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Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä
täysin vastaa todellista tuotetta.

Suomi
1. Lähestymisanturit
2. LED-merkkivalo
3. Kosketusnäyttö
4. Vaihtoehdot-painike
5. Kotipainike
6. Takaisin-painike
7. Kuuloke
8. Etukamera
9. Kuulokemikrofoniliitäntä

10. Laturin liitäntä
11. Äänenvoimakkuus
12. Virtapainike
13. Kamerapainike
14. Lataustelineen liitin
15. Salama
16. Takakamera
17. Turvapainike
18. Kaiutin

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saata-
villa olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarus-
teiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-
jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan
suorituskyvyn.
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Onnittelut hankintasi johdosta!

Ymmärtävä älypuhelin. Doro Liberto® 820 on älypuhelin, joka tekee sa-
man kuin muutkin älypuhelimet, mutta paljon helpommin. Voit käyttää
tärkeimpiä yhteystietoja ja toimintoja suoraan aloitusnäytöstä, ja sisäi-
nen opastus tarjoaa ohjeita edetessäsi pidemmälle. Tyylikäs, tukevan ot-
teen tarjoava muotoilu suojaa näyttöä, kun puhelin lasketaan alas näyttö
alaspäin. Paranna turvallisuuttasi turvapainikkeen kaltaisilla turvatoimin-
noilla. Voit myös lisätä sovelluksia Google Play -palvelun kautta ja hallita
asetuksia ja sisältöä etäohjauksella helposti. Lisätietoja varusteista ja
muista Doro-tuotteista on osoitteessa www.doro.com.

Aloittaminen

TÄRKEÄÄ
Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

Muistikortin, SIM-kortin ja akun asettaminen paikoilleen
Akkulokeron kannen irrottaminen
TÄRKEÄÄ
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi, kun irrotat paristolokeron kannen. Älä
taivuta paristolokeron kantta liikaa, sillä se saattaa vahingoittua.

1

www.doro.com


Suomi

Aseta SIM-kortti paikalleen

VARO
Tähän laitteeseen sopii micro
SIM- tai 3FF SIM -kortti.
Yhteensopimattomien SIM-
korttien käyttö voi vaurioittaa
korttia tai laitetta ja vioittaa
kortille tallennettuja tietoja.

Aseta muistikortti paikalleen

TÄRKEÄÄ
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen
sopivia muistikortteja. Yhteensopiva
korttityyppi: microSD, microSDHC.
Jos kortit eivät sovi yhteen laitteen
kanssa, kortti ja laite voivat vaurioitua ja
kortille tallennetut tiedot vioittua. Joillakin
markkina-alueilla puhelimessa saattaa
olla valmiiksi asennettuna muistikortti.

Vihje: Älä naarmuta tai taivuta muisti- tai
SIM-kortin kosketuspintoja kun asetat niitä
pidikkeisiin.

Katso lisätiedot kohdasta Tallennussijainnin vaihtaminen, s.19.
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Akun asettaminen paikalleen

Puhelimen lataaminen
VARO

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja
akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden
käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen
tyyppihyväksynnän ja takuun.
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Kun akku on lähes tyhjä, näkyy näytössä ja kuuluu varoitusääni.
1. Kytke verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään (A) tai aseta

laite telineeseen (B).

2. Kun puhelin on latautunut täyteen, näytölle tulee .
Jos puhelin sammutetaan latauksen aikana, se latautuu edelleen. Tarkis-
ta lataustila painamalla! virtapainiketta.

Säästä energiaa
Kun akku on ladattu täyteen ja laite on irrotettu laturista, irrota laturi
pistorasiasta.

Huomaa! Virran säästämiseksi näyttö lukittuu hetken kuluttua. Aktivoi
näyttö painamalla! virtapainiketta.

Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen

Puhelimen kytkeminen päälle
1. Pidä! virtapainiketta pohjassa, kun-

nes puhelin värisee.
2. Syötä tarvittaessa SIM-korttisi PIN-koo-

di, ja vahvista valitsemalla . Hylkää
valitsemalla . Poista merkki valit-
semalla .

