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Lue tämä ennen kuin jatkat

Turvaohjeet

Lue turvaohjeet tarkasti, jotta käytät matkapuhelinta varmasti oikein.

Vaikka tämä matkapuhelin on lujatekoinen, vältä sen iskemistä, heittämistä, 
pudottamista, murskaamista, taivuttamista ja puhkomista.

Vältä matkapuhelimen käyttöä kosteassa ympäristössä, kuten kylpyhuoneessa. 
Vältä matkapuhelimen tahallista kastumista tai sen pesemistä nesteillä.

Älä käynnistä matkapuhelinta, kun puhelinten käyttö on kielletty tai kun puhelin 
saattaa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa.

Älä käytä matkapuhelinta autoa ajaessasi.

Noudata ohjeita ja määräyksiä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Sammuta 
matkapuhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.

Sammuta matkapuhelimesi lentokoneessa. Puhelin voi aiheuttaa häiriötä lentokoneen 
ohjauslaitteisiin.

Sammuta matkapuhelimesi elektronisten korkeatarkkuuslaitteiden lähellä. 
Puhelin voi vaikuttaa näiden laitteiden toimintaan.

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

Älä sijoita matkapuhelinta tai sen tarvikkeita säiliöihin, joissa on voimakas 
sähkömagneettinen kenttä.

Älä sijoita magneettista tallennusvälineitä matkapuhelimesi lähelle. Säteily 
puhelimesta voi poistaa siihen tallennetut tiedot.

Älä laita matkapuhelintasi paikkaan, jonka lämpötila on korkea, äläkä käytä sitä 
paikassa, jossa on herkästi syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemalla.

Pidä matkapuhelimesi ja sen tarvikkeet poissa pienten lasten ulottuvilta. Älä anna 
lasten käyttää matkapuhelintasi ilman ohjausta.

Räjähdysvaaran välttämiseksi käytä ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita.

Noudata kaikkia langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. 
Kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia langatonta laitetta käyttäessäsi.

Älä käytä matkapuhelinta lentokoneissa, sairaaloissa, huoltoasemilla tai 
autokorjaamoissa.

Lääkinnällisiä implantteja (sydän-, insuliini-, jne.) käyttävien potilaiden tulee pitää 
matkapuhelin 15 cm:n etäisyydellä implantista ja pitää puhelinta puhelimella 
soitettaessa implantin vastakkaisella puolella.

Noudata tiukasti tässä käyttöoppaassa annettuja ohjeita, kun käytät USB-kaapelia. 
Muutoin matkapuhelimesi tai tietokoneesi voi vahingoittua.



Tekijänoikeustiedot
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Huomautus

Jotkin 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. Tämän vuoksi 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 niiden tuotteiden laillisuudesta tai laadusta, jotka lataat tai lähetät 
tämän matkapuhelimen kautta, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tekstit, 
kuvat, musiikki, elokuvat ja tekijänoikeussuojatut ohjelmistot, jotka eivät sisälly 
matkapuhelimeen. Kaikki seuraukset, jotka aiheutuvat edellä mainittujen tuotteiden 
asennuksesta tähän matkapuhelimeen tai niiden käytöstä tällä matkapuhelimella, 
ovat omalla vastuullasi.

EI TAKUUTA

Tämän käyttöoppaan sisältö tarjotaan käyttöön ”sellaisenaan”. Sovellettavien lakien 
vaatimuksia lukuunottamatta tämän käyttöoppaan suhteen ei anneta mitään suoraa tai 
epäsuoraa takuuta koskien esimerkiksi sen kaupallista hyödynnettävyyttä ja sopivuutta 
tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöoppaan tarkkuutta, luotettavuutta tai sisältöä.

Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa 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.
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Tervetuloa Cat® S60 -älypuhelimen pariin
S60-älypuhelin on suunniteltu ulkokäyttöön, joten sen ominaisuudet sopivat haastaviin 
olosuhteisiin. S60:ssa on sisäänrakennettu FLIR-lämpökamera, jonka ansiosta saat selkeitä 
lämpökuvia ja monia kohdemittareita, joiden perusteella voit jälkikäteen löytää lämpötilan 
kuvastasi. Se on sertifioitu alansa parhaaksi häiriönkestävyydessä (IP68), joten se kestää jopa 
5 metrin syvyyttä jopa 60 minuutin ajan, ja sillä voi ottaa kuvia ja videoita myös veden alla. 
Lisäksi laitteen kosketusnäyttöä voi käyttää myös käsineiden ja märkien sormien kanssa. Siinä 
on naarmunkestävä lasi, se on pölynkestävä ja kestää pudotuksen 1,8 metrin korkeudelta.

Perustoiminnot

Pikakatsaus puhelimeen
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1. Etukamera

2. Kuuloke

3. 5 m:n vesikytkin

4. Kaiutin

5. Viimeisimmät 
sovellukset -painike

6. Valikko-näppäin

7. Takaisin-painike

8. Kuulokkeen liitin

9. USB-portti

10. Hätäpainike

11. Ohjelmoitava näppäin

12. Virtapainike

13. Kamera 13 MP

14. Lämpökamera

15. Mikrofoni

16. SIM/SD-luukun lukko

17. Korttikannen lukko

18. Salama

19. Äänenvoimakkuuden 
lisäys-/vähennyspainike

5

Huomaa: 

Tavallisessa käytössä 5 m:n vesikytkin (3) pitäisi olla asetettuna 
2 metriin eikä 5 metriin, sillä se vaikuttaa ääniominaisuuksiin.

10
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Päätoiminnot

Virtapainike • Käynnistä matkapuhelimesi painiketta painamalla.
• Avaa puhelimen valikko pitämällä painiketta painettuna.
• Lukitse tai herätä näyttö painamalla painiketta, kun matkapuhelin 

on lepotilassa.

Valikko-näppäin • Tuo Alkuun-näyttö esiin milloin tahansa painamalla näppäintä.
• Valikko-näppäimen painaminen pitkään näyttää Google™ -pikakuvakkeen. 

Kosketa näytön pikakuvaketta, niin Googlen haku tai Google Now™ 
avautuu. 

• Kaksoisnapauta herättääksesi näytön, kun matkapuhelin on lepotilassa.

Viimeisimmät 
sovellukset -painike

Listaa viimeksi käytetyt sovellukset koskettamalla painiketta.

Takaisin-painike • Painallus tuo näyttöön edellisen käyttämäsi näytön. 
• Käytä sulkemaan näyttönäppäimistö.

Äänenvoimakkuu-
den lisäys-/vähen-
nyspainike

• Äänenvoimakkuus – Paina Äänenvoimakkuuden lisäys -painiketta 
lisätäksesi äänenvoimakkuutta tai Äänenvoimakkuuden vähennys 
-painiketta vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

• Kuvakaappaus – Paina sekä Virta- että Äänenvoimakkuuden vähennys 
-painikkeita samanaikaisesti.

• Kun olet kamerasovelluksessa, voit ottaa välittömästi kuvia painamalla 
Äänenvoimakkuuden lisäys-/vähennys -painiketta. Äänenvoimakkuuden 
lisäys-/vähennys -painikkeella on myös muita toimintoja silloin, kun 
kamerasovellus ei ole käytössä.
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Aloitus

Nano-SIM-korttien asentaminen

1. Vedä sormenpäälläsi SIM/SD-suojusta taakse, kunnes saat esille SIM-SD-korttipaikat.

2. Laita nano-SIM toiseen SIM-korttipaikoista niin, että kultaiset kosketuskohdat osoittavat alas.

SIM1-korttipaikka

reset

SIM2-korttipaikka

Huomaa: 

 ∙ Jos haluat käyttää useampia SIM-kortteja, toista toimenpide toisen nano-SIM-kortin kohdalla.

 ∙ On suositeltavaa poistaa muistikortti ensin ennen nano-SIM-kortin poistamista SIM2-korttipaikasta. 
Näin SIM2-korttipaikka on helpommin saavutettavissa. Huomioi kytkin, jonka avulla SIM2-kortin saa 
poistettua.

Muistikortin asentaminen

1. Vedä sormenpäälläsi SIM/SD-suojusta taakse, kunnes saat esille SIM-SD-korttipaikat.
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Korttikannen lukko

2. Laita mikro-SD-kortti muistikorttipaikkaan niin, että kultaiset kosketuskohdat osoittavat alas.

reset

 
Huomaa: 

 ∙ Mikro-SD-kortti voidaan poistaa vetämällä muistikorttia sen reunasta ja poistamalla se paikaltaan.

 ∙ Älä käsittele mikro-SD-korttia voimalla, sillä se voi vahingoittaa muistikorttia tai 
korttipaikkaa.



Cat® S60 -älypuhelimen käyttöopas4

Akun lataus 

S60-älypuhelimessa on sisäinen akku. Akun lataus: 

1. Liitä puhelimesi mukana toimitettu USB-kaapeli laturiin. 
Huomaa: 

Käytä vain Cat®-hyväksyttyjä latauslaitteita ja kaapeleita. Hyväksymättömät laitteet saattavat 
vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa akkujen räjähtämisen.

2. Avaa USB-portin kansi. Liitä USB-kaapeli puhelimesi USB-porttiin.
Huomaa: 

Älä käytä voimaa liittäessäsi USB-kaapelin.

Huomioi pistokkeen oikea suuntaus. Yritys liittää liitin väärin päin voi vahingoittaa laitetta. 
Takuu ei kata tämän kaltaisia vahinkoja.

SOS

3. Liitä USB soveltuvaan vaihtovirtaliittimeen ja liitä se turvallisesti sähköverkkoon. 

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

Tärkeää tietoa akusta 

Matkapuhelinta ei ehkä voida käynnistää heti akun latauksen aloittamisen jälkeen, jos akku 
on tyhjentynyt täysin. Anna akun latautua pari minuuttia puhelimen ollessa suljettuna, ennen 
kuin yrität käynnistää puhelimen. Näytön latausanimaatio ei välttämättä näy tänä aikana.

Akun latausaika riippuu ympäristön lämpötilasta ja akun iästä. 

Kun akun lataustaso on alhainen, puhelin soittaa hälytyksen ja näyttää kehotteen. 
Puhelin sammuu automaattisesti, kun akun varaus on loppumassa.
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Matkapuhelimen käynnistys 

Matkapuhelimen käynnistys

Paina Virta-painiketta ( ). 
Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, näyttöön tulee Tervetuloa-näyttö. 
Valitse haluamasi kieli ja jatka asennusta koskettamalla Käynnistä-kuvaketta ( ).

Huomaa: 

Jos henkilökohtaisen tunnusnumeron (PIN) suojaus on käytössä SIM-kortillasi, sinun on 
annettava PIN-koodisi ennen Tervetuloa-näyttöä. Wi-Fi- tai data-liitäntä tarvitaan asennusprosessin 
suorittamiseksi loppuun. 

Sinua kehotetaan nyt kirjautumaan olemassa olevalle Google-tilillesi tai luomaan uusi tili 
ja suorittamaan asennusprosessi loppuun.

Huomaa: 

Voit ohittaa tilin asetusprosessin suorittaaksesi sen myöhemmin. Google-tili vaaditaan joidenkin 
laitteesi avulla saatavissa olevien Google-palveluiden käyttöön. 

Matkapuhelimen sammutus 

1. Avaa puhelimen valikko pitämällä Virta-painiketta painettuna.

2. Kosketa kohtaa Virran sammutus.

Kosketusnäyttö 

Kosketusnäyttötoiminnot 

Kosketus: Valitse kohde koskettamalla sormenpäälläsi, vahvista valinta tai käynnistä sovellus. 

Kosketus ja pito: Kosketa kohdetta ja pidä sitä painettuna sormenpäälläsi, kunnes 
matkapuhelimesi vastaa. Esimerkiksi aktiivisen näytön Valinnat-valikon avaamiseksi kosketa 
ja paina näyttöä, kunnes valikko tulee esiin. 

Pyyhkäisy: Liikuta sormeasi näytön yli joko pysty- tai vaakasuoraan. Voit esimerkiksi vaihtaa 
kuvia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. 

Vetäminen: Kosketa ja pidä haluttu kohde valittuna sormellasi. Vedä kohde mihin tahansa 
kohtaan näytöllä. Voit vetää kuvaketta sen siirtämiseksi tai poistamiseksi. 

Aloitusnäyttö

Aloitusnäyttö avautuu, kun kirjaudut sisään tai käynnistät puhelimen. Aloitusnäyttö on 
aloituspiste, jonka kautta voit siirtyä puhelimesi kaikkiin toimintoihin. Tässä näytössä näet 
sovelluskuvakkeet, pienoissovellukset, pikanäppäimet ja muut toiminnot. Voit mukauttaa 
aloitusnäyttöä eri taustakuvilla ja valita näytettävät kohteet.

Aloitusnäytössä on Aloitus-pikakuvake ( ). Kosketa tätä kuvaketta näyttääksesi ja 
käynnistääksesi sovelluksia.

Huomaa: 

Aloitusnäytön tyhjän alueen pitkä painallus käynnistää pikanäppäimet taustakuviin, pienoissovelluksiin 
ja asetuksiin.
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Näytön lukitseminen ja avaaminen 

Näytön lukitseminen 

Paina Virta-painiketta lukitaksesi näytön, kun puhelin on päällä. Voit vastaanottaa viestejä 
ja puheluja myös näytön ollessa lukittuna. 

