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Lue tämä ennen kuin jatkat 

Turvaohjeet 
 

Lue turvaohjeet tarkasti, jotta voit varmistautua matkapuhelimen oikeasta käytöstä.  

Vaikka tämä matkapuhelin on lujatekoinen, vältä sen iskemistä, heittämistä, pudottamista, 

murskaamista, taittamista ja lävistämistä. 

Vältä matkapuhelimen käyttöä kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa. 

Vältä matkapuhelimen tahallista kastumista tai sen pesemistä nesteessä. 

Älä käynnistä matkapuhelinta, kun puhelinten käyttö on kielletty tai kun puhelin saattaa 

aiheuttaa häiriötä tai vaaraa. 

Älä käytä matkapuhelinta autoa ajettaessa. 

Noudata ohjeita ja määräyksiä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Sammuta matkapuhelin 

lääketieteellisten laitteiden lähellä. 

Sammuta matkapuhelin lentokoneessa. Puhelin voi aiheuttaa häiriötä lentokoneen 

ohjauslaitteissa. 

Sammuta matkapuhelin korkeatarkkuuksisten sähkölaitteiden lähellä. Puhelin voi vaikuttaa 

näiden laitteiden toimintaan. 

Älä yritä purkaa matkapuhelinta tai sen tarvikkeita. Vain pätevä henkilöstö saa huoltaa tai 

korjata puhelinta. 

Älä sijoita matkapuhelinta tai sen tarvikkeita säiliöön, joissa on vahva elektromagneettinen 

kenttä. 

Älä sijoita magneettista tallennusvälinettä matkapuhelimen lähelle. Säteily puhelimesta 

voi poistaa siihen tallennetut tiedot. 

Älä laita matkapuhelinta paikkaan, jonka lämpötila on korkea, äläkä käytä sitä paikassa, 

missä on syttyviä kaasuja, kuten bensiiniasemalle. 

Pidä matkapuhelin ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna lasten 

käyttää matkapuhelinta ilman ohjausta. 

Käytä vain hyväksyttyjä akkuja ja latureita räjähdysvaaran välttämiseksi. Noudata kaikkia 

lakeja tai määräyksiä käyttäessäsi langattomia laitteita. Kunnioita muiden yksityisyyttä ja 

laillisia oikeuksia langatonta laitetta käyttäessäsi. 

Älä käytä matkapuhelinta lentokoneissa, sairaaloissa, bensiiniasemilla tai yleisissä 

autotalleissa. 

Lääketieteellisiä implantteja (sydän-, insuliini-, jne.) käyttävien potilaiden tulee pitää 

matkapuhelinta 15 cm etäisyydellä implantista ja pitää puhelinta soitettaessa implantin 

vastakkaisella puolella. 

Noudata tarkasti tässä oppaassa annettuja ohjeita, kun käytät USB-kaapelia. Muuten 

matkapuhelimesi tai tietokoneesi voi vahingoittua. 
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Oikeudellinen huomautus  

www.cat.com / www.caterpillar.com  

© 2014 Caterpillar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä käytetyt CAT, 

CATERPILLAR, BUILT FOR IT, niiden vastaavat logot ”Caterpillarin keltainen”, 

”Power Edge” -tavaramerkkiasut sekä yritys-, että tuotetunnukset ovat 

Caterpillarin tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää ilman lupaa. 

 

 

 

Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla 

ilman Caterpillar, Inc:n yrityksen etukäteistä kirjallista suostumusta. 

Tässä oppaassa kuvattu tuote voi sisältää tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja ja 

mahdollisia lisenssinhaltijoita. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuttaa, 

palauttaa lähdekoodiin, purkaa osiksi, purkaa salausta, käänteissuunnitella, lisensoida, 

luovuttaa tai lisensoida edelleen mainittua ohjelmistoa tai laitteistoa, elleivät sellaiset rajoitukset 

ole sovellettavien lakien kieltämiä tai sellaiset toimenpiteet ole asianomaisten tekijänoikeuden 

haltijoiden hyväksymiä lisenssien puitteissa. 

Huomautus  

Jotkut tässä kuvatut tuotteen ja sen tarvikkeiden toiminnot perustuvat asennettuun ohjelmistoon 

ja paikallisen verkon kapasiteettiin ja asetuksiin, joita paikalliset operaattorit tai verkkopalvelujen 

tarjoajat eivät ehkä ole aktivoineet tai joita he ovat voineet rajoittaa. Tässä esitetyt kuvaukset 

eivät ehkä vastaa ostamaasi tuotetta tai sen tarvikkeita. 

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tai muokata mitä tahansa tietoja tai määrityksiä tässä 

oppaassa ilman ennakkoilmoitusta tai velvoitetta. 

Valmistaja ei vastaa laillisuudesta tai laadusta niiden tuotteiden suhteen, jotka lataat tai lähetät 

tämän matkapuhelimen kautta, kuten tekstit, kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut 

ohjelmistot, jotka eivät sisälly matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä 

mainittujen tuotteiden asennuksesta tähän matkapuhelimeen, ovat käyttäjän vastuullasi. 

Varoitukset 

Laite on sertifioitu kotelointiluokalla IP67 pölyn ja veteen uppoamisen suhteen. Se vastaa 

Military Standard MilSpec 810G -määritystä koskien lämpötilan vaihteluja, suolasumua, 

lämpöshokkeja, värähtelyä ja pudotustestiä jopa 1,8 metristä betonille. 

Jotta tämä laite vastaisi tätä suojatasoa, sen porttien suojusten (USB ja kuuloke) on oltava 

täysin suljettuja ja takakannen on oltava kunnolla paikoillaan ja lukittu. 

Laite on suunniteltu kastumaan, mutta uppoamaan veteen pitkäksi ajaksi. Takuu ei vastaa 

vesivahingosta, joka aiheutuu siksi, ettei näitä suojuksia aseteta kunnolla. 

Tämä laite on suunniteltu kestäväksi, mutta se ei ole rikkoutumaton. Se on pudotustestattu 

1,8 metrin korkeudesta, joten se kestää vahingossa tapahtuvat pudotukset normaalissa 

käytössä. Laitteen tahallinen väärinkäyttö voi aiheuttaa vahinkoa ja mitätöidä takuun. 

http://www.cat.com/
http://www.caterpillar.com/
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Takuutiedot  

Takuuehdot ovat saatavilla osoitteessa www.catphones.com. 

Yhteenveto kahden vuoden rajoitetusta takuusta Cat Phone takaa, että puhelinlaite 

ja sen tarvikkeet ovat alkuperäisen ostoksen aikana suunnittelultaan, materiaaliltaan ja 

valmistukseltaan virheettömiä. Takuu kestää kaksikymmentäneljä (24) kuukautta ostopäivästä 

laskien matkapuhelimille ja kaksitoista (12) kuukautta tarvikkeille (joko matkapuhelimen 

ostospakkauksessa tai erikseen myytyinä). 

Tämän oppaan sisältö tarjotaan käyttöön ”sellaisenaan”. Tämän oppaan suhteen ei anneta 

mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta koskien esimerkiksi sen kaupallista hyödynnettävyyttä 

ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen eikä sen tarkkuutta, luotettavuutta tai sisältöä. 

Siinä määrin kuin sovellettava laki sen sallii, valmistaja ei ole missään tapauksessa vastuussa 

mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai liikevoiton, 

liiketoiminnan, tulojen, tietojen, liikearvon tai oletettujen säästöjen menetyksistä. 

Tuonti- ja vientimääräykset  

Asiakkaiden tulee noudattaa kaikkia vienti- ja tuontilakeja ja määräyksiä sekä hankittava kaikki 

tarpeelliset viranomaisluvat ja -lisenssit voidakseen viedä, viedä edelleen tai tuoda tässä 

oppaassa mainittuja tuotteita, mukaan lukien niiden ohjelmistot ja tekniset tiedot. 

 

  

http://www.catphones.com/


5 
 

Sisällysluettelo 
Johdanto Cat B100 -puhelimeen .......................................................................................................... 8 

Ominaisuudet .................................................................................................................................... 8 

Matkapuhelimeen tutustuminen ............................................................................................................ 9 

Päätoiminnot ................................................................................................................................... 10 

Matkapuhelimen käytön aloittaminen.................................................................................................. 11 

SIM-kortin ja akun asettaminen ....................................................................................................... 11 

Akun lataus...................................................................................................................................... 12 

Matkapuhelimen käynnistys ja sammutus ....................................................................................... 13 

Matkapuhelimen suojaus................................................................................................................. 13 

Lentotilan käyttö .............................................................................................................................. 13 

Sovellusten käyttö ........................................................................................................................... 13 

Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen .................................................................................. 14 

Viestien lähetys ............................................................................................................................... 14 

Päänäyttöön tutustuminen............................................................................................................... 14 

Puhelin ................................................................................................................................................ 16 

Puhelun soittaminen ........................................................................................................................ 16 

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen ................................................................................... 16 

Muut toiminnot puhelun aikana ....................................................................................................... 17 

Puhelukeskuksen käyttö .................................................................................................................. 17 

Puhelinluettelo/Nimet .......................................................................................................................... 19 

Uuden yhteystiedon lisääminen ...................................................................................................... 19 

Yhteystiedon katsominen ja muokkaaminen ................................................................................... 19 

Yhteystiedon poistaminen ............................................................................................................... 19 

Puhelinluettelon asetukset .............................................................................................................. 19 

Viestintä .............................................................................................................................................. 20 

Tekstiviestien (SMS) luominen ja lähettäminen .............................................................................. 20 

Multimediaviestien (MMS) luominen ja lähettäminen ...................................................................... 20 

Multimediaviestin avaaminen ja katsominen ................................................................................... 20 

Viestiin vastaaminen ....................................................................................................................... 20 

Viestin asetusten mukautus ............................................................................................................ 20 

Sähköposti .......................................................................................................................................... 21 

Ensimmäisen sähköpostitilin luominen ............................................................................................ 21 

Sähköpostiviestin katselu ................................................................................................................ 21 



6 
 

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen ................................................................................... 21 

Sähköpostiin vastaaminen .............................................................................................................. 21 

Sähköpostitilin poistaminen ............................................................................................................. 21 

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen ........................................................................................... 22 

Yhteyden muodostaminen .................................................................................................................. 22 

Selain .................................................................................................................................................. 22 

Opera-selain .................................................................................................................................... 22 

Obigo-selain .................................................................................................................................... 23 

Bluetooth ......................................................................................................................................... 25 

Multimedia........................................................................................................................................... 26 

Valokuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen ........................................................................... 26 

Musiikin kuuntelu ............................................................................................................................. 27 

FM-radion kuuntelu ......................................................................................................................... 28 

Huvi ja pelit ......................................................................................................................................... 28 

Karttojen käyttö ................................................................................................................................... 28 

Sijainnin käyttöönotto ...................................................................................................................... 28 

Karttojen avaaminen ....................................................................................................................... 29 

Kiinnostavien paikkojen etsiminen .................................................................................................. 29 

Reittiohjeiden hankkiminen ............................................................................................................. 29 

Muiden sovellusten käyttö ................................................................................................................... 30 

Kalenterin käyttö .............................................................................................................................. 30 

Hälytyksen asettaminen .................................................................................................................. 30 

Laskimen käyttö .............................................................................................................................. 30 

Tiedostonhallinnan käyttö ................................................................................................................ 31 

Matkapuhelimen hallinta ..................................................................................................................... 32 

Päivän ja ajan asetus ...................................................................................................................... 32 

Näytön asettaminen ........................................................................................................................ 32 

Puhelimen soittoäänen asetus ........................................................................................................ 32 

Puhelinpalvelujen asetus................................................................................................................. 33 

Tapoja vapauttaa matkapuhelimen muistia ..................................................................................... 33 

Matkapuhelimen nollaus.................................................................................................................. 33 

Tekniset tiedot..................................................................................................................................... 34 



7 
 

Liite ..................................................................................................................................................... 36 

Varoitukset ja varotoimet ................................................................................................................. 36 

Tarvikkeet ........................................................................................................................................ 38 

Puhdistus ja huolto .......................................................................................................................... 39 

Hätäpuhelu ...................................................................................................................................... 39 

FCC-lausunto .................................................................................................................................. 40 

NCC................................................................................................................................................. 41 

RF-altistumistiedot (SAR) ................................................................................................................ 43 

Cat-puhelimen käyttöopas, kuulokojeyhteensopivuus (HAC) ......................................................... 44 

Kuulon menetyksen estäminen ....................................................................................................... 44 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ..................................................................................................... 45 

CE-merkki ja NB-tunnistenumero .................................................................................................... 46 

Maaluettelo, jossa laitetta tullaan myymään .................................................................................... 46 

CE SAR -vaatimustenmukaisuus .................................................................................................... 47 

Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä ........................................................................................... 47 

Vaarallisten aineiden vähentäminen ............................................................................................... 47 

EU-säännösten noudattaminen ....................................................................................................... 48 

Teollisuus-Kanada lausunto ............................................................................................................ 48 

Hyväksymismerkit ............................................................................................................................... 49 

 



8 
 

Johdanto Cat B100 -puhelimeen 
B100 on vedenkestävä, pölynkestävä ja tarpeeksi lujatekoinen, jotta se kestää putoamisen 

1,8 metristä kovalle pinnalle. Se on varustettu melua vaimentavalla mikrofonilla ja laadukkaalla 

kaiuttimella. Se on lujatekoinen matkapuhelin, jolla voidaan nauttia verkkoselailusta, 

viestinnästä, musiikista ja monista muista toiminnoista sen suurikapasiteettisen akun ja muistin 

ansiosta, jota voidaan laajentaa 32 Gt asti. 

