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Aloitus  
1. Perustoiminnot käden ulottuvilla 

 Nimitys  
 

Toiminto  
 

1 Äänenvoimakkuuden  
näppäimet  

 

Paina äänenvoimakkuuden 
muuttamiseen ja saapuvan 
puhelun äänettömälle 
kytkemiseen.  

 
2 Latauspistoke/USB Port  

 
Yhdistä USB -johto.  

 
3 Kaiutin 

 
Kuuntele puheluita.  
 

4 Etukamera. 
 

Kuvaamiseen.  
 

 Valikkonäppäin  
 

Paina lisävalikon avaus   
 



 

2 

 

 

 
                                                                                   

5 

Paluu-näppäin  
 

Paina etusivulle paluu 
 

Takaisin-näppäin  

 
Paina edelliseen valikkoon paluu 

 
Pikahakunäppäin  
 

Avaa Googlen hakumoottori.  
 

6 Kuulokkeiden pistoke  
 

Yhdistä kuulokkeet.  
 

7 Virtanäppäin  
 

Paina puhelimen päälle tai päältä 
pois kytkemiseen.  
 

8 Takakamera. 
 

Kuvaamiseen.  
 

9 Salama  

 
Lisävalo kuvauksissa. 
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Insmat Rock  V20  suomenkielinen käyttöohje    

 

Lue käyttöohjeet huolellisesti ,  käyttöohjeessa on huomioita ja varoituksia joita 

noudattamalla vältät turhat yllätykset laitteen toiminnassa ja operaattorisi   

veloitus pysyy sopimuksenne mukaisena.  

Insmat Rock V20 puhelimen valikot  toimivati pääosin kosketuspaneelin kautta. 

Puhelimessa on myös  Lisävalikko ( kuva nro5 ) ja pikavalikko joka avautuu 

koskettamalla kosketuspaneelin yläosaa ja samalla vetämällä näytön alareunaa 

kohden. Puhelimen valikossa on palveluita joita ei ole tuettu suomessa. 

Puhelimen asetuksissa on kohtia jotka saattavat edellyttävää operaattorin 

asetuksia , tiedustele  niitä operaattoriltasi ja aseta ne saamiesi ohjeiden 

mukaisesti. Jos viestit eivät toimi tarkista operaattoriltasi tai internetistä oikeat 

asetukset  käyttääksesi  viesti  palvelua.   

Insmat RcokV20  on suunniteltu käyttöön jossa puhelin altistuu lyhytaikaisesti kosteudelle ja pölylle. 

Tuote on IP68 luokitettu. 

Varmista että SIM-kortti on tarkoitettu älypuhelin käyttöön ja kortin palvelut tukevat haluttuja ohjelmia 

/sovelluksia. Käänny operaattorisi puoleen mikäli epäilet että laiteen toimimattomuus tai hitaus voi johtua 

iältään vanhasta tai puhelimeen sopimattomasta SIM –kortista. 

Tallenna puhelimen tiedot  säännöllisesti muistikortille tai muihin saatavilla oleviin 

tallennuspalveluihin tai järjestelmiin .Puhelin voi saavuttaa  virhetilan jossa tiedostot /tiedot voivat kadota 

tai vaurioitua . Puhelimen valmistaja /maahantuoja ei vastaa kadonneista tai vioittuneista tiedostoista tai 

sovelluksista.  Huollon yhteydessä tehtävä ohjelmistopäivitys kadottaa laitteessa olevat tiedostot kuten 

valokuvat , pelit , yhteystiedot ja kalenterimerkinnät. 

Myyntipakkauksessa olevien tuotteiden takuuajat. Puhelimen rajoitettu takuuaika on 

2vuotta (24kk) ostopäivästä lähtien.  Akku ja verkkolaite takuuaika on 6 kk.  Takuun voimassaolo tulee 

osoittaa ostokuitilla tai muutoin luotettavalla tavalla. 

Kuuma ja kylmä . Älä jätä puhelinta voimakkaaseen auringon paisteeseen tai kuumaan tilaan. 

Puhelimen rakennemateriaali on muovia / kumia materiaalit  voivat vaurioitua voimakkaasta 

lämpövaikutuksesta Kosketuspaneelin toiminta hidastuu kylmissä olosuhteissa. Vältä laitteen käyttöä  

pitkäaikaisesti kylmissä olosuhteissa ( -20 C ).  Akun kuormituskestävyys heikkenee huomattavasti kylmissä 

olosuhteissa. Lataa akku aina lämpimissä tiloissa. Ulkona kylmässä pyri säilyttämään puhelin lähellä kehoasi 

joka lämmittää puhelinta.   
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Etäisyys tunnistin on laitteen kuulokkeen vasemmalla puolella . Pidä kyseinen alue puhtaana jotta 

puhelin ei mene vikatilaan koska tunnistin ei toimi oikein lasin ollessa likainen. Pidä kuulokkeen ja 

latauspistokkeen suojakumit huolellisesti suljettuna jos käyttöympäristö on kostea/märkä tai altis  

voimakkaalle pölylle . 

