Käyttöohje
GSM-matkapuhelin
Maxcom MM462BB

Jos tarvitset teknistä apua, ota yhteyttä infolinjaan numerossa
(+48) 32 325 07 00 tai sähköpostitse osoitteeseen
serwis@maxcom.pl
Nettisivumme:
http://www.maxcom.pl/

Pakkauksen sisältö
GSM-puhelin
Laturi
Akku (800mAh)
Käyttöohjeet
Takuukortti
Pöytälaturi
Kuulokkeet
Pakkauksen säilyttäminen on
suositeltavaa, sillä siitä voi olla
hyötyä puhelinta kuljetettaessa.
Kuitti on syytä säilyttää, koska se on
välttämätön osa puhelimen takuuta.

Huom – Puhelin toimii 900/1800 megahertsin GSMverkossa. Ennen puhelimen käynnistämistä siihen on
asennettava SIM-kortti.
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Suuret, taustavalaistut näppäimet
SOS-turvanäppäin (Päästää hälytysäänen ja soittaa sekä
lähettää tekstiviestin aiemmin määritettyyn numeroon)
ICE-näppäin (”ICE 2”-näppäimen painaminen pitkään
näyttää yhteyshenkilöt, joille voi soittaa hätätilanteessa
sekä tietoja puhelimen omistajasta)
Suuri fonttikoko, yksinkertainen valikko
Handsfree-toiminto
Puhelinluettelo – 300 nimeä
Tekstiviestien ja multimediaviestien lähetys ja vastaanotto
7 numeron pikavalinta
Puhelujen keston näyttö
Kamera
Erittäin voimakas soittoääni (10 soittoääntä)
Taskulamppu
Taskulaskin
Herätyskello
Bluetooth
Paikka MicroSD -kortille
Valmiusaika jopa 120 tuntia*
Puheluaika jopa 3 tuntia*
Paino: 91g
Mitat: 106 X 53 X 15mm
*riippuen olosuhteista ja GSM-verkon signaalista
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1

Näppäinten sijainti

Näyttö

Valikko/
Ohjausnäppäin
”Ylös”

Puhelunäppäin
/Toiminnon
vahvistus

Puhelun lopetus/
Toiminnon
peruutus

Kaiutin

Puhelinluettelo/
Ohjausnäppäin
”Alas”
Fontin vaihtaminen
Pitkään
painaminen
muuttaa fontin
koon

Taskulamppu
Pitkään painaminen
sytyttää/sammuttaa
taskulampun
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Pitkään
painaminen
käynnistää/sammuttaa puhelimen

ICE-näppäin
Pitkään
painaminen
näyttää tärkeät
yhteystiedot sekä
tiedot omistajasta

Äänetön tila
Pitkään painaminen
mykistää/palauttaa
soittoäänen

Videokamera

SOS-näppäin

Kaiutin

Pitkään painaminen
käynnistää
hätämenettelyn,
soittaa määritettyyn
numeroon ja lähettää
siihen tekstiviestin
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Näkymä
ylhäältä
Taskulamppu

Näkymä
alhaalta
Latausliittimet

Lataus/kuulokeliitin
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2

Turvallinen käyttö

Seuraaviin ohjeisiin tutustumalla riski käyttää puhelinta
virheellisesti on pienempi. Käyttöohjeiden myöhemmissä
osissa näitä seikkoja käsitellään yksityiskohtaisesti.
KÄYTTÖ – Puhelinta ei saa käyttää alueella, jossa sen
käyttö on kielletty, esimerkiksi sairaaloissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla tai paloherkkien aineiden läheisyydessä.
Puhelimen käyttö tällaisissa paikoissa voi olla vaaraksi
muille henkilöille.
TASKULAMPPU – Valonsäteeseen ei saa katsoa
suoraan.
KUULOLAITE – Jos käyttäjällä on kuulolaite, puhelimen
äänenvoimakkuus on säädettävä huolellisesti sekä
asetettava kuulolaitteen herkkyys sitä vastaavalle tasolle.
VEDENPITÄVYYS – Puhelin ei ole vedenpitävä. Sitä on
säilytettävä kuivassa paikassa.
SUOJELE KUULOASI
Pitkäkestoinen altistuminen koville äänille voi
vaurioittaa kuuloa. Kuuntele musiikkia
maltillisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä
laitetta liian lähellä korvaasi, kun käytät kaiutinta. Ennen
kuulokkeiden kytkemistä on aina syytä pienentää
äänenvoimakkuutta.
15

2.1

GSM-verkko

Puhelin on suunniteltu toimimaan GSM 900/1800verkossa.
Ennen kuin alat käyttää käyttöohjeissa mainittuja
puhelimen toimintoja, sinun on tarkistettava GSMoperaattorilta, ovatko kyseiset toiminnot saatavilla.
Huom: Kaikki operaattorit eivät mahdollista
erikoismerkkien käyttämistä tekstiviesteissä. Kannattaa
pyytää asiaa koskevat tiedot omalta operaattorilta.
3

Asennus

Ennen puhelimen käynnistämistä siihen on asennettava
SIM-kortti ja akku. Kiinnitä huomiota siihen, ettei kortti
vahingoitu asennuksen aikana.
SIM-korttia on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
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3.1

SIM-kortin asennus

Ennen SIM-kortin asentamista on syytä varmistaa, että
puhelin on sammutettu. Akku on irrotettava puhelimesta.
1. Nosta kynnen avulla akun kantta lovesta, joka on
puhelimen alaosassa (kuten piirroksessa)

Lovi
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2. Sijoita SIM-kortti ”SIM-PIDIKKEESEEN” alla olevan
piirroksen mukaisesti.

3.1

MicroSD-muistikortin asennus

SIM-kortin pidikkeen vieressä oikealla puolella on
MicroSD-muistikortin paikka. Siirrä korttipidikettä OPENmerkinnän suuntaan ja käännä se sitten ylös. Aseta
microSD-kortti niin, että microSD-kortin liittimet koskevat
puhelimen kosketuspintaa, ja sulje pidike siirtämällä sitä
LOCK-merkinnän suuntaan.
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Muistikorttia käytettäessä on oltava varovainen, etenkin
sen asentamisen ja poistamisen aikana. Joitain
muistikortteja on muokattava tietokoneen avulla ennen
niiden ensimmäistä käyttökertaa.
Tee säännöllisin väliajoin varmuuskopioita korteilla olevista
tiedoista, jos käytät SD-tyyppisiä kortteja! Vääränlainen
käyttö tai muut tekijät voivat aiheuttaa kortin sisällön
vaurioitumisen tai tuhoutumisen. MicroSD-muistikortti ei
kuulu toimitukseen. MicroSD-kortti lisää puhelimen
muistia, ja sitä voidaan käyttää multimediatiedostojen
tallentamiseen.
3.2

Akun asennus

1. Akku on asennettava niin, että +/- -liittimet ovat
puhelimen yläosan suuntaan.
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2. Akun asentamisen jälkeen kiinnitä takakansi takaisin
paikalleen puhelimeen ja paina varovasti reunoja
sisäänpäin.

3.3

Akun lataus

Huom! Käytä aina puhelimen mukana toimitettavaa akkua.
Muunlaisen akun käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta ja
aiheuttaa takuun menettämisen. Puhelinta ei saa kytkeä
päälle silloin, kun puhelimen takakansi on irrotettu.
20

Ladataksesi puhelimen suorita seuraavat toimet:
1. Kytke laturi puhelimen alaosassa olevaan liittimeen.
2. Kytke laturin pistoke pistorasiaan. Näytön oikeaan
yläkulmaan ilmestyy puhelimen latautumisesta
kertova symboli. Akkua esittävä kuvake osoittaa
akun varaustilan.
3. Kun akku on täysin latautunut, irrota laturi
pistorasiasta ja irrota sitten laturin johto
puhelimesta.
3.3.1 Pöytälaturi (valinnainen)
Pöytälaturia käytettäessä on ensin kytkettävä verkkolaturin
liitin pöytälaturiin ja seuraavaksi kytkettävä laturi verkkoon.
Akun lataamiseksi tarvitsee vain asettaa puhelin
pöytälaturiin niin, että liittimien aukot osoittavat alaspäin.
3.4

Akun alhaisen varaustilan hälytys

Puhelin hälyttää äänimerkillä (jos varoitusäänet ovat
päällä) sekä näytölle ilmestyvällä symbolilla, kun akun
varaustila on liian matala. Näytöllä näkyy tyhjää akkua
esittävä punainen kuvake. Lataa akku, kun tällainen viesti
ilmestyy näytölle.
21

3.5

Puhelimen käynnistäminen

Paina punaisen luurin näppäintä
käynnistääksesi
puhelimen. Näppäile tarvittaessa PIN-koodi.. Löydät sen
SIM-kortin aloituspakkauksesta. Kirjoitettuasi koodin
vahvista se painamalla vihreän luurin näppäintä
.
Varoitus: Jos PIN-koodi näppäillään väärin 3
kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Sen
avaamiseksi on annettava PUK-koodi. Jos PUKkoodi annetaan väärin 10 kertaa, SIM-kortti
lukkiutuu pysyvästi.

