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Kiitos tämän matkapuhelimen ostamisesta.

Lue

kaikki

huolellisesti

turvatoimenpiteitä

ennen

laitteen

koskevat

käyttöä

tiedot

varmistaaksesi

ja

tämä
sen

käyttöopas

turvallisen

ja

asianmukaisen käytön.
Tämän käyttöoppaan sisältö, kuvat ja näyttökuvat saattavat poiketa
varsinaisesta tuotteesta.
Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa toisintaa, jaella, kääntää tai
lähettää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti,
mukaan lukien valokopioida, nauhoittaa tai säilyttää missään tietojen säilytysja hakujärjestelmässä, ilman kirjallista ennakkolupaa.

Copyright © 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Turvatoimenpiteet
Lue

turvatoimenpiteitä

koskevat

tiedot

huolellisesti,

jotta

käytät

matkapuhelintasi oikein.
1.

Älä iske, heitä tai lävistä matkapuhelinta. Vältä matkapuhelimen
pudottamista, puristamista ja taivuttamista.

2.

Jotkin mobiililaitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos
mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai jos siihen kohdistuu huomattava
isku. Jos lasi särkyy, älä koske siihen äläkä yritä poistaa sitä. Älä käytä
mobiililaitetta, ennen kuin lasi on vaihdettu valtuutetussa huoltoliikkeessä.

3.

Älä muokkaa tai kokoa uudelleen puhelinta, upota sitä veteen tai muuhun
nesteeseen tai altista sitä vedelle, muille nesteille, tulelle, räjähdyksille tai
muille vaaroille.

4.

Sallittu käyttölämpötila on -20 °C~+60 °C.

5.

Lämpötilojen vaihdellessa paine saattaa nousta tai laskea, mikä saattaa
heikentää äänenlaatua. Avaa tällöin suojukset, jotta ilma pääsee
kiertämään.

6.

Älä käytä matkapuhelinta kosteissa olosuhteissa, kuten kylpyhuoneessa.
Älä liota tai pese matkapuhelinta nesteessä.

7.

Hankkimasi matkapuhelin täyttää IP67-standardin vaatimukset. Jotta se
toimii optimaalisesti ja on vesitiivis, varmista, että kaikki aukkojen
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suojukset ja kuori ovat kunnolla kiinni.
8.

Älä avaa puhelimen kuorta, jos laite on vedessä tai erittäin kosteissa
olosuhteissa.

9.

Kuoreen

kiinnitetty

kumitiiviste

on

laitteen

tärkeä

osa.

Varo

vahingoittamasta kumitiivistettä, kun avaat ja suljet kuoren. Varmista, että
tiivisteessä ei ole roskaa, kuten hiekkaa tai pölyä, jotta laite ei vahingoitu.
10. Kuori ja aukkojen suojukset saattavat löystyä putoamisen tai iskujen
johdosta. Varmista, että kuori on suorassa ja kunnolla kiinni.
11. Jos laite on ollut vedessä tai jos mikrofoni tai kaiutin on märkä, ääni ei
välttämättä kuulu selkeästi puhelun aikana. Varmista, että mikrofoni tai
kaiutin on puhdas ja kuiva, pyyhkimällä se kuivalla liinalla.
12. Jos laite kastuu, kuivaa se perusteellisesti pehmeällä ja puhtaalla liinalla.
13. Laitteen vesitiiviys saattaa aiheuttaa lievää värinää tietyissä olosuhteissa.
Sitä saattaa esiintyä esimerkiksi äänenvoimakkuuden ollessa kovalla, eikä
se vaikuta laitteen suorituskykyyn.
14. Älä pura laitetta tai käytä mitään välineitä, jotka saattavat vahingoittaa
mikrofonin tai kaiuttimen vesitiivistä kalvoa.
15. Puhdista matkapuhelin kuivalla pehmeällä liinalla. Älä käytä vettä,
alkoholia, puhdistusaineita tai kemikaaleja.
16. Älä laita matkapuhelinta päälle, kun sen käyttö on kielletty tai kun se
saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaran.
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17. Älä käytä matkapuhelinta ajaessasi.
18. Noudata sääntöjä tai säännöksiä sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa.
Sammuta matkapuhelin lääkinnällisten laitteiden lähellä.
19. Sammuta matkapuhelin lentokoneessa. Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä
lentokoneen ohjauslaitteistolle.
20. Sammuta matkapuhelin hienomekaanisten elektronisten laitteiden lähellä,
sillä puhelin saattaa vaikuttaa niiden suorituskykyyn.
21. Älä yritä purkaa matkapuhelinta tai sen lisävarusteita. Vain valtuutettu
henkilöstö saa huoltaa tai korjata puhelimen.
22. Älä laita matkapuhelinta tai sen lisävarusteita paikkoihin, joissa on vahva
sähkömagneettinen kenttä.
23. Älä

laita

magneettisia

tallennusvälineitä

matkapuhelimesi

lähelle.