Jos jätät puhelimesi koskemattomaksi hetkeksi aikaa, näyttö lukittuu automaattisesti. 

Näytön avaaminen 

Herätä näyttö painamalla Virta-painiketta. Vedä sitten lukkokuvaketta ( ) ylös avataksesi 
näytön. Anna kuvio tai PIN-koodi, jos sellainen on käytössä.

Voit käyttää kameratoimintoa suoraan lukitusta ruudusta vetämällä kamerakuvaketta ( ) ylös, 
jolloin kamerasovellus avautuu.

Voit käyttää Google Voice -hakutoimintoa suoraan lukitusta ruudusta vetämällä 
äänihakukuvaketta ( ) ylös, jolloin Google Voice -hakusovellus avautuu.

Huomaa: 

Jos olet asettanut näyttölukon, sinua kehotetaan avaamaan näyttö. Saat lisätietoja osiosta 
”Matkapuhelimesi suojaus näyttölukolla” sivulta 39.
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Näyttö

Näytön asettelu

Ilmoitukset ja tilatiedot

Tilapalkki tulee näkyviin jokaisen näytön yläosaan. Se näyttää ilmoituskuvakkeet, 
kuten vastaamattomat puhelut tai vastaanotetut viestit (vasemmalla) ja puhelimen tilatiedot, 
kuten akun tilan (oikealla) yhdessä aikanäytön kanssa.

Ilmoituskuvake Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet

Liitetty 4G-matkapuhelinverkkoon Ei signaalia

Liitetty LTE-matkapuhelinverkkoon Värinätila

Liitetty 3G-matkapuhelinverkkoon Sijainti on löydetty

Liitetty GPRS-matkapuhelinverkkoon Akku on täynnä

Liitetty EDGE-matkapuhelinverkkoon Akku latautuu

Liitetty HSDPA-matkapuhelinverkkoon FM-radio on päällä

Liitetty HSPA+-matkapuhelinverkkoon Lentotila

Verkkovierailu Liitetty Wi-Fi-verkkoon

Matkapuhelinverkon signaalin 
voimakkuus

Liitetty Bluetooth-laitteeseen

Ilmoituskuvakkeet

Uusi sähköpostiviesti Vastaamaton puhelu

Hälytys on asetettu Kaiutinpuhelin on aktivoitu

Tuleva tapahtuma Puhelimen mikrofoni on mykistetty

Tietoja synkronoidaan Tietoja ladataan

Ongelma sisäänkirjautumisessa 
tai synkronoinnissa

Puhelin on liitetty USB-kaapelilla

Kuvakaappaus otettu Uusi tekstiviesti

Kuulokkeet liitetty
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Ilmoituspaneeli 

Matkapuhelimesi ilmoittaa sinulle uudesta viestistä tai tulevasta tapahtumasta. 
Ilmoituspaneeli antaa tietoa myös hälytyksistä ja asetuksista. Avaa ilmoituspaneeli 
tarkastaaksesi langattoman verkon operaattorin tai katsoaksesi viestin, muistutuksen 
tai tapahtumailmoituksen. 

Ilmoituspaneelin avaaminen 

1. Kun uusi ilmoituskuvake tulee ilmoituspalkkiin, kosketa ilmoituspalkkia ja avaa 
ilmoituspaneeli vetämällä sitten alaspäin. 

2. Avaa vastaava sovellus koskettamalla ilmoitusta. 

Ilmoituspaneelin sulkeminen

Sulje ilmoituspaneeli suoraan (ilman katselua) yksinkertaisesti koskettamalla ja pitämällä 
ilmoitusta painettuna ja vetämällä se vasemmalle/oikealle pois näytöstä. 

Sulje ilmoituspaneeli liu'uttamalla paneelin pohjaa ylöspäin.

Pikakuvakkeet

Uuden näyttökohteen lisääminen 

1. Koske aloitusnäytöllä kohdetta  näyttääksesi kaikki sovellukset.

2. Lisää kohde vetämällä sovelluksen kuvake määrättyyn aloitusnäyttöön.

Näyttökohteen siirtäminen 

1. Paina sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä, kunnes kuvake suurenee.

2. Nostamatta sormeasi vedä kuvake haluttuun paikkaan näytöllä ja vapauta se. 

Huomaa: 
Kuvakkeelle on oltava riittävästi tilaa aloitusnäyttöpaneelissa.

Näyttökohteen poistaminen 

1. Paina sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä, kunnes kuvake suurenee.

2. Nostamatta sormeasi, vedä kohde kohtaan Poista. Vapauta sitten sormesi, jolloin kohde 
poistetaan aloitusnäytöltä.

3. Voit myös poistaa sovellusten asennukset noudattamalla kohtia 1 ja 2 ja vetämällä sovellus 
kohteeseen Poista asennus näytön yläosassa. 
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Pienoissovellukset

Pienoissovelluksella voit esikatsoa tai käyttää sovellusta. Voit asettaa pienoissovelluksia 
aloitusnäyttöösi kuvakkeina tai esikatseluikkunoina. Useita pienoissovelluksia on asennettu 
puhelimeesi oletuksena. Voit ladata lisää vimpaimia Google Play -kaupasta.
 
Uuden vimpaimen lisääminen

1. Kosketa ja pidä aloitusnäyttöä aloitusnäytöltä. 

2. Koske kohtaa VIMPAIMET näyttääksesi saatavilla olevat vimpaimet.

3. Lisää kohde vetämällä haluttu vimpain tiettyyn aloitusnäyttöön.

Vimpaimen poistaminen

1. Paina vimpaimen kuvaketta aloitusnäytöllä, kunnes kuvake suurenee.

2. Nostamatta sormeasi, vedä kohde kohtaan Poista. Vapauta sitten sormesi, jolloin kohde 
poistetaan aloitusnäytöltä. 

Kansiot

Kansion luominen

Vedä sovelluskuvaketta tai pikakuvaketta ja pudota se asianomaisen sovelluksen päälle.

Kansion nimeäminen uudelleen

1. Avaa kansio koskettamalla sitä.

2. Anna kansiolle uusi nimi kansion otsikkopalkissa.

3. Kun olet valmis, paina Takaisin-painiketta.

Taustakuvat

Taustakuvan vaihtaminen

1. Kosketa ja pidä aloitusnäyttöä aloitusnäytöltä.

2. Koske kohtaa TAUSTAKUVAT.

3. Selaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja ja valitse haluamasi taustakuva.

4. Koske kohtaa Aseta taustakuva, jos haluat asettaa oman kuvan aloitusnäytön taustakuvaksi.
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Median siirto matkapuhelimeesi ja matkapuhelimestasi

Siirrä kaikki suosikkimusiikkisi ja valokuvasi matkapuhelimesi ja tietokoneesi välillä 
medialaitteessa MTP-tilassa.

1. Liitä matkapuhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2. Pyyhkäise alas avataksesi ilmoituspaneelin, jossa on USB-liitännän asetukset. Kosketa sitten 
kohtaa Tiedostonsiirrot aktivoidaksesi MTP-tilan.

3. Puhelimesi näkyy poistettavana laitteena ja näkyvissä on sen sisäinen muisti, ja myös 
SD-kortti, jos sellainen on asennettu. Kopioi halutut tiedostot matkapuhelimeesi.

Huomaa:
Jos käytät MAC-konetta, sinun on ladattava ohjainohjelmat osoitteesta: http://www.android.com/
filetransfer/

Lentotilan käyttö

Joissakin paikoissa puhelimen langattomat yhteydet on kytkettävä pois päältä. Sen sijaan, 
että sammutat puhelimesi, voit käyttää sitä lentotilassa.

1. Pidä pohjassa Virta-painiketta.

2. Kosketa kohtaa Lentotila asetusvalikossa.

Voit myös käyttää Asetukset-sovellusta: mene Lisää-valikkoon ja liu’uta Lentotila-kytkintä 
oikealle ( ) ottaaksesi toiminnon käyttöön.
Jos vedät ilmoituspaneelin alas aloitusnäytöllä, voit myös sen kautta ottaa lentotilan käyttöön.



Cat® S60 -älypuhelimen käyttöopas 11

Puhelin
Puhelu voidaan soittaa monella tavalla. Voit syöttää numeron, valita numeron 
yhteysluettelostasi, verkkosivulta tai puhelinnumeron sisältävästä asiakirjasta. Kun puhelu on 
käynnissä, voit joko vastata saapuviin puheluihin tai lähettää ne vastaajaan. Voit myös asettaa 
neuvottelupuhelun useamman osallistujan kanssa.

Huomaa:
Kysy verkko-operaattoriltasi, tukeeko sopimuksesi neuvottelupuheluita ja kuinka monta osallistujaa 
voit lisätä.

Puhelun soittaminen

Puhelun soittamiseksi voit käyttää Puhelin-sovellusta tai valita numeron Yhteystiedot-valikosta 
tai Puhelut -lokista.
Puhelin aikana voit painaa Valikko-painiketta palataksesi aloitusnäytölle ja käyttääksesi muita 
toimintoja. Palaa puhelunäyttöön vetämällä ilmoituspalkkia alas ja koskettamalla nykyistä 
puhelua.

Puhelu numeronvalitsimen avulla

1. Aloitusnäytöllä kosketa kohtaa . Kosketa sitten kohtaa  näyttääksesi numeronvalitsimen.

2. Anna puhelinnumero koskettamalla ko. numeronäppäimiä. 

Vinkki: Matkapuhelimesi tukee SmartDial-toimintoa, eli kun kosketat numeroita valitsimessa, puhelin 
tutkii automaattisesti yhteysluetteloasi ja listaa yhteensopivat tulokset tarkkuusjärjestyksessä. Sulje 
näppäimistö useampien mahdollisten osumien katsomiseksi.

3. Kun olet syöttänyt numeron tai valinnut yhteystiedon, kosketa kohtaa . 

Puhelu yhteysluettelosta

1. Kosketa aloitusruudussa kohtaa  > Yhteystiedot ( ) näyttääksesi yhteystietoluettelon. 
Jos olet jo numeronvalitsimessa, koske -välilehteä näyttääksesi yhteystietoluettelon.

2. Kosketa luettelossa yhteyshenkilöä, jolle haluat soittaa.

3. Soita koskettamalla puhelinnumeroa. 

Soita puhelu puhelulokista

1. Koske kohtaa  > Puhelin ( ) > -välilehti. Näet luettelon viimeisimmistä puheluista. Jos 
et löydä haluttua yhteystietoa, kosketa kohtaa Näytä soittohistoria kokonaan näyttääksesi 
soittohistoria kokonaan.

2. Koske yhteystietoa luettelossa ja sitten kohtaa  soittaaksesi puhelun.
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Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Kun saat puhelinsoiton, saapuvan puhelun näyttö avautuu ja näyttää soittajan tunnuksen 
sekä mahdolliset lisätiedot, jotka olet syöttänyt kohtaan Yhteystiedot.

• Vastaa puheluun koskemalla kohtaa  ja vetämällä sitä oikealle ( ).

• Hylkää puhelu koskemalla kohtaa  ja vetämällä sitä vasemmalle ( ).
• Voit hylätä puhelun ja lähettää viestin suoraan soittajalle koskemalla kohtaa  ja vetämällä 

sitä ylös ( ) ja valitsemalla jonkin saatavilla olevista viestitemplaattivaihtoehdoista tai 
koskemalla kohtaa Kirjoita oma... kirjoittaaksesi oman viestin.

Huomaa:

Kun kosket kohtaa , se katoaa näytöltä.

Puhelun lopettaminen

Puhelun aikana kohdan  koskeminen lopettaa puhelun.

Muut toiminnot puhelun aikana

Kokouspuhelun soittaminen

Jos saat uuden puhelun toisen puhelun ollessa avoinna, voit yhdistää toisen soiton käynnissä 
olevaan puheluun. Tämä toiminto tunnetaan nimellä neuvottelupuhelu. Voit myös asettaa 
neuvottelupuhelun useamman soittajan kesken.

Huomaa:
Kysy verkko-operaattoriltasi, tukeeko sopimuksesi neuvottelupuheluita ja kuinka monta osallistujaa 
voit lisätä.

1. Aloita neuvottelupuhelu valitsemalla ensimmäinen puhelussa mukana oleva henkilö ja koske 
kohtaa  soittaaksesi puhelun.

2. Koske sitten puhelun aikana kohtaa  ja anna sen henkilön puhelinnumero, jonka haluat 
liittää keskusteluun.

3. Koske kohtaa  tai valitse joku puhelulokistasi tai yhteystiedoistasi. Ensimmäinen puhelu 
asetetaan automaattisesti pitoon.

4. Kun lisäsoitto on yhdistetty, kosketa kohtaa .

5. Ihmisiä voidaan koskemalla kohtaa  ja toistamalla kohdat 2 ja 4.

6. Päätä neuvottelupuhelu ja katkaise kaikki yhteydet koskettamalla kohtaa .

Puheluiden välillä vaihtaminen

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

1. Kun käynnissä on kaksi puhelua, kosketa näytön vasenta alanurkkaa, niin näet 
yhteystiedon nimen tai puhelinnumeron.

2. Tämänhetkinen puhelu laitetaan pitoon ja sinut yhdistetään toiseen puheluun.
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Yhteydet
Yhteystiedot-sovelluksen avulla voit tallentaa ja hallita tietoja, kuten yhteystietoihin sisältyviä 
puhelinnumeroita ja osoitteita. Kun olet tallentanut yhteystiedot matkapuhelimeesi, voit ottaa 
helposti yhteyden niihin ihmisiin, joiden kanssa haluat viestiä.

