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ESITTELEMME MATKAPUHELIMESI 
 
 

Opi lisää matkapuhelimesi asettelusta, näppäimistä, näytöstä 
ja kuvakkeista 

  
Näppäimet 

 
Seuraavassa taulukossa on lyhyt selostus puhelimen 
näppäimistä: 
 

  

Kohta  Näppäin Toiminto 

1 Toiminto Suorita ruudun alalaidassa merkitty 
toimenpide 

2 Navigaatio 
Valmiustilassa voit suorittaa 
käyttäjäkohtaisia toimintoja, 

valikkotilassa, katso valikon vaihtoehdot. 

3 Soita 
Avaa viimeisimpien puheluiden lista tai 
soita näkyvissäolevaan numeroon Voit 

vastata saapuvaan puheluun 

4 Lopeta 
puhelu 

Lopeta puhelu tai hylkää saapuva 
puhelu Pidä painettuna  sekunnin ajan 

käynnistääksesi / sammuttaaksesi 
puhelimen 

5 1……0 Lisää numerot, teksti ja / tai erikoismerkit 



Näyttö 
 

Matkapuhelimesi näyttö on seuraavanmallinen: 
 

(Katso . - Sivu ) 
 

Kuvakkeet 
 

Lue lisää kuvakkeista, jotka näkyvät ruudun yläosassa, 
näyttäen puhelimen tilan: 
 

Kuvake Toiminnon kuvaus 

 
Näyttää tämänhetkisen verkon signaalin. Mitä 

enemmän palkkeja, sitä vahvempi signaali. 

 
Akun tila Suurempi määrä palkkeja näyttää 

akun paremman latauksen. 

 Ei-luetut tekstiviestit 

 Hälytys asetettu. 

 Bluetooth-toiminto aktivoitu 

 
Profiili asetettu Äänetön-tilaan 

 
Profiili asetettu Kokous-tilaan 

 Profiili asetettu ulkotilaan. 

 Kuulokkeet yhdistetty 

 Liittymäindikaattori 

 
  



   MATKAPUHELINTASI VALMISTELLAAN 
 
 

Suorita matkapuhelimesi asetukset sen ensikäyttöä varten 
 

 
Asenna matkapuhelimen SIM-kortti ja akku 

 
Kun tilaat matkapuhelinpalvelun, laat tilaustunnuksen (PIN) ja 
valinnaisia palveluita. 
 
Asentaaksesi SIM-kortin ja akun, 
 
1. Poista akun kotelo. 
 

  (Katso 2.1 - Sivu 3) 
 

2. Aseta SIM-kortti. 
 
Puhelimessa on kaksi SIM-korttipaikkaa, joiden avulla voit 
käyttää kahta SIM-korttia ja vaihtaa niiden välillä. 
 

(Katso 2.2 - Sivu 3) 
 
• Aseta SIM-kortti puhelimeen kullanvärinen levy alas 

päin. 
• Ilman SIM-kortin asettamista, voit käytää puhelimesi 

verkkoon kytkemättömiä palveluita ja joitakin valikkoja. 
 
3. Syötä akku. 
 

(Katso 2.3 - Sivu 3) 
 

4. Vaihda akun kotelo. 
  



Aseta muistikortti (valinnainen) 
 
Tallentaaksesi lisää multimediatiedostoja, sinun on asetettava 
muistikortti.  
 
 
• Muistikortin formatointi tietokoneella saattaa aiheuttaa 

kortin yhteensopimattomuuden puhelimen kanssa. 
Formatoi muistikortti ainoastaan puhelimella. 

 
 
1. Poista akun kotelo. 
 

(Katso 3.1 - Sivu 4) 
 

 
2. Lisää muistikortti etiketti ylös päin. 
 

(Katso 3.2 - Sivu 4) 

  



   PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTö 
 

Opi suorittamaan perustoimintoja matkapuhelimellasi. 
 

Käynnistä ja sammuta puhelimesi 
 

Käynnistääksesi puhelimesi, 
 
1. Paina pitkään virtapainiketta [  ]. 
 
2. Näppäile PIN-koodisi ja paina OK (jos tarpeen). 
 
Sammuttaaksesi puhelimesi, katso ylempänä mainittua 
kohtaa . 
 