Puhelimen mikrofoni on kosketuspaneelin alareunana alapuolella olevan reiän takana. Varmista että 

kyseinen reikä pysyy puhtaana eikä sinne joudu likaa esim. pieniä kiviä.  Älä puhdista reikää minkäänlaisella 

työkalulla . Puhalla reikä kevyesti puhtaaksi jos sinne on joutunut likaa. Kuoressa on kalvo joka toimii 

vesitiivistyksenä . Huomio että  kalvo voi vaurioitua helposti jos puhdistus suoritetaan varomattomasti. 

Pyri pitämään puhelimen mikrofoni lähellä  suuta puhuessasi puhelimeen . Vesitiivis kalvo rajaa 

voimakkaasti mikrofonin herkkyyttä  sivusuunnan äänille . Vastapuolen vaimenee voimakkaasti kun etäisyys 

puheeseen kasvaa. 

Datayhteys/internet  Suositellaan käytettäväksi SIM-korttipaikka 1 (WCDMA) joka on 3G paikka . 

Yhteyden nopeuteen vaikuttaa kuuluvuusalue, valittu operaattori ja puhelimen hetkellinen 

muistikapasiteetin  kyky käsitellä tiedostoa. Varmista että asetus valikossa on valittuna ” mobiiliverkon 

tiedonsiirto otettu käyttöön”. Yleisimpien operaattoreiden asetukset on valmiiksi tallenettu laitteesseen. 

Uuden APN luonti: Asetukset>lisää>mobiiliverkot>kortti 1 tai 2>tukiasemien nimet>menu näppäin 

vasemmassa alakulmassa>uusi APN. 

Muista tallentaa uusi APN ( menu näppäin vasemmassa alakulmassa) -> tallenna. 

Navigointi tilassa puhelin käyttää GPS paikannusta ja internet yhteyttä karttojen lataamiseen . Huomioi 

operaattorisi saattaa veloittaa ko. palveluista erikseen  ,  erityisesti roaming tilanteessa ulkomailla veloitus 

voi olla huomattava .  Laite ei varoita erikseen veloituksen määrästä tai veloitusperusteen muutoksista. 

Selvitä operaattoriltasi veloitusperusteet  liikkuessasi roaming alueiden välillä. Varmista akun riittävä varaus 

ennen tiedostojen lataamista , tiedosto voi vaurioitua jos laite sammuu kesken datasiirron.   

Tiedostot ja niiden lataaminen  Puhelimen muisti on rajallinen ja suositellaan käytettäväksi 

muistikorttia sovellusten ja tiedostojen tallennukseen. ( valokuvat, pelit, kartat jne.) Voit seurata muistin 

tilaa valikosta asetukset > tallentaminen . Huomio myös RAM muistin tila vapaata tilaa suositellaan 

vähintään  50 Mt .  Mikäli vapaata muistia ei ole riittävästi sovellukset ovat hitaita tai laite sammuu ja/ tai 

jumiutuu . Muistin tila seuranta valikossa :   asetukset>sovellukset>hallinnoi sovelluksia>näytön 

yläreunassa > käytössä > silloin alareunassa teksti RAM ,  vasemmalla on varattu ja oikealla vapaa muisti. 

Virus ja haittaohjelmat Varmista ennen sovellusten lataamista ja sivustoilla vierailua että ne ovat 

luotettuja ja eivät sisällä viruksia ja/tai haittaohjelmia.   Laitteen käyttöön  ei ole valmistajan toimesta 

asennettu virustorjunta ohjelmia .  Virustorjunta ohjelmia ladattaessa tulee varmistaa että ne soveltuvat 

käytettäväksi Anroid käyttöjärjestelmässä ja tukevat laitteen järjestelmä päivitystä. 
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Virrankulutus ja akunkesto  Akun toimintaan vaikuttaa moni asia käytettäessä puhelinta.  Säilytä 

puhelin lämpimässä tilassa ja lataa puhelin mahdollisuuksien mukaan täyteen. Ensimmäisellä kerralla lataa 

akku täyteen. Useiden sovellusten yhtäaikainen käyttö kuluttaa akun varausta nopeasti.  Esim.  Datasiirto ja 

bluetooth  aktiivisena yhtä aikaa kuluttavat akkua maximaalisesti.  Sammuta sovellukset kun ne eivät ole 

käytössä.  Sammuta ja käynnistä puhelin muutaman kerran viikossa  jotta käyttöjärjestelmän vikasietotila 

päivittyy.  Pitkään toiminnassa ollut matkapuhelin saattaa  toimia virheellisesti kun järjestelmä ei ole 

päivittynyt.  Käynnistäessäsi puhelinta varmista että akun varaustila on riittävä puhelimen käynnistykseen. 

Jos epäilet akun varaustilan olevan liian alhainen , asenna puhelin latauslaitteeseen. 