Puhelimen säteily saattaa tyhjentää niihin tallennetut tiedot.
24. Varmuuskopioi tärkeät tiedot, jotta vältät niiden menettämisen korjauksen
tai muun toimenpiteen yhteydessä.
25. Älä irrota matkapuhelinta muistin alustamisen tai tiedostonsiirron aikana.
Seurauksena

voi

olla

ohjelman

toimintahäiriö

tai

tiedostojen

vahingoittuminen.
26. Puhelin tulee liittää vain USB 2.0 -liitäntään.
27. Pidä

matkapuhelin

poissa

suorasta

auringonvalosta.

Älä

laita

matkapuhelinta kuumaan paikkaan tai käytä sitä paikassa, jossa on
7

herkästi syttyvää kaasua, kuten huoltoasemalla.
28. Pidä matkapuhelin ja sen lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta. Älä anna
lasten käyttää matkapuhelinta valvomatta.
29. Pidä puhelin ja laturi poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää
puhelinta, akkua tai laturia valvomatta.
30. Pidä pienet puhelimen lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta, sillä vaarana
on tukehtuminen tai nielemisestä johtuva ruokatorven tukkeutuminen.
31. Käytä vain hyväksyttyjä akkuja ja latureita räjähdysvaaran välttämiseksi.
32. Noudata langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja tai säännöksiä.
Kunnioita muiden yksityisyyttä ja lakiin perustuvia oikeuksia käyttäessäsi
langatonta laitetta.
33. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita tarkasti käyttäessäsi USB-kaapelia,
sillä muuten matkapuhelimesi tai tietokoneesi saattaa vahingoittua.
34. Tämä käyttöopas on tarkoitettu vain viitteeksi, joten vertailukohteena on
pidettävä varsinaista esinettä.
35. Pidä laite vähintään 15 cm päässä tahdistimesta häiriöiden estämiseksi.
36. Pidä laitetta vastakkaisella puolella implanttiin nähden, jotta riski häiriön
aiheutumisesta tahdistimelle on pienempi.
37. Matkapuhelimen

audiosoittimen

pitkittynyt

käyttö

äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa käyttäjän kuuloa.
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täydellä

Kuulon suojaaminen
1. Tämä puhelin on enimmäisäänenvoimakkuuden rajoittamista
koskevien säännösten mukainen. Kuulokkeiden pitkäaikainen
käyttö kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa
kuulovaurioon.
2. Lopeta tuotteen käyttö tai pienennä äänenvoimakkuutta, jos ääni tuntuu
epämiellyttävältä korvissasi.
3. Älä käytä liian kovaa äänenvoimakkuutta. Lääkäreiden mukaan pitkäaikainen
altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle on haitallista.
4. Kuulokemikrofonien ja kuulokkeiden liiallinen äänenpaine saattaa aiheuttaa
kuulon heikkenemistä.
5. Älä käytä kovaa äänenvoimakkuutta pitkäaikaisesti mahdollisen kuulovaurion
estämiseksi.
6. Käytä puhelimen kanssa ainoastaan sille tarkoitettuja kuulokkeita.

Henkilötiedot ja tietoturva
Joidenkin toimintojen tai kolmannen osapuolen sovellusten käyttäminen
laitteessa saattaa aiheuttaa henkilö- ja muiden tietojesi menettämisen tai
joutumisen muiden ulottuville. Seuraavia varotoimia suositellaan henkilö- ja
luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi.
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• Pidä laite turvallisessa paikassa luvattoman käytön estämiseksi.
• Aseta laitteen näyttö lukittumaan ja luo salasana tai lukituksen avaamismalli
lukituksen avaamista varten.
• Varmuuskopioi

säännöllisesti

henkilökohtaiset

tiedot,

jotka

ovat

SIM-/USIM-kortilla, muistikortilla tai laitteen muistissa. Jos vaihdat laitetta,
siirrä tai poista vanhassa laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot.
• Jos epäilet, että tuntemattomalta lähettäjältä saapuneessa viestissä tai
sähköpostiviestissä on virus, voit poistaa viestin avaamatta sitä.
• Jos käytät laitteellasi internetiä, älä käytä mahdollisen turvallisuusriskin
aiheuttavia verkkosivustoja, jotta henkilökohtaisia tietojasi ei varasteta.
• Jos käytät Wi-Fi-jaon tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, suojaa ne
salasanalla luvattoman käytön estämiseksi. Kun et käytä niitä, kytke ne pois
päältä.
• Asenna tai päivitä laitteen tietoturvaohjelmisto ja tee virustarkistus
säännöllisesti.
• Hanki kolmannen osapuolen sovellukset asianmukaisesta lähteestä. Suorita
ladatuille kolmannen osapuolen sovelluksille virustarkistus.
• Asenna tietoturvaohjelmisto tai kolmannen osapuolen sovellusvalmistajien
julkaisemat suojauskorjaukset.
• Jotkin sovellukset vaativat sijaintitietoja ja lähettävät niitä, joten kolmas
osapuoli saattaa pystyä jakamaan sijaintitietosi.
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• Laite saattaa toimittaa havainnointi- ja diagnostiikkatietoja kolmannen
osapuolen sovellusvalmistajille. Kolmannen osapuolen valmistajat käyttävät
niitä tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen.

