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KIITOS TÄMÄN MATKAPUHELIMEN HANKINNASTA.
Lue kaikki turvatoimet ja tämä opas huolellisesti ennen laitteen
käyttöä, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja asianmukainen käyttö.
Tässä oppaassa esitettävän sisällön, kuvien ja näyttökuvien ulkoasu
saattaa erota varsinaisesta tuotteesta.
Tämän oppaan osia ei saa kopioida, levittää, kääntää tai toimittaa
edelleen missään muodossa tai millään tavoin, sähköisesti tai
mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai säilyttämällä missään
tietojen tallennus- ja hakujärjestelmässä ilman ennalta myönnettyä
kirjallista suostumusta.
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TURVATOIMET
Lue turvatoimet huolellisesti matkapuhelimen oikean käytön varmistamiseksi.
1. Älä anna matkapuhelimen törmätä mihinkään, älä heitä tai puhkaise sitä. Varo pudottamasta,
puristamasta ja taivuttamasta matkapuhelintasi.
2. Älä käytä matkapuhelinta kylpyhuoneen kaltaisessa kosteassa ympäristössä. Suojaa matkapuhelinta
kastumiselta tai nesteessä tapahtuvalta pesulta.
3. Älä kytke matkapuhelinta päälle, kun sen käyttö on kielletty tai kun puhelin saattaa aiheuttaa
häiriötä tai olla vaaraksi.
4. Jotkin mobiililaitteen osat on valmistettu lasista. Tämä lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite pudotetaan
kovalle pinnalle tai jos siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa sitä tai yritä poistaa
sitä. Keskeytä mobiililaitteen käyttö, kunnes valtuutettu palveluntarjoaja vaihtaa lasin.
5. Kytke matkapuhelin pois päältä lentokoneessa. Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä lentokoneen
ohjauslaitteisiin.
6. Kytke puhelin pois päältä erittäin tarkkojen elektronisten laitteiden läheisyydessä. Puhelin saattaa
vaikuttaa näiden laitteiden suorituskykyyn.
7. Älä yritä purkaa matkapuhelinta tai sen lisävarusteita. Vain pätevä henkilöstö voi huoltaa tai korjata
puhelinta.
8. Pistorasia on asennettava laitteiston lähelle, ja sitä on päästävä käyttämään vaivattomasti.
9. Älä sijoita matkapuhelinta tai sen lisävarusteita säiliöihin, jotka sijaitsevat voimakkaan
sähkömagneettisen kentän sisällä.
10. Älä sijoita magneettisia tallennusvälineitä matkapuhelimen lähelle. Puhelimen aiheuttama säteily
saattaa poistaa niihin tallennetut tiedot.
11. Pidä matkapuhelin poissa suorasta auringonvalosta. Älä sijoita sitä korkeaan lämpötilaan tai käytä
sitä paikassa, jossa on syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemilla.
12. Käytä vain hyväksyttyjä akkuja ja latureita räjähdysvaaran välttämiseksi.
13. Noudata langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Noudata muiden
yksityisyyttä ja lakisääteisiä oikeuksia langattoman laitteen käytön yhteydessä.
14. Noudata tarkasti tämän oppaan asianmukaisia ohjeita USB-johtoa käytettäessä. Muussa tapauksessa
matkapuhelin tai tietokone saattaa vaurioitua.
15. Puhdista matkapuhelin kuivalla, pehmeällä liinalla; älä käytä vettä, alkoholia, puhdistusaineita tai
kemikaaleja.
16. Varmuuskopioi tärkeät tiedot, sillä korjaus tai muut seikat saattavat johtaa tietojen menetykseen.
17. Älä irrota matkapuhelinta muistin formatoinnin tai tiedostonsiirtotoimintojen aikana. Muussa
tapauksessa saattaa ilmetä ohjelman toimintahäiriö tai tiedostovaurioita.
18. Pidä puhelin ja laturi poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää puhelinta, akkua tai laturia
ilman valvontaa.
19. Pidä lapset poissa puhelimen pienten lisävarusteiden luota, jotta voidaan välttyä tukehtumiselta tai
nielemisen aiheuttamalta ruokatorven tukkeutumiselta.
20. Älä anna lasten käyttää matkapuhelinta ilman opastusta.
21. Älä muokkaa tai muotoile puhelinta uudelleen, älä upota sitä veteen tai muihin nesteisiin tai altista
puhelinta niille; älä altista puhelinta tulelle, räjähdyksille tai muille vaaroille.
22. Puhelin voidaan kytkeä vain USB 2.0 -version mukaiseen USB-liittymään.
23. Käyttölämpötilavälin on oltava -10 °C ... +40 °C.
24. Olet juuri hankkinut IP67-standardin mukaisen matkapuhelimen. Voit varmistaa sen optimaalisen
käytön ja vedenkestävyyden varmistamalla, että kaikki aukkojen suojukset ja kansi suljetaan
asianmukaisesti.
25. Älä avaa puhelimen kantta, jos se on vedessä tai erittäin kosteassa ympäristössä.
26. Kannen kumitiiviste on laitteen tärkeä osa. Avaa ja sulje kansi huolellisesti, jotta kumitiiviste ei
vaurioidu. Varmista, että tiivisteessä ei ole hiekan tai pölyn kaltaisia jäämiä, jotta laite ei vaurioidu.
27. Kansi ja aukkojen suojukset saattavat irrota puhelimen pudotessa tai siihen kohdistuvien iskujen
vaikutuksesta. Varmista, että kaikki kannet kohdistetaan asianmukaisesti ja että ne suljetaan täysin.
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28. Jos laite on upotettu veteen tai jos mikrofoni tai kaiutin on kastunut, ääni ei ehkä ole selkeä
puhelun aikana. Varmista, että mikrofoni tai kaiutin on puhdas ja kuiva pyyhkimällä se kuivalla liinalla.
29. Jos laite kastuu, kuivaa se perusteellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
30. Laitteen vedenkestävyys saattaa johtaa joissakin olosuhteissa hienoiseen tärinään. Tällainen tärinä
on täysin normaalia, eikä se vaikuta laitteen suorituskykyyn esimerkiksi silloin, kun äänenvoimakkuutta
lisätään huomattavasti.
31. Älä pura mikrofonin tai kaiutinten vedenkestävää kalvoa äläkä käytä laitteita, jotka saattavat
vahingoittaa sitä.
32. Lämpötilanvaihteluiden yhteydessä saattaa ilmetä paineen kohoamista tai alenemista ja
äänenlaadun heikkenemistä. Avaa tällöin suojukset ilman vapauttamiseksi.

