattinen näppäinlukko; katso
valikkokohta:
Asetukset – Puhelimen asetukset –
Automaattinen. Näytön lukitus
18

Puhelutoiminnot
Soita
1. Näppäile puhelinnumero suuntanumeron
kanssa ja paina vihreää näppäintä.
Puhelut ulkomaille: Ennen
suuntanumeroa näppäile symboli +
painamalla  kaksi kertaa sekä anna
maakoodi. (Poista 0 suuntanumeron
alusta, jos se siinä on.)
2. Painamalla oikeaa valikkopainiketta
Poista poistat kohdistimen vasemmalla
puolella olevan numeron.
3. Soita numeroon painamalla vihreää
näppäintä.

Soittaminen puhelinluettelon
avulla
Jos puhelinluetteloon on tallennettu
yhteystietoja, niihin voidaan soittaa
puhelinluettelon avulla.
1. Pääset puhelinluetteloon painamalla
”oikeaa” valikkonäppäintä
oletusnäytössä.
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2. Vieritä nuolella ylöspäin tai alaspäin,
kunnes pääset haluamasi
puhelinnumeron kohdalle.
3. Soita numeroon painamalla vihreää
näppäintä.
4. Voit peruuttaa tai lopettaa puhelun
painamalla punaista näppäintä.

Soittaminen kuvallisten
yhteystietojen avulla
Paina oletusnäytössä alaspäin
nuolinäppäintä.
Voit valita enintään 8 kuvallista
yhteystietoa. Vieritä Nuolinäppäimet
haluamasi kuvallisen yhteystiedon kohdalle
ja paina sitten Soittonäppäin (vihreä
näppäin).
Valittu kuva ilmestyy kuvallisten
yhteystietojen luetteloon. Liitä kuva tähän
yhteystietoon toimimalla seuraavasti:

Kuvallisen yhteystiedon luominen
1. Paina oletusnäytössä nuolinäppäintä
(alaspäin) päästäksesi kuvallisten
yhteystietojen valikkoon.
2. Vieritä nuolinäppäimiä käyttämällä.
3. Voit muokata kuvallista yhteystietoa
painamalla vasenta valikkonäppäintä ja
20

4.
5.
6.

7.

valitsemalla Muokkaa, vahvista
painamalla vasenta valikkonäppäintä
(OK).
Syötä ensimmäiselle riville nimi.
Syötä toiselle riville puhelinnumero.
Kolmannelle riville (yhteystiedon kuva)
lisäät valokuvan painamalla vasenta
valikkonäppäintä ”Valinnat – OK”; voit
valita seuraavista:
a. Kamerasta: Ota kuva suoraan
käyttämällä kameraa.
b. Valitse tiedostosta: Valitse kuva,
jonka olet jo tallentanut.
Kun olet muokannut kuvallisen
yhteystiedon, paina vasenta
valikkonäppäintä (Valinnat), valitse
”Tallenna” ja vahvista painamalla
vasenta valikkonäppäintä (OK).

Tärkeää: käytä kuvien tallentamiseen
muistikorttia (Micro-SD, enintään
16 Gt).
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Puheluun vastaaminen
Kun saat puhelun ja puhelin soi tai värisee,
näytössä näkyy soittajan numero tai nimi.
1. Jos haluat vastata puheluun, paina
vihreää näppäintä tai OK-näppäintä.
2. Jos haluat hylätä puhelun, paina
punaista näppäintä.
3. Voit käyttää Valikkonäppäintä tulevan
puhelun mykistämiseen.

Toiminnot puhelun aikana
Napsauttamalla Valinnat-painiketta puhelun
aikana pääset seuraaviin toimintoihin:
Puhelun pito*:
Aseta puhelu jonoon.
Yksittäisen puhelun lopettaminen*:
Lopeta puhelu.
Puhelinluettelo:
Siirry puhelinluetteloon.
Puhelulokit:
Näyttää puheluiden luettelon.
Viestit:
Siirtyy viesteihin.
Mykistä:
Käännä mikrofoni päälle/pois päältä
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Äänenvoimakkuus:
Asettaa äänenvoimakkuuden.
Huomaa: SIM-kortin täytyy tukea
valikkokohtia, jotka on merkitty *-merkillä.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä
verkko-operaattoriin.

Kaiutintoiminto
Voit puhelun
aikana painaa
kaiutintoimintonäppäintä
ja ottaa käyttöön/poistaa käytöstä
kaiutintoiminnon; painamalla
kaiutintoimintonäppäintä uudelleen poistat
toiminnon käytöstä.
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Valikko
1. Puhelinluettelo
1. Yhteystietoluettel
on lista
2. Lisää uusi tieto
3. Lyhytvalinta
4. Perheen numero
(M1 ja M2)
5. Asetukset
2. Viestit
1. Kirjoita viesti
2. Saapuneet
3. Lähtevät
4. Luonnokset
5. Lähetetyt
6. Poista viestejä
7. Asetukset
3. Puheluloki
1. Vastaamattomat
puhelut
2. Soitetut puhelut
3. Vastaanotetut
puhelut

4.
5.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
1.
2.
3.
4.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Kaikki puhelut
Tyhjennä puhelulokit:
Ajanhallinta
Hälytys
Kalenteri
Tehtäväluettelo
Laskin
Taskulamppu
Multimedia
Kamera
Näytä kuvat
FM-radio
Tiedostonhallinta
Asetukset
Ääniasetukset
Hätänumeroasetus
Puhelimen asetukset
Puheluasetukset
Verkon asetus
Turvallisuusasetukset
Liitettävyys
Palauta
tehdasasetukset

Puhelinluettelo
Voit tallentaa enintään 200 puhelinnumeroa
SL160-puhelimeen. SIM-kortilla on tilaa
enintään 250 puhelinnumerolle.