Ominaisuudet 

 MIL SPEC 810G: 1,8 m pudotus sementille, käyttölämpötila: välillä -25 ºC – 55 ºC  

 IP 67: Vedenkestävä metrin syvyyteen 30 minuutin ajan, pölynkestävä 

 MicroSD-kortin tuki 32 Gt asti 

 Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP) 

 FM-radio 

 Kolmen megapikselin kamera, sisältää videokameran 

 Melun poistavat kaksoismikrofonit 

 Ennakoiva tekstinsyöttö 

 GPS 

 Selain 

 Salamavalo 

 HAC-sertifoitu (vain AWS-malli) 

 Käyttö tekstitilassa (TTY) 

 Korkealla äänenlaadulla varustettu kaiutin 

 Voidaan käyttää lataustelineessä* 

 Muistin hallinta USB:n kautta 

 

 

* Latausteline myydään erikseen 
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Matkapuhelimeen tutustuminen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kuuloke 

Kuuloke 

15. Takakamera 

2. Kuulokeliitäntä 16. Salama 

3. Näyttö 17. Kaiutin 

4. Viestintä/Valikon vieritys 

vasen 

18. Takakansi 

5. Media-soitin/Valikon vieritys 

ylös 

19. Takakannen salpa 

6. Käyttäjäprofiilit/Valitse 20. Vähennä äänenvoimakkuutta 

7. Hälytys/Valikon vieritys alas 21. Salamavalo  

8. Kamera/Valikon vieritys oikea 22. Lisää äänenvoimakkuutta 

9. Nimet/Oikea valintanäppäin  

10. Päätä puhelu/Virta  

11. Numeronäppäimistö  

12. Lähetä/Vastaa  

13. Valikko/Vasen valintanäppäin  

14. USB-portti  
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Päätoiminnot 

Päätä puhelu/Virtanäppäin  Paina näppäintä matkapuhelimen käynnistämiseksi tai 

puhelun lopettamiseksi. 

Lähetä/Vastaa-näppäin Paina puhelun soittamiseksi tai puheluun vastaamiseksi. 

Valikko/Vasen-valintanäppäin  Paina valikkovaihtoehtojen käyttämiseksi. 

Nimet/Oikea valintanäppäin  Paina lisätäksesi tai hakeaksesi yhteystietoja tai palataksesi 

edelliseen näyttöön. 

Käyttäjäprofiilit/Valintanäppäin Paina käyttäjäprofiilin avaamiseksi tai sovellutusten ja 

vaihtoehtojen valitsemiseksi. 

Sivusalamanäppäin Pidä painettuna, kunnes salamavalo on päällä tai pois 

päältä. 
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Matkapuhelimen käytön aloittaminen 

SIM-kortin ja akun asettaminen 

1. Löysää kiinnitysruuvit. 

2. Poista takakansi. 

3. Poista akku. 

 

4. Aseta SIM-kortti etupuoli alaspäin asianomaiseen korttipaikkaan. 

 

5. Aseta akku. 

6. Aseta takakansi paikoilleen. Aseta yläosan piikit nelikulmaisiin reikiin kotelon sisällä 

ja kiinnitä kansi painamalla sitä kuvan mukaisesti. 

7. Kiristä kiinnitysruuvit. 
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Akun lataus 

Akku on ladattava ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa tai kun sitä ei ole käytetty pitkään 

aikaan..  

Varoitus: Käytä vain Cat®-hyväksyttyjä latureita ja kaapeleita. Hyväksymättömät laitteet 

saattavat vahingoittaa laitetta tai saada paristot räjähtämään.  

Laitetta ei voida käynnistää, jos akku on täysin purkautunut. Anna purkautuneen akun latautua 

ainakin viiden minuutin ajan ennen laitteen käynnistystä. 

1. Avaa USB-kansi ja liitä USB-kaapeli. 

Huomaa: Ole varovainen pistokkeiden suunnan suhteen. Liittimen virheellinen kytkeminen voi 

aiheuttaa vahingon, jota takuu ei kata. 

 

2. Liitä kaapelin toinen pää seinälaturiin. 

3. Liitä seinälaturin sähköjohto pistorasiaan. 

Huomaa: Älä poista akkua koskaan ladattaessa, koska se voi vahingoittaa laitetta. 

4. Kun lataus on suoritettu, irrota liitin laitteesta ja poista sitten seinälaturi. 

Varmista, että USB-portti on suljettu oikein, jotta tuote on suojattu kosteudelta. 

Tärkeää tietoa akusta  

Varoitus: Virheellisen akun käyttö voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden 

mukaisesti. 

 Matkapuhelinta ei ehkä voida käynnistää heti akun latauksen aloittamisen jälkeen, 

jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan. Anna akun latautua pari minuuttia puhelimen 

ollessa suljettuna, ennen kuin yrität käynnistää puhelimen. Näytön latausanimaatio 

ei välttämättä näy tänä aikana. 

 Ajan myötä akun lataus ei kestä yhtä kauan kuin uutena. Vaihda akku uuteen 

samanlaiseen akkuun, kun sen käyttöaika lyhenee huomattavasti tavallisesta kunnollisen 

latauksen jälkeen. 

 Datapalvelujen käyttö lisää akun kulutusta ja vähentää sen latauksen kestoa. 

 Akun latausaika riippuu ympäristön lämpötilasta ja akun iästä. 

 Kun akun lataustaso on alhainen, puhelin soittaa hälytyksen ja näyttää viestin.  



13 
 

Matkapuhelimen käynnistys ja sammutus 

 Käynnistä puhelin pitämällä Päätä puhelu/Virta näppäintä  painettuna 2–3 sekuntia.  

 Sammuta puhelin pitämällä Päätä puhelu/Virta näppäintä painettuna. 

Huomaa: Jos henkilökohtaisen tunnusluvun (PIN) suojaus on käytössä SIM-kortillesi, sinun on 

annettava PIN-koodisi ennen matkapuhelimen käyttöä. 

 Puhelin sammuu automaattisesti, kun akun varaus on loppumassa. 

Matkapuhelimen suojaus 

SIM-kortin PIN-koodin käyttöönotto 

1. Paina Valikko > Asetukset > Turvallisuusasetukset > SIM-turvallisuus. 

2. Valitse PIN-lukitus > Kytke päälle. 

3. Aseta PIN-koodi SIM-kortillesi. 

4. Tarvitset tätä PIN-koodia SIM-korttisi käyttämiseksi tulevaisuudessa. 

Huomaa: Voit soittaa hätänumeroihin koska tahansa matkapuhelimellasi. 

Puhelimen lukitseminen 

Puhelimessasi on näppäimistön automaattinen lukitus, joka lukitsee puhelimen oletusasetuksena, 

kun se on ollut käyttämättömänä 30 sekuntia. Avaat näppäimistö painamalla Avaa > *. 

Suojaa tiedot lukitsemalla puhelin. Voit vastaanottaa viestejä ja puheluja puhelimen ollessa 

lukittuna. 

1. Paina Valikko > Asetukset > Turvallisuusasetukset > Puhelimen turvallisuus. 

2. Paina Päälle ja anna puhelimen salasana  

Tehdassalasana on 1122. Tämä salasana voidaan vaihtaa turvallisuusasetuksissa. 

Jos vaihdat salasanasi, merkitse luomasi uusi salasana muistiin. 

3. Puhelinlukitus on nyt aktiivinen. Puhelinta uudelleen käynnistettäessä sinua pyydetään 

antamaan salasanasi ennen puhelimen käyttöä.   

Lentotilan käyttö 

Joissakin paikoissa puhelimen langaton yhteys joudutaan kytkemään pois päältä. Noudata 

varoituksia ja ohjeita ja sammuta matkapuhelin rajoitetuilla alueilla. Voit asettaa puhelimen 

Lentotilaan sen sammuttamisen sijaan. 

1. Paina Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Lentotila. 

2. Valitse Lentotila ja paina OK. 

3. Paina Kyllä tilan vaihtamiseksi.  

4. Paina Takaisin palataksesi päänäyttöön. 

Sovellusten käyttö 

1. Käytä sovelluksia painamalla Valikko. 

2. Valitse sovellukset Valikon vieritysnäppäimiä ja paina OK tai Valitse. 

3. Valitse kullekin sovellutukselle luetellut toiminnot. 
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Puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen 

1. Soita valitsemalla numero tai paina Nimet päänäytöltä: 

 Soittaminen: Anna numero ja paina Lähetä/Vastaa . 

 Nimet: Paina Nimet, vieritä valitsemaasi yhteysnimeen ja paina Lähetä/Vastaa. 

2. Vastaanota puhelu painamalla Lähetä/Vastaa. 

Viestien lähetys 

Lähetät viestejä teksti- (SMS) tai multimediaviesteinä (MMS) painamalla Valikko > Viestintä. 

Päänäyttöön tutustuminen 

Päänäyttö avautuu, kun kirjaudut sisään tai käynnistät puhelimen. Päänäyttö on aloituspisteesi 

puhelimen toimintojen käyttämiselle. Se näyttää päiväyksen ja kellonajan ja sallii sinun päästä 

sovellutuksiin, käyttäjävolyymin profiileihin ja yhteysnimiin. Voit mukauttaa päänäyttöä eri 

taustakuvilla ja valita näytettävät kohteet. 

Näytön asettelu 

Ilmoitukset ja tilatiedot 

Päänäyttö näyttää kellonajan, akun tilan, ilmoitusviestit ja analogisen tai digitaalisen kellon. 

Näytöstä pääsee valikkoon, käyttäjän profiileihin ja nimiin. 

Tilakuvakkeet 

 Liitetty GPRS-mobiiliverkkoon  SIM-kortti ei asennettu 

 Liitetty 2G-verkkoon  Akku on tyhjä 

 Liitetty 3G-verkkoon  Akku on täynnä 

 Verkkovierailu  Akku on puoliksi täynnä 

 Mobiiliverkon signaalin vahvuus  Akku latautuu 

 Verkkosignaalia etsitään  Bluetooth on päällä 

 Ei signaalia  Liitetty Bluetooth-laitteeseen 

 Lentokonetila   

 

Ilmoituskuvakkeet 

 Uusi teksti- tai sähköpostiviesti  Toinen saapuva puhelu 

 Hälytys on asetettu  Puhelu pidossa 

 Saapuva puhelu  Sijainti käytössä 

 Vastaamaton puhelu   

 Nykyinen puhelu   
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Taustakuvat 

Voit valita järjestelmän tai käyttäjän määrittämät taustakuvat. Taustakuvaa muutettaessa näytön 

kuva ei vaikuta kaikkiin sivuihin, vain vapaaseen näyttöön. 