Lääkinnälliset laitteet
1. Noudata sääntöjä tai säännöksiä sairaaloissa ja terveydenhoitolaitoksissa.
2. Tuote saattaa vaikuttaa implantoituihin lääkinnällisiin laitteisiin, kuten
tahdistimiin.
3. Pidä tuote vähintään 20 cm päässä implantoidusta lääkinnällisestä
laitteesta suojataksesi sitä puhelimen mahdollisesti aiheuttamilta häiriöiltä.
4. Älä pidä tuotetta rintataskussa.
5. Sammuta puhelin välittömästi, jos epäilet häiriötä.

Virransyöttö ja lataaminen
1. Virtalähde tulee sijoittaa lähelle laitetta ja sen tulee olla helposti
käytettävissä.
EU Laturin malli: A31-501000, teho: AC 100–240 V, 50/60 Hz, enint. 0,2 A;
lähtö: DC 5 V 1 A.
UK Laturin malli: A806A-050100U-UK1, teho: AC 100–240 V, 50/60 Hz,
enint. 0,2 A; lähtö: DC 5 V 1 A.
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2. Pistoke katsotaan virtalähteen irtikytkemislaitteeksi.
3. Käytä

ainoastaan

puhelimen

mukana

toimitettuja

lisävarusteita.

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttämisellä saattaa olla vakavia
seurauksia, ja ne saattavat vahingoittaa puhelinta pysyvästi.
4. Käytä vain puhelimen mukana toimitettua virtalähdettä.
5. Virtalähdettä saa käyttää vain sisätiloissa.
6. Verkkovirtajohtoa käytetään kytkentälaitteena. Pistorasian tulee olla helposti
käytettävissä, eikä pääsyä siihen saa estää käytön aikana.
7. Puhelimen voi kytkeä irti verkkovirrasta irrottamalla verkkovirtajohdon
pistorasiasta.
8. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi
sanomalehdillä, pöytäliinalla tai verhoilla. Muuten seurauksena voi olla
ylikuumeneminen ja toimintahäiriö.
9. Puhelimen ympärille tulee jäädä vähintään 10 cm tilaa.
10. Puhelinta tulee käyttää leudossa ilmastossa.
11. Puhelimessa on sisäinen ladattava akku, joten tuotetta ei saa altistaa
liialliselle lämmölle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
12. Akku tulee poistaa puhelimesta ennen hävittämistä.
13. Akku tulee hävittää turvallisesti.
14. Akku sisältää ympäristölle vaarallisia ja haitallisia materiaaleja.
15. Älä kytke tai irrota USB-kaapelia märillä käsillä sähköiskuvaaran vuoksi.
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Ympäristönsuojelu
Noudata puhelimen pakkauksen ja akun sekä käytetyn puhelimen hävittämistä
koskevia ohjeita ja toimita ne keräyspisteeseen asianmukaista kierrättämistä
varten. Älä laita käytettyä puhelinta tai akkua sekajätteeseen.
Toimita tarpeettomat käytetyt litiumakut niiden keräyspaikkaan. Älä
laita niitä sekajätteeseen.

Vaara: Akun vaihtaminen vääränlaiseen akkuun aiheuttaa räjähdysvaaran.
Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.

Puhdistus ja kunnossapito
1. Sammuta puhelin ennen sen puhdistamista ja kunnossapitotoimia. Irrota
laturi pistorasiasta ja puhelimesta sähköiskun sekä akun tai laturin
oikosulun estämiseksi.
2. Älä pyyhi puhelinta tai laturia kemikaalilla (alkoholibentseeni), kemiallisilla
aineilla tai hankaavilla puhdistusaineilla, sillä muuten seurauksena voi olla
osien vahingoittuminen tai toimintahäiriö. Puhdistukseen voidaan käyttää
hieman kosteaa antistaattista pehmeää liinaa.
3. Älä naarmuta tai muokkaa puhelimen kuorta, sillä maali saattaa aiheuttaa
allergisen reaktion. Jos tällainen reaktio ilmenee, lopeta puhelimen käyttö
välittömästi ja hakeudu lääkäriin.
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4. Pyyhi pölyt virtapistokkeesta ja pidä se kuivana tulipalon välttämiseksi.
5. Jos puhelin tai lisävarusteet eivät toimi oikein, ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään.
6. Älä pura puhelinta tai sen lisävarusteita itse.

