Käyttöopas
SL590

FI

Yleisiä tietoja
Onnittelut uuden Bea-fon SL590 -laitteen
ostamisesta!
Lue nämä tiedot ennen puhelimen
käyttämistä,
jotta
osaat
käyttää
puhelintasi paremmin. Me emme vastaa
mistään vahingoista, jotka johtuvat
tietojen
ymmärtämisestä
väärin
tai
laitteen virheellisestä käytöstä.
Pyrimme parantamaan tuotteitamme ja
palveluitamme. Pidätämme itsellämme
oikeuden tarkistaa ja muuttaa tuotteen ja
sen ohjelmiston kuvausta sekä tätä
käyttöopasta ilman velvollisuutta ilmoittaa
kenellekään tällaisista tarkistuksista tai
muutoksista.
Tämä
käyttöopas
on
tarkoitettu
helpottamaan puhelimen käyttöä, se ei
toimi minkään lisälaitteen hyväksyntänä.
Kaikki tämän käyttöoppaan kuvat ovat
vain viitteellisiä. Tämän käyttöoppaan
puhelimen/näppäinten/näyttösisällön
ja
todellisen puhelimen välillä voi olla pieniä
eroja. Tarkista tiedot puhelimesi mukaan.
Jotkin tämän käyttöoppaan toiminnoista
riippuvat verkosta tai ovat tilattavia
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ominaisuuksia. Saat lisätietoa ottamalla
yhteyttä verkko-operaattoriisi.
Tarkista pakkauksen sisältö ja varmista,
että kaikki alla luetellut osat ovat mukana.
Jos tuote on viallinen tai jokin osista
puuttuu, ota välittömästi yhteyttä siihen
myymälään, josta ostit puhelimen.
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Yleisiä tietoja
Bea-fon SL590 -pakkauksen sisältö:
• 1 matkapuhelin (SL590)
• 1 pöytälaturi (SL590)
• 1 matkalaturi (SL590)
• 1 akku (SL590)
• 1 USB-kaapeli (SL590)
• Käyttöoppaat (SL590)
Mikäli käyttöoppaan kirjasinkoko on liian
pieni, löydät käyttöoppaan myös
verkkosivuiltamme, joilla voit muokata
kirjainten kokoa.
Siirry osoitteeseen:
www.beafon.com/products

Laitteen koodi:
Laitekoodi varmistaa, ettei kukaan
ulkopuolinen pysty käyttämään
puhelintasi. Oletuskoodi on 0000

PIN-koodi:
Olet saanut PIN-koodin verkkooperaattoriltasi SIM-kortin mukana ja/tai
olet asettanut/muuttanut sen itse.
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Puhelin

1
2
3
4

5
6
7

Suoravalintanumerot M1 (selaus
vasemmalle)
Päävalikkonäppäin/vasen
valikkonäppäin
Soittaminen/puheluhistoria
*-näppäin, tätä näppäintä
valmiustilassa painamalla pääsee
seuraaviin symboleihin: */+/P/W.
Kuuloke
Kameranäppäin
Valintanäppäin, tällä näppäimellä voit
hyväksyä toimintoja
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8
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

Suoravalintanumerot M2 (selaus
oikealle)
Oikea valikkonäppäin,
valmiustilanäytössä tällä painikkeella
pääsee puhelinluettelovalikkoon.
Virta päälle/pois/lopeta puhelu
Nuolinäppäimet:
Nuoli ylös: valmiustilanäytössä tällä
painikkeella pääsee viestit valikkoon.
Nuoli alas: valmiustilanäytössä tällä
painikkeella pääsee kuvakontakteihin.
Nuoli vasemmalla: valmiustilanäytössä
tällä painikkeella pääsee kalenteriin.
Nuoli oikealle:
valmiustilanäytössä tällä painikkeella
pääsee hälytyksiin.
# Näppäin, painamalla pitkään tätä
näppäintä voit vaihtaa äänettömän ja
yleisen tilan välillä. Muokkaustilassa
voit tämän näppäimen avulla vaihtaa
syöttömenetelmää.
SOS-painike
Polyfoninen kaiutin
Kuulokkeet, liitin 3,5 mm
Micro-USB-latausportti
Äänenvoimakkuusnäppäin +
Taskulamppunäppäin, valo syttyy
pitkällä painalluksella
Äänenvoimakkuusnäppäin 9

Aloitusopas
Mikä on SIM-kortti?
Jokaisessa matkapuhelimessa on SIMkortti (Subscriber Identity Module). Se on
mikrosiru, joka sisältää henkilökohtaiset
tietosi, kuten nimet ja puhelinnumerot.
Puhelimesi ei toimi ilman sitä. Jos sinulla
on jo yhteystietoja SIM-kortilla, ne
voidaan useimmissa tapauksissa siirtää.
Pidä SIM-kortti poissa lasten ulottuvilta.
SIM-kortti vaurioituu tai taipuu helposti.
Käsittele SIM-korttia tästä syystä varoen
asettamisen ja/tai poistamisen aikana.

Aseta SIM-kortti ja Micro-SDkortti
1. Varmista, että puhelin on kytketty
pois päältä ja laturi on irrotettu
puhelimesta.
2. Käännä puhelin ylösalaisin ja irrota
akkulokeron kansi.
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3. Jos akku on jo sisällä, poista se.
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4. Näet kaksi korttipaikkaa (vasen puoli:
SIM, oikea puoli: Micro SD).
5. Liu'uta SIM-kortti varovasti SIMkorttipaikkaan. Varmista, että SIMkortin kullanväriset liittimet ovat
alaspäin ja viistetty kulma on oikealla.
6. Muistikortti: Liu'uta Micro SD -kortti
Micro SD -korttipaikkaan. Varmista,
että Micro SD -kortin kullanväriset
liittimet ovat alaspäin.
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Aseta akku seuraavasti
1. Aseta akku siten, että kohdistat
puhelimen kullanväriset liitännät
puhelimen akkulokeroon.
2. Paina akun yläosaa alas, kunnes se
naksahtaa paikoilleen.
3. Sulje akkulokero liu'uttamalla kansi
paikoilleen, kunnes kuulet
naksahduksen.