1. Valitse taustakuvan painamalla Valikkoa > Asetuksia. 

2. Valitse Puhelimen asetukset > Näyttö > Taustakuva.  

3. Valitse Järjestelmä tai Käyttäjän määrittämä. 

 Järjestelmä: Vieritä ja katso kuvia. Valitse kuva taustakuvaksi ja paina OK. 

 Käyttäjän määrittämä: Tiedostonhallinta näyttää käytettävissä olevan tilan. 

Valitse Avaa ja selaa luetteloa taustakuvista, kuten valokuvia, jotka olet ladannut. 

Valitse valokuva taustakuvaksi ja paina OK. 

4. Paina Takaisin, kunnes päänäyttö avautuu. 

USB-massamuistin käyttö 

Aseta microSD-kortti USB-massamuistiksi, jotta voit siirtää siihen musiikkia ja kuvia 

tietokoneeltasi. 

1. Liitä matkapuhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

2. Valitse laitteesi muistivalinnaksi Massamuisti. 

3. Puhelimen ja microSD-kortin massamuistikansiot avautuvat tietokoneesi näytöllä. 

Nyt voit siirtää tiedostoja tietokoneestasi puhelimen microSD-kortille. 

Huomaa: Kun USB-massamuistitoiminto on käytössä, silloin muutamat toiminnot voivat olla 

pois käytöstä. 

Phone Suite PC -sovellutus on ladattavissa osoitteesta www.catphones.com. Linkki on 

käytettävissä B100-mallin tukisivulla. Sitä voidaan käyttää yhteystietojen, viestien, tiedostojen 

hallinnan ja kalenteritietojen muokkaamiseen 

 

    

http://www.catphones.com/
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Puhelin 
Puhelu voidaan soittaa monella tavalla. Voit kirjoittaa numeron tai valita sen yhteystietojen 

luettelosta tai tekstiviestistä. Kun puhelu on käynnissä, voit joko vastata saapuviin puheluihin 

tai lähettää ne vastaajaan. Voit myös soittaa neuvottelupuheluita kahden toisen henkilön 

kanssa, jos verkko tukee tätä mahdollisuutta. 

Puhelun soittaminen 

Soita puhelu kirjoittamalla numero tai valitse se Nimistä tai Soitetuista puheluista. 

Huomaa: Ole varovainen, ettet peitä mikrofonia sormillasi. Mikrofoni on puhelimen etupuolella 

0- ja #-näppäinten välissä ja kameran linssin kohdalla sen takana. 

Puhelu numeronvalitsimen avulla 

1. Valitse numero päänäytön näppäimistöllä. 

2. Paina Lähetä/Vastaa. 

3. Päätä puhelu painamalla Päätä puhelu/Virta. 

Puhelu nimiluettelosta 

1. Paina päänäytöltä Nimet. 

2. Valitse Puhelinluettelosta sopiva yhteystieto ja soita painamalla Lähetä/Vastaa. 

3. Päätä puhelu painamalla Päätä puhelu/Virta. 

Puhelu soitettujen puheluiden luettelosta 

1. Paina päänäytössä Lähetä/Vastaa. Soitettujen puheluiden välilehti avautuu. 

2. Voit vierittää vasemmalle tai oikealle tarkastellaksesi välilehtiä Kaikki puhelut, 

Vastaamattomat puhelut tai Vastatut puhelut. 

3. Valitse soitettava numero sopivasta välilehdestä ja paina Lähetä/Vastaa. 

4. Päätä puhelu painamalla Päätä puhelu/Virta. 

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen 

Vastaa puheluun painamalla Lähetä/Vastaa-näppäintä. Näytössä näkyy soittajan tunnus. 

Hylkää puhelu painamalla Hylkää. 
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Muut toiminnot puhelun aikana 

Neuvottelupuhelun soittaminen 

Voit tarvittaessa yhdistää uuden puhelun avoinna olevaan puheluun. Tämä toiminto tunnetaan 

nimellä neuvottelupuhelu. Voit aloittaa neuvottelupuhelun myös useamman soittajan kanssa. 

Huomaa: Ota yhteys verkko-operaattoriin saadaksesi tietää, tukeeko se neuvottelupuheluja 

ja kuinka monta osallistujaa voit lisätä 

1. Aloita neuvottelupuhelu valitsemalla ensimmäinen henkilö liitettäväksi puheluun. 

2. Anna sen henkilön numero, jonka haluat liittää keskusteluun tai etsi hänet käyttämällä 

toimintoa Valinnat > Puhelinluettelo ja paina Lähetä-näppäintä. Ensimmäinen puhelu 

asetetaan automaattisesti pitoon. 

3. Yhdistettyäsi lisäämäsi henkilön, paina Valinnat> Neuvottelu. 

4. Ihmisiä voidaan lisätä toistamalla kohdat 2 ja 3. 

5. Neuvottelu voidaan jakaa takaisin erillisiksi keskusteluiksi painamalla Valinnat > Jaa. 

6. Päätä neuvottelupuhelu ja katkaise kaikki yhteydet painamalla Päätä puhelu. 

Puheluiden välillä vaihtaminen 

Jos saat uuden puhelun toisen puhelun ollessa avoinna, voit vaihtaa näiden kahden puhelun välillä. 

1. Kun sinulla on kaksi puhelua avoinna, paina Lähetä-näppäintä. 

2. Tämänhetkinen puhelu laitetaan pitoon ja palaat toiseen puheluun. 

3. Vaihda takaisin alkuperäiseen puheluun painamalla Valinnat > Vaihda. 

Puhelun tallennus 

Paina puhelun ollessa avoinna Valinnat > Äänen tallennin. Väline alkaa tallentaa 

automaattisesti puheluasi. Paina Seis tallennuksen päättämiseksi. 

Tallennukset voidaan löytää kohdassa Valikko> Multimedia > Äänen tallennin. 

Puhelukeskuksen käyttö 

Puhelukeskus sisältää soitettujen, vastaanotettujen tai vastaamatta jääneiden puheluiden 

historiatiedot. Voit löytää historiatiedoista viimeksi soitetun numeron tai lisätä saapuvan 

numeron yhteysluetteloon. 

Puhelukeskus sisältää myös puheluiden lisäasetuksia. 

Puheluhistorian katseleminen 

1. Paina Valikko > Puhelukeskus > Puheluhistoria. 

Soitettujen puheluiden välilehti avautuu. 

2. Vieritä vasemmalle tai oikealle tarkastellaksesi välilehtiä Kaikki puhelut, 

Vastaamattomat puhelut tai Vastatut puhelut. 

3. Paina Valinnat > Lisäasetukset. 

4. Lisäasetusten avulla voit katsoa puheluiden kestot, niiden hinnat, tekstiviestien laskimen 

ja GPRS-laskimen tiedot. 
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Puheluasetusten muuttaminen 

1. Paina Valikko > Puhelukeskus > Puheluasetukset > Lisäasetukset. 

Asetusluettelo ilmestyy. 

Muuta asetuksia tarpeen mukaan. Asetuksiin sisältyy: musta lista, automaattinen 

uudelleenvalinta, puheluajan näyttö ja muistutus, automaattinen pikalopetus, hylkäys 

tekstiviestillä, yhdistämisilmoitus ja vastaustila. 

Yhteystiedon lisääminen puhelukeskuksesta 

1. Paina päänäytössä Lähetä/Vastaa. 

Tämä on oikotie soitettujen puheluiden välilehteen. 

2. Vieritä tarvittaessa vasemmalle tai oikealle tarkastellaksesi välilehtiä Kaikki puhelut, 

Vastaamattomat puhelut tai Vastatut puhelut. 

3. Valitse sopivasta välilehdestä numero, joka lisätään yhteystietoihin, ja paina  

Valinnat > Tallenna puhelinluetteloon. 

Puhelinlokin tyhjentäminen  

1. Paina päänäytössä Lähetä/Vastaa. 

Soitettujen puheluiden välilehti avautuu. 

2. Vieritä tarvittaessa vasemmalle tai oikealle tarkastellaksesi välilehtiä Kaikki puhelut, 

Vastaamattomat puhelut tai Vastatut puhelut. 

3. Paina Valinnat > Poista tai Poista kaikki ja paina Kyllä vahvistamiseksi. 
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Puhelinluettelo/Nimet 
Puhelinluettelosovellutuksen avulla voit tallentaa ja hallita tietoja, kuten yhteystietoihin sisältyviä 

puhelinnumeroita ja osoitteita. Matkapuhelimeen tallennettujen yhteystietojen avulla voit ottaa 

helposti yhteyden niihin ihmisiin, joiden kanssa haluat viestiä. 

Uuden yhteystiedon lisääminen 

1. Tallenna tiedot painamalla Valikko > Puhelinluettelo > Lisää uusi yhteystieto > 

Keskivalintanäppäin. 

Tallenna vaihtoehtoisesti painamalla Nimet > Lisää uusi yhteystieto > 

Keskivalintanäppäin. 

2. Anna soveltuvat tiedot. Kirjoita painamalla kirjainnäppäimiä. Paina esimerkiksi  

2-näppäintä kerran a:n saamiseksi, kahdesti b:n saamiseksi ja kolmesti c:n 

saamiseksi. 

3. Paina Valinnat > Tallenna.  

4. Lisää yhteyshenkilön tietoja painamalla Valinnat > Lisää tietoja. 

5. Lisää tietoja, kuten matkapuhelimen, kotipuhelimen, toimiston ja faksin numerot, muut 

sähköpostiosoitteet, yrityksen nimi ja tehtävänimike, soittajan video, syntymäpäivä, URL, 

osoite ja muistiinpanot. 

Yhteystiedon katsominen ja muokkaaminen 

1. Paina Nimet ja valitse yhteystieto. 

2. Paina Valinnat > Näytä. 

3. Muokkaa yhteystietoja painamalla Valinnat > Muokkaa. 

4. Tee muutokset. Paina sitten Valitse > Tallenna ja paina Kyllä muutoksen 

vahvistamiseksi. 

Yhteystiedon poistaminen 

1. Paina Nimet ja valitse poistettava yhteystieto. 

2. Paina Valinnat > Poista ja paina Kyllä poiston vahvistamiseksi. 

Puhelinluettelon asetukset 

Muokkaa puhelinluettelon asetuksia toiminnolla Valikko > Puhelinluettelo > Valinnat > 

Puhelinluettelon asetukset. 

Tällä toiminnolla voit muokata tallennus- ja pikavalinta-asetuksiasi sekä katsoa 

puhelinnumerojasi ja muistin tilaa. Voit myös poistaa kaikki yhteystiedot tästä valikosta. 
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Viestintä 
Viestintäsovellutuksella voit vaihtaa tekstiviestejä (SMS) ja multimediaviestejä (MMS) kenen 

kanssa tahansa, joka käyttää SMS- tai MMS-yhteensopivaa puhelinta. 

Sähköpostisovellutuksella voit lukea ja lähettää sähköposteja. 

Tekstiviestien (SMS) luominen ja lähettäminen 

1. Paina päänäytössä Valikko > Viestintä > Kirjoita viesti. 

2. Kirjoita viesti, jonka haluat lähettää. Kirjoita painamalla kirjainnäppäimiä.  

Paina esimerkiksi 2-näppäintä kerran a:n saamiseksi, kahdesti b:n saamiseksi  

ja kolmesti c:n saamiseksi. 

3. Kun olet kirjoittanut viestin, paina Valinnat > Lähetä ja valitse Anna vastaanottaja 

voidaksesi valita hänen numeronsa. Voit myös valita vastaanottajan toiminnolla 

Lisää puhelinluettelosta. Jos haluat lisätä useita vastaanottajia, vieritä takaisin 

toimintoon Anna vastaanottaja tai Lisää puhelinluettelosta. 

4. Kun valittu vastaanottajat on lisätty, lähetä viesti painamalla keskivalintanäppäintä. 

Voit myös hakea vastaanottajan puhelinluettelosta painamalla Valinnat > Lähetä viesti. 

