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OHEISET KUVAT LIITTYVÄT ALLA OLEVAAN OHJEESEEN
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SIM-KORTIN  ASENTAMINEN

Puhelimella soittamiseen tarvitaan SIM (Subscriber Identity Module) –kortti. Se on pieni viistokulmainen kortti, jonka saat joko puhelinkauppiaaltasi tai verkko-operaattoriltasi. SIM-korttia käytetään matkapuhelinliittymän tunnistamiseen. Jokaisella kortilla on oma liittymänumeronsa. Kaikki yhteystietojen nimet ja numerot sekä tekstiviestit tallennetaan SIM-kortilla olevaan siruun. 

SIM-kortti toimitetaan yleensä suurempaan korttikehykseen asennettuna, josta se irrotetaan puhelimeen tehtävää asentamista varten.

	Paina puhelimen takana olevaa akun kantta kevyesti molemmilla peukaloilla ja irrota kansi liu’uttamalla sitä alaspäin. 


	Poista akku (jos se on valmiina laitteessa). 


	Työnnä SIM-kortti  kannen alla olevaan lukijaan siten, että sen kullanvärinen sirupuoli osoittaa alaspäin ja viisto kulma vasemmalle ylöspäin. 



AKUN ASENTAMINEN

	Aseta akussa olevat kullatut liittimet puhelimen akkukotelossa olevia liittimiä vasten ja paina sen jälkeen akku paikoilleen. 


	Työnnä puhelimen takakansi paikoilleen sitä kevyesti ylöspäin työntämällä. 



AKUN LATAAMINEN

Puhelimen mukana tulevan akun lataustaso on toimitushetkellä noin 50 prosenttia ja se voidaan ottaa käyttöön suoraan pakkauksesta. Akun teho on kuitenkin parhaimmillaan vasta parin kolmen lataus/purkauskerran jälkeen. 

	Työnnä laturi seinäpistorasiaan sekä sen jälkeen laturissa oleva latausjohto matkapuhelimen pohjassa olevaan liitäntään. Puhelin voidaan ladata myös laitteen mukana tulevassa lataustelineessä, jolloin virtajohdossa oleva liitin työnnetään puhelimen sijasta telineen takaa löytyvään vastaavaan liitäntään. 


	Latauksen alkaessa puhelimen näytöllä näkyy isokokoinen paristosymboli. Mikäli puhelin on jo valmiiksi päällä, lataustapahtuma ja samalla akun varaustaso ilmaistaan näytön oikeassa yläkulmassa vilkkuvalla pienellä symbolilla. Sen vilkkuminen päättyy latauksen päätyttyä ja akun tullessa täyteen. Akun lataaminen voi kestää 3 – 4 tuntia. Latauksen aikana akun, puhelimen samaten kuin laturin lämpeneminen on normaalia. 


	Irrota latausjohto puhelimesta ja laturi seinäpistorasiasta tai lopeta lataus nostamalla vain laite pois lataustelineestä.



PUHELIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE 

Kytke matkapuhelimen virta päälle pitämällä oikeanpuoleista luurinäppäintä alaspainettuna. Vastaavasti laite sulkeutuu samaa näppäintä uudelleen painamalla. Mikäli puhelin kytketään päälle ennen SIM-kortin paikoilleen asettamista, laite kehottaa näytössä laittamaan SIM-kortin paikalleen. 


PIN-KOODI  JA PUHELIMEN KÄYTTÖKIELI

Kun käytät uutta SIM-korttia ensimmäistä kertaa, sinun on syötettävä puhelimen näppäimillä 4-numeroinen PIN (Personal Identification Number) –koodi. Koodi estää muita kytkemästä puhelintasi päälle. PIN-koodi toimitetaan SIM-kortin mukana. 

Puhelimen näytöllä näkyy teksti ”Syötä SIM-kortin PIN”.
Näppäile numerokoodi ja vahvista se vasemmanpuoleista luurinäppäintä OK painamalla. Voit korjata mahdollisen näppäilyvirheen oikeanpuoleisella Tyhjennä-luurinäppäimellä.

