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Ennen tämän laitteen käyttöä, lue nämä ohjeet huolellisesti. 
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Varoitus! Lamppu käyttää hyvin kirkasta LEDiä. Älä 

suuntaa sitä suoraan silmiin tai katso optisilla kojeilla. 

 

 

HUOM! Muista asentaa akku ennen puhelimen laittoa 

lataukseen. 

TÄRKEÄTÄ – Puhelimessasi ei ole SIM-korttia. Sinun on 

asennettava SIM-kortti puhelimen käyttöä varten. 

Verkkopalvelut – Simpukankuori-senioripuhelin on 

hyväksytty käytettäväksi GSM900- ja DCS1800-verkoissa. 
Tarkista matkapuhelinoperaattoriltasi voitko käyttää 
kaksitaajuus-ominaisuutta tai muita tässä ohjeessa 
kuvattuja verkkopalveluita. Joissakin verkoissa kaikki eri 
kielten kirjaimet ja/tai palvelut eivät toimi. 

Simpukankuori-senioripuhelimen purkaminen 
pakkauksesta 

Pakkauksessa ovat: 

 matkapuhelin 

 verkkolaturi 

 akku 

 tämä käyttöohje. 
Säilytä pakkausmateriaali tulevaa tarvetta varten. 
Säilytä ostotosite – se on myös takuutodistus. 



 
2 

 

Näytön symbolit ............................................................................. 5 

Valikon käyttö ................................................................................. 7 

Lue nämä huomautukset ensin ..................................................... 7 

Asennus ja asetus .......................................................................... 8 

Käynnistys ja sammutus .............................................................. 11 

Puhelujen soittaminen ja vastaaminen........................................ 12 

Puhelinluettelon ja pikanäppäinten käyttö (M1–M3) ................... 15 

Äänenvoimakkuus, uudelleen valinta, kaiutinpuhelin, 
mykistys (äänetön) 

Puheluloki ..................................................................................... 19 

Tekstiviestit (SMS)........................................................................ 20 

Asetukset ...................................................................................... 24 
1. Puhelin .................................................................................................... 24 
2. Kello ........................................................................................................ 24 
3. Verkko ..................................................................................................... 25 
4. Puhelu ..................................................................................................... 25 
5. Ääni ......................................................................................................... 25 

Hälytys .......................................................................................... 26 

Hätäpainike ................................................................................... 27 

Työkalut ........................................................................................ 30 

Lamppu ......................................................................................... 31 

FM-radio ........................................................................................ 32 

Terveydenhoito ............................................................................. 33 

Vianetsintä .................................................................................... 37 

Takuu ja huoltotietoa ................................................................... 38 

Akun tiedot ................................................................................... 39 

Lisätietoa turvallisuudesta ........................................................... 39 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ................................................ 42 

 

Sisältö 



 
3 

Hätänäppäin  (SOS) 

 
 
Paina ja pidä painettuna 3 s 
käynnistääksesi hätäpuhelun. 

 

Mistä sen löytää 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Suorita yllä olevan 

LCD:n toiminto.  

Puhenäppäin 

Paina vastataksesi puheluun. 
Paina uudelleenvalintanumeron 
katseluun. 
Paina numeron valitsemiseksi. 
 

 
 

Valintanäppäimet ( - ) 

Ylös/alas -näppäin (^ / v ) 

Paina säätääksesi puheen 
vastaanottovoimakkuuden ja 
kaiutinpuhelintoiminnot. 

Paina selataksesi nimiä, 
puhelinnumeroita, valikoita ja 
asetuksia. 
Valmiustilan pikavalinnat: 
Ylös - ääniprofiilit 
Alas - puhelinluettelo 

 

 

Lopetus/virtanäppäin  

(puhelun lopetus) 

Paina puhelun lopettamiseksi tai 
hylkäämiseksi. Paina valmiustilaan 
palaamiseksi. 
 

Paina ja pidä painettuna 
käynnistääksesi tai sammuttaaksesi 
puhelimen. 

Kuuloke      

Muistinäppäimet  M1,M2,M3 

M1 / M2 / M3 
3 muistipaikkaa suoraan 

numerovalintaan. 
 Lampun 

valonsäde   

Merkkivalot   

Lampun näppäin 

Paina ja pidä 
painettuna 
sytyttääksesi valon. 

 

 

 

  
 

  
 

Punainen merkkivalo loistaa 
latauksen aikana, ja vilkkuu 
akkujännitteen ollessa alhainen. 
Sininen merkkivalo vilkkuu 

yhteyden ollessa 
matkapuhelinverkkoon. 
Vihreä merkkivalo vilkkuu kun 
yhteyden saanti ei onnistunut.. 

 

Kytke kuulokemikrofoniyhdistelmä 
(ei mukana) 
kuulokemikrofonikäyttöä varten. 

Kuulokemikrofoniliitin  

  

Latausliitin 

Kytke verkkolaite akun 

lataamiseksi. 

 
 

 
 

Varoitus! Lamppu käyttää hyvin kirkasta LEDiä. 

Älä suuntaa sitä suoraan silmiin, tai katso 
optisilla kojeilla. 
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Huom： 

Paina langattoman SOS-rannekkeen SOS-näppäintä, vasen merkkivalo 
vilkkuu, Jos vasen merkkivalo ei vilku, vaihda akku. 
Paina ja pidä painettuna langattoman SOS-rannekkeen SOS-näppäintä, se 
käynnistää SOS-toiminnon. Vasemman ja oikean merkkivalon vilkkuminen 
tarkoittaa, että signaalin lähettäminen onnistui. 
 

（valinnaista lisävarustetta ei aina toimiteta riippuen erityisestä 

kaupallisesta mallista.）(Ei saatavilla BBM-820) 

 
 

Press and hold a few 
seconds to start SOS 
call procedure 

 

SOS-ranneke 

 

 
Slide up to unlock and 
down to lock the keypad 
 

Key Lock/Unlock button  

 
Slide up to unlock and 
down to lock the keypad 
 

Key Lock/Unlock button  

 
Slide up to unlock and 
down to lock the keypad 
 

Key Lock/Unlock button  

Vasen merkkivalo 

Oikea merkkivalo 

 
Slide up to unlock and 
down to lock the keypad 
 

Key Lock/Unlock button  
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Kellonaika 
Päivämäärä 
 

 

Näytön symbolit 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1 – Vasen valintanäppäin odotustilassa on Valikko. 
2 – Oikea valintanäppäin odotustilassa on SMS. 
Toimintonäppäimet vaihtavat erilaisia toimintoja muissa 
tiloissa. 
[Huom: Symbolit ja sijainnit näytössä voivat vaihdella.] 

 

 Radiolinkki/signaalitaso – Näkyvissä kun yhteys 

on olemassa näyttäen signaalin voimakkuuden. 

 Akun varaustaso – Lataa puhelin mahdollisimman 

pian sen ilmoittaessa lähes tyhjää akkua. Akun 
latauksen aikana se vilkkuu. 

 Verkkovierailu – Vierailtaessa muussa 

matkapuhelinverkossa. 

 Puhelun siirto – Jos puhelun ehdoton siirto on 

asetettu. 
 