Multimediaviestien (MMS) luominen ja lähettäminen 

Multimediaviesti voi sisältää kuvia, videoita, ääntä tai käyntikortteja, joissa on oma tai 

yhteyshenkilön tiedot. 

1. Paina tekstiviestiä kirjoitettaessa Valinnat > Vaihda MMS:iin. 

2. Anna soveltuvat tiedot. Kirjoita painamalla kirjainnäppäimiä. Paina esimerkiksi  

2-näppäintä kerran a:n saamiseksi, kahdesti b:n saamiseksi ja kolmesti c:n 

saamiseksi. 

3. Valitse puhelinluettelosta vastaanottaja, jolle haluat lähettää viestin. 

Multimediaviestin avaaminen ja katsominen 

Kun saat viestin, paina näytöltä Valikko > Viestintä > Saapuneet ja valitse viesti, jota 

haluat katsoa. 

Viestiin vastaaminen 

1. Viestiä katsoessasi paina Valinnat > Vastaa. 

2. Anna soveltuvat tiedot. Kirjoita painamalla kirjainnäppäimiä. Paina esimerkiksi 2-

näppäintä kerran a:n saamiseksi, kahdesti b:n saamiseksi ja kolmesti c:n saamiseksi. 

3. Lähetä kirjoitettu viesti painamalla keskivalintanäppäintä. 

Viestin asetusten mukautus 

1. Paina päänäytöltä Valikko > Viestintä > Viestiasetukset. 

2. Tässä näytössä pystyt muokkaamaan asetuksia toiminnoille Teksti, Multimedia ja 

Palveluviestit. 
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Sähköposti  

Valikko > Viestintä > Sähköposti  

Matkapuhelimesi tukee POP3-, IMAP-yhteyksiä, joita käytetään useimmissa 

sähköpostipalveluissa. 

Ensimmäisen sähköpostitilin luominen 

Sähköpostitili on määritettävä ennen sähköpostisovellutuksen ensimmäistä käyttökertaa. 

Sinun on tiedettävä puhelimessa käytettävä sähköpostiosoite, esim. (emailuser@gmail.com), 

sekä sen salasana. 

1. Valikko > Viestintä > Sähköposti.  

2. Valitse palvelu ja noudata ohjeita. 

Sähköpostiviestin katselu 

1. Valikko > Viestintä > Sähköposti >Saapuneet. 

2. Paina Valinnat > Hae sähköposti. 

3. Valitse katseltava sähköpostiviesti. 

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen 

1. Valikko > Viestintä > Sähköposti > Valinnat > Kirjoita sähköposti. 

2. Vastaanottajan sähköpostiosoite annetaan valitsemalla Vastaanottaja > Muokkaa > 

Anna vastaanottaja tai Lisää puhelinluettelosta. Kun vastaanottaja on löytynyt, 

paina Takaisin palataksesi sähköpostiluonnokseen. 

3. Anna viestin aihe (valinnainen). 

4. Kirjoita viesti painamalla kirjainnäppäimiä. Paina esimerkiksi 2-näppäintä kerran a:n 

saamiseksi, kahdesti b:n saamiseksi ja kolmesti c:n saamiseksi. 

5. Kun lähetettävä viesti on valmis, paina Valinnat > Lähetä. 

Sähköpostiin vastaaminen 

1. Paina sähköpostia katsellessasi Valinnat > Vastaa. 

2. Kirjoita viesti, jonka haluat lähettää. 

3. Paina Valinnat > Lähetä. 

Sähköpostitilin poistaminen 

1. Valinnat > Sähköpostitilit. 

2. Valitse poistettava tili ja paina Valinnat > Poista > Kyllä.  

3. Esiin tulee ilmoitus, joka kertoo tilin poistamisesta. 

  

mailto:emailuser@gmail.com
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Sähköpostitilin asetusten muuttaminen 

Voit muuttaa useita tilin asetuksia, kuten kuinka usein luet sähköposteja, miten uudesta 

sähköpostista tiedotetaan ja tietoja palvelimista, joita tili käyttää sähköpostien lähettämiseen 

ja vastaanottamiseen. 

Huomaa: Tilisi saapuvien ja lähtevien sähköpostien asetukset riippuvat 

sähköpostipalvelutilisi tyypistä: POP3, IMAP tai Exchange. Voit antaa tarpeelliset tiedot 

manuaalisesti, vaikka tavallisesti sähköpostin palveluntarjoajalta on kysyttävä oikeat 

asetukset tilin määrittämiseksi. 

Yhteyden muodostaminen 

GPRS/3G 

Matkapuhelimesi määritetään automaattisesti käyttämään palveluntarjoajan langatonta 

GPRS/3G-palvelua (jos käytettävissä), kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa. 

Verkkoyhteyden tarkistaminen 

Matkapuhelin lukee SIM-kortin tukiaseman automaattisesti. Älä siksi muuta tukiaseman 

parametreja, koska muuten et ehkä pysty käyttämään verkkolähteitä. 

Selain 
Matkapuhelimeesi on asennettu selain Internet-käyttöä varten. Tarjolla voi olla kaksi 

selaintyyppiä, vakioselain tai Obigo-selain. Kunkin selaimen käyttö on kuvattu alla. 

Opera-selain 

Verkkosivun avaaminen 

1. Paina Valikko > Selain. 

Viesti ilmoittaa: ”Tietojen käyttö voi aiheuttaa lisäkustannuksia.” Valitse Kyllä 

jatkaaksesi tai Ei peruaksesi. 

Kustannukset riippuvat Internet-palveluntarjoajasta. 

2. Avaa verkkosivu painamalla Muokkaa, anna verkkosivun osoite URL-kenttään ja 

paina Mene. 

Osoitetta kirjoitettaessa sitä vastaavat verkkosivujen osoitteet ilmestyvät näyttöön. 

Jos näet haluamasi osoitteen, valitse se, ja mene suoraan kyseiselle verkkosivulle. 

Kotisivun asettaminen 

1. Valitse selaimen ollessa avoinna Valikko. 

2. Valitse esiin tulevasta alasvetovalikosta Asetukset > Lisäasetukset > Kotisivu. 

3. Anna verkkotunnus, jonka haluat asettaa kotisivuksesi. 

4. Paina Valmis > Tallenna.  
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Kirjanmerkkien hallinta 

Voit tallentaa matkapuhelimeesi tarvitsemasi määrän kirjanmerkkejä. 

Kirjainmerkin lisääminen 

1. Valitse selaimen ollessa avoinna Valikko 

2. Valitse esiin tulevasta alasvetovalikosta Kirjanmerkit > Lisää. 

3. Kirjoita nimi, jolla haluat tunnistaa verkkosivun. 

4. Anna sivu ja paina Lisää. 

Kirjanmerkin avaaminen 

1. Valitse selaimen ollessa avoinna Valikko. 

2. Valitse esiin tulevasta alasvetovalikosta Kirjanmerkit. 

3. Etsi se kirjanmerkki, jota haluat katsoa, ja paina Avaa. 

Selaimen asetusten mukautus 

1. Valitse selaimen ollessa avoinna Valikko. 

2. Valitse alasvetovalikosta Asetukset. 

3. Tällä toiminnolla voidaan tehdä erilaisia muutoksia, kuten haluamasi 

zoomausasetus. 

4. Löydät valinnat kohdassa Lisäasetukset.  

Verkkosivun hallinta 

Navigoi verkkosivulla siirtämällä kohdistinta suuntanuolilla. Kun osoitat aluetta, jonka 

haluaisit suurentaa tai linkkiä, jota haluaisit napsauttaa, paina keskivalintanäppäintä. 

Kirjoita verkko-osoite tai hakutermit näppäimistöä käyttäen. Valikkopainikkeen avulla 

voit siirtyä osoiteriville, kirjanmerkkeihin, asetuksiin ja muihin navigointityökaluihin. 

Obigo-selain 

Internet-palvelu 

Matkapuhelimeesi on asennettu selain Internet-käyttöä varten. 

Huomaa: Käyttääksesi selainta sinulla on oltava tietopalvelu aktivoituna. Kustannukset 

riippuvat palveluntarjoajastasi. 

1. Paina Valikko > Internet-palvelu 

Tässä valikossa on useita vaihtoehtoja Internetiin yhdistämiseksi, joko ennalta määritetyillä 

kirjainmerkeillä tai verkko-osoitteella, sekä kirjanmerkkien ja sivujen tallentamiseksi 

katsottavaksi offline-tilassa. 
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Kotisivu 

1. Paina Valikko > Internet-palvelu > Kotisivu 

Kotisivulla on asetukset Oletus ja Käyttäjän määrittämä, jotka voidaan muuttaa halutuiksi. 

2. Ollessasi verkkopalvelussa, valitse Asetukset > Kotisivu > Käyttäjän  

määrittämä > (Kirjoita haluttu verkko-osoite) > Valinnat > Valmis 

Verkkosivun hallinta 

Navigoi verkkosivulla siirtämällä kohdistinta suuntanuolilla. Kun osoitat aluetta, jota haluaisit 

napsauttaa tai jonka haluaisit valita, paina keskivalintanäppäintä. Kirjoita verkko-osoite tai 

hakutermit näppäimistöä käyttäen. Valinnat-valikossa on useita navigointityökaluja sekä 

mahdollisuus tallentaa verkkosivu myöhempää käyttöä varten. 

Kirjanmerkkien hallinta 

Voit tallentaa kirjanmerkkejä matkapuhelimeesi 

Kirjainmerkin lisääminen 

1. Ollessasi verkkopalvelussa, valitse Kirjanmerkit > Valinnat > Lisää kirjanmerkki 

2. Kirjoita nimi, jonka avulla haluat tunnistaa verkkosivun > Valinnat > Valmis 

3. Anna verkko-osoite > Valinnat > Valmis 

4. Paina Valmis > Valitse ”Kyllä” kohtaan ”Tallenna kirjanmerkki”  

Etsi tai syötä URL-osoite 

Etsi verkkosisältöä kirjoittamalla joko haluamasi URL-osoite tai avainsanoja 

Edellinen verkko-osoite 

Mene takaisin edelliseen URL-osoitteeseen 

Nykyiset sivut 

Uudelleenvierailu sivuilla, jotka ovat URL-historiassa 

Tallennetut sivut 

Verkkosivut, jotka on tallennettu luettavaksi offline-tilassa 

Verkkosivun tallentaminen luettavaksi offline-tilassa 

1. Näytä haluttu URL-osoite 

2. Kun haluttu sivu on ladattu, valitse Valinnat 

3. Valitse Lisäasetukset 

4. Valitse tallennus offline-tilaan 

5. Kirjoita nimi, jolla haluat tunnistaa tallennetun sivun 

6. Valitse Valinnat > Valmis > Valitse ”Kyllä” kohtaan ”Tallenna” 



25 
 

Asetukset 

Asetukset-valikossa voidaan tehdä monenlaisia muutoksia, kuten määrittää asetuksesi tai 

selaimen valinnat ja palauttaa selaimen asetukset, jolloin asetuksesi palautuvat 

oletusarvoon. 

Bluetooth 

Matkapuhelimessasi on Bluetooth-yhteys, jolla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin 

Bluetooth-laitteisiin ja jakaa tiedostoja muiden kanssa, puhua Bluetooth-kuulokkeilla kädet 

vapaana tai siirtää valokuvia puhelimesta tietokoneeseen. 

Jos käytät Bluetoothia, muista pysyä alle 10 metrin etäisyydellä Bluetooth-laitteistasi. 

Muista, että kuten seinän kaltaiset esteet tai muut sähkölaitteet voivat häiritä Bluetooth-

yhteyttä. 

Bluetoothin kytkeminen päälle  

1. Paina Valikko > Asetukset > Yhteys > Bluetooth. 

2. Paina Valitse asettaaksesi Bluetooth-yhteyden Päälle. 

Bluetooth-kuvake ilmestyy näytön yläosaan. 

3. Aseta näkyvyys Päälle, jotta puhelin näkyy toisille Bluetooth-laitteille painamalla 

Valitse. 