SIM-kortti lukittuu, mikäli PIN-koodi näppäillään väärin kolme kertaa peräkkäin. Tämän jälkeen kortin lukitus on mahdollista avata vain erillisellä PUK-koodilla. Saat tarvittaessa koodin omalta matkapuhelinoperaattoriltasi. Mikäli PIN-koodi oli oikea, näytössä näkyy teksti ”SIM-koodi oikein”. Puhelin kytkeytyy tämän jälkeen automaattisesti operaattorin verkkoon.

Seuraavaksi valitaan puhelimen käyttökieli. Valitaan näytöllä tarjolla olevista kielivaihtoehdoista ”Suomi”. Tämä käy siirtämällä keskellä olevilla valikkonäppäimillä näyttöruudussa näkyvä valintapalkki oikeaan kohtaan ja hyväksymällä sen jälkeen valinta OK-näppäimellä. 


PIN-KOODIN KYSELYN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Jotta vältyt PIN-koodin unohtamiselta ja kortin lukittumiselta suosittelemme ainakin alkuun, että kytket koodin kyselyn pois päältä. 

	Siirry puhelimen valikkonäppäimillä kohtaan Asetukset ja paina OK-näppäimestä. 


	Siirry nuolinäppäimillä valikon kohtaan Turva-asetus ja paina OK. 


	Siirrä näytöllä näkyvä valintapalkki kohtaan SIM-kortin turvallisuusasetukset ja hyväksy valinta OK-näppäimellä. 


	Siirrä näytöllä näkyvä valintapalkki kohtaan SIM-lukitus ja kuittaa valinta Pois-näppäimellä. Puhelin pyytää näytössä ”Syötä SIM-kortin PIN”. Näppäile koodi ja kuittaa se OK-näppäimellä. Koodin kysely on nyt kytketty pois päältä. 


	Painele tämän jälkeen Takaisin-näppäintä niin monta kertaa, että puhelin siirtyy takaisin valmiustilaan ja aloitusnäyttöön. Tällöin näytössä näkyy kellonaika ja päiväys. 




PÄIVÄYKSEN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN

	Siirry puhelimen nuolinäppäimillä Valikon kohtaan Asetukset ja paina OK. 


	Siirrä näytöllä näkyvä palkki kohtaan Puhelimen asetus ja hyväksy valinta OK-näppäimellä. 


	Valitse Puhelimen asetus–valikosta kohta  Aika ja päivämäärä. Paina OK. 


	Siirry Aika ja päivämäärä –valikon kohtaan Aseta kotikaupunki ja paina OK. 


	Valitse luettelosta Helsinki ja paina OK. 


	Siirry seuraavaksi valikossa kohtaan Aseta aika/päivämäärä ja paina OK. 


	Näppäile numeronäppäimillä senhetkinen kellonaika ja päivämäärä. Vahvista OK-näppäimellä. 


	Voit vielä valita ajan ja päiväyksen esitystavan siirtymällä valikossa kohtaan Aseta formaatti. Paina OK. 


	Aseta näytöllä ajan esitystavaksi 24 ja vastaavasti päiväyksen näytöksi DDMMYYYY. Hyväksy valinta OK-näppäimellä. Siirry puhelimen valmiustilaan Takaisin-näppäintä painelemalla. 


VALIKKOJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Puhelimessa on tehdasasetuksena Valikot piiloitettu. Ainoastaan Asetukset valikko on näkyvillä, jonka kautta saadaan halutut valikot näkyviin.
Piilossa olevat valikot ovat: Puhelinluettelo, Viestit, Puhelukeskus, Multimedia sekä Ajanhallinta. 

Valikot saadaan näkyviin seuraavalla tavalla:

	Siirry puhelimen alas näppäimellä kohtaan Asetukset, paina OK. 
	Siirry kohtaan Puhelimen asetukset, paina OK.

