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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.

1    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 LATAAMINEN

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

1   Työnnä laturi seinäpistorasiaan sekä sen jälkeen laturissa oleva 
      latausjohto matkapuhelimen päällä olevaan liitäntään.

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


	Irrota latausjohto puhelimesta ja laturi seinäpistorasiasta.



PUHELIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE 

Kytke matkapuhelimen virta päälle pitämällä punaista luurinäppäintä alaspainettuna. Vastaavasti laite sulkeutuu sitä hieman pitempään painamalla. Mikäli puhelin kytketään päälle ennen SIM-kortin paikoilleen asettamista, laite kehottaa näytössä näkyvällä ”Lisää SIM” –tekstillä asettamaan SIM-kortin paikalleen. 

	
PIN-KOODI JA PUHELIMEN KÄYTTÖKIELI

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

Puhelimen näytöllä näkyy teksti ”Anna PIN. Yrityksiä jäljellä 3”.
Näppäile numerokoodi ja vahvista se OK –näppäintä painamalla. Voit korjata mahdollisen näppäilyvirheen Tyhjennä-näppäimellä. 

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 koodi oli oikein, näytössä näkyy teksti ”Koodi hyväksytty!  

Seuraavaksi valitaan puhelimen käyttökieli. Valitse näytöllä tarjolla olevista kielivaihtoehdoista ”Suomi”. Tämä käy siirtämällä näppäimistön keskellä olevalla keinukytkimellä näyttöruudussa näkyvä valintapalkki oikeaan kohtaan ja hyväksymällä sen jälkeen valinta OK-näppäimellä. Puhelin kytkeytyy automaattisesti operaattorin verkkoon.



PIN-KOODIN KYSELYN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

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

1   Paina Valikko-näppäintä sekä siirry sen jälkeen näppäimistön keskellä 
    olevalla keinukytkimellä valikossa kohtaan Asetukset ja hyväksy se 
    OK-näppäimellä.

	Siirry valikon kohtaan Puhelimen asetukset ja paina OK. 


	Siirry puhelimen Asetukset-valikossa kohtaa Turva-asetus ja paina OK.


	Siirrä näytöllä näkyvä valintapalkki kohtaan SIM-kortin lukitus ja paina 

      Pois-näppäimestä. Näyttö pyytää ”Anna PIN. Yrityksiä jäljellä 3”.

	Näppäile PIN-koodi ja paina OK. Näytöllä näkyy teksti ”SIM-kortin lukitus avattu”. Koodin kysely on nyt kytketty pois päältä.


	Painele tämän jälkeen oikeanpuoleista Palaa-näppäintä niin monta kertaa, että puhelin siirtyy takaisin valmiustilaan ja aloitusnäyttöön. Voit myös palata suoraan valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla. Tällöin näytössä näkyy operaattorisi tunnus, kellonaika ja päiväys. 




PÄIVÄYKSEN JA KELLONAJAN ASETTAMINEN

	Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Asetukset sekä paina OK. 


	Siirrä näytöllä näkyvä palkki kohtaan Puhelimen asetukset ja paina OK. 


	Valitse Puhelimen asetus–valikosta kohta Aseta aika ja päivämäärä sekä paina OK. 


	Siirry 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 Palaa-näppäintä painelemalla. 




PUHELUN VASTAANOTTAMINEN JA LOPETTAMINEN

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

	Vastaa puheluun vihreää luurinäppäintä painamalla.


	Lopeta puhelu punaisella luurinäppäimellä. 


	Mikäli et halua juuri nyt vastata puheluun, hylkää puhelu punaisella luurinäppäimellä.




PUHELIMELLA SOITTAMINEN

VALINTA NUMERONÄPPÄIMILLÄ

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

	Käynnistä puhelu vihreää luurinäppäintä painamalla.


	Lopeta puhelu punaisella luurinäppäimellä. Mikäli vastaanottaja lopettaa puhelun ensin, näppäimen painaminen ei ole enää tarpeellista. 



KAIUTINPUHELU

1  Voit kytkeä puhelun kuulumaan kaiuttimen kautta painamalla puhelun 
     aikana näppäimistön keskellä olevasta kenukytkimestä (yläpuolella
     olevassa näytössä kaiuttimen kuva). 

	Palaa takaisin normaaliin puhelutilaan painamalla uudelleen samasta kytkimestä.


	Lopeta puhelu kummassa tahansa käyttötilassa punaisella 

luurinäppäimellä.


VASTAAMATTOMAT, VASTATUT JA SOITETUT PUHELUT

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


	Voit selata näytössä näkyvää soittolistaa näppäimistön keskellä olevaa keinukytkintä painelemalla.