Puhelinnumeroiden käyttäminen
Pääset yhteystietoihin kahdella tavalla:
1. Oletustilassa painamalla oikeaa
valikkonäppäintä
2. Vaihtoehtoisesti painamalla vasenta
valikkonäppäintä oletustilassa,
valitsemalla Puhelinluettelo ja
vahvistamalla painamalla vasenta
valikkonäppäintä (OK)
Huomaa:
Symboloi SIM-kortille syöttöä.
Symboloi puhelimeen syöttöä.

Uusi yhteystieto
1. Valitse Lisää uusi yhteystieto valikosta
Puhelinluettelo.
2. Valitse muisti: SIM-kortti tai Puhelin.
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SIM-muisti: Vain nimi ja numero voidaan
tallentaa.
3. Puhelimen muisti: Nimi, numero ja
soittoääni voidaan tallentaa.
4. Tallenna yhteystieto painamalla Valinnat
ja Tallenna.

Yhteystiedon muokkaaminen
1. Valitse nimi ja paina Valinnat ja valitse
Muokkaa sekä vahvista painamalla OK.
2. Muokkaa syöttöjä. Tallenna muutokset
painamalla Valinnat ja valitsemalla
Tallenna ja vahvista painamalla OK

Lyhytvalinta
1. Valitse Päävalikko - Puhelinluettelo ja
paina OK
2. Valitse Lyhytvalinta ja paina OK.
Voit kytkeä Lyhytvalinta-tilan päälle tai pois
päältä.
Enintään 8 numeroa voidaan tallentaa
lyhytvalintanumeroiksi (2–9)
1. Valitse Määritä pikavalinta ja paina OK.
2. Valitse haluamasi numero (2–9) ja
napsauta Valinnat.
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3. Valitse haluamasi nimi puhelinluettelosta
ja paina OK (haluamasi numeron täytyy
olla jo tallennettuna kohtaan
Puhelinluettelo).
Paina oletusnäytössä haluamaasi numeroa
(2–9) ja pidä painettuna 2–3 sekuntia,
jolloin siihen liitetty numero valitaan.

Suoravalintanumerot M1, M2
1. Valitse Valikko, Puhelinluettelo ja paina
OK
2. Valitse perheen numero M1, M2 ja paina
OK
Tässä voit muokata M1- ja M2-numeroa.
Paina oletustilassa SL160:n M1- tai
M2-näppäintä tallennetun puhelinnumeron
valitsemiseksi.
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Viestit
Voit vastaanottaa ja lähettää Viestejä.
Tekstiviestit ovat kuitenkin riippuvaisia
operaattorista. Lisätietoa saat ottamalla
yhteyttä operaattoriin.

Kirjoita tekstiviesti
1. Valitse Valikko, Viestit ja paina OK
2. Valitse Kirjoita tekstiviesti ja paina OK

Tekstin syöttäminen
Käytettävissä olevat toiminnot:
 Paina 0 lisätäksesi välilyönnin.
 Paina *-näppäintä erikoismerkkien
lisäämiseksi. Voit siirtyä haluamiisi
symboleihin käyttämällä
”Nuolinäppäimiä” ja M1- tai M2näppäintä.
 Paina M1- tai M2-näppäintä paikan
ilmaisimen siirtämiseksi vasemmalle tai
oikealle.
 Paina oikeaa valikkopainiketta (Poista)
kirjaimen poistamiseksi ja paina oikeaa
valikkopainiketta (Poista) ja pidä sitä
painettuna kokonaisen tekstin
poistamiseksi.
28



Paina #-näppäintä pienten ja isojen
kirjainten vaihtelemiseksi: FI, fi, 123 ja
kiinnitä huomiota näytön vasemmassa
yläkulmassa olevaan symboliin.

Kun viestisi on valmis, paina Valinnat ja
valitse Lähetä.
Tässä voit lisätä yhden tai useamman
Yhteystiedon Viestiin
Muut valinnat:
Käytettyjen kirjainten määrä näkyy näytön
oikeassa yläkulmassa.
Kun viestisi on valmis, paina Valinnat ja
valitse Lähetä.
Tässä voit lisätä yhden tai useamman
Yhteystiedon Viestiin
Muut valinnat:
Lisää symboli, Syöttömenetelmä,
Käyttötiedot ja Tallenna.

Saapuneet
1. Valitse Valikko, Viestit ja paina OK
2. Valitse Saapuneet ja paina OK
Tässä valikossa voit lukea uudet tai jo luetut
Viestit.
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Valitusta tavasta riippuen puhelin joko
värisee tai soi, kun uusi Viesti tulee ja näet
tämän symbolin oletusnäytössä
ruudussa.
Painamalla Valinnat pääset seuraaviin
toimintoihin:
Vastaukset, Soita lähettäjälle, Päätä uusi,
Poista ja Lisäasetukset.
Huomaa: Jos lyhytviestien muisti on täynnä,
symboli vilkkuu oletusnäytössä. Poista joitakin
viestejä, jotta voit vastaanottaa uusia viestejä.

Lähtevät
1. Valitse Valikko, Viestit ja paina OK
2. Valitse Lähtevät ja paina OK
Lähettämättömät tekstiviestit tallennetaan
Lähtevät-kansioon.

Luonnokset
Näet tallennetut tekstiviestisi
Luonnokset-kansiossa.