SAR-tiedot
Tämä

malli

sai

testeissä

seuraavat

ominaisabsorbtionopeuden

(SAR)

enimmäisarvot:
SAR, pää

0,523 W/kg

SAR, vartalo

1,490 W/kg

Tämä laite noudattaa suosituksia, jotka koskevat altistumista
radiotaajuiselle sähkömagneettiselle kentälle, kun laitetta pidetään päätä
vasten tai 5 mm:n vähimmäisetäisyydellä kehosta. ICNIRP:n suosittama
SAR-raja on keskimäärin 2,0 W/kg 10 gramman kudosmassaa kohti, joka
absorboi suurimman osan signaalista.

Hätäpuhelut
Puhelinta voi käyttää hätäpuhelun soittamiseen, jos se on päällä ja olet
verkon kuuluvuusalueella. Hätänumeroihin ei kuitenkaan välttämättä saa
yhteyttä kaikissa verkoissa, joten älä luota ainoastaan matkapuhelimeen
14

hätäviestinnässä.

Vaatimustenmukaisuus
Tämä laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden ehtojen
mukainen.

Puhelinta

koskeva

koko

vaatimustenmukaisuusvakuutus

on

saatavilla osoitteessa www.crosscall.com.

0700

Tekijänoikeudet
Tämä tuote on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. CD-levyjen kopioiminen tai
musiikki-, video- tai kuvatiedostojen lataaminen myytäväksi tai muihin
kaupallisiin tarkoituksiin saattaa rikkoa tekijänoikeuslakia. Tekijänoikeuksilla
suojattujen materiaalinen, taideteosten ja/tai esitysten kopiointiin tai
tallentamiseen osittain tai kokonaan saatetaan tarvita lupa. Noudata maassasi
ja oikeustoimialueellasi sovellettavia lakeja, jotka koskevat tällaisen sisällön
tallentamista ja käyttöä.
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Puhelimeen tutustuminen
Puhelimen yleiskatsaus

①Vastaanotin
④Mikrofoni
⑦Ohjelmoitava painike

②Äänenvoimakkuuspainikkeet
⑤Etäisyyden/valoisuuden
tunnistin
⑧Virtapainike

⑩Valikkopainike
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③Takaisin-painike
⑥Etukamera
⑨Kotipainike



Toissijainen mikrofoni



Salama/taskulamppu

 Kaiutin


 Pääkamera



Painikkeiden toiminta
•

Virtapainike: Painamalla tätä painiketta voit avata tai sulkea näytön.
Painamalla painiketta pitkään saat näkyviin ponnahdusvalikon, josta laitteen
voi sammuttaa, käynnistää uudelleen tai asettaa lentokonetilaan. Voit
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käynnistää puhelimen uudelleen painamalla virtapainiketta vähintään 10
sekunnin ajan. Voit ottaa näyttökuvan painamalla virtapainiketta ja
äänenvoimakkuuden vähentämispainiketta.
•

Äänenvoimakkuuspainikkeet: Puhelutilassa näillä painikkeilla voi säätää
vastaanottimen

tai

kuulokemikrofonin

musiikki-/video-/suoratoistotilassa

niillä

voi

äänenvoimakkuutta,
säätää

mediasisällön

äänenvoimakkuutta ja yleisessä tilassa niillä voi säätää soittoäänen
voimakkuutta. Lisäksi niillä voi vaimentaa saapuvan puhelun soittoäänen.
•

Takaisin-painike: Painamalla tätä painiketta voit palata edelliseen näyttöön
tai sulkea valintaikkunan, asetusvalikon, ilmoituspaneelin jne.

•

Kotipainike: Painamalla tätä painiketta voit palata aloitusnäyttöön mistä
tahansa sovelluksesta tai näytöstä.

•

Valikkopainike: Painamalla tätä painiketta voit avata luettelon, jossa on
viimeksi käyttämiesi sovellusten pikkukuvat.

•

Ohjelmoitava painike: Painamalla tätä painiketta pitkään voit ottaa
ohjelmoidun toiminnon käyttöön (oletusarvoisesti kamera).
Jos haluat määrittää ohjelmoitavalle painikkeelle toiminnon, napauta
asetuskuvaketta.
1. Napauta Device (Laite) -osiossa Buttons (Painikkeet).
2. Napauta Dedicated button (Ohjelmoitava painike) -kohtaa ja valitse
toiminto, jonka haluat liittää painikkeeseen.
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USB OTG (On The Go): Tässä laitteessa on OTG-toiminto. Jos haluat käyttää
OTG-toimintoja, käytä tavallista OTG-datakaapelia tai USB-oheislaitetta (ei
toimiteta mukana).

NFC

(Near

Field

Communication):

Bluetooth-parinmuodostusta

ja

Tämä

mahdollistaa

teknologia
tiedonsiirron

helpottaa
puhelimen

koskettaessa toista NFC-laitetta.
Pääset NFC-toimintoon avaamalla ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin
ja

napauttamalla

sitten

NFC-kuvaketta.

