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Paljon kiitoksia
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Tämä älypuhelin on iskunkestävä sekä vesi- ja pölytiivis. Tämä ohje kuvaa CM17 HYBRID:n toiminnot ja
ominaisuudet.
Tavallisten puhelutoimintojen lisäksi CM17 HYBRID tarjoaa lisäominaisuuksia, kuten MP3-soittimen,
videosoittimen, kameran ja monia muita toimintoja.
CM17 HYBRID :n mukana toimitetaan laturi, USB-kaapeli ja kuulokkeet. Muut kuin hyväksytyt laturit voivat
aiheuttaa vaaran ja mitätöidä takuun.
Jos älypuhelimesi ei toimi käyttöoppaassa kuvatulla tavalla, ota yhteyttä valmistajaan osoitteessa
info@cyrus-technology.de

TEKIJÄNOIKEUDET
»

Cyrus pidättää oikeuden tämän oppaan lopulliseen tulkintaan.

»

Cyrus pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

»	Tämän oppaan sisällön jäljentäminen, käyttö tai julkaiseminen on ehdottomasti kiellettyä ilman Cyruksen
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Yritys pidättää oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.
Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Cyrus Technology GmbH
Hergelsbendenstraße 49, 52080 Aachen

Puh.: +49 (0)241 / 93 91 27-0
E-Mail: info@cyrus-technology.de
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1. Turvallisuustietoja
1.1 Akun turvallisuusohjeet

1.2 		Matkapuhelimen turvallisuusohjeet

K ÄY T T Ö S U O S I T U K S I A

» Sijoita matkapuhelin paikkaan, johon lapset eivät pääse.

» Huomioi häiriöt lääketieteellisille laitteille.
Matkapuhelimen käyttö voi häiritä joidenkin lääketieteellisten
instrumenttien toimintaa. Siksi monet sairaalat kieltävät
matkapuhelinten käytön laitoksessa.

» Ole hyvä ja lue nämä käyttöohjeet huolellisesti.

» Älä säilytä matkapuhelinta paikassa, jonka lämpötila on yli 55 °C.
Liian korkea lämpötila voi vahingoittaa puhelinta: taivuttaa sitä tai
saada sen sulamaan.

» Kiinnitä huomiota säilytysympäristöön.
Pidä matkapuhelin etäällä magneettikentistä. Matkapuhelimen
säteily voi poistaa magneettiselle laitteelle tallennetut tiedot.

» Akkua saa ladata vain alkuperäisellä laturilla.
» Älä käytä akkua tulisijan tai uunin lähellä, tai ympäristössä, jonka
lämpötila on yli 55 °C. Liiallinen lämpö aiheuttaa akussa
oikosulun, mikä voi johtaa ylikuumenemiseen, savun
muodostumiseen, muodonmuutoksiin ja akun syttymiseen
palamaan.
» Käytä alkuperäistä laturia ja lataa akku oikein. Muun laturin
käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen. Akun lataaminen muulla kuin
alkuperäisellä laturilla voi johtaa akun sisällä olevan suojapiirin
vikaantumiseen. Lisäksi se voi aiheuttaa kemiallisia reaktioita, akku
voi lämmetä, voi muodostua savua ja akku voi syttyä palamaan.
» Älä jätä akkua laturiin kytketyksi, kun se on ladattu 100 %:iin.
Liiallinen lataus voi aiheuttaa lämpenemistä, savun muodostusta ja
akun syttymisen palamaan.
» Älä aseta akkua mikroaaltouuniin, uuniin tai mihinkään
paineastiaan. Seuraavat rakennevauriot voivat johtaa akun
kuumenemiseen, savun muodostumiseen ja tulipaloon. Jos akussa
havaitaan vuoto (tai jos tuntuu epätavallista hajua), akku on
pidettävä etäällä tulesta, muuten vuotanut elektrolyytti voi syttyä
palamaan tai aiheuttaa muita vaaroja.
» Suojaa akku voimakkaalta auringonpaisteelta. Akku ei saa
kuumentua yli 55 °C lämpötilaan. Akkuun asennettu suojapiiri voi
auttaa välttämään erilaisia odottamattomia tilanteita. Älä käytä
akkua korkeajännitekentässä, koska jännite voi tuhota
suojauksen ja vahingoittaa akkua, aiheuttaen akun
ylikuumenemista tai syttymisen palamaan.

» Älä säilytä matkapuhelinta paikassa, jonka lämpötila on alle
-25 °C. Jos akku viedään myöhemmin normaaliin lämpötilaan,
niin sen sisälle voi muodostua kosteutta, mikä puolestaan johtaa
piirilevyn vaurioitumiseen.
» Älä koskaan yritä purkaa matkapuhelinta. Virheellinen käsittely voi
vaurioittaa laitetta.
» Älä koskaan käytä matkapuhelimen puhdistamiseen voimakkaita
kemikaaleja, liuottimia tai syövyttäviä puhdistusaineita.
» Käytä valmistajan suosittelemia alkuperäisiä lisävarusteita. Muut
kuin suositellut varusteet voivat vahingoittaa matkapuhelinta.
» Älä koskaan käytä matkapuhelinta lentokoneessa. Tämä voi
vaikuttaa lentokoneen navigointijärjestelmään. Monissa maissa on
sääntöjä, jotka kieltävät matkapuhelimen käytön lennon aikana.
» Kiinnitä huomiota ympäristön turvallisuuteen. Älä koskaan käytä
matkapuhelinta huoltoasemalla. Älä myöskään koskaan käytä
puhelinta öljynjalostamolla, kemiantehtaassa tai syttyvien tai
räjähtävien tuotteiden lähellä.
» Kiinnitä huomiota liikenneturvallisuuteen. Ole varovainen ajaessasi
ajoneuvoa. Soita puheluita ajon aikana vain handsfree-laitteella.
» Kiinnitä huomiota häiriösäteilyyn. Kun käytät matkapuhelinta, pidä
se mahdollisimman kaukana esineistä ja laitteista, jotka ovat
alttiita häiriöille. Suosittelemme, että olet vähintään 2,5 metrin
päässä antenneista, kun käytät puhelinta.
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VAROITUKSIA
» Käyttäjä ei voi korjata mitään matkapuhelimen osaa. Jos et ole
varma siitä, onko puhelin vaurioitunut, palauta se heti
määritettyyn Cyrus Technology -palvelu- ja huoltokeskukseen, jotta
pätevä asentaja voi tarkistaa sen. Älä koskaan itse pura
matkapuhelinta. Muussa tapauksessa voit saada sähköiskun tai
loukkaantua.
» Älä koskaan anna lasten käyttää matkapuhelinta ilman valvontaa.
Lasten matkapuhelimen epäasianmukainen käyttö voi vahingoittaa
puhelinta ja/tai aiheuttaa vammoja lapsille ja/tai muille. Lapset
voivat myös niellä matkapuhelimen irrotettavia osia, kuten SIM- tai
SD-kortin.

