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SD-kortin asettaminen (valinnainen)
Paina kortinpidikkeen kantta varovasti turvapaini-
ketta kohti, kunnes se napsahtaa. Nosta kansi pys-
tyasentoon. Varmista, että kortin koskettimet ovat 
alaspäin. Taita kansi alas ja paina se varovasti alas 
ja liu'uta takaisin paikalleen.

Huomautus! Korttien piirikortteja (metalliosia) 
ei saa naarmuttaa eikä taivuttaa. Älä koske piiri-
kortteihin sormillasi.

Akun asettaminen paikalleen
Aseta akku paikalleen 
liu'uttamalla se paristolo-
keroon siten, että piirikortit 
ovat oikeassa alakulmassa. 
Aseta akkulokeron kansi 
takaisin.

Puhelut
Soittaminen
1. Syötä puhelinnumero. Voit poistaa merkkejä 

valitsemalla Poista.
2. Soita painamalla . Peruuta puhelu  

valitsemalla Keskeytä.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Huomautus! Käytä kansainvälisissä puheluissa 
aina +-merkkiä maakoodin edessä. Saat kahdesti 
*-näppäintä painamalla kansainvälisen 
etuliitteen +.

Soittaminen puhelinmuistiosta
1. Avaa puhelinmuistio valitsemalla Nimi.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäi-

millä /  tai voit suorittaa pikahaun 
painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen 
kirjainta.

3. Valitse Valinnat â Soita, tai valitse vaihtoeh-
toisesti , kun haluat soittaa valitsemal-
lesi henkilölle. Palaa valmiustilaan valitsemalla 
Palaa.

3.  PUHELINMUISTIO
Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää 
ja kolme puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

Yhteystiedon lisääminen
1. Valitse Valikko â Puhelinmuistio â  

-Uusi tieto- â Lisää.
2. Kirjoita yhteystiedon  Nimi, ks. kohta 

Tekstin syöttäminen. Voit poistaa merkkejä 
valitsemalla Poista.

3. Valitse / -näppäimillä  Matka-
puhelin,  Koti tai  Työ, ja kirjoita puhe-
linnumero(t), muista myös suuntanumero.

4. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
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1. Kaiutin
2. Vasen valintanäp-

päin
3. Soittonäppäin
4. Vastaaja
5. Näppäimistölukko 

ja kansainvälinen 
etuliite / symbolit

6. Äänetön / 
Syöttötapa

7. Vieritysnäppäimet
8. Puhelun lopetus / 

Virta päälle/pois
9. Oikea valinta-

näppäin

10. Taskulamppu-
näppäin

11. Taskulamppu
12. Kuuloke-

mikrofoniliitäntä
13. Kamera
14. Turvapainike
15. Kaiutin
16. Mikrofoni
17. Lataustelineen 

liittimet
18. Laturin liitäntä

1.  ALOITTAMINEN
SIM-kortti, muistikortti ja akku
Akkulokeron kannen irrottaminen
Varo, ettet vahingoita 
kynsiäsi, kun irrotat 
paristolokeron 
kannen. Älä taivuta 
paristolokeron kantta 
liikaa, sillä se saattaa 
vahingoittua.

SIM-kortin 
asettaminen (vaaditaan) GBIrrota paristo, mikäli se on jo 
asennettu. SIM-korttipaik-
koja on kaksi: SIM1 ja SIM2. 
Jos tarkoitus on käyttää vain 
yhtä SIM-korttia, suositte-
lemme SIM1-paikan käyttöä. 
Liu'uta kortti metalliosan 
alle, niin että kullanvärinen 
piirikortti osoittaa alaspäin. 
Kortin viisto kulma auttaa 
kortin asettamisessa, 
oikea sijoitus on merkitty 
lokeroon.

Puhelimen lataaminen
 VAROITUS

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käy-
tettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja 
varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen 
voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä 
puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä,  näkyy näytössä ja 
kuuluu varoitusääni.
• Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin 

liitäntääny.
Vihje: Älä unohda poistaa muovista suojakalvoa 
näytöltä.

2.  PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN
Puhelimen kytkeminen päälle ja sen 
sammuttaminen
1. Kytke puhelin päälle tai sammuta se 

painamalla punaista painiketta  ja 
pitämällä sitä painettuna. Vahvista valitse-
malla Kyllä, että haluat sammuttaa puhelimen.