Akun lataaminen
SL590-akun lataamiseen on kaksi tapaa:
A. Pöytälaturi
B. Puhelinlataus
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Matkapuhelimen litiumakku voidaan ottaa
käyttöön heti pakkauksesta purkamisen
jälkeen. Uusi akku ei ole täyteen ladattu,
ja se saavuttaa parhaan suoritustehonsa
3:n lataus-/purkautumiskerran jälkeen:
1. Kytke laturi laturin liitäntään.
2. Kytke toinen pää pistorasiaan.
3. Puhelimen täyteen lataus saattaa
kestää useampia tunteja.
Jos puhelimesi virta on poissa päältä,
saattaa kestää muutamia sekunteja
ennen
kuin
latausnäyttö
näkyy.
Latauksen
päättyminen
näkyy
näytössä.
Jos puhelimesi virta on päällä, akun
kuvake vilkkuu latauksen alkaessa, ja
latauksen
ollessa
valmis
kaikki
merkkivalon palkit palavat.
4. Akku on täyteen ladattu, kun punainen
LED-valo
sammuu.
Irrota
laturi
puhelimesta
ja
vaihtovirtapistorasiasta.
Huomaa: Lataa akkua vähintään 12 tuntia
ennen
puhelimen
ensimmäistä
käyttökertaa.
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Puhelimen kytkeminen päälle tai
pois päältä
Varmista, että matkapuhelimessa on SIMkortti ja akku on ladattu.
1. Kytke
puhelin
päälle
painamalla
punaista näppäintä.
2. Valitse pyydettäessä kieli ja paina OK.
3. Jos olet antanut aikaisemmin PINkoodin, puhelin kysyy sitä nyt. Anna
PIN-koodi ja vahvista se painamalla
OK.
4. Kytke puhelin pois päältä painamalla
punaista näppäintä ja pitämällä sitä
painettuna kaksi sekuntia.
Jos et aseta SIM-korttia, puhelimessa
näkyy Aseta SIM. Mitään SIM-korttiin
liittyviä toimintoja ei voi käyttää. Voit
soittaa ainoastaan hätäpuheluita.
Huomaa: Jos annat 3 kertaa peräkkäin
väärän
PIN-koodin,
puhelin
vaatii
antamaan PUK-koodin. Olet saanut PUKkoodin SIM-kortin mukana.
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Näyttö (valmiustila)
1

2

7
1. Signaalin tila
2. Piktogrammit

3
4
5
6

3. Akun tila
4. Verkkooperaattori
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5. Aika
6. Päivämäärä ja
päivä
7. Valikko
8. Nimet

LED-kuvaus
Vihreä
LED-valo
Punainen
LED-valo
Valkoinen
LED-valo

Saapuva
puhelu,
vastaamaton puhelu tai
lukematon viesti
Akun
virta
vähissä
(vilkkuu), akku latautuu
(palaa)
Taskulamppu

Kamera
LED-valot
Näyttö
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Näytön kuvakkeet:
Signaalin voimakkuus
Pystysuora palkki osoittaa
verkkoyhteyden vahvuuden.
SIM-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
saapuneet-kansio 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 tila ja värinä
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Värinä ja soitto

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
Tämän kuvakkeen väri muuttuu
akun tilan mukaan:
,
,
,
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Valikkotoiminto
Valikkoluetteloita käytetään asetuksiin ja
toimintaan.
Vasen ja oikea valikkonäppäin ovat
Valikko ( ) ja Puhelinluettelo (
).
Huomio:
symbolit
eivät
näy,
jos
analogisen tyylin kelloa ei ole asetettu
valmiustilaan.
Painamalla Valikko ( ) näyttö vaihtuu ja
valonäppäimistä tulee OK ja Edellinen.
Pääset valikkoluetteloissa ylöspäin tai
alaspäin käyttämällä Ylös tai Alas ja
painamalla OK tai Edellinen pääset
seuraavaan tai edelliseen näyttöön.

Taskulamppu
Kytke
sisäänrakennettu
taskulamppu
päälle/pois päältä painamalla ja pitämällä
puhelimen
sivun
äänenvoimakkuusnäppäintä.

Valinnaisten
yhdistäminen

kuulokkeiden

Voit
käyttää
3,5
mm
liittimellä
varustettuja kuulokkeita (ei mukana) ja
yhdistää
ne
puhelimen
yläreunassa
olevaan kuulokeliitäntään.
19

Kun käytät kuulokkeita, mukaan lukien
Beafon-hyväksyttyjä, kiinnitä huomiota
äänenvoimakkuuteen
ja
lue
niiden
turvallisuusohjeet käyttöoppaasta. Älä
yhdistä yhteen sopimattomia tuotteita.
Oikein yhdistettyinä näkyy kuulokkeiden
kuvake.

Kuulokeliitäntä:
Yhdistä kuulokelisävaruste kuulokekäyttöä
varten. (3,5 mm ääniliitin)
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Soittotoiminto
Soittaminen
1. Voit
soittaa
näppäilemällä
puhelinnumeron
etuliitteellä
ja
painamalla sitten vihreää näppäintä.
Voit soittaa ulkomaille lisäämällä ”+”,
jonka saat painamalla  2 sekunnin
ajan. Näppäile sen jälkeen maatunnus
ja
puhelinnumero,
josta
etuliite
0 täytyy jättää pois.
2. Jos syötät väärän numeron, voit
poistaa
vilkkuvan
kohdistimen
vasemmalla puolella olevan numeron
painamalla
”oikeaa”
Tyhjennänäppäintä.
3. Soita numeroon painamalla vihreää
näppäintä.
4. Painamalla punaista näppäintä lopetat
puhelun tai peruutat soittoyrityksen.

Soittaminen puhelinluettelon
avulla
Jos olet tallentanut nimen ja numeron
puhelinluetteloon, voit soittaa myös
puhelinluettelon avulla.
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Paina
valmiustilassa
”oikea”valonäppäintä
ja
siirryt
kohtaan
Puhelinluettelo.
1. Vieritä ylös- ja alas-nuolella nimeen,
jolle haluat soittaa.
2. Soita numeroon painamalla vihreää
näppäintä.
3. Painamalla punaista näppäintä lopetat
puhelun tai peruutat soittoyrityksen.