Bluetooth-valintojen avulla voit hakea muita Bluetooth-laitteita, mukauttaa puhelimen 

Bluetooth nimen ja käyttää lisätoimintoja.  

Bluetooth-laiteparin muodostaminen 

Matkapuhelimen Bluetoothin avulla voit tehdä seuraavaa: 

 Handsfree-profiili (HFP): voit käyttää handsfree-Bluetooth-laitetta. 

 Kuulokeprofiili (HSP): voit käyttää Mono Bluetooth -kuuloketta. 

 Object Push -profiili (OPP): voit siirtää tiedostoja Bluetoothin kautta. 

 Advanced Audio Distribution -profiili (A2DP): voit käyttää kahta Bluetooth-kuuloketta. 

 Äänen/videon etäohjausprofiili (AVRCP): voit hallita etänä mitä haluat soittaa 

Bluetooth-kuulokkeessa. 

Sinun on ennen Bluetoothin käyttöä muodostettava pariliitos matkapuhelimen ja toisen 

Bluetooth-laitteen välillä seuraavasti: 

1. Varmista, että matkapuhelimen Bluetooth-toiminto on kytketty päälle. 

2. Siirry toimintoon Valikko > Asetukset > Yhteys > Hae äänilaite. Matkapuhelin etsii 

sitten lähellä olevia Bluetooth-laitteita. 

3. Valitse laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen matkapuhelimen kanssa. 

4. Anna pariliitoksen salasana yhteyden muodostamiseksi. 

Huomaa: Kun pariliitos on muodostettu, sen yhdistäminen uudelleen Bluetooth-laitteeseen 

ei vaadi salasanaa. 
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Tiedostojen lähettäminen Bluetoothilla 

Bluetoothilla voit jakaa kuvia, videoita tai musiikkitiedostoja perheesi ja ystäviesi kanssa. 

Tiedostojen lähettäminen Bluetoothilla: 

1. Paina Valikko > Tiedostonhallinta > Valinnat > Avaa. 

2. Valitse kansio (esimerkiksi, Valokuvat), ja paina Valinnat > Avaa. 

3. Valitse lähetettävä valokuva ja paina Valinnat > Lähetä > Bluetoothilla. 

4. Valitse pariliitetty laite. 

Bluetooth-laitteen pariliitoksen katkaiseminen 

1. Paina Valikko > Asetukset > Yhteys > Bluetooth > Laitteeni. 

2. Vieritä aktiiviseen liittymään. 

3. Valitse Valinta > Katkaise yhteys. 

Multimedia 
Matkapuhelin on viestintäväline ja henkilökohtainen avustaja, mutta se tarjoaa myös 

runsaasti mahdollisuuksia ajanvietteeseen. Voit ottaa valokuvia, tallentaa videoita ja 

äänileikkeitä sekä ladata ja kuunnella musiikkia. 

Valokuvien ottaminen ja videoiden tallentaminen 

Puhelimen kamera on kameran ja videokameran yhdistelmä, jolla voit ottaa ja jakaa kuvia 

ja videoita. 

Valokuvien ottaminen 

1. Paina Valikko > Kamera. 

2. Sommittele valokuva kaappausnäytössä. 

3. Ota valokuva painamalla keskivalintanäppäintä. 

4. Sulje kamera painamalla paluunuolen oikeaa valintanäppäintä. 

5. Poistu kamerasovelluksesta painamalla Päätä puhelu/Virran sammutusnäppäintä. 

Valokuvien katseleminen 

1. Paina Valikko > Multimedia > Kuvien näyttö. 

Valokuvasi näkyvät pikkukuvina. 

2. Valitse valokuva ja paina Valinnat valitaksesi erilaisia tehtäviä, kuten näyttö, 

lähettäminen ja poistaminen. 
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Videon kuvaaminen 

1. Paina Valikko > Kamera. 

2. Paina ristiohjainta vaihtaaksesi videontallentimeen.  

3. Valmista videosi kaappausnäytössä. 

4. Aloita tallennus painamalla keskivalintanäppäintä. 

5. Lopeta tallennus painamalla pysäytyspainiketta. 

6. Video tallentuu automaattisesti mediatiedostojen joukkoon. 

Videoiden katselu 

1. Katsele videota heti tallennuksen jälkeen valitsemalla valikkopainike näytön 

vasemmalla puolella.  

2. Vieritä alaspäin videon näyttämiseksi. 

3. Käytä vaihtoehtoisesti toimintoa Valikko > Tiedostonhallinta > Videot. 

Musiikin kuuntelu 

Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneelta microSD-kortille ja kuunnella musiikkia 

matkapuhelimellasi. 

Musiikin kopioiminen microSD-kortille 

1. Aseta microSD-kortti paikalleen. 

2. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. 

3. Etsi tietokoneen USB-portti ja avaa se. 

4. Luo kansio microSD-kortin päähakemistossa (esim. Musiikki). 

5. Kopioi musiikki tietokoneelta luomaasi kansioon. 

6. Poista matkapuhelin turvallisesti USB-portista tietokoneen käyttöjärjestelmän 

edellyttämällä tavalla, kun olet kopioinut musiikin. 

7. Irrota matkapuhelin tietokoneesta. 

Musiikin toistaminen 

1. Siirry toimintoon Valikko > Multimedia > Mediasoitin > Soittolistani. 

2. Valitse toistettava kappale ja paina keskivalintanäppäintä. 

Vinkki: Musiikkia kuunnellessasi voit käyttää toista sovellusta painamalla Takaisin. 

Musiikin toisto jatkuu. Musiikkiohjaimiin voidaan palata musiikin lisäämiseksi.  

Musiikin lisääminen soittolistaan 

1. Siirry toimintoon Valikko > Multimedia > Mediasoitin > Soittolistani. 

2. Paina Valinnat, valitse Uusi. 

3. Anna haluamasi nimi uudelle soittolistalle, paina Valinnat > Valmis. 

4. Paina Lisää, valitse tallennuslaite ja seuraa hakupolkua äänitiedostojen 

paikallistamiseksi. 

5. Lisää musiikkia soittolistaan painamalla OK. 
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FM-radion kuuntelu 

Voit kuunnella matkapuhelimen radiolla FM-radioasemia. Liitä toimitetut stereokuulokkeet 

puhelimen ääniliitäntään ennen sovelluksen avaamista, koska FM-radio käyttää niitä 

antennin. 

FM-radion soittaminen 

1. Varmista, että kuulokkeet on liitetty ääniliitäntään. 

2. Paina Valikko > Multimedia > FM-radio. 

3. FM-radio hakee automaattisesti saatavilla olevat FM-asemat, tallentaa ne 

esiasetuksina ja toistaa ensimmäisen löydetyn aseman ohjelmaa. 

4. Voit ohjata äänenvoimakkuutta painamalla puhelimen sivulla olevia näppäimiä Lisää 

ja Vähennä äänenvoimakkuutta. 

5. Viritä radio painamalla vieritysnäppäimiä Vasen ja Oikea. 

6. Sammuta ja käynnistä radio painamalla vieritysnäppäimiä Ylös ja Alas. 

FM-radio-ohjelman tallennus 

1. Tallenna radio-ohjelma painamalla Valinnat > Tallenna. 

Radio aloittaa tallennuksen. 

2. Paina Tauko, Jatka tai Pysäytä. 

3. Kun tallennus on pysäytetty, sinua pyydetään tallentamaan painamalla 

keskivalintanäppäintä. 

4. Tallennukset ovat löydettävissä kohdasta Valikko > Multimedia > Äänitallennin. 

Huvi ja pelit 
Valinnat: 

 Java 

 Google-kartat 

 Java-asetukset 

Karttojen käyttö 
Karttojen avulla löydät nykyisen sijaintisi, voit katsoa reaaliaikaisia liikenneolosuhteita 

(riippuen saatavuudesta sijaintipaikassasi) ja saada yksityiskohtaisia ohjeita eri kohteisiin 

satelliitti-, liikenne- tai jonkun muun tyyppisestä kartasta. 

Sijainnin käyttöönotto 

Ennen kuin avaat kartat paikallistaaksesi sijaintisi tai hakeaksesi kiinnostavia paikkoja, 

sinun on otettava käyttöön ”sijaintilähde”-vastaanotin.  

Vahvista toiminnolla Valikko > Asetukset > GPS-asetukset > Käynnistä vastaanotin > 

Kyllä. 
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Karttojen avaaminen 

Kartat on ladattava selaimella ennen kuin voit käyttää sovellusta. 

1. Siirry toimintoon Huvi ja pelit > Google-kartat. 

2. Sinut ohjataan selaimeen ja sinua pyydetään lataamaan sovellus. 

3. Vahvista painamalla Kyllä. 

4. Karttojen latauksen jälkeen niitä voidaan käyttää kohdassa Huvi ja pelit. 

Kiinnostavien paikkojen etsiminen 

1. Kartan ollessa auki, paina Valikko > Tutki kartta. 

2. Anna paikka, jonka haluat hakea, ja vahvista sitten valinta painamalla 

keskivalintanäppäintä.  

Huomaa: Voit myös valita vaihtoehdon ehdotusluettelosta. 

3. Hakutulokset näytetään sitten näytöllä. Näytä tulokset painamalla 

keskivalintanäppäintä. 

Reittiohjeiden hankkiminen 

1. Karttaa katsottaessa ja ilman valittua kohdetta, paina Valikko > Hanki reitit. 

2. Anna lähtökohta ensimmäiseen tekstiruutuun ja määränpää sitten toiseen 

tekstiruutuun.  

3. Valitse oikea välilehti auton, julkisen liikenteen tai kävelyn reittiohjeille. 

4. Valitse Näytä reitit. 

5. Esiin tulevassa reittiluettelossa on ohjeet määränpäähän pääsemiseksi. 

Huomaa: Yhtä vaihetta kartalla voidaan katsoa korostamalla sitä ja valitsemalla se 

keskivalintanäppäimellä. 

6. Kun lopetat katselun tai reittien seuraamisen, palaa karttaan painamalla Takaisin. 

7. Nollaa kartta toiminnolla Tyhjennä kartta. 
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Muiden sovellusten käyttö 

Kalenterin käyttö 

Käytä kalenteria tapahtumien, kokousten ja tapaamisten luomiseen ja hallintaan. 

Kalenteritapahtuman luominen 

1. Paina Valikko > Organisoija > Kalenteri. 

2. Valitse päivä vieritysnäppäimillä. 

3. Paina Valinnat > Lisää tapahtuma. 

4. Anna tapahtuman tiedot, kuten tapahtuman tyyppi (esim. muistutus tai kokous),  

alku- ja loppuaika, aihe, taajuus, paikka ja muut tiedot. 

5. Vahvista painamalla OK ja sitten Kyllä. 

Hälytyksen asettaminen 

Voit asettaa uuden hälytyksen tai muokata olemassa olevaa hälytystä. 

1. Paina Valikko > Organisoija > Hälytys. 

2. Valitse aika vieritysnäppäimillä ja paina Muokkaa. 

3. Laita hälytys päälle käyttämällä vasen/oikea-vieritysnäppäimiä. 

4. Anna hälytysaika nelinumeroisena. Vaihda aamu- ja iltapäivän välillä painamalla Valitse-

näppäintä ajan ollessa korostettuna. 

5. Aseta hälytystiedot, kuten taajuus, hälytysääni, torkkuminuutit ja hälytystyyppi 

vieritysnäppäimillä. 

6. Vahvista painamalla OK ja tallenna sitten painamalla Kyllä. Aika tulee näkyviin 

hälytysaikojen luettelossa. Hälytyskuvake tulee näytön yläosaan. 

Laskimen käyttö 

Käytä laskinta yksikertaisten laskutehtävien ratkaisemiseen tai käytä sen lisäoperaattoreita 

monimutkaisempien yhtälöiden ratkaisemiseen. 

1. Paina Valikko > Organisoija > Laskin. 

2. Lisää, vähennä, kerro tai jaa vieritysnäppäimillä. Esimerkiksi: 

 Anna näppäimistöllä ”100”. 