Yhteystiedot-sovelluksen avaaminen

Jos sinulla on uusi matkapuhelin ja et ole vielä lisännyt yhteyksiä, Yhteydet näyttää
vinkkiviestin, miten voit aloittaa yhteyksien lisäämisen matkapuhelimeesi. 

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

• Koske kohtaa  ja sitten kohtaa Yhteystiedot ( ). Koske kohtaa KAIKKI YHTEYSTIEDOT 
-välilehteä näyttääksesi yhteystietoluettelon.

• Koske kohtaa  aloitusnäytöllä ja sitten -välilehteä näyttääksesi yhteystietoluettelon.

Kaikki yhteystietosi näytetään aakkosjärjestyksessä vieritysluettelossa.

Yhteystietojen kopioiminen

Voit kopioida yhteystietoja SIM-kortista tai sisäisestä muistista.

1. Kosketa yhteystietoluettelossa kohtaa  > Tuo/vie. 

2. Tee jokin seuraavista:

• Tuo yhteyksiä SIM-kortista seuraavasti:

Koske kohtaa Hallinnoi SIM-kortin yhteystietoja >  > Tuo kaikki tuodaksesi kaikki 
yhteystiedot.

• Tuo yhteydet sisäisestä muistista seuraavasti:

Kosketa kohtaa Tuo .vcf-tiedostosta. Valitse sijainti, johon yhteystiedot viedään, 
ja kosketa *.vcf-tiedostoa tuodaksesi yhteystiedot.

Yhteystietojesi varmuuskopiointi

Voit kopioida yhteyksiä SIM-korttiin tai sisäiseen muistiin.

1. Kosketa yhteystietoluettelossa kohtaa  > Tuo/vie. 

2. Tee jokin seuraavista:

• Vie yhteydet SIM-korttiin seuraavasti:

Koske kohtaa Vie SIM-kortille kopioidaksesi kaikki yhteystiedot.

• Vie yhteydet sisäiseen muistiin seuraavasti:

Koske kohtaa Vie .vcf-tiedostoon. Valitse sijainti, johon yhteystiedot tallennetaan ja koske 
kohtaa TALLENNA.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Koske yhteystietoluettelossa kohtaa  lisätäksesi uuden yhteystiedon.

2. Anna yhteyden nimi ja lisää sitten tiedot, kuten puhelinnumero ja osoite.

3. Kun olet valmis, kosketa kohtaa  tallentaaksesi yhteystiedot.
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Yhteystiedon lisääminen suosikkeihisi

1. Kosketa yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin. 

2. Koske kohtaa  nimen vieressä, jolloin kuvake muuttuu valkoiseksi ( ).

Yhteystiedon etsiminen

1. Koske yhteystietoluettelossa kohtaa  hakeaksesi yhteystietoa.

2. Anna yhteyden nimi, jota olet etsimässä. Nimeä kirjoittaessasi yhteystiedoissa olevat 
vastaavat nimet tulevat näkyviin hakukentän alapuolelle.

Yhteystiedon muokkaaminen

Voit aina muokata yhteystietoon tallentamiasi tietoja.

1. Kosketa luettelossa yhteyttä, jota haluat muokata.

2. Koske kohtaa .

3. Tee tarvittavat muutokset yhteystietoihin ja kosketa sitten kohtaa . Voit peruuttaa kaikki 
yhteystietoihin tekemäsi muutokset koskemalla Takaisin-painiketta.

Viestintä yhteystietojesi kanssa

Yhteystiedot- tai Suosikit-välilehdeltä voit nopeasti soittaa tai lähettää teksti- (SMS) tai 
multimediaviestin (MMS) yhteystiedon oletuspuhelinnumeroon. Voit myös avata yhteystiedot 
katsoaksesi kaikki käytössä olevat viestintätavat. Tässä osassa kuvataan, kuinka yhteystiedon 
kanssa voidaan viestiä yhteystietojen luetteloa katsellessasi.

Viestintä yhteystiedon kanssa

1. Kosketa Yhteydet-luettelossa yhteyttä, jonka kanssa haluat viestiä.

2. Yhteystietonäytössä voit tehdä jonkin seuraavista:

• Kosketa puhelinnumeroa soittaaksesi.

• Koske kohtaa  lähettääksesi viestin.

Yhteystiedon poistaminen

1. Kosketa Yhteydet-luettelossa yhteyttä, jonka haluat poistaa.

2. Koske kohtaa  > Poista.

3. Koske kohtaa OK vahvistaaksesi, että haluat poistaa yhteystiedon.
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Näyttönäppäimistön käyttö

Näyttönäppäimistön näyttäminen

Käytä näyttönäppäimistöä tekstin kirjoittamiseen. Jotkin sovellukset avaavat näppäimistön 
automaattisesti. Muissa sovelluksissa avaa näppäimistö koskettamalla tekstikenttää. 
Avaa näppäimistö koskettamalla tilaa, johon haluat kirjoittaa tekstin. Paina Takaisin-painiketta 
piilottaaksesi näppäimistön.

Vaakasuuntaisen näppäimistön käyttö

Jos näppäimistön käyttö on mielestäsi epäkäytännöllistä tai vaikeaa, käännä matkapuhelimesi 
sivuttain. Näyttö näyttää näppäimistön vaakasuunnassa, jolloin näppäimistön asettelu on 
leveämpi.

Näppäimistöasetusten mukauttaminen

1. Koske kohtaa  > Asetukset ( ) > Kieli ja kirjoittaminen.

2. Tee jokin seuraavista:

• Koske kohtaa Google-näppäimistö määrittääksesi Google-näppäimistön asetukset.

• Koske kohtaa Googlen puhekirjoitus määrittääksesi Googlen puhekirjoitusasetukset.

Wi-Fi
Sinulla on oltava pääsy langattomiin pääsypisteisiin (tukiasemiin), jotta voit käyttää Wi-Fiä 
matkapuhelimellasi. Wi-Fi-signaalia estävät esteet pienentävät signaalin voimakkuutta.

Wi-Fin käynnistäminen ja liittyminen langattomaan verkkoon

1. Koske kohtaa  > Asetukset ( ).

2. Koske Langattomat ja verkot -osiossa kohtaa Wi-Fi ja liu’uta kytkin oikealle ( ) ottaaksesi 
toiminnon käyttöön.

3. Näyttöön tulee luettelo löydetyistä Wi-Fi-verkoista. Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat yhdistää.

4. Jos valitset avoimen verkon, sinut yhdistetään verkkoon automaattisesti. Jos valitset 
varmennetun verkon ja yhdistät siihen ensimmäistä kertaa, anna salasana ja kosketa sitten 
kohtaa YHDISTÄ. 

Huomaa:
Jos yhdistät varmennettuun langattomaan verkkoon, jota olet jo käyttänyt aiemmin, sinua 
ei kehoteta antamaan salasana uudelleen, paitsi siinä tapauksessa, että olet palauttanut 
matkapuhelimesi sen oletusasetuksiin tai verkon salasana on vaihtunut.

Vinkki: Koske Wi-Fi-asetusten näytössä kohtaa  > Lisää verkko lisätäksesi uuden Wi-Fi-verkon.
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Tekstiviestit ja multimediaviestit

Viestien avaaminen

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

• Koske kohtaa  aloitusnäytöllä. 

• Koske kohtaa  > Viestit ( ).

Tekstiviestin luominen ja lähettäminen

Ikkuna avautuu, jossa voit luoda uuden viestin tai avata käynnissä olevan
viestikeskustelun.

1. Koske kohtaa  aloittaaksesi uuden teksti- tai multimediaviestin tai kosketa olemassa 
olevaa viestikeskustelua avataksesi sen.

2. Anna puhelinnumero Vastaanottaja-kenttään. Kun annat puhelinnumeroa, esiin tulee 
yhteensopivat yhteydet. Voit koskettaa ehdotettua vastaanottajaa tai jatkaa puhelinnumeron 
antamista.

3. Kosketa tekstikenttää aloittaaksesi viestin syötön.

Jos painat Takaisin-painiketta laatiessasi viestiä, viesti tallennetaan luonnoksena 
viestiluetteloosi. Palaa viestin laatimiseen koskettamalla viestiä.

4. Kun olet valmis, kosketa kohtaa . 

Huomaa: 
Vastaukset näkyvät ikkunassa. Kun katsot ja lähetät lisäviestejä, syntyy viestikeskustelu.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

1. Kosketa viestinäytöllä kohtaa .

2. Anna puhelinnumero Vastaanottaja-kenttään tai koske kohtaa  lisätäksesi puhelinnumero 
YHTEYSTIEDOT-luettelosta.

3. Kosketa tekstikenttää aloittaaksesi viestin syötön.

4. Koske kohtaa  > Lisää otsikko lisätäksesi viestiin otsikon.

5. Anna otsikko. 

Matkapuhelimesi on nyt Multimediaviesti-tilassa.

6. Koske kohtaa  ja valitse viestiin liitettävä mediatiedostotyyppi.

7. Kun olet valmis, kosketa kohtaa . 
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Viestin avaaminen ja siihen vastaaminen

1. Kosketa viestiluettelossa teksti- tai multimediaviestiä sen avaamiseksi.

2. Kosketa tekstiruutua aloittaaksesi viestisi laatimisen.

3. Koske kohtaa . 

Viestin asetusten mukautus

Koske viestilistassa kohtaa  > Asetukset mukauttaaksesi viestiasetuksia. Valitse seuraavista:

• Tekstiviestit käytössä: Määritä oletustekstiviestisovellus.

• Poista vanhat viestit: Valitse valintaruutu poistaaksesi vanhoja viestejä, kun raja täyttyy.

• Tekstiviestirajoitus: Aseta tekstiviesteille enimmäisrajoitus per keskustelu.

• Multimediaviestirajoitus: Aseta multimediaviesteille enimmäisrajoitus per keskustelu.

• Lähetä raportit SIM1/SIM2:lle: Valitse valintaruutu pyytääksesi lähetysraportin jokaisesta 
SIM-korteilta lähetetystä viestistä.

• Viestipohja: Mukauta viestipohjaa.

• Hallinnoi SIM1-kortin viestejä: Hallinnoi SIM1-kortin viestejä.

• Tekstiviestien voimassaoloaika SIM1/SIM2-kortille: Asettaa tekstiviestien voimassaoloajan 
SIM-korteille.

• Tekstiviestien allekirjoitus: Valitse valintaruutu, jos haluat sisällyttää jokaiseen SIM-korteilta 
lähettämääsi viestiin mukautetun allekirjoituksen.

• Muokkaa tekstiviestien allekirjoitusta: Muokkaa mukautettua allekirjoitustasi.

• Ryhmäviestit: Valitse valintaruutu käyttääksesi multimediaviestiä lähettääksesi yksittäisen 
viestin monelle vastaanottajalle.

• Lähetysraportit: Valitse valintaruutu pyytääksesi lähetysraportin jokaisesta lähetetystä 
viestistä.

• Lukuraportit: Valitse valintaruutu pyytääksesi lukuraportit jokaisesta lähettämästäsi viestistä.

• Nouda automaattisesti: Valitse valintaruutu noutaaksesi viestit automaattisesti.

• Verkkovierailun automaattinen nouto: Valitse valintaruutu noutaaksesi viestit automaattisesti 
verkkovierailun aikana.

• Multimediaviestien voimassaoloaika SIM1/SIM2-kortille: Asettaa multimediaviestien 
voimassaoloajan SIM-korteille.

• Ilmoitukset: Valitse valintaruutu näyttääksesi ilmoitus uudesta viestistä tilapalkissa.

• Ääni: Aseta uusien viestien soittoääni.

• Värinä: Valitse valintaruutu, niin laite värisee aina, kun saat uuden viestin.

• Aseta SIM1/SIM2-kortin tekstiviestikeskuksen numero: Aseta SIM-korttien 
tekstiviestikeskusten numerot.

• Ota käyttöön WAP PUSH -palvelu: Valitse valintaruutu, niin voit vastaan ottaa palveluviestejä.
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Bluetooth
Matkapuhelimessasi on Bluetooth, jonka avulla voit luoda langattomia yhteyksiä toisiin 
Bluetooth-laitteisiin tiedostojen jakamiseksi ystäviesi kanssa, hands-free-puhelua varten 
Bluetooth-kuulokkeilla tai jopa siirtää valokuvia puhelimelta tietokoneeseesi.

Jos käytät Bluetoothia, muista pysyä alle 10 metrin etäisyydellä muista Bluetooth-laitteistasi. 
Ota huomioon, että esteet, kuten seinät ja muut sähkölaitteet, voivat häiritä Bluetooth-yhteyttäsi.

Bluetoothin kytkeminen päälle

1. Koske kohtaa  > Asetukset ( ).

2. Koske Langattomat ja verkot -osiossa kohtaa Bluetooth ja liu’uta kytkin oikealle ( ) 
ottaaksesi toiminnon käyttöön.
Kun Bluetooth on päällä, Bluetooth-kuvake tulee näkyviin ilmoituspalkkiin.