LÄÄKINNÄLLINEN LAITE
1. Noudata sairaaloiden ja terveydenhoitolaitosten sääntöjä ja määräyksiä.
2. Tuote saattaa vaikuttaa tahdistinten kaltaisiin implantoituihin lääkinnällisiin laitteisiin.
3. Pidä tuote vähintään 20 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta implantoidun lääkinnällisen
laitteen suojaamiseksi puhelimen aiheuttamista mahdollisista säteilyhäiriöistä.
4. Älä säilytä tuotetta rintataskussa.
5. Kytke laite välittömästi pois päältä, jos epäilet häiriöitä.

HENKILÖTIEDOT JA TIETOTURVA
Joidenkin toimintojen tai muun valmistajan sovellusten käyttö laitteella saattaa johtaa henkilötietojen
menettämiseen ja niiden päätymiseen muiden käyttöön. Henkilötietojen ja luottamuksellisten tietojen
suojaamista varten suositellaan useita toimenpiteitä.
1. Sijoita laite turvalliselle alueelle sen luvattoman käytön estämiseksi.
2. Määritä laitteen näyttö lukkiutumaan ja luo salasana tai lukituksen avaamiskuvio sen lukituksen
avaamiseksi.
3. Varmuuskopioi säännöllisin väliajoin SIM/USIM-kortilla tai muistikortilla säilytettävät tai laitteen
muistiin tallennetut henkilötietosi. Jos siirryt käyttämään muuta laitetta, siirrä tai poista mahdolliset
henkilötiedot vanhalta laitteelta.
4. Jos olet huolissasi viruksista vastaanottaessasi viestejä tai sähköposteja tuntemattomalta taholta,
voit poistaa ne niitä avaamatta.
5. Jos käytät laitetta Internetin selaamiseen, vältä henkilötietovarkaudelta välttymiseksi verkkosivuja,
jotka saattavat aiheuttaa turvallisuusriskin.
6. Jos käytät Wi-Fi-piirin tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, määritä näille palveluille salasanat
luvattoman käytön estämiseksi. Kun näitä palveluita ei käytetä, kytke ne pois päältä.
7. Asenna tai päivitä laitteen suojausohjelmisto ja suorita säännöllisesti virustarkistus.
8. Varmista, että muiden valmistajien sovellukset hankitaan luotettavasta lähteestä. Ladatut muiden
valmistajien sovellukset on tarkistettava virusten varalta.
9. Asenna muiden sovelluspalveluiden tarjoajien suojausohjelmisto tai korjausohjelmistot.
10. Joissakin sovelluksissa vaaditaan ja lähetetään sijaintitietoja. Tämän seurauksena kolmannet
osapuolet voivat ehkä jakaa sijaintitietojasi.
11. Laitteessasi saatetaan tarjota tunnistus- ja diagnosointitietoja muiden sovelluspalveluiden tarjoajille.
Kolmansien osapuolten myyjät käyttävät näitä tietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamiseen.
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TIETURVALLISUUS
Tarkista alueesi lait ja määräykset, jotka koskevat matkapuhelinten käyttöä ajoneuvoa kuljetettaessa.
1. Älä käytä matkapuhelinta ajoneuvoa kuljetettaessa.
2. Ajoturvallisuussyistä kuljettajan sijaan vain matkustaja saa käyttää puhelinta ajoneuvon ollessa
liikkeessä. Maassasi ja/tai lainkäyttöalueellasi saatetaan soveltaa kuljettajan harjoittamaa elektronisten
laitteiden käyttöä koskevia lakeja.
3. Keskity täysin ajamiseen.
4. Siirry pois tieltä ja pysäköi ajoneuvo ennen puhelun soittamista tai vastaanottamista, jos ajoolosuhteet sitä edellyttävät.
5. Radiotaajuusenergia saattaa vaikuttaa joihinkin ajoneuvon elektronisiin järjestelmiin, kuten auton
stereoihin ja turvalaitteisiin.
6. Kun ajoneuvo on varustettu ilmatyynyllä, älä estä sen toimintaa asennetuilla tai kannettavilla
langattomilla laitteilla. Se saattaa johtaa ilmatyynyn toimintahäiriöön tai aiheuttaa vakavia vammoja
epäasianmukaisen suorituskyvyn vuoksi.
7. Jos kuuntelet matkan varrella musiikkia, varmista, että äänenvoimakkuus on kohtuullisella tasolla,
jotta olet tietoinen ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää teiden läheisyydessä.