OHJE:
	Ennen kuin tarkistat puhelimen vesitiiviyden, varmista, että
kaikki kannet ovat 100 % paikallaan aukoissaan ja/tai akun
kotelon kiinnikkeet (jos sinulla on malli, jossa on irrotettava
akku) on kiinnitetty kunnolla veden pääsyn estämiseksi.

2. Johdanto

3. Perustoiminnot

2.1 SIM-kortin ja SD-kortin asettaminen ja poistaminen

3.1 Puhelimen kytkeminen päälle/pois

2. Huomioi näytön kärki ja näyte ja valitse SEURAAVA kahdesti.

Sammuta puhelin, avaa akun kansi ja poista akku. Aseta SIM-kortti/
kortit tai yksi SIM-kortti ja yksi SD-kortti, aseta akku takaisin
laitteeseen ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen.

Paina virtapainiketta pitkään kytkeäksesi puhelimen päälle tai pois
päältä.

3. Vedä sormeasi seuraavaan pisteeseen, ainoaan käyttöön kuuluva
oma kuvio, joka sinun on annettava aina uudelleen näytön
lukituksen avaamiseksi.

2.2 Akun vaihtaminen
Lataa akku seuraavasti:

4. Napsauta SEURAAVA..
VIHJE:
	Puhelimen alustaminen vie hetken aikaa, tämä prosessi voi
kestää enimmillään kolme minuuttia. Jos
käyttöjärjestelmä käynnistetään ennen SIM-kortin
asettamista, kaikkia matkapuhelimen toimintoja ei voida
käyttää rajoituksitta. Kun SIM-kortti on asetettu paikalleen,
puhelin määrittää automaattisesti, voidaanko sitä käyttää.

1. Kytke Micro USB -kaapeli puhelimen Micro USB -porttiin ja sen toinen
pää virtalähteeseen.
2. Kytke pistoke pistorasiaan. Akkukuvake näkyy sitten dynaamisena
osoittaen, että laite latautuu.
3. Kun lataus on valmis, täyden akun symboli tulee näkyviin.
VIHJE:
	Voit myös ladata matkapuhelimesi tietokoneen USBdatayhteyden kautta. Jos puhelimesi akku on kulunut aivan
tyhjäksi, lataus USB-kaapelilla voi olla mahdotonta. Silloin
sinun on käytettävä laturia puhelimen akun lataamiseen.

3.2 Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

5. Määrita nyt, helposti Ilmoita näkyvästi lukitusnäytöllä, kyllä 
napsauta maneerit VALMIS.
Kun lukitusasetus on asetettu, sinun on avattava näyttö avaamalla
liu‘uttamalla ensin lukituskuvaketta ylös ja piirtämällä sitten
lukituskuvio.
Jos et halua syöttää kuviota joka kerta, voit kytkeä näytön lukitustilan
pois päältä valitsemalla suojausasetuksista „Ei mitään“.
NÄYTÖN LUKITUS » SALASANA

Kun matkapuhelinta ei ole käytetty pitkään aikaan, näyttö sammuu
automaattisesti ja laite asetetaan valmiustilaan akkuvirran
säästämiseksi.

1. Valitse näytön lukitus » SALASANA.

Näytön/puhelimen
lukitseminen:		

3. Napsauta SEURAAVA.

Paina virtapainiketta.

Näytön/puhelimen
lukituksen avaaminen: : 	Paina virtapainiketta, Takaisin-painiketta tai Koti-painiketta, kun haluat avata
näytön pyyhkäisemällä, antamalla salasanan, kuvion, kasvojentunnistuksen
tai painamalla Tehtävienhallinta-painiketta. Kun painat Task Manager -painiketta kerran, näyttö voidaan kytkeä
päälle ja avata suoraan, jos pyyhkäisy
on asetettu näytön lukitukseksi.
PÄÄVALIKKO »ASETUKSET» SUOJAUS »NÄYTÖN LUKITUS»
ASETA NÄYTÖN LUKKO »KUVION LUKITUS
1. ASETA NÄYTÖN LUKITUS »KUVIO.
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2. Anna salasanasi, joka koostuu vähintään neljästä numerosta.

4. Toista antamasi tieto ja valitse.
5. Napsauta VALMIS.
Kun salasana on asetettu, sinun on avattava näyttö avaamalla
liu‘uttamalla lukituskuvaketta ylöspäin ja antamalla sitten salasana.
Jos et halua kirjoittaa salasanaa joka kerta, voit sammuttaa näytön
lukitustilan valitsemalla suojausasetuksista „Ei mitään“.
OHJE:
	Vaiheet PIN-koodin asettamiseksi lukituksen avaamiseksi
ovat täsmälleen samat kuin edellä mainitut vaiheet.

3. Perustoiminnot
3.3 Kosketusnäytön käyttö

3.4 IMEI-koodin kysyminen

3.5 Pääpainikkeet

Voit käyttää kosketusnäyttöä painamalla ja pyyhkäisemällä sitä
sormella.

1. Avaa PÄÄVALIKKO » ASETUKSET » JÄRJESTELMÄ » LISÄÄ » TIETOJA
LAITTEESTA » TILA

Painike 		

3.3.1 Valinta

Katso IMEI-koodi luettelosta.

KOTI-painike
»
Palaa takaisin aloitusnäyttöön, aktivoi
(Soft Key)			näytön

Painamalla näyttöä voit suorittaa toimintoja tai valita eri
vaihtoehtoja.

2. Avaa puhelin-sovelluksen numerovalinta, ja valitse *#06#
nähdäksesi IMEI-koodin.

3.3.2 Laajennettu valinta
Lisää valintavaihtoehtoja avautuu pitämällä painiketta pitkään
painettuna. Kun esimerkiksi painat ja pidät painettuna yhteystiedon
numeroa, avautuu ponnahdusvalikko, josta voit valita
lisätoimintoja.

»

Kuvaus

Tehtävien hallinta
(Soft-Key)

»

Painike avaa tehtävien hallinta

Takaisin-painike
(Soft-Key)

»

Palaa edelliselle sivulle

Virtapainike

»	Kytkeminen päälle / pois päältä;
Levätä; Palauta laite tyhjäkäynnistä;
Paina pitkään (4 sekuntia)
käynnistääksesi tai sammuttaaksesi.