Bluetooth-laiteparin muodostaminen ja yhdistäminen

Bluetoothin avulla voit tehdä seuraavaa:

• Käyttää Bluetooth-hands-free-laitetta.

• Käyttää mono- tai stereokuulokkeita, joissa on Bluetooth.

• Hallita, mitä Bluetooth-kuulokkeista tulee etänä.

Sinun on ennen Bluetoothin käyttöä muodostettava pariliitos matkapuhelimen ja toisen 
Bluetooth-laitteen välillä seuraavasti:

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

2. Matkapuhelin etsii sitten lähellä olevia Bluetooth-laitteita (tai kosketa kohtaa  > Päivitä).

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

4. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita, niin yhteys on valmis.

Huomaa:
Kun pariliitos on luotu, tähän Bluetooth-laitteeseen yhdistäminen uudelleen ei enää edellytä 
salasanan antoa.

Tiedostojen lähettäminen Bluetoothilla

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

Lähetä tiedostoja Bluetoothin kautta seuraavasti:

1. Kosketa lähetettävää tiedostoa.

2. Koske kohtaa  > Bluetooth ja valitse sitten liitetty laite.
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Bluetooth-laitteen liitoksen katkaiseminen

1. Koske kohtaa  > Asetukset ( ).

2. Koske Langattomat ja verkot -osiossa kohtaa Bluetooth.

3. Koske liitettyjen laitteiden kohdassa kohtaa  ja sitten UNOHDA, niin liitetty laite irrotetaan.

Valokuvaaminen ja videoiden nauhoittaminen
Puhelimen kamera on kameran ja videokameran yhdistelmä, jolla voit ottaa ja jakaa kuvia 
ja videoita.

Kameran käynnistäminen

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

• Koske kohtaa  aloitusnäytöllä. 

• Koske kohtaa  > Kamera ( ).

Paina Takaisin-painiketta tai Aloitus-näppäintä sulkeaksesi kameran.

Valokuvan ottaminen

1. Koske kohtaa  > Kamera ( ). 
Oletuksena se on Kamera-tilassa. Muutoin koske kohtaa  Kamera-tilaan vaihtamiseksi.

Huomaa: 

Vaihda etu- ja 13 MP-kameran välillä koskemalla kohtaa  tai .

2. Sommittele valokuva kaappausnäytössä.

• Kohdista tiettyyn alueeseen näytöllä koskettamalla näyttöä.

• Nipistä kohteen lähentämiseksi/loitontamiseksi.

• Koske kohtaa  muokataksesi kameran asetuksia.

3. Koske kohtaa  ottaaksesi kuvan.

Huomaa: 
Kun olet kamerasovelluksessa, voit myös painaa Äänenvoimakkuuden lisääminen- ja 
Äänenvoimakkuuden vähentäminen -painikkeita ottaaksesi kuvia.

Valokuvien katseleminen

Kun haluat katsella valokuviasi, tee jokin seuraavista:

• Kun olet kameranäkymässä, koske viimeisimmän otetun kuvan pikkukuvaa kohteen  
vieressä.
Huomaa: 

Pääset takaisin kameranäkymään painamalla Takaisin-painiketta tai pyyhkäisemällä vasemmalle, 
kunnes kuvanottonäyttö tulee taas näkyviin.

• Koske kohtaa  > Kuvat ( ) katsoaksesi kaikkia kuvia ja videoita.
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Valokuvien muokkaaminen ja jakaminen

Kuvia selatessasi voit käyttää seuraavia toimintoja:

• Muokkaa: Koske kohtaa  ja muokkaa kuviasi käytettävissä olevilla toiminnoilla.

• Jaa: Koske kohtaa  ja jaa kuvasi laitteessasi olevilla sovelluksilla.

• Poista: Koske kohtaa  sellaisten kuvien poistamiseksi, joita et enää tarvitse.

Videon kuvaaminen

1. Koske kohtaa  > Kamera ( ).

2. Koske kohtaa  ja valitse  vaihtaaksesi videotilaan.

Huomaa: 

Vaihda etu- ja 13 MP-kameran välillä koskemalla kohtaa  tai .

3. Koske kohtaa  aloittaaksesi nauhoituksen.

4. Nauhoittamisen aikana tee jokin seuraavista:

• Nipistä kohteen lähentämiseksi/loitontamiseksi.

• Pysäytä nauhoitus koskettamalla kohtaa . Jatka koskemalla kohtaa .

• Ota kuva koskettamalla näyttöä.

5. Koske kohtaa  tallennuksen lopettamiseksi.

Videoiden katselu

Kun olet tallentanut videon, koske viimeisimmän otetun videon pikkukuvaa kohteen  
vieressä. Toista video koskemalla kohtaa .

Panoraamakuvien ottaminen

1. Koske kohtaa  > Kamera ( ).

2. Koske kohtaa  ja valitse  vaihtaaksesi panoraamatilaan.

3. Koske kohtaa  aloittaaksesi kuvan ottamisen.

4. Päätä suunta. Siirrä sitten laitetta haluttuun suuntaan hitaasti (vasemmalle tai oikealle). 

5. Kun kuvausohje saavuttaa päätepisteen, kuvaus päättyy. Voit päättää kuvauksen 
manuaalisesti koskemalla kohtaa .
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Valokuvien käyttö

Kuvat-sovellus voi etsiä automaattisesti puhelimeesi tai muistikorttiin tallennettuja valokuvia ja 
videoita. Valitse albumi/kansio ja toista se diaesityksenä tai valitse kohteet muiden sovellusten 
kanssa jaettavaksi.

Valokuvien avaaminen

Koske kohtaa  > Kuvat ( ) avataksesi sovelluksen. Kuvat-sovellus luokittelee valokuvasi ja 
videosi tallennuspaikoittain ja tallentaa nämä tiedostot kansioihin. Katso kansiossa olevia kuvia 
tai videoita koskettamalla kansiota.

Kuvan katselu

1. Kosketa Kuvat-kohdassa kansiota, joka sisältää kuvat, joita haluat katsoa.

2. Katso kuvaa koko näytön suuruisena koskettamalla sitä. Kun katsot kuvaa koko näyttö 
-tilassa, sipaise kuvaa vasemmalle tai oikealle katsoaksesi edellistä tai seuraavaa kuvaa.

3. Lähennä kuvaa liikuttamalla kahta sormeasi kauemmas toisistaan siinä kuvan kohdassa, 
jota haluat lähentää. Zoom-tilassa pyyhkäise sormellasi ylös- tai alaspäin ja vasemmalle tai 
oikealle.

Vinkki: Kuvien katselu -sovellus tukee automaattista kuvan kääntötoimintoa. Kun käännät 
matkapuhelintasi, kuva säätää itsensä käännön mukaisesti.

Kuvan rajaus valokuvissa

1. Kun katselet kuvaa, kosketa kohtaa  > . 

2. Koske kohtaa Rajaa ja käytä rajaustyökalua kuvan rajattavan osan valitsemiseen.

• Siirrä rajattu osa vetämällä sitä rajaustyökalun sisäpuolelta.

• Muuta kuvan kokoa vetämällä rajaustyökalun reunaa.

3. Koske kohtaa  > Tallenna tallentaaksesi rajatun kuvan. 

• Hylkää muutokset painamalla Takaisin-painiketta ja sitten HYLKÄÄ.

Vinkki: Voit myös hylätä muutokset koskemalla kohtaa  > HYLKÄÄ.
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Lämpökameran käyttö

Huomaa:
Cat S60:n osoittamat lämpötilat ovat aina arvioita eikä niitä voida pitää tarkkoina mittaustuloksina.

Näkyvään lämpötilaan vaikuttavat monet tekijät, kuten erityisesti havaitun kohteen emissiivisyys sekä 
kohteen etäisyys laitteesta. Lämpötilaan voivat myös vaikuttaa aika, sääolosuhteet tai muut lähellä 
olevat kuumat tai kylmät kohteet, jotka saattavat heijastua varsinaiseen kohteeseen.

Lämpökameran avaaminen

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

• Koske kohtaa  aloitusnäytöllä. 

• Koske kohtaa  > MyFLIR ( ).

Paina Takaisin-painiketta tai Aloitus-näppäintä sulkeaksesi kameran.

Valokuvan ottaminen

1. Koske kohtaa  > MyFLIR ( ). 

Oletuksena se on Kuva-tilassa. Muutoin koske kohtaa  ja valitse  vaihtaaksesi kuvatilaan.

2. Sommittele valokuva kaappausnäytössä.

• Koske kohtaa  vaihtaaksesi väripalettia.

• Koske kohtaa  muokataksesi kameran asetuksia.

• Koske kohtaa  lisätäksesi kohdemittaritila.

• Koske kohtaa  kalibroidaksesi kuvan manuaalisesti.

3. Koske kohtaa  ottaaksesi kuvan.

Videon kuvaaminen

1. Koske kohtaa  > MyFLIR ( ).

2. Koske kohtaa  ja valitse  vaihtaaksesi videotilaan.

3. Koske kohtaa  aloittaaksesi nauhoituksen. Lopeta tallennus koskettamalla kohtaa .

Panoraamakuvien ottaminen

1. Koske kohtaa  > MyFLIR ( ).

2. Koske kohtaa  ja valitse  vaihtaaksesi panoraamatilaan.

3. Koske kohtaa  aloittaaksesi kuvan ottamisen.

4. Päätä suunta. Siirrä sitten laitetta haluttuun suuntaan hitaasti (vasemmalle tai oikealle). 

5. Kun kuvausohje saavuttaa päätepisteen, kuvaus päättyy. Voit päättää kuvauksen 
manuaalisesti koskemalla kohtaa .
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Time-lapse-videon luominen

1. Koske kohtaa  > MyFLIR ( ).

2. Koske kohtaa  ja valitse  vaihtaaksesi time-lapse-tilaan.

3. Koske kohtaa  avataksesi Time-lapse-asetusvalikko. Määritä sitten tarvittavat asetukset.

4. Koske kohtaa  aloittaaksesi nauhoituksen. Lopeta tallennus koskettamalla kohtaa .

Tallennettujen kuvien tai videoiden katselu 

Avaa viimeisin tallennettu kuva tai video koskemalla näytön oikeassa alakulmassa olevaa 
pikkukuvaa.

• Koske kohtaa  vaihtaaksesi Kirjasto-näkymään.

• Pyyhkäise vasemmalle/oikealle katsoaksesi edellistä/seuraavaa tiedostoa. 

• Toista video koskemalla kohtaa .

• Muokkaa kuvaa koskemalla kohtaa . Koske sitten kohtaa  vaihtaaksesi kohdemittaritilaa 
tai koske kohtaa  vaihtaaksesi väripalettia. Kun olet valmis, koske kohtaa  tallentaaksesi 
muutokset.

• Koske kohtaa  ja jaa valittu tiedosto laitteessasi olevalla sovelluksella.

• Koske kohtaa  poistaaksesi valitun tiedoston. Koske sitten kohtaa OK vahvistaaksesi 
poiston.

• Koske kohtaa  nähdäksesi yksityiskohtaiset tiedot tallennetusta tiedostosta, kuten 
päivämäärä, aika, väripaletti, lämpötila, emissiivisyys sekä sijainti.

• Koske kohtaa  käynnistääksesi FLIR-työkalut, joita voi käyttää kuvien katsomiseen ja 
muokkaamiseen. Jos sovellusta ei ole asennettu, Google Play -kauppa aukeaa ja käyttäjä 
voi ladata FLIR-työkalujen mobiilisovelluksen.

SÄÄTÖ 

Kamerassa on mekaaninen suljin, joka aktivoituu tietyin aikavälein ja mahdollistaa sen, 
että lämpökamera kalibroi tai päivittää kuvan.
Kun suljin aktivoituu, kuva jähmettyy hetkeksi. 
Sulkimen tarkoitus on mahdollistaa parempien kuvien ottaminen kameralla. S60 tekee 
säätötoimenpiteen automaattisesti tietyin väliajoin. Huomioi, että kun kohdemittari on päällä, 
säätö tapahtuu useammin.
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Musiikin kuuntelu
Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneelta mikro-SD-kortille tai puhelimen muistiin 
ja kuunnella musiikkia matkapuhelimellasi.

Musiikin kopioiminen mikro-SD-kortille

1. Liitä puhelin tietokoneeseesi USB-kaapelilla ja laita mikro-SD-kortti paikalleen.

2. Siirry tietokoneella USB-asemaan ja avaa se.

3. Luo kansio mikro-SD-kortin päähakemistoon (esim. Musiikki).

4. Kopioi musiikki tietokoneelta luomaasi kansioon.

5. Kun olet kopioinut musiikin, irrota matkapuhelin turvallisesti tietokoneen USB-asemasta 
tietokoneen käyttöjärjestelmän edellyttämällä tavalla.

Google Playn musiikkiosion avaaminen

Jos haluat näyttää mediakirjaston, koske kohtaa  > Google Play Music ( ) > koske 
musiikkikategorian valintaruutua näytön vasemmassa yläosassa  > Oma kirjasto. Se sisältää 
viisi välilehteä: SOITTOLISTAT, TYYLILAJIT, ARTISTIT, ALBUMIT ja KAPPALEET.