Puheluun vastaaminen
Kun puhelu saapuu, puhelin soi ja/tai
värisee ja näytössä näkyy soittajan
numero tai numeroa vastaava nimi.
1. Vastaa puheluun painamalla vihreää
näppäintä tai OK.
2. Painamalla punaista näppäintä tai
Mykistä voit hylätä puhelun tai
katkaista yhteyden puhelun jälkeen.
Kuulokkeet/Bluetooth-tila: Kun yhdistät
kuulokkeet (mukaan lukien Bluetoothkuulokkeet),
voit
vastata
puheluun
painamalla kuulokkeiden näppäintä.
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Toiminnot puhelun aikana
Painamalla
oikeaa
Valikko-näppäintä
pääset kaiutinkäyttöön
Painamalla vasenta Valikko-näppäintä
”Valinnat” voit tehdä seuraavat toiminnot
puhelun aikana:
Mykistä:
mykistää
mikrofonin
Yhteystietoluettelo: Siirry
kohtaan
Puhelinluettelo.
Puhelun pito:
Aseta
puhelu
pitoon.
Viesti:
Siirry
kohtaan
Viestit.
Uusi puhelu:
Numeron valinta
Lopeta:
Lopeta
tämä
puhelu.
Kaiutintoiminto
Voit
puhelun
aikana
siirtyä
kaiutintoimintoon (kaiutin päälle) tai pois
siitä oikealla Valikko-näppäimellä.

23

Valikko
Siirryt Valikkoon painamalla nuolien
keskellä olevaa valintanäppäintä. Vieritä
valikon vaihtoehtoja nuolinäppäimillä.
1.Puhelinluettelo

4. Ajanhallinta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yhteystietoluettelo
Lisää uusi tieto
Lyhytvalinta
M1 M2 numerot
Kuvakontaktit
Asetukset

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kirjoita viesti
Saapuneet
Luonnokset
Lähtevät
Lähetetyt viestit
Tekstiviestiasetukset

Herätys
Tehtäväluetteloon
Laskin
Kalenteri
Palvelut

1.
2.
3.
4.

Kamera
Näytä kuvat
FM-radio
Tiedostonhallinta

5. Multimedia

2. Viestit

3. Puheluloki
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Vastaamattomat puhelut
Soitetut puhelut
Vastaanotetut puhelut
Tyhjennä puhelulokit
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6. Asetukset

1. Profiilit
2. SOS-asetukset
3. Puhelimen
asetukset
4. Puheluasetukset
5. Estä toiminto
6. Verkon asetus
7. Turvallisuusasetusk
et
8. Liitettävyys
9. Palauta
tehdasasetukset

Yhteystietoluettelo
Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita
sisäiseen puhelinluetteloon (enintään 250)
ja SIM-kortin puhelinluetteloon (riippuu
SIM-kortista, mutta enintään 250).

Yhteystietoluettelo pääseminen
Paina
valmiustilassa
oikeaa
valikkonäppäintä.
Paina
valmiustilassa
vasenta
valikkonäppäintä,
puhelinluetteloa
ja
paina OK
Huomaa:
Näyttää
SIM-kortin
puhelinluettelon
nimet,
näyttää
sisäisen puhelinluettelon nimet.

Lisää uusi yhteystieto:
1. Valitse Valikko, Yhteystietoluettelo ja
paina vasenta valikkonäppäintä.
2. Valitse Lisää uusi nimi ja paina vasenta
valikkonäppäintä
3. Valitse Ensisijainen tallennuspaikka,
SIM:lle tai Puhelin, jos valitset Puhelin:
voit muokata nimeä, numeroa ja
soittajan
soittoääntä.
Tallenna
yhteystieto painamalla Valinnat ja
Tallenna.
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Puhelinluettelosyötön
muokkaaminen:
1. Painamalla oikeaa valikkonäppäintä ja
siirtymällä
puhelinluetteloon
voit
hakea tiedon, jota haluat muuttaa.
Painamalla vasenta valikkonäppäintä
ja valitsemalla
Muokkaa
muutat
nimeä,
painamalla
Alas
muutat
numeroa.
2. Tallenna
muutokset
painamalla
Valinnat ja OK.

Kaikkien tietojen poistaminen
puhelimesta tai SIM-kortilta
1. Valitse Valikko, Puhelinluettelo ja paina
vasenta valikkonäppäintä.
2. Valitse Asetukset ja paina vasenta
valikkonäppäintä
3. Valitse Poista kaikki yhteystiedot ja
paina vasenta valikkonäppäintä
4. Valitse Puhelimesta tai SIM-kortilta 
Poista kaikki
5. Vahvista painamalla OK uudelleen
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Kaikkien tietojen kopioiminen
puhelimesta tai SIM-kortilta
1. Valitse Valikko, Yhteystietoluettelo ja
paina vasenta valikkonäppäintä.
2. Valitse Asetukset ja paina vasenta
valikkonäppäintä
3. Valitse Kopioi kaikki ja paina vasenta
valikkonäppäintä
4. Valitse
Puhelin
tai
SIM:lle

SIM:stä/Puhelimesta
5. Vahvista painamalla OK uudelleen

Tallenna Puhelinluettelon tieto
Lyhytvalintanäppäimeen (2–9)
1. Valitse Valikko, Yhteystietoluettelo ja
paina vasenta valikkonäppäintä.
2. Valitse Lyhytvalinta ja paina OK
3. Määritä Tila asetukseksi Päälle, paina
alas kohtaan Määritä pikavalinta.
4. Painamalla OK näytössä näkyy 2–9
5. Painamalla Ylös tai Alas valitset
näppäimen syöttämistä varten
6. Painamalla OK vahvistat syötön.
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Suoravalinta:
1. Valitse Valikko, Puhelinluettelo ja paina
vasenta valikkonäppäintä.
2. Valitse Suora numero ja paina vasenta
valikkonäppäintä.
Soita numeroihin lisäämällä M1 ja M2.
Soitta painamalla valmiustilassa M1 tai M2

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:
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Kuvallisen yhteystiedon
luominen
1. Paina oletusnäytössä nuolinäppäintä
(alaspäin)
päästäksesi
kuvallisten
yhteystietojen valikkoon.
2. Vieritä nuolinäppäimiä käyttämällä.
3. Voit muokata kuvallista yhteystietoa
painamalla
”Valinta”
(vasen
valikkonäppäin), valitse Muokkaa ja
vahvista painamalla ”OK” (vasen
valikkonäppäin).
4. Syötä puhelinnumero ja lisää soittajan
kuva.
5. Voit ottaa kuvan suoraan kameralla
(kohta Kamera) tai valita etukäteen
tallennetun
kuvan
(kansiosta)
käyttäen tiedostonhallintaa.
6. Lisää
valokuva
ja
vahvista
se
painamalla
”OK”
(vasen
valikkonäppäin)
7. Kun olet päättänyt yhteystiedon
muokkaamisen, tallenna se painamalla
”Takaisin” (oikea valikkonäppäin) ja
paina ”Kyllä” (vasen valikkonäppäin).
Huomaa:
Useampien
kuvien
tallentamiseen tarvitset Micro SD muistikortin. (Ei ole mukana tarvikkeissa)
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Viestit
Viestien kirjoittaminen
1.
2.
3.