	Valitse haluttu numero Valinnat-näppäimellä. 


	Saat tarkempia tietoja numerosta, soittoajasta sekä soittojen määrästä siirtymällä näytöllä kohtaan Katso ja sen jälkeen painamalla OK-näppäimestä.


	Voit soittaa kyseiseen numeroon painamalla ensin Valinnat-näppäintä, siirtymällä näytöllä kohtaan Soita ja painamalla sen jälkeen OK-näppäimestä. Siirry vielä näytöllä kohtaan Äänipuhelu ja paina OK.


	Lopeta puhelu punaista luurinäppäintä painamalla.





NUMEROIDEN TALLENTAMINEN PUHELINLUETTELOON

	Paina puhelimen ollessa valmiustilassa kerran vihreää  

      luurinäppäintä. Puhelimen näytössä näkyy allekkain listattuna kaikki 
      sillä vastaanotetut, vastaamattomat sekä soitetut puhelut. 

	Selaa näytössä näkyvää soittolistaa näppäimistön keskellä olevalla keinukytkimellä  


	Valitse tallennettavaksi haluttu puhelinnumero Valinnat-näppäimellä. 


	Siirry Valinnat–valikossa kohtaan Tallenna puhelinluetteloon ja paina OK.


	Siirry näytöllä kohtaan Lisää uusi tieto ja paina OK.


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


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


	Näppäile tämän jälkeen näytön Nimi-valikkoon kyseisen henkilön nimi. 

                Kirjoita henkilön nimi kirjain kerrallaan ja paina lopuksi
                OK-näppäimestä. Korjaa mahdollinen virhepainallus Tyhjennä-näppäimellä.  
      
  9   Puhelin kysyy vielä ”Tallennatko?”. Vastaa tähän Kyllä-näppäintä painamalla. 

  10  Numero on nyt tallennettu puhelinluetteloon. Siirry takaisin 
        puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painelemalla. 





VALINTA PUHELINLUETTELOSTA

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

	Siirry näppäimistön keskellä olevalla keinukytkimellä valikossa kohtaan Puhelinluettelo ja paina OK-näppäimestä. 


	Siirry puhelinluettelossa halutun nimen kohdalle ja paina Valinnat-näppäimestä.


	Voit soittaa valitsemaasi numeroon painamalla ensin Valinnat-näppäintä, siirtymällä näytöllä kohtaan Soita ja painamalla tämän jälkeen OK-näppäimestä. Siirry kohtaan Äänipuhelu ja paina OK.


	Lopeta puhelu punaisella luurinäppäimellä.



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 Valikko-näppäimellä näytöllä kohtaan Viesti ja paina OK-näppäimestä. 


	Siirry näytön Viesti-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 paikan ja kirjoituskohdan tekstissä. Voit vaihtaa kursorin paikkaa näppäimistön keskellä olevaa keinukytkintä joko vasemmalle tai oikealle päin painamalla. 


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


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


	Lisää vastaanottaja valitsemalla näytössä Anna vastaanottaja ja paina Valitse.


	Näppäile viestin vastaanottajan puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina Valinnat.


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


	Siirry puhelimen näytöllä kohtaan Valmis ja paina OK. Näytöllä vahvistetaan vielä vastaanottajan numero, jonka kuittaat Valinnat-näppäimellä. Näytöllä näkyy Lähetä, johon vastaat OK.  


	Puhelin lähettää viestin vastaanottajalle. 



TEKSTIVIESTIN VASTAANOTTAJAN VALINTA PUHELINLUETTELOSTA

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


	Siirry näytön Viesti-valikossa kohtaan Kirjoita viesti ja kuittaa valinta OK-näppäimellä. 


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


	Siirry näytöllä kohtaan Lisää puhelinluettelosta ja paina Valitse.


	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 ja/tai värinällä. Näytössä lukee: ”Uusi viesti 1 lukematon”. 

	 Lue saapunut viesti painamalla Katso-näppäimestä. Näytössä näkyy saapunut viesti. Lue viesti painamalla ensin Valinnat ja sen jälkeen Katso-näppäimestä. 


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


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






SOS-HÄTÄPAINIKE

Ota puhelimen takana olevan punaisen SOS-hätäpainikkeen toiminnot käyttöön seuraavasti:

	Paina Valikko-näppäintä.


	Siirry kohtaan Asetukset ja paina OK.


	Siirry valikossa kohtaan Puhelimen asetukset – SOS asetukset ja paina OK. 


	Siirry valikossa kohtaan Tila ja paina Päälle-näppäimestä.

 
	Siirry kohtaan Numeroiden asetukset ja paina OK. 