Musiikin toistaminen

1. Kosketa luokkaa musiikkikirjastonäytöllä.

2. Kosketa kappaletta, jonka haluat toistaa.

Vinkki: Musiikkia kuunnellessasi voit käyttää toista sovellusta painamalla Takaisin-painiketta. Musiikin 
toisto jatkuu. Palataksesi musiikin hallintaan, avaa ilmoituspaneeli ja kosketa sitten kappaletta.

Musiikin lisääminen soittolistaan

1. Kosketa luokkaa musiikkikirjastonäytöllä.

2. Koske kohtaa  sen kappaleen vieressä, jonka haluat lisätä soittolistaan. Koske sitten kohtaa 
Lisää soittolistaan valikossa.

3. Valitse soittolista tai koske kohtaa UUSI soittolista lisätäksesi kappaleen olemassa olevaan 
soittolistaan.

Soittolistan toistaminen

1. Koske kohtaa soittolistat musiikkikirjastonäytöllä.

2. Kosketa soittolistaa, jota haluat toistaa.

3. Kosketa kappaletta, jonka haluat toistaa.
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FM-radion kuuntelu

FM-radiolla voit kuunnella FM-radioasemia matkapuhelimellasi. Liitä kuulokkeesi puhelimesi 
audioliitäntään ennen sovelluksen avaamista.

Koske kohtaa  > FM-radio ( ) avataksesi sovelluksen.

FM-radion viritys

Huomaa:
Valitaksesi kaikki suosikkiasemasi sinun on varmistettava, että paikallinen aaltoalue on asetettu oikein. 
Vaihda aluetta koskemalla kohtaa  > Asetukset > Alueelliset taajuudet ja valitsemalla luettelosta 
oma alueesi. 

Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

• Valitse kuunneltava radioasema koskettamalla kohdetta  tai .

• Viritä taajuus manuaalisesti vierittämällä viritysnuppia radioaseman valitsemiseksi.

• Voit lisätä sen hetkisen radioaseman suosikkilistaan pitämällä pohjassa kohdetta  
(näytön alaosassa). Nykyinen radioasema tulee näkyviin suosikkilistan palkissa.

• Vaimenna FM-asema koskettamalla kohtaa .

• Voit skannata kaikki saatavilla olevat kanavat koskemalla kohtaa  > Skannaa > 
Kaikki asemat. Kun skannaus on valmis, koske kohtaa  > Kaikki kanavat.

• Sammuta radio koskemalla kohtaa  ja painamalla Takaisin-painiketta poistuaksesi 
sovelluksesta. 

FM-radio-ohjelman tallennus

Voit tallentaa radio-ohjelman seuraavalla tavalla:

• Aloita tallennus koskettamalla kohtaa  tai  > Aloita tallennus.

• Lopeta tallennus koskettamalla kohtaa  tai  > Lopeta tallennus. Tallennettu tiedosto 
tallennetaan automaattisesti.
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Google-palvelut
Sinun on kirjauduttava Google-tiliin käyttääksesi Gmail™-tiliäsi, Google™-kalenteria ja muita 
Google Apps™ -sovelluksia. Jos haluat ladata sovelluksia Play Storesta, sinua kehotetaan myös 
kirjautumaan Google-tiliisi.

Google-tilin luominen

Jos et luonut Google-tiliä alkuasetusten aikana, voit luoda sellaisen:

1. Koske kohtaa  > Asetukset ( ).

2. Koske kohtaa Tilit > Lisää tili.

3. Koske kohtaa Google luodaksesi Google-tilin ja noudata sitten näytöllä olevia ohjeita.

Gmailin käyttö

Kun teet puhelimesi alkuasetukset, saatat määrittää sen käyttämään olemassa olevaa Gmail-
tiliä tai voit luoda uuden tilin. Kun ensimmäisen kerran avaat Gmail-sovelluksen puhelimellasi, 
Saapuneet-kansiosi sisältää ne viestit, jotka ovat Gmail-tililläsi verkossakin.

Gmailin avaaminen

Koske kohtaa  > Gmail ( ). Saapuneet-kansio tulee näkyviin. Kaikki sähköpostit, jotka 
päätät pitää matkapuhelimessasi, menevät Saapuneet-kansioosi.

Tilien välillä vaihtaminen

Voit siirtyä toiseen sähköpostitiliin koskettamalla tilin valintaruutua näytön vasemmassa 
yläkulmassa. Kosketa sitten tiliä, jota haluat katsoa.

Sähköpostin luominen ja lähettäminen

1. Saapuneet-näytöllä kosketa kohtaa .

2. Anna vastaanottajan sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään. 

• Jos lähetät sähköpostin useille vastaanottajille, erota sähköpostiosoitteet pilkulla.
• Jos haluat lähettää kopion tai piilokopion muille vastaanottajille, kosketa kohtaa  

näyttääksesi lisää kopio/piilokopio -kentän.

3. Lisää sähköpostin aihe ja kirjoita viesti. 

Jos haluat liittää kuvan liitteeksi, koske kohtaa  valitaksesi kuvan, jonka haluat liittää.

4. Kun olet laatinut sähköpostiviestisi, kosketa kohtaa .
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Sähköpostin edelleenlähettäminen tai siihen vastaaminen

1. Kosketa Saapuneet-näytöllä sähköpostia, johon haluat vastata tai jonka haluat lähettää 
eteenpäin.

2. Koske kohtaa Vastaa ( ), Vastaa kaikille (  > Vastaa kaikille) tai Edelleenlähetys (  > 
Edelleenlähetys).

3. Tee jokin seuraavista:

• Jos valitset Vastaa tai Vastaa kaikkiin, kirjoita viestisi.

• Jos valitset Lähetä edelleen, lisää viestin vastaanottajat ja lisää teksti, jonka haluat 
sisällyttää edelleen lähetettävään viestiin.

4. Koske kohtaa .

Haku sähköposteista

1. Saapuneet-näytöllä kosketa kohtaa .

2. Anna hakusanat kenttään ja kosketa sitten kohtaa .

Gmail-asetusten mukautus

1. Kansiokategorianäytössä koske kohtaa  > Asetukset mukauttaaksesi viestiasetuksia.

2. Valitse Yleiset asetukset tai sähköpostitili.

3. Kosketa valintaa ja muuta tarvittavat asetukset.
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Google Maps™
Google Maps -karttojen avulla löydät nykyisen sijaintisi, voit katsoa reaaliaikaisia 
liikenneolosuhteita (riippuen saatavuudesta sijainnissasi) ja saada yksityiskohtaiset reittiohjeet 
eri kohteisiin satelliitti-, liikenne- tai muun tyyppisellä kartalla.

Sijainnin käyttöönotto

Ennen kuin avaat kartan paikallistaaksesi sijaintisi tai hakeaksesi kiinnostavia kohteita, sinun on 
otettava käyttöön Sijainti ja asetettava Sijaintitila.

1. Koske kohtaa  > Asetukset ( ).

2. Koske kohtaa Sijainti.

3. Liu’uta Sijainti-kytkin oikealle ( ) ottaaksesi toiminnon käyttöön.

4. Koske kohtaa Tila ja valitse soveltuva vaihtoehto.

Huomaa: 
Navigointiominaisuuden käyttämiseksi Tila-toiminto on asetettava korkeaan tarkkuuteen.

Karttojen avaaminen

Koske kohtaa  > Kartat ( ) avataksesi sovelluksen.

Kiinnostavien kohteiden etsiminen

1. Kun kartta on auki, voit hakea paikkaa näytön yläosassa olevan hakukentän avulla ja koske 
sitten kohtaa .
Huomaa: 

Voit myös valita asetuksen ehdotusluettelosta.

2. Hakutulokset näytetään sitten näytöllä. Koske merkkiä ( ) ja se näyttää paikan nimen.

3. Koske kohtaa  näyttääksesi sen hetkisen sijaintisi kartalla.

Reittiohjeiden hankkiminen

1. Karttaa katsoessasi kosketa kohtaa .

2. Kosketa auton, julkisen kulkuneuvon tai kävelyohjeiden kuvaketta.

3. Sovellus näyttää automaattisesti lyhyimmän välimatkan sen hetkisestä sijainnistasi 
kohdesijaintiin. 

Huomaa: 
Jos haluat lisätä sijaintisi ja/tai kohdesijainnin manuaalisesti, koske kohtaa Sijaintini tai kohdesijaintia 
ja anna tarvittavat tiedot. 

4. Koske kohtaa . 

Huomaa: 
Koske kohtaa  vaihtaaksesi nykyistä sijaintia tai kohdesijaintia, jakaaksesi reittitiedot, nähdäksesi 
tietoja liikenteestä ja/tai satelliittikuvan kartasta ja määrittääksesi reittiasetuksia.



Cat® S60 -älypuhelimen käyttöopas 29

Google Play -kaupan käyttö
Play-kauppa tarjoaa suoran pääsyn sovelluksiin ja peleihin, jotka voit ladata ja asentaa 
puhelimeesi.

Google Play -kaupan avaaminen

1. Koske kohtaa  > Play-kauppa ( ).

2. Kun avaat Play-kaupan ensimmäistä kertaa, yleiskatsaussivu tulee näkyviin. Koske kohtaa 
ALOITA jatkaaksesi.

Sovellusten etsiminen

Voit etsiä sovelluksia useilla eri tavoilla Play-kaupan aloitussivulla, esimerkiksi:

• Sovellusluettelo luokittain: Kosketa haluttua luokkaa ja vieritä alas katsoaksesi lisää.

• Haku-toiminto: Anna hakusanat kenttään ja kosketa sitten kohtaa .

Näet asennetut sovellukset koskemalla kohtaa  > Omat sovellukseni ja pelini.

Sovelluksen asentaminen

Huomaa:
Jos haluat asentaa sovelluksen, joka ei ole Google Play -kaupasta, kosketa kohtaa Asetukset ( ) > 
Turvallisuus ja liu’uta Tuntemattomat lähteet -kytkin oikealle ( ).

1. Koske kohtaa  > Play-kauppa ( ).

2. Kosketa luokkaa ja kosketa sitten kohdetta, jonka haluat ladata.

Täällä voit lukea lisää sovelluksesta, kuten kokonaisarvioinnin ja käyttäjäkommentit. 
Jos vierität alas Kehittäjä-osioon, voit katsoa saman kehittäjän muita sovelluksia, tai linkkiä 
kehittäjän verkkosivulle.

3. Asenna kohde koskemalla kohtaa ASENNA, jolloin näyttöön ilmestyvät pyydetyt luvat. Koske 
sitten kohtaa HYVÄKSY.

Huomaa:
Voit tarkistaa latauksen edistymisen avaamalla ilmoituspaneelin. Asennusaika riippuu sovelluksen 
koosta ja datayhteytesi nopeudesta. 

Sovelluksen asennuksen poisto

1. Koske Play-kaupan aloitusnäytöllä kohtaa  > Omat sovellukseni ja pelini.

2. Kosketa sovellusta, jonka haluat poistaa ja kosketa sitten kohtaa POISTA ASENNUS.

3. Koske kohtaa OK pyydettäessä poistaaksesi sovelluksen matkapuhelimestasi.

Huomaa:
Sovelluksia voi myös hallinnoida koskemalla kohtaa Asetukset ( ) > Sovellukset ja asennus voidaan 
poistaa suoraan siirtämällä sovellus jatkuvalla kosketuksella Poista asennus -kohtaan näytön yläosassa.
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Synkronointitiedot
Jotkin matkapuhelimesi sovellukset (esim. Gmail) antavat sinulle pääsyn samoihin 
henkilötietoihin, joita voit lisätä, katsoa ja muokata tietokoneellasi. Jos lisäät, muutat 
tai poistat tietojasi jossain näistä sovelluksista verkossa, päivitetyt tiedot näkyvät myös 
matkapuhelimessasi.

Tämä on mahdollista radioteitse tapahtuvalla tietojen synkronoinnilla. Prosessi tapahtuu 
taustalla, eikä se häiritse matkapuhelimesi käyttöä. Kun puhelimesi synkronoi, tietojen 
synkronointikuvake näkyy ilmoituspalkissa.

Tilien hallinta
Voit synkronoida yhteystietoja, sähköpostin ja muita matkapuhelimesi tietoja useiden Google- 
tai muiden tilien kanssa riippuen matkapuhelimeesi asennetuista sovelluksista.

Voit aloittaa esimerkiksi lisäämällä henkilökohtaisen Google-tilisi, jolloin henkilökohtainen 
sähköpostisi, yhteystiedot ja kalenteri ovat aina saatavilla. Voit sitten lisätä työtilisi, jolloin myös 
työhön liittyvät sähköpostit, yhteystiedot ja kalenterimerkinnät ovat kätevästi saatavilla.

Tilin lisääminen

1. Koske kohtaa  > Asetukset ( ).

2. Koske kohtaa Tilit > Lisää tili. Näyttö näyttää nykyiset synkronointiasetuksesi ja luettelon 
nykyisistä tileistäsi.

Huomaa: 
Joissakin tapauksissa sinun on mahdollisesti kysyttävä tilin tiedot verkko-operaattorin tukipalvelusta. 
Sinun on esimerkiksi tiedettävä tilisi verkkotunnus tai palvelimen osoite.

3. Lisää koskettamalla tilityyppiä.

4. Noudata näytöllä olevia ohjeita antaaksesi tilisi vaaditut ja valinnaiset tiedot. Useimmat tilit 
vaativat käyttäjätunnuksen ja salasanan, mutta tiedot riippuvat tilin tyypistä ja määrityksistä 
palvelussa, johon olet liittymässä.