2. Jos SIM-kortti on aktivoitu mutta se on 
suojattu PIN-koodilla (Personal Identification 
Number), näyttöön tulee teksti Anna SIM1:n 
PIN. Syötä PIN-koodi ja valitse OK. Voit poistaa 
merkkejä valitsemalla Poista.

Huomautus! Jos SIM-kortin mukana ei 
toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteys palve-
luntarjoajaan.

Yrityksiä jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN- 
yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, 
näyttöön tulee teksti PIN estetty. SIM-kortti on 
nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking 
Key).
1. Syötä PUK-koodi ja vahvista se valitsemalla 

OK.
2. Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se valitse-

malla OK.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja vahvista 

valitsemalla OK.

Ohjattu aloitustoiminto
Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen 
kerran, voit käyttää ohjattua aloitustoimintoa 
eräiden perusasetusten määrittämiseen.

Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon 
halutessasi myöhemmin.

Vaiheittaiset ohjeet
Tässä asiakirjassa nuoli (â) ilmaisee vaiheittais-
ten ohjeiden seuraavan toiminnon.
Vahvista toiminto puhelimessa valitsemalla OK. 
Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde 

/ -näppäimellä ja valitsemalla sitten OK.

Tekstin syöttäminen
• Paina numeronäppäintä uudelleen, kunnes 

näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari 
sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

• Painamalla * saat esiin erikoismerkkiluet-
telon. Valitse haluamasi merkki /
-näppäimellä ja syötä se valitsemalla OK.

• Siirrä osoitinta tekstissä painikkeilla / .
• Painamalla # voit vaihdella isojen ja pienten 

kirjainten ja numeroiden välillä.
• Pitämällä #-painiketta painettuna voit 

muuttaa syöttökieltä.

Kielen, kellonajan ja päivämäärän 
muuttaminen
SIM-kortti määrittää oletuskielen.

Puheluun vastaaminen
1. Vastaa puheluun painamalla -näppäintä 

tai sammuta soittoääni valitsemalla Äänetön 
ja hylkää puhelu (varattu-ääni) valitsemalla 
Hylkää. 
Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan 
painamalla .

2. Lopeta puhelu painamalla .

Äänenvoimakkuuden säätö
Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana 
näppäimillä / . Äänenvoimakkuuden taso 
näkyy näytössä.

Äänetön
Äänetön on kiinteä profiili, jossa näppäinäänet, 
tekstiviesti- ja soittoäänet on kytketty pois, mutta 
värinä, tehtävät ja hälytykset ovat ennallaan.
• Kytke Äänetön tila päälle/pois painamalla 

pitkään #.

Puheluvalinnat
Puhelun aikana valintanäppäimillä ( ) voidaan 
käyttää lisätoimintoja.

Pikavalinta
Voit pikavalita numeron valmiustilassa 
näppäimillä 0 ja 2–9.
• Soita pitämällä painettuna vastaavaa 

näppäintä.
Pikavalintanumeroiden lisääminen
1. Valitse Valikko â Asetukset â  

Puhelinmuistio â Pikavalinta.
2. Valitse 0 â Lisää ja valitse sitten merkintä 

puhelinmuistiosta.
3. Vahvista valitsemalla OK.
4. Lisää pikavalintanumerot näppäimille 2–9 

toistamalla edellinen.

Hätäpuhelut
Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan 
soittaa syöttämällä paikallinen hätänumero ja 
painamalla .

Puheluloki
Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tal-
lennetaan yhdistettyihin puhelutietoihin. Puhelu-
tietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyypin 
puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita 
puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.
1. Paina .
2. Selaa puhelulokia käyttämällä näppäimiä  

/ . 

 = Vastattu puhelu 

 = Soitettu puhelu 

 = Vastaamaton puhelu
3. Soita valitsemalla  tai valitse Valinnat.

ICE (In Case of Emergency)
Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdolli-
simman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa 
selviämismahdollisuuksia. Lisäämällä ICE-yhteys-
tiedon voit parantaa omaa turvallisuuttasi. 
Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä 
puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot, kuten 
lääkityksen ja henkilön lähiomaisen tiedot. Kaikki 
kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän 
tietoa on, sitä parempi.
Valitse Valikko â Puhelinmuistio â ICE.
5. Voit selata merkintöjä painamalla / .
6. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa 

niitä valitsemalla Muokkaa. Voit poistaa 
merkkejä valitsemalla Poista.

7. Valitse Tallenna, kun olet valmis.

4.  TURVAPAINIKE
Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyi-
hin numeroihin, jos tarvitset apua. Varmista, että 
turvatoiminto on aktivoitu ennen käyttöä, ja tee 
kaikki tarpeelliset määritykset. Testaa sovellus 
huolellisesti.