	Paina Muokkaa-näppäintä ja näppäile ruutuun numero, johon puhelin soittaa ensimmäisenä SOS-näppäintä painettaessa.


	Tallenna numero OK-näppäimellä. Puhelin kysyy vielä ”Tallennatko?”, johon vastaat painamalla Kyllä. Ohjelmoi puhelimessa seuraavat jäljellä olevat hätänumeropaikat (max 5) samalla tavalla. 


	Paina oikeanpuoleisesta Palaa-näppäimestä sekä siirry Hätänumero-valikossa kohtaan Muokkaa tekstiviestiä ja paina OK.


	Näppäile haluamasi hätäviesti, esimerkiksi: ”TARVITSEN APUA” ja paina Valinnat. Siirry ruudulla kohtaan Valmis ja paina OK.


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


NÄPPÄINTEN LUKITUS

Estä tahattomat soitot ja virhepainallukset lukitsemalla puhelimen näppäimet. 

	Paina Valikko- näppäimestä sekä välittömästi sen jälkeen vasemmassa alareunassa olevasta * (tähti) –näppäimestä. 


	Poista näppäimistön lukitus painamalla peräjälkeen Avaa lukitus..- ja * (tähti)-näppäimiä. 



AUTOMAATTINEN NÄPPÄINTEN LUKITUS

	Paina Valikko-näppäintä.


	Siirry kohtaan Asetukset ja paina OK.


	Siirry kohtaan turva-asetukset ja paina OK.


	Siirry kohtaan Näppäimistön automaattinen lukitus ja paina OK. 


	Valitse haluttu aika (s), jonka jälkeen näppäimistö lukittuu automaattisesti. Paina OK. 


 6   Siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla. 
              
  







ASETUKSET VALIKKO
Täältä löytyvät:
	Käyttäjäprofiilit

Puhelimen asetukset
Verkon asetukset
Turva-asetukset
Yhteydet
	Palauta alkuperäiset asetukset

	
PUHELIMEN ASETUKSET-VALIKKO
Täältä löytyvät:
	Helppo valikko

Aika ja päivämäärä 
Kieli
Kirjoituskieli
Näyttö (taustakuva, näytönsäästäjä, päivämääränäyttö)
Tervehdysteksti
Lentotila
Muut asetukset (Näytön taustavalo, näppäimistön valaistus)

TURVA-ASETUS-VALIKKO
Täältä löytyvät:
- SIM-kortin lukitus
- Puhelimen lukitus
- Näppäimistön automaattinen lukitus
- Vaihda salasana







KÄYTTÄJÄPROFIILIT JA ÄÄNIASETUKSET

Voit muuttaa puhelimen käyttäjäprofiileja ja ääniasetuksia seuraavasti:

	Paina Valikko-näppäintä ja siirry kohtaan Asetukset. Paina OK.


	Siirry valikossa kohtaan Käyttäjäprofiilit ja paina OK.


	Valitse käyttäjäprofiiliksi joko Yleinen, Kokous, Ulkona tai Sisällä. Paina Valinnat –Ota käyttöön ja paina OK.


	Voit muokata valitsemaasi käyttäjäprofiilia siirtymällä näytöllä kohtaan Muokkaa ja painamalla OK. 


	Voit säätää muun muassa soittoäänen voimakkuutta, valita värinän ja/tai soiton, soittotavan sekä vastataanko puheluun kaikilla vai pelkästään luurinäppäimellä. 


	Siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla. 

	

NÄYTÖN JA NÄPPÄIMISTÖN VALAISTUKSEN SÄÄDÖT

	Paina Valikko-näppäintä ja sen jälkeen OK.


	Siirry näytöllä kohtaan Asetukset ja paina OK:


	Siirry valikossa kohtaan Puhelimen asetukset ja paina OK:


	Siirry valikossa kohtaan Muut asetukset ja paina OK.


	Valitse Näytön taustavalo ja paina OK.


	Muuta näytön kirkkaus ja sammumisaika halutuksi painamalla keinukytkintä joko vasemmalle tai oikealle päin. Tallenna asetus OK-näppäimellä


	Siirry näytöllä seuraavaan kohtaan Näppäimistön valaistus ja paina OK.


	Siirry näytöllä kohtaan Tila ja valitse näppäimistön valaistus joko Päälle tai Pois –Valikko-kytkintä painelemalla.


  

LAAJA/SUPPEA KÄYTTÖVALIKKO

Puhelimessa on oletusarvoisesti käytössä laaja 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. 





MULTIMEDIATOIMINNOT

KAMERA

KAMERALLA KUVAAMINEN

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

2   Siiry Multimedia-näytöllä kohtaan Kamera ja paina OK.  

	Säädä kuvan kirkkaus sopivaksi puhelimen näppäimistön keskellä olevaa keinukytkintä joko vasemmalle tai oikealle päin sitä painamalla. 