Käytä valikkoja ja sovelluksia 
 
Päästäksesi Valikkoon ja Sovelluksiin,  
 
Päästäksesi puhelimesi valikkoihin, 
 
1. Avaa valikkotila valmiustilassa painamalla vasenta 
valintanäppäintä <Valikko>. 
 
2. Käytä navigaatiopainiketta päästäksesi valikkoon tai 
vaihtoehtoon. 
 
3. Vahvista korostettu vaihtoehto painamalla <Valitse>, <OK> 
tai Vahvista-näppäintä. 
 
4. Voit siirtyä yhden tason ylöspäin painamalla <Takaisin> ja 
palata valmiustilaan painamalla [ ]. 
 
  



Käytä perussoittotoimintoja 
 
Opi soittamaan tai vastaamaan puheluihin tässä osiossa. 
 
Soittaaksesi: 
 
1. Lepotilassa, lisää suuntanumero ja puhelinnumero. 
 
2. Soita numeroon painamalla [ ]. 
 
3. Lopeta puhelu painamalla [  ]. 
 
Vastaa puheluun: 
 
1. Puhelun saapuessa, paina [ ]. 
 
2. Lopeta puhelu painamalla [   ]. 
 

Lähetä ja lue viestejä 
 
Tässä kohdassa opit lähettämään ja lukemaan tekstiviestin 
(SMS). 
 
Lähettääksesi tekstiviestin: 
 
1. Valikkotilassa valitse Viestit → Kirjoita viesti → Tekstiviesti. 
2. Näppäile viestisi.  
3. Paina <Valinnat> → Lähetä. 
4. Lisää vastaanottajan numero tai valitse se osoitekirjasta. 
5. Paina <OK> tai lisää riippuen edellisestä kohdasta. 
6. Paina <Valinnat> → Lähetä. 
 
  



Lisää yhteystietoja 
 
Opi osoitekirja-toiminnon perustiedot. 
 
Lisää uusi kontakti: 
 
1. Valitse Valikko 
 
2. Valitse Puhelinmuistio → Lisää uusi yhteystieto. 
 
3. Valitse tallennuspaikka (Puhelin, SIM1 tai SIM2). 
 
4. Lisää yhteystiedot. 
 
5. Lisää yhteystieto painamalla <Valinnat> → Tallenna. 
 
Hae yhteystieto 
 
1. Valikkotilassa, valitse Osoitekirja. 
 
2. Näppäile hakemasi yhteystiedon nimen ensimmäiset pari 
kirjainta. 
 
3. Valitse yhteystiedon nimi hakutuloksista. 
 
Kun olet löytänyt yhteystiedon, voit soittaa sille painamalla 
[   ] 
 
  



Kuuntele musiikkia 
 
Opi kuuntelemaan musiikkia musiikkisoittimen tai FM-radion 
kautta. 
 
FM-radion kuuntelu: 
 
1. Yhdistä mukanaolevat kuulokkeet puhelimen 
monitoimipistokkeeseen. 
 
2. Valikkotilassa valitse Multimedia → FM-radio. 
 
3. Paina Navigaatio-alapainiketta 
 
4. Hallitse FM-rdiota käyttämällä navigaatiopainikkeita. 
 
Kuuntele musiikkitiedostoja: 
 
Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimesi tai muistikorttisi 
"Musiikkini" -kansioon, 
 
1. Valikkotilassa valitse Multimedia → Musiikkisoitin. 
 
2. Valitse musiikkikategoria → musiikkitiedosto. 
 
3. Hallitse soittoa navigaatiopainikkeilla. 
 
  



   KAMERAN KÄYTTÖ 
 

Opi kuvien ottamisen ja katsomisen perusteet. 
 

 
Ota kuvia 

 
1. Valikkotilassa, valitse Kamera kytkeäksesi kameran päälle. 
 
2. Kohdista linssi kohteeseen ja säädä tarvittaessa. 
 
3. Paina Vahvista-painiketta otaaksesi kuvan. 
Kuva tallentuu automaattisesti. 
 
4. Paina <Takaisin> ottaaksesi toisen kuvan (kohta 2). 
 

Katso ottamasi kuvat 
 
Paina vasenta painiketta valitaksesi Kuvat ja päästäksesi 
kuvagalleriaan nopeasti. 
 