VIRRANSYÖTTÖ JA LATAUS
1. Sovitin on asennettava laitteiston lähelle, ja sitä on päästävä käyttämään vaivattomasti.
EU-laturimallin nimi: QCT16KP-0625S-01,
Tulo: AC 100 - 240 V 50/60 Hz 0,8 A maks,
Lähtö: DC 3,6 V - 6,5 V / 3 A, 6,5 V - 9 V / 2 A, 9 V - 12 V / 2A maks.
Isossa-Britanniassa käytettävän laturimallin nimi: QCT16KR-0625S-01,
Tulo: AC 100 - 240 V 50/60 Hz 0,8 A maks,
Lähtö: DC 3,6 V - 6,5 V / 3 A, 6,5 V - 9 V / 2 A, 9 V - 12 V / 2A maks.
2. Pistoke katsotaan sovittimen irrotetuksi laitteeksi.
3. Käytä vain puhelimen mukana toimitettuja lisävarusteita. Yhteensopimattomien lisävarusteiden
käytöllä saattaa olla vakavia seurauksia, ja ne saattavat vahingoittaa puhelinta pysyvästi.
4. Käytä vain puhelimen mukana toimitettua sovitinta.
5. Tätä sovitinta voidaan käyttää vain sisätiloissa.
6. Virtajohtoa käytetään kytkentälaitteena. Virtapistorasian on oltava vaivattomasti käytettävissä, eikä
pistorasian käyttöä saa estää käytön aikana.
7. Voit irrottaa puhelimen täysin verkkovirrasta irrottamalla AC/DC-kaapelin seinäpistorasiasta.
8. Ilmanvaihtoa ei saa tukkia peittämällä ilmanvaihtoaukkoja sanomalehtien, pöytäliinojen, verhojen
tms. kaltaisilla esineillä ylikuumenemisen ja toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi.
9. Jätä puhelimen ympärille vähintään 10 cm vapaata tilaa.
10. Puhelinta on käytettävä leudossa ilmastossa.
11. Puhelimessa on sisäinen ladattava akku: älä altista tuotetta liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle, tulelle tai muulle vastaavalle.
12. Akku on poistettava puhelimesta ennen sen hävittämistä.
13. Akku on hävitettävä turvallisesti.
14. Akku sisältää materiaaleja, jotka ovat vaarallisia ja haitallisia ympäristölle.
15. Älä kytke tai irrota USB-porttia märillä käsillä, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun.
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OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)
Laite on radiotaajuustietojen mukainen, kun laitetta käytetään 5 mm:n etäisyydellä kehostasi.
Tämä tuote on todettu testein Euroopan unionissa sovellettavien ihmisten radioaalloille altistumista
koskevien vaatimusten ja määräysten mukaiseksi.
Ominaisabsorptionopeutta (SAR) käytetään mittaamaan kehon absorboimia radioaaltoja. Tätä
mobiililaitetta voidaan käyttää 5 mm:n etäisyydellä käyttäjän kehosta. Euroopan unionissa SAR-rajaksi
määritetään 2,0 W/kg keskiarvona 10 kudosgrammalle.
Tämä tuote on testattu ja sen SAR-maksimiarvoksi on määritetty 0,510 W/kg.
Todellinen SAR-taso on huomattavasti yllä ilmoitettua arvoa alhaisempi, sillä tuote on suunniteltu
käyttämään vähimmäismäärä energiaa tarvittavaan tietoliikenteeseen tukiaseman kanssa.
Jos laite on testattu EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 -standardien
mukaan, EN50332-standardin mukaisten äänitestien suorittaminen on pakollista.

KUULOSUOJAUS
1. Tämä puhelin vastaa enimmäislähtöäänenvoimakkuuden rajoittamista koskevia
nykyisiä määräyksiä. Äänimateriaalin pitkäaikainen kuuntelu kuulokkeilla korkealla
äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!
2. Keskeytä tuotteen käyttö tai alenna äänenvoimakkuutta, jos korvissa esiintyy
epämukavuudentunnetta.
3. Älä lisää äänenvoimakkuutta liikaa, sillä lääkärit varoittavat pitkäaikaisesta
altistumisesta korkealle äänenvoimakkuudelle.
4. Kuulokkeiden aiheuttama liiallinen äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulon menetystä.
5. Voit välttyä mahdollisilta kuulovaurioilta välttämällä puhelimen pitkäaikaista käyttöä korkealla
äänenvoimakkuudella.
6. Käytä puhelimen kanssa vain sille osoitettuja kuulokkeita.