Valitse Valikko, Viestit ja paina OK
Paina Kirjoita viesti
Valitse
Tekstiviesti
tai
Multimediaviesti ja paina OK

Tässä valikossa voit luoda viestejä.
Käytettyjen kirjainten määrä näkyy
näytön oikeassa yläkulmassa.

Tekstin syöttö:
Käytettävissä olevat toiminnot:
 Painamalla 0 lisäät välin.
 Painamalla
*-näppäintä
lisäät
erikoismerkkejä;
käyttämällä
”Nuolinäppäimiä”, ”M1”- ja ”M2”näppäintä, voit selata haluamaasi
symboliin.
 Siirrä
paikan
ilmaisinta
nuolinäppäimillä
vasemmalle
tai
oikealle.
 Painamalla Poista poistat kirjaimen;
voit poistaa koko tekstin painamalla ja
pitämällä painiketta Poista.
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Painamalla #-näppäintä voit vaihtaa
isojen
ja
pienten
kirjainten
ja
sanantunnistuksen välillä: ABC, abc,
123 ja kiinnitä huomiota näytön
vasemmassa yläkulmassa olevaan
symboliin.

Saapuneet:
Vastaanotetut SMS-viestit tallennetaan
kohtaan Saapuneet. Valitusta tilasta
riippuen puhelin värisee tai soi, kun
vastaanotat uuden viestin. Valmiustilassa
näet tämän
kuvakkeen siihen asti,
kunnes olet lukenut uuden SMS-viestin.
Voit vastaanotettua SMS-viestiä lukiessasi
valita seuraavista vaihtoehdoista:
Lue,
Vastaa
tekstiviestinä,
Vastaa
multimediaviestinä, Soita lähettäjälle,
Välitä, Poista, Poista kaikki, Tallenna
puhelinluetteloon*
Lisäasetukset
vaihtoehdossa: Kopioi puhelimeen* Siirrä
puhelimeen*, Kopioi kaikki ja Siirrä kaikki.
*Nämä vaihtoehdot eivät ole ehkä
käytettävissä tallennuspaikasta johtuen.
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Huomaa: Uusi viesti-kuvake vilkkuu
valmiustilassa, kun saapuneet-kansio on
täynnä. Poista viestejä vastaanottaaksesi
uusia viestejä.

Luonnokset:
Luonnokset
kansiossa
voit
katsoa
tallentamiasi tekstiviestiluonnoksia.
Voit valinta seuraavista vaihtoehdoista
lukiessasi luonnosta:
Katso, Lähetä, Muokkaa, Poista, Poista
kaikki ja Lisäasetukset.

Lähtevät:
Lähtevät-kansiossa
voit
tarkastella
tallennettuja
viestejä,
joita
ei
ole
lähetetty.
Voit SMS-viestiä lähettäessäsi valita
seuraavista vaihtoehdoista:
Lähetä, Muokkaa, Poista ja Poista kaikki.

Lähetetyt viestit
Kohdasta
Lähetetyt
viestit
lähettämäsi viestit.
Voit SMS-viestiä lähettäessäsi
seuraavista vaihtoehdoista:
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katsot
valita

Lue, Välitä, Poista, Poista kaikki ja
Lisäasetukset.
Kohdassa
Lisäasetukset:
Kopioi
puhelimeen* Siirrä puhelimeen*, Kopioi
kaikki ja Siirrä kaikki
*Nämä vaihtoehdot eivät ole ehkä
käytettävissä tallennuspaikasta johtuen.

Tiedoteviestipalvelu
Avaa tiedoteviestipalvelu. Käytettävissä
olevat valinnat:
Vastaanottotila:
Käännä
soluviestipalvelu päälle tai pois päältä.
Kanavat: Voit lisätä kanavan, muokata
kanavaa, poistaa nykyisen kanavan ja
peruuttaa lukemisen.
Kielet: aseta soluviestien kieli.
Viestien lukeminen: Tallenna luettujen
soluviestien tiedot

Vastaajapalvelu
Verkko-operaattorisi
tarjoaa
puhelinvastaajapalvelun.
Vastaajapalvelusta
ja
sen
puhelinnumerosta
saat
lisätietoja
ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriin.
Kun saat uuden ääniviestin, puhelimeesi
tulee tekstiviesti.
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1. Valitse Valikko, Viestit ja paina vasenta
valikkonäppäintä.
2. Valitse Ääniviestipalvelin ja paina
vasenta valikkonäppäintä.
3. Paina Valinta ja valitse Soita tai
Muokkaa.
4. Jos
valitset
Muokkaa,
muokkaa
ääniviestin nimeä ja numeroa. Paina
numeron antamisen jälkeen OK.

Valmiustilassa:
Painamalla ja pitämällä näppäintä numero
1 voit soittaa suoraan Äänipostin palvelin.
Vain siihen numeroon, joka on tallennettu
ääniviestinumeroksi, 1 soitetaan.

Viestiasetukset
Voit
määrittää
tekstiviestiasetukset.
Käytettävissä olevat toiminnot:

SIM (profiiliasetukset):
Tässä
voit
asettaa
muun
muassa
viestikeskuksen
numeron
(SMSC)
(riippuen verkko-operaattorista) ja muut
tekstiviestiasetukset.
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Muistin tila:
Tässä valinnassa näytetään SMS-muistin
tila SIM-kortilta ja puhelimesta.