 

 Kosketuspaneeli  toimii parhaiten paljaalla sormella , vältä märkää tai kosteaa kosketusta.  Älä käytä 

mitään työkalua tai terävää esinettä käyttäessäsi kosketuspaneelia.  Älä säilytä puhelinta suojaamattomana 

lähellä esineitä jotka voivat naarmuttaa lasipintaa kuten laukussa irrallaan olevat avaimet. Lasipinnan 

naarmuuntuessa saattaa kosketuspaneelin toiminta vaikeutua. Puhdista lasi rasvasta ja liasta kevyesti  

pehmeällä anti-staattisella  liinalla . Älä käytä mitään liuottimia/ kemikalioita  lasin tai puhelimen  muuhun 

puhdistukseen. 

Kosketuspaneeli on normaalia kulutusta kestävämpää materiaalia. Säilytä ja käytä puhelinta siten että 

siihen ei kohdistu terävää iskua , voimakasta painallusta tai vääntöä.  Kosketuspaneeli voi rikkoontua 

mekaanisesti ja aiheuttaa toimimattomuutta.  Älä yritä itse korjata takuunalaista puhelinta,  ota yhteyttä 

myyjään ja toimita puhelin valtuutettuun huoltoon. 

Lisätarvikkeet  laitteen mukana toimitetaan verkkolaturi ja USB kaapeli  jolla voit yhdistää puhelimen 

tietokoneeseesi. Voit siirtää tällä kytkennällä tiedostoja tietokoneellesi.  Älä käytä   viallisia tai 

hyväksymättömiä lisätarvikkeita  puhelimen  kanssa.  Viallinen lisälaite voi vaurioittaa puhelinta tai sen osia. 

Turvallisuus   Puhelinta käytettäessä on huomioitava että puhelin saattaa vaikuttaa elektronisten 

laitteiden toimintaan puhelimen ollessa niiden läheisyydessä. Noudata aina käyttöympäristölle annettuja 

ohjeita puhelimen käytöstä kuten sairaalat , tehdaslaitokset  ja  kulkuvälineet . Älä anna puhelinta lasten 

leikkikaluksi tai muutoin käyttöohjeiden vastaiseen käyttöön. Mikäli puhelimeen tulee mekaanisia vaurioita 

kuten lasirikko , toimita puhelin huoltoon  myyjän ohjeiden mukaisesti. Älä korjaa puhelinta itse ,  

asiantuntematon korjaus voi aiheuttaa takuun päättymisen takkuajan ollessa voimassa. 

Akun asennus ja poistaminen 

Akkutilan kansi on kiinnitettynä laitteen takarunkoon kahdella ruuvilla . Avaa ruuvit ja poista akkukansi . 

Akkukannen alareunassa on kaksi ohjainta jotka asetetaan huolellisesti rungossa oleviin uriin,  paina kannen 

yläreuna kevyesti kiinni ja kierrä ruuvit  kevyesti sormivoimalla kiinni. Kun kierre on pohjassa kiristä ruuveja 

vielä puolikierrosta jolloin kannen vesitiiviys on  varmistettu. Älä kierrä ruuveja voimakkaasti liian tiukkaan 

kierto voi vaurioittaa laitteen runkoa.  
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Akun lataaminen 

Myyntipakkauksen akku on ladattu osittain. Ensimmäisellä latauskerralla  lataa akku täyteen . 

Myyntipakkauksen akku on 2500mah Li-ion akku .  Puheaika  n 7.5h  ja valmius- aika n. 150h. Annetut ajat 

ovat arvioita normaaleissa olosuhteissa. 

Kiinnittäessäsi latauslaitteen puhelimeen varmista että liitin menee oikein päin jotta liitinosa ei vaurioidu. 

 SIM/USM –kortin asentaminen 

Asenna SIM-kortti siten että kortin metallinen pinta on alaspäin ja leikattu kulma työntösuunnassa edellä, 

rungossa olevan kuvan mukaisesti .  Jos käytät   mikrosim kehystä varmista että SIM kortti ei irtoa 

kehyksestä , kortti tai laitteen kortin-lukija voivat vaurioitua. Mikäli SIM-kortti ei aktivoidu  tulee näyttöön 

ilmoitus tai puhelin ei kytkeydy operaattorin verkkoon , silloin ei  näytön ylälaidan verkko tunnukset tule 

näkyville.   

Puhelimen päälle ja pois kytkeminen (painike 7) 

Paina painiketta yli 3 sekuntia ja odota että näyttöön tulee työpöytä ja kosketuspaneelin lukitus pallo .  

Siirrä palloa kevyesti sormella painamalla  oikealle jolloin kosketuspaneeli aktivoituu .  Kun SIM –kortti/t on 

asetettu paikoilleen aktivoituu PIN kysely Anna laitteen hakea operaattori verkkoja kunnes näytön 

yläreunaan  tulee signaalivoimakkuuden ja operaattori tunnus. Puhelimen pois päältä kytkentä ,paina yli 3 

sekuntia painiketta 7  kunnes näyttöön tulee valikko.  puhelimen asetukset : katkaise virta >   kosketa  

tekstiä sammuttaaksesi puhelimen. Reboot >  kosketa tätä ja puhelin käynnistää käyttöjärjestelmän 

uudelleen. Tämä toiminne on    hyödyllinen jos puhelin on hidas tai toimii muuten poikkeavasti. Toiminteen 

aikana voi kadota tietoja Varmista puhelimen tiedot ennen tätä toiminnetta .   Lentokonetila > Kosketa 

tekstiä on/off (  puhelin ei kytkeydy verkkoon ja puhe/ data toiminne ei ole mahdollinen)  Valikon 

alareunassa  on soittoäänen mykistys  vasemmalla ja aktivointi oikealla. Keskellä on painike jolla voit lukita   

näytön vaaka tai pystyasentoon , kun kosketat ikonia muuttuu lukitus pois tai päälle. Nämä ikonit näkyvät   

myös  näytön yläreunan vaakapalkissa työpöydällä. 