Käytössä olevan verkon nimi 
 

1 2 
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 Hälytys – Jos hälytys on asetettu. 

 Soittoääni pois päältä ja värinä pois päältä – Jos 

puhelimen soittoääni ja värinä ovat molemmat 
sammutettu. 

 Soittoääni päällä ja värinä päällä – Jos 

puhelimen soittoääni ja värinä ovat molemmat 
käytössä. 

 Soittoääni pois päältä ja värinä päällä – Jos 

puhelimen soittoääni on poissa käytöstä ja värinä 
on käytössä. 

 Kuulokkeet – Toiminnassa kun kuulokkeet 

kytketty. 

 Uusi SMS – Ilmoitus uudesta tekstiviestistä. 

 Täynnä SMS – Tekstiviestimuisti on täyttynyt. 
 Uusi viesti puhepostissa – Uusi ääniviesti 

saapunut. Viestin kuulemiseksi, valitse 
verkko-operaattorisi puhepostinumero. 

 Puhelu pidossa – Toiminnassa jos puhelu on 

pidossa. 

 Kaiutinpuhelin – Toiminnassa jos puhelimen 

kaiutin on käytössä. 

 Mykistys – Toiminnassa jos puhelimen mikrofoni 

on mykistetty. 
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Valikon käyttö 

 
Valikkoluetteloita käytetään asetukseen ja käyttöön. 
Vasen ja oikea toimintonäppäin ovat Valikko ja SMS. 

Paina Valikko（ ） ja näyttö vaihtuu ja 

toimintonäppäimiksi tulevat Valitse ja Paluu. 
Käytä Ylös tai Alas siirtyäksesi Ylös tai Alas 
valikkoluetteloita, ja Valitse tai Paluu siirtyäksesi 

seuraavaan tai edelliseen näyttöön. 

Tekstiä kirjoitettaessa, käytä #-näppäintä vaihtaessasi 

kirjasinta: 

isot kirjaimet (ABC), otsikkokirjaimet (Abc), pienet kirjaimet 
(abc) tai numerot (123). 

Käytä Ylös tai Alas siirtyäksesi kohdistinta, Tyhjennä（

）poistaaksesi kirjaimia ja #-näppäintä 

symboleita/välimerkkejä varten. 

 

Lue nämä huomautukset ensin 

 
Puhelimesi on elektroninen tuote ja sitä pitäisi käsitellä 
huolella vastaten takuu- ja turvavelvoitteita. 

 KÄYNNISTÄ TURVALLISESTI – Älä käytä jos 

matkapuhelimet on kielletty tai ne voivat aiheuttaa 
häiriötä tai vaaraa. 

 KUULOKOJEYHTEENSOPIVUUS – Se on 

kuulokojeyhteensopiva (M3), mutta voi häiritä joitakin 
kuulokojeita. Ota yhteys kuulokojemyyjääsi. 
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 VESITIIVIYS – Pidä se kuivana. Puhelin ei ole 

vesitiivis. 

 LÄMPÖTILA-ALUE – Käytössä 0…+40 °C. 

Varastoitaessa -20…+60 °C. 
HOITO JA PUHDISTUS – Älä pudota tai kolhaise 

puhelinta voimakkaasti, ja pidä se puhtaana käyttäen 
tarvittaessa kosteaa kangasta – älä käytä kemikaaleja, 
puhdistusliuotteita tai vahvoja puhdistusaineita. 
 

Asennus ja asetus 

 

Ennen simpukankuori-senioripuhelimen käyttöä täytyy 
asentaa SIM-kortti. Pidä SIM-kortti poissa pienten lasten 
ulottuvilta. 
SIM-kortti ja sen kosketuspinnat voivat vahingoittua 
helposti naarmuista ja taivutuksesta, joten käsittele korttia 
varovaisesti. 
 
Asenna SIM-kortti ja akku 
 

1. Sammuta puhelin, irrota laturi ja poista akku, jos se on 
kiinni. 

2. Poistaaksesi takakannen työnnä 
takakannen keskeltä ja liu’uta kansi 
Alas. 

 

3. Poista akku nostamalla 
vasemmasta reunasta. 
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4. Varovasti liu’uta SIM-kortin pidin auki, puhelimen reunaa 
kohti, ja nosta sitä ylöspäin. Aseta SIM-kortti kullatut 
kosketuspinnat alaspäin, kuten kuvassa, sitten laske 
kantta sulkeaksesi pitimen ja liu’uta lukitusasentoon, 
puhelimen keskiosan suuntaan. Varmistu, että 
SIM-kortti on kunnolla pitimessään, ja säädä 
tarvittaessa. 

 
 
 
 

 
5. Vaihda/asenna akku kohdistaen akun kullatut liittimet 

puhelimen vastaaviin, ja työnnä akun reuna alas kunnes 
se naksahtaa paikalleen. 

6. Aseta takakansi takaisin asettaen sen suoraan 

puhelimen taakse ja liu’uttaen ylös kunnes se 
naksahtaa paikalleen. 

 
Akun lataaminen 

 
Varoitus! Käytä vain toimitettujen akkujen ja laturien 

alkuperäisiä osia tai BBM820 GSM -hyväksyttyjä tähän 
laitteeseen. Muiden käyttö mitätöi hyväksynnät tai takuun 
ja se voi olla vaarallista. 
 
Varmistu, että akku on kiinni, mutta älä lataa akkua 
takakannen ollessa irti. 
 

1. Yhdistä laturin johto kunnolla puhelimen sivulla olevaan 
liittimeen. 
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2. Yhdistä laturi seinäpistorasiaan. “Lataa…” on näytössä 

lyhyen aikaa ja akun ilmaisinpalkki vierii. 
3. Akun lataaminen voi kestää jopa 5 tuntia. 
4. Jos näytössä ei ole tekstiä “Lataa…”, irrota laturi, ja 

yritä uudelleen. Jos lataaminen yhä epäonnistuu, soita 
tukilinjalle. 

5. Akku on täyteen ladattu kun palkki lakkaa vierimästä. 
Irrota laturi puhelimesta ja seinäpistorasiasta. 

 
Kuulokkeiden yhdistäminen 

 
Voit käyttää kuulokkeita (ei toimituksessa) 
simpukankuori-senioripuhelimen yhteydessä. Liitin on 2,5 
mm:n, 4-napainen pistukka puhelimen vasempaan sivuun. 
 
Kuulokkeita yhdistettäessä, kiinnitä erityistä huomiota 
äänenvoimakkuustasoihin. Lue kuulokkeiden käyttöohjeen 
yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä yhdistä 
yhteensopimattomia tuotteita. 
 

Yhdistettäessä puhelimen näyttöön tulee  
kuuloke-ikoni. 
Varmistu, että yhdistäminen on tehty kunnolla; muuten se 
voi toimia huonosti. 
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Käynnistys ja sammutus 

 
Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen 

 Sammuttamiseksi paina ja pidä painettuna Lopeta 
puhelu -näppäintä kunnes näyttö tyhjentyy. 

 Käynnistämiseksi, paina ja pidä painettuna Lopeta 
puhelu -näppäintä kunnes näyttö käynnistyy. 