5. Määritä tili. Tilin tyypistä riippuen sinua saatetaan pyytää määrittämään, minkä tyyppisiä 
tietoja haluat synkronoida matkapuhelimeen, antamaan tilille nimi ja muita tietoja. Kun olet 
valmis, tili lisätään luetteloon Tilit-asetusnäytöllä.

Tilin poistaminen
Voit poistaa tilin ja kaikki siihen liittyvät tiedot matkapuhelimestasi, mukaan lukien sähköposti, 
yhteydet, asetukset, jne. Et voi kuitenkaan poistaa joitakin tilejä, kuten ensimmäistä tiliä, johon 
kirjauduit matkapuhelimella. Jos yrität poistaa tiettyjä tilejä, ota huomioon, että kaikki siihen 
liittyvät henkilötiedot poistetaan.

1. Koske Tilit-asetusnäytöllä tilityyppiä.

2. Kosketa poistettavaa tiliä.

3. Koske kohtaa  > Poista tili.

4. Koske kohtaa POISTA TILI vahvistaaksesi, että haluat poistaa tilin.
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Tilisi synkronoinnin mukauttaminen
Voit määrittää taustatietojen käyttö- ja synkronointivaihtoehdot puhelimesi kaikille sovelluksille. 
Voit myös määrittää kullekin tilille, minkälaisia tietoja synkronoit. Jotkin sovellukset, kuten 
Yhteystiedot ja Gmail, voivat synkronoida tietoja useista sovelluksista. Toiset sovellukset, kuten 
Kalenteri, synkronoivat tietoja vain puhelimella ensimmäiseksi kirjautuneesta Google-tililtäsi, 
tai ko. sovellukseen erityisesti liittyvältä tililtä. Joillakin tileillä synkronointi on kaksisuuntainen; 
matkapuhelimessa tietoihin tekemäsi muutokset tehdään ko. tietojen kopioon verkossa. Jotkut 
tilit tukevat vain yksisuuntaista synkronointia; tiedot matkapuhelimessasi ovat Vain luku -tyyppiä.

Tilin synkronointiasetusten muuttaminen

1. Koske Tilit-asetusnäytöllä tilityyppiä. 

2. Kosketa tiliä, jonka synkronointiasetuksia haluat muuttaa. Tiedot ja synkronointi -näyttö 
avautuu näyttäen luettelon tietotyypeistä, jotka tili voi synkronoida.

3. Ota käyttöön synkronointi niille kohteille, jotka haluat pitää synkronoituna, liu’uttamalla niitä 
vastaava datakytkin oikealle ( ). Voit poistaa automaattisen tietojen synkronoinnin käytöstä 
liu’uttamalla vastaavan datakytkimen vasemmalle ( ).

Muiden sovellusten käyttö

Kalenterin käyttö
Käytä kalenteria tapahtumien, kokousten ja tapaamisten luomiseen ja hallintaan. 
Synkronointiasetuksista riippuen matkapuhelimesi kalenteri pysyy synkronoituna 
verkkokalenterisi kanssa.

Kalenterin avaaminen

Koske kohtaa  > Kalenteri ( ) avataksesi sovelluksen. Koske kohtaa  tuodaksesi näyttöön 
eri katselu- ja asetusvaihtoehdot.

Tapahtuman luominen

1.  Koske missä tahansa kalenterinäkymässä kohtaa  > Tapahtuma aloittaaksesi 
tapahtuman luominen.

2. Anna tapahtumalle nimi, sijainti tai yhteyshenkilöt.

• Jos tapahtumalla on alkamis- ja loppumisaika, koske alkamis- ja loppumispäivämäärää 
ja -aikaa valitaksesi oikeat päivämäärät ja tapahtuman kesto.

• Jos kyseessä on erikoistapahtuma, kuten syntymäpäivä tai koko päivän tapahtuma, 
liu’uta Koko päivä -kytkin oikealle ( ) ottaaksesi toiminnon käyttöön.

3. Valitse asianomainen aikavyöhyke.

4. Määritä tapahtuman toistuvuus.

5. Aseta tapahtumamuistutuksen aika, kutsu ihmisiä, aseta väri ja lisää muistiinpanoja 
tai liitteitä.

6. Kun kaikki asetukset ovat valmiit, kosketa kohtaa TALLENNA.
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Tapahtumamuistutuksen asettaminen

1.  Kosketa missä tahansa kalenterinäytössä tapahtumaa katsoaksesi sen tiedot tai tapahtuman 
yhteenvedon.

2. Koske kohtaa , niin voit muokata tapahtumaa.

3. Kosketa muistutusosiota ( ), niin voit asettaa ajan, jolloin saat muistutuksen tapahtumasta. 
Kun tämä aika tulee, saat ilmoituksen tapahtumasta.

Huomaa:  
Koske kohtaa Ei ilmoitusta poistaaksesi kyseisen tapahtuman muistutuksen.

4. Koske kohtaa TALLENNA tallentaaksesi muokkaukset.

Hälytyksen käyttö

Voit asettaa uuden hälytyksen tai muokata olemassa olevaa hälytystä.

Hälytyksen avaaminen

Koske kohtaa  > Kello ( ) >  käyttääksesi matkapuhelimen herätyskelloa. Näet luettelon 
nykyisistä hälytystiedoista.

Hälytyksen lisääminen

1. Koske hälytysluettelonäytöllä kohtaa  lisätäksesi hälytyksen.

2. Aseta hälytys tekemällä seuraava:

• Aseta tunnit ja minuutit navigoimalla valitsimessa ja kosketa sitten kohtaa OK.

• Aseta toistotila valitsemalla Toista-valintaruutu. Kosketa yhtä tai useampaa vaihtoehtoa.

• Aseta soittoääni koskettamalla kohtaa . Kosketa asetusta ja sitten OK.

• Jos haluat hälytyksen värisevän, valitse Värinä-valintaruutu.

• Lisää hälytysotsikko koskettamalla kohtaa Otsikko. Anna otsikko ja kosketa kohtaa OK.

Huomaa:
Hälytys aktivoidaan oletuksena automaattisesti.

Laskin

S60:ssa on laskin, jossa on tavallinen ja edistynyt tila.

Laskimen avaaminen

Koske kohtaa  > Laskin ( ) avataksesi sovelluksen. 

Käännä puhelin vaaka-asentoon, niin pääset käyttämään edistynyttä laskintilaa. Varmista, että 
automaattinen kääntö on käytössä (katso: Näytön asettaminen).
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Matkapuhelimen hallinta
Määritä matkapuhelimesi koskettamalla kohtaa  > Asetukset ( ).

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 käytetään automaattisesti verkon 
tarjoamaa aikaa.

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Päivämäärä ja aika.

2. Liu’uta Automaattinen päivämäärä ja aika -kytkin vasemmalle ( ) poistaaksesi toiminnon 
käytöstä.

3. Liu’uta Automaattinen aikavyöhyke -kytkin vasemmalle ( ) poistaaksesi toiminnon käytöstä.

4. Koske kohtaa Aseta päivämäärä. Koske päivämääränasetusnäytöllä haluttua päivämäärää 
ja koske kohtaa OK, kun määritys on valmis.

5. Koske kohtaa Aseta aika. Kosketa ajanasetusnäytöllä haluttua kenttää ja aseta sitten aika 
vierittämällä aikoja ylös tai alas. Koske kohtaa OK, kun määritys on suoritettu.

6. Koske kohtaa Valitse aikavyöhyke ja valitse sitten haluttu aikavyöhyke luettelosta. Katso lisää 
aikavyöhykkeitä vierittämällä luetteloa.

7. Ota käyttöön tai poista käytöstä Käytä 24-tuntista kelloa -toiminto vaihtaaksesi 24 tunnin ja 
12 tunnin kellon välillä.

Näytön asettaminen

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Koske asetusnäytöllä Näyttö > Kirkkaus.

2.  Voit tummentaa näyttöä vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai lisätä kirkkautta vetämällä 
liukusäädintä oikealle.

3. Kun nostat sormesi pois liukusäätimeltä, asetus tallennetaan automaattisesti.

Huomaa:
Liu’uta Sopeutuva kirkkaus -kytkin oikealle ( ) ottaaksesi käyttöön laitteen näytön automaattisen 
kirkkauden säädön ympäröivän valon mukaan.

Näytön automaattinen kääntö

Kosketa kohtaa Kun laitetta käännetään ja vaihda asetus kohtaan Käännä näytöllä oleva sisältö 
ottaaksesi käyttöön toiminnon, joka kääntää näytön kokonaan vaakatasoon, kun käännät 
puhelimen vaakatasoon.

Ajan, joka kuluu ennen näytön sammumista, säätö

Jos matkapuhelimesi on käyttämättömänä jonkin aikaa, sen näyttö sammuu akkuvirran 
säästämiseksi. Valitse pitempi tai lyhyempi joutoaika suorittamalla seuraava:

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Näyttö > Lepo.

2. Valitse näytön valaisun kesto.
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Puhelimen soittoäänen asetus

Äänettömän tilan laittaminen päälle

1. Pidä pohjassa Virta-painiketta.

2. Koske kohtaa  ottaaksesi käyttöön äänettömän tilan. Tällöin kaikki äänet vaiennetaan 
mediaa ja hälytyksiä lukuun ottamatta.

Soittoäänen voimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänen voimakkuutta aloitusnäytöllä tai millä tahansa sovellusnäytöllä 
(paitsi puhelun aikana tai toistaessasi musiikkia tai videoita). Säädä soittoäänen voimakkuus 
haluamallesi tasolle painamalla Äänenvoimakkuuden lisäys-/vähennys-näppäimiä. Voit säätää 
soittoäänen voimakkuutta myös asetusnäytöllä.

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Äänet ja ilmoitukset.

2. Vedä kohdassa Soiton äänenvoimakkuus liukukytkintä säätääksesi äänentasoa.

Puhelimen soittoäänen vaihtaminen

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Äänet ja ilmoitukset.

2. Koske kohtaa Puhelimen soittoääni.

3. Kosketa soittoääntä, jota haluat käyttää. Soittoääni soitetaan valittaessa.

4. Koske kohtaa OK. 

Puhelimen asetus niin, että se värisee saapuvista puheluista

Koske asetusnäytöllä kohtaa Äänet ja ilmoitukset ja liu’uta Myös värinä puheluille -kytkin 
oikealle ( ) ottaaksesi käyttöön värinän saapuville puheluille.

Huomaa:
Voit ottaa tämän myös käyttöön Äänenvoimakkuuden vähentäminen -painikkeen avulla.

Ohjelmoitavan näppäimen määritys

Voit antaa ohjelmoitavalle näppäimelle monia toimintoja, jotka tehdään, kun sitä painetaan. 
Katso sivu 1.

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Ohjelmoitava näppäin.

2. Valitse näppäimen painamistapa. Valitse sitten luettelosta toiminto, jonka Ohjelmoitava 
näppäin tekee.

3. Koske kohtaa OK.



Cat® S60 -älypuhelimen käyttöopas 35

Käyttöoppaiden ja vaihtoehtojen käyttö

Käytä tätä vaihtoehtoa, jos haluat nähdä ohjevideon siitä, miten laitettasi käytetään, määrittämään 
Valikko-näppäimen herättämään näytön tai ottamaan varoitusanimaation käyttöön.

1. Koske asetusnäytössä kohtaa Käyttöoppaat ja vaihtoehdot.

2. Koske kohtaa S60-esittely ja valitse haluamasi aihe nähdäksesi sen visuaalisen oppaan.

3. Aseta hälytys näin:

• Liu’uta Vesitiivis-kytkin oikealle ( ) ottaaksesi toiminnon käyttöön. Kun toiminto on 
käytössä, vesitiiviyden varoitusanimaatio tulee näyttöön joka kerta, kun kansi avataan.

• Liu’uta Vesianturi-kytkin oikealle ( ) ottaaksesi toiminnon käyttöön. Kun toiminto on 
käytössä, varoitusviesti tulee näytölle, kun laite on liian syvällä. Katso 5 m -kytkin sivulla 1.

4. Jos haluat herättää näytön painamalla kahdesti Valikko-näppäintä, liu’uta Aloitusavain-kytkin 
oikealle ( ).

Puhelinpalvelujen asetus

Dataverkkovierailun käynnistäminen

1. Koske asetusnäytöllä kohtaa Lisää > Mobiiliverkot ja valitse se SIM-kortti, 
jolle haluat käyttöön verkkovierailuominaisuuden.

2. Liu’uta Dataverkkovierailu-kytkin oikealle ( ) ottaaksesi käyttöön 
dataverkkovierailuominaisuuden.

Huomaa:
Datapalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia. 
Pyydä verkkopalvelujesi toimittajalta tiedot dataverkkovierailumaksuista.

Datapalvelun poistaminen käytöstä

Koske asetusnäytöllä kohtaa Datan käyttö ja liu’uta Mobiiliverkko-kytkin vasemmalle ( ) 
poistaaksesi datapalvelutoiminnon käytöstä.

Matkapuhelimen suojaus

SIM-kortin PIN-koodin käyttöönotto

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Turvallisuus > Aseta SIM-kortin lukitus.