Turvapuhelun soittaminen
1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta ja 

pidä sitä pohjassa 3 sekunnin ajan tai paina 
sitä kahdesti yhden sekunnin kuluessa. 

Turvapuhelu alkaa 5 sekunnin viiveen jälkeen. 
Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän 
hälytyksen painamalla .

2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaan-
ottajille. Luettelon ensimmäiselle vastaan-
ottajalle soitetaan. Jos puheluun ei vastata 
25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa 
seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 
3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai 
kunnes painetaan .

 VAROITUS
Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan 
handsfree- eli kaiutintilaan. Älä pidä laitetta 
korvasi lähellä, kun handsfree-tila on käytössä, 
sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin 
voimakas.

Asetukset
• Valitse Valikko â Asetukset â Turva.

5.  VIESTIT
Tekstiviestien kirjoittaminen ja  
lähettäminen
1. Valitse Valikko â Viestit â Luo uusi â 

Tekstiviesti.
2. Kirjoita viestisi, katso Tekstin syöttäminen,  

ja valitse sitten Vastaanottaja.
3. Valitse vastaanottaja Lisää puhelinmuistiosta. 

Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan 
manuaalisesti valitsemalla Syötä numero ja 
sen jälkeen OK.

4. Voit muokata vastaanottajia valitsemalla 
yhden vastaanottajan ja valitsemalla Valinnat 
â Muokkaa/Poista/Poista kaikki.

5. Kun olet valmis, valitse Valinnat â Lähetä.

Kuvaviestin luominen ja lähettäminen
Sekä sinulla että vastaanottajalla on oltava 
käytössä multimediaviestejä tukeva palvelu. 
Multi mediaviestiasetukset saat palveluntarjoajal-
tasi, ja ne voidaan lähettää sinulle automaattisesti 
tekstiviestinä.
1. Valitse Valikko â Viestit â Luo uusi â Mul-

timediaviesti.
2. Kirjoita viestisi, katso Tekstin syöttäminen.
3. Valitse Valinnat â Lisää kuva:

• Omat kuvat, kun haluat valita tiedoston.
• Ota kuva, kun haluat käyttää kameraa kuvan 

ottamiseen.
Huomautus! Lähetä kussakin viestissä vain yksi 
kuva, jos haluat säilyttää parhaan kuvanlaadun.

Voit valita myös vaihtoehdoista Lisää ääni, Lisää 
video ja Esikatsele MMS käyttämällä Valinnat- 
valikkoa.
4. Valitse Valinnat â Lisää aihe ja kirjoita aihe. 

Valitse sitten Valinta â Valmis.
Valitse Valinnat â Vastaanottaja ja valitse 

vastaanottaja Lisää puh.luettelosta. 
Vaihtoehtoisesti voit lisätä vastaanottajan 
manuaalisesti valitsemalla Anna vast.ott. ja 
sen jälkeen Valinta â Valmis.

5. Lähetä valitsemalla Valinnat â Lähetä.

Asetukset
• Valitse Valikko â Asetukset â Viestit.

Suomi

Huomautus! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, 
eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista 
tuotetta. Puhelimesi mukana toimitetut osat 
saattavat vaihdella alueellasi saatavilla olevien 
tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen 
ja lisävarusteiden mukaan. Voit hankkia muita 
lisävarusteita paikalliselta Doro-jälleenmyyjältäsi. 
Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi 
parhaan suorituskyvyn.
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6.  KAMERA (KUVIEN OTTAMINEN)
1. Valitse Valikko â Kamera.
2. Ota kuva painamalla OK-painiketta.
3. Ota uusi kuva valitsemalla Valinnat tai Palaa 

(jos et valitse mitään, kuva tallennetaan).

Asetukset
• Valitse Valikko â Asetukset â Kamera.

7.  BLUETOOTH®

Voit yhdistää puhelimen langattomasti toisiin 
Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, kuten  
kuulokkeisiin tai toisiin matkapuhelimiin.

Tärkeää!
Kun et käytä Bluetooth®-yhteyttä, poista käytöstä 
Aktivointi tai Näkyvyys. Älä yhdistä tuntematto-
maan laitteeseen.

Bluetooth®-yhteyden aktivoiminen
1. Valitse Valikko â Asetukset â Bluetooth â 

Aktivointi â Päällä.
2. Vahvista valitsemalla OK.