Tekstiviestilaskuri:
Laskee lähetettyjen
tekstiviestien määrän

ja

saapuneiden

Lähetetyt viestit:
Lähetettyjen
viestien
tallennuspaikan
kytkentä päälle/pois päältä

Ensisijainen tallennuspaikka:
Valitse tallennuspaikaksi
Puhelin tai SIM

tekstiviesteille

Multimediaviestit
Tietotili:
Valitse käytettävä tietotili

Yleiset asetukset:
Saatavilla ovat seuraavat asetukset: Luo,
Lähetä,
Takaisinsaanti,
Ensisijainen
tallennuspaikka ja Muistin tila.
Tärkeä huomautus:
Multimediaviestien lähettäminen tai
vastaanottaminen vaatii MicroSDmuistikortin,
jossa
on
enintään
16Gt:n muistitila.
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Multimediaviestiasetusten
määrittämiseksi oikein ota yhteyttä
verkko-operaattoriisi. Voit luoda tietotilin
seuraavasta
valikosta:
Asetukset
–
Liitettävyys – Tietotili.

Puheluloki
Vastaamattomat ja
Vastaanotetut
1. Valitse Valikko, Puheluloki ja paina OK
Puhelin
rekisteröi
Vastaamattomat,
Vastaanotetut, Soitetut ja Kaikki puhelut.
Kun painat OK kohdassa Vastaamattomat,
Soitetut
tai
Vastaanotetut,
näet
Vastaamattomat,
Soitetut
tai
Vastaanotetut puhelut. Jos painat Valinta,
voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
Lue,
Soita,
Lähetetty
tekstiviesti,
Lähetetty
multimediaviesti,
Tallenna
puhelinluetteloon ja Poista.
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Tyhjennä puhelulokit
Voit poistaa kaikki tiedot kohdista
Soitetut,
Vastaamattomat
ja
Vastaanotetut puhelut, voit myös valita
poista Kaikki puhelut, jolloin kaikkien
edellä mainittujen lokien tiedot poistetaan.

Ajanhallinta
Herätys
1. Valitse Valikko, Ajanhallinta ja paina
vasenta valikkonäppäintä.
2. Valitse Hälytys ja paina vasenta
valikkonäppäintä.
Voit asettaa korkeintaan 5 erilaista
hälytystä.
Herätyskellon asettaminen:
1. Valitse yksi hälytys ja paina Muokkaa.
2. Muokkaa hälytystä: aseta Päälle tai
Pois, (M1- ja M2-näppäimen apuna)
Aika, Toista ja Hälytystapa.
3. Paina
Tallenna,
jolloin
tallennat
Hälytyksen.
Hälytyksen
aikana,
voit
pysäyttää
hälytyksen painamalla Peruuta. Jos painat
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Torkku, hälytys loppuu, mutta
uudelleen 5 minuutin kuluttua.

alkaa

Tehtävät
1. Valitse Valikko, Ajanhallinta ja paina
vasenta valikkonäppäintä.
2. Valitse Tehtäväluettelo ja paina
vasenta valikkonäppäintä
Lisää tapahtumat:
Paina Valinta ja valitse Lisää.
Syötä haluamasi tiedot.
Voit tallentaa tapahtuman painamalla
Valinta ja Tallenna.
Jos
tehtäväluettelossa
on
jokin
tapahtuma, paina näppäimiä ylös/alas,
valitse tapahtuma ja siirry kohtaan
valinnat: Lue, Lisää, Muokkaa, Poista,
Poista vanhentuneet, Poista kaikki ja
Tarkastele keskeneräisiä

Laskin
1. Valitse Valikko, Ajanhallinta ja paina
vasenta valikkonäppäintä.
2. Valitse Laskin ja paina vasenta
valikkonäppäintä
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Puhelimessa on laskin. Laskimen tarkkuus
on rajoitettu ja pyöristysvirheitä voi
tapahtua etenkin pitkissä luvuissa.
Näppäin
1-0
#
Nuoli ylös
Nuoli alas
Nuoli
vasemmalle
Nuoli
oikealle
OK-näppäin




Toiminto
Luvut syötetään
näppäimillä 1–0.
Desimaalin
lisääminen
+
x
÷
=

Luvut syötetään näppäimillä 1–0.
Desimaalipilkun saa painamalla #.
Painamalla nuolinäppäimiä ylös ja alas
saa +, -

Tuloksen
saa
painamalla
Yhtäläisyysmerkki. Voit tyhjentää näytön
ja
aloittaa
uuden
laskutehtävän
painamalla
ja
pitämällä
näppäintä
Tyhjennä.
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Kalenteri
1. Pain valikko, ajanhallinta ja OK
2. Valitse kalenteri ja paina OK
3. Lisää tapahtumia:
4. Paina valinta ja lisää tapahtuma.
5. Syötä haluamasi tiedot.
6. Tallentaaksesi tapahtuman, paina
valinta ja tallenna.
7. Mikäli tehtävälistalla on tapahtumia,
voit ylös/alas näppäimillä valita
tapahtuman ja muokata sitä:
Näytä, Lisää, Muokkaa, Poista: Poista
kaikki, Menneet, Poista kaikki ja Tietty
ajanjakso.
Kalenterin päänäkymässä voit selata
päiviä nuolinäppäimillä.
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Multimedia
Kamera
Kuvan ottaminen:
Ota kuva suuntaamalla kameran linssi
paikkaan/kohteeseen ja paina ”kamera”.
Saat paremman kuvan, kun pidät kameran
linssiä vakaasti.
Tärkeää: Käytä muistikorttia (MicroSD-kortti, enintään 16 Gt) useiden
kuvien tallentamiseen.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä
valokuvatilassa:
Näppäin
1
2
4
6
Nuoli
vasem
malle
Nuoli
oikealle