2. Valitse SIM-kortti, jolla haluat ottaa PIN-lukituksen käyttöön. 

3. Liu’uta Lukitse SIM-kortti -kytkin oikealle ( ) ottaaksesi toiminnon käyttöön.

4. Syötä SIM-kortin PIN-koodi ja kosketa sitten kohtaa OK.

Voit vaihtaa SIM-kortin PIN-koodia milloin tahansa koskettamalla kohtaa Vaihda SIM-kortin PIN.

Huomaa:
Voit soittaa hätänumeroihin koska tahansa matkapuhelimellasi.
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Matkapuhelimesi suojaaminen näyttölukolla

Pidä tietosi paremmin suojattuna lukitsemalla näyttö ja/tai vaadi näytön avauskaava joka kerta 
käynnistettäessä puhelimesi tai herätettäessä puhelimesi lepotilasta.

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Turvallisuus > Näyttölukko.

2. Valitse yksi vaihtoehdoista.

• Pyyhkäisy: Vapauta puhelimen lukitus pyyhkäisemällä lukkokuvaketta.

• Kaava: Vapauta puhelimen lukitus antamalla oikea vapautuskaava.

• PIN: Syötä PIN-koodi puhelimen lukituksen vapauttamiseksi.

• Salasana: Syötä salasana puhelimen lukituksen vapauttamiseksi.

3. Suorita asetukset loppuun noudattamalla valitsemasi menetelmän näytöllä näkyviä ohjeita.

NFC-käyttö

NFC mahdollistaa datavaihdon kahden NFC-sallitun laitteen välillä, kun laitteet koskettavat 
toisiaan tai ovat enintään muutaman senttimetrin päässä toisistaan.

NFC-toiminnon aktivointi

1. Koske asetusnäytöllä kohtaa Lisää. 

2. Liu’uta NFC-kytkin oikealle ( ) ottaaksesi toiminnon käyttöön. 

Android Beam -toiminto käynnistyy myös automaattisesti.

Sisällön lähettäminen NFC:n kautta

1. Ota käyttöön NFC- ja Android Beam -toiminnot.

2. Avaa jaettava sisältö. Voit jakaa verkkosivuston sisältöä, YouTube-
videoita, yhteystietoja ja paljon muuta.

3. Aseta laitteiden takaosat vastakkain ja kosketa näyttöäsi. Sovellus määrittää, mitä lähetetään.

THERMAL IMAGING

5m WATERPROOF

5 m

2 m

5 m
2 m
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Hätäavaimen käyttö
Huomaa:
Hätäavain on asetettava, jotta se toimii kunnolla.

Pääset käyttämään hätäavainta avaamalla hätäavaimen kannen ja painamalla 
hätäavainpainiketta alla olevien kuvien mukaisesti 1,5 sekunnin ajan.

SOS

            

Oletuksena hätäavain antaa sinun lähettää ennalta määritellyn mukautetun tekstiviestin, 
jossa on sen hetkinen sijaintisi, korkeintaan kolmelle ennalta määritetylle yhteyshenkilölle 
Sijaintihälytys-sovelluksen, joka on asennettu laitteeseen, kautta. Ennen kuin painiketta 
voidaan käyttää viestien lähettämiseen, sinun on kuitenkin määritettävä mukautetun viestin 
sisältö ja sen vastaanottajat.

Sovelluksen jakama sijainti on mobiililaitteesi määrittämä ja se lähettää viestit vain 
määrittelemillesi vastaanottajille. Sijaintitietojen tarkkuus ja mahdollisuutesi lähettää 
tekstiviestejä sijaintihälytyksen avulla vaihtelevat verkko-olosuhteiden mukaan, joten alueilla, 
joilla ei ole mobiiliverkkoa käytössä, ei voida käyttää tätä ominaisuutta. Sinun on myös otettava 
käyttöön Sijainti-ominaisuus (Asetukset > Sijainti) ja varmistettava, että Sijaintihälytys-
valintaruutu on valittuna (Asetukset > hätäavain).

Turvallisuussyistä laitteesi on oltava avattuna, jotta tämä toiminto toimii. Jos haluat käyttää 
tätä ominaisuutta vaarallisella alueella, suositus on, että asetat pitkän näytön lepoajan, jotta 
laitteesi pysyy auki pidempään (Asetukset > Näyttö > Lepo) tai voit väliaikaisesti poistaa 
näytön lukituksen (Asetukset > Turvallisuus > Näyttölukko).

Sijaintihälytyksen avaaminen

Avaa sovellus tekemällä jokin seuraavista:

• Paina hätäavainta 1,5 sekunnin ajan. 

• Koske kohtaa  > Sijaintihälytys ( ).

Asetusten määrittäminen

1. Koske kohtaa  > Sijaintihälytys ( ).

2. Kun avaat Sijaintihälytyksen, vastuuvapauslausekesivu tulee näkyviin. Koske kohtaa OK 
jatkaaksesi.

3. Koske ASETUKSET-painiketta määrittääksesi asetukset, ja sitten:

• Koske Viestin sisältö -kenttää, muokkaa viestiksi se, jonka haluat vastaanottajien saavan 
Muokkaa viestiä-ponnahdusikkunassa ja koske kohtaa OK.

• Koske kohtaa LISÄÄ UUSI YHTEYSTIETO rekisteröidäksesi uusi yhteystieto. Anna nimi ja 
puhelinnumero. Koske sitten kohtaa OK. Uusi yhteystieto näkyy Hätätilanneyhteystietojen 
luettelossa.

Vinkki: Koske kohtaa LISÄÄ OLEMASSA OLEVA YHTEYSTIETO lisätäksesi yhteystiedon, joka 
on jo tallennettu laitteellesi vastaanottajaksi.

Huomaa:
Voit lisätä korkeintaan kolme yhteystietoa.

• Palaa edelliseen näyttöön koskemalla kohtaa  tai painamalla Takaisin-painiketta.
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4. Koske kohtaa TURVA-AJASTIN aktivoidaksesi sijaintihälytystoiminnon ja lähettääksesi 
hälytysviestin tietyn ennalta-asetetun ajan kuluttua. Aseta ajastin ja koske kohtaa ASETA.

Huomaa:
Kun toiminto on aktivoitu, hälytysviesti lähetetään nimeämillesi vastaanottajille, kun ajastimen aika 
on kulunut loppuun, ellet paina pysäytyspainiketta.

5. Koske kohtaa LÄHETÄ SIJAINTIHÄLYTYS NYT lähettääksesi hätäyhteystiedoillesi viestin heti.

Sovellusten hallinta

Asennetun sovelluksen katsominen

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Sovellukset.

2. Tee sovellukset luettelossa jokin seuraavista:

• Koske kohtaa  määrittääksesi sovellusten asetukset.

• Koske kohtaa  > Näytä järjestelmä näyttääksesi järjestelmän sovellukset.

• Koske kohtaa  > Nollaa sovellusten asetukset > NOLLAA SOVELLUKSET nollataksesi 
sovellusten asetukset niiden oletusasetuksiin.

• Kosketa suoraan sovellusta katsoaksesi sen tiedot.

Asennetun sovelluksen poistaminen

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Sovellukset.

2. Koske sovellusta ja sitten kohtaa POISTA ASENNUS > OK poistaaksesi sovelluksen 
matkapuhelimestasi.

Huomaa:

Esiasennettuja sovelluksia ei voida poistaa.
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Matkapuhelimen nollaus

Asetuksieni varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida matkapuhelimesi asetukset Google-palvelimiin Google-tililläsi. 
Jos vaihdat matkapuhelintasi, varmuuskopioimasi asetukset tallennetaan uuteen 
matkapuhelimeesi kirjautuessasi ensimmäistä kertaa Google-tiliisi.

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Varmuuskopiointi ja nollaus.

2. Liu’uta Varmuuskopioi tietoni -kytkin oikealle ( ) ottaaksesi toiminnon käyttöön.

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 palauttaminen ei poista ladattuja 
järjestelmäohjelmiston päivityksiä tai tiedostoja mikro-SD-kortilta, kuten musiikkia ja kuvia.

1. Kosketa asetusnäytöllä kohtaa Varmuuskopiointi ja nollaus > Tehdastietonollaus.

2. Koske pyydettäessä kohtaa NOLLAA PUHELIN ja koske sitten kohtaa POISTA KAIKKI. 

Matkapuhelin nollaa asetukset alkuperäisiksi tehdasasetuksiksi ja käynnistyy uudelleen.

Laitteesi laitteiston nollaaminen

Tässä laitteessa on sisäinen akku ja sen vuoksi laitteistoa ei voida nollata poistamalla akku. 
Jos sinun on nollattava laitteisto, suorita alla luetellut vaiheet. Huomaa, että tämä toiminto voi 
olla tarpeen, jos laitteesi ei lataudu, vaikka se on liitetty verkkovirtalaturiin ja seinäpistorasiaan.

Laite voidaan nollata kahdella tavalla:

• Vedä korttikannen lukkoa taakse, kunnes pääset käsiksi nollausaukkoon. Paina sitten 
paperiliittimen pää nollausaukkoon, jolloin laite nollautuu. Kun laite on nollattu, käynnistä 
puhelin tavalliseen tapaan.

Nollausaukko reset

• Paina Äänenvoimakkuuden lisääminen- ja Virta-painikkeita, kunnes laite sammuu. 
Kun laite on nollattu, se käynnistyy uudelleen automaattisesti.
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E-etiketin katselu

Katso matkapuhelimesi määräysten mukaiset tiedot seuraavasti:

1. Kosketa aloitusnäytöllä kohtaa  > Asetukset ( ).

2. Koske asetusnäytöllä kohtaa Tietoja puhelimesta > Tietoja säädöksistä.
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Liite

Varoitukset ja varotoimet
Tämä osa sisältää tärkeitä tietoja laitteesi 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 
asianmukaisesti paikalleen ja lukittu, 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 sydämentahdistimen välillä, jotta laite ei aiheuta mahdollisia häiriöitä sydämentahdistimeen. 
Jos käytät sydämentahdistinta, käytä laitetta tahdistimeen 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, joilla suoritetaan räjäytystöitä. Varmista ennen laitteen 
käyttöä, ettet ole mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, jotka on usein, mutta ei aina, 
merkitty selvästi. Tällaisia 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.

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, kun purkautuu suurella voimalla.

Älä käytä laitetta lentokoneessa. Sammuta laite ennen lentokoneeseen menoa. Langattomien 
laitteiden käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan ja häiritä langatonta 
puhelinverkkoa. Se voi olla myös lainvastaista.
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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 1,0 cm etäisyydellä vartalosta. 
Varmista, etteivät laitteen tarvikkeet, kuten laitteen kuori ja kotelo, ole metallisia. Pidä laite 
1,0 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 välillä -10–45 °C, kun käytät laitetta akkuvoimalla.

Kuulovaurioiden estäminen
Kuulokkeen käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi vaurioittaa kuuloasi. Vähennä 
kuulovaurioiden vaaraa laskemalla kuulokkeen äänenvoimakkuus turvalliselle ja miellyttävälle 
tasolle.

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 tai 
sen tarvikkeisiin.

Lisävarusteet

Käytä vain valmistajan tässä laitemallissa käytettäväksi hyväksymiä akkuja, latureita ja 
tarvikkeita. Muun tyyppisen akun, laturin tai tarvikkeen käyttö voi mitätöidä laitteen takuun, 
ja 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.

Käytä laturin teknisissä tiedoissa määritettyä verkkovirtaa. Väärä jännite saattaa aiheuttaa 
tulipalon tai laturin vaurioitumisen.

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 akku muuttaa muotoaan tai väriään tai kuumenee poikkeavasti latauksen aikana, lopeta 
laitteen käyttö välittömästi. Muuten saatat 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.



43Cat® S60 -älypuhelimen käyttöopas

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 pudottamista. Jos laite putoaa (erityisesti kovalle pinnalle) ja epäilet vauriota, 
vie laite viralliseen huoltokeskukseen tarkastettavaksi.

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaran.

Hävitä käytetyt laitteet asianmukaisesti paikallisten määräysten mukaisesti.

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

Laturin ulostulo DC 5 V, 1 A.

HUOMAUTUS – RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AKKUUN. 
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Puhdistus ja huolto

Laturi ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana. Suojaa laturi vedeltä tai höyryiltä. Älä koske märin 
käsin laturiin. Muutoin seurauksena voi olla oikosulku, laitehäiriö ja sähköisku käyttäjälle.

Älä laita laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne voivat vaurioitua törmäyksen vuoksi. Muutoin se 
voi aiheuttaa akkunesteen vuotamista, laitehäiriön, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.

Älä aseta laitteen lähelle magneettisia tallennusvälineitä, kuten magneettinauhalla varustettuja 
kortteja ja tietokonelevykkeitä. Säteily laitteesta voi poistaa niihin tallennetut tiedot.