	Ota kuva joko puhelimen sivussa olevaa kameranäppäintä tai näppäimistön keskellä olevaa keinukytkintä painamalla. 


	Voit siirtyä takaisin Kamera-tilaan Palaa-näppäimellä.


	Lopeta kuvaus ja siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla. 



KUVIEN KATSELU

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

	Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Kuvien katselu ja paina OK.  


	Selaa näppäimistön keskellä olevalla keinukytkimellä ruudulla näkyviä pikku kuvakkeita ja valitse katsottava kuva Valinnat-näppäimellä. 


	Siirry valikossa kohtaan Katso ja paina OK. Selaa otettuja kuvia keinukytkintä (ylös/alas) painelemalla. Siirry takaisin valmiustilaan punaista luuri-näppäintä painamalla.

    

KAMERAN ASETUKSET

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

 2  Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Kamera ja paina OK.  

	Kameran siirtyessä kuvaustilaan voit muuttaa kameran asetuksia 

     puhelimen numeronäppäimillä seuraavasti:

Numeronäppäin 0 = Vaihto taka- ja etukameroiden välillä
                           1 = Kuvan koko
	                2 = Kuvanlaatu
                           4 = Valkotasapaino
	                5 = LED-korostus 
                           6 = Vitkalaukaisin
                           7 = Sarjakuvaus

KUVIEN POISTAMINEN

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

	 Siirry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Kuvien katselu ja paina OK. 


	Selaa keinukytkimellä ruudulla näkyviä kuvakkeita ja valitse poistettava kuva Valinnat-näppäimellä. 


	Siirry Valinnat-näytöllä kohtaan Poista ja paina OK. Vastaa näytöllä näkyvään kysymykseen ”Poista?” painamalla Kyllä-näppäimestä. Siirry takaisin valmiustilaan Palaa-näppäintä painelemalla. 




DIAESITYS

1  Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

2   Siirry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Kuvien katselu ja paina OK. 

3   Paina Valinnat-näppäintä ja siirry näytöllä kohtaan Diaesitys. Paina OK.

4  Siirry näytöllä kohtaan Toista ja paina OK. Puhelin käynnistää
     sillä otettujen kuvien diaesityksen. 

	Voit halutessasi muuttaa kuvien esitystapaa ja nopeutta Asetukset-valikosta.



    


 VIDEOKAMERA

VIDEOKAMERALLA KUVAAMINEN


1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

2   Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Videokamera ja paina OK.  

3   Säädä kuvan kirkkaus sopivaksi puhelimen näppäimistön keskellä 
      olevaa keinukytkintä joko vasemmalle tai oikealle päin painamalla.

	Käynnistä videokuvaus joko puhelimen sivussa olevaa kameranäppäintä tai näppäimistön keskellä olevaa keinukytkintä painamalla. Keskeytä (tauko) kuvaus samaa kytkintä uudelleen painamalla.


	Lopeta videokuvaus oikeanpuoleista näppäintä painamalla.  


	Puhelimen näyttö kysyy ”Tallennatko?”, jonka kuittaat painamalla Kyllä.


	Siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaisella luurinäppäimellä.




VIDEOKAMERAN ASETUKSET

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

	Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Videokamera ja paina OK.

  
	Videokameran siirtyessä kuvaustilaan voit muuttaa puhelimen numeronäppäimillä kameran asetuksia seuraavasti:


Numeronäppäin  2 = Videon laatu
	                3 = Yötila
                           4 = Valkotasapaino


VIDEOIDEN KATSELU

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

2   Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Tiedostonhallinta ja paina OK.  

	Siirry Tiedostonhallinta-valikossa kohtaan Puhelin sekä paina Valinnat -.tämän jälkeen Avaa ja OK.


	Siirry valikossa kohtaan Video sekä paina Valinnat – Avaa ja OK. Katso valitsemasi video painamalla vielä Valinnat-näppäimestä – Toista ja OK. Siirry takaisin valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla.




VIDEOIDEN POISTAMINEN 

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

2   Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Tiedostonhallinta ja paina OK.  

	Siirry Tiedostonhallinta-valikossa kohtaan Puhelin sekä paina Valinnat -.Avaa ja OK.


	Siirry valikossa kohtaan Video sekä paina Valinnat – Avaa ja OK. Valitse poistettava video painamalla Valinnat-näppäimestä – Poista ja OK. Siirry takaisin valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla.


	Vastaa näytöllä näkyvään kysymykseen ”Poista?” painamalla Kyllä-näppäimestä. Siirry takaisin valmiustilaan punaisella luurinäppäimellä. 