Lähetetyt viestit
1. Valitse Valikko, Viestit ja paina OK
2. Valitse Lähetetyt viestit ja paina OK
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Tässä valikossa voit lukea jo lähettämäsi
Viestit. Käytettävissä olevat toiminnot:
Välitä, Poista ja Lisäasetukset

Asetukset
1. Valitse Valikko, Viestit ja paina OK
2. Valitse Asetukset ja paina OK

Tekstiviestiasetus
Voit määrittää tekstiviestiasetukset.
Käytettävissä olevat toiminnot:
Profiiliasetukset:
Tässä voit asettaa muun muassa
viestikeskuksen numeron (SMSC)
(riippuen verkko-operaattorista) ja muut
tekstiviestiasetukset.
Yleiset asetukset:
Ota käyttöön tai poista käytöstä
Toimitusraportti, Vastauspolku ja Lähetetyt
viestit.
Ensisijainen muisti
Valitse viestien tallennuspaikka: Puhelin tai
SIM-kortti
Muistin tila:
Tässä valinnassa näytetään SMS-muistin tila
SIM-kortilta ja puhelimesta.
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Ääniviestipalvelin (vastaaja)
Ääniviestit ovat verkkotoiminto. Jos olet
saanut uuden ääniviestin, uuden viestin
vastaanotto näkyy puhelimesi näytössä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valitse Valikko, Viestit ja paina OK
Valitse Asetukset ja paina OK
Valitse Äänipostin palvelin ja paina OK
Valitse 1. <Tyhjä> ja paina Valinnat.
Valitse Valitse tai Muokkaa
Jos valitset Muokkaa, anna nimi ja
ääniviestien laatikon numero.

Oletusnäytössä: Paina numeroa 1 ja pidä
sitä painettuna, puhelimesi soittaa
numeroon, joka on tallennettu kohtaan
Äänipostin palvelin.
Huomaa: Palvelu täytyy olla
verkko-operaattorin tukema.
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Puheluhistoria
Puheluhistoria
1. Valitse Valikko, Puhelulokit ja paina OK
Puhelin tallentaa luettelot Vastaamattomat
puhelut, Soitetut puhelut, Vastaanotetut
puhelut ja Kaikki puhelut
Uusimmat näkyvät ylimpänä listalla.
Painamalla Valinnat pääset seuraaviin
toimintoihin:
Soita, Näytä, Lähetä tekstiviesti ja Poista.

Poista puhelulokit:
Voit poistaa lokit kohdista Vastaamattomat,
Soitetut ja Vastaanotetut puhelut yksitellen
tai poistaa kaikki puhelulokit.
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Ekstrat
Hälytys
1. Valitse Valikko, Lisäasetukset ja paina
OK
2. Valitse Hälytys ja paina OK.
Voit asettaa enintään 5 hälytystä.
Hälytyksen asettaminen:
1. Valitse hälytys ja napsauta Muokkaa.
2. Aseta kohtaan Tila: Päälle tai Pois
päältä.
3. Aseta Aika, Torkun toisto, Voimakkuus,
Hälytysääni ja Signaalin tyyppi.
4. Voit tallentaa hälytyksen painamalla
vasenta valikkonäppäintä Tallenna
valikkokohdassa Aika.
Kun hälytys kuuluu, napsauta
Lopetus-painiketta hälytyksen
lopettamiseksi tai napsauta
Torkku-painiketta. Tässä tapauksessa
hälytys torkkuu ja kuuluu uudelleen noin
5 minuutin kuluttua (oletusasetus).
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Kalenteri
1. Valitse Valikko, Ekstrat ja paina OK
2. Valitse Kalenteri ja paina OK
Paina kalenterinäkymässä nuolinäppäimiä
eri päivien selaamiseen.

Muistutukset
1. Valitse Valikko, Ekstrat ja paina OK
2. Valitse Muistutukset ja paina OK
Tässä voit syöttää tapahtumia.
Lisää muistutus:
Napsauta Valinnat ja valitse Lisää.
Syötä haluamasi tiedot.
Voit tallentaa tapahtuman painamalla
Valinta ja Tallenna.
Muistutukset-valikossa ovat käytettävissä
seuraavat Valinnat: Näytä, Lisää, Muokkaa,
Hae, Poista, Poista menneet, Poista kaikki,
Siirry päivämäärään ja Näytä: tulevat.

Laskin
Tällä toiminnolla voit käyttää
matkapuhelinta taskulaskimena.
Taskulaskimella voit suorittaa
peruslaskutoimituksia.
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Toiminnot:
Näppäin
M1-näppäin
M2-näppäin
Nuolinäppäin (ylös)
Nuolinäppäin (alas)
#
Vasen valikkonäppäin
Oikea valikkonäppäin

Toiminto
Kertolasku
Jakolasku
Yhteenlasku
Vähennyslasku
Desimaalipilkku
Tulos
Poista

Taskulamppu
Tätä toimintoa käytetään taskulampun
kytkemiseen päälle ja pois päältä.

Palvelut
Tämä palvelu riippuu verkko-operaattorista.
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Multimedia
Kamera
Paina kameranäppäintä!

Valokuvien
ottaminen
Suuntaa kameran objektiivi sijaintiin tai
kohteeseen ja ota kuva painamalla
kameranäppäintä. Kuvaamisen jälkeen
valokuva näkyy näytössä ja tallentuu
automaattisesti.
Tärkeää: käytä kuvien tallentamiseen
muistikorttia (Micro-SD, enintään
16 Gt).
Käyttämällä ”vasenta valikkonäppäintä” voit
muuttaa seuraavia asetuksia:
Valokuvat:
Katso tallennetut kuvat (.jpg-muodossa).
Voit myös lähettää ja vastaanottaa
valokuvia käyttämällä Bluetooth-yhteyttä.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä
kohdasta Valinnat: Näytä, Lähetä, Käytä,
Nimeä uudelleen, Poista, Lajittele, Tallenna
ja Kuvan tiedot.
Kamera-asetukset:
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Aseta Välkynnän esto, Kuvaustila,
Valkotasapaino ja Viiveaika.
Kuva-asetukset:
Kuvan koko ja Kuvan laatu määrittäminen.
Tallennustila:
Valitse: Puhelin tai Muistikortti
(jos käytössä).
Palauta asetus:
Palauta oletusasetus.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä
valokuvatilassa:

Kuvien katselu
1. Valitse Valikko, Multimedia ja paina OK
2. Valitse Näytä kuvat ja paina OK
Katso tallennetut kuvat (.jpg-muodossa).
Voit myös lähettää ja vastaanottaa
valokuvia käyttämällä Bluetooth-yhteyttä.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä
kohdasta Valinnat: Näytä, Lähetä, Käytä,
Nimeä uudelleen, Poista, Lajittele, Tallenna
ja Kuvan tiedot.

