Hyväksyntä ja vaatimustenmukaisuus

Tämä puhelin noudattaa oleellisia R&TTEdirektiivin 1999/5/EG vaatimuksia koskien
radio-järjestelmiä ja televiestinnän
päätelaitteistoja ja on sovelias liitettäväksi ja
käytettäväksi maassa jossa se hankittiin.
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Puhelimen noudattaminen yllä
mainitun direktiivin mukaisuus on
vahvistettu CE-merkillä.

Voit ladata käyttöoppaan sekä
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Kytke puhelin päälle

Paina ja pidä painettuna punaista painiketta
4 sekuntia kytkeäksesi puhelimen
päälle/pois päältä. Jos SIM-kortti on lukittu PINkoodilla (Personal Identification Number),
tällöin näytöllä näkyy Syötä PIN-tunnus. Syötä
SIM-kortin PIN-tunnus ja paina OK (
näppäimistön ylävasemmalla). Poistaaksesi
paina Poista (
yläoikealla näppäimistöllä).

Aseta kieli

1. Paina Valikko, mene kohtaan Asetukset
-> Puhelimen asetukset -> kieli ja paina
OK.
2. Valitse kieli listalta ja paina OK.

Aseta aika ja pvm

1. Paina Valikko, mene kohtaan Asetukset
-> Puhelimen asetukset -> Aika/pvm ja
paina OK.
2. Valitse Aseta aika/pvm. ja paina OK.
Syötä aika (HH:MM) ja paina ▼.
3. Syötä pvm (PP/KK/VVVV) ja paina ▼.
4. Paina Valinta -> Valitse ja aseta Kesäaika
päälle/pois päältä.
5. Lopuksi paina Valinta -> Tallenna.

Puhelun suorittaminen

1. Syötä puhelinnumero ja etuliite.
Painettuasi ensimmäistä numeroa kaikki
nimet puhelinluettelosta tulevat näkyviin
jotka alkavat yhdellä kirjaimista jotka ovat
liitettyjä tähän numeropainikeeseen. Tätä
voidaan käyttää tallennettujen numeroiden
pikahakuun. Paina ▼valitaksesi näkyvillä
olevan nimen.
2. Paina
suorittaaksesi puhelun.
3. Paina
lopettaaksesi puhelun.

Puheluun vastaaminen

1. Paina
tai Vastaa vastataksesi
puheluun, tai paina
Hylkää
hylätäksesi puhelun (varattu signaali).
2. Paina
lopettaaksesi puhelun.

Valikkokuvakkeet

Multimedia (Kamera / Videotallennin /
Kuvankatseluohjelma / Videosoitin /
Tiedostonhallinta)
Puhelinluettelo (Yhteystiedot)
Puheluloki
Asetukset