Siirry kohtaan Helppo valikko, paina OK.
Valitse mitkä valikot haluat näkyviin ottamalla merkki pois, paina Valmis.
	Tallennatko? Valitse Kyllä.


PUHELUIDEN VASTAANOTTAMINEN JA LOPETTAMINEN

Puhelun tullessa puhelin soi tai värisee. Näytössä näkyy tällöin soittajan numero ja nimi (mikäli nimi on tallennettu puhelinluetteloon). 

	Vastaa puheluun Vastaa-näppäintä painamalla. 


	Lopeta puhelu Sulje puh. –näppäimellä. 


	Mikäli et halua juuri nyt vastata puheluun, paina Hylkää-näppäintä. 




VALINTA NUMERONÄPPÄIMILLÄ

Näppäile vastaanottajan numero aina suuntanumeron kanssa. 
Esimerkiksi ”040 123456”, jossa 040 on suuntanumero ja 123456 puhelinnumero. 

	Käynnistä puhelu Valitse n.. –näppäimellä.


	Lopeta puhelu Keskeyt..-näppäimellä. Mikäli vastaanottaja lopettaa puhelun ensin, Keskeyt..-näppäimen painaminen ei ole enää tarpeellista. 



KAIUTINPUHELU

	Voit kytkeä puhelun kuulumaan kaiuttimen kautta painamalla puhelun aikana Kädet v..-näppäimestä. 


	Palaa takaisin normaaliin puhelutilaan painamalla Käsilaite-näppäimestä. 


	Lopeta puhelu kummassa tahansa käyttötilassa Keskeyt..-näppäintä painamalla.  




VASTAAMATTOMAT, VASTATUT JA SOITETUT PUHELUT

	Paina valmiustilassa kerran puhelimen vasemmanpuoleista luurinäppäintä. Puhelimen näytössä näkyy allekkain listattuna kaikki sillä vastaanotetut, vastaamattomat sekä soitetut puhelut. 


	Selaa Kaikki puhelut -näytössä näkyvää soittolistaa näppäimistön keskellä olevilla nuolinäppäimillä. 


	Valitse haluttu numero Valinnat-näppäimellä. 


	Poimi puhelinnumero siirtymällä nuolinäppäimillä näytöllä Valitse numero –kohtaan, jonka jälkeen puhelin soittaa kyseiseen numeroon. 


	Lopeta puhelu Keskeyt..-näppäimellä. 


NUMEROIDEN TALLENTAMINEN PUHELINLUETTELOON

	Paina valmiustilassa kerran puhelimen vasemmanpuoleista luurinäppäintä. Puhelimen näytössä näkyy allekkain listattuna kaikki sillä vastaanotetut, vastaamattomat sekä soitetut puhelut. 


	Selaa Kaikki puhelut -näytössä näkyvää soittolistaa näppäimistön keskellä olevilla nuolinäppäimillä. 


	Valitse tallennettavaksi haluttu puhelinnumero Valinnat-näppäimellä. 


	Poimi puhelinnumero näytön Valinnat–valikosta siirtämällä palkki Tallenna puhelinluetteloon –kohtaan.


	Paina OK-näppäimestä. 


	Valitse sen jälkeen näytön Valitse muisti –valikosta haluatko tallentaa numeron SIM-kortille vai Puhelimeen. 


	Siirrä näytöllä näkyvä palkki esimerkiksi kohtaan SIM-kortille ja paina OK-näppäimestä.


	Näppäile tämän jälkeen näytön Nimi-valikkoon kyseisen henkilön nimi painamalla ensin Muokkaa-näppäimestä. 


	Kirjoita henkilön nimi kirjain kerrallaan ja paina sen jälkeen Valinnat-näppäimestä. Korjaa mahdollinen virhepainallus Tyhjennä-näppäimellä. 


	Valitse Valinnat-näytöstä kohta Valmis ja paina sen jälkeen OK-näppäimestä.


	Päätä tallennus Valmis-näppäimellä. 


	Puhelin kysyy vielä ”Tallennatko?”. Vastaa tähän Kyllä-näppäintä painamalla. 