Pääset

NFC-asetuksiin

myös

puhelimen asetuksista. Napauta asetuskuvaketta ja napauta More (Lisää).
Laita sitten NFC-toiminto päälle napauttamalla NFC-aluetta.

HUOMAUTUS: Etäisyyden/valoisuuden tunnistin
Vastaanottaessasi ja soittaessasi puheluita etäisyyden/valoisuuden tunnistin
tunnistaa, kun puhelin on lähellä korvaasi, ja sammuttaa taustavalon
automaattisesti. Tämä pidentää akun kestoa ja estää kosketusnäytön
aktivoitumisen vahingossa puhelun aikana.

VAROITUS:
Painavan esineen asettaminen tai istuminen puhelimen päälle voi vahingoittaa
LCD-näyttöä

ja

kosketusnäyttötoimintoja.
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Älä

peitä

LCD-näytön

etäisyyden/valoisuuden tunnistinta suojakalvolla, sillä tämä saattaa aiheuttaa
tunnistimen toimintahäiriön.

Puhelimen käyttöönotto
Ennen kuin voit aloittaa puhelimen käytön, se täytyy ottaa käyttöön.

1. Poista kuori
Tässä tuotteessa on kiinteä akku. Poista ensin takakuori työkalulla ja poista
sitten korttipaikan suojus.
Varoitus: Älä käytä työkalua korttipaikan suojuksen poistamiseen, jotta
kumitiiviste ei vahingoitu.
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2. Aseta SIM-kortti paikoilleen
Aseta SIM1-kortti ja SIM2-kortti puhelimeen alla olevan kuvan mukaisesti
(etupuoli alaspäin).

3. Aseta Micro SD-kortti paikoilleen (valinnainen)
Aseta Micro SD-kortti (enintään 128 Gt) puhelimeen kuvan
mukaisesti.
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4. Laita kuori paikoilleen
Aseta kortit oikein paikoilleen ja varmista, että niissä ei ole roskia (kuten hiekkaa
tai pölyä), jotta kumitiiviste ei vahingoitu. Paina korttipaikan suojusta tiukasti.
Kiinnitä lopuksi takakuori paikoilleen ja lukitse se. Älä kiristä ruuveja liikaa, jotta
ne eivät vahingoitu.

Huomautukset:
1. Puhelin tukee vain micro-SIM-kortteja. Älä yritä laittaa puhelimeen
muunlaista SIM-korttia, sillä se saattaa vahingoittaa puhelinta.
2. Älä poista SIM- tai SD-korttia sen ollessa käytössä, sillä seurauksena voi
olla tietojen menettäminen tai vaurioituminen. Crosscall ei vastaa mistään
menetyksistä,

mukaan

lukien

SIM-
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tai

SD-kortin

väärinkäytöstä

aiheutuneesta tietojen menetyksestä.
3. Sammuta matkapuhelin ennen SIM- tai SD-kortin vaihtamista tai
poistamista.
4. Puhelimen mukana ei toimiteta SD-korttia, ja se tulee hankkia erikseen.

Akun lataaminen
Akun lataaminen
1. Liitä USB-kaapelin suurempi pää matkapuhelimen laturiin ja pienempi
pää matkapuhelimen USB-liitäntään varmistaen, että suunta on oikea.
2. Aloita lataaminen kytkemällä laturi pistorasiaan (100~240 V, 50/60 Hz).
3. Kun lataus on valmis, irrota USB-kaapeli matkapuhelimesta ja irrota sitten
laturi pistorasiasta.

Latausaika
1. Akun suorituskyky (litiumpolymeeri)
Vakioakku
Valmiusaika
Puheaika
GPS-aika

3 000 mAh
30 päivää
20 tuntia
10 tuntia

2. Akun valmiusaikaan voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten verkko, puhelimen
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asetukset, usein käytetyt toiminnot ja datapalveluiden käyttö.
3. Myös varauksen tila ja lämpötila vaikuttavat akun suorituskykyyn.
4. Jos pistorasian jännite on matalampi, lataus saattaa kestää pidempään.
Latausaika riippuu akun kapasiteetin tilasta.
5. Jos lataukseen käytetään muuta kuin vakiolaturia (kuten tietokonetta),
lataus saattaa kestää pidempään.
6. Jos käytät matkapuhelinta sen latautuessa, lataus kestää pidempään.