Varoitus! Älä käynnistä jos matkapuhelimen käyttö on 
kielletty tai jos se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. 

Soittoääni pois (pikanäppäin) 

Valmiustilassa, paina ja pidä painettuna #-näppäintä 

 näyttöön tulee -ikoni, ja soittoääni käännetään 

pois. 
Paina ja pidä painettuna #-näppäintä uudelleen 
palataksesi edellisiin soittoääniasetuksiin. 

Huom: Soittoäänen ollessa pois näyttöön tulee yhä tieto 

saapuvasta puhelusta. 
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Puhelujen soittaminen ja vastaaminen 

 

Vastaaminen kantta avaamalla 

Käännä puhelimen kansi auki vastataksesi tulevaan 
puheluun. 

Käännä puhelimen kansi kiinni puhelun 
lopettamiseksi. 

 
Huom: Puhelimen kannen ollessa suljettuna, näppäimistö 

on lukossa. Kuulokkeiden ollessa puhetilassa, 
kannen sulkeminen ei lopeta puhelua. 

Huom: Kannen vastaustoiminto voidaan poistaa käytöstä 
Asetukset / 4. Puhelu -valikko. 

 
 
Puhelun tekeminen 

Varmistu, että puhelin on käynnistetty ja toiminnassa. 
Näppäile puhelinnumero mukaan lukien 
suuntanumero. 
(Etumerkin „+“ lisäämiseksi paina “#” -näppäintä 

nopeasti kaksi kertaa). 
 

 Paina Puhe valitaksesi näytöllä olevan numeron. 

 Puhelun lopettamiseksi paina Lopeta puhelu 
-näppäintä. 

 
Puhelun tekeminen pikanäppäimellä muistista (M1–M3) 
M1M2M3 Paina muistinäppäintä valitaksesi numeron. 
Viimeisen numeron uudelleen valinta 
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 Valmiustilassa, paina Puhe nähdäksesi viimeiset 

10 numeroa, valitut ( ), vastatut ( ) ja 

vastattomat puhelut ( ), ja paina Ylös/Alas 

mennäksesi haluamaasi numeroon. 

 Paina Puhe valitaksesi numeron. 
 
Puheluun vastaaminen (kun kansi on jo auki) 

 Kun puhelin soi, paina Puhe vastataksesi. 

 
Kuulokkeen äänenvoimakkuus 

Puhelun aikana, paina Ylös/Alas-näppäimiä 

äänenvoimakkuuden säätämiseksi. 
Äänenvoimakkuus tulee näyttöön, ja jää voimaan 
tulevia puheluja varten. 

 
Yhdistäminen kaiutinpuhelimeen 

 Puhelun aikana, paina Kaiutin päällä kytkeäksesi 
kaiutinpuhelin-tilaan. 

 Puhelun lopettamiseksi paina Lopeta puhelu 
-näppäintä tai palataksesi normaaliin 
kuulokekansi-tilaan, paina Kaiutin pois päältä. 

Mikrofonin mykistäminen 

 Puhelun aikana, paina Valinnat nähdäksesi 1. 

Mykistys, ja sitten Valitse  näyttöön tulee . 

 Mykistyksen poistamiseksi, paina Valinnat ja valitse 
1. Mykistys pois. 

 
Neuvottelupuhelun käynnistäminen 
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Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, joka sallii jopa 

viiden osallistujan puhua keskenään (tarkista 
operaattoriltasi).  

1. Ota yhteys ensimmäiseen henkilöön. 
2. Paina Valinnat ja Alas mennäksesi 2. Pitoon, 

pannaksesi puhelun pitoon. 
3. Ota yhteys toiseen henkilöön. 
4. Kun uusi puhelu vastaa, paina Valinnat ja valitse 

Rakenna MPTY yhdistääksesi kaikille osallistujille. 
(Huom: paina Vaihda vaihtaaksesi kahden puhelun 

kesken). 

 Paina Lopeta puhelu -näppäintä lopettaaksesi 

puhelun. 
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Puhelinluettelon ja pikanäppäinten käyttö 

(M1–M3) 

 
Voit tallettaa nimiä ja puhelinnumeroita sisäiseen 
puhelinluetteloon (enintään 250) ja SIM puhelinluetteloon 
(SIM-riippuvainen, mutta enintään 250). 
 
Puhelinluettelon avaaminen 

 Valmiustilassa, paina Alas. 

 Puhelun aikana, valitse Valinnat, 4. Päävalikko, ja 
sitten Alas mennäksesi Puhelinluetteloon. 

Huom: Ilmaisee syötöt SIM-puhelinluetteloon, 

 Ilmaisee syötöt sisäiseen puhelinluetteloon. 
 
Käytetyn tilan katsominen 

Tarkistaaksesi paljonko nimiä ja numeroita on talletettu: 

 Valitse Valikko, Puhelinluettelo, ja sitten 5. 
Käytetty tila nähdäksesi käytössä olevan puhelin- 
ja SIM-muistin. 

Uuden numeron lisääminen Puhelinluetteloon 

 Valitse Valikko, Puhelinluettelo ja sitten 2. Uusi. 
Valitse 1. Tallenna SIM-kortille tai 2. Tallenna 
puhelimeen, sitten paina Muokkaa ja syötä nimi. 
Paina Hyväksy tallettaaksesi nimen. 

 Paina Alas sitten Muokkaa, ja numeronäppäimiä. 
Paina Hyväksy tallettaaksesi numeron. 

 Paina Tallenna sitten Valitse tallettaaksesi uuden 

numeron. 
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Muistissa olevaan numeroon soittaminen 

 Paina Alas avataksesi puhelinluettelon 

 Paina Ylös/Alas löytääksesi haluamasi nimen tai 

näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja sitten 
Ylös/Alas. 

 Paina Puhe valitaksesi numeron. 

 
Muokataksesi (vaihtaaksesi) puhelinluetteloon 
talletettua tietoa 

 Hae syötetty tieto muokattavaksi, valitse Valinnat ja 
sitten 6. Muokkaa, sitten paina Muokkaa nimen 
muuttamiseksi, valitse Numero ja paina Muokkaa 

muuttaaksesi numeron. 

 Paina Tallenna sitten Valitse tallettaaksesi 

muutokset. 
 
Talletetun numeron tietojen katselu 

 Etsi katsottava numero, valitse Valinnat ja sitten 
1. Tiedot. 

Kortin lähettäminen 

 Etsi lähetettävää kirjaus, valitse Valinnat ja sitten 3. 
Lähetä kortti. Voit muokata kortin tietoa, sitten paina 
Hyväksy. Valitse 1. Lähetä lähettääksesi sen 
viestinä tai voit valita 2. Tallenna luonnoksena 

tallettaaksesi sen luonnoksena. 
 
Puhelinluetteloon talletetun tiedon poistaminen 

 Valitse poistettava numero, valitse Valinnat, 8. 
Poista ja sitten Valitse. Paina Valitse uudelleen 

vahvistaaksesi poiston. 
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Kaikkien numeroiden poistaminen puhelimesta tai 
SIM-kortista 

 Valitse Valikko, Puhelinluettelo ja sitten 4. Poista 
kaikki 

 Valitse 1. Kaikki puhelimessa tai 2. Kaikki SIM:ssä 
ja paina Valitse nähdäksesi Poistatko kaikki? 