	 Numero on nyt tallennettu puhelinluetteloon. Siirry takaisin valmiustilaan Takaisin-näppäintä painelemalla. 




VALINTA PUHELINLUETTELOSTA

Puhelimeen tallennetut nimet ja numerot löytyvät Puhelinluettelo–valikosta aakkosjärjestyksessä tallennettuina. 

	Siirry alemmalla nuolinäppäimellä Puhelinluetteloon. 


	Siirry nuolinäppäimillä halutun nimen kohdalle ja paina Valinnat-näppäimestä.


	Siirry näytöllä Valitse numero –kohtaan ja hyväksy se OK-näppäimellä, jonka jälkeen puhelin soittaa kyseiseen numeroon. 


	Lopeta puhelu Keskeyt..-näppäimellä. 




TEKSTIVIESTIEN KIRJOITUS JA LÄHETTÅMINEN

Voit syöttää kirjaimia ja numeroita puhelimen numeronäppäimien avulla. Jokainen näppäin sisältää useita merkkejä, joista kunkin saa valittua painamalla vain monta kertaa kyseistä näppäintä. Välilyönti valitaan 0-näppäimellä ja erkoismerkit, kuten ?, !, /, (, ), & jne.  *-näppäimellä. 


	Siirry puhelimen ylemmällä Valikko-näppäimellä näytöllä kohtaan Viestit ja paina OK-näppäimestä. 


	Siirry alemmalla nuolinäppäimellä näytön Viestit-valikossa kohtaan Kirjoita viesti ja kuittaa valinta OK-näppäimellä. 


	Näppäile näytölle tekstiä kirjain kerrallaan. Korjaa mahdollinen virheellinen kirjain Tyhjennä-näppäimellä. Näytöllä näkyvä pystysuora viiva näyttää sen hetkisen kursorin ja kirjoituskohdan tekstissä. Voit vaihtaa kursorin paikkaa nuolinäppäimillä. 


	Isojen ja pienten kirjainten automaattinen oikeinkirjoitus käy valitsemalla kirjoitusvaiheessa #-näppäimellä viestin syöttömenetelmäksi Fi (näytön vasemmassa yläkulmassa merkki ”Fi”).


	Kun viesti on valmis, paina Valinnat-näppäimestä sekä siirry sen jälkeen nuolinäppäimillä näytön kohtaan Lähetä saajalle. Paina OK. 


	Lisää vastaanottaja valitsemalla näytössä Lisää numero ja paina OK. 


	Näppäile viestin vastaanottajan puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina OK.


	Puhelimen näytöllä näkyy näppäilty numero, jonka jälkeen hyväksy se painamalla Valinnat-näppäimestä. 


	Siirry puhelimen näytöllä kohtaan Lähetä ja paina OK. Puhelin lähettää viestin vastaanottajalle. 



TEKSTIVIESTIN VASTAANOTTAJAN VALINTA PUHELINLUETTELOSTA

	Siirry puhelimen ylemmällä Valikko-näppäimellä näytöllä kohtaan Viestit ja paina OK-näppäimestä. 


	Siirry alemmalla nuolinäppäimellä näytön Viestit-valikossa kohtaan Kirjoita viesti ja kuittaa valinta OK-näppäimellä. 


	Näppäile viesti. Kun viesti on valmis, paina Valinnat-näppäimestä sekä siirry sen jälkeen nuolinäppäimillä näytön kohtaan Lähetä saajalle. Paina OK. 


	Siirry näytöllä kohtaan Lisää puhelinluettelosta ja paina OK.


	Valitse puhelinluettelosta viestin vastaanottajan nimi ja paina OK. 


	Puhelimen näytöllä näkyy henkilön nimi, jonka jälkeen hyväksy se painamalla Valinnat-näppäimestä. 


	Siirry puhelimen näytöllä kohtaan Lähetä ja paina OK. Puhelin lähettää viestin vastaanottajalle. 