FM-radio
3. Valitse Valikko, Multimedia ja paina OK
4. Valitse FM radio ja paina OK
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Tällä toiminnolla voit kuunnella FM-radiota.
FM-tilassa ovat käytössä seuraavat
näppäimet:
Näppäin
M1-näppäin
M2-näppäin
Äänenvoimakkuuden
lisäysnäppäin +
Äänenvoimakkuuden
pienennysnäppäin Numerokenttä

Toiminto
0,1 taajuutta alaspäin
0,1 taajuutta ylöspäin
Lisää
äänenvoimakkuutta
Pienentää
äänenvoimakkuutta
Hae tallennettuja
asemia

Käytettävissä olevat valinnat:
Lopeta:
Lopeta radiotoiminto
Asemaluettelo:
toista, muokkaa tai poista tallennettuja
kanavia.
Automaattinen haku:
Luo asemaluettelo.
Manuaalinen haku:
Manuaalinen kanavahaku.
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Asetukset
Tämä toiminto mahdollistaa radion
käyttämisen taustalla ja tästä valikosta
poistumisen.
Huomaa:
Käyttämällä kuulokkeita (ei mukana) saat
paremman vastaanottolaadun.

Tiedostonhallinta
1. Valitse Valikko, Multimedia ja paina OK
2. Valitse Tiedostonhallinta ja paina OK
Voit hallinnoida puhelimen muistissa ja
muistikortilla olevia tiedostoja ja kansioita
käyttäen tiedostonhallintaa.
Avaa:
Näyttää valitun kansion sisällön.
Uusi kansio:
Uuden kansion luominen.
Nimeä uudelleen
Kansion uudelleen nimeäminen.
Poista:
Kansion poistaminen.
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Kopioi kuvat tietokoneelle
Kopioi SL160:n kameralla ottamasi kuvat
PC-laitteeseen toimimalla seuraavasti:
1. Yhdistä puhelin tietokoneeseen käyttäen
Micro-USB-kaapelia (ei mukana).
2. Puhelimeen ilmestyy tämän jälkeen
valikko – valitse ”Massamuisti” ja
vahvista painamalla ”OK”
3. Tietokone tunnistaa puhelimen
siirrettäväksi levyksi.
4. Windows Explorerin avulla voit käsitellä
tietoja tavalliseen tapaan tai kopioida ne
tietokoneelle.
Huomaa: Kuvat löytyvät kansiosta
”Kuvat”.
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Asetukset
Ääniasetukset
1. Valitse Valikko, Asetukset ja paina OK
2. Valitse Ääniasetukset ja paina OK
Käytettävissä ovat seuraavat ääniasetukset:
Soittoääni, Signaalin tyyppi, Soittoäänen
voimakkuus, Soittoäänen tyyppi,
Tekstiviesti, Tekstiviestiäänen voimakkuus,
Näppäinäänet ja Näppäinäänten
voimakkuus.

Äänetön tila
Kun otat käyttöön asetuksen äänetön tila,
kaikki soitto- ja hälytysäänet mykistetään.
Käytä tätä tilaa esimerkiksi elokuvissa tai
kokouksessa.
Pääset kohtaan Äänetön tila painamalla ja
pitämällä”#”-ruutunäppäintä valmiustilassa.
Pääset takaisin ”Yleiset”-tilaan painamalla
”#”-ruutunäppäintä uudelleen.
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SOS
SOS-sovellus on yksinkertainen toiminto,
joka voi säästää ihmishenkiä ratkaisevalla
hetkellä. Voit tallentaa minkä tahansa
yhteystiedon tai tekstiviestin.
Nämä SOS-numerot, jotka voidaan
tallentaa tiettyyn järjestykseen, valitaan
hätätilanteessa automaattisesti, kun painat
hätäpainiketta matkapuhelimen takana ja
pidät sitä painettuna noin 2 sekunnin ajan.
Hätäpuhelun ollessa käytössä kuuluu
varoitusääni, jonka myös lähelläsi olevat
ihmiset voivat kuulla.
Sen jälkeen lähetetään SOS-tekstiviesti
kaikkiin tallennettuihin SOS-numeroihin,
jos käytössä.
Mikäli seuraavassa vaiheessa
ensimmäisestä SOS-numerosta ei vastata,
seuraavaan numeroon soitetaan
automaattisesti jne.
Puhelin soittaa jokaiseen
SOS-yhteysnumeroon noin 19 sekuntia
(puhelun vahvistussignaali). Jos numero ei
vastaa, puhelu loppuu automaattisesti ja
puhelin valitsee seuraavan SOS-numeron.
Tämä toiminto estää puhelun siirtymisen
vastaajaan.
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Useimpien eurooppalaisten operaattoreiden
liittymissä puhelu siirtyy vastaajaan noin
20–25 sekunnin kuluttua.
Huomio:
Varmista, että SOS-yhteyksissä
siirtyminen vastaajaan ei ole aiemmin
kuin 20 sekunnin kuluttua.
Huomaa:
Jos haluat lopettaa tai peruuttaa
hätäpuhelun, paina punaista näppäintä tai
SOS-painiketta.
Käytettäessä Prepaid-korttia:
Varmista aina, että Prepaid-kortilla on
riittävästi saldoa, koska tallennettuihin
hätänumeroihin ei voi soittaa ilman riittävää
saldoa.
Verkko-operaattorin kotiverkon ulkopuolella
voidaan yleensä käyttää kansainvälistä
SOS-numeroa 112.
Huomaa
Jos tallennat hälytysnumeroita kuten
pelastuslaitos, poliisi, palolaitos jne., sinun
täytyy ilmoittaa siitä näille organisaatioille
etukäteen. Emme vastaa mistään
kustannuksista, joita voi aiheutua
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mahdollisista vikasoitoista näihin
numeroihin.
Tärkeää:
Hätäpuhelun aikana kaiutintoiminto
otetaan käyttöön automaattisesti. Älä
pidä puhelinta korvallasi!