3.3.3 Vieritys

Äänenvoimakkuuspainikkeet »	Säätävät äänenvoimakkuuttaja sitä
voidaan käyttää myös kameran
laukaisuun (ei herätystoimintoa).

Pyyhkäise sormellasi näytöllä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
3.3.4 Kohteiden siirto
Pidä sormellasi kohdetta painettuna ja vedä se haluttuun kohtaan
tai sijaintiin.

PTT-painike

»	Pikayhteys / Walkie Talkie -toimintoa
voidaan käyttää pitämällä painiketta
alhaalla.

SOS-painike

»	Kun painiketta pidetään painettuna,
hätäviesti voidaan lähettää
tallennettuihin hätänumeroihin.

3.3.5 Zoomaus
Jos katselet valokuvia tai verkkosivuja, napsauta kahdesti
lähentääksesi näyttöä tai levittämällä kahden pisteen otetta
kuvasta.
3.3.6 Siirtyminen nopeasti eteenpäin
Jos haluat etsiä luettelosta tietyn yhteystiedon, voit työntää luetteloa ylös tai alas pyyhkäisemällä sormella nopeasti, jolloin luettelo
vierittyy nopeasti. Jos selaat pitkää yhteystietojen luetteloa tällä
tavalla, voit keskeyttää selauksen milloin tahansa napauttamalla
näyttöä.
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3. Perustoiminnot
SOS-painike

Taskulamppu

Äänenvoimakkuuspainikkeet

PTT-painike

Valita-painike

Virtapainike

Kuulokkeet

USB
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3. Perustoiminnot
3.6 Näytön kytkeminen päälle ja pois päältä

3.8 WLAN-asetukset

1. Voit säästää akkua, välttää näytön ei-toivotut kosketukset tai
puhdistaa näytön. Virtapainiketta voidaan käyttää näytön
sammuttamiseen. Näyttö voidaan kytkeä uudelleen päälle
painamalla virtapainiketta uudelleen.

PÄÄVALIKKO » ASETUKSET » WLAN

2. Aika, jonka kuluttua näyttö sammuu automaattisesti, voidaan
asettaa kohdassa ASETUKSET » NÄYTTÖ » NÄYTÖN AIKAKATKAISU.

» Verkkoilmoitus: Aseta ilmoittamaan matkapuhelimessa, kun
lähellä on avoin verkko.

3.9 Puhelimen toimintatila

» WLAN: Kytke WLAN päälle käyttääksesi sitä

4G-verkon
signaalivahvuus

Lataus verkosta

3G-verkon
signaalivahvuus

USB-liitäntä

Käytetty GSM-verkko

Akku ladattu täyteen

Akku latautuu

Älä häiritse

WLAN-signaalin
voimakkuus

Paikallisen WLANyhteyspiste avattu

Kuulokkeet on kytketty

Lentotila

Uusia viestejä

Herätys asetettu

Puhelu

Vastaamaton puhelu

» WLAN-verkko: etsi lähellä olevia WLAN-verkkoja:

3.7 Päänäyttö

1. Paina ASETUKSET » WLAN.

Päänäyttöä voi vierittää oikealle ja vasemmalle, ja sovelluksia, kuten
pikakuvakkeita ja pienoissovelluksia, voidaan mukauttaa.

2. Valitse WLAN ja muodosta siihen yhteys. Matkapuhelin
etsii käytettävissä olevia WLAN-yhteyksiä. Myöhemmin
löydetyt WLAN-verkot näytetään luettelossa.

3.7.1 Kohteiden lisääminen päänäyttöön

3. Napsauta verkkoa muodostaaksesi yhteyden siihen.

Mukauta päänäyttö lisäämällä sovelluksia, widgettejä, kansioita ja
pikakuvakkeita sovelluksille tai niiden elementeille.

4. Jos verkko on suojattu, järjestelmä kysyy salasanaa. Jos et
tiedä salasanaa, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan tai
järjestelmänvalvojaan saadaksesi lisätietoja.

3.7.2 Päänäytön kohteiden siirtäminen
1. Liikkuvaa elementtiä painetaan ja pysyy siinä sormella.
2. Vedä nyt elementti oikeaan paikkaan.
3.7.3 Kohteiden poistaminen päänäytöstä
1. Napsauta kohtaa, jonka haluat poistaa, ja pidä sormesi
siinä.
2. Vedä kohde Poista-kuvakkeelle.

3.8.1 WLAN-verkon poisto
Voit asettaa puhelimen niin, että se ei tallenna WLAN-verkon tietoja
pysyvästi.
1. Kytke WLAN-toiminto päälle.

3.10 Tietonäyttö

2. Napsauta kytketyn verkon verkon nimeä WLANasetusnäytössä ja pidä sitä painettuna.

Näytön yläreunan tilarivillä näkyvät uudet viestit, sähköpostit,
tapaamiset, hälytykset, käynnissä olevat tapahtumat ja paljon muuta.

3. Napsauta avattua WLAN-valintaikkunaa poistaaksesi
tallennetut yhteydet.

Täällä voit käyttää myös esimerkiksi B. Aktivoi / deaktivoi GPS, WLAN
jne. Toiminnon pitkä painallus vie sinut vastaavan toiminnon
asetuksiin.

8

4. Valinnat
4.1 Valitse alue

4.4 Hylkää viestillä

PÄÄVALIKKO » PUHELIN

Liu‘uta
soittajalle.

päälle ja vapauta se lähettääksesi viestin

3. Napsauta valintakenttää kirjoittaaksesi numeron.

Kirjoita puhelinnumero painamalla valintanäppäimistön numeroita.
Jos syötit väärän numeron, voit poistaa
painamalla .

numeroita yksitellen

Jos haluat poistaa koko numeron, pidä

painettuna.

4.5 Puhelun asettaminen pitoon

4. Napsauta LISÄÄ lisätäksesi numeron.
5. Napsauta »TALLENNA PUHELU tallentaaksesi puhelun.

Paina kohtaa

asettaaksesi puhelun pitoon.

Soittaaksesi ulkomaille, paina pitkään 0-näppäintä syöttääksesi
kansainvälisen yhteyskoodin »+«.
Lisää sitten maakoodi (esimerkiksi 49 Saksassa) ja haluamasi
puhelinnumero. Napsauta Soita-painiketta valintakentän alla ja soita
antamasi numero.v

4.9 Puhelun kesto
4.6 Mykistä puhelun aikana

Paina

Puheluhistoria sisältää kaikki valitut, vastaanotetut ja vastaamattomat
puhelut.
PÄÄVALIKKO » PUHELIN » PUHELUT

-symbolia puhelun aikana.