 Paina Hyväksy vahvistaaksesi. 

 
Kaikkien numeroiden kopiointi puhelimesta tai 
SIM-kortista 

 Valitse Valikko, Puhelinluettelo ja sitten 3. Kopioi 
kaikki 

 Valitse 1. SIM puhelimeen tai 2. Puhelin 
SIM-kortille. 

 Paina Valitse vahvistaaksesi kopioinnin. 
 

 
Puhelinluettelon numeron tallentaminen 
pikanäppäimeen (M1–M3) 

 Paina Alas avataksesi puhelinluettelon. 
 Paina Ylös tai Alas löytääksesi talletettavan 

numeron. 

 Valitse Valinnat ja sitten 7. Aseta pikanäppäimeksi. 

 Paina Valitse näyttääksesi M1, M2, M3. 
 Paina Ylös tai Alas valitaksesi talletettavan 
näppäimen. 

 

 Paina Valitse vahvistaaksesi syötön muistiin. 
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Pikanäppäimen numeron poistaminen (M1 – M3) 

 Paina Alas avataksesi puhelinluettelon. 

 Valitse Valinnat ja sitten 7. Aseta pikanäppäimeksi. 

 Paina Valitse näyttääksesi luettelon M1, M2, M3, 
Tyhjennä M1, Tyhjennä M2, Tyhjennä M3. 
Paina Ylös tai Alas valitaksesi tyhjennettävän 

näppäimen. 
 

 Paina Valitse vahvistaaksesi muistin tyhjennyksen. 
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Puheluloki 

 
Luettelo vastatuista puheluista, vastaamattomista 
puheluista ja soitetuista puheluista talletetaan 
Puhelulokiin. 
Jos puheluun ei ole vastattu, “1 Vastaamaton puhelu” näky 
näytössä kunnes painetaan Valitse (katsoaksesi) tai 
Peruuta (tyhjentääksesi). 

 
Puhelulokin numeroiden katselu 

 Valitse Valikko, sitten Alas mennäksesi 
Puhelulokiin ja sitten Valitse. 
Paina Ylös tai Alas mennäksesi 1. Vastaanotettu, 2. 
Valittu tai 3. Vastaamaton, sitten paina Valitse 

katsoaksesi tuon luettelon tai valitse 
4. Kesto nähdäksesi viimeisen puhelun keston, ja 

lähtevien ja saapuvien puheluiden kokonaiskestot. 
Tai: (valmiustilasta) 

 Paina vain Puhe nähdäksesi yhdistetyn luettelon 

vastatuista puheluista ( ), valituista puheluista ( ) 

ja vastaamattomista puheluista ( ). 
 
Huom: Avattuasi luettelon, paina Valinnat nähdäksesi: 

1 Tiedot – numeron yksityiskohtien katseluun 
2 Puhelu – valitaksesi numeron 
3 Muokkaa ja soita – muokataksesi 

puhelinnumeroa ja tehdäksesi puhelun 
4 Tallenna numero – tallettaaksesi sen 

puhelinluetteloon 
5 Viesti – lähettääksesi SMS:n sille 
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6 Poista – poistaaksesi tuon numeron 
7 Poista kaikki – poistaaksesi kaikki numerot. 

 

Tekstiviestit (SMS) 

 
Lähetä ja vastaanota tekstiviestejä. Nämä talletetaan 
puhelimen muistiin (enintään 100) tai SIM-kortille (SIM:stä 
riippuvainen, mutta enintään 100). 

Vastatut SMS:t talletetaan Saapuneet -lokeroon ja  
-ikoni ilmaisee uudet viestit, kunnes kaikki on luettu. 
 
SMS-valikon avaaminen 

 Paina Valikko ja valitse Viestit näyttääksesi: 
 1 Uusi viesti – kirjoittaaksesi uuden viestin 

2 Saapuneet – mennäksesi vastaanotettujen 

viestien lokeroosi 

3 Lähteneet – mennäksesi lähetettyjen viestien 

lokeroosi 

4 Luonnokset – mennäksesi luonnoslokeroosi 

5 Vastaaja – soittaaksesi puhepostilokeroon tai 

asettaaksesi puhepostinumeron 

6 Viestiasetukset – SMS-asetuksia varten 

7 Käytetty tila – nähdäksesi 

puhelimen/SIM-kortin SMS-tilan 

8 Poista kaikki – kaikkien viestien poistaminen. 
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Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen 

 Paina Valikko ja valitse Viestit, sitten 1. Uusi 
viesti, kuten edellä, näyttääksesi vilkkuvaa 

kohdistinta. 
 Kirjoita viestisi käyttämällä numero-/kirjainnäppäimiä. 

 Lähettääksesi, paina Hyväksy ja 1. Lähetä 

näyttääksesi vilkkuvaa kohdistinta. Syötä koko 
numero, mukaan lukien suuntanumero. 

__  Paina Hyväksy näyttääksesi SMS-lähetys... 
Huom: Tämä lähettää viestin tallentamatta sitä, mutta 

voit myös: 
 Tallenna luonnos – tallettaaksesi viesti 

luonnoslokeroon lähettämättä sitä. 
Huom: Etsiäksesi numeroa puhelinluettelosta voit 

myös painaa Haku ja valitse haluamasi 
numero. 

Huom: Jos viestin lähetys epäonnistuu, puhelin palaa 

kirjoitustilaan. 
 
Viestiesi lukeminen 

 Paina SMS näyttääksesi Saapuneet viestiluettelon 
ja käytä Ylös/Alas niiden selaamiseen. 

 Paina Valitse ja Ylös/Alas näyttääksesi koko tekstin 

ja viestin vastaanottoajan ja päivämäärän. 

 Paina Valinnat näyttääksesi: 
1. Poista – poista viesti Saapuneet -lokerosta 
2. Vastaa – vastaa viestin lähettäjälle 
3. Eteen – lähetä viesti muuhun numeroon 
4. Soita lähettäjälle – soita lähettäjälle 
5. Poimi nro – poimi puhelinnumero tallettaaksesi. 
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 Valitse haluttu optio, ja sitten seuraa valikkoja. 

 
Luonnoslokeron, Lähteneet -lokeron tai Käytetyn tilan 
tarkkailu 

 Paina Valikko, valitse Viestit, ja sitten seuraa 

valikkoja. 
Viestien poistaminen Saapuneet -lokerosta, Lähteneet 
-lokerosta tai Luonnoslokerosta 

 Valitse viesti Saapuneet -lokerosta, Lähteneet 
-lokerosta tai Luonnoslokerosta. 

 Paina Valinnat ja sitten Valitse 1. Poista. 

 Paina Hyväksy vahvistaaksesi poiston. 
 
Kaikkien viestien poistaminen 

 Paina Valikko, valitse Viestit sitten 8. Poista 
kaikki näyttääksesi 1. Poista kaikki 2. Poista 
saapuneet 3. Poista lähteneet tai 4. Poista 
luonnokset. 

 Valitse sopiva optio poistaaksesi halutut viestit. 

 Paina Hyväksy vahvistaaksesi poiston. 
 