YMPÄRISTÖNSUOJELU
Noudata puhelimen pakkauksen, akun ja käytetyn puhelimen hävittämistä koskevia paikallisia
määräyksiä ja vie ne kierrätyspisteeseen asianmukaista kierrätystä varten. Älä heitä käytettyjä
puhelimia tai akkuja kotitalousjätteen joukkoon.
Vie käytetyt, tarpeettomat litiumakut niille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Älä heitä niitä
roskiin.
HUOMIO: JOS AKKU VAIHDETAAN VIRHEELLISEEN AKKUTYYPPIIN, ON OLEMASSA RÄJÄHDYSVAARA.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO
1. Kytke puhelin pois päältä ennen puhdistusta ja kunnossapitoa. Laturi on irrotettava pistorasiasta ja
puhelin ja laturi on kytkettävä irti akun tai laturin sähköiskujen tai oikosulkujen ehkäisemiseksi.
2. Älä pyyhi puhelinta tai laturia kemiallisilla aineilla (alkoholi, bentseeni), kemiallisilla aineilla tai
hankaavilla puhdistusaineilla, jotta vältytään sen osien vaurioitumiselta ja toimintahäiriöiltä. Puhdistus
voidaan suorittaa kevyesti kostutetulla pehmeällä antistaattisella liinalla.
3. Älä naarmuta tai muokkaa puhelimen koteloa, sillä maalit saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos
ilmenee tällainen reaktio, keskeytä puhelimen käyttö välittömästi ja hakeudu lääkäriin.
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4. Pyyhi virtapistokkeesta pölyt ja pidä se kuivana palovaaran välttämiseksi.
5. Jos puhelin tai lisävarusteet eivät toimi asianmukaisesti, ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
6. Älä pura puhelinta tai sen lisävarusteita itse.

HÄTÄPUHELU
Jos puhelin on hätätilanteessa päällä ja jos olet itse verkkoalueella, sitä voidaan käyttää hätäpuhelun
soittamiseen. Hätäpuhelunumeroihin ei ehkä kuitenkaan saada yhteyttä kaikista verkoista. Älä koskaan
luota siihen, että voit soittaa hätäpuheluita matkapuhelimestasi.

VAATIMUSTENMUKAISUUS
Tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Puhelimen
vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: www.crosscall.com.

TEKIJÄNOIKEUDET
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. CD-levyjen kopioiminen tai musiikin,
videoiden tai kuvatiedostojen lataaminen myyntiin tai muihin liiketoimintatarkoituksiin saattaa
olla tekijänoikeusrikkomus. Tekijänoikeuden alaisten materiaalien, taideteosten ja/tai esitysten
täysimääräinen tai osittainen kopiointi tai tallennus saattaa olla luvanvaraista. Ota huomioon
kaikki tällaiset sovellettavat lait, jotka koskevat tällaisen sisällön tallennusta ja käyttöä maassasi ja
lainkäyttöalueellasi.
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1. Vastaanotin
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NÄPPÄIMEN TOIMINNOT
Fyysinen näppäin
VIRTANÄPPÄIN: Painamalla näppäintä voit kytkeä näytön päälle tai pois päältä, pitämällä sitä
painettuna voit näyttää ponnahdusvalikon valitaksesi Virta päällä-, Uudelleenkäynnistys- tai Lentokonetilan. Voit käynnistää puhelimen uudelleen painamalla virtanäppäintä yli 10 s. Painamalla virtanäppäintä
ja äänenvoimakkuuden alentamisnäppäintä voit ottaa kuvakaappauksen.
ÄÄNINÄPPÄIMET: Käytetään puhelutilassa kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätämiseen; musiikki-,
video- tai virtautustilassa median äänenvoimakkuuden säätämiseen; yleisessä tilassa soittoäänen
äänenvoimakkuuden säätämiseen; ja mykistää saapuvan puhelun soittoäänen.
Virtuaalinen näppäin
TAKAISIN-NÄPPÄIN: Koskettamalla tätä voit siirtyä edelliselle näytölle, sulkea valintaikkunan,
vaihtoehtovalikon, ilmoituspaneelin jne.
ALOITUS-NÄPPÄIN: Voit siirtyä mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä takaisin aloitusnäytölle
ÄSKETTÄINEN-NÄPPÄIN: Koskettamalla tätä voit avata luettelon äskettäin käyttämiesi sovellusten
pienoiskuvista.
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Tässä laitteessa on OTG-toiminto. Käytä OTG-vakiodatakaapelia.
HUOMAUTUS: Etäisyys-/valoanturi
Kun vastaanotat ja soitat puheluita, Etäisyys-/valoanturi kytkee taustavalaistuksen automaattisesti pois
päältä havaitsemalla, että puhelin on korvasi lähellä. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää sinua
aktivoimasta tahattomasti kosketusnäyttöä puheluiden aikana.
VAROITUS:
Raskaan esineen asettaminen puhelimelle tai sen päälle istuminen saattaa vahingoittaa nestekidenäytön
ja kosketusnäytön toimintoja. Älä peitä nestekidenäytön Etäisyys-/valoanturia suojakalvolla. Se saattaa
johtaa anturin toimintahäiriöön.