TEKSTIVIESTIN VASTAANOTTAMINEN JA VIESTIN POISTAMINEN

Tekstiviestin saapuminen ilmoitetaan äänimerkillä tai värinällä. Näytössä lukee: ”SIM viesti lähettäjältä” sekä sen alla lähettäjän puhelinnumero. Mikäli numero on tallennettu puhelinluetteloon, näytössä kerrotaan lähettäjän nimi. 

	Lue saapunut viesti painamalla Lue-näppäimestä. Näytössä näkyy saapunut tekstiviesti.


	Paina Valinnat-näppäimestä, jonka jälkeen voit joko vastata, poistaa tai soittaa viestin lähettäjälle. 


	Voit poistaa viestin näytön valikossa kohdassa Poista. Vahvista se OK-näppäimellä. Näyttö kysyy vielä ”Poista SMS?”. Vastaa tähän Kyllä-näppäintä painamalla. Saapunut viesti on nyt poistettu puhelimesta. 


SOS-HÄTÄPAINIKE

Ota puhelimen takana olevan SOS-hätäpainikkeen toiminnot käyttöön seuraavasti:

	Paina kerran ylempää Valikko(nuoli)-näppäintä.
	Siirry kohtaan Turva Valikko ja paina OK.
	Valitse tila, päälle/pois vasemmalla (vihreällä) luurin kuvalla.
	Siirry Turva Valikossa kohtaan Hätänumero ja paina OK. 
	Paina Muokkaa-näppäimestä ja syötä kenttään ensimmäinen numero, johon haluat puhelimen ensimmäiseksi soittavan SOS-näppäintä painettaessa.


	Tallenna numero OK-näppäimellä. Puhelin kysyy vielä ”Tallennatko?”, johon vastaat painamalla Kyllä. Ohjelmoi puhelimessa seuraavat kaksi jäljellä olevaa hätänumeropaikkaa samalla tavalla. 


	Siirry Turva Valikossa kohtaan Muokkaa SOS-hätäviestiä ja paina OK.


	Näppäile haluamasi hätäviesti, esimerkiksi: ”TARVITSEN APUA” ja paina Tallenna. 


	Tarkista vielä SOS-painikkeen toiminta Turva Valikon kohdassa Tila. Painike kytkeytyy käyttöön Päälle-näppäintä painamalla ja vastaavasti pois toiminnasta Pois-näppäimellä. Siirry takaisin aloitusnäyttöön Takaisin-näppäintä painelemalla. 


SOS-näppäintä painettaessa puhelin lähettää ensin tekstiviestin jokaiseen siihen ohjelmoituun (SOS 1, 2 ja 3) hätänumeroon, samalla puhelimen kaiuttimesta alkaa kuulua hälytyssireenin ääntä. Tämän jälkeen laite ottaa yhteyttä ensimmäiseen hätänumeroon. Mikäli numero on varattu tai siihen ei vastata, puhelin soittaa seuraaviin numeroihin, kunnes johonkin niistä vastataan. Laite kytkeytyy puhelun ajaksi kaiutinpuhelintilaan. 

HUOM!!! Puhelin käy hätäviestiketjun 3 kertaa läpi, riippumatta siitä vastataanko puheluihin tai ei. Näin varmistetaan se, että jos hätäpuhelu menee vastaajaan hätäviestiketju ei katkea. Hätäviestiketjun voi tarvittaessa kuitenkin keskeyttää painamalla punaista luurinäppäintä yhtäjaksoisesti n.5 sekunnin ajan.                                        


NÄPPÄINTEN LUKITUS

Estä tahattomat soitot ja virhepainallukset lukitsemalla puhelimen näppäimet. 

	Paina kerran puhelimen vasemmassa sivussa olevasta ylimmästä näppäimestä. Näytössä näkyy tällöin teksti ”Näppäimistö lukittu”.


	Poista lukitus painamalla samaa näppäintä hieman pitempään, kunnes näytössä näkyy teksti ”Näppäimistö lukitsematta!”. Näppäimistön lukitus on mahdollista myös kytkeä pois päältä painamalla peräjälkeen Avaa luki..- ja * -näppäimiä. 