SD – kortin asennus            

Korttipaikan metallinen liukukansi avautuu työntämällä laitteen yläreunaa kohden ja nostamalla sen jälkeen 

ylös .  Aseta muistikortti pesään huolella siten että metalliliuska osuvat  korttipesän 

kosketusliuskoihin.Paina sitten metallikansi alas ja liuta puhelimen alareunaa kohden jolloin kansi lukkiutuu 

paikalleen. Älä paina voimalla metallikantta , sen tulee asettua kevyesti painamalla. Varmista että 

muistikortilla ei ole tiedostoja joita Anroid-järjestelmä ei pysty lukemaan. Puhelin voi mennä virhetilaan jos 

muistikortin tiedostot eivät  ole tuettu Anroid järjestelmässä. 

Puhelimen työpöytä ja käyttöjärjestelmä   Kosketuspaneeli toiminteet aktivoituvat 

koskettamalla .  Ikonin väri vaihtuu tai tekstin jälkeen tulee merkintä aktivoinnista. Puhelimen  

ensimmäisen päälle kytkennän yhteydessä  tulee esille Google sovellusten valikko . Jos Sinulla on  Gooqle   
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sähköposti pääset  sähköpostitilin tunnuksilla aktivoimaan Gooqle palvelut . Jos Sinulla ei ole tiliä voit luoda 

tilin tässä alkutilanteessa. Noudata näytön ohjeita.  Kaikki Googlen palvelut ja toiminteet ovat  riippuvaisia  

Googlen tarjonnasta ja sisällöstä . Ota yhteyttä ongelmatilanteessa Google palveluun . Huomioi  että 

puhelimen data siirto on aktivoitu onnistuaksesi aktivoimaan Google palvelut.  Voit ohittaa alkuvalikon 

Googlen osalta ja palata siihen myöhemmin. Kun tili on aktivoitu voit synkronoida tilisi valikosta   asetukset  

> tilit ja synkronointi >  näytön yläreunassa liutus-palkki päälle /pois .  Kosketa tilin tunnusta ja synkronointi 

tapahtuu tilisi kanssa. Synkronointi voi kestää useita minuutteja . älä aktivoi muita sovelluksia saman 

aikaisesti jotta laitteen muistin käyttö ei ylity synkronoinnin aikana. Laitteen työpöytä koostuu yläpalkista 

jossa on näkyvillä operaattorin kentän voimakkuus, dataverkon tila,  lukitus tilat, akun varaustila, kello, 

viesti tunnus, bluetooth tila .  Voit avata tämän  pikavalikon pitämällä sormea yläpalkin päällä ja vetämällä 

näytönpintaa alaspäin.  

Työpöytä pimenee automaattisesti kun painat  lyhyesti virtapainiketta (nro7) , valo syttyy uudelleen 

painamalla virtapainikkeesta lyhyesti. Näytölle tulee lukituspallo jota liu’uttamalla sivulle   vapautuu  

kosketuspaneeli käyttöösi.  Kosketa työpöydällä pyöreää ikonia   jossa pisteitä sisällä, tästä aukeaa lisää 

ikoneja eri sovelluksiin  . Kosketuspaneelin lukitus vaihtoehtoja >  Paina  asetukset > suojaus >ruudun 

lukitus > voit valita haluamasi vaihtoehdon koskettamalla tekstiä .  Toimi tekstin opastuksen mukaan .  

Kun aktivoit suojauksen esim. pallokuvion , kirjoita/piirrä kuvio muistiin .  Laitetta ei saada myöhemmin 

käyntiin mikäli suojaus tieto ei ole saatavilla. Tässä tilanteessa on käyttöjärjestelmä on  uusittava   

maahantuojan huollossa.    

 Eri sovelluksien ikonit , voit valita koskettamalla  ikoneista haluamasi ja aktivoida sen jälkeen puhelimeen 

asetuksia ja palveluita . Seuraa ikonin alla esille tulevia ohjeita ja käytä etupaneelin  lisävalikko ( 5 ) 

painiketta laajentaaksesi  tarvittavia asetus mahdollisuuksia. Etupaneelin  lisävalikko ( 5 )  painikkeilla  voit 

palata helposti alkuun tai edelliseen sivuun. 

Ikonin voi siirtää pääsivulle painamalla ikonia hetken . Voit liikutella ikoneja pääsivulla painamalla ikonia ja  

samalla siirtämällä haluttuun kohtaan. Kun painat ikonia pitkään tulee poista  teksti näytön yläreunaan , 

liuta  ikoni tekstin päälle ja ikoni poistuu . 