4.2 Puhelun lopettaminen
Napsauta

VIHJE:
	Ennen kuin käytät tätä ominaisuutta, varmista, että
puhelimesi on kytketty Bluetooth-äänilaitteeseen ja että
yhteys on muodostettu.

lopettaaksesi puhelun.

4.7 Vaihtaminen puheluiden välillä

4.3 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Voit vaihtaa kahden aktiivisen puhelun välillä napsauttamalla soittajan
käyttöliittymää.

Kun saat puhelun, kyseisen soittajan tiedot näkyvät näytöllä. Jos et ole
vastannut puheluun, saat viestin.

4.8 Puheluvalinnat

Pidä tulevan puhelun rajapinnan
-merkkiä painettuna ja siirrä
se vihreään
-symboliin vastaamaan puheluun tai punaiseen
symboliin puhelun hylkäämiseksi.

Puhelun aikana ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:
1. Napsauta kaiutinkuvaketta siirtääksesi puhelun matkapuhelimen
kaiuttimeen.
2. Vedä alasvetovalikkoa ja napsauta kohtaa BLUETOOTH käyttääksesi
Bluetooth-laitetta.
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1. Napsauta

oikealla soittaaksesi takaisin.

2. Napsauta YHTEYS »PUHELUTIEDOT nähdäksesi numeron
yksityiskohdat ja valitaksesi muita vaihtoehtoja.

4. Valinnat

5. Yhteystiedot

4.10 Hätäpuhelu

5.1 Uusi yhteystieto

5.4 Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

PÄÄVALIKKO » YHTEYSTIEDOT,

Voit lisätä usein käytettyjä yhteystietoja suosikkeihisi.

OHJE:
	Verkkopalveluntarjoajasi on asettanut automaattisesti yhden
tai useamman hätänumeron. Koska eri maiden hätänumerot
voivat vaihdella, ulkomaita varten tallennetut numerot eivät
välttämättä toimi. Hätäpuhelu ei välttämättä onnistu verkon,
ympäristön tai muiden tapahtumien vuoksi.

, avataksesi uuden yhteystiedon valintaikkunan, ja
napsauta
valitse sitten, haluatko tallentaa tämän yhteystiedon puhelimeen,
SIM-kortille vai muuhun sijaintiin.
Kirjoita yhteyshenkilön nimi ja muut tarvittavat tiedot, ja napsauta
sitten TALLENNA.

PÄÄVALIKKO » PUHELIN
(jos matkapuhelin on lukittu, napsauta kohtaa hätäpuhelu).
1. Kirjoita hätänumero.

5.2 Yhteystietojen varmuuskopiointi

1. Avaa yhteystietosi.
2. Napsauta haluttua yhteystietoa.
3. Napsauta tähtisymbolia.

5.5 Suosikkien poistaminen

2. Napsauta Soita-kuvaketta soittaaksesi hätänumeroon.
PÄÄVALIKKO » YHTEYSTIEDOT » »TUONTI JA VIENTI
Valitse, haluatko viedä microSD- tai SIM-kortille ja viedä sitten.

4.11 SOS
PÄÄVALIKKO »SOS
Voit aktivoida SOS-painikkeen toiminnan liu‘uttamalla säädintä oikealle. Sen jälkeen se näkyy vihreänä.
Jos haluat asettaa SOS-näppäimen kautta ilmoitetut numerot, siirry
kohtaan Numeroasetukset. Voit tallentaa tähän enintään kolme
puhelinnumeroa.
Hätäilmoituksen alla voit kirjoittaa viestin, joka tulisi lähettää tallennettuihin numeroihin, kun SOS-näppäintä painetaan.

OHJE:
Varmuuskopiot käyttävät SD-kortin tai sen sähköpostitilin
muistia, jonne ne tallennetaan.

5.3 Muokkaa tai poista yhteystietoa
PÄÄVALIKKO » YHTEYSTIEDOT
Napsauta kyseistä yhteystietoa. Napsauta
muokataksesi
yhteystietoa. Napsauta oikealta ylhäältä ✔.
Napsauta kyseistä yhteystietoa. Napsauta
yhteystiedon.
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» POISTAA, poistaaksesi

PÄÄVALIKKO » YHTEYSTIEDOT » SUOSIKIT
Avaa Suosikit ja siten yhteystiedon tiedot, ja napsauta sitten
tähtikuvaketta poistaaksesi yhteystiedon suosikeista.

6. Viestit
Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä tai multimediaviestejä,
mukaan lukien multimediatiedostot.

OHJE:
	Tekstiviesti muuttuu automaattisesti multimediaviestiksi,
kun GIF-kuva tai tiedostoliite lisätään. Toisaalta multimediaviestistä tulee automaattisesti tekstiviesti, kun poistat
liitteen.

6.5 Viesti(e)n poistaminen
6.5.1 Poista useita viestejä
1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.

6.1 Tekstiviestin (SMS) lähettäminen

2. Pidä viestejä painettuna.

6.3 Viestien lukeminen ja niihin vastaaminen

PÄÄVALIKKO » VIESTIT

3. Napauta POISTA VIESTIT.

1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.
1. Napsauta viestiä.
2. Napsauta

kirjoittaaksesi uuden viestin.
2. Kun haluat vastata, syötä vastauksesi tekstikenttään.

3. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero vastaanottajaruutuun, tai
valitse nimi luettelosta.

OHJE:
	Toinen tapa: Avaa viestiluettelo, napsauta valikkopainiketta
ja valitse Poista, valitse poistettavat viestit ja napsauta
Poista oikeassa yläkulmassa.

4. Napsauta „Kirjoita tekstiviesti“ kirjoittaaksesi viestin.
5. Napsauta kohtaa

6.4 Viestin tietojen katselut

lähettääksesi viestin.

6.5.2 Poista viesti

6.2 Multimediaviestin (MMS) luominen ja lähettäminen

1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.

1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.

2. Napsauta viestiä, jotta se avautuu.

2. Napsauta ja pidä viestiä, jonka haluat poistaa.

3. Napsauta sitten ponnahdusvalikossa NÄYTÄ TIEDOT.

3. Napsauta

poistaaksesi viestin.

1. Avaa Viestit ja katso viestiluetteloa.
2. Napsauta

6.5.3 Viestiasetusten muuttaminen

kirjoittaaksesi uuden viestin.