SOS
SOS
1. Valitse Valikko, Asetukset ja paina OK
2. Valitse SOS-asetukset ja paina OK

SOS hälytys
Voit kytkeä SOS-hälytysäänen päälle/pois
päältä.

SOS-numero
Määritä korkeintaan 5 SOS-numeroa ja
niiden ensisijaisuusjärjestys.

SOS-tekstiviesti
Jos SOS-puheluun ei vastattu, tämä teksti
lähetetään viestinä SOS-numeroihin.
Tekstin voi vaihtaa halutuksi.

Puhelimen asetukset
1. Valitse Valikko, Asetukset ja paina OK
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2. Valitse Puhelimen asetukset ja paina OK.
Käytettävissä ovat seuraavat valikkokohdat:

Aika ja päivämäärä
Aseta Aikavyöhyke, Aika, Päivämäärä ja
päivämäärän muoto.

Kieli
Tässä valikossa voit määrittää näyttökielen.

Ensisijainen syöttötapa
Tässä valikossa voit määrittää ensisijaisen
syöttötavan (DE, de, 123).

Automaattinen. Näytön lukitus
Valitse ”Pois päältä”” poistaaksesi
automaattisen näppäinlukon tai valitse aika,
jonka jälkeen automaattinen näppäinlukko
otetaan käyttöön.

LCD:n valoisuus
Aseta näytön kirkkaus.

Puheluasetukset
1. Valitse Valikko, Asetukset ja paina OK
2. Valitse Puheluasetukset ja paina OK
Verkko-operaattorista riippuen voit käyttää
seuraavia palveluita:
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Soittajan puhelinnumero
Tässä voit määrittää näkyykö numerosi
henkilölle, jolle soitat vai ei.

Odottava puhelu
Saat ilmoituksen puhelun aikana, jos toinen
puhelu odottaa. Vastaa tähän puheluun
painamalla OK tai vasenta valikkonäppäintä.
Ensimmäinen puhelu jää toiselle linjalle. Jos
et halua vastata toiseen puheluun, paina

Hylkää-näppäintä.
Puhelun siirto
Verkkopalvelun avulla voit siirtää tulevat
puhelut toiseen määrittämääsi numeroon.
Useita soitonsiirtotoimintoja voidaan
aktivoida samanaikaisesti.

Puheluiden estäminen
Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa
puheluitasi.

Puhelun keston muistutus
Puhelun aikana kuuluu signaaliääni

Verkkoasetukset
1. Valitse Valikko, Asetukset ja paina OK
2. Valitse Verkkoasetukset ja paina OK
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Verkko-operaattorista riippuen voit käyttää
seuraavia palveluita:

Verkon valinta:
Tässä voit asettaa verkon valinnan
asetukseksi Manuaalinen tai Automaattinen

Turvallisuusasetukset
1. Valitse Valikko, Asetukset ja paina OK
2. Valitse Puhelimen asetukset ja paina OK.
Käytettävissä olevat toiminnot:

SIM-turva
PIN-lukko Kun valitset kytketäänkö PIN
päälle tai pois päältä, sinua kehotetaan
antamaan oikea PIN-koodi käytetylle SIMkortille. Voit vaihtaa SIM-kortin PIN-koodin
milloin tahansa.
PIN-/PIN2-koodin vaihtaminen Kun vaihdat
salasanan, anna nykyinen salasana ja sitten
uudet salasanat: PIN tai PIN2

Puhelimen lukitus
Puhelimen lukitus Samalla kun PIN-kysely
kytketään päälle tai pois päältä, kysytään
myös oikeaa puhelimen salasanaa.
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Salasanan vaihtaminen Kun vaihdat
salasanan, anna nykyinen salasana ja sitten
uusi salasana 2 kertaa.

Yhteydet
1. Valitse Valikko, Asetukset ja paina OK
2. Valitse Yhteydet ja paina OK
Käytettävissä ovat seuraavat valikkokohdat:

Bluetooth
Bluetoothin avulla voit yhdistää puhelimesi
yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen.
Käytettävissä olevat toiminnot:
Bluetooth:
Kytke Bluetooth-toiminto päälle tai pois
päältä painamalla vasenta valikkonäppäintä.
Näkyvissä
Voit asettaa puhelimesi näkymään muille
Bluetooth-laitteille.
Tunnistetut laitteet:
Tässä valikossa voit muodostaa yhteyden jo
tunnistettuihin Bluetooth-laitteisiin.
Äänilaitteiden hakeminen
Tässä valikossa voit muodostaa yhteyden
äänilaitteisiin, joissa on Bluetooth käytössä.
Laitteen nimen vaihtaminen:
Vaihda Bluetooth-laitteiden nimet.
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Lisäasetukset
Tässä valikossa voit: Määrittää seuraavat
Äänipolku ja tallennustila, kohdasta Omat
osoitteet näet puhelimesi MAC-osoitteen.