3. Odota, että puhelin käynnistyy.

Huomaa! Kun kytket puhelimen päälle,
siihen asennetut sovellukset on ehkä
päivitettävä. Tämä voi viedä muutaman
minuutin Internet-yhteydestä riippuen. Tämä
vaatii myös Internet-yhteyden.
Tiedonsiirtokulujen pienentämiseksi
kannattaa käyttää Wi-Fi-yhteyttä.

Jos väärä PIN-koodi syötetään useita kertoja, näyttöön tulee Anna PUK ja
käyttäjän on syötettävä PUK-koodi (Personal Unblocking Key). Lisätietoja
PIN- ja PUK-koodista saat palveluntarjoajaltasi.
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Lisätietoja PIN-koodin vaihtamisesta on kohdassa PIN-koodin vaihtami-
nen, s.19.
Puhelimen sammuttaminen
1. Pidä! virtapainiketta pohjassa, kunnes vaihtoehtovalikko avautuu.
2. Valitse vaihtoehtovalikosta Katkaise virta OK.

Näytön lukitus
Näytön lukitus estää ei-toivotut toiminnot kosketusnäytöllä silloin, kun et
käytä puhelinta. Näyttö lukittuu, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn
ajan asetetusta näytön aikakatkaisusta riippuen. Katso Puhelimen ase-
tukset, s.15
Näytön aktivoiminen ja avaaminen
1. Paina lyhyesti -painiketta.
2. Avaa lukitus vetämällä ylöspäin kuvaketta .
Näytön lukitseminen manuaalisesti
• Paina lyhyesti! virtapainiketta.

Aloitusopas
Aloitusopas käynnistyy, kun kytket puhelimen ensimmäisen kerran pääl-

le. Noudattamalla ohjeita voit aloittaa omien asetustesi syöttämisen Doro
Liberto® 820 -laitteeseen.

Vihje: Käytä Tutustu minuun -sovellusta, kun haluat ohjeita ja hyödyllisiä
vinkkejä uuden puhelimesi käyttöön. Katso kohta Tutustu minuun, s.20.

Lisätoiminnot
Alla olevat symbolit ohjaavat käyttöohjeen tukijaksojen läpi.

Näkö Käsittely

Kuuluvuus Turvallisuus
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Puhelimeen tutustuminen

Puhelimen käsittely
VARO

Vältä kosketusnäytön naarmuttamista, älä paina sitä terävillä esineillä
äläkä altista kosketusnäyttöä vedelle. Älä koske näyttöön, jos lasi on
murtunut tai rikkoutunut.

Kohteen valitseminen/avaaminen
• Avaa kohde painamalla sitä.
Valitse vaihtoehtoja tai poista niiden
valinta
• Valitse (napauttamalla) valintaruutu

tai luettelovaihtoehto tai poista niiden
valinta.

Vieritys

• Vedä tai sipaise sormellasi näyttöä
suuntaan, johon haluat sitä vierittää.
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Zoomaus/nipistys

• Aseta kaksi sormea näytölle ja
lähennä näyttöä levittämällä
sormia tai loitonna näyttöä ni-
pistämällä sormia yhteen. Tämä
toiminto ei ole aina
käytettävissä.

• Jos mahdollista, zoomaa suu-
remmaksi valitsemalla tai
pienemmäksi valitsemalla .

Anturit

Laitteessa on valon ja lähestymisen tunnista-
vat anturit. Anturit säätelevät näytön kirk-
kautta, jos asetuksena on automaattinen
toiminta. Lisäksi kosketusnäyttö sammuu ää-
nipuhelujen ajaksi, kun korvasi on lähellä
näyttöä, jotta et vahingossa käynnistäisi mui-
ta toimintoja.

Puhelimen näppäinten käyttö
Vaihtoehdot-painike

• Käytä näytöllä tai sovelluksessa valittavina olevia valintoja tai
valikoita.

Kotipainike

• Palaa aloitusnäyttöön.
• Siirry Google™-hakuun pitämällä painiketta pohjassa.
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TÄRKEÄÄ
Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-
yhteyksiä on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa
tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy
palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen sen
aktivointia.