1. Avaa Viestit.

3. Kirjoita vastaanottajan puhelinnumero vastaanottajaruutuun, tai
valitse nimi luettelosta.

2. Napauta avataksesi asetukset.

4. Napsauta „Kirjoita tekstiviesti“ kirjoittaaksesi viestin.
5. Napsauta
links neben Ihrer Nachricht, um eine Sticker, Fotos,
Audiodateien oder Ihren Standort hinzuzufügen.
6. Kun olet kirjoittanut multimediaviestin, napsauta
lähettääksesi sen.

,
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7. Sähköposti
MitPuhelimen avulla voit kätevästi lukea ja lähettää sähköposteja.

7.3 Sähköpostien muokkaaminen ja lähettäminen

7.5 Sähköpostitilin lisääminen

7.1 Sähköpostitilin asettaminen

» Napsauta päävalikossa olevaa sähköpostisovellusta avataksesi
Saapuneet-kansion.

» Siirry postilaatikkoon napsauttamalla päävalikosta SÄHKÖPOSTI.

Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun käytät sähköpostitoimintoa, niin
sinun on määritettävä sähköpostitilisi.

» Napsauta

» Napsauta päävalikossa SÄHKÖPOSTIA ja avaa se ja lisää
sähköpostitilisi.

» Kirjoita vastaanottaja tai napsauta hiiren kakkospainikkeella
osoitekuvaketta vastaanottajapalkissa lisätäksesi CC- tai
BCC-sähköpostiosoitteet.

» Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napsauta sitten
SEURAAVA. Järjestelmä muodostaa sitten yhteyden palvelimeen
ja tarkistaa palvelimen asetukset automaattisesti. Voit kuitenkin
asettaa ne myös manuaalisesti.
» Aseta uusien sähköpostiviestien hakuväli pitäisi olla. Aseta myös
päätilisi, sähköposti-ilmoitukset jne. ja napsauta SEURAAVA.
» Anna sähköpostitilille nimi ja se nimi, joka näkyy muille ihmisille,
jotka vastaanottavat sinulta sähköpostia, napsauta sitten
SEURAAVA.
» Järjestelmä synkronoi asetukset asetetun sähköpostipalvelimen
kanssa. Sitten sähköpostilaatikkosi voidaan katsella myös
puhelimellasi.

» Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa kuvaketta
»ASETUKSET» LISÄÄ TILI.

.

» Kirjoita sitten viestin aihe kohtaan «AIHE«.
» Napauta PITOISUUS kirjoittaaksesi sähköpostin.
» Napauta
, liittääksesi valokuvan, videon, äänitiedoston ja / tai
muut asiakirjat sähköpostiin.
» Napauta
näytön oikeassa yläkulmassa lähettääksesi
sähköpostia.

» Kun olet määrittänyt sähköpostitilisi, napsauta SÄHKÖPOSTIA
avataksesi postilaatikkosi.
» Napsauta sähköpostia, jonka haluat lukea. Sitten tämä sähköposti
avautuu ja näkyy näytöllä lähettäjän, aiheen ja alemman alueen
sähköpostisisällön kanssa.

7.6 Muokkaa sähköpostitiliä
» Napsauta päävalikossa SÄHKÖPOSTI, siirtyäksesi postilaatikkoon.
» Napsauta

» ASETUKSET.

» Napsauta sitä sähköpostitiliä, jonka pääasetuksia, ilmoitusasetuksia
ja palvelimen asetuksia haluat muokata.

7.4 Allekirjoituksen lisääminen sähköpostiin
» Napsauta päävalikossa SÄHKÖPOSTI avataksesi sen.

7.2 Sähköpostien lukeminen

» Sitten voit lisätä uuden sähköpostitilin. Katso lisätietoja
SÄHKÖPOSTITILIN ASETTAMISESTA.

» Napsauta

» ASETUKSET.

» Valitse sähköpostitilisi.
» Siirry kohtaan ALLEKIRJOITUS.
» Kirjoita allekirjoituksesi ja vahvista painikkeella OK.

OHJE:
	Jos saat uuden sähköpostin, tilarivi ilmoittaa sen sinulle.
Voit avata tämän viestipaneelin ja lukea viestin välittömästi
napsauttamalla uutta sähköpostia.
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8. Musiikin
Voit nauttia puhelimeesi tai microSD-kortille tallennetusta musiikista
soittimen avulla.

8.1 Avaa musiikkikirjasto

8.4 Soita musiikkia

8.3.1 Soittolistan luominen
» Avaa musiikkisovellus.
» Valitse soittolistaan lisättävät musiikkitiedostot.
Napsauta .
» Napsauta LISÄÄ TOISTOLISTA..

Napsauta päävalikossa MUSIIKKI. Järjestelmä etsii sitten automaattisesti puhelimesta äänitiedostoja. Sitten äänitiedostot näytetään
luettelossa. Musiikkisovelluksen avaamisen jälkeen näet neljä
välilehteä: muusikko, albumi, kappale ja soittolista. Voit avata musiikin
eri katselutiloissa.

8.2 Avaa musiikkitiedosto

Toiminto			Käyttö

» Anna uudelle soittolistalle nimi.

Toisto/keskeytys		

Napauta

» Napauta TALLENNA. Sitten uusi valittujen
musiikkitiedostojen soittolista on valmis.

Edellinen/seuraava kappale

Napauta

Pikakelaus eteen/taakse

Napauta ja pidä

Näytä soittolista		

Napauta

Satunnainen toisto		

Napauta

8.3.2 Lisää kappaleita soittolistaan
» Avaa MUSIC, valitse kappaleen näyttö.

2. Napsauta MUSICIAN / ALBUM / SONGS / PLAYLIST löytääksesi
musiikkitiedoston, jonka haluat toistaa.

» Valitse soittolistaan lisättävät musiikkidokumentit.
Napauta .

3. Napsauta musiikkitiedostoa toistaaksesi sen.

» Napauta LISÄÄ TOISTOLISTA.
» Valitse kohdesoittolista.
8.3.3 Kappaleen poistaminen soittolistalta
» Avaa MUSIC, valitse kappaleen näyttö.

Voit valita soittolistan musiikkitiedostojen toistamista varten, ja voit
siis lukea järjestyksessä tai satunnaisessa järjestyksessä.

8.5 Musiikkisoittimen toiminnot

» Napsauta PLAYLIST ERSTELLEN.

1. Avaa musiikkisovellus ja katso äänitiedostojen luettelo.

8.3 Soittolistan käyttäminen

Avaa musiikkikirjasto ja valitse musiikki, jonka haluat kuulla.