Voit luoda  työpöydän etusivulle yhdistettyjä kansioita . Tuo työpöydälle ikoneita , vedä halutut ikonit 

päällekkäin ja painamalla ikonia voit nimetä sen painamalla kuvakkeen tekstiä  nimi Työpöydällä on 

musta pikavalinta palkki aktivoidaksesi   perustoimintoja ja sulkeaksesi ne helposti. Palkissa on   seuraavat 

ikonit vasemmalta lukien WIFI  , Bluetooth ,paikannus , synkronointi, ja näytön kirkkauden pika-asetus.  

Klikkaamalla ikonia sen väri vaihtuu ilmaisten onko sovellus aktiivinen . 

Puhelimella soittaminen ja datayhteys .  Kosketa työpöydän ikonia (luuri). Soittovalikko avautuu 

ja sen yläreunassa voit valita vasemmalta luuri >   numerovalikko näkyville josta voit valita numeron ja SIM 

kortin jolla soitetaan. Mikäli olet asettanut kaksi SIM aktiiviseksi    näkyy  kosketuspaneelin alareunassa  

luuri 1 ja luuri 2  joista voit valita halutun SIM –kortin.  keskellä  nuolet vastakkain > puhelujen loki 

saapuva/soitettu Oikealla tähti > usein soitetut numerot (suosikit). 
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Lisävalikon ( 5 )  avulla (näytön vasen alareuna) voit suorittaa hakuja luettelosta sekä asettaa pikavalintoja 

Tässä lisävalikossa on myös muita asetuksia joita voit aktivoida tekstin mukaisesti.  Näytön yläreunassa 

Google palkki jota koskettamalla    voit kirjoittaa web osoitteen ja avata internet yhteyden. Tarkista että 

datasiirto mahdollisuus on aktivoitu . 

Näytön alareunassa oikealla on ikoni josta pääsee viimeksi soitettuun tai vastattuun numeroon , 

koskettamalla nimeä/numeroa  kohde siirtyy soitto ruutuun ja voit silloin aloittaa puhelun koskettamalla 

vihreätä luurin kuvaa. Soitto tilanteessa näytölle tulee punainen raita jossa luurin kuva ,  katkaistaksesi 

puhelun kosketa punaista raitaa . 

Puhelimen useat sovellukset edellyttävät internet yhteyttä .  Navigointi, internet sivujen selailu, keskustelut 

ja  viestit ovat esimerkiksi toiminteita joissa internet on käytössä. Kun liikut ulkomailla (myös kotiverkossa ) 

ja siirryt kotiverkostasi toiseen roaming verkkoon. Varmista että operaattorisi datasopimus on voimassa ja 

olet selvillä datasiirron kustannuksista kulloisellakin alueella/maassa.  Voit kytkeä datasiirron pois päältä jos 

olet epävarma sopimuksestasi operaattorisi kanssa.  Asetukset > tiedonsiirto sallittu > valitse haluamasi  

kortti ja napsauta ”estetty ”  näin kortin jälkeen poistuu sininen pallukka joka kuvaa aktiivista datasiirto 

mahdollisuutta ja pallukka siirtyy ”estetty ” tekstin jälkeen. 

Internet verkkoon pääset koskettamalla työpöydällä olevaa maapallo ikonia (selain ).  Pääsy aloitus sivulle 

voi kestää hetken ,  älä suorita muita sovelluksia samanaikaisesti luodaksesi hyvän yhteyden.  Lisävalikosta  

(5 ) löydät  toiminteita ja asetuksia joilla  voit tehokkaasti operoida web –sivuilla.   

Yhteystiedot   Saat  esille koskettaessasi työpöydällä ruskeaa ikonia (henkilö kuva ) .  Yhteystieto sivun 

ylälaidassa on sininen palkki jossa vasemmalla ikoni josta aukeaa ryhmien tiedot ja Google tilin tiedot. 

Keskellä on ikoni (henkilö kuva) jonka alta aukeaa tallennetut yhteystiedot.  Vasemmalla yläpalkissa on tähi-

kuva . Koskettamalla tähteä aukeaa   luettelo usein käytetyistä yhteystiedoista .  Yhteystietoluettelon 

ollessa auki voit koskettaa  lisävalikon ( 5 )  painiketta vasemmalta . Tässä valikossa voit valita näytettävät 

yhteystiedot  , tuo/vie  kohteesta esim . muistikortti ja SIM-kortti , Valikossa  saat näkyville aktivoimasi tilit  

koskettamalla ” tilit”  tekstiä. Voit tarkastella yhteystieto muistin tilaa .  

SIM-kortilta yhteystietojen siirto , ollessasi yhteystieto valikossa ,  onnistuu lisävalikosta (5 ) 

vasen ikoni ja  valitsemalla copy , valitse kuinka haluat yhteystiedot siirtyvän koskettamalla haluttua siirtoa . 