 Valitse kertomerkki (X) vierittämällä 

 Anna ”5”. 

 Paina OK. 

Vastaus ”= 500” tulee näkyviin. 
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Tiedostonhallinnan käyttö 

Tiedostonhallinnan avulla voit organisoida, muokata ja poistaa tiedostoja ja kansioita. 

Kansion luominen 

1. Paina Valikko > Tiedostonhallinta. 

Puhelin näyttää kokonaismuistimäärän ja vapaan muistin määrän. 

2. Paina Valinnat > Avaa. 

Puhelin näyttää kansioluettelon, esim. oma musiikki ja kuvat. 

3. Paina Valinnat > Uusi kansio. 

4. Anna uuden kansion nimi näppäimistöllä ja paina Valitse. 

Uusi kansio tulee näkyviin kansioluettelossa. 

Tiedostojen siirto tai kopiointi 

1. Paina Valikko > Tiedostonhallinta. 

2. Paina Valinnat > Avaa. 

3. Avaa kansioluettelossa oleva lähdekansio, jossa olevan tiedoston haluat kopioida. 

4. Paina Valinnat > Kopioi > Valitse.  

”Kopioi kohteeseen” tulee näytön yläosaan. 

5. Paina Valinnat > Avaa > [kohdekansio] >Valitse. 

Tiedosto kopioidaan kohdekansioon. 

6. Varmista tiedoston kopiointi avaamalla kohdekansio. 

Tiedostojen poisto 

1. Paina Valikko > Tiedostonhallinta. 

2. Paina Valinnat > Avaa. 

Puhelin näyttää kansioluettelon, esim. oma musiikki ja kuvat. 

3. Avaa lähdekansio, jossa olevan tiedoston haluat poistaa. 

4. Paina Valinnat > Poista. 

5. Vahvista painamalla Kyllä. 

Tiedosto poistetaan kansiosta. 
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Matkapuhelimen hallinta 
Määritä puhelin käyttämällä Valikko > Asetukset. Asetukset sisältävät valinnat puhelimelle, 

GPS:lle, suojaukselle, liitettävyydelle, äänitehosteille ja tehdasasetusten palautuksen. 

Päivän ja ajan asetus 

Kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran, sinulta kysytään, haluatko ajan ja päivän 

päivityksen automaattisesti käyttäen verkon tarjoamaa aikaa. 

Huomaa: Päivää, kellonaikaa ja aikavyöhykettä ei voida asettaa, kun verkon tarjoamaa aikaa 

käytetään automaattisesti. 

1. Paina Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Aika ja päivä > Aseta aika/päivä. 

2. Anna kellonaika TT:MM (tunnit:minuutit) muodossa. Vaihda aamu- ja iltapäivän välillä 

painamalla Valitse. 

3. Anna päivä muodossa PP.KK.VVVV (päivä. kuukausi. vuosi). 

4. Vaihda kesä-/talviajan välillä käyttämällä vieritysnäppäimiä. 

5. Paina OK. 

Aika ja päivä -valikossa voit antaa myös kotipaikkasi, vaihtaa kellonajan ja päivämäärän 

esitystapaa sekä päivittää aikavyöhykkeesi. 

Jos haluat puhelimen päivittävän ajan automaattisesti, paina Puhelimen asetukset > 

Automaattisen päivityksen aika ja ota käyttöön tai poista käytöstä käyttäen 

vieritysnäppäimiä. 

Näytön asettaminen 

Näytön kirkkauden ja ajannäytön säätö 

1. Paina Valikko > Asetukset > Puhelinasetukset > Muut asetukset > LCD-taustavalo. 

2. Säädä näytön kirkkautta vieritysnäppäimillä. 

3. Käytä vieritysnäppäimiä kellonajan sekuntien säätämiseen, ennen kuin näyttö 

sammuu valmiustilassa. 

4. Paina OK. 

Puhelimen soittoäänen asetus 

Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta ja soittoääntä painamalla Valikko > Käyttäjäprofiilit. 

Paina vaihtoehtoisesti Valitse-näppäintä päänäytössä. 

Käyttäjäprofiilit-valikon avulla voit säätää tai mukauttaa puhelimen yleisiä asetuksia, luoda ja 

aktivoida tyylisi mukaiset asetukset ja säätää äänenvoimakkuuden äänettömäksi, kokous- tai 

ulkokäyttöön. 
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Äänettömän tilan laittaminen päälle 

1. Paina päänäytössä Valitse. 

2. Paina Käyttäjäprofiileissa Äänetön > Valinnat > Aktivoi.  

Puhelin säilyy Äänetön-tilassa, kunnes valitset ja aktivoit toisen asetuksen. 

Soittoäänityyppien ja äänenvoimakkuuden mukauttaminen 

Käyttäjäprofiileissa voit mukauttaa asetuksia, kuten hälytystyyppi (soitto/värinä), soittotyyppi, 

saapuvan puhelun soittoääni, soittoäänen voimakkuus, viestiäänen voimakkuus, näppäinäänen 

voimakkuus sekä käynnistys- ja sammutusäänet. Kun selaat asetuksia, käytä vasen/oikea-

vieritysnäppäimiä kunkin asetuksen äänenvoimakkuuden lisäämiseen tai vähentämiseen. 

Esimerkiksi Käyttäjäprofiileissa > Yleiset > Valinnat > Mukauta, valitse Soittoäänen 

voimakkuus ja paina vasen/oikea-vieritysnäppäimiä äänenvoimakkuuden vähentämiseen tai 

lisäämiseen. Muuta tai Tallenna painamalla Valinnat. 

Puhelinpalvelujen asetus 

1. Paina Valikko > Palvelut. 

Oletusverkon asetus 

1. Valitse Asetukset -näytössä Verkkoasetukset. 

2. Tässä voit muuttaa Verkkovalinnan ja Palveluvalinnan, katsoa Verkkotietoja ja 

muuttaa GPRS-yhteyden asetuksia. 

Huomaa: Tarkista palvelun saatavuus ja suunnittele tietoliikenteen nopeus yhdessä 

verkkopalvelun tarjoajan kanssa. 

Tapoja vapauttaa matkapuhelimen muistia 

 Siirrä tiedostoja ja sähköpostiliitteitä microSD-kortille. 

 Tyhjennä selaimessa kaikki väliaikaiset Internet-tiedostot ja selaimen historiatiedot. 

 Poista sellaiset ladatut ohjelmat, joita et enää käytä (esim. Google kartat). 

 Nollaa matkapuhelin. 

Matkapuhelimen nollaus 

Tehdastietojen palautus 

Jos palautat puhelimen asetukset tehdasasetuksiksi, kaikki puhelimen muistiin tallennetut 

henkilökohtaiset tiedot poistetaan, mukaan lukien Google- ja muut tilitiedot ja järjestelmä- 

ja sovellusasetukset sekä kaikki ladatut sovellukset. Puhelimen nollaus ei poista ladattuja 

järjestelmäohjelmiston päivityksiä tai tiedostoja microSD-kortilta, esim. musiikki ja kuvat. 

1. Paina Valikko > Asetukset > Palauta tehdasasetukset. 

2. Saat pyynnön ”Anna puhelimen salasana”. Tehdassalasana on 1122. Jos olet vaihtanut 

oletussalasanan, anna valitsemasi salasana. 

3. Paina OK. Viestissä lukee: ”Palautetaanko asetukset ja käynnistetäänkö puhelin?” 

Jatka painamalla Kyllä tai peruuta painamalla Ei. 

. 
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Tekniset tiedot  
 

Nimike Tekniset tiedot* 

Käyttöjärjestelmä Valmistajan omistama 

Suoritin MTK 6276W 

Muisti 
128MB/64MB 

MicroSD-kortin tuki enintään 32 Gt 

Verkko 
2G GSM/GPRS/EDGE 

3G WCDMA (korkein tiedonsiirtonopeus: 384 kt/s) 

Kaista *** 

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz 

EU-versio: 

WCDMA Dual-Band 900/2100MHz (Eurooppa/Afrikka) 

US-versio: 

WCDMA Tri-Band 850/AWS (1700/2100)/1900  

(USA, Kanada, Etelä-Amerikka) 

Tarkista vähittäismyyjältäsi, minkä version olet ostanut. 

Näyttö 2.2” QVGA 240 X 320 TFT 

Kamera 
3 MP 

Videosoitin ja kaappaus 

Liitettävyys 

Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP 

Kuulokeliitäntä, 3,5 mm 

Mikro USB2.0 

Akku 

1150 mAh (irrotettava) 

Puheaika enintään 10 tuntia 

Valmiusaika enintään 23 päivää 

Muut Bluetooth, GPS 

Lisätoiminnot 
FM-radio 

Voimakkaalla HF-kaiuttimella varustettu puhelin 
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* Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 

Mitat 123 x 56 x 17,5 mm 

Paino 136 g 

MIL SPEC 810G ja 

IP67 -sertifioitu 

Iskunkestävä pudotukselle enintään 1,8 m korkeudesta 

Vedenpitävä enintään 1 m syvyydessä 30 min (akun kannen 

on oltava asennettu oikein ja kaikkien porttien on oltava kunnolla 

suljettuja) 

Käyttölämpötila -25 C (-13 F) – 55 C (131 F) 

Pölynkestävä 
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Liite 

Varoitukset ja varotoimet 

Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja laitteen käyttöohjeista. Se sisältää myös laitteen turvallista 

käyttöä koskevia tietoja. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 

Vedenpitävä kotelo 

USB- ja kuulokeportin suojusten on oltava tiukasti paikallaan ja takakannen on oltava asennettu 

kunnolla paikalleen, jotta laite täyttää tämän suojaustason. 

Elektroninen laite 

Sammuta laitteesi, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa 

vaaraa tai häiriöitä elektronisille laitteille. 

Lääketieteellinen laite 

Noudata sairaaloiden ja terveydenhuoltolaitosten asettamia sääntöjä ja määräyksiä. Älä käytä 

laitettasi, jos sen käyttö on kielletty. 

Sydämentahdistajien valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm etäisyyden säilyttämistä laitteen 

ja sydämentahdistajan välillä sydämentahdistajan mahdollisten häiriöiden estämiseksi. 

Jos käytät sydämentahdistajaa, käytä laitetta tahdistajaan nähden vartalon toisella puolella, 

äläkä kanna laitetta rintataskussa. 

Mahdollisesti räjähdysvaarallinen ympäristö 

Sammuta laite mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. 

Mahdollisesti räjähdysvaarallisiin ympäristöihin sisältyvät alueet, jossa sinua tavallisesti 

kehotetaan sammuttamaan auton moottori. Kipinöiden synnyttäminen tällaisilla alueilla voi 

aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joista seuraa fyysisiä vammoja ja jopa kuolemantapauksia. 

Älä käynnistä laitetta tankkauspisteissä, kuten huoltoasemilla. Noudata radiolaitteiden 

käyttörajoituksia polttoaineiden varasto- ja jakelualueilla sekä kemiallisissa tuotantolaitoksissa. 

Noudata myös rajoituksia alueilla, missä suoritetaan räjäytystöitä. Tarkasta ennen laiteen 

käyttöä, ettet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, jotka on usein, mutta eivät aina, 

merkitty selvästi. Sellaisia paikkoja ovat veneiden kannen alapuoliset tilat, kemikaalien kuljetus- 

ja varastotilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai 

metallijauheita. Kysy nesteytettyjä polttoainekaasuja (kuten propaani tai butaani) käyttävien 

autojen valmistajilta, onko tämän laitteen käyttö turvallista niiden läheisyydessä. 
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Liikenneturvallisuus 

Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä laitteen käytössä. Noudata lisäksi seuraavia ohjeita, 

jos käytät laitetta autoa ajaessasi. 

Keskity ajamiseen. Tärkein vastuusi on ajaa turvallisesti. 

Älä puhu laitteeseen ajaessasi. Käytä handsfree-tarvikkeita. 

Kun sinun on vastattava soittoon, pysäköi auto tien sivuun ennen laitteen käyttöä. 

Radiotaajuiset (RF) signaalit voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. 