» Napsauta soittolistaa ja valitse poistettavat kappaleet.
» Napsauta .
» Valitse POISTA PLAYLIST.
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Toisto			Napauta
Äänenvoimakkuus		
			

Äänenvoimakkuuden
säätö ylös tai paina alas

9. Kamera
Puhelimesi on varustettu kahdella kameralla. Voit käyttää kameralla
tallennettuja kuvia taustana sekä lähettää, tallentaa tai poistaa niitä.
Voit käyttää tallennuspaikkana microSD-korttia tai sisäistä
tallennustilaa.
OHJE:
	Tallennuksen optimoimiseksi kamera on ensin
tyhjennettävä. Kunnioita muiden oikeuksia ja etuja ja
tutustu paikallisiin oikeuksiin, velvollisuuksiin ja
käytäntöihin ennen kuvan ottamista.

9.1 Valokuvien ottaminen

9.2 Videon kuvaaminen
1. Siirry VIDEO-tilaan.
2. Suuntaa kamera kohteeseen. Napsauta
, aloittaaksesi
nauhoituksen. Napsauta
, lopettaaksesi videon nauhoittamisen
ja tallentaaksesi videon automaattisesti.
3. Pieni näkymä (pikkukuva) viimeksi tallennetusta videosta näkyy
näytön oikeassa alakulmassa. Napauta pikkukuvaa saadaksesi
seuraavat vaihtoehdot:
» Napauta LÄHETÄ VIA siirtääksesi videota viestinä, Bluetoothina,
sähköpostina jne.
» Paina valikkopainiketta ja valitse POISTA poistaaksesi videon.

1. Napauta päävalikkoa
ja napauta sitten
, aloittaaksesi
kameratilan. Voit valita erilaisia kameratiloja sovelluksen oikeassa
yläkulmassa. Oikeassa alakulmassa voit valita kameran vaihtotilan
vaihtaaksesi edestä pääkameraan. Napauttaminen näytöllä
tarkentaa.
2. Kameratila on oletusasetus. Voit muuttaa tallennustilaa käyttämällä
-painiketta.
näytön alareunassa olevaa
3. Suuntaa kamera kohteeseen.
4. Napauta
, ottaaksesi kuvan. Pieni näkymä (pikkukuva)
viimeisimmästä valokuvasta näkyy näytön oikeassa alakulmassa.
Napauta pikkukuvaa nähdäksesi valokuvat.
» Napauta
» Napauta
» Napauta

» Paina valikkopainiketta ja valitse MYKKÄ, sitten video
tallennetaan kameraan ja mykistetään toiston aikana.
» Paina valikkopainiketta ja valitse YKSITYISKOHDAT nähdäksesi
videon yksityiskohdat.

9.3 Aseta kameratilat
Napauta
, avataksesi kamera-asetukset ja muuttaaksesi valotusta,
tehosteita, kuvaus- ja muita asetuksia.

poistaaksesi kuvan.
ja valitse DIAESITYS toistaaksesi valokuvasi näytöllä.
muokataksesi kuvaa.

» N
 apauta ja valitse KÄYTÄ JOTAIN asettaaksesi valokuvan
taustakuvaksi ja yhteystietoksi.
» Napauta

» Paina valikkopainiketta ja valitse LEIKATA rajataksesi videota.

nähdäksesi kuvan yksityiskohdat.

9.4 Aseta videotallennustilat
Napauta
,avataksesi kamera-asetukset ja muuttaa ääniasetuksia,
aikaväliä, videon laatua ja muita asetuksia.

» N
 apauta ja valitse TULOSTA tallentaaksesi valokuva
PDF-muodossa.
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10. Valokuvat
Kuvagalleria voidaan avata katsellaksesi valokuva-albumia.

10.1 Gallerian katselu

11. Käyttö
11.1 Kello

10.2.4 Kuvien kiertäminen
Kun katselet kuvaa, napauta
90 astetta vasemmalle.

»

, kääntääksesi kuvaa
1. Mene päävalikkoon ja avaa kello.

10.2.5 Kuvien rajaaminen
Napsauta päävalikossa KUVAT, ja katsele albumia. Galleria voi näyttää
kuvia MicroSD-kortilta ja puhelimelta, mukaan lukien kameralla
tallennetut sekä internetistä ja muista laitteista ladatut kuvat.

2. Voit valita herätyskellon, kellonajan, ajastimen tai sekuntikellon.

Napsauta avatussa kuvassa kohtaa muokataksesi kuvaa.
Napsauta
»
,rajataksesi kuvaa.
10.2.6 Kuvan asettaminen taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi

10.2 Kuvien muokkaaminen
10.2.1 Katso kuvia

1. Voit katsella kuvia napsauttamalla vain albumin kameran
pikkukuvia.

1. Napauta kuvagalleria avataksesi ja katsoaksesi albumia.

2. Napauta sitten , avataksesi valikkovaihtoehdot ja
napauta sitten ASETA KUVA AS.

2. Napauta luettelossa olevaa albumia avataksesi sen. Tämän
jälkeen tämän albumin kuvat näytetään
esikatselumuodossa.

3. Valitse kuva avautuvasta valikosta TAUSTA, jos haluat
käyttää kuvaa taustana. Valitse aloitusnäytön ja
lukitusnäytön välillä.

3. Napauta esikatselukuvaa nähdäksesi sen suuressa
muodossa.
10.2.2 Diaesityksen katselu

Avatussa kuvassa napsauta

, nähdäksesi kuvan yksityiskohdat.

2. Napsauta albumissa olevia pikkukuvia nähdäksesi kuvia.

10.2.9 Kuvan poistaminen
poistaaksesi kuvan.
Napsauta

Jos olet katselemassa kuvaa, muokkaa sitä napsauttamalla alhaalla
olevaa
-painiketta.

2. Napsauta ylhäällä vasemmalla olevaa symbolia nähdäksesi
lisävalintoja.
3. Jos valitset kalenteripäivän, näet kyseisen päivän tapahtumat. Voit
lisätä uuden tapahtuman painamalla
.
4. Napauta

päivittääksesi kalenterin.

11.3 Laskin

10.2.8 Tulostus
Napsauta

10.2.3 Kuvien muokkaaminen

1. Avaa Kalenteri päävalikosta.

10.2.7 Tiedot

1. Jos avaat albumin, albumin kuvat näytetään
esikatselumuodossa.

3. Napsauta » PELAA DIAKAS toistaaksesi kaikki albumin
kuvat diaesityksenä.

11.2 Kalenteri

» TULOSTUS tallentaaksesi kuvan PDF-muodossa.