Hae laite
1. Valitse Valikko â Asetukset â Bluetooth â 

Hae laite.

2. Valitse luettelosta laite ja muodosta yhteys 
valitsemalla Yhdistä. Jos Bluetooth® ei ole 
käytössä, ota se käyttöön valitsemalla Kyllä.

3. Vahvista valitsemalla OK.

8.  ÄÄNI JA NÄYTTÖ
Äänen asetus
1. Valitse Valikko â Asetukset â Ääni â 

Äänen asetus â Saapuva SIM1-puhelu.
2. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoää-

nistä /  -näppäimillä, puhelin toistaa 
soittoäänen.

3. Vahvista valitsemalla OK tai hylkää muutokset 
painamalla Palaa.

Fonttikoko
Voit muokata viestien ja valikon tekstikokoa.
1. Valitse Valikko â Asetukset â Näyttö â 

Fonttikoko:
• Normaali tai Suuri.

2. Vahvista valitsemalla OK.

Kirkkaus
Voit muokata puhelimen kirkkausasetuksia. Mitä 
suurempi arvo, sen parempi kontrasti.
1. Valitse Valikko â Asetukset â Näyttö â 

Kirkkaus:

10.  VIANMÄÄRITYS
Puhelin ei käynnisty
Akun virta on vähissä Kytke latauslaite ja lataa akku.
Akku on asennettu väärin Tarkista akun asennus.

Akun lataaminen ei onnistu
Akku tai latauslaite on 
viallinen

Tarkista akun ja latauslaitteen 
kunto.

Akun latauslämpötila  
< 0 °C tai > 40 °C

Valitse sopivampi latausym-
päristö.

Latauslaite on kytketty 
puhelimeen tai pistorasiaan 
väärin

Tarkista latauslaitteen 
liitännät.

PIN-koodi ei kelpaa

Väärä PIN-koodi on syötetty 
liian monta kertaa

Näppäile PUK-koodi ja muuta 
PIN-koodia tai ota yhteys  
palveluntarjoajaan.

SIM-korttivirhe

SIM-kortti on rikki
Tarkista SIM-kortin kunto. Jos 
se on vaurioitunut, ota yhteys 
palveluntarjoajaan.

SIM-kortti on asennettu 
väärin

Tarkista SIM-kortin asennus. 
Poista kortti ja aseta se 
takaisin.

SIM-kortti on likainen tai 
kostea

Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta 
puhtaalla liinalla.

Verkkoyhteys ei onnistu
SIM-kortti ei kelpaa Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Ei GSM-peittoa Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Yhteystietojen lisääminen ei onnistu
Puhelinmuistion muisti on 
täynnä

Poista yhteystietoja, niin 
muistitilaa vapautuu.

Toiminnon asettaminen ei onnistu
Toiminto ei ole tuettu tai sitä 
ei ole tilattu verkosta Ota yhteys palveluntarjoajaan.

11.  TURVAOHJEET
 VAROITUS

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet 
poissa pienten lasten ulottuvilta. 
Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on 
sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset
Laitteen käyttö on sallittua 850/900/1800/1900 MHz:n 
GSM-verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntar-
joajalta. 
Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin 
tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on 
tilattava.

Käyttöympäristö
Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite 
paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai joissa se voi 
aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain 
normaalissa käyttöasennossa.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesi-
neitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia 
tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat 
kadota.

Lääketieteelliset laitteet
Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, 
käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketie-
teellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, 
onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on 
kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen 
ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, 
noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään 
joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkin-
nällisten laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n 
välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. 
Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on 
otettava huomioon seuraavat seikat:
• Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä 

lääkinnällisestä laitteesta.
• Langatonta laitetta ei saa säilyttää rintataskussa.
• Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen 

laitteen sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.
Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, 
katkaise heti virta laitteesta. Jos käytössäsi on kehoon istutettu 
lääkinnällinen laite ja sinulla on langattoman laitteen käyttöön 
liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilai-
seen.

Räjähdysvaaralliset alueet
Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella 
alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara 
on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on 
sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa 
räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja 
tai jopa kuoleman.
Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa 
on polttoainepumppuja ja autojen korjaustiloja.
Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen 
säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäy-
tystyön ollessa meneillään. Räjähdysvaaralliset alueet on 
yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on 
esimerkiksi veneen kannen alla, kuljetettaessa tai varastoita-
essa kemikaaleja, propaanin tai butaanin kaltaisia nesteytet-
tyjä polttoaineita käyttävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on 
kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiuk-
kasia.