Wi-Fi-yhteyden määrittäminen, ks. kohta Langattomat verkot (Wi-Fi), s.20.
Takaisin-painike

• Palaa edelliseen näyttöön. Kun olet jälleen aloitusnäytöllä, et voi
enää palata taaksepäin.

Huomaa! Sovellusten sulkemiseksi kokonaan sinun on ehkä painettava
-painiketta ja valittava Poistu tai vastaava vaihtoehto käynnissä olevasta
sovelluksesta.

Näyttönäppäimet
Doro Liberto® 820 -puhelimen kaltaisissa Android-älypuhelimissa, kuten
useimmissa muissakin Android-sovelluksissa, käytetään samankaltaisia
kuvakkeita. Monet näytöllä näkyvistä kuvakkeista ovat itse asiassa kos-
ketusnäytön painikkeita. Jos et näe haluamaasi tekstiä, kuvia tai tietoja,
yritä saada näyttöön luettelo tai siirtyä toiseen valikkoon koskettamalla
näyttöä tai napauttamalla kuvaketta.

Aloitusnäyttö
Aloitusnäyttö on käynnistysnäyttö Doro Liberto® 820 -puhelimessasi. Ase-
ta lempikuvasi näytön taustakuvaksi ja lisää suosikkiyhteystietosi pikava-
lintaan. Google™-hakupalkin avulla löydät nopeasti etsimäsi.
Aloitusnäyttöön siirtyminen
• Paina .
Lisää pikavalinnat ja sovellusten pikakuvakkeet.

1. Valitse aloitusnäytöstä .
2. Valitse luettelosta kohde, jonka haluat lisätä pikakuvakkeeksi.

3. Kun olet valmis, valitse .
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Huomaa! Muokkaa pikavalintoja tai poista niitä valitsemalla
Kotisivun asetukset aloitusnäytössä.
Taustakuvan vaihtaminen
Taustakuva näkyy aloitus- ja lukitusnäytön taustalla. Taustakuva voi olla
mikä tahansa kuva, kuten ottamasi valokuva tai jokin palveluntarjoajan
tarjoamista kuvista.

1. Paina aloitusnäytössä -painiketta.
2. Valitse Muuta taustakuva.
3. Valitse Kaikki kuvat tai Suosikit ja .
4. Valitse haluamasi taustakuva ja valitse aloitusnäyttöön haluamasi

osa rajaamalla kuvaa.

5. Valitse , kun olet valmis.

Vihje: Voit vaihtaa taustakuvan myös valitsemalla Valikko
Asetukset Näyttö Taustakuva Vaihda.

Lukitusnäyttö
Lukitusnäyttö on näyttö, joka tulee näkyviin, kun puhelin herätetään näy-
tön lukituksen jälkeen. Näytölle tulevat kellonaika ja päiväys sekä ilmoi-
tukset vastaamattomista puheluista tai saapuneista viesteistä. Näytön
lukituksen asettaminen ja lukitusnäytön taustakuvan vaihtaminen, ks.
kohta Näyttö , s.15.

Sovellusluettelo
Sovellus on ohjelma tai ohjelmisto. Sovelluksia kutsutaan myös nimellä
app. Sovellusluettelo sisältää kaikki Doro Liberto® 820 -puhelimeesi esi-
asennetut ja itse lataamasi sovellukset. Sovellusluettelo on leveämpi
kuin näytön normaali leveys, joten koko sisällön nähdäksesi sinun on si-
paistava vasemmalle tai oikealle. Alareunan numerokielekkeet näyttävät
sovellusluettelon nykyisen näytön.
Sovellusluettelon avaaminen
• Valitse aloitusnäytöstä Valikko.
Sovellusluettelon sulkeminen
• Paina painiketta tai .
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Sovellusluettelon asetukset

1. Paina aloitusnäytössä -painiketta.
2. Valitse Kotisivun asetukset.
3. Valitse Pikavalinta ja widgetit:

• Pyyhkäise, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä näytön
pyyhkäisyn.

• Sääennusteen näyttö, kun haluat määrittää, kuinka sääennus-
te näytetään.