Älä jätä laitetta ja laturia paikkoihin, joissa ne altistuvat erittäin korkealle tai alhaiselle 
lämpötilalle. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai johtaa tulipaloon tai räjähdykseen. Alle 0 °C:n 
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. Laitteen voi puhdistaa 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.
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Kuulokojeyhteensopivuus (HAC)

Langattomia laitteita koskevat määräykset
Tämä puhelin on testattu ja luokiteltu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joillakin 
käyttämillään langattomilla tekniikoilla. Tässä puhelimessa saattaa kuitenkin olla käytössä 
joitakin uudempia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä testattu käytettäväksi kuulolaitteiden 
kanssa. On tärkeää kokeilla tämän puhelimen eri ominaisuuksia perusteellisesti ja eri 
paikoissa käyttäen kuulokojettasi tai sisäkorvaistutettasi tarkistamaan, kuuletko häiriöääniä. 
Kysy lisätietoa kuulokojeen yhteensopivuudesta palveluntoimittajaltasi tai tämän puhelimen 
valmistajalta. Ota yhteys palveluntuottajaasi tai puhelimen jälleenmyyjään, jos sinulla on 
kysymyksiä palautus- tai vaihtokäytännöstä.
Yhdysvaltojen Federal Communications Commission (FCC) (liittovaltion tietoliikennekomissio) 
on asettanut vaatimukset digitaalisten langattomien mobiililaitteiden yhteensopivuudelle 
kuulokojeiden ja muiden kuuloapuvälineiden kanssa.
Langaton puhelinteollisuus on kehittänyt langattomien mobiililaitteiden luokitusjärjestelmän, 
joka auttaa kuulokojeiden käyttäjiä löytämään laitteet, jotka voivat olla yhteensopivia heidän 
kuulokojeidensa kanssa. 
Luokitukset eivät ole takuita. Tulokset riippuvat käyttäjän kuulokojeesta ja kuulovajauksesta. 
Jos kuulokojeesi on häiriöaltis, et ehkä voi käyttää luokiteltua puhelinta menestyksellisesti. 
Matkapuhelimen kokeileminen kuulokojeesi kanssa on paras tapa arvioida sen sopivuus 
omiin tarpeisiisi.
FCC on ottanut käyttöön HAC-säännöt (kuulokojeyhteensopivuussäännöt) digitaalisille, 
langattomille puhelimille. Nämä säännöt edellyttävät, että tietyt puhelimet testataan 
ja luokitellaan American National Standard Instituten (Amerikan kansallisen 
standardointilaitoksen, ANSI) kuulokojeyhteensopivuusstandardien C63.19-2011 mukaisesti. 
ANSI-standardi kuulokojeyhteensopivuudelle sisältää kaksi tyyppiluokitusta:
M-luokitukset: M3- tai M4-luokitellut puhelimet täyttävät FCC-vaatimukset ja synnyttävät 
todennäköisesti vähemmän häiriöitä kuulokojeisiin kuin luokittelemattomat puhelimet. M4 
on parempi/korkeampi näistä kahdesta luokituksesta.
T-luokitukset: T3- tai T4-luokitellut puhelimet täyttävät FCC-vaatimukset ja ovat todennäköisesti 
käyttökelpoisempia kuulokojeen induktiosilmukan (”T-kytkimen” tai ”Puhelinkytkimen”) kanssa 
kuin luokittelemattomat puhelimet. T4 on parempi/korkeampi näistä kahdesta luokituksesta. 
(Huomaa, ettei kaikissa kuulokojeissa ole induktiosilmukkaa). 
Tämän laitteen testattu M-luokitus ja T-luokitus (FCC-tunnus: ZL5S60), M3 ja T4.

Hätäpuhelu

Voit käyttää laitetta hätäpuheluihin palvelualueella. Yhteyttä ei voida kuitenkaan taata kaikissa 
olosuhteissa. Sinun ei tule luottaa pelkästään laitteeseen välttämättömässä viestinnässä.

FCC-lausunto

Laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: 
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää kaikkia 
häiriöitä, mukaan lukien häiriötä, jotka saattavat aiheuttaa epätoivottua toimintaa.
Tässä lähettimessä käytettyä antennia ei saa sijoittaa yhteen tai käyttää minkään muun 
antennin tai lähettimen kanssa.
Huomaa: Maakoodivalinta on vain Yhdysvaltojen ulkopuoliselle mallille, eikä se ole saatavissa 
kaikille Yhdysvaltojen malleille.FCC-säännöksen mukaan kaikkien Yhdysvalloissa markkinoitujen 
WiFi-tuotteiden on oltava liitetty vain Yhdysvalloissa käytettyihin kanaviin.

Tämä matkapuhelin on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen rajat 
FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden raja-arvojen tarkoituksena on varmistaa kohtuullinen 
suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä 
radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa 
häiriöitä radioliikenteelle. Emme kuitenkaan voi antaa takuita siitä, etteikö tiettyyn asennukseen 
liittyisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häiriötä radio- tai TV-vastaanottoon, mikä 
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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.

Muutokset, joita vastuullinen osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä 
käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Industry Canada -lausunto

Tämä laite täyttää Industry Canada -lisenssivaatimuspoikkeuksen RSS-standardit. 
Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: 
(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja 
(2) tämän laitteen on kyettävä kestämään kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, 
jotka saattavat aiheuttaa epätoivotun toiminnan.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Tämä luokan B digitaalinen laite täyttää kanadalaisen ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)-
standardin vaatimukset.

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. RF-altistumista voidaan vähentää edelleen, jos tuote pidetään mahdollisimman 
kaukana käyttäjän vartalosta, tai jos laite asetetaan alemmalle lähtöteholle, jos sellainen 
toiminto on käytettävissä.

Tämä laite on testattu käytössä vartalon lähellä ja se täyttää FCC:n RF-altistumisohjeet käyttöön 
lisätarvikkeilla, jotka eivät sisällä metallia, ja kun etäisyys vartalosta on vähintään 1 cm. 
Muiden tarvikkeiden käyttö ei takaa FCC:n RF-altistumisohjeiden vaatimustenmukaisuutta.

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.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour 
un environnement non contrôlé. 

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre 
la source de rayonnement et votre corps.

Tässä laitteessa käytettyjä antenneja ei saa sijoittaa yhteen tai käyttää muiden antennien 
tai lähettimien kanssa sisäänrakennettuja testattuja radioita lukuun ottamatta. Maakoodin 
valintatoiminto on poistettu käytöstä Yhdysvalloissa/Kanadassa markkinoiduilla tuotteilla.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une 
autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. 
La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés 
aux États-Unis et au Canada.
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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.

Tämä laite on testattu käyttöön vartalolla kannettuna ja se täyttää FCC:n RF-altistumisohjeet 
käyttöön tarvikkeilla, jotka eivät sisällä metallia ja vähintään 1 cm etäisyydellä vartalosta. 
Muiden tarvikkeiden käyttö ei takaa FCC:n RF-altistumisohjeiden vaatimusten noudattamista.

FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg.

US SKU:

Korkeimmat raportoidut SAR-arvot FCC:n puhelinsäännösten mukaisesti on lueteltu alla:
Pään SAR: 0,76 W/kg
Vartalon SAR: 0,90 W/kg
Langattoman reitittimen SAR: 1,04 W/kg

Säteilylle altistumistasoa voidaan vähentää seuraavasti:
(i) käytä matkapuhelinta hyvissä vastaanotto-olosuhteissa,
(ii) käytä handsfree-pakkausta,
(iii) raskaana olevien naisten on pidettävä matkapuhelinta etäällä vatsastaan,
(iv) käytä matkapuhelinta etäällä sukupuolielimistä.
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Kuulovaurioiden estäminen 
EN 60950-1 -standardin edellyttämä varoituslausunto: A2.

Estä mahdolliset kuulovauriot välttämällä kuuntelemista suurella 
äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

      

Huomaa: Ranskassa tämän laitteen kuulokkeet/nappikuulokkeet noudattavat soveltuvien 
EN 50332-1:2013- ja/tai EN 50332-2:2013 -standardien äänenpainetasovaatimuksia 
Ranskan artiklan L.5232-1 mukaisesti.

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))

• EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014

• EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

• EN 62479:2010

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

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

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

• EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1

• EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1

• EN 55022:2010/AC:2011 luokka B, EN55024:2010

• EN 55032:2012/AC:2013 luokka B

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

• EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
• EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
• EN 300 328 V1.9.1
• EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
• EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
• EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. RoHS-direktiivi (2011/65/EU)

• EN 50581: 2012
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CE SAR -vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää EU-vaatimukset (1999/5/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 käytössä vartalon lähellä ja se täyttää ICNIRP-suojausohjeet ja 
eurooppalaisen standardin EN 62209-2-vaatimukset laitekohtaisilla tarvikkeilla käyttöön 
varustettuna. Muiden metallia sisältävien tarvikkeiden käyttö ei takaa ICNIRP-altistumisohjeiden 
noudattamista.

SAR mitataan laitteen ollessa 5 mm:n etäisyydellä vartalosta ja laitteen lähettäessä 
suurimmalla hyväksytyllä teholla kaikilla matkapuhelinlaitteen taajuusalueilla.

Korkeimmat raportoidut SAR-arvot CE-säännösten mukaisesti on lueteltu alla:
Pään SAR: 0,444 W/kg
Vartalon SAR: 1,080 W/kg

Käytä hands-free-lisävarustetta tai muuta vastaavaa vaihtoehtoa vähentääksesi RF-
energialle altistumista, jotta voit pitää laitteen kauempana päästäsi ja vartalostasi. Varmista 
altistumistasojen säilyvän testatuissa tasoissa tai niiden alapuolella pitämällä tätä laitetta 
vähintään 5 mm:n etäisyydellä kehostasi. Valitse vyöpidikkeet, kotelot ja muut vastaavat 
vartalossa kiinni olevat varusteet niin, etteivät ne sisällä metallia, niin laitteen toiminta vastaa 
näitä lukuja. Kotelot, joissa on metalliosia, saattavat muuttaa laitteen RF-suorituskykyä, mukaan 
lukien sen RF-altistumisohjeiden noudattamista, tavalla, jota ei ole testattu tai sertifioitu. 
Tällaisten lisävarusteiden käyttöä tulee välttää.

Tietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä

Tämä symboli laitteessa (ja kaikissa mukana tulleissa akuissa) osoittaa, että niitä 
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Älä hävitä laitetta tai akkuja 
lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. 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 elektroniikkalaiteromudirektiivi (Euroopan unionin Waste from Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) koskee tämän laitteen hävittämistä. WEEE-osat ja akut erotellaan 
muusta jätteestä, jotta voidaan minimoida niissä olevien vaarallisten aineiden mahdolliset 
ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle.

Vaarallisten aineiden rajoittaminen
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 (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2011/65/EU) rajoitukset. Katso lisätietoja laitteen REACH-vaatimustenmukaisuudesta verkosta 
osoitteessa: www.catphones.com/certification. Verkkosivustolla on suositeltavaa käydä 
säännöllisesti ajantasaisten tietojen saamiseksi.
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EU-säädösten noudattaminen
Valmistaja vakuuttaa täten, että tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EC olennaiset vaatimukset 
ja muut määräykset.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on verkossa osoitteessa: www.catphones.com/support/s60-
smartphone.
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

Googlen lakisääntely
Android, Google Play, Google Playn logo ja muut merkit ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä. 

www.catphones.com/support/s60-smartphone
www.catphones.com/support/s60-smartphone
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S60 MyFLIR:n tekniset tiedot

Kameramoduuli

Lämpökamera ja tavallinen kamera, jossa MSX

Lämpöanturi 17 mm pikselikoko, 8–14 mm aallonpituusalue

Lämpöresoluutio 80 x 60

Kuvaresoluutio 640 x 480

HFOV/VFOV 46° ± 1° / 35° ± 1°

Kuvanopeus 8,7 Hz

Tarkennus Kiinteä 15 cm-loputon

Sisäänrakennettu suljin Automaattinen/manuaalinen

Radiometria

Dynaaminen taajuus -20–120 °C

Tarkkuus ±5 °C tai ±5 %
Prosentuaalinen ero ympäristön ja kohteen lämpötilassa.
Käytössä 60 s käynnistymisen jälkeen, kun yksikkö on 15–35 °C 
ja kohde on 10–120 °C.

Lämpöherkkyys (MRDT) 150 mK

MyFLIR

Ominaisuus Tavallinen Pro

Livekuva Lämpö (MSX)

Tallenna kuva Lämpö (MSX) jpeg-
tiedostona

Lämpö (MSX) ja kuva 
kohteena radiometrinen jpeg

Tallenna video (mpeg) Lämpö (MSX) mpeg-tiedostona

Pyyhkäise VIS:iin Ei Kyllä

Paletit Rauta, kuuma musta, 
kuuma valkoinen

Rauta, kuuma musta, kuuma 
valkoinen, Sateenkaari, 
kontrasti, arktinen, Laava, 
kylmin, lämpimin

IR-skaala Automaattinen, lukittava min./maks., muokattava min./maks.

Lämpökuvan analytiikka - Keskikohtamittari
- Koko kuvan ROI

- Jopa kolme siirrettävää 
kohtamittaria

- Koko kuvan ROI
-  Muokattavuus 

tallennetuissa kuvissa

Emissiivisyysasetukset Matta: 95 %, puolimatta: 80 %, puolikiilto: 60 %, Kiiltävä: 30 %

Ajastin Pois, 3 s, 10 s

Time lapse -videon tallennus Viiveaika, kuvien väli, toistonopeus

Panoraama Ei Kyllä

GPS-sijainti tallennetaan 
kuvaan

Kyllä

Vie toiseen FLIR-raportointiin
ohjelmisto

Ei Kyllä

Käyttäjän kohdistus Kyllä
 