Pyydä lisätietoja ajoneuvon valmistajalta. 

Älä aseta laitetta autossa turvatyynyn päälle tai sen purkautumisalueelle. 

Laite saattaa aiheuttaa loukkaantumisen turvatyynyn suuresta purkautumisvoimasta johtuen. 

Älä käytä laitetta lentokoneessa. Sammuta laite ennen lentokoneeseen menoa. Langattomien 

laitteiden käyttö lentokoneessa voi aiheuttaa vaaran lentokoneen toiminnalle ja häiritä 

langatonta puhelinverkkoa. Se voi olla myös lainvastaista. 

Käyttöympäristö 

Älä käytä tai lataa laitetta pölyisissä, kosteissa ja likaisissa paikoissa tai paikoissa, joissa on 

magneettikenttiä. 

Se voi aiheuttaa virtapiirin toimintahäiriön. 

Laite täyttää RF-ohjearvot käytettäessä laitetta lähellä korvaa tai 1,5 cm etäisyydellä vartalosta. 

Varmista, etteivät laitteen tarvikkeet, kuten laitekuori ja laitekotelo, ole rakennettu metalliosista. 

Pidä laite 1,5 cm päässä vartalosta yllä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

Älä käytä laitetta ukkospäivänä sen ollessa latauksessa, jotta vältyt salaman aiheuttamalta 

vaaralta. 

Älä kosketa antennia puhelun aikana. Antenniin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja 

lisää sen virrankulutusta. Tämän seurauksena puhe- ja valmiusaika lyhenee. 

Noudata laitetta käyttäessäsi paikallisia lakeja ja määräyksiä ja kunnioita toisten ihmisten 

yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia. 

Pidä ympäristön lämpötila 0–40 °C -alueella laitteen latauksen aikana. Pidä ympäristön 

lämpötila -10–55 °C -alueella käyttäessäsi laitetta akkuvoimalla. 

Lasten turvallisuus 

Noudata kaikkia lasten turvallisuuteen liittyviä varotoimia. Lapsen ei tule antaa leikkiä laitteella 

tai sen tarvikkeilla, jotka voivat sisältää laitteesta irrotettavissa olevia osia, sillä se on vaarallista 

ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Varmista, että pienet lapset evät pääse käsiksi laitteeseen 

ja sen tarvikkeisiin. 
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Tarvikkeet 

Käytä vain valmistajan tässä laitemallissa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja tarvikkeita. 

Muun tyyppisen akun, laturin tai tarvikkeen käyttö voi mitätöidä laitteen takuun, olla paikallisten 

määräysten ja lakien vastaista ja vaarallista. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi tietoja 

hyväksyttyjen akkujen, laturien ja tarvikkeiden saatavuudesta alueellasi. 

Akku ja laturi 

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. 

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja ennen sen loppuun kulumista. Vaihda akku, 

kun sen valmius- ja puheaika ovat normaalia lyhyempiä. 

Käytä laturin teknisissä tiedoissa määritettyä verkkovirtaa. Väärä jännite saattaa aiheuttaa 

tulipalon tai laturin vaurioitumisen. 

Älä oikosulje akun kahta napaa sähköä johtimilla, kuten metallilla, avaimilla tai koruilla.  

Akku voi saada oikosulun ja aiheuttaa sinulle loukkaantumisen tai palovammoja. 

Jos akusta vuotaa akkunestettä, varmista, ettei se kosketa ihoasi tai silmiäsi. Jos akkuneste 

koskettaa ihoasi tai sitä roiskuu silmiisi, pese silmäsi välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys 

lääkäriin. 

Jos akussa on muodonmuutoksia, värin muuttumista tai epänormaalia lämpenemistä akkua 

ladatessa tai säilyttäessä, poista akku välittömästi ja lopeta sen käyttö. Se voi muuten aiheuttaa 

akkuvuodon, akun ylikuumenemisen, räjähdyksen tai tulipalon. 

Jos virtajohto on vaurioitunut (esim. johto on näkyvissä tai rikkoutunut) tai pistoke löystyy, lopeta 

kaapelin käyttö välittömästi. Se voi muuten aiheuttaa sähköiskun, laturin oikosulun, tai tulipalon. 

Älä hävitä akkuja polttamalla, sillä ne saattavat räjähtää. Akut saattavat räjähtää myös, jos ne 

ovat vaurioituneet. 

Älä muokkaa tai työstä akkua, yritä laittaa siihen vieraita esineitä, älä upota sitä veteen, 

altista vedelle tai muille nesteille, avotulelle, räjähdykselle tai muulle vaaralle. 

Vältä laitteen tai akun pudottamista. Jos laite tai akku putoaa, erityisesti kovalle pinnalle, 

ja epäilet vauriota, vie akku tai laite pätevään huoltokeskukseen tarkastettavaksi. Väärä akku voi 

aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran. 

Hävitä käytetyt akut asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti. 

Laitteen saa liittää vain tuotteisiin, joissa on USB-IF-logo tai jotka täyttävät USB-IF-

vaatimustenmukaisuusohjelman vaatimukset. 

HUOMAUTUS – RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN 

AKKUUN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI. 
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Puhdistus ja huolto 

Akku ja laturi eivät ole vedenpitäviä. Pidä ne kuivina. Suojaa laite, akku ja laturi vedeltä ja 

höyryiltä. Älä kosketa laturia kädet märkinä. Se voi aiheuttaa oikosulun, laitehäiriön ja 

sähköiskun käyttäjälle. 

Älä laita laitetta, akkua ja laturia paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua törmäyksestä johtuen. 

Se voi johtaa akkuvuotoon, laitehäiriöön, ylikuumenemiseen, räjähdykseen tai tulipaloon. 

Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettinauhalla varustettuja 

kortteja ja tietokonelevykkeitä. 

Säteily laitteesta voi poistaa niihin tallennetut tiedot. 

Älä jätä laitetta, akkua ja laturia paikkoihin, joissa ne altistuvat erittäin korkealle tai alhaiselle 

lämpötilalle. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai johtaa tulipaloon tai räjähdykseen. Alle 0 °C 

lämpötila vaikuttaa akun suorituskykyyn. 

Älä aseta teräviä metalliesineitä, kuten neuloja, kuulokkeiden lähelle. Kuulokkeet saattavat 

vetää tällaisia esineitä puoleensa ja aiheuttaa sinulle loukkaantumisen käyttäessäsi laitetta. 

Sammuta laite ja irrota se laturista, ennen kuin puhdistat tai huollat sitä. 

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, jauheita tai muita kemikaaleja (kuten alkoholia tai 

bentseeniä) laitteen ja laturin puhdistukseen. Laitteen osat voivat tällöin vaurioitua tai 

seurauksena voi olla tulipalo. Voit puhdistaa laitteen ja laturin kostealla ja pehmeällä 

antistaattisella kankaalla. 

Älä pura laitetta tai tarvikkeita. Tällöin laitteen ja tarvikkeiden takuu raukeaa, eikä valmistaja 

ole velvollinen maksamaan vahingonkorvausta. 

Jos laitteen näyttö on rikkoutunut törmäyksessä kovaan kohteeseen, älä kosketa tai yritä 

poistaa rikkoutunutta osaa. Lopeta silloin laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun 

huoltokeskukseen. 

Hätäpuhelu 

Voit käyttää laitetta hätäpuheluihin palvelualueella. Yhteyttä ei voida kuitenkaan taata kaikissa 

olosuhteissa. Sinun ei tule luottaa pelkästään laiteeseen välttämättömässä viestinnässä. 
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FCC-lausunto 

Tämä matkapuhelin täyttää FCC-sääntöjen osan 15. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella 

ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää 

kaikki häiriöitä, mukaan lukien häiriötä, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. 

Tämä matkapuhelin on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen rajat 

FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti 

haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista 

energiaa ja jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä 

radioliikenteelle. Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyssä 

asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häiriötä radio- tai TV-vastaanottoon, 

mikä voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehotetaan 

yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: 

 Suuntaa vastaanottoantenni uudestaan tai sijoita se eri paikkaan. 

 Sijoita laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan. 

 Liitä laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin. 

 Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio / tv-asentajalta. 

FCC-huomautus: Muutokset, joita vastuullinen osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, 

voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. 

Tässä lähettimessä käytettyä antennia ei saa sijoittaa yhteen tai käyttää minkään muun 

antennin tai lähettimen kanssa. 
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NCC 

電信管制射頻器材: 

第十二條： 

 

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大

功率或變更原設計之特性及功能。 

第十四條： 

 

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，

並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射

頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 

 

在5.25 ~ 5.35秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

電信終端設備: 

 

電磁波警語標示: 

1. 警語內容：「減少電磁波影響，請妥適使用」。 

標示方式：必須標示於設備本體適當位置及設備外包裝及使用說明書上。 

2. SAR標準值 2.0W/kg；送測產品實測值為0.951W/kg 
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電信終端設備 + 電信管制射頻器材: 

電磁波警語標示: 

1. 警語內容：「減少電磁波影響，請妥適使用」。 

標示方式：必須標示於設備本體適當位置及設備外包裝及使用說明書上。 

2. SAR標準值 2.0W/kg；送測產品實測值為0.951W/kg 

 

第十二條： 

 

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大

功率或變更原設計之特性及功能。 

第十四條： 

 

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，

並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射

頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 

 

在5.25 ~ 5.35秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

模組警語: 

1. 本模組於取得認證後將依規定於模組本體標示審驗合格標籤  

2. 系統廠商應於平台上標示「本產品內含射頻模組:  XXXyyyLPDzzzz-x (NCC ID) 」字樣  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

專業安裝警語(固定式點對點操作) 

此器材須經專業安裝並限用於固定式點對點操作。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

定位追蹤產品 

具備定位追蹤功能，應於設備本體適當位置、外包裝及使用說明書上標示警語：「為維護隱私權

，請妥適使用」 
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RF-altistumistiedot (SAR) 

Tämä laite täyttää radioaalloille altistumista koskevat viranomaismääräykset. 

Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltojen hallituksen Federal 

Communications Commissionin asettamia päästörajoja radiotaajuiselle (RF) energialle. 

Langattomien laitteiden altistumisstandardi käyttää SAR-mittausyksikköä (Specific Absorption 

Rate, ominaisabsorptionopeus). FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg. SAR-testit suoritetaan 

käyttäen FCC:n hyväksymiä normaaleja käyttöasentoja laitteen lähettäessä suurimmalla 

hyväksytyllä teholla kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikkakin SAR määritetään korkeimmalla 

hyväksytyllä tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso laitetta käytettäessä voi olla paljon alle 

enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, jolloin 

se käyttää vain tehoa, joka on tarpeen verkkoyhteyden saamiseksi. Mitä lähempänä olet 

langattoman laitteen tukiaseman antennia, sitä pienempi laitteen lähtöteho yleensä on. 

FCC:lle raportoitu laitemallin korkein SAR-arvo on 1,13 W/kg testattaessa käyttöä korvalla ja 

0,87 W/kg vartalolla kannettaessa tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla (vartalolla kannettuna 

mittaukset vaihtelevat laitemallista toiseen riippuen käytettävistä tarvikkeista ja FCC-

vaatimuksista). 

Tämä laite on testattu käyttöön vartalolla kannettuna ja se täyttää FCC:n RF-altistumisohjeet 

käyttöön tarvikkeilla, jotka eivät sisällä metallia ja vähintään 1,5 cm etäisyydellä vartalosta. 

Muiden tarvikkeiden käyttö ei takaa FCC:n RF-altistumisohjeiden vaatimusten noudattamista. 

Jos et käytä vartalolla kannettavaa tarviketta ja et pidä laitetta korvalla, sijoita kuuloke vähintään 

1,5 cm etäisyydelle vartalostasi laitteen ollessa päällä. 

Korkeimmat raportoidut SAR-arvot FCC:n puhelinsäännösten mukaisesti on lueteltu alla: 

Pään SAR: 1,13 W/kg 

Vartalon SAR: 0,87 W/kg 

Vaikka eri laitteiden ja asentojen SAR-tasojen välillä voi olla eroavuuksia, ne kaikki täyttävät 

viranomaisvaatimukset. 