	


	
         ÄÄNINAUHURI

ÄÄNITTÄMINEN

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
    paina OK. 

	Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Nauhuri ja paina OK.  


	Paina Valinnat-näppäimestä. Siirry puhelimen näytöllä kohtaan Uusi tallennus ja paina OK.


	Voit keskeyttää äänityksen painamalla Keskeytä-näppäimestä ja taas jatkaa sitä painamalla uudelleen samasta näppäimestä. 


	Lopeta äänitys Pysäytä-näppäimellä. Puhelimen näyttö kysyy ”Tallenna ääni?” jonka kuittaat painamalla Kyllä.


	Siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla.




           ÄÄNITYKSEN TOISTAMINEN

1  Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
     paina OK. 

	Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Nauhuri ja paina OK.  


	Paina Valinnat-näppäimestä. Siirry puhelimen näytöllä kohtaan Lista ja paina OK.


	Selaa puhelimen Nauhuri-näytöllä puhelimeen tallennettuja äänitiedostoja ja valitse niistä halauamasi Valinnat-näppäintä painamalla. 


	Siirry puhelimen Valinnat-näytöllä kohtaan Toista ja paina OK. 


	Voit keskeyttää toiston painamalla Keskeytä-näppäimestä ja vastaavasti jatkaa painamalla sitä uudelleen. 


	Lopeta toisto Pysäytä-näppäimellä ja siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla.



ÄÄNITYKSEN POISTAMINEN 

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
     paina OK. 

	  Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Nauhuri ja paina OK.  


	Paina Valinnat-näppäimestä. Siirry puhelimen näytöllä kohtaan Lista ja paina OK.


	Selaa äänitiedostoja valikkonäppäimillä ja valitse poistettava äänitys Valinnat-näppäimellä.  


	Siirry Valinnat-näytöllä kohtaan Poista ja paina OK. Vastaa näytöllä näkyvään kysymykseen ”Poista?” painamalla Kyllä-näppäimestä. Siirry takaisin valmiustilaan punaisella luurinäppäimellä. 




FM-RADIO

RADION KUUNTELU

 AUTOMAATTINEN ASEMIEN HAKU JA TALLENNUS

1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
     paina OK. 

	Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan FM-radio ja paina OK.  


	Paina Valinnat-näppäimestä ja siirry puhelimen Valinnat-näytöllä kohtaan Automaattinen etsintä. Paina OK.


	Puhelimen näyttö kysyy ”Esiasetusluettelo?” Paina Kyllä, jolloin laite hakee automaattisesti seudulla parhaiten kuuluvat asemat muistiin. 


	Siirry puhelimen Valinnat-näytöllä kohtaan Kanavalista ja paina OK.  


	Selaa puhelimen näytöllä näkyvää Kanavalistaa ja valitse haluttu radiokanava ja taajuus Valinnat-näppäimellä. Valitse Toista ja paina OK.


	Voit säätää radion äänenvoimakkuuden sopivaksi puhelimen vasemmassa sivussa olevalla +/- näppäimellä.


	Päätä radion kuuntelu painamalla näppäimistön keskellä olevaa keinukytkintä alaspäin. 



MANUAALINEN ASEMIEN HAKU JA TALLENNUS


1   Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 
     paina OK. 

	Siiry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan FM-radio ja paina OK.  


	Paina Valinnat-näppäimestä ja siirry puhelimen Valinnat-näytöllä kohtaan Manuaalinen etsintä. Paina OK.


	Näppäile puhelimen numeronäppäimillä näytölle haluttu asemataajuus (esimerkiksi 97.9) ja paina OK. Korjaa mahdollinen virheellinen näppäily Tyhjennä-näppäimellä. Pisteen saat #-näppäimellä. 


	Päätä radion kuuntelu painamalla näppäimistön keskellä olevaa keinukytkintä alaspäin. 




           MMS-MULTIMEDIAVIESTIT

           MMS-VIESTIASETUKSET

	Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Viestit ja paina OK.


	Siirry näytöllä näkyvässä Viesti-valikossa kohtaan Viestiasetukset ja paina OK.


	Valitse Viestiasetukset-valikosta Multimediaviesti ja paina OK.


	Siirry kohtaan Muokkaa profiilia ja selaa siellä näkyviä MMS-profiileja ja valitse niistä omaa liittymää vastaava asetus (esimerkiksi Sonera MMS). Paina Valinnat-näppäimestä. 


	Siirry näytön Valinnat-valikossa kohtaan Ota käyttöön ja paina OK. Siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla.