SMS-viestikeskuksen asetusten vaihtaminen 

 Paina Valikko, valitse Viestit sitten 6. 
Viestiasetukset näyttääksesi 

1. Keskuksen nro. – SMS-palvelunumero 
2. Voimassaolo –SMS:n säilytysaika 
3. Raportti – halutessasi vaatia toimitusraportit 
4. Vastauspolku ** – käyttääksesi omaa 

vastauspolkua 
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5. Tallennusvälineet – valitse SMS-tallennusväline 
6. Lähetä ja tallenna – asetus mikäli talletat 

lähetetyt viestit Lähteneet -lokeroon. 

 Valitse haluttu optio, ja sitten seuraa valikkoja. 
Viestikeskus – simpukankuori-senioripuhelimesi 

lukee palvelunumeron SIM-kortilta. Jos se on 
vaihdettu vahingossa, sinun on saatava oikea 
numero ja ohjelmoitava se uudelleen. 

(** Nämä verkkopalveluominaisuudet eivät välttämättä 

ole käytettävissä.) 
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Asetukset 

 
Voit säätää erilaisia puhelimen asetuksia, ja myös 
palauttaa ne tehdasoletusarvoihin. 

 Paina Valikko, sitten paina Alas mennäksesi 
Asetuksiin näyttääksesi luettelon saatavilla olevista 

asetuksista. 
1. Puhelin 

1. Kieli – näytössä käytettävä kieli. 
2. Näyttö – taustavalo, päivämäärä/aika-näyttö. 
3. Turvallisuus – ennen käytön sallimista tarvitaan 

PIN-koodi ja voit vaihtaa nykyisen PIN1-koodisi 
uuteen (Huom: jotkin SIM-kortit eivät salli sen 
kytkemistä päältä). 

Varoitus: jos syötät väärän PIN-koodin kolme 
kertaa SIM-kortti lukittuu, ja sinun täytyy 
syöttää PUK-koodi tai ottaa yhteys 
operaattorisi, sen avaamiseksi ja uuden 
PIN-koodin asettamiseksi. 

 PIN- ja PUK-koodit tulevat SIM-korttisi mukana. 
4. Tehdasnollaus – oletusarvot puhelinasetuksia 

varten. Tämä vaatii salasanan. (Oletussalasana 
= 0000.) 

 
2. Kello 

1. Aika ja päivämäärä – päivämäärän ja ajan 

asettaminen. 
2. Päivämäärän muoto – (PP/KK/VV) tai (KK/PP/VV). 
3. Ajan muoto – 12 tuntia tai 24 tuntia. 
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3. Verkko – tarkista saatavuus operaattoriltasi. 
1. Koputus – paina Puhe vastataksesi 2. puheluun ja 

pannaksesi 1. pitoon 
2. Soitonsiirto – tulevien puheluiden eri siirtoehtojen 

asettaminen. 
3. Puhelunesto – puheluiden tekemisen ja 

vastaanottamisen rajoittaminen. 
Verkon valintatila – valitaksesi toisen verkon. 

 
4. Puhelu – tarkista saatavuus operaattoriltasi. 

1. Automaattinen uudelleenvalinta – automaattinen 

soittaminen 10 uudelleen valintaan asti. 
2. Vastaus kaikilla näppäimillä – puheluun vastataan 

jotain näppäintä painamalla. 
3. Vastaus luukku avaamalla – asetus, jolloin puheluun 

vastaaminen käynnistyy kantta avaamalla. 
4. Linjan valinta – valitse Linja 1 tai Linja 2 (jos 

saatavilla). 
 
5. Ääni 

Tarjoaa viisi erilaista profiilia puhelimen äänen nopeaan 
vaihtamiseen erilaisissa paikoissa. Profiilien nimiä ovat 
Standardi, Neuvottelu, Ulkoilma, Äänetön ja Oma, ja 

kukin äänilaji voidaan tehdä henkilökohtaiseksi antamaan 
erilainen soittoääni, SMS-merkkiääni, puhelun hälytys, 
soittoäänen voimakkuus, näppäinäänen voimakkuus, 
värinä ja hälytysääni. 
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Hälytys 

 
Voit asettaa kolme hälytystä hälyttämään vain kerran tai 
valittuina päivinä. Sen soidessa, paina Peruuta sen 
lopettamiseksi tai Torkku hälytyksen lykkäämiseksi vielä 

viidellä minuutilla. 
 
Hälytyksen asettaminen 

 Paina Valikko, sitten Alas mennäksesi 
Hälytykseen. 

 Paina Valitse, sitten valitse 1. Hälytys 1, 2. Hälytys 
2 tai 3. Hälytys 3. 

 Valitse Päällä tai Pois päältä – tämänhetkinen 
valinta on merkitty pisteellä. 

 Jos Päällä on valittuna, aseta aika ja sitten Valitse 
joko Kerran tai Viikoittain. 
Jos viikoittainen hälytys on valittuna, näyttöön 
tulee “Käytä soittonäppäintä päivän valintaan”. 
Käytä Puhe -näppäintä ottaaksesi käyttöön 
haluamasi hälytyksen viikonpäivän, sitten paina 
Valitse vahvistaaksesi. 

  -ikoni tulee näyttöön. 
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Hätäpainike 

 

 Valmiustilan aikana, paina ja pidä painettuna 
puhelimen tai langattoman SOS-rannekkeen 
SOS-näppäintä (valinnainen lisä, ei aina 
toimituksessa, se on riippuvainen puhelimen mallista) 
muutaman sekunnin käynnistääksesi hätäpuhelun. 
Puhelin tulee lähettämään hätä-SMS:n ohjelmoiduille 
hätänumeroille 1, 2 ja 3, ja se antaa hälytysääntä 
kaiuttimesta SMS:n lähettämisen aikana. 
Ääni hiljenee kun SMS:n lähettäminen on tehty. 
Sitten puhelin ottaa yhteyden ensin ohjelmoituun 
hätänumeroon SOS nro 1. Jos SOS nro 1 on varattu 
tai tavoittamaton tai ei vastaa 1 minuutin aikana, 
puhelin yrittää SOS nro 2:a ja sitten SOS nro 3:a. Jos 
puhelin vieläkään ei saa yhteyttä se toistaa 
puheluvaiheet 10 kertaa. 
Jos puheluun vastataan, puhelin ottaa käyttöön 
kaiutinpuhelimen keskustelutoiminnon. 
Jos yksikään SOS nro:sta 1/2/3 ei vastaa puheluun, 
puhelin vastaa automaattisesti kaiutinpuhelintilassa 1 
tunnin aikana tulevaan puheluun. 

Huom: Voit käyttää SOS -näppäintä vaikka näppäinlukko 

olisi käytössä. Jos kaikki SOS-numerot 1/2/3 ovat 
ohjelmoimatta, tätä näppäintä painettaessa puhelu 
yhdistyy suoraan 112:een. 
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SOS-näppäintoiminnon käyttöönotto / käytöstä poisto 

 Paina Valikko, sitten Alas mennäksesi Hätäpainike 
-valikkoon ja Valitse. 