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä puhelin kysyy
päivämäärää ja kellonaikaa. Näppäile oikea päivämäärä ja
vahvista painamalla näppäintä
. Seuraavaksi näppäile
kellonaika ja vahvista näppäimellä
. Voit käyttää
näppäimiä YLÖS/ALAS
siirtyäksesi
numerosta toiseen.
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3.6

Puhelimen sammuttaminen

Sammuttaaksesi puhelimen paina pitkään
sammutusnäppäintä
.
3.7

Näppäinlukitus

Lukitaksesi näppäimistön paina ensin näppäintä
ja
sitten .
Kun puhelin ei ole käytössä, näppäimistö lukkiutuu
automaattisesti määritetyn ajan jälkeen. Tätä aikaa
voidaan muuttaa tai automaattinen lukitus kytkeä pois
päältä painamalla VALIKKO > Asetukset > Näyttö >
Automaattinen näppäinlukitus
Näppäinlukon voi myös ottaa käyttöön painamalla vain
punaisen luurin näppäintä (näppäintä
ei tarvitse
painaa)
VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Lukitseminen
punaisella luurilla
Avaa näppäinlukitus painamalla ensin näppäintä
ja sitten näppäintä .
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Näppäimistöä ei tarvitse avata vastatakseen puheluun.
3.8

Valmiustila

Kun puhelin on päällä, mutta sitä ei käytetä mihinkään
toimintoihin, se on valmiustilassa.
Näytön kuvaus:
Verkon kentän
voimakkuus

Akun
varaustila

Kellonaika
Päivämäärä
Vastaamattomat
puhelut

Uudet viestit

Välkkyvä näyttö ilmoittaa uudesta viestistä tai
vastaamattomasta puhelusta. Näyttö välkkyy noin yhden
tunnin ajan. Toiminnon voi kytkeä pois päältä painamalla
VALIKKO > Asetukset > Näyttö >
Tapahtumailmoitukset

24

3.9

Näytön kuvakkeet
K

Herätyskello
Uusi viesti
Vastaamaton puhelu
Hiljainen tila

3.10 Näppäinten perustoiminnot
Näppäin
Puhelunäppäin
(vihreä luuri)

Puhelun
lopetusnäppäin
(punainen
luuri)

Toiminto
Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen
Valmiustila: paina näppäintä päästäksesi
puhelutietoihin.
Siirtyminen valikossa: ”Vahvista”
Paina vahvistaaksesi valitsemasi toiminnon.
Puhelimen käynnistys/sammutus.
Siirtyminen valikossa: ”Takaisin”
Paina palataksesi edelliseen valikkoon
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Siirtymänäppäin ”YLÖS”

Siirtymänäppäin ”ALAS”

Näppäin 1
Näppäin 2

Näppäimet 3-9

Näppäin

Näppäin
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Valmiustila: Paina näppäintä
päästäksesi päävalikkoon.
Siirtyminen valikossa: Paina
näppäintä siirtääksesi kursoria
ylöspäin.
Valmiustila: Paina näppäintä
päästäksesi puhelinluetteloon.
Siirtyminen valikossa: Paina
näppäintä siirtääksesi kursoria
alaspäin
Paina lyhyesti: numero 1
Paina pitkään: puhelinvastaaja
Paina lyhyesti: numero 2
Paina pitkään: Valikon ICE
”Hätätapaus” näyttäminen
Paina lyhyesti: numerot 3-9
Paina pitkään: ohjelmoidun
pikavalintanumeron valitseminen
Valmiustila: Paina pitkään
vaihtaaksesi puhelimen tilan
hiljaiseksi tai normaaliksi
Tekstiviestin kirjoittaminen: Paina
vaihtaaksesi tekstinsyöttötapaa
Tekstiviestin kirjoittaminen: Paina
käyttääksesi erikoismerkkejä.

Taskulampun näppäin

Hälytysnäppäin (SOS)

4

Valmiustila: Paina pitkään
käynnistääksesi/sammuttaaksesi
taskulampun.
Jos SOS-toiminto on päällä, paina
pitkään aloittaaksesi SOS-menettelyn.

Valikon käyttö

Palataksesi valikkoon paina valmiustilassa näppäintä
YLÖS
.
Liikkuaksesi valikossa käytä näppäimiä YLÖS
ja
ALAS
.
Vahvistaaksesi valitsemasi toiminnon paina
puhelunäppäintä
.
Palataksesi edelliseen valikkoon paina näppäintä

.
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5

Taskulamppu

Sytyttääksesi/sammuttaaksesi taskulampun paina
näppäintä NOLLA
.
tai paina
VALIKKO > Sovellukset >Taskulamppu
6

ICE-näppäin

ICE (engl. In Case of Emergency – hätätapauksessa) on
pikavalintanäppäin, jonka avulla pelastajat saavat tiedon
siitä, kenelle heidän tulee soittaa yllättävän hätätapauksen
sattuessa. Näppäimen 2/ICE painaminen pitkään näyttää
yhteystiedot ja puhelimen omistajaa koskevat tiedot.
ICE-lyhenne on tuttu pelastushenkilöstölle kaikkialla
maailmassa ja se mahdollistaa tärkeiden tietojen saamisen
puhelimen omistajasta. Tämän vuoksi hätäyhteystietojen
(s. 28) ja puhelimen omistajaa koskevien tietojen (s. 29)
täyttämistä suositellaan.
7 Hätänumerot
Kun puhelin on kytketty päälle, hätänumeron 112 voi
tarpeen vaatiessa aina näppäillä ja soittaa numeroon
painamalla vihreän luurin näppäintä
.
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Suurin osa puhelinoperaattoreista – eivät kuitenkaan
kaikki – hyväksyy hätänumerot (112, 999 yms.) myös
ilman toimivaa tai paikalleen asetettua SIM-korttia. Ota
yhteyttä operaattoriin saadaksesi lisätietoja.
112 on yleiseurooppalainen hätänumero.
7.1

SOS-turvanäppäin

Paina:
VALIKKO > Asetukset > SOS-VALIKKO > Tila ja paina
Päällä tai Pois päältä.
Jos toiminto on käytössä, puhelin käynnistää hätäpuhelun
automaattisesti, kun SOS-näppäintä painetaan pitkään.
Jos toiminto ei ole käytössä, SOS-näppäimen painamisen
jälkeen näytölle ilmestyy tieto siitä, että toiminto on kytketty
pois päältä.
Keskeytä painamalla näppäintä
.
7.1.1 SOS-toiminto
1.
Kun SOS-toiminto on kytketty päälle, paina
pitkään puhelimen takaosassa olevaa SOS-näppäintä.
Puhelin päästää hälytysäänen, lähettää viestit aiemmin
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määritettyihin hätänumeroihin ja soittaa niihin
automaattisesti vuorotellen. Jokaiseen määritettyyn
numeroon yritetään saada yhteys kolme kertaa. Puhelin
ottaa yhteyttä seuraavaan numeroon, jos yhteyden
muodostaminen edelliseen numeroon ei onnistu.
2. Puhelin päästää hälytysäänen lähettäessään viestit ja
soittaessaan puheluja.
3. Jos mikään numeroista ei vastaa hätäpuheluun,
puhelin siirtyy hätätilaan yhden tunnin ajaksi. Se
tarkoittaa, että puhelin hyväksyy automaattisesti
jokaisen saapuvan puhelun ja kytkee päälle
kaiutinpuhelimen. Jos puhelu vastaanotetaan
hätänumeroihin soitettaessa, puhelin palaa
automaattisesti normaalitilaan puhelun päätyttyä.
SOS-toiminnon keskeyttämiseksi on painettava
pitkään SOS-näppäintä, koska lyhyt näppäimen
painaminen aiheuttaa vain kunkin numeron
valitsemisen keskeytymisen.
7.1.2 Hätäyhteystiedot
SOS-numeron asettamiseksi siirry PÄÄVALIKKOON
painamalla Ylös-näppäintä
. Seuraavaksi paina:
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Asetukset > SOS-VALIKKO > ICE-yhteystiedot
Paina näppäintä
. Voit määrittää enintään viisi
hätänumeroa joko näppäilemällä ne manuaalisesti tai
valitsemalla ne puhelinluettelosta.
Yhteystiedon poistamiseksi paina Muokkaa yhteystietoa,
poista numero punaisen luurin avulla ja paina OK.
7.1.3 Hätäviesti
Voit vaihtaa hätäpuhelun yhteydessä lähetettävän
tekstiviestin sisällön. Paina VALIKKO > Asetukset >
SOS-VALIKKO > SOS-Hätäviesti
Oletusarvoinen teksti on: ”Hätäviesti! Soita minulle!” Voit
kytkeä SOS-Hätäviestin päälle tai pois päältä. Tehdäksesi
sen paina VALIKKO > Asetukset > SOS-VALIKKO >
SOS-Hätäviesti > Tila > Pois päältä/Päällä
7.1.4

SOS-tiedot/Tiedot omistajasta

Asetukset > SOS-VALIKKO > Tiedot omistajasta
Suosittelemme sellaisten tietojen syöttämistä, joista voi
olla hyötyä onnettomuuden sattuessa. Tällaisia tietoja ovat
esim. etu- ja sukunimi, sairaudet, allergiat sekä veriryhmä.
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Kyseiset tiedot näkyvät näytöllä hätämenettelyn aikana
(jos mikään hätänumeroista ei vastaa hätäpuheluihin) sekä
näppäimen ”2” (ICE) painamisen jälkeen.
7.1.5 SOS-hälytyksen sammuttaminen
Voit kytkeä hälytysäänen päälle tai pois päältä SOSpuhelun aikana. Tehdäksesi sen paina VALIKKO >
Asetukset > SOS-VALIKKO > SOS-hälytys > Pois
päältä/Päällä
8

Puhelut
8.1

Yhteyden muodostaminen

1. Näppäile numero, johon haluat soittaa.
Kansainvälisiin puheluihin on näppäiltävä etuliite
”00” tai ”+” ennen numeron valitsemista. Paina
kahdesti ” ”-näppäintä saadaksesi ”+”-merkin.