PIKANÄPPÄIMET VALIKKO

Tämän valikon alla on Turva Valikko jossa on SOS painikkeen asetukset, Hälytys jossa ajastetaan hälytyksiä ja Kirjoita viesti jossa voit ainoastaan kirjoittaa ja lähettää viestejä.

	Turva Valikko, katso SOS-hätäpainike toiminto sivu 12.

Hälytys, paina OK
Muokkaa, puhelimen vasemmalla sivulla +/- näppäimellä  valinta pois päälle.
Numeronäppäimillä ajan valinta, +/- näppäimellä tarvittaessa korjausliike.
Toisto-, torkun-, hälytystavan valinta +/- näppäimellä.
Paina valmis näppäintä ja tallenna hälytys. Voit tallentaa 5 hälytystä tähän puhelimeen.
	Kirjoita viesti, paina OK.

Kirjoita viesti, paina valinnat (vihreä luuri), lähetä saajalle, valitse numero joko puhelinluettelosta tai lisää numero.

ASETUKSET VALIKKO
Täältä löytyvät:
	Käyttäjäprofiilit

Puhelimen asetukset
Puhelu asetukset
Verkon asetukset
	Turvaasetukset
	Palauta tehdas asetukset

1.KÄYTTÄJÄPROFIILI / ÄÄNI ASETUKSET

Käyttäjäprofiilitila valitaan kulloisenkin tilanteen mukaan aktivoimalla se vihreällä luurinäppäimellä. YLEINEN on normaali tila ja SITÄ EI TARVITSE ERIKSEEN KÄYDÄ AKTIVOIMASSA.

Soittoääniä, soittoäänen voimakkuutta jne.jne muokataan profiilivalinnat, valitse tila (esim.yleinen) painamalla vihreä luuri, valitse muokkaa ja paina OK. Täältä löytyvät:
	Ääniasetukset
	Äänenvoimakkuus

Hälytystapa
Soittotapa
Ylimääräinen ääni
Vastaustila

2.PUHELIMEN ASETUKSET

Täältä löytyvät:
	Aika ja päivämäärä

Merkkivalo
Ajoita virta päälle/pois
Kieli
Ensisijaitset syöttömenetelmät
Lentotila
Helppo valikko
Muut asetukset










3.PUHELUASETUKSET

Täältä löytyvät:
	Soittajan tunniste

Koputus
Soitonsiirto
Soitonesto
Linjakytkentä
Automaattinen uudelleenvalinta
Soittoajan näyttö
Soittoajan muistutus

4. TURVA-ASETUS
Täältä löytyvät:
	Puhelimen lukitus

Näppäimistön automaattinen lukitus
Vaihda salasana

5. Palauta tehdasasetukset
Kysyy salasanaa, jos olet varma asetusten palautuksesta, niin syötä salasana 1122



LAAJA/SUPPEA KÄYTTÖVALIKKO

Puhelimessa on oletusarvoisesti käytössä suppea menuvalikko. Mikäli haluat käyttää ainoastaan puhelimen perustoimintoja, mene Valikon kohtaan Asetukset – paina OK –Puhelimen asetus – paina OK – Helppo valikko –Paina OK – ja valitse sen jälkeen näytön luettelosta mitä toimintoja haluat Valikossa näkyvän. 



Huomautus:
Tarkempia tietoja muun muassa puhelimen kamera-, ula-radio- ja multimediatoiminnoista saat www-insmat.fi –verkkosivuilta kohdasta Materiaalit. 

TEKNISET TIEDOT

Insmat BB-300 GSM 900/1800 MHz kaksitaajuuspuhelin
Mitat: 12 x 53 x 13 mm
Paino: 83 g
Värinäyttö: koko 39 x 31 mm
Kamera :1,3 megapikseliä, resoluutio 1280 x 960 
Puheaika: 4 – 5 tuntia
Valmiustila: 5 – 6 päivää
Akku: BL-4U LiIon 3,7 V/900 mAh/3,33 Wh
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