Huom. Ellei puhelimesi MMS-asetuksista löydy valmiina oman liittymän mukaista profiilia, saat tarvittavat yhteysasetukset operaattorin nettisivuilla annettujen ohjeiden avulla. Asetuksien syöttö käy joko automaattisesti tai syöttämällä ne manuaalisesti MMS-Profiilit-valikon kohdasta Lisää uusi. 



MMS-KUVAVIESTIN LÄHETTÄMINEN 

	 Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja paina    OK.


	Siirry puhelimen Multimedia-näytöllä kohtaan Kuvien katselu ja paina OK.


	Selaa kameralla otettuja kuvia ja valitse lähetettävä kuva Valinnat-näppäimellä.


	Siirry Valinnat-valikossa kohtaan Lähetä ja paina OK. Valitse Multimediaviestinä ja kuittaa valinta OK-näppäintä painamalla. 


	Näppäile näytölle kuvan yhteyteen haluamasi viesti ja paina Valinnat-näppäimestä. 


	Siirry näytöllä kohtaan Lähetä saajalle ja paina OK. 


	Anna vastaanottajan puhelinnumero tai siirry kohtaan Lisää puhelinluettelosta sekä valitse näytöllä näkyvästä Puhelinluettelosta vastaanottajan nimi ja numero. Vahvista valinta OK-näppäimellä. Paina tämän jälkeen vielä Valinnat-näppäimestä


	Siirry näytön Valinnat-valikossa kohtaan Lähetä ja paina OK. Puhelin lähettää kuvan MMS-viestinä vastaanottajan numeroon.



  MMS-KUVAVIESTIN VASTAANOTTAMINEN

	Kun puhelin hälyttää tulleesta viestistä ja näytöllä näkyy teksti

      ”Uusi MMS viesti ”, paina Katso-näppäimestä. 

	Siirry puhelimen näytöllä Saapuneet-valikossa vastaanotetun

      MMS-viestin kohdalle ja paina Valinnat-näppäimestä. 

	 Siirry Valinnat-valikon kohtaan Katso ja paina OK.


	Näytöllä näkyy vastaanotettu MMS-kuvaviesti sekä mahdollisesti siihen liittyvä saateteksti. 


	Lopeta katselu Palaa-näppäimellä tai siirry puhelimen valmiustilaan punaista luuri-näppäintä painamalla. 



 SAAPUNEIDEN MMS-KUVAVIESTIEN POISTAMINEN

	Siirry puhelimen Viesti-valikossa kohtaan Saapuneet ja paina 

OK sekä Valinnat-näppäimestä.

	Siirry puhelimen näytöllä poistettavan MMS-viestin kohdalle ja 

      paina Valinnat-näppäimestä. Valitse Poista ja OK. 

	Vastaa näytön kysymykseen ”Poista ?” painamalla Kyllä-näppäimestä.


	 Siirry puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla.   



VIDEOPUHELU

Insmat BB-500 tarjoaa mahdollisuuden myös kahdenkeskisiin videopuheluihin toisen vastaavalla 3G-yhteydellä varustetun laitteen kanssa. 

	Näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja paina Valinnat-näppäimestä. 


	Siirry puhelimen näytöllä kohtaan Soita ja paina OK. Valitse Videopuhelu ja OK. 


	Kun videopuheluyhteys käynnistyy vastaanottajan kanssa, voit vaihdella  kuvayhteyttä puhelimen etu- ja takakameroiden välillä painamalla Valinnat -  Käytä takakameraa – OK. Vastaavasti saat etukameran takaisin käyttöön painamalla Valinnat – Käytä etukameraa - OK. 


	Lopeta videopuhelu ja siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla.   




INTERNET-ASETUKSET 

	Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja paina OK.


	Siirry näytöllä kohtaan Internet-palvelu ja paina OK.


	Siirry Internet-palvelut-valikossa kohtaan Asetukset ja paina OK.


	Siirry kohtaan Muokkaa profiilia ja paina OK. Selaa siellä näkyviä profiileja ja valitse niistä omaa liittymää vastaava asetus (esimerkiksi Sonera Internet). Paina Valinnat-näppäimestä. 


	Siirry näytön Valinnat-valikossa kohtaan Ota käyttöön ja paina OK. Siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla.


Huom. Ellei puhelimesi asetuksista löydy valmiina oman liittymän mukaista Internet-profiilia, saat tarvittavat yhteysasetukset operaattorin nettisivuilla annettujen ohjeiden avulla. Asetuksien syöttö käy joko automaattisesti tai syöttämällä ne manuaalisesti Profiilit-valikon kohdasta Muokkaa – Lisää uusi. 


INTERNET-KÄYTTÖ

	Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Multimedia ja 

              paina OK.