Huomaa! Salli tarvittaessa paikannuspalveluiden käyttöönotto.
• Aloitusnäytön pikavalinta, kun haluat valita sovelluksia aloitus-

näytön pikavalintoihin.
4. Valitse Sovellusvalikon asetukset:

• Vedä ja pudota, kun haluat käyttää vedä ja pudota -toimintoa
painamalla näyttöä pitkään. Tällä toiminnolla voit ottaa kiinni
näytöllä olevasta sovelluskuvakkeesta, liu'uttaa sormesi koh-
taan, johon haluat siirtää kohteen ja nostaa sormesi, jolloin
kohde siirtyy uuteen sijaintiinsa.

• Sovellusten lajittelu, jos haluat järjestää sovellukset latauspäi-
vämäärän mukaan, aakkosjärjestykseen tai niin, että eniten
käytetyt näytetään ensin.

5. Valitse Helppo tila, jos haluat muuttaa sovelluskuvakkeiden kokoa
ja parantaa tekstin luettavuutta.

6. Valitse Teemat, jos haluat muuttaa näytön ulkoasua. Valitse Vaihda
teemaa ja pyyhkäise näyttöä vaakasuoraan, jolloin näet käytettä-
vissä olevat teemat.

Katso ohjeet sovellusten asentamiseen kohdasta Doro Selection, s.24.

Vihje: Voit käyttää pikavalintaa Lisää uusia sovelluksia.

Vaiheittainen opastus
Joissakin sovelluksissa on vuorovaikutteinen ohje, joka näyttää vaiheit-
tain sovelluksen yleisimmät toiminnot. Kun käynnistät sovelluksen, voit
valita Vaiheittain- tai Ohita-vaihtoehdon. Jos valitset Älä kysy uudelleen,
ohjevaihtoehto ei tule näyttöön, kun käynnistät sovelluksen seuraavan
kerran.
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Vaiheittaisen opastuksen uudelleenaktivointi
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Aihekohtainen ohje Nollaa aihekohtainen ohje.

Tila- ja ilmoituspalkki
Näytön yläreunassa oleva tilarivi näyttää signaalin voimakkuuden, käyn-
nissä olevat ja uudet sovellukset sekä akun tilan. Saat ilmoituksen uusis-
ta tapahtumista, kuten uudesta viestistä tai vastaamatta jääneestä
puhelusta. Ilmoituspaneeli sisältää lisätietoja, ja sieltä voit katsoa sovel-
luksia koskevia ilmoituksia tai ottaa käyttöön puhelimen pika-asetuksia,
kuten Wi-Fi tai Lentokonetila.

Ilmoituspaneelin avaaminen

1. Vedä tilariviä alaspäin:
• Katso päivityksiä tai tietoja sovellukses-

ta valitsemalla se Ilmoitukset-
luettelosta.

• Tyhjennä luettelo valitsemalla X.
• Ota yhteystila käyttöön tai poista se käy-

töstä valitsemalla ylävalikosta Wifi,
Bluetooth, Datayhteys tai Lentokonetila.

• Käytä pikavalintaa näytön oikeassa
yläkulmassa, jos haluat siirtyä kohtaan
Asetukset tai Lisäasetukset.
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Ilmoituspaneelin sulkeminen

• Valitse tilarivin alaosassa ja vedä ylöspäin.
• Paina .

LED-merkkivalot
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitus-

näytöstä Valikko.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse Näyttö LED indikaattori. Ota käyt-

töön vaihtamalla .
4. Akku ja Latausilmaisin:

• Punainen latauksen aikana.
• Vihreä, kun lataus on valmis.
• Vilkkuu punaisena, kun akun virta on

vähissä.
5. Ilmoituksen merkki:

• Vilkkuva sininen valo tarkoittaa vastaa-
mattomia puheluita tai lukemattomia
viestejä.

• Vilkkuva keltainen valo tarkoittaa häly-
tyksiä tai muistutuksia.

6. Strobovaloilmaisin:
• Muuttaa kameran salaman saapuvien

puheluiden merkkivaloksi.