Li-ion-akku
Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi 
aiheuttaa tulipalon ja palovammojen vaaran.

 VAROITUS
Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta tulipalon 
ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä ei saa purkaa, 
murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun, altistaa yli 60 °C:n 
(140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen tai veteen. Kierrätä tai 
hävitä käytetyt akut paikallisten määräysten tai tuotteen mukana 
toimitetussa oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen
VAROITUS
Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa 
kuulovaurioita. 
Altistuminen koville äänille ajon aikana voi 
heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa onnetto-

muuden. 
Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos 
taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut
Tärkeää!
Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, 
maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. 
Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan 
luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on 
äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Ajoneuvot
Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin 
osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin 
jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, 
jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. 
Saat lisätietoja ottamalla yhteydettä auton tai sen varusteen 
valmistajaan tai tämän edustajaan.
Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai 
räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. 
Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla 
hyvin voimakkaasti. Älä asenna mitään esineitä, kuten 
kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn 
yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelin-
laitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi 
aiheutua vakavia vammoja. 

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise 
laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langat-
tomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa 
lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi 
myös olla laitonta.

12.  HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä 
varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty 
asiattomasti.
• Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset 

nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, 
irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun 
asettamista takaisin paikoilleen.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. 
Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit 
voivat vaurioitua.

• Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat 
voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa 
paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.

• Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen 
lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä 
kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.

• Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla 
tavalla.

• Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju 
käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.

• Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja 
muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen 
ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia 
tai laskukopiota vastaan.

13.  TAKUU
Tällä laitteella on kahden vuoden takuu ostopäivästä lähtien. 
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että laitteeseen tulee 
vika, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Huolto- tai tukipalvelui-
den saamiseksi takuuaikana vaaditaan ostokuitti.
Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuu-
desta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen 
sisään, huolimattomasta käytöstä, käyttöohjeiden vastaisesta 
käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista ostajan 
aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai 
muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On 
suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.
Paristot ovat kuluvia osia eivätkä kuulu minkään takuun piiriin. 
Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.
Huomaa, että tämä on vapaaehtoinen valmistajan takuu ja 
sisältää oikeuksia, jotka eivät sisälly loppukäyttäjien laki-
sääteisiin oikeuksiin, eikä takuu vaikuta näihin lakisääteisiin 
oikeuksiin.

14.  TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA  
HUOMAUTUKSIA
© 2017 Doro AB. All rights reserved.
Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.
eZiType™ on Zi Corporationin tuotemerkki.
vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.
microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.
Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan ”sellaisenaan”. Tämän 
asiakirjan tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei 
anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria, mukaan 
lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn 
tarkoitukseen sopivuuden epäsuorat takuut muuten kuin 

sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä määrin. Doro 
pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa 
se jakelusta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.
Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden 
omistajien tavaramerkkejä.
Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat 
pidätettyjä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa 
omaisuutta. Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole 
vastuussa tietojen tai tulojen menetyksistä tai millään tavalla 
aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai 
epäsuorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan 
lain enimmäismäärään asti.
Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitet-
tujen kolmansien osapuolien sovellusten toiminnallisuudesta, 
sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämällä sovellusta 
hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei 
millään tavalla edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi 
mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toi-
minnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus
Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen 
rikkoo Yhdysvaltojen ja muiden maiden tekijänoikeuslakeja. 
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuksilla suo-
jaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on 
tekijänoikeus sekä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä 
on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä, kopioimiseen. Jos et ole 
varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä 
lainopilliseen neuvojaasi.

15.  TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot
Verkkokaistat (MHz) [suurin 
radiotaajuusteho/dBm]:  
2G GSM

850 [33], 900 [33],  
1800 [30], 1900 [30]

Bluetooth (MHz) [suurin 
radiotaajuusteho/dBm]:

3.0 (2402 - 2480) [10]

Mitat: 126 mm x 62 mm x 13 mm

Paino: 96 g (akku mukaan lukien)

Paristo: 5 V:n / 800 mAh:n  
litiumioniakku

Käyttöympäristön lämpötila: Väh.: 0 °C (32 °F)  
Maks.: 40 °C (104 °F)

Latausympäristön lämpötila: Väh.: 0 °C (32 °F)  
Maks.: 40 °C (104 °F)

Säilytyslämpötila: Väh.: -20 °C (-4 °F)  
Maks.: 60 °C (140 °F)