1. Avaa Laskin päävalikosta.
2. Anna suoritettava laskutoimitus.
3. Napsauta sitten yhtäläisyysmerkkiä.

10.3 Kuvan jakaminen

4. Liu‘uta oikeaa värillistä palkkia vasemmalle aloittaaksesi „Senior
Panel“ ja tehdäksesi enemmän aritmeettista.

1. Avaa jaettava kuva galleriasta.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa
jakaaksesi kuvan
muiden kanssa viestin, Bluetoothin, sähköpostin tai kolmannen
osapuolen kautta.
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12. Asetukset

11. Käyttö
11.4 Asiakirjojen hallinta

11.6 Ääninauhuri

Tiedostonhallinnan tai sovellustiedostojen avulla voit tarkastella ja
hallita puhelimen tai muistin tiedostoja ja kansioita.

Siirry ääninauhurin päävalikkoon.

TIEDOSTOJEN HALLINTA:

1. Bringen Sie das Telefon und Mikrofon nahe an Ihren Mund und
klicken Sie auf
, um die Aufnahme zu starten.

Tarkastele ja hallitse tiedostoja SD-kortilla ja sisäisessä tallennustilassa:
Avaa sovellus.

2. Napauta

lopettaaksesi nauhoituksen.

3. Napauta

, toistaaksesi äänitetyn äänitiedoston.

1. Napauta
selataksesi kansioita, kappaleita, videoita, APK: ta ja
muita tarvitsemiasi tietoja.

Napsauta päävalikossa Asetukset.

12.1 WLAN ja internet
12.1.1 WLAN
1. Napsauta WLAN päästäksesi WLAN-käyttöliittymään ja
liu‘uta sitten ohjain asentoon On / Off.
2. Heti kun WLAN on asetettu, voit etsiä lähellä olevia
WLAN-yhteyksiä. Kun olet kirjautunut WiFi-verkkoon, voit
yhdistää puhelimesi langattoman verkon kautta.
12.1.2 Bluetooth

2. Napauta
luodaksesi uuden kansion. Muokkaa nimeä ja
napsauta „OK“.

11.7 Taskulamppu

3. Napauta nähdäksesi valikon vaihtoehdot.
Napsauta Valitse TIEDOSTOT JA KANSIOT ja valitse jaettavat,
kopioitavat ja leikattavat tiedostot ja kansiot.

1. Napsauta BLUETOOTH kytkeäksesi Bluetoothin päälle tai
pois päältä.

Vedä tilariviltä valitettavasti ja napsautti tullin taskulamppua, joka oli
hinnoiteltu sen pä päin tai pois päällä.

4. Napauta nähdäksesi valikon vaihtoehdot.
Napauta sitten JÄRJESTÄ. Voit lajitella tyypin, nimen, koon ja
päivämäärän mukaan.

2. Kun olet kytkenyt Bluetoothin päälle, voit etsiä lähellä
olevia Bluetooth-yhteyspisteitä. Kun olet muodostanut
yhteyden Bluetoothilla, voit siirtää asiakirjoja, valokuvia
jne. Toiseen Bluetooth-laitteeseen.

11.8 FM-radio

3. Napsauta päivittääksesi ja nimetäksesi laitteen
uudelleen ja katsoaksesi vastaanotettuja asiakirjoja.

5. Napauta , nähdäksesi valikon vaihtoehdot.
Napauta NÄYTÄ / PIILOTA PIILOTETUT TIEDOSTOT.

Avaa radio päävalikosta (radion käytettäväksi vahvistettu kuulokkeet
pistorasiaan, koska ne toimivat antennina).

11.5 Sekuntikello

1. Ota radio käyttöön napsauttamalla

.

1. Napsauta päävalikossa Kello ja valitse sitten sitten Sekuntikello.

2. Napsauta

2. Paina START-kuvaketta ajoittaaksesi.

3. Napsauta
jos haluat etsiä radioasemia, jotka ovat nykyisen
radiotaajuuden yläpuolella.

nähdäksesi radioasemaluettelon.

3. Pysäytä ajoitus painamalla PYSÄYTYS.

12.1.3 SIM
1. Kun SIM-kortti on asetettu paikalleen, voidaan näyttää
verkko-operaattori ja kytkeä SIM-kortti voidaan päälle tai
pois päältä.
OHJE:
	Jos käytät laitetta kahdella SIM-kortilla, micro SD -korttia voi
käyttää vain valituissa laitteissa. Ole hyvä ja ilmoita itsellesi
verkkosivuillamme kunkin mallin teknisten tietojen alla.
2. Ensisijainen SIM-kortti: matkaviestinverkkojen SIM-kortti.

4. Poista ajat painamalla RESET.
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12. Asetukset
12.1.4 Datan käyttö
Katsokaa kunkin SIM 1: n ja SIM 2: n sovelluksen
matkaviestindatan kulutusta.
12.1.5 Lisää
a. Lentotila
Aseta lentotila päälle / pois päältä liu‘uttamalla kytkintä
vasemmalle / oikealle.
b. NFC
Aktivoi NFC kytkeäksesi laite muihin laitteisiin tiedonvaihtoa varten.
c. Verkon jakaminen ja kannettavat hotspotit
Kun olet syöttänyt verkon jaon ja kannettavan hotspot-liittymän,
puhelin voidaan valita kannettavaksi WLAN-hotspot-pisteeksi,
jossa datayhteys jaetaan useiden laitteiden kanssa samanaikaisesti.
Puhelin voidaan kytkeä USB-kaapelilla datayhteyden jakamiseksi
tietokoneen kanssa. Bluetooth-pohjaisen verkonjaon avulla voit
käyttää puhelinta Bluetooth-pohjaisena jakamiskohtana jakaaksesi
puhelimen datayhteyden toisen laitteen kanssa.
d. VPN
OHJE:
	Ennen VPN: n käyttöä näytön lukitsemiseksi on asetettava
PIN-koodi tai salasana.
Napsauta „+“ -kuvaketta oikeassa yläkulmassa ja lisää uusi VPN.
Kirjoita nimi, palvelimen osoite, käyttäjänimi ja salasana puhelimen
yhdistämiseksi VPN: ään. Kun onnistunut yhteys, voit kirjautua
sisään verkkosivustoihin muissa maissa.
OHJE:
	Sinun on lisättävä VPN-palvelimen osoite, käyttäjänimi ja
salasana itse.

e. Mobiiliverkko
Jos avaat käyttöliittymän matkapuhelinverkon kautta, voit kytkeä
mobiilidatavirran ja datavierailun päälle ja pois, asettaa tukiaseman
ja valita verkko-operaattorin ja ensisijaisen verkkotyypin.