7. Kun olet valmis, valitse .
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Tekstin syöttäminen
Voit syöttää tekstiä, numeroita ja muita merkkejä näytön näppäimistöllä.
Avaa näytölle näppäimistö valitsemalla tekstikenttä. Voit myös säätää
näppäimistöä useilla eri tavoilla, esim. säätämällä haptista palautetta tai
valitsemalla luettavuutta parantavan teeman.
Aktivoi näppäimistö
• Valitse tekstikenttä.
Teemat
1. Kosketa ja pidä 123 Asektukset Teemat -vaihtoehtoa ja va-

litse haluamasi teema.
2. Tallenna ja palaa painamalla -painiketta.
Valitse merkki
• Valitse haluamasi merkki.
Erikoismerkit ja numeraalit
1. Saat lisää merkkejä valitsemalla 123.
2. Valitse haluttu merkki tai valitse {&= saadaksesi lisämerkit näkyviin.
3. Palaa valitsemalla abc.
Siirrä osoitinta tekstissä
• Siirrä osoitinta tekstissä napauttamalla tekstin sisällä ja siirtämällä

sinistä nuolta .
Isot ja pienet kirjaimet
• Kirjoita yksi iso kirjain napauttamalla vasemmassa alakulmassa.
• Kirjoita koko teksti isoilla kirjaimilla napauttamalla , kunnes näy-

tössä näkyy .
Hymiöt

1. Tuo näyttöön luettelo hymiöistä valitsemalla .
2. Valitse haluamasi merkki.
3. Palaa valitsemalla abc.
Syöttökielen vaihtaminen
1. Kosketa ja pidä 123 Asektukset Kielet -vaihtoehtoa ja ota

kieli käyttöön valitsemalla haluamasi kieli.
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2. Tallenna ja palaa painamalla -painiketta.

Tekstin syöttäminen ennakoivan tekstinsyötön avulla
Aloita tekstin syöttäminen, jolloin sanakirja ehdottaa sanoja valitsemiesi
näppäinten perusteella. Ennakoiva tekstinsyöttö on oletusarvoisesti
käytössä.
Tekstin syöttäminen
1. Voit kirjoittaa sanan ”Doro” valitsemalla D, o, r, o.
2. Valitse ehdotettu sana luettelosta.

Vaihtoehtoisesti voit valita välilyönnin pitääksesi valitun sanan ja jat-
kaaksesi seuraavalla sanalla.

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen
Tämä koskee Leikkaa-, Kopioi-, Valitse kaikki- ja Liitä-toimintoja sähkö-
postissa, tekstiviestissä, tekstiruudussa jne.
1. Kosketa ja pidä kopioitavaa tekstiä.
2. Valittu sana tai teksti korostetaan. Suurenna tai pienennä korostet-

tua aluetta siirtämällä puolikasta nuolta jompaan kumpaan päähän.

3. Kun korostettu alue on haluamasi kokoinen, valitse Kopioi.

4. Kosketa ja pidä kohtaa, johon haluat liittää ( Leikkaa), jolloin
näyttöön ilmestyy tekstiruutu Liitä. Napauta tekstiruutua, jolloin
teksti liitetään.

Kopioi, Leikkaa, , Liitä ja Valitse kaikki.
Näppäimistön vaihtaminen
Voit käyttää tekstinsyöttöön joko QWERTY- tai AZERTY-näppäimistöä vali-
tun kielen mukaan.
1. Aktivoi näppäimistö valitsemalla tekstikenttä.
2. Kosketa ja pidä kohtaa 123 Asektukset Kielet.
3. Napauta haluamaasi näppäimistökieltä.

4. Jos se on käytettävissä, valitse näppäinkuvake valitun kielen
vierestä.

5. Vieritä luetteloa ja valitse Qwerty tai Azerty.
6. Tallenna ja palaa painamalla -painiketta.
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Huomaa! Jos käytössä on useita kieliä, kaikkien kielten on tuettava
haluttua näppäimistöä.