2. Paina vihreää luuria
numeroon
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soittaaksesi valitsemaasi

3. Päättääksesi puhelun paina punaista luuria

.

8.1.1 Numeron pikavalinta
Jos olet tallentanut aiemmin yhteystiedot näppäimiin 3-9,
paina numeroa pitkään puhelimen ollessa valmiustilassa
(kts. s. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.47).
8.2

Kaiutintoiminto

Puhelun aikana paina kahdesti näppäintä
kytkeäksesi
kaiutintoiminnon päälle. Kytke kaiutintoiminto pois päältä
painamalla kahdesti näppäintä
.
8.1

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina näppäimiä YLÖS/ALAS
suurentaaksesi tai pienentääksesi äänenvoimakkuutta
puhelun aikana.
8.2

Neuvottelupuhelu

Neuvottelupuhelu on operaattorin palvelu, joka
mahdollistaa kolmen hengen välisen keskustelun. Palvelun
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on oltava saatavilla operaattorilta. Neuvottelupuhelun
järjestämiseen on kaksi mahdollisuutta:
Menetelmä 1
Yksi henkilö soittaa sinun puhelimeesi ja sinä soitat
kolmannelle henkilölle.
1. Vastaa ensimmäiseen puheluun
2. Paina vihreän luurin näppäintä ja paina Lisää uusi
puhelu
3. Soita kolmannelle keskustelukumppanille
näppäilemällä hänen numeronsa ja painamalla vihreän
luurin näppäintä. Kun valitset uuden numeron,
ensimmäinen puhelu keskeytetään. Voidaksesi
aloittaa neuvottelupuhelun, paina vihreän luurin
näppäintä ja valitse vaihtoehto Neuvottelupuhelu.
Menetelmä 2
Kaksi saapuvaa puhelua.
1. Vastaa ensimmäiseen puheluun
2. Vastaa toiseen puheluun: kun toinen saapuva puhelu
soitetaan, näytölle ilmestyy tieto siitä. Vastaa
kyseiseen puheluun painamalla vihreän luurin
näppäintä. Aloittaaksesi neuvottelupuhelun paina
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uudestaan vihreän luurin näppäintä ja valitse
vaihtoehto Neuvottelupuhelu.
9

Viestit

Puhelin mahdollistaa tekstiviestien ja multimediaviestien
lähettämisen ja vastaanottamisen. Kun puhelimen näytöllä
näkyy kuvake
viesti.

, puhelimessa on ainakin yksi uusi

Päästäksesi VALIKKOON Viestit paina puhelimen
valmiustilassa näppäintä YLÖS
ja seuraavaksi
vihreän luurin näppäintä
.
* Puhelimessa on riittävästi muistia enintään 100
tekstiviestin tallentamiseen. Tekstiviestit voidaan myös
tallentaa SIM-kortille (muistin määrä riippuu SIM-kortin
tyypistä)
9.1

Tekstiviestin kirjoittaminen

1. Valitse valikossa Viestit vaihtoehto Uusi viesti >
Tekstiviesti avataksesi tekstiviestien kirjoitusohjelman
2. Näppäile tekstiviestisi. Näppäilläksesi numeron paina
numeronäppäimiä.
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3. Paina puhelunäppäintä
jos haluat käyttää
tekstipohjaa, yhteystietoa puhelinluettelosta, lisätä
hymiön tai tallentaa tekstiviestin luonnoksiin.
Oikeassa yläkulmassa näkyvät tiedot tekstinsyötöstä
sekä tekstiviestin sallittujen merkkien määrästä..
9.2

Tekstinsyötön muuttaminen

Voidaksesi muuttaa tekstinsyöttöä (numerot, isot tai pienet
kirjaimet) paina näppäintä ”#”.
Fi, FI, fi – suomalaisia erikoismerkkejä käyttävät
aakkoset
ABC, Abc, abc – perusaakkoset

•

Valitaksesi toisen tyyppisen tekstinsyötön siirry
kohtaan VALIKKO > Asetukset > Puhelimen
asetukset > Kieli > Kirjoituskieli
Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin, paina näppäintä
Valitse erikoismerkki käyttämällä näppäimiä
YLÖS/ALAS ja vahvista se näppäimellä
.
Huom:
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.

Aksenttimerkin sisältävät kirjaimet ja muut erikoismerkit
vievät enemmän tilaa, mikä rajoittaa tekstiviestin
sisältämää merkkimäärää.
Tekstiviestin voi lähettää myös silloin, kun yhden
tekstiviestin sallittu merkkimäärä on ylitetty. Pidemmät
tekstiviestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä.
Palveluntarjoaja voi periä kulloisenkin operaattorin
taksojen mukaisen maksun jokaisesta viestistä.
9.3

Tekstiviestien lähettäminen

Paina näppäintä
päästäksesi valikkoon ja paina
Lähetä viesti:
- Näppäile vastaanottajan numero ja paina sen jälkeen
valikossa näppäintä Lähetä tai
paina Valitse > Yhteystiedot. Etsi haluamasi yhteystieto
ja paina Valitse > Valitse > Ok > Valitse > Ok. Paina
uudestaan Valitse > Lähetä viesti.
9.4

Tekstiviestien tallentaminen

Tallentaaksesi juuri kirjoittamasi tekstiviestin paina
näppäintä
ja seuraavaksi valitse vaihtoehto Tallenna
luonnos.
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9.5

Tekstiviestien ja multimediaviestien
avaaminen

1. Kun näytöllä näkyy ilmoitus uudesta tekstiviestistä tai
multimediaviestistä, voit painaa näppäintä
lukeaksesi viestin tai näppäintä
jättääksesi viestin
lukematta ja palataksesi valmiustilaan. Näytölle
ilmestyy uusista viesteistä ilmoittava viestikuvake.
2. Nähdäksesi vastaanotetut viestit siirry VALIKOSSA
vaihtoehtoon Saapuneet viestit. Lukeaksesi viestin
paina näppäintä
, jolloin voit lukemisen aikana
käyttää lisävalintoja painamalla näppäintä
.
3. Kuvake
viestin vieressä tarkoittaa, että kyseistä
viestiä ei ole vielä luettu.
9.6

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

1. VALIKOSSA Viestit valitse vaihtoehto Luo
multimediaviesti avataksesi viestien
muokkausohjelman.
2. Siirry kuvakkeen
viereiseen kenttään (sen
ympärillä on sininen kehys) ja paina Valitse >
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Muokkaa. Näppäile numero, johon haluat lähettää
multimediaviestin, paina Valitse > Ok. Jos haluat
lähettää multimediaviestin numeroon, joka on
puhelinluettelossa, paina Valitse > Yhteystiedot.
Valitse yhteystieto käyttämällä näppäimiä Ylös/Alas,
paina Valitse > Valitse ja seuraavaksi Valitse > Ok.
Voit lisätä useamman kuin yhden vastaanottajan.
Paina Valitse > Ok.
3. Lisätäksesi viestin aiheen valitse kuvakkeen
viereinen kenttä, paina Valitse > Muokkaa. Kirjoita
viestin aihe ja paina Ok.
4. Lisätäksesi viestiin tekstiä valitse kenttä ”teksti” ja
seuraavaksi paina Valitse > Muokkaa. Kirjoita viestisi
ja paina Ok.
5. Lisää liite valitsemalla kenttä kuvakkeen

(kuva),

(äänitiedosto) tai
(muu liite) vierestä. Paina
Valitse > Muokkaa, valitse haluamasi tiedosto ja
paina Valitse.
6. Lähettääksesi multimediaviestin paina Valitse >
Lähetä viesti.
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9.7

Viestilaatikot

9.7.1 Saapuneet viestit
Näyttää saapuneet viestit, jotka on lajiteltu niiden
vastaanottopäivämäärän mukaisesti.
Siirtyäksesi saapuneiden viestien kansiossa viestistä
toiseen käytä näppäimiä YLÖS/ALAS
sekä
näppäintä
avataksesi viestin.
Viestin lukemisen aikana paina näppäintä
valitaksesi
jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
Poista, Vastaa, Lähetä edelleen, Soita (soittaaksesi
lähettäjän numeroon), Lisää lähettäjä (lisätäksesi viestin
lähettäjän yhteystietoihin), Tietoja.
Viestien listan selaamisen aikana paina Valitse
näyttääksesi lisävalinnat kunkin viestin kohdalla: Avaa,
Vastaa, Poista, Soita, Estä, Valitse, Lajittele, Lisää
lähettäjä, Poista numerosta lähetetyt viestit (poistaa
saman lähettäjän lähettämät viestit), Lisää mustalle
listalle.
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9.7.2 Lähtevät viestit
Jos viestin lähettäminen ei onnistunut, se tallennetaan
lähteviin viesteihin.
9.7.3 Lähetetyt viestit
Lähetetyt tekstiviestit ovat kansiossa Lähetetyt, jos
tallennustoiminto on kytketty päälle asetuksissa:
VALIKKO > Viestit > Asetukset > Tekstiviestit >
Tallenna lähetetyt viestit
9.7.4 Luonnokset
Voit tallentaa lähettämättömät viestit kansioon
”Luonnokset”. Kirjoita viestisi, paina puhelunäppäintä ja
valitse vaihtoehto Tallenna luonnos.
9.8