PUHELIMEN ASENTAMINEN
Ennen uuteen puhelimeen tutustumista on suoritettava sen asennustoimet
VAPAUTA TURVAKANSI
Avaa lukitus puhelimen mukana toimitetun työkalun avulla ja poista takakansi. Avaa sitten kansi ja
poista turvakansi.

Poista turvakansi varoen

Varoitus: Ole turvakantta irrottaessasi varovainen antennin ympäristössä. Älä poista turvakantta
työkalun avulla, jotta kumitiiviste ei vaurioidu.
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ASENNA SIM-KORTTI

Asenna ensin puhelimeen
Nano SIM (4FF) -kortti kuvan
mukaisesti
(koskettimet
alaspäin)

ASENNA MICRO SD-KORTTI (VALINNAINEN)

Asenna sitten enintään 128
Gt:n Micro SD-kortti kuvan
mukaisesti puhelimeen

ASETA KANSI TAKAISIN PAIKALLEEN

Paina turvakantta tiukasti
korttien oikean asennuksen
jälkeen.
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KIINNITÄ LOPUKSI TAKAKANSI PAIKALLEEN JA LUKITSE SE.

1. Asenna takakansi pohjasta
käsin
2. Napsauta kansi paikalleen
painamalla sitä molemmilta
puolilta
3. Lukitse ruuvit pakkauksessa
toimitettavalla työkalulla (älä
kiristä ruuveja väkisin)

Huomautuksia:
1. Puhelin tukee ainoastaan NANO-SIM-kortteja. Älä yritä asentaa muita SIM-kortteja. Se saattaa
vahingoittaa puhelinta.
2. Älä poista SIM/SD-korttia sen ollessa käytössä; muussa tapauksessa saatetaan menettää tietoja
tai saattaa syntyä vaurioita. CROSSCALL ei ole vastuussa SIM/SD-kortin aiheuttamista menetyksistä,
tietojen menetykset mukaan lukien.
3. Sammuta matkapuhelin ennen sen SIM/SD-kortin vaihtamista tai poistamista.
4. SD-korttia ei toimiteta pakkauksessa, joten se on hankittava itse.

AKUN LATAAMINEN
Akun lataaminen
1. Asenna USB-kaapelin suuri pää matkapuhelimen laturiin ja pieni pää matkapuhelimen USB-aukkoon.
Kiinnitä huomiota siihen, miten päin päät asennetaan.
2. Asenna laturi latauksen käynnistämiseksi 100~240 V 50/60 Hz:n pistorasiaan.
3. Kun lataus on valmis, irrota USB-kaapeli matkapuhelimesta ja kytke sitten laturi irti pistorasiasta.
Latausaika
1. Jos vaihtovirtalähde on matalajännitteinen, saatetaan tarvita pidempää latausaikaa;
2. Latausaika riippuu akkukapasiteetin kulloisestakin tilasta;
3. Jos lataukseen käytetään muita kuin vakiomallisia latureita, saatetaan tarvita pidempää latausaikaa;
4. Matkapuhelimen käyttö ladattaessa pidentää sen latausaikaa.
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Huomautuksia:
1. Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Ostokseesi on jo asennettu akku, joten älä pura sitä!
2. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Irrota laturi välittömästi ensimmäisen latauksen
päätyttyä.
3. Irrota laturi vaihtovirtapistorasiasta, kun puhelinta ei ladata.
4. Puhelin ei ehkä käynnistä välittömästi, jos sitä ladataan akun varauksen ollessa alhainen. Puhelin
käynnistyy normaalisti, kun lataus on kestänyt jonkin aikaa.
5. Matkapuhelin voidaan ladata turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0 - 40 °C. Lataus alle
0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa saattaa vahingoittaa akun suorituskykyä ja lyhentää sen käyttöikää.
Pitkäaikainen lataus äärilämpötiloissa tarkoittaa, että akun lataus ei ole koskaan täydellinen tai että se
on vaurioitunut.
6. Laturi on tärkeä turvallisuuden kannalta. Käytä siis tälle tuotteelle tarkoitettua laturia ja kiinnitä
ennen käyttöä huomiota turvaohjeisiin.
7. Kun lataus suoritetaan langattomalla latausrasialla, varmista, että matkapuhelimen ja langattoman
latausrasian väliin ei jää metalliosia.