Kameran asetukset 
 
Kameran asetuksissa voit valita seuraavat vaihtoehdot: 
 
Kameran asetukset: 
 
Valitse sulkimen ääni aina kun otat kuvan. 
 
Vaihda altistumisarvo säätääksesi kuvan kirkkautta. 
 
Säädä kontrastia erottaaksesi tummat ja vaaleat sävyt. 
 
Vaihda välkynnänpoisto poistaaksesi fluoresenttiefektin 
kuvista. 



 
Muokkaa viiveajastinta ottaaksesi itsestäsi valokuvia. 
 
Vaihda sarjakuvien määrä ottaaksesi kuvasarjan. 
 
Kuvan asetukset: 
 
Voit muuttaa kuvan kokoa. 
 
Voit säätää kuvanlaatua. 
 
Valkotasapaino: 
 
Valitse värimaailma ympäristön mukaan. 
 
Kuvaustila: 
 
Voit valita yötilan (lisävalot) tai antaa puhelimen valita 
parhaan tilan. 
 
Tehosteasetukset: 
 
Lisää väritehoste valokuviin. 
 
Tallennustila: 
 
Antaa sinun valita mihin tallentaa otetut kuvat 
  



   BLUETOOTHIN KÄYTTÖ 
 

 
Opi puhelimesi kyvystä yhdistyä muihin langattomiin laitteisiin 

tiedonsiirtoa varten. 
 

Käynnistä Bluetooth-langaton ominaisuus 
 
1. Valikkotilassa valitse Asetukset → Yhteydet → Bluetooth. 
 
2. Valitse Käynnistä-vaihtoehto. 
 
3. Käynnistä se vasemmasta valintanäppäimestä. 
 
4. Antaaksesi muiden laitteiden paikantaa puhelimesi, siirry 
alas Näkyvyys-kohtaan ja paina vasenta valintanäppäintä 
käynnisääksesi sen. 
 

Hae ja yhdistä muiden Bluetooth-laitteiden kanssa 
 
1. Valikkotilassa valitse Asetukset → Yhteydet → Bluetooth 
→ Oma laite → Hae uusi laite. 
 
2. Siirry laitteeseen ja paina <Valitse>. 
 
3. Näppäile PIN-koodi Bluetooth-langatonta toimintoa varten 
tai toisen laitteen Bluetooth PIN-koodi, jos sillä on sellainen ja 
paina <OK>. 
 
Kun oisen laitteen omistaja syöttää saman koodin tai 
hyväksyy yhteyden, yhteydenmuodostus on valmis. 
 
Lähetä tietoja Bluetooth-langattoman ominaisuuden avulla 
 



1. Valitse tiedoson jonka haluat lähettää yhdestä puhelimesi 
sovelluksesta. 
 
2. Paina <Valinnat> → Lähetä → Bluetoothin kautta → 
Valitse laitteen nimi ja hyväksy tiedoston vastaanotto. 
 

Vastaanota tietoja käyttämällä Bluetooth-langatonta  
ominaisuutta 

 
1. Näppäile tai hyväksy langattoman Bluetooth-toiminnon 
PIN-koodi ja paina <OK> (tarvittaessa). 
 
2. Vahvista, että olet valmis vastaanottamaan tietoja laitteesta 
(jos tarpeen) painamalla <Kyllä>. 
 

Vaihda Bluetooth-laitteen nimeä 
 
1. Valikkotilassa valitse Asetukset → Yhteydet → Bluetooth 
→ Oma nimi. 
 
2. Kirjoita haluamasi nimi ja paina Valinnat → Valmis. 

 
Valitse tallennustila 

 
1. Valikkotilassa valitse Asetukset → Yhteydet → Bluetooth 
→ Lisäasetukset → Tallennus. 
 
2. Valitse Muistikortti, jos sellainen on asetettu puhelimeesi, 
muussa tapauksessa valitse Puhelin 
 

 

  



   
 

TURVALLISUUSTIEDOT 
 
Muista seurata lakeja ja asetuksia laitetta käytettäessä. Näin 

vältyt haitoilta itsellesi ja ympäristöllesi. 
 