Viestipohjat

Puhelin sisältää 5 viestipohjaa. Voit poistaa ne, muokata ja
lähettää niitä sekä kirjoittaa niiden pohjalta uusia viestejä.
Viestien muokkauksen aikana paina puhelunäppäintä
päästäksesi valintoihin ja paina Käytä viestipohjaa.
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9.9

Puhelinvastaaja

Puhelinvastaaja on operaattorin tarjoama palvelu, joka
mahdollistaa ääniviestien jättämisen silloin, kun soittava
henkilö ei onnistu saamaan yhteyttä. Ota yhteyttä
operaattoriisi saadaksesi lisätietoja. Jos haluat vaihtaa
puhelinvastaajasi numeron, paina VALIKKO > Viestit >
Puhelinvastaaja ja paina näppäintä
Puhelinvastaajan numeron voit saada palveluntarjoajalta.
Saadaksesi yhteyden puhelinvastaajaan valmiustilassa
sinun tarvitsee vain painaa pitkään näppäintä 1.
9.10 Tekstiviestien asetukset
VALIKKO > Viestit > Asetukset > Tekstiviestit
9.10.1 Tekstiviestikeskuksen numero
Toimii käyttäjien välisenä välittäjänä tekstiviestejä
lähetettäessä. Tekstiviestin lähettämiseksi
matkapuhelimesta on annettava oikea
tekstiviestikeskuksen numero.
Saat kyseisen numeron palveluntarjoajalta.
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9.10.2 Tekstiviestin voimassaolo
Viestin voimassaoloajan voi asettaa.
Ennen kuin tekstiviesti saapuu vastaanottajalle, se
lähetetään tekstiviestikeskukseen. Voimassaoloaika on
aika, jonka kuluessa verkko pyrkii välittämään tekstiviestin
tekstiviestikeskuksesta sen vastaanottajalle.
9.10.3 Välitystiedot
Voit saada ilmoituksen tekstiviestinä, kun lähettämäsi
tekstiviesti on saapunut vastaanottajalle (verkkopalvelu).
9.10.4 Tallenna lähetetyt viestit
Mahdollistaa lähetettyjen viestien tallennuksen ottamisen
käyttöön ja poistamisen käytöstä.
9.10.5 Muistin asetukset
Voit valita, tallennetaanko viestit puhelimeen vai SIMkortille.
9.11 Multimediaviestien asetukset
VALIKKO > Viestit > Asetukset > Multimediaviestit
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9.11.1 Multimediaviestitili
Oikein konfiguroitu multimediaviestitili on välttämätön
multimediaviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.
Muuttaaksesi olemassa olevaa tiliä, lisätäksesi uuden tilin
tai poistaaksesi tilin paina Valitse ja valitse haluamasi
toiminto.
9.11.2 Vastaanottaminen
Voit asettaa multimediaviestin vastaanottamisen
parametrit: Automaattisesti kotiverkkoon, Mainokset,
Lukutiedot.
9.11.3 Lähettäminen
Aseta multimediaviestien lähettämisen parametrit:
Voimassaoloaika, Prioriteetti, Välitystiedot,
Lukutiedot, Lähetä nimettömänä.
9.11.4 Muistin asetukset
Valitse, mihin multimediaviestit tallennetaan.
9.11.5 Avaa ääni
Käynnistä äänen avaaminen multimediaviestissä.
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9.11.6 Palauta oletusarvot
Palauttaa multimediaviestejä koskevat oletusarvot.
9.12 Useiden viestien poistaminen
Voit poistaa kaikki viestit valitsemalla VALIKKO > Viestit
> Poista kaikki ja valitsemalla seuraavaksi kansion, jonka
haluat tyhjentää.
9.13 Muistin tila
VALIKKO > Viestit > Muistin tila
Tällä toiminnolla voit tarkistaa muistin tilan SIM-kortilla ja
puhelimessa.
10

Puhelinluettelo

Voit kirjoittaa yhteystietojen nimet ja numerot puhelimen ja
SIM-kortin muistiin. Yhteystieto, jonka vieressä on kuvake
, on tallennettu puhelimen muistiin, kun taas
yhteystieto, jonka vieressä on kuvake
SIM-kortille.

, on tallennettu
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Selaa yhteystietoja puhelinluettelossa painamalla
valmiustilassa näppäintä ALAS
.
Päästäksesi puhelinluetteloon mene VALIKKOON
painamalla näppäintä
ja valitse sitten näppäimen
avulla Yhteystiedot, paina näppäintä
ja siirry
näppäimellä ALAS
. Valitse haluamasi yhteystieto ja
vahvista painamalla puhelunäppäintä
.
10.1 Yhteystietojen selaaminen
Menetelmä 1
1. Paina VALIKKO > Yhteystiedot
2. Kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain
3. Puhelin siirtyy kyseisellä kirjaimella alkavien nimien
listaan. Voit selata listaa selausnäppäimillä
.
Menetelmä 2
1. Paina valmiustilassa näppäintä
.
2. Kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain.
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3. Puhelin siirtyy kyseisellä kirjaimella alkavien
nimien listaan. Voit selata listaa selausnäppäimillä
.
10.2 Uuden yhteystiedon luominen
1. Paina VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Lisää
uusi yhteystieto lisätäksesi uuden yhteystiedon.
2. Valitse muistityyppi (SIM/Puhelin)
3. Valitse Nimi ja kirjoita nimi, jota haluat käyttää
kyseiselle numerolle. Paina Ok.
4. Valitse Puhelinnumero ja kirjoita puhelinnumero,
jonka haluat tallentaa. Paina Ok.
5. Voit myös tallentaa yhteystiedolle yksilöllisen
soittoäänen.
6. Paina Tallenna.
10.3 Yhteystietojen poistaminen
Jos haluat poistaa yhteystiedon puhelimesta tai SIMkortilta, tee seuraavat toimenpiteet:
1. Paina VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Poista.
Vahvista näppäimellä
.
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2. Jos haluat poistaa useita yhteystietoja, paina:
VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Poista >
Poista useita ja valitse seuraavaksi poistettavat
yhteystiedot. Paina Valitse > Ok ja paina OK.
3. Jos haluat poistaa kaikki yhteystiedot puhelimen
muistista, paina: VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse
> Poista > Poista puhelimen muistista > Ok
10.4 Yhteystietojen kopioiminen
Kopioidaksesi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen tai
puhelimesta SIM-kortille suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Paina VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Kopioi
2. Seuraavaksi valitse kopioinnin lähde (Kopioi
kohteesta) ja kohdepaikka (Kopioi kohteeseen).
3. Paina Valitse > Kopioi. Valitse haluamasi
yhteyshenkilö ja paina Valitse > Valitse. Voit valita
useita yhteystietoja. Seuraavaksi paina Valitse > Ok.
10.5 Yhteystietojen siirtäminen
Siirtääksesi yhteystiedot SIM-kortilta puhelimeen tai
puhelimesta SIM-kortille, paina VALIKKO > Yhteystiedot
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> Valitse > Siirrä. Seuraavaksi toimi samoin kuin
yhteystietoja kopioitaessa.
10.6 Pikavalintanumeron ohjelmoiminen
Puhelimeen voi ohjelmoida 7 pikavalintanäppäintä (3–9).
Pikavalintanäppäintä pitkään painamalla muodostetaan
yhteys sille määritettyyn numeroon.
Näppäin 1 on puhelinvastaajan numero.
Näppäinten ohjelmointi
Ohjelmoidaksesi pikavalintanäppäimet paina
VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Pikavalinta > OK
Valitse pikavalintanäppäin (numero), jolle haluat asettaa
puhelinnumeron. Näppäile puhelinnumero manuaalisesti
tai käytä puhelinluetteloon tallennettua yhteystietoa.
10.7 Yhteystiedon lisääminen mustalle listalle
Jos lisäät yhteystiedon mustalle listalle, kyseisestä
numerosta soittava henkilö kuulee aina puhelimeen
soittaessaan varattu-äänen.
Voit lisätä numeron mustalle listalle puhelinluettelosta:
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VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Lisää mustalle
listalle
Voit poistaa yhteystiedon mustalta listalta seuraavasti:
VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Musta lista
10.8 Muut puhelinluettelon asetukset
10.8.1 Oma numeroni
Eräät SIM-kortit mahdollistavat oman numeron
tarkistamisen. Voit myös muokata numeroasi tai
näppäillä sen manuaalisesti painamalla
VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Muut > Oma
numeroni
10.8.2 Palvelunumerot
Tarkistaaksesi SIM-kortille tallennetut palvelunumerot
paina
VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Muut >
Palvelunumerot
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10.8.3 Muistin tila
Mahdollistaa kortin ja puhelimen muistin tilan
tarkistamisen. Paina
VALIKKO > Yhteystiedot > Valitse > Muut > Muistin tila
11