Bluetooth-äänilaitteiden hakeminen
1. Aloita toisen Bluetooth-laitteen etsintä
valitsemalla Hae äänilaitetta ja paina
OK.
2. Valitse haluamasi laite ja paina
Muodosta pari.
3. Jos yhteys toiseen Bluetooth-laitteeseen
muodostetaan, sinua pyydetään
antamaan Salasana. Anna salasana ja
vahvista painamalla OK.
Kohdasta Valinnat löytyvät seuraavat
toiminnot: Yhdistä, Nimeä uudelleen,
Valtuuta, Poista ja Poista kaikki

Palauta tehdasasetukset
Tällä toiminnolla voit palauttaa puhelimen
asetukset tehdasasetuksiin.
Tehdasasetusten palauttaminen vaatii
salasanan antamisen. Oletussalasana on:
0000.
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Tekniset tiedot:
Kaksitaajuusverkko:
Akku:
Mitat:
Valmiusaika:
Puheaika:

GSM 900/1800
Li-ion 3,7 V - 600 mAh
118 x 54,3 x 11 mm
Noin 160 tuntia*
Noin 220 minuuttia*

* Akun toiminta-aika riippuu SIM-kortista,
verkosta, käytetyistä asetuksista ja
käytöstä sekä ympäristöstä.
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Vianmääritys
Jos puhelimen käytössä on ongelmia tai
häiriöitä, katso seuraavan taulukon tietoja.
Jos jotakin ongelmaa ei saada ratkaistua
näiden tietojen avulla, ota yhteys
jälleenmyyjään, jolta ostit puhelimen.
Puhelin ei käynnisty:
 Tarkista, että akku on asetettu oikein
puhelimeen.
 Tarkista akun tila, lataa akkua 24 tuntia
tai vaihda se (kuuden kuukauden
takuuaika).
 Tarkista annoitko oikean PIN-koodin.
Jos PIN-koodi on annettu väärin
3 kertaa, SIM-kortti lukittuu ja tarvitset
PUK-koodin (saat PUK-koodin ottamalla
yhteyttä operaattoriin).
SIM-kortin virhe:
 Onko SIM-kortin kontaktipinnoissa likaa?
Puhdista SIM-kortin kontaktipinnat.
 SIM-korttia ei ole asetettu kunnolla,
aseta SIM-kortti oikein.
 Eikö SIM-kortti toimi tai onko se
vaurioitunut? Tarkistuta SIM-kortti
verkko-operaattorilla.
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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
verkko-operaattoriin.
 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.
 Onko paikallisen puhelinlinjan laatu
huono? Paina End-näppäintä ja valitse
uudelleen. Sinut saatetaan siirtää
toiseen verkkoyhteyteen tai
puhelinlinjaan, jossa on parempi laatu.
 Käännä äänenvoimakkuutta isommalle.
Puheluiden soittaminen ei onnistu:
 Tarkista puhelinnumero ja yritä
uudelleen.
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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.
Tekstiviestien lähettäminen ei onnistu
 Tarkista SMSC-numero (viestikeskuksen
numero) seuraavien valikkokohtien
avulla:
”Viestit – Asetukset –
Tekstiviestiasetukset – SIM – SMSC –
Osoite”: Operaattorin viestikeskuksen
numeron pitäisi näkyä tässä.
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Näyttö on musta:
 Tarkista akun tila, lataa akkua tai vaihda
se.
 Tarkista taustakuva.
 Onko puhelin kastunut?
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).
Huomaa: Jos jokin ongelma ei ratkea edellä
olevilla ohjeilla, mene verkkosivullemme
www.beafon.com ja valitse puhelimesi
tuotesivu ja lue Usein kysytyt kysymykset
tai ota yhteys asiakastukeen. Älä yritä
korjata puhelinta itse.
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Akku