 

Yleinen turvallisuus  
 

 

Älä käytä kuulokkeita ajaessa, 
ratsastaessa, pyöräillessä tai kävellessä 

koska se saattaa rikkoa lakia tai huomiosi 
kiinnittyessä muuhun voi sattua 

onnettomuus. Turvallisuuden 
varmistamiseksi älä käytä puhelinta ajon 

aikana ja pysy aina tietoisena ympäristöstä. 
Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä 

ohjeita ja määräyksiä kun ajat ajoneuvoa. 
 

 
Älä käytä puhelinta polttoainepumpulla. 

 

Pidä puhelinta vähintään 15mm 
korvasta tai kehosta käytön aikana. 

 

Puhelimesi voi aiheuttaa kirkkaan tai 
vilkkuvan valon. 

 

Pienet osat voivat aiheuttaa 
tukehtumisvaaran. 



 
Älä hävitä puhelinta polttamalla. 

 

Kuulovaurion välttämiseksi älä kuuntele 
kovalla äänenvoimakkuudella pitkään. 
Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi 

heikentää kuuloa. 

 

Vältä kontaktia magneettisten aineiden 
kanssa. 

 

Pidä kaukana tahdistimista ja muusta 
lääkinnällisestä elektroniikasta. 

 
Vältä äärimmäisiä lämpötiloja 

 

Sammuta laite pyydettäessä 
sairaaloissa ja lääketieteellisissä 

laitoksissa. 

 
Vältä nesteitä. Pidä puhelimesi kuivana. 

 

Sammuta laite pyydettäessä 
lentokoneissa ja lentokentillä. 



 
Älä pura puhelinta osiin. 

 

Sammuta puhelin jos olet räjähtävien 
aineiden tai nesteiden lähettyvillä. 

 
Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita. 

 

Älä luota puhelimeesi hätäpuhelujen 
varalta. 

Tarkista verkkolaturi säännöllisesti, erityisesti 
pistoketulpan ja kaapelin kunto. Jos laturi on vioittunut 
et voi käyttää sitä kunnes se on korjattu tai vaihdettu. 

 
Irrota aina laturi käytön jälkeen. 

 
Käytä vain mukana toimitettua laitetta. 

 



 

 
Sähköiskun vaara!  

 
Vakavan vamman välttämiseksi älä 

koske laturin kontakteihin. 
Poista laturi verkkovirrasta käytön 

jälkeen.  
Poista laturi tai lisälaite vetämällä 

pistokkeesta, ei johdosta.  
 

Virta-adapteri on laitteiston sulkulaite. 
Pistorasian tulee olla lähellä laitteistoa ja 

helposti ulottuvilla. 
 

Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, kuten 
esimerkiksi auton kojelaudalla. 

 
Ylikuumenemisen tapauksessa älä käytä laitetta. 

 
Ole varovainen käytettäessä laiteetta kävellessä. 

 
Älä altista laitetta tahallaan koville iskuille tai 

korkeille pudotuksille välttääksesi vahinkoja tai 
toimintahäiriöitä laitteessa. 

 
Älä pura, muuta tai korjaa laitetta itse. 

 
Puhdista laite puhtaalla kuivalla liinalla. 

Älä käytä kemiallisia tuotteitta tai liuottimia. 

  



   SAR 
 
 

Ota aikaa lukea tämä tärkeä kohta. 
 

 
RADIOAALLOT 
 
Todiste määräystenmukaisuudesta koskien kansainvälisiä 
standardeja (ICNIRP) tai Euroopan Direktiiviä 2014/53/EU 
(RED) vaaditaan kaikilta matkapuhelinmalleilta ennen kuin 
niitä voidaan asettaa markkinoille. Terveyden suojeleminen ja 
turvallisuus käyttäjälle tai muulle henkilölle on oleellinen 
vaatimus näissä asetuksissa tai tässä direktiivissä. 
 
TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET OHJESÄÄNNÖT 
ALTISTUMISESTA RADIOAALLOILLE  
 
Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on 
suunniteltu olemaan ylittämättä rajoja radioaalloille 
(radiotaajuuden sähkömagneettinen kenttä) altistumisesta 
kansainvälisten ohjesääntöjen mukaisesti. Ohjesäännöt 
kehitti itsenäinen tieteellinen järjestö (ICNIRP) ja ne sisältävät 
huomattavan turvamarginaalin joka on suunniteltu takaamaan 
kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydestä 
riippumatta. 
 
Radioaaltojen altistumisen ohjesäännöt käyttävät yksikköä 
joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus, engl. 
Specific Absorption Rate, tai SAR. SAR raja mobiililaitteille on 
2 W/kg. 
 
SAR testit toteutetaan käyttäen normikäytön asemia laitteen 
lähettäessä korkeimmalla todistetulla virtatasolla kaikissa 
testatuissa taajuuskaistoissa.  



 
Kehonläheinen SAR testi on toteutettu 1.5 cm välimatkalla. 
Noudattaakseen radioaaltojen altistumisen ohjesääntöjä 
kehonläheisessä käytössä laite tulisi pitää vähintään tällä 
etäisyydellä kehosta. Jos et käytä hyväksyttyä lisälaitetta, 
varmista että käyttämäsi lisälaite on vapaa metalleista ja 
pitää puhelimen edellä mainitulla etäisyydellä kehosta. 
 
Lisää tietoja löydät osoitteesta www.energizeyourdevice.com 
 
Lisää tietoja sähkömagneettisista kentistä ja yleisestä 
terveydestä löydät osoitteesta http://www.who.int/peh-emf. 
 
Puhelimessasi on sisäinen antenni. Parhaan toimivuuden 
vuoksi tulee olla koskematta tai heikentämättä antennia. 
 
Koska mobiililaitteet tarjoavat laajan kirjon toimintoja, niitä 
voidaan käyttää muissa asennoissa kuin korvaa vasten. 
Näissä tilanteissa laite tulee noudattamaan vaatimuksia kun 
sitä käytetään kuulokkeilla tai USB datakaapelilla. Jos käytät 
mitään muuta lisälaitetta, varmista että tuote on vapaa 
metalleista ja että se pitää puhelimen vähintään 1.5cm 
etäisyydellä kehosta. 
  



   CE  

  
  

Ole hyvä ja lue tämä tärkeä osio huolellisesti. 
 
 
RADIOAALLOT 

 
Kaikkiin matkapuhelinmalleihin vaaditaan kansainvälisten 
standardien (ICNIRP) tai eurooppalaisen direktiivin 2014/53 / EU 
(RED) noudattamista koskeva todistus ennen kuin ne voidaan 
saattaa markkinoille. Käyttäjän tai muiden henkilöiden terveyden 
ja turvallisuuden suojeleminen on näiden standardien tai tämän 
direktiivin olennainen edellytys. 
 
TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET RADIOAALLOILLE 
ALTISUMISEN SUUNTAVIIVOJEN MUKAISETEDELLYTYKSET 
 
Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ole ylittänyt 
raja-arvot radiotaajuuksien altistumiselle (radiotaajuiset 
sähkömagneettiset kentät), joita suositellaan kansainvälisissä 
suuntaviivoissa. Suuntaviivat on kehittänyt riippumaton tieteellinen 
organisaatio (ICNIRP) ja ne sisältävät huomattavan 
varmuusmarginaalin, joka on suunniteltu varmistamaan kaikkien 
turvallisuuden riippumatta heidän iästä tai terveydentilasta. 
 
  



EU: n sääntelynmukaisuus 

 
Täten, tämä laite on direktiivin 2014/53 / EU olennaisten 
vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukainen. 
 
Tutustu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on osoitteessa 
www.energizeyourdevice.com 
 
Huom.: Noudata kansallisia paikallisia määräyksiä siellä, missä 
laitetta on tarkoitus käyttää. Tämän laiteen käyttö saataa olla 
rajoitettu joissain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaissa. 
 