Puhelutiedot

Päästäksesi puhelutietoihin siirry kohtaan PÄÄVALIKKO
> Puhelutiedot ja valitse seuraavaksi:
Vastaamattomat puhelut
Soitetut puhelut
Vastatut puhelut
Hylätyt puhelut
Viimeisten puhelujen tietoihin voidaan siirtyä painamalla
puhelunäppäintä
valmiustilassa.
11.1 Merkintöjen poistaminen
Poistaaksesi kaikki merkinnät puhelutiedoista paina
VALIKKO > Puhelutiedot > Poista kaikki

51

11.2 Puhelujen kesto
Voit tarkistaa viimeisimmän puhelun keston sekä kaikkien
puhelujen, vastaanotettujen puhelujen ja soitettujen
puhelujen kestot valitsemalla vaihtoehdon
VALIKKO > Puhelutiedot > Puhelujen kesto.
Poistaaksesi kaikkien puhelujen kestotiedot valitse
vaihtoehto Nollaa.
12

Multimedia

Puhelimella on mahdollista ottaa valokuvia ja tallentaa
ääntä. Voit selata puhelimeen tai muistikortille tallennettuja
kuvia ja ääniä sekä kuvata uusia valokuvia ja videoita
siirtymällä kohtaan.
VALIKKO > Multimedia.
12.1 Kamera
Puhelimella on mahdollista kuvata valokuvia ja videoita.
Käynnistääksesi kameran paina VALIKKO > Multimedia
> Kamera. Käynnistyksen jälkeen näet kuvan puhelimen
näytöllä.
Ottaaksesi kuvan paina Ylös-näppäintä ja paina Tallenna.
Jos haluat lähettää kuvan heti, paina Ylös-näppäintä.
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Paina Valitse nähdäksesi lisätoiminnot:
• Kuvagalleria
• Erikoistehosteet
(Normaali,
Mustavalkoinen,
Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen, Seepia,
Negatiivi)
• Asetukset
- Kuvan resoluutio (320x240, 640x480, 1280x960)
- Kuvan laatu (Matala, Normaali, Korkea)
- Välkkymisen estäminen
- Sulkimen ääni
- Automaattinen tallennus
- Muisti
Puhelimen sisäinen muisti riittää vain muutaman
matalaresoluutioisen kuvan ottamiseen. Tallentaaksesi
enemmän kuvia asenna puhelimeen MicroSD-muistikortti.
12.2 Videokamera
Kuvataksesi videon siirry kohtaan Multimedia >
Videokamera. Aloittaaksesi tallennuksen paina näppäintä
Ylös. Keskeyttääksesi tallennuksen paina näppäintä Ylös.
Pysäyttääksesi tallennuksen paina vihreän luurin
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näppäintä. Katkaistaksesi tallennuksen paina punaisen
luurin näppäintä.
Paina Valitse näyttääksesi videokameran lisätoiminnot:
• Videohakemisto – avaa videotallennekansion
• Erikoistehosteet – (Normaali, Mustavalkoinen,
Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen, Seepia,
Negatiivi)
• Asetukset
- Resoluutio (128x96, 160x128, 176x144, 320x240)
- Välkkymisen estäminen
- Ääni, kytke äänen tallennus päälle / pois päältä
12.3 Kuvagalleria
Kuvagalleriassa on mahdollista katsella muistikortille
tallennettuja valokuvia.
Siirry kohtaan Kuvat ja valitse haluamasi kuva käyttämällä
näppäimiä Ylös/Alas. Paina puhelunäppäintä näyttääksesi
Valitse:
- Esikatselu- suurentaa halutun kuvan. Jos haluat nähdä
seuraavan kuvan, käytä näppäimiä Ylös/Alas
- Poista – poistaa kuvan
- Valitse
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- Muuta nimeä – mahdollistaa kuvan nimen muuttamisen
- Kuvaesitys
- Yksityiskohdat.
Suurennettuasi kuvan paina vihreän luurin näppäintä
nähdäksesi lisävalinnat:
- Käytä taustakuvana
- Poista
- Lähetä
- Muuta nimeä
- Kuvaesitys
- Yksityiskohdat
12.4 Musiikkisoitin
Musiikkisoitin mahdollistaa puhelimeen tai muistikortille
tallennettujen äänitiedostojen soittamisen.
Näppäintoiminnot äänitiedostojen soittamisen aikana:
- #: äänenvoimakkuuden nostaminen
- *: äänenvoimakkuuden laskeminen
- YLÖS: avaa edellisen tiedoston
- ALAS: avaa seuraavan tiedoston
Aloittaaksesi tiedoston soittamisen paina Valitse > Soita.
Keskeyttääksesi soittamisen paina Valitse > Tauko.
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Poistuaksesi musiikkisoittimesta paina Valitse > 4 Poistu
ja paina vasta sen jälkeen punaisen luurin näppäintä.
Päinvastaisessa järjestyksessä musiikki kuuluu jatkuvasti
taustalla.
12.5 Videosoitin
Paina Multimedia > Videosoitin. Puhelin etsii
automaattisesti videotiedostot. Voit liikkua tallenteesta
toiseen käyttämällä näppäimiä.
Paina vihreän luurin näppäintä näyttääksesi lisävalinnat:
- Toista
- Luettelo tiedostoista
- Tiedot
- Poistu
12.6 Sanelukone
Käynnistääksesi sanelukoneen paina: VALIKKO >
Multimedia > Sanelukone > Valitse > Tallenna.
Valinnoissa voit muuttaa tiedostojen tallennuspaikan ja
tiedostomuodon sekä kuunnella valmiita tallenteita.
13
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FM-radio

Puhelimessa on FM-radiovastaanotin. Voit käyttää sitä
ilman kuulokkeita (ääntä toistaa puhelimen kaiutin), mutta
kannattaa muistaa, että heikompien radioasemien
vastaanottaminen ei välttämättä onnistu. Tästä syystä
suositellaan myös antennina toimivien kuulokkeiden
kytkemistä puhelimeen.
Käynnistääksesi radion paina VALIKKO > FM-radio.
Päästäksesi radion asetuksiin paina VALIKKO > FM-radio
> Valitse.
Keskeyttääksesi kappaleen tai kuunnellaksesi sen
uudelleen paina Valitse > Tauko/Avaa.
Muuttaaksesi äänenvoimakkuutta paina näppäintä

tai

.
Kanavien haku: Valitse > Kanavahaku.
Tallentaaksesi kanavan muistiin paina Valitse > Tallenna.
Säätääksesi taajuuden manuaalisesti paina: Valitse >
Manuaalinen haku.
Vaimentaaksesi radion ääntä ja tehdäksesi puhelimella
muita toimenpiteitä samanaikaisesti radiokanavan
vastaanottamisen kanssa paina Valitse >
Taustamusiikki.
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Jos haluat kuunnella radiota puhelimen kaiuttimen kautta
kytkettyäsi kuulokkeet, paina Valitse > Kaiutin.
14

Herätyskello

Puhelimessa on herätyskellotoiminto. Voit säätää vapaasti
herätysajan ja -äänen.
Päästäksesi herätyskellon asetuksiin paina:
VALIKKO > Herätys.
14.1 Herätyskellon asetukset
Paina: VALIKKO > Herätyskello
Valitse yksi kolmesta kentästä herätyksen tallentamiseksi
ja vahvista puhelunäppäimellä. Paina Valitse > Muokkaa.
Seuraavaksi valitse herätyksen sisältö, kellonaika,
herätyskellon ääni sekä se, toistetaanko herätys vain
kerran, joka päivä, tai omien määritysten mukaisesti.
Vahvista asetukset näppäimellä
.
14.2 Herätyskellon asettaminen uudelleen
Poistaaksesi ohjelmoidut herätykset paina
VALIKKO > Herätyskello > Valitse > Pois päältä
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Samalla tavoin voit aktivoida aiemmin asetetun
herätyksen.
15

Sovellukset
15.1 Tiedostoselain

Voit selata puhelimeen tai kortille tallennettuja tiedostoja.
Paina:
VALIKKO > Sovellukset > Minun tiedostoni
15.2 Taskulamppu
Paina VALIKKO > Sovellukset > Taskulamppu ja
seuraavaksi paina päällä tai pois päältä
sytyttääksesi/sammuttaaksesi taskulampun.
15.3 Kalenteri
Puhelimessa on sisäänrakennettu kalenteri, joka löytyy
kohdasta VALIKKO > Sovellukset > Kalenteri. Kalenterin
tarkastelun lisäksi voit lisätä siihen omia merkintöjäsi ja
asettaa tarkan kellonajan, päivämäärän, toistuvuuden sekä
äänimerkin. Tehtävän merkitsemiseksi etsi oikea päivä
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näppäimillä
ja paina näppäintä
, jonka
jälkeen voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
- Uusi tehtävä
- Näytä tehtävät
- Kaikki tehtävät
- Poista tämän päivän tehtävät
- Poista kaikki
- Siirry päivämäärään
Käytä näppäimiä * ja # siirtyäksesi kuukaudesta toiseen.
15.4 Taskulaskin
Puhelimessa on yksinkertainen taskulaskin. Voit suorittaa
sillä yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.
Paina VALIKKO > Sovellukset > Taskulaskin
1. Näppäile ensimmäinen numero, kun näytöllä näkyy 0
2. Valitse haluamasi laskutoimituksen kuvake
käyttämällä näppäimiä
ja paina vihreän
luurin näppäintä.
3. Näppäile toinen numero ja paina näppäintä
.
4. Poistaaksesi laskutoimituksen viimeisen numeron tai
merkin paina näppäintä
.
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5. Poistuaksesi taskulaskimesta paina näppäintä
useamman kerran.
15.5 Bluetooth
Bluetooth-yhteyden ansiosta voit lähettää ja vastaanottaa
tiedostoja. Voit myös kytkeä puhelimeen muita laitteita,
esim. langattomat kuulokkeet.
Valitse VALIKOSSA Sovellukset > Bluetooth
VALIKOSSA Bluetooth voit valita jonkin seuraavista
vaihtoehdoista:
Kytke Bluetooth päälle tai pois
Bluetooth-tila
päältä
Kytke päälle, jotta muut voivat
Näkyvä
löytää puhelimesi
Laitteet, joihin olet yhdistänyt
Omat laitteeni
aiemmin
Nimi

