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   PUHELIMESI ESITTELY 
 
 

Opi puhelimesi painikkeista, näytöstä ja sen kuvakkeista. 
 

Puhelimen näppäimet 
 
Puhelimen etupuolta katsoessasi näet seuraavat elementit: 
 

(Katso 1.1 – Sivu 3) 
 

Kohta  Painike Toiminto 

1 Virtakytkin 
Puhelimen näytön kytkeminen pois/päälle 

(lyhyt painallus), puhelimen virran 
kytkentä pois/päälle (pitkä painallus) 

2 Äänen-
voimakkuus 

Soittoäänen, ilmoitusten ja toistettavan 
audion/videon äänenvoimakkuuden 

säätäminen. 

3 Takaisin 
Siirry takaisin edelliseen näyttöön tai 
valikkoon. Joissain tapauksissa myös 

sulkee käytettävän sovelluksen. 

4 Kotinäppäin Siirry aloitusnäyttöön jättäen sovelluksen 
avoimeksi taustalle. 

5 Valikot 
Avaa valikon joka liittyy parhaillaan 

käyttämääsi sovellukseen tai muuhun 
kohteeseen. 

  



Näyttö 
 

Puhelimesi näyttö on suunniteltu seuraavasti. 
 

(Katso 1.2 – Sivu 3) 
 

 
Kuvakkeet 

 
Opi kuvakkeista jotka näkyvät näytön yläreunassa, ilmaisten 
puhelimen tilasta: 
 

 
puhelinverkon 

signaalin voimakkuus  Wi-Fi-yhteys 

 Bluetooth käytössä  USB-kaapeli kytketty 

 akun varauksen tila  uusi lukematon viesti 

 
värinähälytys 

käytössä  
uusi lukematon 

sähköposti 

 roaming indikaattori  hälytys asetettu  

 kuulokkeet yhdistetty.  puhelin mykistetty 

 
 

  



   
 

PUHELIMESI VALMISTELU 
 
 

Aloita puhelimesi valmistelu ensimmäistä käyttökertaa varten. 
 
 

 
Asenna SIM kortti ja akku 

 
Kun teet liittymäsopimuksen palveluntarjoajan kanssa, saat 
Subscriber Identity Module (SIM) kortin, jossa on 
sopimuksesi tiedot sekä Personal Identification Number (PIN) 
ja valinnaiset palvelut. 
 
SIM kortin ja akun asentaminen, 
 
1. Poista takakansi. 

(Katso 2.1 – Sivu 4) 
 

2. Syötä SIM kortti. 
 
Puhelimessasi on 2 SIM korttipaikkaa jolloin voit käyttää 
kahta SIM korttia ja vaihtaa niiden välillä. 
 

(Katso 2.2 – Sivu 4) 
 
• Aseta SIM kortti puhelimeen kullatut kontaktit alaspäin. 

 
 

• Ilman SIM korttia voit käyttää puhelimesi jotain ei-
verkkotoimintoja ja joitain valikkoja. 

 
 
  



3. Syötä akku. 
 

(Katso 2.3 – Sivu 4) 
 
4. Laita akun suoja takaisin paikoilleen. 

 
 

Syötä muistikortti (vaihtoehtoinen) 
 
Säilyttääksesi ylimääräisiä mediatiedostoja, sinun tulee 
syöttää muistikortti.  
 
• Muistikortin alustaminen PC:llä voi aiheuttaa 

yhteensopimattomuutta puhelimesi kanssa. Alusta 
muistikortti ainoastaan  puhelimella. 

 
1. Poista takakansi suoja. 
 

(Katso 3.1 – Sivu 5) 
 

2. Syötä muisti merkkipuoli ylöspäin. 
 

(Katso 3.2 – Sivu 5) 
 

  



   PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖ 
 
 

Puhelimesi perustoimintojen käyttö 
 

Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen 
 

Käynnistääksesi puhelimen, 
 
1. Paina pitkään virtapainiketta [  ]. 
 
2. Syötä PIN ja paina OK (jos pyydetty) 
 
Sammuttaaksesi puhelimen, katso kohta 1 yllä. 
 