Viestien lähetys (SMS/MMS)
Kalenteri

FM-radio

Extrat (Taskulamppu / Hälytys / Laskin)
Bluetooth

Kuvakkeet tilarivillä

Signaalin vahvuus
Akun tila

PRIMO 305
Pikakäynnistysopas

Näppäinlukko aktivoitu
Hälytysaika ohjelmoitu
Bluetooth aktivoitu

Kuulokkeet yhdistetty
MMS lähetetty

Profiili “Yleinen” aktivoitu

Profiili “Hiljainen” aktivoitu
Profiili “Ulkotila” aktivoitu

Lukematon SMS/MMS -viesti
SD-kortti asetettu paikalleen

FI

Ohjaimet

1. Kuuloke
Toistaa vastapuolen puheäänet
2. Navigointi-painikkeet
Navigointiin valikoissa ja tekstin syöttöön.
Lisäksi oletuksena pikapääsy
(mukautettavissa, ks. käyttöopas).
Ylös ( ▲): Siirry kameratilaan
Alas ( ▼): Kirjoita SMS
Vasen ( ◄ ): Siirry hälytysvalikkoon
Oikea ( ►): soittoäänivalikkoon.
3. Vasen pehmytpainike
Siirry päävalikkoon
4. Soittopainike
Suorita numerovalinnat ja vastaa puheluihin;
avaa puheluloki.
5. Numeropainikkeet
Valmiustilassa: Syötä puhelinnumero;
paina ja pidä painettuna 1: Soita
puhepostilaatikkoon (puhelinnumeron tulee
olla tallennettu); syötä numerot ja kirjaimet.
Numeron painaminen valmiustilassa tuo esiin
kaikki nimet puhelinluettelossa jotka alkavat
jollakin painikkeen kirjaimella.
6. *-painike (lisätoiminto)
Valmiustilassa: Valikko (vasen pehmytpainike
), jota seuraa * -painike aktivoiden/

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

passivoiden näppäimistölukon; tekstinsyötön
osalta: avaa erityismerkkien taulukko.
0-painike (lisätoiminto)
Valmiustilassa: paina ja pidä painettuna
syöttääksesi “+”,“p” ja “w”.
Keskuspainike
Valmiustilassa: Avaa päävalikko; valikoissa:
OK.
Oikea pehmytpainike
Valmiustilassa: Avaa puhelinluettelo; Paina ja
pidä painettuna: lyhty päällä/pois päältä.
Lopetus -painike
Lopeta puhelu; palaa valmiustilaan; paina ja
pidä painettuna valmiustilassa: kytke puhelin
päälle/pois päältä.
#-painike (lisätoiminto)
Valmiustilassa: Paina ja pidä painettuna
soittoääni päällä/pois päältä. Syöttäessä
kirjaimia ja numeroita: muuta syöttötilaa.
Kameran linssi
Hands-free -kaiutin ja soittoääni
Taskulampun LED-valo
Kuulokeliitäntä 3.5 mm standardille
kuulokesarjalle.
Mikro-USB-liitäntä
Latausportti tai liitäntä tietokoneelle

Aseta SIM-kortti, muistikortti ja akku
paikalleen

SIM-kortin ja muistikortin pidikkeet ovat
sijoitettuina akun alle.
1. Paina varovasti peukalolla takakantta ja
siirrä sitä yläsuuntaisesti. Nosta kansi irti.
Jos akku on asetettu paikalleen, nosta sitä
kynnelläsi ja poista se.
2. Aseta SIM-kortti paikalleen metallituen alle.
Varmista SIM-kortin kosketuspinta on
alasuuntaisesti ja leikattu kulma vastaa
kielekettä.

3. MicroSD-muistikortti
Käytettäessä puhelimesi pitkälle vietyjä
ominaisuuksia, erityisesti MMS:n,
valokuvien, äänen jne. osalta sinun tulee
asettaa paikalleen microSD-muistikortti.
Aseta muistikortti sen aukkoon: paina
jonkin verran korttipidikettä ja siirrä sitä
huolellisesti yläsuuntaisesti. Muistikortin
pidike voidaan avata. Aseta muistikorttitaso
muoviseen tukeen.

4. Aseta akku akkutilaan, kosketuspinnat
ylävasemmalle.
5. Palauta kansi paikalleen ja paina alas
varovasti peukalollasi kunnes se asettautuu
paikalleen.

HUOMIO

Käytä vain akkuja, latureita ja lisävarusteita
jotka ovat hyväksyttyjä tälle mallille. Muiden
kuin alkuperäisten lisävarusteiden liittäminen
voi aiheuttaa Laitteen rikkoontumisen kuten
myös takuun mitätöinnin.

TÄRKEÄÄ

SIM-kortin kosketuspintaa ei tule naarmuttaa
tai taittaa. Älä koske kosketuspintaan
sormillasi.

Varmista että muistikortin kosketuspinta on
alaspäin ja että kuvio vastaa merkittyä
aluetta. Muistikortin kosketuspintaa ei tule
naarmuttaa tai taittaa. Käännä pidike alas ja
lukitse.

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja.
Yhteensopivat tyypit: microSD, microSDHC.
Yhteen sopimattomat kortit voivat aiheuttaa
vahinkoa puhelimelle ja tallennetuille tiedoille.