Huomautukset:
7. Tässä tuotteessa on kiinteä akku, jota ei saa poistaa itse.
8. Lataa akku täyteen ennen puhelimen ensimmäistä käyttökertaa ja irrota
laturi välittömästi ensimmäisen latauskerran jälkeen.
9. Irrota laturi pistorasiasta, kun puhelin ei ole latauksessa.
10. Jos puhelimen akku on vähissä ja se laitetaan lataukseen, puhelin ei
välttämättä käynnisty välittömästi. Kun puhelin on latautunut jonkin aikaa,
se käynnistyy tavalliseen tapaan.
11. Matkapuhelinta on turvallista ladata ympäristön lämpötilan ollessa 0–40 ℃.
Lataaminen alle 0 ℃ :n tai yli 40 ℃ :n lämpötiloissa heikentää akun
suorituskykyä ja lyhentää sen käyttöikää. Jos akkua ladataan pitkään
äärimmäisissä lämpötiloissa, akun varaus heikkenee pysyvästi tai akku
vahingoittuu.
12. Laturi on tärkeä osa turvallisuuden kannalta, joten käytä tuotteelle
tarkoitettua laturia ja noudata turvaohjeita.
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Perustoiminnot
Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen
Puhelimen käynnistäminen
Paina puhelimen oikeassa laidassa olevaa virtapainiketta ja odota muutama
sekunti, kunnes näyttö kytkeytyy päälle.

Huomautus:
Jos akku on tyhjä, lataa sitä vähintään 30 minuutin ajan.

Puhelimen sammuttaminen
Paina virtapainiketta, kunnes valintavalikko tulee näyttöön, ja valitse Power off
(Sammuta).

Puhelimen konfigurointi käynnistyksen yhteydessä
Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, näet tervetulonäytön.
• Voit vaihtaa kieltä koskettamalla valikkoa.
• Suorita puhelimen käyttöönotto noudattamalla ohjeita.
• Sinun täytyy ehkä muodostaa verkko- tai Wi-Fi-yhteys, jotta voit jatkaa.
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Google-tili täytyy määrittää, jotta voit käyttää kaikkia Android-puhelimesi
ominaisuuksia ja palveluita, kuten Google Playta™ sekä yhteystietojen ja
kalenterin synkronointia. Jos sinulla ei ole Gmail- tai muuta Google-tiliä, luo
sellainen.
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Näytön lukituksen avaaminen
Avaa näytön lukitus painamalla puhelimen näyttöä ja liu'uttamalla ylöspäin.
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Näytön käyttäminen
Aloitusnäyttö
Aloitusnäytöltä pääsee eri sovelluksiin ja toimintoihin.

Tilarivi:

Näyttää

puhelimen

tilatiedot,

kuten

kellonajan, signaalin voimakkuuden, akun tilan ja
ilmoituskuvakkeet.
Widgetti: Widgetit ovat erillisiä sovelluksia, joihin
pääsee (laajennetulta) aloitusnäytöltä. Toisin kuin
pikakuvake, widgetti näkyy näytöllä sovelluksen
tapaan.

Sovelluskuvakkeet:

Napauta

kuvaketta

(sovellusta, kansiota jne.) avataksesi ja käyttääksesi
sitä.
Sivun ilmaisin: Ilmaisee, mitä aloitusnäytön sivua
tarkastelet.

Oikotiealue: Mahdollistaa toimintoon siirtymisen
yhdellä

kosketuksella

miltä

tahansa

aloitusnäyttösivulta.

Laajennettu näyttö
Käyttöjärjestelmässä on useita sivuja, jotta esimerkiksi kuvakkeille ja
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widgeteille on enemmän tilaa.
Liu'uta sormella vasemmalle tai oikealle aloitusnäytöllä.

Ilmoituspaneeli
Ilmoitukset ilmoittavat uusista viestistä, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä
sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten käynnissä olevasta puhelusta.
Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake näkyy näytön ylälaidassa. Odottavien
ilmoitusten kuvakkeet näkyvät vasemmalla, ja järjestelmäkuvakkeet (kuten
Wi-Fi ja akun varaus) näkyvät oikealla.

Odottavat ilmoitukset

Signaalin voimakkuus ja akun tila

Ilmoituspaneelin avaaminen
Voit avata ilmoituspaneelin painamalla tilariviä ja vetämällä sitä alaspäin.
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Ilmoituspaneelista voit siirtyä nopeasti esimerkiksi Bluetoothiin, Wi-Fiin,
mobiilidataan tai NFC:hen.

Näytön mukauttaminen
Paina tyhjää kohtaa aloitusnäytöllä pitkään ja valitse sitten jokin vaihtoehto.
Voit valita WALLPAPERS (Taustakuvat), WIDGETS (Widgetit) tai SETTINGS
(Asetukset).
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Keskeiset toiminnot
Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen
Pääset

numeronvalintanäkymään

koskettamalla

puhelinkuvaketta

aloitusnäytöllä.
Jos puhelinnumero on tallennettu ja syötät osan siitä, numero haetaan
automaattisesti. Tämän jälkeen voit soittaa puhelun valitsemalla haluamasi
numeron ja painamalla soittopainiketta.
Kun saat puhelun, voit vastata siihen painamalla ja vetämällä puhelinpainiketta
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oikealle.