 

Käytä valikkoja ja sovelluksia 
 
Päästäksesi valikkoihin ja sovelluksiin, 
 
1. Saat näytölle luettelon asennetuista sovelluksista koskettamalla 

painiketta   
 
2. Liu'uttamalla sormea oikealle tai vasemmalle pystyt liikkumaan 
eri näyttöjen ja luetteloiden välillä. 
 
3. Kosketa mitä tahansa kuvaketta avataksesi sovelluksen. 
 
4. Voit poistua sovelluksesta painamalla takaisin tai kotinäppäintä 

näytön alareunassa. 
 
 
 
  



Puhelujen perustoiminnot 
 
Tässä osiossa opit soittamaan ja vastaamaan puheluihin. 
 
Soita puhelu: 
 
1. Kotinäytöllä tai sovellusten valikosta koskettamalla 

Puhelin-kuvaketta  . 
 
2. Syötä mahdollinen aluenumero ja puhelinnumero. 
 

3. Paina  soittaaksesi numeroon. 
 

4. Lopettaaksesi paina . 
 
Puheluun vastaaminen: 
 
1. Puhelun soidessa, paina keskeltä ja liu'uta sormella kohti 
sinistä kuvaketta vastataksesi puheluun tai kohti punaista 

kuvaketta hylätäksesi puhelun  . 
 

2. Lopettaaksesi puhelu paina . 
 

Lähetä ja lue viestejä 
 
Tässä osassa opit lähettämään ja vastaanottaa: 
 
- tekstiviestejä (SMS). 
  
- multimediaviestejä (MMS). 
 
  



Lähettääksesi teksti- ja multimediaviestejä: 
 

1. Kosketa kuvaketta  kotinäytöllä tai sovellusluettelosta 

avataksesi Viestit-sovelluksen. Kosketa ylänurkan kuvaketta  
aloittaaksesi uuden viestin. 
 
2. Kirjoita puhelinnumero tai yhteyshenkilön nimi tekstikenttään tai 

kosketa kuvaketta  päästäksesi osoitekirjaan. 
 
3. Syötä tekstisi. Jos haluat lähettää tekstiviestinä siirry 
vaiheeseen 5. Liittääksesi multimediaobjektin (ääni, kuva, jne.), 
Jatka vaiheeseen 4. 
 

4. Kosketa  oikeassa yläkulmassa, valitse haluamasi 
liitetiedosto. 
 

5. Kuvakkeesta  lähetät viestin. 
 
 

Yhteystietojen lisääminen 
 
Opi puhelinluettelon perustoiminnot. 
 
Lisää uusi yhteystieto: 
 

1. Sovellusluettelosta kosketa  ja sitten  lisätäksesi uuden 
yhteystiedon. 
 
2. Täytä yhteystiedot (nimi, sukunimi ja puhelinnumero). Voit lisätä 
muitakin kenttiä, kuten sähköpostiosoite, katuosoite jne. 
 
3. Kosketa väkästä näytön yläreunassa tallentaaksesi. 
  



Yhteystietojen hakeminen 
 

1. Sovellusluettelosta kosketa . 
 
2. Liu'uttamalla sormea alhaalta ylös selaa luetteloa tai kosketa 

hakukuvaketta  ja kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet. 
 
3. Jos haluat nähdä tarkemmat yhteystiedot kosketa nimeä tai 
kuvaa. 
 
Soitat yhteystiedolle koskettamalla puhelinnumeroa. 
 
Kuuntele musiikkia 
 
Musiikin kuuntelu soittimella tai FM radiolla. 
 
FM radion kuuntelu: 
 
1. Kytke kuulokkeet puhelimeen. 

2. Sovelluslistasta kosketa FM-radion kuvaketta . 
 
3. Käytä alareunan säätimiä radioaseman vaihtamiseen. 
 
Musiikkitiedostojen kuuntelu: 
 
Siirrettyäsi musiikkitiedostoja “My Music” kansioon puhelimessa tai 
muistikortilla, 
 

1. Sovellusluettelosta kosketa  Musiikki. 
 
2. Valitse näytön yläosasta musiikkilista ja kosketa kappaletta 
jonka haluat kuunnella. 
 
3. Näytön alareunassa on säätimet musiikin kuunteluun.  



Verkon selaaminen 
 
 

1. Kotinäkymässä kosketa kuvaketta  avataksesi selaimen. 
 
2. Kosketa osoiteriviä ja kirjoita sen sivuston osoite jolle haluat 
mennä. 
 
  