Näytettävät numerot  tässä lisävalikossa on kohta ” näytettävät numerot ” aktivoimalla tämän Kautta 

saat eri tiedostojen yhteystiedot näkyville.  Huomioi jos kopioit useamman kerran yhteystietoja voivat ne 

kopioitua kahdesti laitteeseen tai SIM-kortille. Yhteystieto luettelossa voit hakea henkilöä helposti 

koskettamalla kursoria vasemmalla , kuvittele aakkosten olevan pystyrivissä jolloin näytön puolesta välistä 

koskettaessa asettuu kursori siihen ja esille  tulee L ja M kirjaimella alkavat  nimet .  
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Numeron tallennus  Numeron mudon voit tallentaa kahdella tapaa , jos tallennat kansallisessa 

muodossa näkyy soittajan nimi . Operaattoristasi riippuen soittajan nimi näkyy myös kansainvälisessä muodossa.  

Yksittäisen  numeron tallennuksen voi tehdä soitto valikossa >  Vihreä   luuri työpöydällä.  Soittovalikossa 

näppäile numero palkkiin > kosketa lisävalikko ( 5 )  ikonia vasemmalta > lisää yhteystietoihin > create new 

contact  > kirjoita halutut tiedot henkilöstä valikkoihin ja voit myös lisätä galleriasta henkilön kuvan  

koskettamalla kuva ikonia tekstin jälkeen.  Kosketa ylhäällä oikealla ” valmis” Jos haluat perua tallennuksen 

kosketa ylähäällä vasemmalla ”cancel”. Jos yhteystietojen henkilö on Google tililläsi tunnistaa laite tiedon ja 

ohjaa tiedot Google tiliisi.  Henkilön nimen yläpuolella on tallennus kohde jota voi muuttaa koskettamalla 

mustaa kolmiota tekstin jälkeen.  Yhteysluettelossa olevan tiedon tallennus paikka saadaan esille 

koskettamalla yhteystietoa > näytössä on nimi ja numero ja alareunassa kynä ikoni >kosketa kynä ikonia>   

nimen yläpuolella on tallennus paikka nimettynä. 

        

Viestien kirjoitus ja vastaanotto. Huomio että viesti toiminteet ovat operaattorin palveluita ja 

kaikki operaattorit eivät tue kaikkia toiminteita ja palveluita. Viestit suositellaan lähetettäväksi     , 

erityisesti MMS viestit,  korttipaikka 1 kautta joka on  mahdollistaa 3G datasiirron.   Useat operaattorit ovat 

luopuneet tai luopuvat MMS viestien siirrosta ja  erityisesti    hitaampien verkkojen kautta.   Kuvien    

lähettäminen on helppoa ja nopeaa esimerkiksi  sähköpostin liitteenä.   Huomioi SIM-kortilla mahdollisesti 

olevat vanhat viestit jotka voivat olla eri käyttöjärjestelmän tallentamia  kortille. Poista nämä viestit kortilta 

ne voivat aiheuttaa ongelmia laitteen käytössä ja erityisesti viestien  kanssa toimittaessa. 

Kosketa työpöydällä kirjekuoren kuvaa , näin aukeaa viestien lähetys lista.   Vasemmalla alhaalla on 

kirjekuori ikoni  , koskettamalla tätä aukeaa uuden viestin kirjoitus alusta. Teksti vilkuttaa ”saaja” 

koskettamalla tätä aukeaa näppäimistö jolla voit naputella vastaanottajan numeron . Plus (+) merkki  

oikealla numeron jälkeen mahdollistaa vastaanottajan valinnan yhteystietoluettelosta , voit valita useita 

vastaanottajia.  Oikealla ylhäällä on klemmari ikoni  jota  koskettamalla voit valita  galleriasta kuvan viestin 

liitteeksi.  , tässä valikossa on lista tallenteista joita voi liittää viestiin. Huomioi että operaattorisi tukee  

liitteen sisältöä jotta viesti  voidaan lähettää. Puhelin muodostaa automaattisesti  MMS viestin, jos 

mahdollista ,  kun tekstiin liitetään esim.  kuva. 

Näytön alareunassa on teksti ” kirjoita viesti ”  koskettamalla tätä voit kirjoittaa viestin . Kun viestissä on 

vastaanottaja sekä teksti voit kosketta lähetä ikonia. 

 Kun viesti on lähtenyt tulee näytölle  hetkeksi teksti ” viesti lähetetty onnistuneesti ”.  Voit lukea viestit 

luettelosta koskettamalla   kohdetta.   Ollessasi viesti kirjoitus alustalla voit koskettaa lisävalikon (5) vasenta 

ikonia josta aukeaa lisää toiminteita joilla voit esim. hylätä viestin sisällön tai tallentaa luonnoksen. Viesti 

alustan alareunassa on suurennuslasi ikoni  jota koskettamalla tulee esille  viestien etsintä valikkoa.  Viesti 

valikossa oleva WAP push sovellus  ei ole suomessa käytössä. 
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Kamera ja kuvaaminen. Suositellaan käytettäväksi muistikorttia  kuvien tallennukseen.  On 

mahdollista että kuva ei tallennu muistiin oikein ja aiheuttaa ongelmaa laitteen muulle toiminnalle. Tässä 

tilanteessa on hyvä selvittää ongelman sijainti . Kun kuvat ovat muistikortilla voit poistaa kortin laitteesta  

väliaikaisesti  ja havaitset oliko virheellinen tiedosto/kuva muistikortilla . Jos virhe esiintyy vain muistikortin 

ollessa laitteeseen kytkettynä >  poista tiedostot muistikortilta.  Kun laitteen muistissa tai muistikortilla on 

tallentuneena ” musta kuva” on tämä todennäköisesti virheellinen tiedosto ja  se tulee poistaa muistista. 