Yhteystietojen lisääminen
Napauta yhteystietokuvaketta.
Voit lisätä uuden yhteystiedon puhelimeen tai SIM-kortille valitsemalla CREATE
A NEW CONTACT (Luo uusi yhteystieto).
Voit lisätä tilin ja synkronoida yhteystiedot siihen valitsemalla SIGN IN TO AN
ACCOUNT (Kirjaudu tilille).
Voit

tuoda

vCard-tiedoston

valitsemalla

IMPORT

CONTACTS

(Tuo

yhteystiedot).
Voit hakea yhteystietoja painamalla hakukuvaketta ja syöttämällä osan
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puhelinnumerosta tai nimestä.

Viestin lähettäminen
Napauta viestikuvaketta.
Luo viesti napauttamalla +-merkkiä. Voit hakea yhteystietoja syöttämällä
vastaanottajan puhelinnumeron tai nimen.
Voit muokata viestiä valitsemalla Type message (Kirjoita viesti).
Kun viesti on valmis, voit lähettää sen valitsemalla kortin 1 tai kortin 2.
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Musiikki
Voit siirtyä musiikkisoittimeen koskettamalla musiikkisovelluksen kuvaketta.
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Kamera
Kamera-sovellus sisältää

kameran ja videokameran. Laitteessa on itse

asiassa kaksi kameraa: etukamera (joka on suunnattu itseesi päin) ja
puhelimen takana oleva pääkamera.

Valokuvien ottaminen
1. Rajaa kohde näytöllä.
2. Napauta näyttöä, jotta kamera tarkentaa.

3. Ota kuva napauttamalla

. Kuva tallentuu galleriaan automaattisesti.
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Chrome
Voit käyttää verkkosivuja mobiiliverkon kautta.
Avaa verkkoselain napauttamalla

-kuvaketta.

Pääset verkkosivuille käyttämällä Chromen osoite- ja hakuriviä. Lisäksi
sovellus tukee kirjanmerkkejä, siirtymistä ikkunasta toiseen ja muita toimintoja.
Tiedonsiirto saattaa olla maksullista; pyydä lisätietoja operaattoriltasi.

Yhteyden muodostaminen
Wi-Fi-yhteyden muodostaminen
3. Napauta asetuskuvaketta.
4. Napauta Wi-Fi ja laita se päälle.
5. Kosketa verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
6. Jos verkko on suojattu, anna salasana.

Mobiilidatayhteyden muodostaminen
1. Paina pikakuvaketta tilarivillä.
2. Napauta Mobile Data (Mobiilidata) ja laita se päälle.
Tämän jälkeen voit käyttää mobiiliverkkoa. Tiedonsiirto saattaa olla maksullista;
pyydä lisätietoja operaattoriltasi.
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Bluetooth-yhteyden muodostaminen
1. Napauta asetuskuvaketta.
2. Napauta Bluetooth ja laita se päälle.
3. Valitse laite, josta haluat muodostaa parin.
Bluetooth-jaon avulla voit jakaa puhelimesi internetyhteyden muiden puhelinten
kanssa.

Tärkeää tietoa
Jotta käyttökokemus olisi paras mahdollinen, puhelin muodostaa säännöllisesti
yhteyden sähköposti- ja internetpalvelimiin.

Tässä yhteydessä tietoja siirtyy automaattisesti ja väistämättä, mistä saatetaan
veloittaa

liittymän

perusmaksun

lisäksi

tai

vähentämällä

käyttö

prepaid-saldosta tai prepaid-järjestelmästä.

Internetiä käyttäviin palveluihin liittyvien laskutusongelmien välttämiseksi on
erittäin suositeltavaa hankkia liittymä, johon sisältyy rajoitukseton internetin ja
sähköpostin käyttö. Lisäksi on suositeltavaa olla muuttamatta valmiiksi
määritettyjä oletusasetuksia.

Voit myös muodostaa Wi-Fi-yhteyden, joka tarjoaa nopeamman ja sujuvamman
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käyttökokemuksen. Wi-Fi-yhteyden käyttäminen on erityisen suositeltavaa
suoratoistossa tai ladattaessa pelejä, videoita tai suuria elokuvatiedostoja.
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Vastuuvapauslauseke
• Muut kuin alkuperäiset lisävarusteet (kuten kuulokemikrofonit ja laturit)
eivät ole yhteensopivia matkapuhelimen kanssa. Niiden käyttö saattaa
heikentää suorituskykyä ja aiheuttaa toimintahäiriön, emmekä ole
vastuussa mahdollisista vahingoista.
• Matkapuhelimesi tekniset tiedot ja toiminnot saattavat poiketa tämän
käyttöoppaan