 

 Valitse Aktivoi ja sitten Päällä tai Pois päältä – 

tämänhetkinen valinta on merkitty pisteellä. 
Kun Päällä, SOS-näppäintoiminto on aktivoitu. 
Kun Pois päältä, SOS-näppäimen painaminen ei 

vaikuta mitään. 
Puhelinluettelon numeron tallettaminen 
SOS-numeroksi 

Voit tallettaa jopa 3 hätänumeroa. 

 Paina Valikko, sitten Alas mennäksesi 
Hätäpainike -valikkoon ja Valitse. 

 Valitse 2. Hätänumero. 

 Valitse 1. Lisää. 

 Valitse 1. Hätänumero 1 tai 2. Hätänumero 2 tai 3. 
Hätänumero 3. 

 Paina Ylös tai Alas löytääksesi talletettavan 

numeron. 
 

 Paina Hyväksy tallettaaksesi valitun puhelinluettelon 

numeron SOS-numeroksi. 
Huom: Suosittelemme numeron tallettamista 

kansainvälisessä muodossa: 
”+maakoodi/suuntanumero/puhelimen numero”, joten 
tämä numero toimii myös verkkovierailujen aikana 
(esim. +4412345678 mieluummin kuin 12345678). 

 
SOS-numeron poistaminen 
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 Paina Valikko, sitten Alas mennäksesi Hätäpainike 
-valikkoon ja Valitse. 

 Valitse 2. Hätänumero. 

 Valitse 2. Poista. 

 Paina Ylös tai Alas valitaksesi numeron. 

 

 Paina Valitse ja sitten Kyllä vahvistaaksesi poiston. 

 
Uuden numeron lisääminen puhelinluetteloon 

Voit lisätä Puhelinluetteloon numeroita ollessasi 
Hätänumeron alivalikossa ja sitten tallettaa ne 

hätänumeroksi. 

 Valitse 3. Uusi puhelinluettelo. 

 Valitse 1. Tallenna SIM-kortille tai 2. Tallenna 

puhelimeen. 

 Syötä nimi ja numero ja tallenna. 
 

Numeron voidaan sitten lisätä SOS-numeroksi. 
 

Hätätekstin vaihtaminen 

Oletustekstiviesti on esiasennettuna puhelimeen, mutta se 
voidaan vaihtaa tarvittaessa, kun ollaan Hätänumeron 

alivalikossa. 

 Valitse 3. Hätäteksti sitten muokkaa ja tallenna viesti 

normaalina SMS-tekstiviestinä. 
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Työkalut 

 
Kalenterin katsominen 

 Paina Valikko, sitten Alas mennäksesi valikkoon 
Työkalut ja valitse 1. Kalenteri nähdäksesi 

tämänhetkisen kuukauden. 

 Paina vasenta toimintonäppäintä mennäksesi 

Siirry päivämäärään valitsemaan muun kuukauden 
tai paina Ylös/Alas. 

Laskimen käyttö 

 Paina Valikko, sitten Alas mennäksesi valikkoon 
Työkalut ja valitse 2. Laskin. 

 Syötä ensimmäinen numero ja paina Valinnat 
(Huom: paina Poista poistaaksesi viimeisen 
numeron tai # desimaalipilkkua varten) 

 Valitse 1. Lisää 2. Vähennä 3. Kerro 4. Jaa 5. +/- 
merkki 6. Neliöjuuri 7. Neliö 8. Kotimaiseen 
valuuttaan 9. Ulkomaiseen valuuttaan, 

matemaattisten perustoimintojen suorittamiseksi. 

 Syötä seuraava numero ja paina Valinnat, sitten 
Valitse 1. Laske tulos vastauksen laskemiseksi. 

Mittayksikkömuuntajan käyttö 

 Paina Valikko, Alas mennäksesi valikkoon 
Työkalut sitten Valitse 3. Arvo. 

 Valitse 1. Valuutta 2. Pinta-ala 3. Energia 4. Pituus 
5. Paino 6. Teho 7. Paine 8. Lämpötila 9. Aika 10. 
Nopeus 11. Tilavuus ja sitten paina Valitse. 

 Valitse 1. Lähtöyksikkö muunnettavan mittayksikön 

asettaminen. 
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 Valitse 2. Kohdeyksikkö halutun muunnetun 

mittayksikön asettaminen. 
(Huom: Valuutalle, aseta myös Valuuttakurssi). 

 Valitse 3. Muunna, sitten syötä numero, ja tulos tulee 

näyttöön automaattisesti. 

 

Lamppu 

Voit asettaa lampun valaisemaan jatkuvasti tai sammuttaa, 

jolloin se syttyy vain kun lampun näppäintä  puhelimen 
sivulla painetaan. 
 
Lampun sytyttäminen loistamaan jatkuvasti 

 Paina Valikko 

 Vieritä Ylös/Alas mennäksesi valikkoon 
Taskulamppu. 

 Paina Valitse 

 Paina Ylös/Alas valitaksesi 1. Päällä tai 2. Pois 

päältä. 

 Paina Valitse vahvistaaksesi. 

 Paina Takaisin palataksesi. 
 

Voit painaa suoraan ja pitää painettuna lampun näppäintä 

 lampun sytyttämiseksi. 
 

Varoitus! Lamppu käyttää hyvin kirkasta LEDiä. 
Älä suuntaa sitä suoraan silmiin, tai katso optisilla 
kojeilla. 
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FM-radio 

 
FM-radion käyttö 
 
Huom: Kuulokkeet täytyy yhdistää puhelimeen ennen 

radion käyttöä, ja radio kuuluu kuulokkeista. 

 Paina Valikko, sitten Ylös/Alas mennäksesi 
FM-radioon. 

 Paina Valitse nähdäksesi tämänhetkisen taajuus- ja 

äänenvoimakkuusasetuksen. 

 Paina vasenta toimintonäppäintä nähdäksesi: 
1. Autom. haku – automaattinen kanavan haku 
2. Kanavaluettelo – nähdäksesi luettelon 15 

talletusta kanavasta (Paina Vaihtoehdot ja sitten 
Soita tai Poista kanava) 

3. Kanavan tallennus – tallettaaksesi 

tämänhetkisen kanavan. 
4. Soita/lopeta – soittaaksesi/sammuttaaksesi 

radion. 

 Paina Ylös/Alas sitten Valitse tai paina vain 

kyseisen toiminnon numeronäppäintä. 
 
Radiota kuunneltaessa: 
→ Paina Ylös/Alas-näppäintä äänenvoimakkuuden 

säätämiseksi. 
→ Paina 6-näppäintä mennäksesi seuraavalle talletetulle 

kanavalle. 
→ Paina 4-näppäintä mennäksesi edelliselle talletetulle 

kanavalle. 
→ Paina 5-näppäintä soittaaksesi/lopettaaksesi. 



 
33 

→ Paina *-näppäintä pienentääksesi taajuutta 0,1 MHz:llä. 
→ Paina #-näppäintä suurentaaksesi taajuutta 0,1 MHz:llä. 