Huom.: 
 
- Käytössä olevan kotelomateriaalin ansiosta matkapuhelin on 
kytkettävä vain USB 2.0-versioon tai uudempaan USB-liitäntään. 
Yhteys ns. power USB:hen on kielletty. 
 
- Adaperi on asennettava lähelle laitetta ja sen on oltava helposti 
saatavilla. 
 
- Älä käytä matkapuhelinta ympäristössä, jossa on liian korkea tai 
liian alhainen lämpötila, älä koskaan altista matkapuhelinta 
voimakkaalle auringonpaisteelle tai liian märälle ympäristölle. 
Puhelimelle ja sen lisälaitteille sopiva lämpötila on -10  -55 . 
 
- Kun lataat puhelimen, aseta se ympäristöön, jossa on normaali 
huonelämpötila ja hyvä ilmanvaihto. Suosittelemme lataamaan 
puhelimen lämpötilassa, joka vaihtelee välillä 5  ~ 25 . Varmistathan 
että käytät ainoastaan valmistajan tuottamaa laturia Luvattoman 
laturin käyttäminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteen ja rikkoo 
puhelimen ja takuuta koskevan valtuutuksen. 
 
  



- VAROITUS: RÄJÄHDYKSEN RISKI, JOS AKKU VAIHDETAAN 
VÄÄRÄNTYYPPISEEN VASTINEESEEN. KÄYTETTYJEN AKKUJEN 
HÄVITTÄMINEN OHJEIDEN MUKAISESTI 
 
- Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine voi aiheuttaa kuulon 
heikkenemisen. 
 
Lisätietoja saat osoitteesta www.energizeyourdevice.com 
 
Lisätietoja sähkömagneettisista kentistä ja kansanterveydestä on 
saatavana seuraavalta sivustolta. http://www.who.int/peh-emf. 
 
Puhelimessa on sisäänrakennettu antenni. Parhaan mahdollisen 
toiminnan takaamiseksi sinun tulisi välttää koskettamasta sitä tai 
heikentää sitä. 
 
Koska mobiililaitteissa on monenlaisia toimintoja, niitä voidaan 
käyttää muissa paikoissa kuin vasten korvaasi. Tällaisissa 
tilanteissa laite on yhteensopiva ohjeiden kanssa, kun sitä 
käytetään kuulokemikrofonin tai USB-datakaapelin kanssa. Jos 
käytät toista lisävarustetta, varmista, että käytettävä tuote ei 
sisällä metallia ja että se sijoittaa puhelimen vähintään 1,5 cm: n 
etäisyydelle kehosta.    
  



Me AVENIR TELECOM,  
(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, 
RANSKA) 
Täten vakuuttaa, että:  
 
ENERGIZER täyttää direktiivien vaatimukset ja määräykset. 
Direktiivin 2014/53 / EU IV artiklassa määriteltyä 
vaatimustenmukaisuustodistusta on valvottu seuraavassa 
organisaatiossa: 
 

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. 
1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. USA 

www.baclcorp.com 
Puhelin: +1 408 732 9162   Fax: +1 408 732 9164 

 
 Laitteen vaatimustenmukaisuustodistuksen koko teksti on 
saatavilla pyynnöstä postitse osoitteessa: AVENIR TELECOM - 
208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Ranska. 
 
 
 

2017/09/07  Jean-Daniel BEURNIER / Toimitusjohtaja 
(Päivämäärä)  (Valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus) 
 

Tämän mallin SAR-arvot ja olosuhteet, joissa se on tallennettu: 

GSM 900 0.586 W/kg 10g Head SAR | 0.731 W/kg 10g Body SAR 

DCS 1800 0.441 W/kg 10g Head SAR | 0.946 W/kg 10g Body SAR 
 
Käytön aikana tämän laitteen todelliset SAR-arvot ovat yleensä selvästi 
matalammat kuin edellä esitetyt arvot. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän 
tehokkuuden ylläpitämiseksi ja verkon häiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteen 
käyttöteho laskee automaattisesti, kun puhelu ei edellytä täyttä tehoa. Mitä 
pienempi laitteen teho on, sitä pienempi on SAR-arvo. 
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