Kuvauksen aikana pidä kamera tukevasti paikallaan , laukaisimen automaatti tarkennus voi kestää useita 

sekunteja . Jos puhelin tärähtää tarkennuksen aikana voi kuvan laatu olla huono. Kamerassa on myös 

salama. Salaman valovoimakkuus on pieni ja on tarkoitettu  pienissä tiloissa lähikuvauksen lisävaloksi  

Tarvittaessa käytä kuvauksessa erillistä lisävalaistusta.  Huomioi että kuvan asetuksissa on valittavissa   

vallitseva valaistus  kuten hämärä, yö , loisteputki jne.  Asetuksissa on myös säädettävissä valoherkkyys 

.Kun puhelimessa on muistikortti aseta kuvaustilassa asetuksista  kuvan tallennuspaikkasi SD kortti. 

Videokuvauksessa muistin vapaa tila on varmistettava .  Mikäli tiedosto koko kasvaa suureksi voi  

puhelimen toiminnassa esiintyä  häiriöitä. 

Aloita kuvaaminen  koskettamalla  työpöydällä  kamera ikonia.  Kuvaustila avautuu  . Kuvan  alareunassa on 

sininen pallo joka on kameran laukaisin.  Laukaisimen vasemmalla on ikonit  video ja panoraama 

kuvaukseen.  Kamera laukaisimen yläpuolella on pallo jota koskettamalla ja samalla siirtämällä  voit rajata 

kuvattavaa kohdetta ja lähentää ja viedä näytöllä  kauemmaksi kuvattavaa kohdetta .   Oikealla zoomin 

vieressä on ikoni jolla voit siirtyä etukameran käyttöön .  Zoomin vasemmalla puolella on ikoni joka avaa 

kuvauksen lisäasetukset .   Asetuksissa on kaksi pystyriviä joita koskettamalla   saat esille valikon jossa voit 

luoda kuvauksenlisä asetuksia .  Kosketa pientä nuolta tekstin jälkeen ja saat asetuksen haluttuun tilaan .  

Laukaisimen vierelle tallentuu  otettu kuva , koskettamalla kuvaa pääset  galleriaan ja voit tarkastella kuvia . 

Kamera muodostaa  kansioita  joita voit tarkastella lähemmin koskettamalla yksittäistä kuvaa joka  

suurenee näytön kokoiseksi . Kuvan alalaidassa on ikonit joita klikkaamalla voit valita sovelluksen jolla kuva 

lähetetään.  Koskettamalla lisävalikkoa ( 5 ) saat esille lisävalikon jossa voit esim. poistaa kuvia ja muokata 

niitä. 

Kalenteri , kello ja herätys . Työpöydältä löydät kalenteri ikonin , koskettamalla ikonia aukeaa 

kalenteri .  Varmista että olet asettanut kellon ja  pvm  oikein  . Kellon aika asetus > asetukset > päivämäärä 

ja aika >voit valita automaattisen verkosta aika päivityksen koskettamalla  ko. tekstiä .  Seuraa näytön 

tekstejä valintasi ohjauksen mukaan. 

Voit asettaa kalenteriin merkintöjä /muistutuksia  ja muuttaa näkymää lisävalikosta (5 ) >  seuraa valikossa 

olevaa tekstiä. Näytettävän ajan voit valita tekstin ja vuosiluvun oikealta puolelta ,   koskettamalla mustaa 

kolmiota  ja valitsemalla halutun näytön tekstistä . 
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Herätyksen voit asettaa koskettamalla työpöydän kelloa.  Herätys asetuksia voit asettaa kolme peräkkäin ja 

toistuvaksi haluamasi ajan.  Kosketa  plus + tekstiä ja aseta herätys aika , voit muokata sisältöä 

koskettamalla lisävalikkoa ( 5 )  aseta toimintoja tekstin opastuksella. 

 

 

      

   

Navigointi  kosketa työpöydällä sinistä nuoli ikonia . Esille tulee valikko jossa voit valita eri tapoja seurata 

karttaa palveluita  .  Koskettamalla kartta ikonia  avautuu kartta ja navigointi sovellus . Odota että laite 

löytää GPS satelliitit .  Haku voi kestää useita minuutteja .  Hakuaikaan vaikutta sääolosuhteet  ja näkyvyys 

taivaalle , sisätiloissa ei usein saada GPS yhteyttä. Aktivoi GPS palvelut asetus-valikosta kohdasta  sijainti .  

Oikealla näytön yläreunassa on ikoni jossa on arkkeja , koskettamalla tätä voit valita eri näyttö tapoja 

sijainnista ja  navigoinnin etenemisestä. Näytön alareunassa on ikoni kolme viivaa , koskettamalla ikonia 

tulee esille valikko jossa on kohde haku ja muita asetuksia . 