FCC on myöntänyt laiteluvan tälle laitemallille ja sen kaikkien raportoitujen SAR-tasojen on arvioitu 

vastaavan FCC:n RF-altistumisohjeita. Tämän laitemallin SAR-tiedot ovat FCC:n tiedostossa, ja ne 

ovat löydettävissä osoitteesta www.fcc.gov/oet/ea/fccid sen lupaosiosta haulla FCC ID: ZL5B100 

Säteilylle altistumistasoa voidaan vähentää seuraavasti: (i) käytä matkapuhelinta hyvissä 

vastaanotto-olosuhteissa, 

(ii) käytä handsfree-pakkausta, 

(iii) raskaana olevien naisten on pidettävä puhelinta kaukana vatsasta, (iv) käytä matkapuhelinta 

kaukana sukupuolielimistä. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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Cat-puhelimen käyttöopas, kuulokojeyhteensopivuus (HAC) 

Cat® B100 (US-versio) on FCC:n vaatimusten mukaisesti kuulokojeyhteensopiva (HAC). B100 

HAC-luokitus: M3 / T3 

Kuulokojeyhteensopivuutta koskevat FCC-säännöt edellyttävät, että tietyt puhelimet testataan ja 

luokitellaan American National Standard Instituten (Amerikan kansallisen standardointilaitoksen) 

(ANSI) C63.19 kuulokojeyhteensopivuusstandardien mukaisesti. ANSI-standardi 

kuulokojeyhteensopivuudelle sisältää kaksi tyyppiluokitusta: 

 M: Alennetulle radiotaajuiselle häiriölle mahdollistamaan akustinen liitäntä kuulokojeiden 

kanssa, jotka eivät toimi induktiosilmukkatilassa. 

 T: Induktioliitännälle induktiosilmukkatilassa toimiville kuulokojeille. 

Nämä luokitukset annetaan asteikon arvoilla 1–4, jossa 4 on parhaiten yhteensopiva. Puhelimen 

katsotaan olevan kuulokojeyhteensopiva FCC:n vaatimusten mukaisesti, jos sen akustisen 

liitännän luokitus on M3 tai M4 ja T3 tai T4 induktioliitännälle. 

Kuulokojeyhteensopivuusluokitukset eivät takaa, että tietty kuulokoje toimii hyvin tietyn 

puhelimen kanssa. Jotkut kuulokojeet saattavat toimia hyvin puhelinten kanssa, jotka eivät täytä 

FCC:n vaatimuksia kuulokojeyhteensopivuudesta. Varmista, että tietty kuulokoje toimii hyvin 

tietyn puhelimen kanssa käyttämällä niitä yhdessä ennen ostoa. 

Kuulon menetyksen estäminen 

EN 60950-1:A12 -standardin edellyttämä varoituslausunto. 

Estä mahdollinen kuulovaurio välttämällä kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä 

aikoja. 

Kuulokkeen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi. Vähennä 

kuulovaurion vaaraa laskemalla kuulokkeen äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle 

tasolle. 

 

 

 

Huomaa: Ranskassa tämän laitteen kuulokkeet/nappikuulokkeet täyttävät soveltuvan 

EN 50332-1 -standardin äänenpainetason vaatimukset: 2000 ja/tai EN50332-2: 2003 standardi 

Ranskan lain L.5232-1 mukaisesti. 

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé 

pendant une longue durée. 

L’écoute d’un baladeur musical à forte puissance peut endommager l’oreille de l’utilisateur 

et entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou definitive, bourdonnements d’oreille, 

acouphénes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utilizer le baladeur 

à plein volume ni plus d’une heure par jour à volume moyen. 
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Taustamelu, sekä jatkuva altistuminen suurille äänenvoimakkuustasoille, voivat saada äänet 

kuulostamaan todellista hiljaisemmilta. Laita ääni päälle ja tarkista äänenvoimakkuus ennen 

minkään laittamista korvaasi. 

Laitteelle, joka testataan EN60950-1:2006 -standardin mukaisesti, on pakollista suorittaa 

EN50332-standardien mukaiset äänitestit. 

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän soveltuvissa EN 50332-1- ja/tai EN 50332-2 -

standardeissa asetetut vaatimukset. Nappikuulokkeiden tai tavallisten kuulokkeiden käyttö 

suurella äänenvoimakkuudella kauan aikaa voi aiheuttaa pysyvän kuulovaurion. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

Täyttää R&TTE 1999/5/EC -direktiivin artiklan 3 olennaiset vaatimukset tarkoitetun käytön 

mukaisesti käytettynä ja noudattaen seuraavia standardeja: 

1. Terveys (R&TTE-direktiivin artikla 3.1(a)) 

Sovelletut standardit: 

 EN 50566: 2013 

 EN 50360: 2001 / A1: 2012 

 EN 62209-1: 2006 / -2: 2010 

 EN 62479:2010 

2. Turvallisuus (R&TTE-direktiivin artikla 3.1(a)) 

Sovelletut standardit: 

 EN 60950-1:2006 / A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 EN 50332-1:2000 / -2: 2003 

3. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (R&TTE-direktiivin artikla 3.1(b)) 

Sovelletut standardit: 

 EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51. 

4. Radiotaajuisen spektrin käyttö (R&TTE-direktiivin artikla 3.2) 

Sovelletut standardit: 

 EN 301 511 V9.0.2 

 EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1 

 EN 300 328 V1.7.1 

 EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1 
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CE-merkki ja NB-tunnistenumero 

CETECOM 

 

Maaluettelo, jossa laitetta tullaan myymään 

Itävalta AT Malta MT 

Belgia BE Alankomaat NL 

Kypros CY Puola PL 

Tšekin tasavalta CZ Portugali PT 

Tanska DK Slovakia SK 

Viro EE Slovenia SI 

Suomi FI Espanja ES 

Ranska FR Ruotsi SE 

Saksa DE Yhdistynyt kuningaskunta GB 

Kreikka GR Islanti IS 

Unkari HU Liechtenstein LI 

Irlanti IE Norja NO 

Italia IT Sveitsi CH 

Latvia LV Bulgaria BG 

Liettua LT Romania RO 

Luxembourg LU Turkki TR 
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CE SAR -vaatimustenmukaisuus 

Tämä laite täyttää EU-vaatimukset (1999/519/EC) koskien yleisön terveyden suojelua 

rajoittamalla sähkömagneettisille kentille altistumista. 

Rajat ovat osa laajoja suosituksia, jotka koskevat yleisön suojelua. Nämä suositukset on 

kehitetty ja ne on tarkistettu riippumattomien tieteellisten organisaatioiden toimesta käyttäen 

tieteellisten tutkimusten säännöllisiä ja perusteellisia arviointeja. Euroopan neuvoston 

matkapuhelimille suosittelemien rajojen mittausyksikkö on SAR (Specific Absorption Rate, 

ominaisabsorptionopeus), ja SAR-raja on 2,0 W/ kg keskiarvoistettuna 10 grammalle kudosta. 

Se täyttää International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Kansainvälisen 

komission ei-ionisoivan säteilyn suojauksen) (ICNIRP) vaatimukset. 

Tämä laite on testattu vartalolla kannettavaan käyttöön ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja 

eurooppalaisen standardin EN 62311- ja EN 62209-2-vaatimukset, laitekohtaisilla tarvikkeilla 

käyttöön varustettuna. Muiden metallia sisältävien tarvikkeiden käyttö ei takaa ICNIRP-

altistumisohjeiden noudattamista. 

SAR mitataan laitteen ollessa 1,5 cm etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä suurimmalla 

hyväksytyllä teholla kaikilla matkapuhelinlaitteen taajuusalueilla. 

Laite on pidettävä 1,5 cm etäisyydellä vartalosta. 

Korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla:  

Pään SAR: 0,951 W/kg 

Vartalon SAR: 0,562 W/kg 

Vaikka eri laitteiden ja asentojen SAR-tasojen välillä voi olla eroavuuksia, ne kaikki täyttävät 

viranomaisvaatimukset. 

Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä 

Tämä symboli laitteessa (ja kaikissa mukana seuraavissa akuissa) osoittaa, että niitä ei saa 

hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Älä hävitä laitetta tai akkuja lajittelemattoman 

yhdyskuntajätteen mukana. Laite (ja kaikki akut) on toimitettava valtuutettuun 

kierrätyspisteeseen kierrätystä tai asianmukaista hävitystä varten niiden käyttöiän päätyttyä. 

Tarkempia tietoja laitteen kierrätyksestä ja akuista voi saada paikallisilta viranomaisilta, 

jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, josta laite ostettiin. 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (Euroopan unionin Waste from Electrical and Electronic 

Equipment, WEEE) direktiivi koskee tämän laitteen hävittämistä. Syy WEEE-osien ja akkujen 

erottamiselle muusta jätteestä on minimoida niissä olevien vaarallisten aineiden mahdolliset 

ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle. 

Vaarallisten aineiden vähentäminen 

Tämä laite täyttää EU-rekisteröintiä, arviointia, valtuutusta ja rajoitusta koskevat vaatimukset 

kemikaaleille (REACH) (Euroopan parlamentin ja neuvoston säännös 1907/2006/EC) ja EU:n 

vaarallisten aineiden (RoHS) direktiivin rajoitukset (Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2002/95/EC). Katso lisätietoja laitteen REACH-vaatimustenmukaisuudesta verkosta 

osoitteessa: www.catphones.com/certification. Verkkosivustolla on suositeltavaa käydä 

säännöllisesti ajantasaisten tietojen saamiseksi. 

http://www.catphones.com/certification
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EU-säännösten noudattaminen 

Valmistaja vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset 

ja muut määräykset. 

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on verkossa osoitteessa: www.catphones.com0682 

Huomaa: Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen 

käyttö voi olla rajoitettua joissakin tai kaikissa Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa. 

Huomaa: Tätä laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. 

Ranska: Ulkokäyttö on rajoitettu tehoon 10 mW (tehollinen isotrooppinen lähetysteho, EIRP) 

taajuusalueella 2454–2483,5 MHz. Italia: Yksityiskäyttöön edellytetään yleistä valtuutusta, jos 

langattomia lähiverkkoja (WAS/RLAN) käytetään omien tilojen ulkopuolella. 

Julkiseen käyttöön vaaditaan yleinen valtuutus. Luxembourg: Yleinen valtuutus vaaditaan 

verkko- ja palvelupalveluun. 

Norja: Tämä alakohta ei koske maantieteellistä aluetta 20 km säteellä Ny-Ålesundin keskustasta. 

V100R001B03_01 

Teollisuus-Kanada lausunto 

Tämä laite täyttää Teollisuus-Kanadan lisenssivaatimuspoikkeuksen RSS-standardit. Käyttö on 

sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: 

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä. 

2. Tämän laitteen on kyettävä kestämään kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien 

häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa epätoivotun toiminnan. 

Le present appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareeils radio 

exempts de license. L’exploitation est autoriséaux deux conditions suivantes: 

1. L’appariel ne doit pas prduire de brouillage. 

2. L’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le 

brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kanadalaiset ICES-003-standardin vaatimukset. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Säteilylle altistumista koskeva lausunto: 

Tuote noudattaa Kanadan siirrettävän RF-laitteen altistumisrajaa, joka on asetettu valvomattomalle 

ympäristölle ja se on turvallinen aiotulle käytölle, joka on kuvattu tässä oppaassa. Rh-altistumista 

voidaan vähentää edelleen, jos tuote pidetään mahdollisimman kaukana käyttäjän vartalosta tai jos 

laite asetetaan alemmalle lähtöteholle, jos sellainen toiminto on käytettävissä. 

Déclaration d’exposition aux radiations: 

Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les  

Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. 

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La reduction aux 

expositions RF peut étre augmentée si l’appareil peut être conserve aussi loin que possible 

du corps de l’utilisateur ou que le dispositive est réglé sur la puissance de sortie la plus faible 

si une telle function est disponible.  

http://www.catphones.com/
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