Toiminto
Kuvan
tarkkuuden
muuttaminen
Kuvan laatu
Valkoisen
sävyn
tasapaino
Viiveajastin
Alivalota kuva (EV-)
Ylivalota kuva (EV+)
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Kohdasta Valinnat
toimintoihin:

pääset

seuraaviin

Valokuvat:
Tässä näet tallennetut kuvat. Samoin näet
kuvat, jotka vastaanotat Bluetoothyhteydellä. Kuvat tallennetaan kameraan
.jpg-tiedostoina. Jos painat Valinta kuvan
kohdassa,
voit
valita
seuraavista
vaihtoehdoista: Lue, Selaimen tyyli,
Lähetä, Käytä, Nimeä uudelleen, Poista,
Järjestä * mukaan, Tallennustila ja Kuvan
tiedot.
Kamera-asetukset:
Tässä voit asettaa seuraavat Sulkimen
ääni, Valoarvo, Kontrasti, Värinätön ja
Viiveajastin.
Kuva-asetukset:
Tässä kohdassa voit säätää Kuvan koko ja
Kuvan laatu.
Valkoisen sävyn tasapaino:
Mukauta ympäristön valo-olosuhteisiin.
Näkymätoiminto:
Tässä voit valita kahdesta: Automaattinen
tai Yö-toiminto.
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Tehosteet:
Tässä voit lisätä erilaisia kuvatehosteita.
Tallennustila:
Valitse
tallennustila:
Puhelin
tai
muistikortti. Muistikortti on suositeltu
tallennustilaksi MMS-viestien tähden.
Palauta oletus:
Palauta oletusasetukset.
Huomaa: Kuvat on tallennettu
puhelimeen. Jos sinulla on paljon kuvia,
käytä muistikorttia. Asenna muistikortti,
jos haluat ottaa kuvia ja tallentaa niitä.

Näytä kuvat
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
kohdassa Valinta: Lue, Selaimen tyyli,
Lähetä, Käytä, Nimeä uudelleen, Poista,
Järjestä * mukaan, Tallennustila ja Kuvan
tiedot.
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FM-radio
1. Valitse Valikko, Multimedia ja paina OK
2. Valitse FM-Radio ja paina OK
Viritetty taajuus näkyy näytössä.
FM-radiotilassa voidaan käyttää seuraavia
toimintoja:
Näppäin
Nuoli
vasemmalle
Nuoli oikealle
Äänenvoimakk
uusnäppäin +
Äänenvoimakk
uusnäppäin Valintanäppäin

Toiminto
Hae
edellinen
kanava
Hae
seuraava
kanava
lisää
äänenvoimakkuutta
vähennä
äänenvoimakkuutta
Radiotoiminto
päälle/pois

Siirtymällä kohtaan Valinnat voit tehdä
seuraavat toiminnot:

Kanavalista:
Voit tallentaa 30 kanavaa.

Manuaalinen:
Syöttää haluamasi FM-taajuuden.

Tallenna tämä kanava:
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Kun asema on löytynyt, valitse Tallenna
tämä kanava ja paina OK
Huomaa: Automaattinen haku kestää
jonkin aikaa, odota kärsivällisesti.
Saat paremman radiovastaanoton
yhdistämällä kuulokkeet
kuulokeliitäntään.

Tiedostonhallinta
2. Valitse Valikko, Multimedia ja paina OK
3. Valitse Tiedostonhallinta ja paina OK
Paina
vasenta
valikkonäppäintä
Tiedostonhallintaan pääsemiseksi. Kun
olet asettanut muistikortin, voit valita
kahdesta
vaihtoehdosta:
Puhelin
ja
Muistikortti. Valitse toinen niistä ja näet
seuraavaa:
Anna Puhelin tai Muistikortti ja paina sitten
vasenta valikkonäppäintä alivalikoihin
pääsemiseksi.
Jos painat Valinta tiedoston tai kansion
kohdalla,
voit
valita
seuraavista
vaihtoehdoista:
Avaa:
Näyttää valitun kansion sisällön.
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Uusi kansio:
Uuden kansion luominen.
Nimeä uudelleen
Kansion uudelleen nimeäminen.
Poista:
Kansion poistaminen.
Muoto
HUOMAUTUS! Tällä toiminnolla poistetaan
kaikki tiedot tallennuslaitteesta.

Asetukset
Profiilit (ääniasetukset)
Siirry toimintoon. Profiilitilalistasta löydät
seuraavat tilat: yleinen, äänetön, kokous,
ulkoilma.
Valitse yksi tila, ja siirry valinnatvalikkoon:
Ota käyttöön: Ota profiilitila käyttöön.
Muokkaa: Muokkaa profiilitilaa seuraavalla
tavalla:
Hälytystapa,
Soittotapa,
Soittoääni,
Soittoäänen
voimakkuus,
Viestiääni,
Viestiäänen voimakkuus, Hälytysääni,
Hälytysäänen voimakkuus, Näppäinääni,
Näppäinäänen voimakkuus, Virta päälle,
46

Kansi
auki,
Kansi
kiinni
ja
Järjestelmähälytys.
Nollaa: Nollaa asetus oletusasetukseksi.

Äänetön tila
Äänetön
on
kiinteä
profiili,
jossa
soittoääni, näppäinääni ja viestin ääni ovat
poissa käytöstä. Hälytys kuuluu, vaikka
puhelin
olisi
äänettömällä.
Ota
käyttöön/poista
käytöstä
Äänetön
painamalla ja pitämällä painettuna #.

SOS-asetukset
SOS-toiminto on yksinkertainen toiminto,
joka voi säästää ihmishenkiä. Voit
tallentaa
yhteensä
5
SOS-numeroa
(sukulaiset,
naapurit,
ystävät
ja
pelastuslaitos). Nämä numerot valitaan
hätätilanteessa
automaattisesti
tallennusjärjestyksessä painamalla SOSnäppäintä matkapuhelimen takapuolella.
SOS-puhelun aikana kuuluu varoitusääni,
jolloin henkilö, jolle soitetaan tietää, että
kyseessä
on
hätätilanne!
Mikäli
ensimmäisestä numerosta ei vastata,
puhelin soittaa automaattisesti toiseen
numeroon. Jos toinenkaan numero ei
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vastaa,
puhelin
soittaa
kolmanteen
numeroon jne.
Mikäli puhelimeen ei ole tallennettu
hätänumeroa, sen kortti on lopussa tai
puhelu ei ole sallittu ulkomaisessa
verkossa (esim. kun roamingia ei ole
aktivoitu), voit valita numeron 112 tai
muun hätänumeron numeronäppäimistön
avulla.