	Siirry näytöllä kohtaan Internet-palvelu ja paina OK.


	Siirry Internet-palvelut –valikossa kohtaan Kotisivu ja paina OK. Puhelin siirtyy oman operaattorisi aloitussivulle. 


	Voit kytkeytyä joko näytöllä näkyviin linkkeihin tai siirtyä haluamaasi internet-osoitteeseen painamalla Valinnat – Syötä osoite ja OK. Näppäile osoite – Siirry ja paina OK.


	Siirry takaisin puhelimen valmiustilaan punaista luurinäppäintä painamalla.







KALENTERI

	Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Ajanhallinta ja 

              paina OK.

	Siirry näytöllä kohtaan Kalenteri ja paina OK.


	Voit selata kalenterissa näkyviä päiviä painelemalla näppäimistön keskellä olevaa keinukytkintä joko oikealle tai vasemmalle päin.




MUISTUTTAJA

	Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Ajanhallinta ja 

              paina OK.

	Siirry näytöllä kohtaan Kalenteri ja paina OK.


	Siirry kalenterissa halutun päivän kohdalle ja paina Valinnat-näppäimestä.


	Siirry ruudulla kohtaan Lisää tapahtuma ja paina OK.


	Lisää haluttu tapahtuma (Muistuttaja, Kokous, Kurssi, Tapaaminen, Puhelu,Hääpäivä) ja paina OK.


	Siirry näytöllä eteenpäin ja näppäile ruutuun tapahtuman aloitus- ja lopetusaika.


	Anna tapahtumalle vielä Aihe. 


	Voit liittää tapahtumaan myös hälytyksen (Päälle, Pois, 5, 10, 15 tai 30 minuuttia aikaisemmin)..


	Valitse vielä muistuttajan sykli (Kerran, Joka päivä, Viikottain, Kuukausittain, Vuosittain tai Räätälöity)-


	Lisää vielä Paikka ja paina sen jälkiin Valmis-näppäintä. 


	Näytössä näkyy teksti ”Tallennetaanko?” Vahvista tapahtuma painamalla Kyllä-painiketta.



MUISTUTUKSEN POISTAMINEN

	Paina Valikko-näppäintä ja siirry puhelimen näytöllä kohtaan Ajanhallinta ja 

              paina OK.

	Siirry näytöllä kohtaan Kalenteri ja paina OK.


	Siirry kalenterissa halutun päivän kohdalle ja paina Valinnat-näppäimestä.


	Poista muistuttajaan tallennettu tapahtuma painamalla Valinnat-näppäintä ja sen jälkeen siirtymällä ruudulla kohtaan Poista ja OK. 


	Näytössä näkyy teksti ”Poista?” Vahvista poistaminen painamalla Kyllä-näppäintä. 




HERÄTYSKELLO/HÄLYTYKSET

Voit käyttää puhelinta myös monipuolisena herätyskellona tai muistuttamaan tärkeistä tapahtumista. Käytettävissä on kaikkiaan viisi erillistä hälytystä. Hälytystoimintojen valinta käy näppäimistön keskellä olevalla kenukytkimellä seuraavasti.

	Paina kenukytkimen alareunasta kerran alaspäin. 


	Paina kenukytkintä (keskeltä), jolloin pääset näyttöruudulla Muokkaa-valikkoon.


	Kytke hälytys Päälle painamalla keinykytkintä oikealle.


	Siiry kytkimellä alaspäin ja näppäile numeronäppäimillä haluttu aika. 


	Siirry näytöllä kohtaan Toista ja valitse kytkintä joko oikealle tai vasemmalle päin painelemalla haluttu hälytyksen toistotiheys (Kerran, Joka päivä, tai Räätälöity jollekin viikonpäivälle).


	Siirry näytöllä kohtaan Hälytysääni ja valitse haluttu Ääni. Paina keinukytkintä ja selaa eri soittoääniä sekä hyväksy valinta samaa kytkintä painamalla. Voit valita hälytysäänen asemasta myös FM-radion. 


	Siiry näytöllä kohtaa Torkku (min) ja valitse kytkintä joko oikealle tai vasemmalle päin painelemalla haluttu torkkuaika (1 – 10 min). 


	Siirry näytöllä vielä kohtaan Hälytystapa ja valitse kytkintä joko oikealle tai vasemmalle päin painelemalla haluttu hälytystapa (Soitto, Vain värinä, Värinä ja soitto). 


	Paina Valmis-näppäimestä. Näyttö kysyy vielä ”Tallennatko?. Vahvista tama Kyllä-näppäintä painamalla. 


	Palaa takaisin puhelimen valmiustilaan oikeanpuoleista luurinäppäintä painamalla. 