Valitse laitteesi nimi

Muisti

Valitse, mihin vastaanotetut
tiedostot tallennetaan
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15.6 SIM-palvelut
SIM-palvelut ovat SIM-kortin tarjoamia ylimääräisiä
palveluja (yleensä maksullisia). Puhelimen rajallisen
toiminnallisuuden takia tiettyjä palveluja ei voi käyttää
MM462-puhelimella.
16

Asetukset

Päästäksesi asetuksiin avaa PÄÄVALIKKO painamalla
näppäintä YLÖS
ja valitsemalla seuraavaksi
vaihtoehto Asetukset
16.1 Puheluasetukset
16.1.1 Soitonsiirto
Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, on
tehtävä asianmukaiset määritykset. Käyttäjä voi asettaa
tulevien puhelujen välittömän siirtämisen
puhelinvastaajaan tai toiseen valittuun numeroon.
1. Soitonsiirtopalvelun asettamiseksi siirry kohtaan
VALIKKO > Asetukset > Puheluasetukset >
Soitonsiirto.
2. Seuraavaksi valitse, milloin haluat siirtää puhelut : 1.
Kaikki puhelut (Siirrä kaikki puhelut), 2. Varattu (Siirrä
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puhelut, kun puhut toista puhelua), 3. Ei vastata (Siirrä
puhelut, kun et vastaa niihin), 4. Ei yhteyttä (Siirrä
puhelut, kun puhelimesi on suljettu tai olet puhelinverkon
ulottumattomissa).
3. Paina Aktivoi ja näppäile numero, johon haluat siirtää
puhelut , tai paina Peruuta kaikki soitonsiirrot
kytkeäksesi palvelun pois päältä.
16.1.2 Koputuspalvelu
Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun,
sinun on tehtävä asianmukaiset määritykset.
Tarkista saatavuus siirtymällä kohtaan VALIKKO >
Asetukset > Puheluasetukset > Odottava puhelu.
Täällä voit valita, haluatko aktivoida kyseisen toiminnon.
Jos koputuspalvelu on päällä ja käyttäjä puhuu puhelua,
jonossa olevista saapuvista puheluista ilmoitetaan
äänimerkillä (viiden sekunnin välein), minkä lisäksi
näkyviin tulee soittavan henkilön numero. On mahdollista
ottaa vastaan toinen puhelu ja siirtää ensimmäinen puhelu
pitoon.
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16.1.3 Puhelujen estäminen
Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun,
sinun on tehtävä asianmukaiset määritykset. Tämä
toiminto mahdollistaa erityyppisten puhelujen estämisen.
Paina:
VALIKKO > Asetukset > Puheluasetukset >
Puheluesto. Valitse listasta niiden puhelujen tyyppi,
jotka haluat estää. Voit estää kaikki lähtevät puhelut,
kaikki lähtevät ulkomaanpuhelut, kaikki ulkomaanpuhelut
(lukuun ottamatta puheluja kotimaahan), kaikki saapuvat
puhelut sekä roaming-tilassa saapuvat puhelut.
16.1.4 Numeron piilotus
Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun, on
tehtävä asianmukaiset määritykset. Tämä toiminto
mahdollistaa oman numeron piilottamisen puhelun aikana.
Paina:
VALIKKO > Asetukset > Puheluasetukset > Piilota
numero
16.1.5 Puhelujen lisäasetukset
Voit asettaa puheluja koskevia lisäasetuksia:
• puhelun kestoajan ilmoitus,
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•
•
•
•

automaattinen numeron uudelleenvalinta,
värinä yhteyden muodostamisen jälkeen,
tekstiviestin lähettäminen puhelun hylkäämisen jälkeen
Automaattinen puhelujen tallennus

Paina
VALIKKO > Asetukset > Puheluasetukset > Muut.
ja valitse seuraavaksi haluamasi vaihtoehto näppäimellä
16.2 Puhelimen asetukset
Päästäksesi puhelimen asetuksiin paina VALIKKO >
Asetukset > Puhelimen asetukset.
16.2.1 Kellonaika ja päivämäärä
Muuttaaksesi kellonajan paina: VALIKKO > Asetukset >
Puhelimen asetukset > Kellonaika ja päivämäärä.
Kellonajan ja päivämäärän lisäksi voit asettaa kellonajan
näyttötavan ja päivämäärän näyttötavan.
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16.2.2 Puhelimen kieli
Vaihtaaksesi kielen paina VALIKKO > Asetukset >
Puhelimen asetukset > Kieli. Voit asettaa erikseen
valikon kielen ja kirjoituskielen.
Jos asetat vahingossa vieraan kielen, paina seuraavia
näppäimiä puhelimen ollessa valmiustilassa:
− 2x Ylös
− 1x OK
− 2x Alas
− 1x OK
− 1x Alas
− 2x OK
16.2.3 Puhelimen automaattikäynnistys/-sammutus
Paina: VALIKKO > Asetukset > Puhelimen asetukset >
Automaattikäynnistys/-sammutus
Voit asettaa kellonajan sekä viikonpäivät, jolloin puhelimen
on käynnistyttävä/sammuttava automaattisesti.
16.2.4 Tehdasasetukset
Palauttaaksesi tehdasasetukset paina: VALIKKO >
Asetukset > Puhelimen asetukset > Palauta
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tehdasasetukset. Suorittaaksesi tämän toiminnon sinun
on annettava salasana. Oletusarvoinen salasana on
1234.
16.3 Näytön asetukset
16.3.1 Tausta
VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Taustakuva.
Voit valita jonkin järjestelmän taustoista tai minkä tahansa
taustakuvan puhelimen muistista.
16.3.2 Näytön kontrasti
VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Kontrasti.
Säätele näytön kontrastia näppäinten

avulla.