PERUSTOIMINNOT
LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
Puhelimen kytkeminen päälle: Paina puhelimen oikealla puolella olevaa virtanäppäintä ja odota
muutama sekunti, kunnes näyttö syttyy.
Huomautus: Jos akku on tyhjä, varmista, että sitä ladataan vähintään 30 minuuttia.
Puhelimen sammuttaminen: Painamalla virtanäppäintä ja pitämällä sitä painettuna saat esiin
vaihtoehtovalikon. Valitse ”Virta pois päältä”.

PUHELIMEN MÄÄRITTÄMINEN KÄYNNISTYKSEN YHTEYDESSÄ

Kun puhelin kytketään ensimmäistä kertaa päälle, näet
Tervetuloa-näytön.
1. Voit valita toisen kielen koskettamalla valikkoa.
2. Voit määrittää puhelimen asetukset noudattamalla
ohjeita.
3. Jatkamista varten on ehkä muodostettava yhteys
aktiiviseen verkkoon tai Wi-Fiin.

Google-tilin määrittäminen on välttämätöntä kaikkien Android-puhelimen ominaisuuksien ja
palveluiden, kuten Google Play™ -ominaisuuden käyttöä ja kalenterin yhteystietojen synkronointia
varten. Jos sinulla ei ole Gmail-tiliä tai muuta Google-tiliä luo sellainen.
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NÄYTÖN LUKITUKSEN AVAAMINEN

Painamalla
puhelimen
näyttöä
ja
pyyhkäisemällä ylöspäin voit avata näytön
lukituksen.

NÄYTÖN YMMÄRTÄMINEN
Aloitusnäyttö
Aloitusnäyttö toimii lähtökohtana monien sovellusten ja toimintojen käyttöön.

Pienoissovellus: Pienoissovellukset
ovat itsenäisiä sovelluksia, joita
voidaan
käyttää
aloitusnäytöllä
tai laajennetulla aloitusnäytöllä.
Toisin
kuin
pikakuvakkeet,
pienoissovellukset näkyvät näytöllä
olevina sovelluksina.

Sijainninilmaisin: Osoittaa, mitä
aloitusnäytön kangasta katselet.

Tilapalkki:
Näyttää
puhelimen
tilatiedot, muun muassa kellonajan,
verkon voimakkuuden, akun tilan
sekä ilmoituskuvakkeet.

Sovelluskuvakkeet: Napauttamalla
kuvaketta (sovellus, kansio jne.) voit
avata sen ja käyttää sitä.
Pikanäppäinalue: Tarjoaa toiminnon
käytön yhdellä kosketuksella millä
aloitusnäytön kankaalla tahansa.

Laajennettu näyttö
Käyttöjärjestelmä tarjoaa useita näyttökankaita, jotta kuvakkeiden, pienoissovellusten ja muiden
ominaisuuksien lisäämiseen on tilaa. Liu'uta sormea aloitusnäytöllä vasemmalle tai oikealle.
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ILMOITUSPANEELI
Ilmoituksilla sinua muistutetaan uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja hälytyksistä sekä käynnissä
olevista tapahtumista, kuten siitä, kun puhelu on käynnissä.
Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake näkyy näytön yläosassa. Vireillä olevien ilmoitusten kuvakkeet näkyvät
vasemmalla, ja järjestelmän kuvakkeet, kuten Wi-Fin tai akun varauksen kuvakkeet oikealla.

Vireillä olevat ilmoitukset

Verkon voimakkuus ja akun tila

ILMOITUSPANEELIN AVAAMINEN

1. Pitele tilapalkkeja sormellasi ja vedä alaspäin
ilmoituspaneelin avaamiseksi.
2. Valitsemalla ilmoituspaneelin vaihtoehtoja voit
nopeasti käyttää Bluetoothia, Wi-Fiä, mobiilitietoja jne.
Varoitus: Käyttäjän on kytkettävä 5 GHz:n Wi-Fi pois
päältä ulkotiloissa. Tämä tuote ei tue 5 GHz:n Wi-Fitukiasemaa.

NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN

Paina pitkään valmiustilaliittymän tyhjää tilaa ja valitse
sitten vaihtoehto.
Voit valita ”TAUSTAKUVAT/PIENOISSOVELLUKSET” tai
”ASETUKSET”-määrityksen.
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PÄÄTOIMINNOT
PUHELUJEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

1. Napauttamalla
aloitusnäytön alaosassa voit siirtyä
numerovalintanäytölle, jolloin pääset käyttämään
nopeasti suosikkeja, äskettäisiä puheluita, yhteystietoja
numeroiden manuaalista
ja numeronäppäimistöä
valintaa varten.
2. Napauttamalla
voit syöttää numeron ja napauttaa
puhelun soittamiseksi.
sitten
3. Napauttamalla
voit päättää puhelun.
4. Napauttamalla
voit poistaa numeron ja pitämällä
painiketta painettuna voit poistaa kaikki numerot.