Ominaisabsorptionopeus (Specific Absorption Rate, 
SAR)
Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosätei-
lyä koskevat määräykset. Mobiililaitteesi on radiolähetin ja 
-vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radioaaltoja 
(radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen 
raja-arvoja, jotka perustuvat riippumattoman tiedeorgani-
saation ICNIRP:n (International Commission of Non-Ionizing 
Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.
Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka 
tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Mobiili-
laitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma (W/kg) 
keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy 
huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on taata 
kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta 
riippumatta.
SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja 
käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetyste-
hoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Tämän laitemallin 
korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:
SAR, pää: 0,486 W/kg
SAR, keho: 1,670 W/kg
Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä 
selvästi yllä annettujen arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, 
että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verkkohäiri-
öiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan 
automaattisesti, kun puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. 
Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä matalampi on sen 
SAR-arvo.

Laite täyttää radiotaajuisen altistuksen ohjearvot, kun sitä 
käytetään päätä vasten tai kun se asetetaan vähintään 0,5 cm:n 
päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia, vyöpidikettä tai 
muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää 
metallia ja sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin 
yllä mainitun etäisyyden verran.
Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla 
oleva tutkimustieto ei anna viitteitä siitä, että mobiililaitteita 
käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä varotoimia. 
Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on 
vähentää laitteen käyttöä tai käyttää hands-free-lisävarusteita, 
joilla laite voidaan pitää kauempana päästä ja kehosta.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen
(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyt-
töohjeessa tarkoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia 

lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) 
ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden val-
vomattomasta käsittelystä ympäristölle tai ihmisten terveydelle 
mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi nämä tuotteet 
on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti 
aineellisten resurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.
Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, 
jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon ja pyytää 
tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle 
turvallista kierrättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee 
ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen 
ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa 
sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin. Tämä tuote on 
RoHS-yhteensopiva.

• Taso 1-3.
2. Vahvista valitsemalla OK.

9.  LISÄTOIMINNOT
Hälytys
1. Valitse Valikko â Hälytys â Päällä.
2. Näppäile hälytysaika numeronäppäimillä ja 

vahvista valitsemalla OK.
• Jos haluat kertahälytyksen, Yksittäinen.
• Jos haluat toistuvan hälytyksen, Toistuva. 
Selaa viikonpäiväluetteloa ja ota hälytys 
käyttöön kunkin viikonpäivän kohdalla 
painamalla Päälle-näppäintä tai poista se 
käytöstä painamalla Pois-näppäintä.

3. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
4. Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa. Kytke 

hälytys pois päältä valitsemalla Lopeta tai 
kytke hälytys toistumaan 9 minuutin kuluttua 
valitsemalla Torkku.

Huomautus! Hälytys toimii, vaikka puhelimen 
virta olisi pois päältä. Älä kytke puhelimeen 
virtaa, jos langattomien puhelimien käyttö on 
kiellettyä tai jos se voi aiheuttaa häiriöitä tai 
vaaraa.

Taskulamppu
Sytytä taskulamppu liu'uttamalla -näppäintä 
ylös. Sammuta liu'uttamalla näppäintä alas.

Nollaa asetukset
1. Valitse Valikko â Asetukset â Suojaus.
2. Nollaa puhelimen asetukset valitsemalla 

Nollaa asetukset. Kaikki puhelimen asetuksiin 
tekemäsi muutokset palautetaan oletusase-
tuksiin.

3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta ole-
tusasetukset painamalla OK-näppäintä.

Vihje: Oletusarvoinen puhelimen koodi on 1234.

Nollaa kaikki
1. Valitse Valikko â Asetukset â Suojaus.
2. Valitse Nollaa kaikki poistaaksesi puhelimen 

asetukset ja sisällöt, kuten yhteystiedot, 
numeroluettelot ja viestit (tämä ei vaikuta 
SIM-kortin muistiin).

3. Syötä puhelimen lukituskoodi ja palauta ole-
tusasetukset painamalla OK-näppäintä.

Vinkki: Oletusarvoinen puhelimen koodi on 
1234.

www.doro.com

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen
(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva 
merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen akkua ei saa 

hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä 
on kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku 
sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä enemmän kuin 
EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja 
ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa 
vahinkoa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Luonnonvaro-
jen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämi-
seksi akut on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä 
paikallisen maksuttoman akkukeräysjärjestelmän kautta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Doro vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi DFB-0120 
(Doro 1362) täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 
2014/53/EU ja 2011/65/EU. EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa internet-
osoitteessa: www.doro.com/dofc