tiedoista,

sillä

käyttöopas

on

tarkoitettu

vain

yleiskatsaukseksi.
• Matkapuhelimesi ominaisuuksien ja toimintojen asianmukainen toiminta on
varmistettu tehtaalla. Jos laitteessa on valmistusvaurio tai -vika, joka ei
johdu väärinkäytöstä, siihen sovelletaan takuuehtoja.
• Jos matkapuhelimesi toiminnot ovat sidoksissa operaattorin tarjoamiin
toimintoihin ja palveluihin, niihin sovelletaan operaattorin ehtoja.
• Huomaa, että matkapuhelimen tekniset ominaisuudet ja toiminnot ovat silti
rajalliset. Näitä rajoitteita ei katsota vaurioiksi, vioiksi tai valmistusvirheiksi.
Käytä matkapuhelintasi sen käyttötarkoitusten ja toimintojen mukaisesti.
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Vianetsintä
Tässä luvussa käsitellään ongelmia, joita voi esiintyä puhelinta käytettäessä.
Jotkin ongelmat edellyttävät yhteydenottoa operaattoriin, mutta useimmat on
helppo ratkaista itse.

Ongelma

Mahdolliset syyt

Mahdolliset ratkaisut

Puhelimessa ei ole
Varmista, että SIM-kortti on
SIM-korttivirhe

SIM-korttia tai se on
asetettu oikein.
asetettu väärin.
Signaali on heikko tai olet

Mene ikkunan ääreen tai

operaattorin verkon

avoimeen paikkaan. Tarkista

ulkopuolella.

operaattorin kuuluvuuskartta.

Ei verkkoyhteyttä

Tarkista, onko SIM-kortti

/ katkennut

vanhentunut. Jos on, vaihda

verkkoyhteys

Operaattori on ottanut

SIM-kortti

käyttöön uusia palveluja.

matkapuhelinoperaattorin
myymälässä. Ota yhteys
operaattoriisi.

Jos haluat vaihtaa
Koodit eivät

Jos unohdat koodin, ota
turvakoodin, sinun täytyy

täsmää

yhteys operaattoriisi.
vahvistaa uusi koodi
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antamalla se uudelleen.
Antamasi koodit eivät
täsmää.
Uutta verkkoa ei ole
Valintavirhe.
valtuutettu.
Puhelut eivät
Puhelimeen on asetettu

Tarkista, onko siinä uusia

uusi SIM-kortti.

rajoituksia.

Prepaid-saldo on käytetty.

Ota yhteys operaattoriin.

onnistu

Paina virtapainiketta
Virtapainiketta painettiin
vähintään kahden sekunnin
Puhelin ei

liian vähän aikaa.
ajan.

käynnisty
Lataa akku. Tarkista näytön
Akkua ei ole ladattu.
latausilmaisin.
Ympäristön lämpötila on
Lataa akku.
liian kuuma tai kylmä.
Varmista, että lataat
Ympäristön lämpötila on
puhelinta normaalissa
liian kuuma tai kylmä.
lämpötilassa.

Latausvirhe

Tarkista laturi ja sen liitäntä
Kontaktiongelma.
puhelimeen.
Liitä laturi toiseen
Ei jännitettä.
pistorasiaan.
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Laturi on viallinen.

Vaihda laturi.
Käytä vain alkuperäisiä

Väärä laturi.
lisävarusteita.
Tekstiviestien ja
kuvien
Poista viestejä
vastaanottaminen Muisti on täynnä.
puhelimestasi.
tai lähettäminen
ei onnistu
Tiedostot eivät

Tarkista tuetut
Tiedostomuotoa ei tueta.

avaudu

tiedostomuodot.
Jos käytät suojakalvoa tai
-koteloa, varmista, että se ei

Näyttö ei mene
Etäisyyden/valoisuuden

peitä etäisyyden/valoisuuden

päälle, kun saan
tunnistimessa on ongelma. tunnistinta. Varmista, että
puhelun.
etäisyyden/valoisuuden
tunnistin on puhdas.
Tarkista äänivalikon
Puhelin on värinätilassa tai asetuksista, että puhelin ei
Ääntä ei kuulu
äänettömällä.

ole värinätilassa tai
äänettömällä.

Puhelin ei reagoi

Tilapäinen

Yritä päivittää ohjelmisto

tai jähmettyy

ohjelmisto-ongelma.

verkkosivuston kautta.
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Yhteystiedot

Yhteystiedot on tallennettu
Tarkista tallennetut

näkyvät

sekä puhelimeen että
yhteystiedot.

kahdentuneina

SIM-kortille.
Operaattori ei tue
sovellusta tai sovellukseen
Ota yhteys operaattoriisi.

Sovellusta ei

liittyy

voida asentaa

rekisteröitymisvaatimuksia.

Yhteyttä

Matkapuhelimesi muisti ei

Poista viestejä

riitä.

puhelimestasi.

Datakaapeli on viallinen.

Vaihda datakaapeli.

tietokoneeseen ei Tietokoneen portti on

Käytä toista tietokoneen

voida muodostaa

viallinen.

porttia.

Puhelulokit eivät

Aika-asetus on
Tarkista aika-asetus.

tallennu

virheellinen.
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