YHTEYSTIETOJEN LISÄÄMINEN

1. Napauta yhteystietokuvaketta
aloitusnäytön
alaosassa.
2. Napsauttamalla ”LUO UUSI YHTEYSHENKILÖ” voit
lisätä uuden yhteyshenkilön puhelimeen tai kortille.
Huomautuksia:
Napauttamalla
yhteystietoja.

näytön

yläosassa

voit

hakea

VIESTIN LÄHETTÄMINEN

1. Napauta viestikuvaketta
aloitusnäytön alaosassa.
Napauttamalla
voit luoda viestin.
2. Syöttämällä vastaanottajan puhelinnumeron tai nimen
voit tehdä yhteystietohaun.
3. Napauttamalla ”Kirjoita tekstiviesti” voit muokata
viestiäsi.
4. Napsauta viestin muokkauksen jälkeen
viestin
lähettämiseksi.
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MUSIIKIN KUUNTELU

Napauttamalla
musiikkisovelluksen
kuvaketta
voit
siirtyä
musiikkisoittimeen.

KAMERAN KÄYTTÖ
Kamerasovelluksessa on yhdistetty kamera ja videokamera,
joka itse asiassa koostuu kahdesta kamerasta, etukamerasta
(joka on sinuun päin) ja puhelimen takaosassa olevasta
pääkamerasta
Valokuvaaminen
1. Kehystä kohde näytöllä.
2. Tarkenna napauttamalla näyttöä.
3. Ota valokuva napauttamalla
automaattisesti Kuvagalleriaan.

Kuva

tallennetaan

Videoiden tallentaminen
voit aloittaa videotallennuksen.
1. Napauttamalla
2. Tallenteen pituus näytetään näytön yläkulmassa.
3. Napsauttamalla
voit pysäyttää tallennuksen.

INTERNETIN SELAAMINEN
.
Voit avata verkkoselaimen napauttamalla kuvaketta
Chromen osoitepalkin tai hakupalkin avulla voit käyttää verkkosivuja. Lisäksi tuetaan kirjanmerkkejä,
useiden ikkunoiden välistä siirtymistä ja muita toimintoja. Verkon käyttö saattaa aiheuttaa
lisäkustannuksia. Tutustu paikallisten operaattoreiden hintatietoihin.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON
Wi-Fi-yhteys
1. Napauta Asetukset-kuvaketta.
2. Napauta Wi-Fi ja kytke se päälle.
3. Kosketa verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Jos verkko on suojattu, syötä salasana.
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Mobiilidatayhteys
1. Avaa pikakytkin tilapalkeista.
2. Napsauta Mobiilidataa ja kytke se päälle.
Sen jälkeen voit käyttää mobiiliverkkoa, ja sinulta pitäisi periä dataliiketoiminnan liikennemaksu. Tutustu
paikallisten operaattoreiden hintatietoihin.
Bluetooth-yhteyden muodostaminen
1. Napauta Asetukset-kuvaketta.
2. Napauta Bluetooth ja kytke se päälle.
3. Valitse parinmuodostukseen saatavilla olevat laitteet.
Bluetooth-kytkennän avulla puhelimesi voi jakaa internet-yhteyden muiden puhelinten kanssa.

NFC
NFC:n avulla voit vaihtaa tietoja läheisten älypuhelinten ja samankaltaisten laitteiden kanssa vain
pyyhkäisemällä tai napauttamalla. Mahdollisuuksia ovat muun muassa seuraavat: puhelimen käyttö
luottokorttina; julkisesta liikenteestä maksaminen ja ajantasaisten aikataulujen vastaanottaminen;
vuorovaikutus älyjulisteiden kanssa, jotta saadaan lisätietoja valituista aiheista; pelien, linkkien ja muun
materiaalin jakaminen ystävien kanssa vain puhelimia napauttamalla.
Kun NFC-toiminto kytketään päälle manuaalisesti, toimintoa voidaan käyttää kolmannen osapuolen
NFC APK:lla.

TÄRKEÄÄ TIETOA
Optimaalista kokemusta silmällä pitäen puhelin muodostaa säännöllisesti yhteyden sähköposti- ja
internetpalvelimiin.
Tällöin luodaan automaattisesti ja väistämättömästi tiedonvaihtoa, josta saatetaan veloittaa olemassa
olevan pakettisi lisäksi, tai se saatetaan vähentää ennakkoon maksetusta krediitistäsi ja prepaidjärjestelmästä.
Jotta voit välttyä internetiä käyttävien palveluiden laskutusongelmilta, suosittelemme sopivaa
vaihtoehtoa, johon sisältyy rajaton internet ja sähköposti, ja kehotamme välttämään ennalta
määritettyjen oletusasetusten muuttamista.
Voit halutessasi muodostaa Wi-Fi-yhteyden nopeampaa ja virtaviivaisempaa kokemusta varten.
On erityisen suositeltavaa käyttää Wi-Fiä virtauttamiseen tai pelien, videoiden tai kookkaiden
elokuvatiedostojen lataukseen.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
1. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden, kuten kuulokkeiden, laturien jne. käyttö aiheuttaa
yhteensopimattomuutta matkapuhelimen ja lisävarusteiden välillä, mikä puolestaan saattaa heikentää
suorituskykyä ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Emme ole vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vaurioista.
2. Matkapuhelimen tekniset tiedot ja toiminnot saattavat erota tässä käyttöoppaassa mainituista, koska
käyttöoppaassa on esitetty vain yleiskatsaus.
3. Matkapuhelimen teknisten tietojen ja toimintojen on vahvistettu toimivan asianmukaisesti sen jälkeen,
kun se on valmistettu tehtaalla. Jos ilmenee valmistuksesta eikä väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita tai
vikoja, niihin sovelletaan takuukortin sääntöjä ja ehtoja.
4. Jos matkapuhelimen toiminnot liittyvät operaattorin ominaisuuksiin ja palveluihin, kyseisiin
toimintoihin sovelletaan operaattorin soveltamia sääntöjä ja ehtoja.
5. Huomaa, että matkapuhelimesi tekniset tiedot ja toiminnot ovat edelleen rajallisia. Näitä rajoituksia
ei voida katso vaurioiksi tai vioiksi tai valmistusvirheiksi. Käytä matkapuhelinta sen käyttötarkoitusten
ja toimintojen mukaisesti.
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VIANMÄÄRITYS
Tässä luvussa luetellaan joitakin ongelmia, joita puhelinta käytettäessä saattaa ilmetä. Jotkin ongelmat
edellyttävät puhelua palveluntarjoajalle, mutta useimmat voi helposti korjata itse.
Viesti