 
 

Terveydenhoito (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen) 

 
Huomaa: Seuraavat ominaisuudet 

paitsi"Annosmuistutus", 
ovat lisäominaisuuksia, 
joihin tarvitset lisävarusteita. 
Terveydenhoito valikosta kohta 7 asettaa numeron, 

johon tekstiviesti lähetetään. 
Kohdat 8 ja 9 eivät ole vielä käytettävissä. 

 
Verenpainemittari (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen) 

Voit mitata verenpainetta, pulssia ja katsoa historiaa 
(katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta). 
Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja 
tallettaa tulokset. 
Mittauksen jälkeen: 

 Paina Valinnat sitten valitse Syytyyppi. 

 Paina Tallenna / Lähetä / Lähetä ja tallenna 

tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja 
tallettaaksesi tulokset. 

 
Korvakuumemittari (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen) 

Voit mitata korvan lämpötilan ja katsoa historiaa (katso 
yksittäisen tuotteen käyttöohjetta). 
Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja 
tallettaa tulokset. 
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Mittauksen jälkeen: 

 Paina Valinnat sitten valitse Syytyyppi. 

 Paina Tallenna / Lähetä / Lähetä ja tallenna 

tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja 
tallettaaksesi tulokset. 
 
Verensokerimittari (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen) 

Voit mitata verensokerin ja katsoa historiaa (katso 
yksittäisen tuotteen käyttöohjetta). 
Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja 
tallettaa tulokset. 
Mittauksen jälkeen: 

 Paina Valinnat sitten valitse Syytyyppi. 

 Paina Tallenna / Lähetä / Lähetä ja tallenna 

tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja 
tallettaaksesi tulokset. 
 
Pulssin oksimetri (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen) 

Voit mitata veren happea ja pulssia ja katsoa historiaa 
(katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta). 
Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja 
tallettaa tulokset. 
Mittauksen jälkeen: 

 Paina Valinnat sitten valitse Syytyyppi. 

 Paina Tallenna / Lähetä / Lähetä ja tallenna 

tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja 
tallettaaksesi tulokset. 
 
Sydänkäyrä (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen) 

Voit nähdä pulssin ja katsoa historiaa 
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(katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta). 
Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja 
tallettaa tulokset. 
Mittauksen jälkeen: 

 Paina Valinnat sitten valitse Syytyyppi. 

 Paina Tallenna / Lähetä / Lähetä ja tallenna 

tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja 
tallettaaksesi tulokset. 
 
Askelmittari (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen) 

Voit mitata askelmäärän ja katsoa historiaa 
(katso yksittäisen tuotteen käyttöohjetta). 
Mittauksen jälkeen, voit tallettaa, lähettää tai lähettää ja 
tallettaa tulokset. 
Mittauksen jälkeen: 

 Paina Valinnat sitten valitse Syytyyppi. 

 Paina Tallenna / Lähetä / Lähetä ja tallenna 

tallettaaksesi, lähettääksesi tai lähettääksesi ja 
tallettaaksesi tulokset. 
 
Lääkemuistutus 

Voit käynnistää tai sammuttaa muistutuksen, asettaa 
päivittäisen muistutuksen määrän, asettaa muistutuksen 
ajan, asettaa muistutuksen päivät, ja muuttaa nimeä. 
Muistutusajan saapuessa, puhelimen merkkivalo vilkkuu ja 
kuuluu lyhyt ääni. 
 

 Paina Valikko, sitten Ylös/Alas mennäksesi 
Terveydenhoito -valikkoon. 

 Paina Ylös/Alas valitaksesi Lääkemuistutuksen. 
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 Sitten valitse muistutus. 

 Valitse montako kertaa päivässä (3 kertaa, 4 kertaa 
tai N kertaa) tai sulje muistutus tai katso 
muistutuksen tilaa ja asetussisältöä. 

 Jos valitset “3 kertaa päivässä” syötä 3 
lääkkeenottoaika. Jos valitset “4 kertaa päivässä” 
syötä 4 lääkkeenottoaika. Jos valitset “N kertaa 
päivässä” syötä päivittäisen lääkkeenoton kertojen 

määrä sitten syötä aika. 

 Valitse päivien lukumäärä muistuttamista varten. 

 Jos haluat vaihtaa nimeä, syötä uusi nimi. 

 Paina Valitse toiminnon lopettamiseksi. 

 
* (Lääkemuistutuksen lukumäärä suurenee tai pienenee 

yksityisten mallien mukaisesti.) 
 
 
 

Käyttäjäasetukset (Lisä ominaisuus vaatii lisä tarvikkeen) 
Käyttäjän valitseminen tai käyttäjätiedon asettaminen tai 
kaikkien käyttäjätietojen poistaminen. 
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Vianetsintä 

 

Näyttöön tulee “Puhelu 
epäonnistui“ 

Tarkista, että valittu numero on oikein, suuntanumero mukaan 
lukien. 

SIM-kortti on paikalla – 
vain hätäpuhelu toimii 

Jotkin SIM-kortit ovat ohuempia kuin toiset. Paina kevyesti 
SIM-kortin pidintä varmistaaksesi, että kunnon kosketus 
syntyy. 

Puhelimen näyttö on 
tyhjä (näyttö 
sammunut) 

Puhelin on energiansäästötilassa ja näyttö on sammunut 
(Huom: voit yhä vastaanottaa puheluita). Paina jotain 
näppäintä ja näyttö kytkeytyy toimintaan.  

Puhelin on sammutettu. Paina Lopeta puhelu -näppäintä 3 
sekuntia käynnistääksesi sen uudelleen. 

Soittaminen ulkomailla Jos olet poissa verkko-operaattorisi ulottuvilta, puhelimesi voi 
kytkeytyä toiseen GSM-verkkoon.  

 Ota yhteys verkko-operaattoriisi saadaksesi tietoa puhelimen 
käytöstä ulkomailla syntyvistä kustannuksista. 

Voidaanko hätäpuhelu 
tehdä ilman signaalia 
tai luottoa? 

Et voi tehdä puhelua jos puhelin ei ole kuuluvuusalueella. 

Jos näytössäsi lukee ”Rajoitettu palvelu” tai ”Hätä”, puhelin ei 
voi vastaanottaa signaalia verkostasi tai luottorajasi on 
ylittynyt, joten voit soittaa vain hätänumeroon (112). 

Voit soittaa hätänumeroon jos puhelimellasi ei ole luottoa. 

Miten vastaanottoa 
voidaan parantaa? 

Jos signaali on heikko, kokeile muuta sijaintikohtaa 
tehdäksesi tai jatkaaksesi puhelua, esim. sisätiloissa 
siirtymällä ikkunaa kohti. Vastaanotto on usein huonoa 
hisseissä, tunneleissa, metrossa ja pysäköintitaloissa. 

Mikä on 
SMS-palvelukeskukse
n numero? 

Operaattori on tavallisesti tallettanut lyhytviestipalvelun 
numeron SIM-kortille eikä sitä tarvitse syöttää tai vaihtaa. 

Milloin minulle alkaa 
tulla puhelumaksuja? 

Maksut alkavat kun puhelu yhdistetään henkilölle tai 
vastauslaitteeseen. SMS:n kirjoittamisesta tai vastaanotosta 
ei tule kuluja (vaan SMS:n lähettämisestä), eikä yhtään 
käytettäessä puhelimen ominaisuuksia, esim. herätyskellona. 