Kuvankaappaus
Useissa tilanteissa on helppoa ja käytännöllistä ottaa kuva puhelimen
näytöstä, ts. käyttää kuvankaappausta. Jos sinulla on jotain kysyttävää
puhelimestasi, kuvankaappaus on helppo lähettää avustajalle (ks. kohta
My Doro Manager, s.22). Katso kuvankaappauksia kansiossa
Oma galleria kohta Galleria, s.38.
Kuvankaappauksen ottaminen
1. Siirry näyttöön, josta haluat ottaa kuvan.
2. Pidä samanaikaisesti painettuina sekä äänenvoimakkuuden miinus-

painiketta että! virtapainiketta puhelimen oikealla puolella.

Puhelimen asetukset
Puhelimen yleisimpien asetusten käyttäminen
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.
2. Valitse Asetukset:
Puhelimen lisäasetusten käyttäminen
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.
2. Valitse Asetukset.
3. Valitse (käytettävissä ylhäällä oikealla):

Näyttö
Taustakuvan vaihtaminen
Taustakuva näkyy aloitus- ja lukitusnäytön taustalla. Taustakuva voi olla
mikä tahansa kuva, kuten ottamasi valokuva tai jokin palveluntarjoajan
tarjoamista kuvista.
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.
2. Valitse Asetukset Näyttö Taustakuva Aloitusnäyttö

tai Lukitusnäyttö Vaihda.
3. Valitse kuva kohteesta Kaikki kuvat tai napauta ja siirry kohtaan

Suosikit.
4. Valitse haluamasi kuva ja valitse aloitus-/lukitusnäyttöön haluamasi

osa rajaamalla kuvaa.
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5. Kun olet valmis, valitse .
Palaa alkuperäiseen taustakuvaan (oletusasetukseen) valitsemalla
Nollaa.

Vihje: Voit vaihtaa taustakuvan myös painamalla aloitusnäytössä .
Fonttikoko
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.
2. Valitse Asetukset Näyttö Fonttikoko

Normaali/Suuri/Erittäin suuri.

3. Kun olet valmis, valitse .
Kirkkaus
Voit säätää näytön kirkkautta.
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.
2. Valitse Asetukset Näyttö.
3. Valitse Kirkkaus ja siirrä Automaattinen tilaan .
4. Säädä näytön kirkkautta vetämällä liukusäädintä. Mitä suurempi ar-

vo, sen parempi kontrasti.

5. Kun olet valmis, valitse .

Vihje: Voit säästää akkua asettamalla kirkkausasetukseksi
Automaattinen.
Ruudun lukitus
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.

2. Valitse Asetukset Lisäasetukset oikeasta yläkulmasta.
3. Selaa ja valitse Suojaus Ruudun lukitus :

• Liu\'utus (oletusasetus), avaa liu'uttamalla -kuvaketta sor-
min ylöspäin.

• Kuvio, avaa seuraamalla näytön kuviota sormin.

Huomaa! Voit seurata pisteitä missä tahansa järjestyksessä,
mutta voit koskettaa samaa pistettä vain kerran. Kuvion on
sisällettävä ainakin neljä pistettä.

• PIN-koodi, avaa antamalla PIN-koodi.
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Voit korvata näppäinlukon (et voi poistaa sitä kokonaan) siirtymällä koh-
taan Valikko Asetukset Lisäasetukset Suojaus
Ruudun lukitus ja valitsemalla Liu\'utus.

TÄRKEÄÄ
On järkevää valita helposti muistettava PIN-koodi tai kuvio, mutta älä
kuitenkaan tee siitä niin helppoa, että muut voivat arvata sen. Säilytä
koodi/kuvio turvallisessa paikassa, sillä sitä tarvitaan, jos asetukset
joudutaan nollaamaan. On suositeltavaa käyttää oletusasetusta Liu
\'utus, sillä tällöin ei tarvitse muistaa koodeja tai kuvioita.

Näytön aikakatkaisu
Näyttö lukittuu, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan asetetusta
näytön aikakatkaisusta riippuen.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset Näyttö
Näytön aikakatkaisu.

2. Valitse kohdassa Viive, jonka jälkeen näyttö sammuu näppäinlukon
viive.

Ääni
Huomaa! Hälytystyyppiä ei voi asettaa äänettömälle ääniasetusten
muuttamiseksi.
Ääniprofiili
Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympä-
ristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.
2. Valitse Asetukset Ääni Ääniprofiili.
3. Valitse vaihtoehto:

• Normaali: normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
• Korkea: keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänek-

käässä ympäristössä.
• HAC tila: käytettäessä kuulolaitteen kanssa.