Mahdolliset syyt

Mahdolliset korjaustoimet

SIM-kortin virhe

Puhelimessa ei ole SIM-korttia, tai se on
asennettu virheellisesti.

Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.

Signaali on heikko tai olet
operaattoriverkon ulkopuolella.

Siirry kohti ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkkooperaattorin peittoaluekartta.

Operaattori on ottanut käyttöön uusia
palveluita.

Tarkista, onko SIM-kortti liian vanha. Jos näin on, vaihda SIMkorttisi verkkopalveluntarjoajan lähimmässä liikkeessä. Ota
yhteyttä palveluntarjoajaan.

Ei verkkoyhteyttä
Ohitettu verkko

Koodit eivät vastaa
toisiaan

Voit vaihtaa turvakoodia vahvistamalla
uuden koodin syöttämällä sen uudelleen.

Jos koodi unohtuu, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Kaksi syöttämääsi koodia eivät vastaa
toisiaan.
Numerovalintavirhe.

Uutta verkkoa ei hyväksytä.

Uusi SIM-kortti asennettu.

Tarkista uudet rajoitukset.

Ennalta maksettu maksuraja saavutettu.

Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Virtanäppäintä painettiin liian lyhyen aikaa.

Paina virtanäppäintä vähintään kaksi sekuntia.

Akku ei ole ladattu.

Lataa akku. Tarkista latausilmaisin näytöltä.

Ulkolämpötila on liian kuuma tai kylmä.

Lataa akku.

Ulkolämpötila on liian kuuma tai kylmä.

Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.

Kontaktiongelma.

Tarkista laturi ja sen yhteys puhelimeen.

Ei jännitettä.

Kytke laturi toiseen pistorasiaan.

Laturi on viallinen.

Vaihda laturi.

Virheellinen laturi.

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.

Tekstiviestien ja
valokuvien lähetys
tai vastaanotto
epäonnistuu.

Muisti on täynnä.

Poista joitakin viestejä puhelimestasi.

Tiedostoja ei voida
avata.

Tiedostomuotoa ei tueta.

Tarkista tuetut tiedostomuodot.

Näyttö ei
syty puhelua
vastaanotettaessa.

Etäisyys-/valoanturiin liittyvä ongelma.

Jos käytät suojateippiä tai koteloa, varmista, että Etäisyys-/
valoanturin ympärillä oleva alue ei ole sen peittämä. Varmista, että
Etäisyys-/valoanturin ympärillä oleva alue on puhdas.

Värinätila tai äänetön tila.

Tarkista äänivalikosta asetusten tila sen varmistamiseksi, että et ole
värinätilassa tai äänettömässä tilassa.

Puhelut katkeavat
tai näyttö
jähmettyy.

Ajoittainen ohjelmisto-ongelma.

Yritä suorittaa ohjelmistopäivitys verkkosivujen kautta.

Yhteystiedot
näkyvät tuplana.

Yhteystiedot on tallennettu sekä
puhelimeen että SIM-kortille.

Tarkista tallennetut yhteystiedot.

Sovellusta ei voida

Palveluntarjoaja tai
rekisteröintivaatimukset eivät tue
sovellusta.

Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

asentaa.

Matkapuhelimesi muisti ei riitä.

Poista joitakin viestejä puhelimestasi.

Yhteyttä
tietokoneeseen ei

Datakaapeli on viallinen.

Vaihda datakaapeli.

voida muodostaa.

Tietokoneen portti on viallinen.

Vaihda tietokoneen portti.

Puhelulokeja ei
tallenneta.

Aika on asetettu virheellisesti.

Tarkista aika-asetus.

Puhelut eivät ole
käytettävissä
Puhelimeen ei
voida kytkeä virtaa.

Latausvirhe

Ääntä ei ole.
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