Puhelimesi käyttää ladattavaa akkua.
Huomaa
että
uuden
akun
täysi
suorituskyky alkaa vasta kahden tai
kolmen
kokonaisen
lataus
ja
purkukerran jälkeen! Akku voidaan
ladata satoja kertoja, mutta lopulta se
vanhenee.
Kun
käyttöaika
(puheaika
ja
valmiusaika) lyhenee huomattavasti, on
aika vaihtaa akku. Käytä ainoastaan
valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa
akkusi
ainoastaan
valmistajan
hyväksymillä latureilla.
Irrota laturi verkkovirrasta silloin kun se
ei ole käytössä. Älä jätä akkua
lataukseen
yli
viikoksi,
koska
ylilataaminen
voi
lyhentää
akun
käyttöikää. Mikäli akku on käyttämättä
pitkään, sen lataus purkautuu itsestään.
Äärimmäiset lämpötilat voivat vaikuttaa
akkusi latautumiseen.
Käytä akkua ainoastaan asianmukaisella
tavalla.
Älä koskaan käytä laturia tai akkua joka
on vaurioitunut.
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Älä oikosulje akkua. Tahaton oikosulku
voi tapahtua kun metalliesine (kolikko,
pidike, kynä) osuu akun + ja koskettimiin
(akun
metalliliuskat),
esimerkiksi kun kannat vara-akkua
taskussasi tai laukussasi. Koskettimien
oikosulku voi vaurioittaa akkua tai
kosketuksissa olevaa metalliesinettä.
Akun altistaminen kuumuudelle tai
kylmyydelle, kuten sen jättäminen
autoon kesällä tai talvella, johtaa akun
keston ja käyttöiän lyhenemiseen. Pyri
aina käyttämään akkua 15-25°C asteen
lämpötilassa. Liian kuuma tai kylmä
akku
saattaa
olla
tilapäisesti
toimintakelvoton vaikka akku olisikin
täysi. Akun suorituskyky on heikko
erityisesti pakkasessa.
Älä koskaan heitä akkuja tuleen! Hävitä
akut paikallisten säännösten mukaisesti
(kierrättämällä).
Älä hävitä akkuja muiden talousjätteiden
seassa.
Älä lataa puhelintasi jos akkua ei ole
asennettu.
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Puhelin
Puhelimesi on ensiluokkaista laatua ja tätä
laitetta tulee käsitellä hellävaroin.
Seuraavat neuvot varmistavat sen, että
noudatat takuun asettamia vaatimuksia ja
että voit nauttia tästä tuotteesta usean
vuoden ajan.
 Pidä puhelin ja kaikki sen osat sekä
lisäosat pois pienten lasten ulottuvilta.
 Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja
nesteet voivat sisältää mineraaleja jotka
voivat syövyttää elektronisia osia.
 Älä
käytä
tai
varastoi
puhelinta
pölyisissä
tai
likaisissa
paikoissa.
Puhelimen
liikkuvat
osat
voivat
vaurioitua.
 Älä säilytä puhelinta kuumissa paikoissa.
Korkeat lämpötilat voivat lyhentää
elektronisten
laitteiden
käyttöikää,
vaurioittaa akkuja ja vääristää tai
sulattaa tiettyjä muovisia osia.
 Älä säilytä puhelinta kylmissä paikoissa.
Kun laite lämpenee takaisin normaaliin
lämpötilaan, sen sisälle voi kondensoitua
kosteutta,
joka
puolastaan
voi
vaurioittaa sen piirilevyjä.
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Älä
yritä
avata
tätä
laitetta.
Epäammattimainen käsittely voi johtaa
sen vaurioitumiseen.
 Älä pudota, iske tai ravista puhelinta.
Kovakourainen käsittely voi johtaa
sisäisten piirilevyjen särkymiseen.
 Älä käytä voimakkaita kemikaaleja,
puhdistusliuottimia
tai
vahvoja
puhdistusaineita
puhelimen
puhdistamiseen.
 Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia
liikkuvia osia ja estää puhelimen
asianmukaisen toiminnan.
 Käytä ainoastaan pakkauksen mukana
tulevaa
tai
asianmukaista
vaihtoantennia. Vääränlaiset antennit,
muunnokset
tai
lisäosat
voivat
vaurioittaa
puhelinta
ja
rikkoa
radiolaitteisiin liittyviä säädöksiä.
Kaikki edellä mainitut ohjeet koskevat
puhelintasi, akkuasi, laturia sekä muita
lisäosia. Mikäli jokin edellä mainituista
osista ei toimi oikein, vie se lähimmälle
valtuutetulle asiantuntijalle huoltoon.
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Turvallisuus
Lue nämä yksinkertaiset ohjeet. Ohjeiden
noudattamatta
jättäminen
voi
olla
vaarallista tai jopa laitonta. Käyttöohje
sisältää lisätietoja aiheesta.
Älä kytke puhelimeen virtaa kun
puhelimen käyttö on kiellettyä tai
kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai
vaaratilanteen.
Häiriö
Kaikki matkapuhelimet saattavat
kärsiä häiriöistä tai aiheuttaa
niitä
Sammuta lentokoneessa
Langattomat
laitteet
voivat
aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.
Sammuta sairaalatiloissa
Noudata
kaikkia
sairaalan
säännöksiä. Sammuta puhelin
hoitolaitteiden läheisyydessä.
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Sammuta tankatessasi
Älä
käytä
puhelintasi
tankkauspisteessä.
Älä
käytä
puhelintasi
polttoaineiden
tai
kemikaalien läheisyydessä.
Liikenneturvallisuus etusijalla
Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi.
Liikenneturvallisuus:
Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Kiinnitä
aina
puhelin
pidikkeeseen,
älä
laita
puhelinta istuimelle tai paikkaan josta se voi
singahtaa
törmäyksen
tai
yhtäkkisen
pysähdyksen yhteydessä.
Muista että liikenneturvallisuus on aina
etusijalla!
Käyttöympäristö:
Muista
aina
noudattaa
alueen
erityismääräyksiä ja sammuta puhelimesi
aina kun sen käyttö on kiellettyä tai kun sen
käyttö
voi
aiheuttaa
häiriötä
tai
vaaratilanteita.
Käytä puhelinta ainoastaan sen normaalilla
käyttötavalla.
Puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin
saattaa
vetää
puoleensa
metallisia
materiaaleja. Varmista aina että puhelin on
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sen pidikkeessä, koska kuulokeosa voi