SOS-kuvaus
Paina puhelimen takapuolella olevaa SOSnäppäintä 3 sekunnin ajan. Jos haluat
lopettaa tai peruuttaa SOS-puhelun, paina
SOS-näppäintä uudelleen.
Toiminta:
Kun
painat
SOS-näppäintä,
puhelin
lähettää
SOS-tekstiviestin
(mikäli
matkapuhelinnumero
tai
tekstiviestitoiminnolla
varustetut
puhelimet
ovat
käytettävissä
hätäyhteyteen) hätänumeroihin, jotka olet
aiemmin tallentanut, niihin soitetaan
määritetyssä
järjestyksessä.
(Hätänäppäin toimii vaikka puhelin olisi
kiinni).
Matkapuhelin
kytkeytyy
kaiutintoimintoon
täydellä
äänenvoimakkuudella ja samanaikaisesti,
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jos
SOS-puheluun
ei
vastata
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sekunnissa, puhelin soittaa seuraavaan
numeroon jne.
Huomaa:
 Jos haluat lopettaa tai peruuttaa SOSpuhelun,
paina
oikeaa
valikkonäppäintä tai SOS-näppäintä.
 Pääsääntöisesti
kansainväliseen
hätänumeroon 112 voidaan soittaa
verkko-operaattorin
paikallisverkon
ulkopuolella.
 Kun vaihdat puhelinkortin: Varmista,
että puhelinkortissa on riittävästi
saldoa,
koska
yksityisiin
hätänumeroihin ei voida soittaa ilman
riittävää saldoa.
Huomio: Jos SOS-puhelu on
äänipostiin, SOS-tila päättyy.

välitetty

Huomio: Jos haluat tallentaa SOSnumeroiksi pelastuslaitoksen, poliisin,
palokunnan jne., sinun täytyy saada
etukäteen lupa näiltä organisaatioilta.
Emme
vastaa
mahdollisista
kustannuksista,
joita
voi
aiheutua
mahdollisista
vikasoitoista
näihin
numeroihin.
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SOS-asetukset
Aseta SOS:
Aseta SOS-äänihälytystoiminto Päälle tai
Pois.

Aseta SOS-numerot:
Voit tallentaa puhelimeesi enintään viisi
SOS-numeroa.

SOS-viesti:
Muokkaa
SOS-toimintoa
käytettäessä
automaattisesti lähetettävän SOS-viestin
sisältöä.

Puhelimen asetukset
Aika ja päivämäärä:
Aseta kotikaupunki ja Aika ja päivämäärä

Kieli:
Tässä voit valita haluamasi näyttökielen.

Ensisijainen syöttötapa:
Tässä voit valita haluamasi syöttötavan
kirjoittamiseen.
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Näyttö:
Taustakuva
Valitse
haluamasi
valmiustilaikkunaan.

taustakuva

LCD-taustavalo
LCD-taustavalon keston (s) ja kirkkauden
asettaminen.

Puheluasetukset
Verkko-operaattorin tuesta ja tilauksestasi
riippuen
voit
valita
seuraavista
vaihtoehdoista:

Soittajan tunnus:
Aseta soittajan tunnuksen toiminta

Koputus:
Kun tämä toiminto on aktivoituna, verkko
ilmoittaa saapuvasta puhelusta silloin, kun
sinulla on puhelu meneillään. Vahvista
odottavaan
puheluun
vastaaminen
painamalla OK. Ensimmäinen puhelu
voidaan laittaa pitoon tai voit hylätä
puhelun painamalla punaista näppäintä.

Soitonsiirto:
Voit
siirtää
saapuvat
puhelut
äänipostilaatikkoon tai johonkin muuhun
puhelinnumeroon (verkkopalvelu). Valitse
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haluamasi
siirtovaihtoehto.
Useita
vaihtoehtoja
voi
olla
aktiivisena
samanaikaisesti.

Puhelunesto:
Tällä
verkkopalvelulla
voit
rajoittaa
puhelimellasi
soitettavia
ja
vastaanotettuja puheluita.

Lisäasetukset
Musta lista:
Tällä toiminnolla voit estää tulevia
puheluita numeron mukaan.

Soittoajan muistutus:
Valitse
muistutus
Jaksoittainen
(30–60 sekuntia) tai valitse Yksittäinen
(1–3000 sekuntia) tai valitse Pois.

Vastaustapa:
Vastaus, kun kansi avataan
Vastaa saapuvaan puheluun avaamalla
kansi.
Mikä tahansa näppäin
Vastaa puheluun painamalla mitä tahansa
näppäintä.
Vastaus
automaattisesti
kuuloketoiminnossa
Puhelin vastaa puheluun automaattisesti.
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Verkon asetus
Tämä valikko riippuu verkkopalveluiden
tarjoajista, ota heihin yhteyttä toimintoa
käyttäessäsi. Jos haluat alkuperäisestä
verkostasi verkkoon, jossa ei ole roamingprotokollaa, puhelin näyttää sisällön, jotta
voit soittaa hätäpuhelun.

Verkon valinta:
Verkko-operaattorin tuesta riippuen voit
valita seuraavista vaihtoehdoista:
Valintatapa
Aseta automaattinen tai manuaalinen tila
GPRS-yhteys
Tarvittaessa ja aina.
GPRS-siirto ensisijainen.
Voit valita ensisijaiseksi valinnaksi datan
tai puhelun.

Estä toiminto
Voit estää tästä valikosta
näkymisen päävalikossa:
Puhelinluettelo,
viestit,
ajanhallinta ja multimedia.
Jos
valitset
toiminnon
valitsemasi
ominaisuus
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toimintojen
puhelulokit,
päälle,
ei
enää
näy

päävalikossa ennen kuin otat sen takaisin
käyttöön.

Turvallisuusasetukset
Voit valita seuraavista asetuksista:
SIM-turvallisuus: Kytke SIM-kortin PINkoodi Päälle tai Pois, vaihda PIN ja vaihda
PIN2.
Puhelimen turvallisuus: Lukitse puhelin
salasanalla. Oletussalasana on: 0000.
Vaihda salasana: Tässä voit vaihtaa
salasanan: Puhelimen salasana.

Liitettävyys:
Voit
yhdistää
langattomasti
toiseen
Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen.

Bluetooth:
Valmiustilassa: Siirryt suoraan Bluetoothtilaan painamalla nuolinäppäintä alas.
Voit valita seuraavista asetuksista:

Virta:
Tässä voit valita kytketkö Bluetooth-tilan
Päälle tai Pois.