16.3.3 Näppäimistön taustavalo
VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Näppäimistön
taustavalo
Valitse näppäimistön taustavalon kestoaika tai kytke
näppäimistön taustavalo kokonaan pois päältä.
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16.3.4 Näppäimistön automaattinen lukitseminen
Näppäimistö lukittuu automaattisesti tietyn pituisen
toimettoman jakson jälkeen. Voit kytkeä automaattisen
lukitsemisen pois päältä tai muuttaa sen aikaa valitsemalla
VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Näppäimistön
automaattinen lukitseminen
16.3.5 Taustavalo
Paina VALIKKO > Asetukset > Näyttö > Taustavalo
asettaaksesi näytön taustavalon kestoajan tai jatkuvan
taustavalon.
16.3.6 Tapahtumailmoitukset
Tapahtumailmoitus (välkkyvä näyttö) ilmoittaa uuden
viestin vastaanottamisesta tai vastaamattomasta
puhelusta. Näyttö välkkyy noin yhden tunnin ajan.
Tämän vaihtoehdon voi kytkeä päälle tai pois päältä
valitsemalla
VALIKKO > Asetukset > Näyttö >
Tapahtumailmoitukset
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16.4 Suojausasetukset
Muuttaaksesi suojausasetuksia paina: VALIKKO >
Asetukset > Suojaukset
16.4.1 PIN
Voit kytkeä PIN-koodin vaatimisen päälle tai pois päältä
sekä muuttaa PIN-koodin valitsemalla
VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > PIN
16.4.2 PIN 2
PIN 2 on turvakoodi, joka suojaa pääsyltä puhelimen SIMkortille tallennettuihin lisätoimintoihin. Sitä vaaditaan muun
muassa puhelujen kustannuksia laskettaessa ja
aktivoitaessa sallittujen numeroiden tila (FDN). PIN2turvakoodin saamiseksi sinun on otettava yhteyttä
operaattoriisi.
Voit vaihtaa PIN2:n näin:
VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Vaihda PIN2
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16.4.3 Puhelimen lukitseminen
Voit kytkeä päälle puhelimen lukituksen. Käynnistäessäsi
puhelimen sinun on syötettävä puhelimen lukituksen
avaava salasana. Oletusarvoinen salasana on 1234
Määrittääksesi puhelimen lukitsemisen salasanan paina
VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Puhelimen
lukitseminen
Vaihtaaksesi puhelimen lukitsemisen salasanan paina:
VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Vaihda
puhelimen salasana
16.4.4 Yksityisyyden suojelu
Voit estää salasanan avulla pääsyn puhelutietoihin,
viesteihin, yhteystietoihin, tiedostoihin, kalenteriin, UDiskiin
ja soittimiin. Paina VALIKKO > Asetukset > Suojaukset
> Yksityisyyden suojelu. Näppäile puhelimen salasana,
Valitse ne osat, joihin pääsyn haluat estää, ja paina
Takaisin.
16.4.5 Näppäimistön lukitseminen punaisella luurilla
Valitse tämä aktivoidaksesi näppäimistön lukitsemisen
yhdellä näppäimellä: VALIKKO > Asetukset >
Suojaukset > Lukitseminen punaisella luurilla
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Näppäimistön voi lukita painamalla punaista luuria
valmiustilassa.
16.4.6 Kiinteät sallitut numerot
Verkkopalvelu. Jos operaattori tarjoaa tämän palvelun,
sinun on tehtävä asianmukaiset määritykset. Tämä
toiminto mahdollistaa tiettyjen puhelujen estämisen.
Paina:
VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Sallitut numerot.
Palvelun kytkemiseksi päälle tarvitaan (operaattorilta
saatava) PIN2.
Valitse listalta niiden puhelujen tyyppi, jotka haluat estää,
tai lisää numero sallittujen numeroiden listalle.
16.4.7 Musta lista
Paina VALIKKO > Asetukset > Suojaukset > Musta lista
> Mustan listan asetukset, kytkeäksesi päälle tai pois
päältä puhelun hylkäämisen tai tekstiviestien estämisen tai
sallimisen listalla olevasta numerosta. Jos musta lista on
kytketty päälle, listalla olevista numeroista saapuvia
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puheluja ei päästetä läpi ja kyseisestä numerosta soittava
henkilö kuulee aina soittaessaan varattu-äänen.
16.5 Profiiliasetukset
Profiiliasetuksissa on mahdollista muuttaa puhelimen
ääniä ja äänenvoimakkuutta. Paina VALIKKO >
Asetukset > Profiilit ja seuraavaksi haluamasi profiili. Voit
aktivoida profiilin tai muokata sitä. Muokataksesi profiilia
paina VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset
16.5.1 Soittoäänen asetukset
Tässä kohdassa voit muuttaa soittoäänen tai viestin
saapumisesta ilmoittavan äänimerkin.
VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Äänet.
Voit valita jonkin valmiiksi asennetuista soittoäänistä tai
soittoäänen puhelimen ulkoisesta muistista.
16.5.2 Äänenvoimakkuuden asetukset
VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset >
Äänenvoimakkuus
Tässä alavalikossa voit muuttaa soittoäänen, viestien
äänimerkin, puhelujen soittoäänen ja aloitusanimaation
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äänenvoimakkuutta. Voit säädellä sitä käyttämällä
näppäimiä
.
Tehtyäsi asetukset paina näppäintä
tallentaaksesi ne.
16.5.3 Värinäasetukset
VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset >
Soittoäänen tyyppi
Tässä alavalikossa voit muuttaa tulevien puhelujen,
tekstiviestien ja hälytysten tyypit. Tarjolla ovat seuraavat
valinnat:
− vain soittoääni
− vain värinä
− äänetön
− ensin värinä ja sitten soittoääni
− soittoääni ja värinä
Valitse haluamasi tyyppi ja vahvista näppäimellä OK.
Tehtyäsi asetukset paina näppäintä
tallentaaksesi ne.
16.5.4 Näppäin- ja varoitusäänet
VALIKKO > Asetukset > Profiilit > Asetukset > Muut
ilmoitusäänet
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Tässä kohdassa voit asettaa näppäinten äänen, alhaisen
akun varaustilan varoitusäänen, käynnistys/sammutusäänen sekä äänikehotteet näppäimiä
painettaessa.
16.6 Verkon valinta
Voit vaihtaa verkonvalintatavan joko manuaaliseksi tai
automaattiseksi. Paina
VALIKKO > Asetukset > Verkon valinta
Manuaalisen tavan valittuasi näkyviin tulevat kaikki
saatavilla olevat verkot.
17

Yhdistäminen tietokoneeseen

Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelin
avulla, jolloin voit kopioida ja siirtää tiedostoja puhelimen ja
tietokoneen välillä.
Yhdistäminen:
- kytke USB-kaapeli puhelimeen
- kytke kaapelin toinen pää tietokoneen USB-porttiin
- puhelimen näytölle tulee viesti ”Lataus” sekä ”UDisk”.
Paina ”UDisk”.
74
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UKK (Usein kysytyt kysymykset/vianetsintä)

Puhelimen korjaaminen on mahdollista vain valtuutettua
korjauspalvelua käyttämällä. Puhelimen korjauksia ja
muutoksia ei saa tehdä itse, sillä se voi johtaa takuun
mitätöintiin!
”En pysty
soittamaan
puhelua.”

”SIM-kortti on
asennettu, mutta
voin soittaa vain
hätänumeroon
(112)”
Puhelin ei toimi
eikä lataudu,
vaikka laturi on
kytketty

Tarkista, onko valittu numero oikea/käytössä.
Ulkomaiseen numeroon soitettaessa on
lisättävä aina asianmukainen etuliite (esim.
Saksassa 0049 tai +49)
Jos käyttäjällä on prepaid-puhelinkortti
(syöttökortti), on tarkistettava, onko tilillä
valittuun puheluun tarvittava määrä varoja.
Tarkista, onko SIM-kortti asennettu oikein.

On mahdollista, että puhelin on suljettu.
Käynnistä puhelin painamalla
käynnistysnappia n. 3 sekunnin ajan.
Jos puhelinta ei ole käytetty pitkään aikaan,
akku voi olla ”unitilassa” ja toiminnan
palauttamiseksi laturi on pidettävä kytkettynä,
vaikka näytöllä ei näy mitään.

75

”Voinko soittaa
Jos käyttäjä on ulkomailla, puhelin liittyy
puheluja ollessani automaattisesti ulkomaiseen puhelinverkkoon,
ulkomailla?”
jos roaming on kytketty päälle. Lisätietoja saa
operaattorilta.
”Voinko soittaa
Mitään puheluja ei voi soittaa paikasta, joka
hätänumeroon
on puhelinverkon ulkopuolella.
paikasta, jossa ei
ole
Jos käyttäjällä ei ole varoja tilillä, on
puhelinverkkoa, tai mahdollista soittaa hätäpuheluja numeroon
jos tililläni ei ole
112.
varoja?”
”Miten voin
parantaa
puhelinverkon
kuuluvuutta?”

Rakennukset voivat rajoittaa puhelinverkon
kuuluvuutta, missä tapauksessa kannattaa
siirtyä lähemmäs ikkunaa tai mennä
rakennusten ulkopuoliselle alueelle.
”Näppäimet eivät Näppäinlukko on päällä ja näppäimistö on
toimi.”
avattava.
”Mikä on
Numero operaattorin keskukseen, jossa
tekstiviestikeskus?” tekstiviestejä säilytetään. Numero löytyy SIMkortilta, mutta puhelimen valikossa sen voi
vaihtaa toiseen.
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”Milloin puhelusta Maksu peritään heti, kun yhteys on
peritään maksu?” muodostettu. Operaattorilta saa tietoja siitä,
miten maksu peritään. Kansainvälisissä
puheluissa maksu voidaan periä hieman
myöhemmin
Miten voi tarkistaa, Siirry kohtaan Valitse > Välitystiedot. Kun
onko tekstiviesti
tekstiviesti on saapunut perille, lähettäjälle
saapunut
lähetetään tekstiviesti, jossa ilmoitetaan siitä,
vastaanottajalle? että tekstiviesti on mennyt perille
(verkkopalvelu).
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Käyttö- ja turvallisuusehdot
Puhelinta ei pidä kytkeä päälle, jos se voi aiheuttaa
häiriöitä muiden laitteiden toiminnassa!
Puhelinta ei saa käyttää ilman asianmukaisia
lisälaitteita ajoneuvoa kuljettaessa.
Tämä malli on suunniteltu käytettäväksi langattomien
Bluetooth-kuulokkeiden kanssa.
Puhelin on sähkömagneettisen säteilyn lähde, ja se
voi siten vaikuttaa kielteisesti muihin elektronisiin
laitteisiin, esimerkiksi lääkinnällisiin laitteisiin.
Puhelinta ei saa käyttää sairaaloissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla eikä paloherkkien aineiden
läheisyydessä.
Puhelinta ei saa korjata tai muokata itse. Kaikki
mahdolliset viat on korjautettava valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Puhelin ei ole vedenpitävä, joten sitä ei tule altistaa
vedelle tai muille nestemäisille aineille.
Puhelinlaite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä
osia. Puhelin ja sen osat on pidettävä lasten
ulottumattomissa.