4. Kun olet valmis, valitse .
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Voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa
Tätä puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteen-
sopivuus ei takaa, että kaikki kuulolaitteet toimivat tietyn puhelimen
kanssa. Matkapuhelimissa on radiolähettimiä, jotka voivat häiritä kuulo-
laitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu käytettäväksi kuulolaitteiden
kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoiden osalta, mut-
ta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä
testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty
kuulolaite toimii hyvin tämän puhelimen kanssa testaamalla niitä yh-
dessä ennen ostamista.

Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:
• M: Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite

on asetettu M-tilaan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta pu-
helimen kuuloke kuulolaitteen sisäisen mikrofonin lähelle. Parhai-
den tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa
kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hie-
man korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulo-
laitteiden kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.

• T: Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on
asetettu T-tilaan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä
tilaa). Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri
asennoissa kuulolaitteeseen nähden – esimerkiksi kuulokkeen aset-
taminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa tuottaa parem-
man tuloksen.

Äänenvoimakkuus
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.
2. Valitse Asetukset Ääni Äänenvoimakkuus:

• Soittoääni ja ilmoitukset
• Musiikki, videot, pelit
• Hälytykset

3. Säädä äänenvoimakkuutta liukusäädintä vetämällä.
4. Kun olet valmis, valitse .

Vihje: Voit säätää äänenvoimakkuutta myös painikkeilla.
Hälytystapa
1. Avaa sovellusluettelo valitsemalla aloitusnäytöstä Valikko.
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2. Valitse Asetukset Ääni Hälytystapa.
3. Valitse vaihtoehto.
4. Kun olet valmis, valitse .

Vihje: Voit myös ottaa käyttöön äänettömän tilan pitämällä pohjassa!
virtapainiketta ja valitsemalla sitten ponnahdusvalikosta Äänetön tila.

PIN-koodin vaihtaminen
1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.

2. Valitse Suojaus Ota SIM-kortin lukitus käyttöön Vaih-
da SIM-kortin PIN-koodi.

3. Syötä vanha PIN-koodi ja valitse OK.
4. Syötä uusi PIN-koodi ja valitse OK. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen ja

valitse OK vielä kerran. Kun olet valmis, näyttöön ilmestyy SIM-kortin
PIN-koodin vaihtaminen onnistui.

PIN-koodin asetukset
1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.

2. Valitse Suojaus Lukitse SIM-kortti:
• Aktivoi PIN-koodi valitsemalla. Sinun tulee syöttää PIN-koodi ai-

na, kun käynnistät puhelimen.
• Poista PIN-koodi käytöstä poistamalla valinta.

VAROITUS
Jos SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

Tallennussijainnin vaihtaminen
Jos liität Doro Liberto® 820 -puhelimeesi siihen sopivan ulkoisen muistin
(mikro-SD-kortin), suosittelemme vaihtamaan tallennussijainnin oletusa-
setusta. Näin voit tallentaa laitteellesi enemmän tiedostoja, kuten kuvia
ja videoita.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Tallennustilan hallinta Oletus varastointi:

• Sisäinen muisti
• SD-kortti

3. Kun olet valmis, valitse .
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Huomaa! Valinta on käytettävissä ainoastaan silloin, kun laitteeseen on
liitetty yhteensopiva ulkoinen muisti.

Tutustu minuun
Saat ohjausta ja voit tutustua puhelimesi perustoimintoihin.

• Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset

Tutustu minuun.

Langattomat verkot (Wi-Fi)
Jotta voisit hyödyntää Doro Liberto® 820 -puhelintasi parhaalla mahdolli-
sella tavalla, tarvitset Internet-yhteyden. Jos Wi-Fi-yhteyksiä on käytettä-
vissä, niiden käyttö on suositeltavaa tietoliikennekustannusten
pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannuk-
set ennen sen aktivointia.