Näkyvyys:
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Voit asettaa näkyvyyden päälle tai pois.

Laitteeni:
Luettelo tallennetuista laitteista ja uusien
laitteiden lisääminen; Etsi uusi laite.

Etsi äänilaite:
Etsi
käytettävissä
olevia
Bluetoothäänilaitteita. Jos Bluetooth ei ole käytössä,
voit ottaa sen käyttöön painamalla Kyllä.

Hae äänilaitteen kuvaus:
1. Paina OK, puhelin alkaa hakea uusia
laitteita.
2. Valitse laitteet, jotka haluat yhdistää ja
paina Muodosta pari.
3. Kun
yhdistät
toiseen
Bluetoothlaitteeseen, tarvitset jaetun salasana.
Anna salasana ja paina OK.
4. Valitse laite luettelosta ja paina
Valinta.
Voit
valita
seuraavista
vaihtoehdoista:
Yhdistä,
Nimeä
uudelleen, Poista ja Poista kaikki.

Nimeni:
Tässä voit
nimen.

asettaa

Bluetooth-laitteen

Edistyksellinen:
Tässä voit asettaa seuraavat: Äänipolku,
Tallennustila ja tarkistaa Oman osoitteen.
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Tietotili
Multimediatoiminnon käyttäminen vaatii
tietotilin luomisen.
Tietotilin määritys riippuu verkkooperaattorisi tiedoista.

Palauta tehdasasetukset
Palauta
jotkin
valikkoasetukset
alkuperäisiin arvoihin. Salasana on: 0000

Perustiedot:
Verkko–kaksi
kaistaa
Mitat:
Akku:
Valmiusaika:
Puheaika:

GSM 900/DCS1800
101x50, 6x20, 2 mm
Li-ion 3,7 V – 1000
mAh
jopa 350 tuntia*
Jopa 300 minuuttia*

*Toiminta-ajoissa voi olla vaihtelua
riippuen SIM-kortista, verkosta,
käyttöasetuksista, käyttötavasta ja
ympäristöstä.
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Usein kysyttyjä kysymyksiä
Jos puhelimessa esiintyy ongelmia, katso
usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden
vastauksia. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteyttä matkapuhelinten myyjään tai
verkko-operaattoriin.

Puhelin ei kytkeydy päälle:




Tarkista akun asennus, asenna akku
oikein.
Tarkista
onko
akun
varaustaso
alhainen, vaihda akku tai lataa akku.
Tarkista oletko antanut väärän PINkoodin 3 kertaa peräkkäin.
Jos olet, puhelin on lukittu. Sinun
täytyy antaa silloin PUK-koodi (saat
PUK-koodin ottamalla yhteyttä verkkooperaattoriin).

SIM-virhe:




Onko SIM-kortti likainen? Puhdista se.
Irrota SIM-kortti ja aseta uudelleen.
Onko SIM-kortti vaurioitunut? Ota
yhteyttä verkko-operaattoriin.

Heikko signaali
signaalia:


tai

ei

ollenkaan

Saatat olla paikassa, jossa vastaanotto
on huono, kuten tunneli tai kellari.
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Mene toiseen paikkaan ja yritä
uudelleen.
Voit yrittää kääntyillä tai mennä
lähemmäksi huoneen ikkunaa.
Ota yhteyttä verkko-operaattoriin, jos
signaali on vielä heikko tai signaalia ei
ole.

Huono puhelun laatu:




Heikko signaali? Katso: Heikko signaali
tai ei ollenkaan signaalia.
Tarkista onko akun varaus alhainen.
Lataa tai vaihda akku.
Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta
puhelun
aikana
käyttämällä
äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä.

Puhelun soittaminen ei onnistu:





Tarkista, että numero on oikein ja
paina vihreää näppäintä.
Tarkista, oletko asettanut puheluiden
estämisiä, peruuta ne.
Tarkista, että SIM-kortti on rekisteröity
verkkoon.
Jos SIM-kortti on prepaid-kortti,
varmista, että kortilla on riittävästi
rahaa.

Puheluiden
onnistu:



vastaanottaminen

ei

Onko SIM-kortti rekisteröity verkkoon?
Tarkista, onko puhelin päällä.
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Tarkista, onko näytössä signaaleita,
jos on, katso: Heikko signaali tai ei
ollenkaan signaalia.
Tarkista, oletko asettanut puheluiden
estämisiä, peruuta ne.

Näyttö on musta:




Tarkista onko akun varaus alhainen.
Lataa tai vaihda akku.
Säädä taustakuvaa.
Kosteus saattaa vaikuttaa puhelimeen,
pidä se kuivassa paikassa.

PIN on lukittu:


Tarkista
oletko
antanut
väärän
PIN-koodin 3 kertaa peräkkäin.
Jos olet, puhelin on lukittu. Sinun
täytyy antaa silloin PUK-koodi (saat
PUK-koodin ottamalla yhteyttä verkkooperaattoriin).
Vinkki: jos mitkään ehdotukset tai
ratkaisut eivät poista ongelmaa, ota
yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa
www.beafon.com. Älä pura tai korjaa
puhelinta ilman ammattitaitoista
opastusta.
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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
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puolastaan
voi
vaurioittaa
sen
piirilevyjä.
 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.
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Puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin
saattaa
vetää
puoleensa
metallisia
materiaaleja. Varmista aina että puhelin
on 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.
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Henkilöiden joilla on tahdistin:





Tulisi aina pitää puhelin vähintään
20cm:n etäisyydellä tahdistimesta
puhelimen ollessa päällä.
Ei
tulisi
kantaa
puhelinta
rintataskussaan.
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
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kysymyksiä.
Sammuta
puhelimesi
sairaanhoitotiloissa aina kun tiloissa
ilmoitetut ohjeet näin vaativat. Sairaalat
tai terveydenhoitotilat saattavat käyttää
laitteita jotka ovat herkkiä ulkopuolisille
RF-signaaleille.
Tilat joissa on ilmoitettu
rajoituksista:
Sammuta
puhelimesi
tiloissa
varoituskyltit vaativat sitä.

jossa

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 säilytysja
jakelupisteet),
kemiallisilla
tehdasalueilla
tai
alueilla
missä
suoritetaan räjäytystöitä.
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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
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 0,972W/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
SL590 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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