LASKIN

Tässä valikossa voit tehdä kaikkia peruslaskutoimituksia, kuten yhteen-, vähennys-, kerto- sekä jakolaskuja. 

	Paina Valikko-näppäintä ja siirry keinukytkimellä Ajanhallinta-valikkoon. 


	Siirry kohtaan Laskin ja paina OK.


      Keinukytkimen toiminnot:
      Vasemmalle: Kertolasku
      Oikealle: Jakolasku
      Ylös: Yhteenlasku	
      Alas: Vähennyslasku
       Laskutulos: Paina OK-näppäintä
       Näppäilyn korjaus/tyhjennys: Paina Tyhjennä-näppäintä 



TASKULAMPPU

Voit käyttää puhelinta tarvittaessa myös taskulamppuna. 

	Poista puhelimen näppäimistön lukitus painamalla peräjälkeen Avaa lukitus..- ja * (tähti)-näppäimiä. 


 2   Sytytä taskulamppu painamalla puhelimen oikeassa sivussa olevaa 
      Kamera-näppäintä 2 sekunnin ajan (lyhyt painallus kytkee kameran päälle).

	 Sammuta taskulamppu painamalla uudelleen samasta Kamera-

       näppäimestä (näppäimistön lukituksen tulee olla poiskytkettynä).



KÄYTTÖ BLUETOOTH–KUULOKEMIKROFONIN KANSSA

Puhelimen käyttö autossa ajon aikana on lain mukaan kielletty ilman asianmukaisia hands free –varusteita. Insmat BB-500 –puhelimen kytkeminen pariksi kädet vapaaksi jättävän hands free –kuulokemikrofonin kanssa seuraavasti.

BLUETOOTH-YHTEYDEYDEN KYTKEMINEN

	Siirry kenukytkintä ylöspäin painelemalla kohtaan Asetukset ja paina OK.


	Siirry Asetukset-valikossa alaspäin kohtaan Yhteydet ja paina OK. 


	Valitse Yhteydet-valikossa kohta Bluetooth ja paina OK.


	Siirry Bluetooth-valikossa kohtaan Teho ja paina sen jälkeen vasemmanpuoleista Päälle-näppäintä. Näytössä näkyy viesti ”Bluetooth päällä”.


	Kytke hands free –kuulokemikrofonista virta päälle ja aseta se bluetooth-pariutustilaan (selviää kuulokkeen omasta käyttöohjeesta). Tällöin kuulokkeessa yleensä vilkkuu ko. tilaa osoittava sininen merkkivalo. 


	Siirry tämän jälkeen puhelimen Bluetooth-valikossa kohtaan Hae äänilaitetta ja paina sen jälkeen OK. Näytössä näkyy viesti  ”Hae äänilaitetta”, ”Löydetyt laitteet 1” sekä sen alapuolella hands free –kuulokemikrofonin nimi. 


	Hyväksy valinta painamalla Pari-näppäimestä. Näytössä näkyy teksti ”Accept pairing?” sekä kuulokemikrofonin nimi. Hyväksy valinta Kyllä-näppäimellä.


	Näytöllä näkyy viesti ”Yhdistä ja aseta varmennetuksi äänilaitteeksi”, johon vastaat painamalla Kyllä-näppäimestä. 


	Puhelimen näytöllä näkyy viesti ”Kädet vapaaksi yhdistetty”, jonka jälkeen laite on käytettävissä puheluihin. 


	Ääniyhteyden vaihto takaisin puhelimeen käy kytkemällä vain kuulokemikrofonista virta pois päältä. Näytöllä näkyy tällöin viesti ”Kädet vapaaksi irrotettu”. Vastaavasti yhteyden vaihto kuulokemikrofoniin käy kytkemällä laitteesta virta päälle, jolloin näytössä näkyy viesti ”Kädet vapaaksi yhdistetty”.



BLUETOOTH-YHTEYDEN KATKAISU

Bluetooth kuluttaa akkua, joten sitä ei kannata turhaan pitää kytkettynä. Yhteyden katkaisu käy seuraavasti. 

	Katkaise virta hands free -kuulokemikrofonista, jolloin näytössä näkyy viesti ”Kädet vapaaksi irrotettu”.


	Siirry keinukytkimellä valikossa kohtaan Asetukset, kohtaan Bluetooth ja paina OK.


3    Siirry Bluetooth-valikossa kohtaan Teho ja paina vasemmanpuoleista 
       Pois-näppäintä. Näytössä näkyy sen jälkeen viesti ”Bluetooth poissa päältä”.

4    Puhelinta voi nyt käyttää normaalisti sen oman kuulokkeen kautta.  














	

     
     


	 










 




	
	
















  









 


		