Työpöydällä on Maps ikoni . Tästä saat esille kartat ja voit käyttää tämän sovelluksen kautta omia karttoja . 

Omasijainti näkyy myös tässä kartalla mutta navigointi ei toimi tämän sovelluksen kautta.  Jos Navigoinnin  

käyttöön otossa on ongelmia tai viiveitä , voit aktivoida ensin kartat Maps  ikonin kautta . Kun kartat on 

avautuneet voit siirtyä Navigointi ikonin kautta  varsinaiseen navigointiin .  Huomioi jos laitteen vapaa RAM 

muisti on vähäinen saattaa navigoinnissa ja kartta palveluissa esiintyä viivettä ja ongelmia.   

Taskulamppu voidaan kytkeä päälle työpöydän valikosta  OXON f light . Koskettamalla ikonia tulee 

näytön keskelle painike jolla aktivoit taskulampun , valolähteenä toimii kameran salamavalo. Huomioi että 

taskulamppu kuluttaa akun varaustilaa normaalia kulutusta enemmän. 

Stereo kuulokkeet  voit liittää laitteen päädyssä olevaan kuuloke pistokkeeseen . Varmista että kuulokkeen 

pistoke on sopiva  laitteen kanssa. Muutoin käytä vain myyntipakkauksessa olevia stereo kuulokkeita . 

Radio toimii myös  kuulokkeiden kautta . Kuuloke johto toimii radio antennina.  Kun kuulokeet eivät ole 

paikalla radio ei ole kuultavissa. 

Sound record   sovellus toimii muistikortin kautta . Varmista että äänitykselle on riittävästi tilaa 

muistikortilla..  

 Wlan  yhteyden voit muodostaa asetukset > wlan ikonin kohdalla  kosketa  palkkia  > päällä >  pidä sormea  

wlan ikonin päälle > avautuu valikko  jossa > etsi verkko >  kosketa haluttua verkkonimeä > anna salasana 

>yhdistä. 

Bluetooth  toiminteen saat päälle etenemällä samoin kuin wlan yhteyden kohdalla . Molemmissa 

langattomissa yhteyksissä löydät tarvittavia   lisäasetuksia  ( 5 ) palkkia  koskettamalla .  

Tehdasasetuksien palautus   onnistuu >  asetukset > tehdas asetuksien palautus  >kosketa tekstiä  > toimi 

ja kosketa tekstiä sisällön mukaisesti. Tässä valikossa voit myös määritellä varmuuskopiointiin liittyviä 

toimintoja  > seuraa tekstin sisältöä. 

Audio säädöt voit  määritellä asetukset >  ääni > kosketa haluttua toiminnetta ja seuraa ruudun tekstiä ja 

merkintöjä. 
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Tilit ja synkronointi  kun olet avannut eri tilejä , Gmail, facebook, jne. voit tästä valikosta  suorittaa tilin 

synkronoinnin laitteesi kanssa. Huomioi että vapaata muistitilaa on riittävästi ennen kuin aloitat 

synkronoinnin.  

 

 

        

 

Puhelimen liittäminen  tietokoneeseen  voit käyttää verkkolaturin USB kaapelia  yhdistääksesi puhelimen 

.Kun liität kaapelin tietokoneeseen  vedä ylävalikko esille työpöydällä .  Valikon alareunassa on task 

manager  listalla   on USB yhdistys  > kosketa tekstiä  ja voit tarkastella tietokoneeltasi puhelimeen 

tallennettuja tiedostoja esim. valokuvia.  Toiminne on riippuvainen tietokoneesi ominaisuuksista ,  palvelu 

ei ole saatavilla kaikissa tietokoneissa. 

Asetus valikko sisältää laitteen käytön kannalta oleellisia asetuksia , kosketa haluttua nimikettä ja voit 

määritellä halutun asetuksen.  Työpöydän pikavalikossa on osittain samojen asetuksien pikavalikko joka 

helpottaa niiden aktivointia ja sammutusta . Sammutus on tärkeä kun sovellusta ei käytä . Akun varaustila 

kestää pidempään ja laitteen muistit eivät kuormitu hetkellisesti . 

 

 

EU VASTAAVUUSVAKUUTUS  

Yritys INSMAT OY, joka sijaitsee osoitteessa Juvan taeollisuuskatu 15 B 02920 ESPOO, Suomi, vakuuttaa 

täten laitteen ROCK V20 täyttävän Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen 1999/5/EY radio- ja 

telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta säädetyt ja alla 

olevien normien asettamat vaatimukset  

EN50360, EN62209-1, EN62479 Terveys  

EN60950-1 + A11 + A1 + A12 Turvallisuus  

EN60950-1 + A11 + A1 + A12  

EN301511 RADIO  

EN301489-1 / -7 / -17 / -24 EMC  

EN301908-1 / -2  

EN300328  

EN300440-1 / -2  

 

Vastaavuuden vahvistaa merkintä  

Ilmoitettu laitos nro: 0678 