Onnistuiko 
SMS-viestini 
lähettäminen? 

Jos viestisi on SMS-lähtölokerossa niin lähettäminen onnistui 
tai voit saada tietoa kun SMS on toimitettu perille – ota yhteys 
operaattoriisi yksityiskohtien saamiseksi. 
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Takuu ja huoltotietoa 

 
BBM820 GSM simpukankuori-senioripuhelimen takuuaika on 12 
kuukautta ostokuitin päivämäärästä lukien, mutta se ei kata vikoja 
ja virheitä, joita ovat aiheuttaneet onnettomuudet, väärinkäyttö, 
tavanomainen kuluminen, laiminlyönti, salama, laitteen 
peukalointi tai muun kuin hyväksytyn edustajan suorittama säätö- 
tai korjaustoimenpide. 

 
Säilytä ostotositteesi (tämä on myös takuutodistuksesi). 
Sinun pitäisi säilyttää myös alkuperäinen pakkaus. 

 
Epätodennäköisessä tapauksessa, jolloin 
simpukankuori-senioripuhelin on palautettava 
huoltokeskukseemme takuukorjausta varten, voidaan soveltaa 
käsittelymaksua. 

 
Laitteen takuuajan voimassa ollen 
1. Pakkaa simpukankuori-senioripuhelin alkuperäiseen 

pakkaukseen. Muista lisätä laturi mukaan. 
2. Palauta laite liikkeeseen, josta sen ostit, varmistaen, että 

ostotosite on mukana. 
 
Kun takuuaika on ohi 
1. Noudata vaihetta 1 kuten takuuaikaisen korjauksen 

tapauksessa. Sitten… 
2. Soita tukilinjallesi kysyäksesi korjauslaskun suuruutta ja 

minne se lähetetään korjattavaksi. 
3. Varmistu, että laitat mukaan nimesi ja osoitteesi, sekin tai 

postimaksumääräyksen korjauslaskua varten, ja lyhyen 
kuvauksen simpukankuori-senioripuhelimen viasta. 

4. Lähetä simpukankuori-senioripuhelimesi annettuun 
osoitteeseen. 
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Tämä ei vaikuta laissa säädettyihin oikeuksiisi. 

Akun tiedot 

 
Ladattava akku vaatii muutamia lataus- ja purkausjaksoja 
saavuttaakseen täydellisen tehonsa! Kun käyttöaika jää 
huomattavasti normaalia lyhyemmäksi on aika ostaa uusi akku. 
Käytä vain akkuja ja laturia ja irrota laturi kun sitä ei käytetä. Älä 
jätä akkua kiinni laturiin yli 24 tunniksi – ylilataaminen voi lyhentää 
akun ikää. Ladatun akun jäädessä käyttämättä se purkautuu 
itsestään ajan myötä. 
Äärilämpötilat vaikuttavat akun lataamiseen – yritä pitää akku 
lämpötilassa 15–25 °C. 
Käytä akkua vain sille määrättyyn tarkoitukseen. 
Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua. 
Pidä metalliesineet poissa akun navoista, koska oikosulku voi 
vahingoittaa akkua tai siihen liitettyä laitetta. 
Poista akut käytöstä toimittamalla ne paikalliseen 
kierrätyskeskukseen tai paristonkeräyslaatikkoon, eikä 
talousjätteisiin tai polttouuniin. 

 

Lisätietoa turvallisuudesta 

 
Käyttöympäristö 
Noudata voimassa olevia paikallisia määräyksiä ja sammuta aina 
puhelimesi kun sen käyttäminen on kielletty, tai kun se voi 
aiheuttaa häiriötä tai vaaraa, esim. ajaessanne, lentokoneessa, 
bensiiniasemalla, sairaalassa tai muussa paikassa, jossa on 
varoitusmerkit. 
 
Sydämentahdistimet 
Sydämentahdistimen valmistajat suosittelevat puhelimen 
pitämistä ainakin 20 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta 
mahdollisen häiriön välttämiseksi tahdistimelle. Nämä suositukset 
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ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Research -ohjelman 
riippumattomien tutkimustulosten ja suositusten kanssa. 
Jos käytät sydämentahdistinta, älä kanna puhelinta rintataskussa, 
käytä tahdistimeen nähden vastakkaisella puolella olevaa korvaa 
ja jos epäilet syntyvää häiriötä sammuta puhelin välittömästi. 
 

Kuulokojeet 
Matkapuhelimet voivat häiritä joitakin kuulokojeita. Havaitessasi 
häiriöitä ota yhteys kuulokojemyyjään. 

 
Muita lääkintälaitteita 
Mikä tahansa radiolähettimet, matkapuhelimet mukaan lukien, 
voivat häiritä riittämättömästi suojattuja lääkintälaitteita. Kysy 
lääkäriltä tai lääkintälaitteen toimittajalta tarkistaaksesi, että se on 
suojattu riittävästi ulkopuolista radiolähetinsäteilyä vastaan. 

 
Laitteen sijoittaminen 
Älä sijoita puhelinta autossa turvatyynyn yläpuolelle tai sen 
täyttymisalueelle. 
Puhelimen osat ovat magneettisia ja voivat vetää puoleensa pieniä 
esineitä, joten tarkista ettei ole teräviä esineitä erityisesti 
kuulokekannen luona. 
Älä sijoita luottokortteja tai muita magneettitallenteita puhelimen 
lähelle, koska niihin tallennettu tieto voi pyyhkiytyä pois. 

 
Hätäpuhelut 
Kaikki matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja eikä kuuluvuutta 
voida varmistaa kaikissa paikoissa, joten älä koskaan luota 
pelkästään matkapuhelimeesi tärkeissä yhteyksissä (esim. 
lääkärinhoitoa vaativissa tilanneissa). 
Hätäpuheluita ei voida mahdollisesti tehdä kaikissa 
matkapuhelinverkoissa tai kun tietyt verkkopalvelut ja/tai 
puhelinominaisuudet ovat käytössä 
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Sinun on lopetettava näiden ominaisuuksien käyttö ennen kuin 
hätäpuhelu on mahdollinen. 
Katso tätä opasta ja kysy verkko-operaattorilta. 
 
Hätäpuhelun tekeminen 
Varmistu, että puhelin on käynnistetty, valmiustilassa ja 
kuuluvuusalueella. Tietyt verkot vaativat voimassa olevan 
SIM-kortin asentamista puhelimeen. 
Soita hätänumeroon ja paina Puhe. 
Hätänumeroon soitettaessa, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot 
mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi voi olla 
ainoa yhteysväline onnettomuuspaikalla – älä katkaise puhelua 
ennen kuin siihen on saatu lupa. 

 
 

Yhtiömme suorittaa jatkuvaa tuotekehittelyä, ja varaa 
oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ja toimintoihin 
ilman ilmoitusta. 

 

 

 

 

 

 

Sähkölaitteita tai niiden osia ei saa 
hävittää talousjätteen mukana. Tämä 
laite pitäisi toimittaa paikalliseen 
kierrätyskeskukseen käsiteltäväksi. 
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 

 
 
 

 
 