vetää puoleensa metallisia materiaaleja.
Älä
laita
luottokortteja
tai
muita
magneettisia tallennusvälineitä puhelimen
läheisyyteen koska niiden sisältämä tieto
voi pyyhkiytyä.
Elektroniset laitteet:
Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteen
on suojattu RF-signaaleita. Jotkin laitteet
saattavat kuitenkin olla suojaamattomia
puhelimesi RF-signaaleita vastaan.
Tahdistimet:
Tahdistinvalmistajat suosittelevat vähintään
20 senttimetrin (kuuden tuuman) etäisyyttä
tahdistimen
ja
puhelimen
välille
mahdollisten
tahdistimeen
kohdistuvien
häiriöiden välttämiseksi. Nämä suositukset
ovat yhdenmukaisia Wireless Technology
Researchin
tekemien
tutkimusten
ja
suositusten kanssa.
Henkilöiden joilla on tahdistin:
 Tulisi aina pitää puhelin vähintään
20cm:n
etäisyydellä
tahdistimesta
puhelimen ollessa päällä.
 Ei
tulisi
kantaa
puhelinta
rintataskussaan.
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Tulisi käyttää tahdistimesta kauempana
olevaa
korvaa
mahdollisen
häiriön
minimoimiseksi.
 Mikäli
epäilet
että
koet
häiriöitä
tahdistimessasi,
sammuta
puhelin
välittömästi.
Kuulolaitteet:
Jotkin matkapuhelimet saattavat häiritä
joidenkin kuulolaitteiden toimintaa. Mikäli
koet vastaavanlaisia häiriöitä, ota yhteyttä
palveluntarjoajaasi.
Muut hoitolaitteet:
Minkä tahansa radioaaltoja lähettävän
laitteen, mukaan lukien matkapuhelinten,
käyttö voi aiheuttaa häiriöitä huonosti
suojattujen hoitolaitteiden toiminnassa. Ota
yhteyttä
lääkäriin
tai
hoitolaitteen
valmistajaan
saadaksesi
selville
onko
kyseinen laite suojattu RF-signaaleilta tai
mikäli sinulla on muita aiheeseen liittyviä
kysymyksiä.
Sammuta
puhelimesi
sairaanhoitotiloissa
aina
kun
tiloissa
ilmoitetut ohjeet näin vaativat. Sairaalat tai
terveydenhoitotilat
saattavat
käyttää
laitteita jotka ovat herkkiä ulkopuolisille RFsignaaleille.
Tilat joissa on ilmoitettu rajoituksista:
Sammuta
puhelimesi
tiloissa
jossa
varoituskyltit vaativat sitä.
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Räjähdysvaaralliset tilat:
Sammuta
puhelimesi
aina
kun
olet
räjähdysvaarallisella alueella ja noudata
kaikkia kylttejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla
kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon joka voi johtaa ruumiillisiin
vammoihin tai jopa kuolemaan.
Käyttäjiä
suositellaan
sammuttamaan
puhelin
tankkauspisteissä.
Käyttäjiä
muistutetaan noudattamaan radiolaitteisiin
liittyviä
rajoituksia
tankkauspisteissä
(polttoaineen säilytys- ja jakelupisteet),
kemiallisilla tehdasalueilla tai alueilla missä
suoritetaan räjäytystöitä.
Räjähdysvaaralliset
alueet
on
yleensä
selkeästi merkitty, muttei aina. Näitä alueita
ovat esimerkiksi laivan kannen alla olevat
tilat, kemiallisten aineiden siirto- tai
säilytystilat, kulkuneuvot jotka käyttävät
nestemäistä
bensiinihöyryä
(kuten
propaania tai butaania) alueet missä ilma
sisältää kemikaaleja tai hiukkasia, kuten
kuituja, pölyä tai metallipölyä, sekä muut
alueet missä sinua yleensä pyydetään
sammuttamaan ajoneuvosi moottori.
Ajoneuvot:
RF-signaalit voivat aiheuttaa häiriöitä väärin
asennetuissa
tai
huonosti
suojatuissa
elektronisissa järjestelmissä
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jotka on asennettu moottoriajoneuvoihin
(esim.
elektroninen
polttoaineensyöttöjärjestelmä, elektroninen
ABS,
elektroninen
nopeudensäädin,
ilmatyynyjärjestelmät).
Tarkista ajoneuvosi tiedot valmistajalta tai
sen edustajalta. Sinun tulee myös kääntyä
valmistajan
puoleen
ajoneuvoosi
asennettuihin laitteisiin liittyen.
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Turvallisuustiedot
Sertifiointitiedot (SAR)
Tämä malli täyttää EU:n määräykset
radioaalloille altistumisen osalta.
Altistumista
mitataan
SAR-yksiköllä,
Specific Absorption Rate. Euroopan Unionin
enimmäissuositus on 2.0 W/kg. SAR-testit
on
suoritettu
puhelimen
vakiokäyttöasennoissa
ja
puhelimen
välittäessä korkeimmalla tehollaan kaikilla
testatuilla taajuuksilla.
Tämän laitteen korkein SAR-arvo korvalla
oli 0,883W/Kg W/kg.
Jos haluatte kopion yhdenmukaisuudesta,
saatte
sen
pyytämällä
osoitteesta:
support@beafon.com
Vaikka
SAR-taso
vaihteleekin
eri
puhelinyksilöiden välillä, täyttävät ne kaikki
EU-määräykset
radiotaajuuksille
altistumisen osalta.
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Tietoja
Vastuuvapauslauseke


Bea-fon Mobile GmbH ei ota vastuuta
mistään
tosiasiallisista,
epäsuorista,
erityisistä,
satunnaisista
tai
väistämättömistä
vahingoista,
joita
tämän laitteen käyttö tuottaa, mukaan
lukien
vahingot,
jotka
ovat
tarkoituksellisia,
tahattomia
tai
ennakoituja.



Emme myöskään vastaa vahingoista,
jotka
ovat
luonnonmullistusten
aiheuttamia, esim. maanjäristys, tulva
jne., emmekä vahingoista tai toimista
(ml. tahallinen tai tahaton väärinkäyttö
näiden onnettomuuksien tai muiden
epätavallisten olosuhteiden vallitessa)
jotka
rajoittuvat
vastuualueemme
ulkopuolelle eikä meidän osallemme voi
vierittää vastuuta.
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Lisätiedot
SL160 jakelijana toimii Beafon Mobile GmbH
Lisätietoja saat Beafonin verkkosivuilta
www.beafon.fii
tai
sähköpostitse
support@beafon.com
Osoite:
BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Itävalta

V2.0
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