2. Äänet

Tukiaseman nimi:
Zugangspunkt ansehen und hinzufügen.

3. Sovellukset

Voit säätää ja muuttaa laitteen ääniä tarpeen mukaan.

Verkko-operaattorit:
Valitse verkko-operaattori.

Tässä valikkokohdassa voit hallita sovelluksia ja ilmoituksia. Voit
poistaa sovelluksia käytöstä, pysäyttää niitä ja poistaa niiden
asennuksia. Lisäksi voit antaa ja peruuttaa käyttöoikeuksia sekä ottaa
ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Haluttu verkkotyyppi:
SIM-kortin verkkotilan asettaminen.

4. Muisti
Tällä rajapinnalla voit hallita puhelimen sisäistä ja ulkoista muistia ja
katsella seuraavia tietoja:

12.2 Laite
1. Näyttö

» Sisäinen muisti yhteensä

Laitteen näyttöä voidaan säätää.

» Käytettävissä oleva sisäinen muisti

Kirkkaus:

» MicroSD-kortin kokonaiskapasiteetti

Säädä näytön kirkkautta.

Mukautuve kirkkaus: 	Liu‘uta kytkin päälle / pois. Näytön kirkkaus
voi siten sopeutua ympäröivään valoon.

» Käytettävissä oleva MicroSD-kortin muisti

MiraVision: 	Tee asetukset, kuten Vakio, Kaunis ja
Mukautettu jne.

» SD-kortin asennus tai poisto

Taustakuvan:

5. Akku

Taustan asettamiseen.

Lepotila: 	Aika, joka on kulunut ennen kuin näyttö
sammuu.
Kun laite pyörii:

Näyttö pyörii automaattisesti täällä.

Voit säätää näytön kirkkautta, taustaa, fonttia ja fonttikokoa, sekä
useita muita valintoja.
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Tässä käyttöliittymässä voidaan kytkeä akun säästötila päälle ja pois
päältä, ja virrankulutusta koskevia tietoja voidaan tarkastella.

12. Asetukset
12.3 Persönlich

12.4 Järjestelmä

1. Sijainti

1. Aseta päivämäärä ja aika

Ota sijaintitiedot käyttöön ja poista ne käytöstä. Aktivoimalla tämä
matkapuhelin käyttää suuren tarkkuuden, energiaa säästävää tai
rajoitettua laitteen sijaintitietoa.

a. Vahvista päivä ja kellonaika automaattisesti:
Internet-tietojen perusteella päivä ja aika vahvistetaan automaattisesti
ja voidaan kytkeä päälle ja pois päältä.

2. Tilit

b. Aikavyöhykkeen automaattinen määrittäminen:
Käytä verkon tarjoamaa aikavyöhykettä (verkko tukee).

Kohdassa ASETUKSET » TILIT voit lisätä uuden Google- tai
sähköpostitilin.
3. Kieli ja syöttötapa
Valitse järjestelmän kieli ja syöttötapa.
Kieli: 			

Valitse järjestelmän kieli.

Oikoluku: 		Android-standardin
oikeinkirjoitustyökalu.
Henkilökohtainen
sanakirja: 		
Näppäimistö ja
syöttötapa:		

L isää tai tarkastele sanoja tai lauseita
sopivana ajankohtana.
Valitse nykyinen syöttötapa.

4. Varmuuskopiointi ja nollaus
Toimivat palauttaminen: poistaa kaikki puhelimesi tiedot

Tila:	
Tarkastele akun nykyistä tasoa, akun
tasoa, SIM-kortin tilaa, IMEI, IP-osoite,
Bluetooth-osoite, verkko, sarjanumero
ja aloitusaika jne.

c. Aseta päivämäärä:
Kun päivämäärän ja ajan automaattinen vahvistus on kytketty pois
päältä, päivämäärä voidaan asettaa manuaalisesti.
d. Aseta aika:
Kun automaattinen päivämäärä- ja aikavahvistus on kytketty pois
päältä, aika voidaan asettaa manuaalisesti.
e. Valitse aikavyöhyke:
Kun automaattinen aikavyöhykkeen määritys on deaktivoitu, voit
asettaa aikavyöhykkeen itse.
f. Hyväksy 24 tunnin muoto:
Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, 24 tunnin muoto hyväksytään.
2. Tulostus
Jos lisäosia ei ole asennettu, se tarkoittaa, että heille ei ole asennettu
palvelua. Kun tulostuslisäosa on asennettu, se näyttää nimen ja etsii
tulostimen automaattisesti.
3.Tietoja puhelimesta
Järjestelmän
päivittäminen: 	Voit etsiä uutta ohjelmistoversiota
Järjestelmäpäivitys-osiosta ja asentaa
sen, jos se on saatavana.
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Lainsäädännöllisiä tietoja: 	Katso lainsäädäntöön liittyviä tietoja
Mallinumero:

Puhelimen mallinumero.

Android-versio: 	Näet Android-järjestelmän
versionumeron.
Ytimen versio:

Ytimen versio.

Koontiversion numero: 	Näet puhelimen ohjelmiston
versionumeron.

12.5 Playstore
Napsauta Playstore-kuvaketta
jotta voit tehdä ostoksia
sovelluksessa. Kun kirjoitat Playstore-ohjelmaan ensimmäistä kertaa,
tarvitset uuden tilin. Tämän prosessin lopettamiseksi sinun on vain
noudatettava ohjeita. Jos käytät tiliä, Playstore-kaupasta löydät
erilaisia mobiilisovelluksia, jotka voit valita mieltymystesi mukaan ja
asentaa puhelimeesi.

13. Pika-aloitus

1. Akun kannen ruuvien avaaminen

4. MicroSD-kortin asettaminen
(Aseta MicroSD-kortti nuolen suuntaan,
kuten kuvassa on esitetty.)

(Käännä molempia ruuveja vastapäivään
avataksesi akun kannen.)

2. Akun kannen avaaminen
(Irrota ruuvit ja irrota paristokotelo.)

3. SIM-kortin/korttien asettaminen
(Aseta SIM-kortti/kortit, kuten kuvassa
on esitetty.)

5. Akun kannen ruuvien sulkeminen
(Sulje paristokotelo kääntämällä
ruuveja myötäpäivään.)

6.Lataus ennen ensimmäistä käyttöä
(Lataa Cyrus-älypuhelintasi 12 tuntia ennen
ensimmäistä käyttöä.)
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