•
•
•
•
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Puhelinta ei saa puhdistaa kemikaaleilla tai
syövyttävillä aineilla.
Puhelinta ei saa käyttää maksu- ja luottokorttien
läheisyydessä – se voi aiheuttaa korttien sisältämien
tietojen menetyksen.
Turvallisuussyistä puhelimessa ei saa puhua silloin,
kun sen laturi on kytketty sähköverkkoon.
Laitetta ei saa altistaa matalille tai korkeille
lämpötiloille, suoralle auringonvalolle tai korkealle
kosteuspitoisuudelle. Laitetta ei saa sijoittaa
lämmityslaitteen, esimerkiksi patterin, lämmittimen,
uunin, keskuslämmitysuunin, takan, grillin tms.
läheisyyteen.
Takuuehdot

1. Maxcom S.A. -yritys tarjoaa ostetulle tuotteelle takuun,
joka alkaa loppukäyttäjän tekemän ostoksen
päivämäärästä ja jatkuu
a) 24 kuukauden ajan laitteen osalta;
b) 6 kuukauden ajan kuluvien varusteiden ja lisäosien,
esim. akun, laturin, kuulokkeiden osalta.
2.Takuuaikana ilmenneet tuotevirheet korjataan maksutta
14 työpäivän kuluessa siitä päivästä lähtien, kun tuote
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toimitetaan Maxcomin valtuutettuun korjauspalveluun
osoitteessa ul. Towarowa 23a, Tychy, Puola.
Poikkeustapauksissa korjausjaksoa voidaan pidentää
enintään 21 työpäivän mittaiseksi, mistä ilmoitetaan
asiakkaalle.
3.Takuuaikaa pidennetään automaattisesti sillä
ajanjaksolla, jonka verran tuotetta pidetään
korjauspalvelussa.
4. Korjauksen toteuttamisen ehtona on tuotteen
toimittaminen asianmukaisesti täytetyn takuukortin,
ostotodistuksen ja tuotevirheen kuvauksen kanssa.
5. Valtuuttamattomien henkilöiden tekemät korjaukset,
mukaan lukien puuttuminen ohjelmointiin, riittävät syyksi
kieltäytyä tuotteen korjaamisesta takuun puitteissa.
6.Takuu ei kata
a) normaalikäyttöä, mukaan lukien akkujen
normaalikäyttöä
b) mekaanisia, termisiä ja kemiallisia vahinkoja ja niiden
aiheuttamia vikoja,
c) Muiden kuin Maxcomin valmistamien laitteiden ja
lisälaitteiden yhteiskäytössä ilmeneviä ongelmia
d) käyttöohjeissa kuvattuja laitteen kokoonpanoon ja
huoltoon liittyviä toimenpiteitä,
e) vahinkoja ja vikoja, jotka johtuvat
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- laitteen epäasianmukaisesta tai käyttöohjeiden
vastaisesta käytöstä,
- sähkö- tai puhelinverkon ylijännitteistä, salamoista,
vääränlaisesta syöttöjännitteestä
- kastumisesta,
- kuljetuksesta.
7.GPS-navigointilaitteiden kohdalla Maxcom ei vastaa
laitteeseen kiinnitetyistä kartoista, etenkään niiden
yksityiskohtaisuudesta. Maxcom on yksinomaan laitteen
valmistaja ja myytävään tuotteeseen liitetyt kartat ovat
GPS-laitteissa käytettävien karttojen laatimiseen ja
valmistukseen erikoistuneiden yritysten tuotteita. Tästä
syystä laitteen valmistajalle tehdyt karttoihin liittyviä
huomioita koskevat reklamaatiot ovat perusteettomia.
8.Päätöksen laitteen mahdollisesta vaihtamisesta tai
rahojen palautuksesta tekee valtuutettu korjauspalvelu tai
myyjä konsultoituaan ensin korjauspalvelun kanssa.
9.Väärin tai liian epäselvästi täytettyä takuukorttia ei
hyväksytä.
10.Laitteen tiivisteiden rikkominen ja sarjanumeroiden
vahingoittaminen mitätöivät ostettua laitetta koskevan
takuusopimuksen.
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11. Takuukorjauksen toimipiteet eivät sisällä puhdistusta,
kunnossapitoa, teknistä tarkastusta tai teknisen
asiantuntijalausunnon antamista.
12. Maxcom S.A. ei vastaa laitteeseen tallennetun
ohjelmoinnin tai tietojen menettämisestä laitteen
korjauksen aikana. Säännöllistä varmuuskopioiden
tekemistä ohjelmoinnista ja tiedoista suositellaan.
13. Takuu ei anna ostajalle oikeutta vaatia takaisin laitteen
vahingoittumiseen liittyviä kuluja tai kovalevyn ja muiden
tallennusvälineiden tietojen menetykseen liittyviä kuluja.
Myydyn tavaran takuu ei sulje pois, rajoita tai poista
ostajan vaatimustenvastaisuuteen liittyviä oikeuksia.
Takuu kattaa Puolan tasavallan alueen
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Akkua koskevat tiedot

Puhelimessa on akku, joka voidaan ladata uudelleen
puhelimeen kytketyn laturin avulla.
Puhelimen toiminta-aika riippuu erilaisista
toimintaehdoista. Lyhyempään toiminta-aikaan vaikuttaa
huomattavasti se, miten kaukana puhelin on lähimmästä
välitysasemasta sekä puhelujen pituus ja määrä.
Liikkumisen aikana puhelin siirtyy automaattisesti yhdestä
välitysasemasta toiseen, mikä vaikuttaa myös suuresti
toiminta-aikaan.
Useiden satojen latausten ja akun tyhjentymisten jälkeen
akku menettää luonnollisista syistä ominaisuuksiaan. Jos
käyttäjä huomaa akun toimintakyvyn vähentyneen
huomattavasti, on akku vaihdettava uuteen.
Puhelimessa on käytettävä yksinomaan valmistajan
suosittelemia akkuja.
Puhelinta ei saa säilyttää paikoissa, joissa lämpötila on
liian korkea. Se voi vaikuttaa kielteisesti sekä akkuun että
itse puhelimeen.
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Koskaan ei saa käyttää akkua, jossa on selkeitä vaurioita.
Se voi vahingoittaa puhelinta. Akku on asennettava
polarisaation mukaisesti.
Akun jättäminen paikkoihin, joissa lämpötila on liian korkea
tai liian matala, vähentää sen elinaikaa. Akkua on
säilytettävä 15–25 °C:n lämpötilassa. Jos puhelimeen
asennetaan kylmä akku, se voi saada puhelimen
toimimaan väärin ja vahingoittaa sitä.
Kokonaisuuteen kuuluu litiumioniakku.
Käytetyt akut ovat haitallisia ympäristölle. Ne
on jätettävä erityisesti niille tarkoitettuun
keräyspisteeseen asianmukaisessa säiliössä
voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Akkuja ei saa heittää yhdyskuntajätteisiin, ne on
luovutettava keräyspisteisiin.
AKKUJA EI MISSÄÄN NIMESSÄ SAA HEITTÄÄ TULEEN!
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SAR-arvoja koskevat tiedot

Tiedot radioaaltojen vaikutuksesta ja absorptionopeudesta
(SAR)
Tämä puhelin on suunniteltu siten, että se täyttää kaikki
välttämättömät radioaaltojen vaikutusta koskevat
turvallisuusvaatimukset, joita suositellaan kansainvälisissä
suosituksissa. Kyseiset suositukset on laatinut riippumaton
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tieteellinen järjestö ICNIRP, joka on noudattanut niiden
laadinnassa suurta turvamarginaalia suojan takaamiseksi
kaikille henkilöille näiden iästä ja terveydentilasta
riippumatta. Radioaaltojen vaikutusta koskevissa
suosituksissa käytetään käsitettä ominaisabsorptionopeus,
SAR (englanniksi Specific Absorption Rate). ICNIRP:n
määrittämä SAR:n raja-arvo on 2,0 wattia/kilogramma
(W/kg), joka on keskimääräinen arvo kudosmassan 10
grammaa kohden. SAR:n mittaukset suoritetaan laitteen
toiminnan standardoiduissa olosuhteissa sen antaman
signaalin korkeimmalla mahdollisella voimakkuudella ja
testattavien taajuuksien koko kirjolla. SAR:n todellinen
arvo voi olla korkeinta mahdollista arvoa huomattavasti
pienempi, koska laite on suunniteltu niin, että se käyttää
vain vähintä verkkoon liittymiseen tarvittavaa voimaa.
Tämän mallin tapauksessa korkein mitattu SAR-arvo on
0,529 -10g(W/Kg).
SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisista raportointi- ja
testausvaatimuksista sekä kunkin verkon taajuuskaistasta
riippuen.
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Ympäristönsuojelua koskevat tiedot

Huom: Tämä laite on merkitty Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/96/EY sekä puolalaisen
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun lain
mukaisesti rastittua jätesäiliötä esittävällä
symbolilla.
Tällainen merkintä kertoo siitä, että kyseistä
laitetta ei sen käyttöajan päätyttyä saa poistaa muun
kotitalousjätteen mukana.
Huom: tätä laitetta ei saa heittää yhdyskuntajätteisiin!!!
Tuote on hävitettävä tähän
tarkoitetuissajätteenkeräyspisteissä.
Käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukainen
käsittely vähentää ihmisten terveydelle ja ympäristölle
haitallisia vaikutuksia, jotka johtuvat laitteiden sisältämistä
vaarallisista osista sekä tällaisen laitteen
epäasianmukaisesta varastoinnista ja käsittelystä.
.
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Eräät näissä käyttöohjeissa olevat tiedot voivat erota
puhelimen näytössä olevista ohjelmoinnista ja
palveluntarjoajasta riippuen.
Valmistaja ei ole vastuussa vääränlaisesta käytöstä,
liikakäytöstä tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä
johtuvista seurauksista.

Jos tekninen apu on tarpeen, suosittelemme ottamaan
yhteyttä tekniseen osastoon numeroon 32 325 07 00 tai
sähköpostitse osoitteeseen serwis@maxcom.pl
Verkkosivumme:
http://www.maxcom.pl
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl
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