Huomaa! näkyy tilarivillä, kun yhteys on muodostettu.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset Wi-Fi.

2. Ota käyttöön vaihtamalla . Käytettävissä olevat verkot näkyvät
luettelossa. Verkot voivat olla avoimia tai salattuja ( ).

3. Valitse verkko ja napauta kohtaa Yhdistä. Jos verkko on suojattu, an-
na salasana.
Lisätietoja saat verkon ylläpitäjältä.

4. Yhdistetty verkko näkyy korostettuna.

Vihje: Puhelin muistaa Wlan-verkot, joihin olet muodostanut yhteyden.
Jos Wi-Fi-toiminto on päällä, puhelin muodostaa automaattisesti
yhteyden verkkoon, kun seuraavan kerran olet sen alueella.
Jotkin avoimet verkot edellyttävät kirjautumista verkkosivulle, ennen kuin
voit käyttää verkkoa.

Vihje: Voit kirjautua myös pitämällä! virtapainiketta painettuna ja valita
sitten avautuvasta valikosta Wi-Fi. Voit ottaa myös lentotilan käyttöön
ilmoituspaneelista.

Tietotilin luominen, katso Datayhteydet, s.42.
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Ohjelmistopäivitys
TÄRKEÄÄ
Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä
on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa
tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi
tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.
Kun saat ilmoituksen uudesta käytettävissä olevasta ohjelmistosta,
aloita lataaminen välittömästi.

Doro Liberto® 820 -puhelimesi ohjelmistot voidaan päivittää useilla eri ta-
voilla. Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, tilariville tulee asiaa koskeva il-
moitus. Aloita lataaminen valitsemalla se. Latausaika voi vaihdella
Internet-yhteydestä riippuen.
Ohjelmistopäivitysten hakeminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Tietoja laitteestasi Järjestelmäpäivitys Päivitä.
3. Jos uusi päivitys on saatavilla, aloita asennuksen lataaminen valitse-

malla Kyllä.
Jos ohjelmistopäivityksiä ei ole, valitse Sulje.

4. Aloita asennus valitsemalla OK.

Huomaa! Asennuksen aikana puhelimesi on väliaikaisesti poissa
käytöstä eikä sillä voi soittaa edes hätäpuheluita. Kaikki
yhteystiedot, kuvat, asetukset jne. pysyvät tallennettuina
puhelimessa. Älä keskeytä asennusta.

5. Käynnistä puhelin uudelleen valitsemalla OK. Uudelleenkäynnistys
voi kestää hetken. Kun se on valmis, voit käyttää puhelintasi nor-
maaliin tapaan.

Akun suorituskyky
Tietoja ja tilastoja puhelimesta, kuten puhelimen tilasta, akun käytöstä ja
datan käytöstä, on valikossa Tietoja laitteestasi.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Tietoja laitteestasi Akun tila.

• Akun varausprosentti näytetään.
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• Napauta kohtaa Lisää asetuksia ja valitse
Akun varausprosentti, jos haluat piilottaa akun tilakuvakkeen
näytön yläreunasta.

• Saat kunkin kohteen tiedot näkyviin napauttamalla kohdetta.
Akun suorituskyvyn parantaminen
• Lataa puhelin usein, mieluiten joka päivä. Lataaminen ei vaikuta

akun käyttöikään.
• Kun et lataa tietoja Internetistä, mikä kuluttaa virtaa, poista datayh-

teydet mobiiliverkkojen kautta käytöstä. Tiedonsiirto onnistuu silti
langattomien verkkojen kautta.

• Poista käytöstä Bluetooth ja Wifi, kun niitä ei tarvita. Poista toimin-
not käytöstä tilarivin yhteystilan avulla.

• Synkronoi sovelluksesi, kuten sähköposti, kalenteri ja yhteystiedot,
manuaalisesti.

• Käytä laitteesi Akun tila -valikkoa halutessasi nähdä, mitkä sovelluk-
set käyttävät eniten virtaa.

• Vähennä näytön kirkkautta. Katso kohta Puhelimen asetukset, s.15.
• Jos olet alueella, missä verkkoyhteyttä ei ole, sammuta laite tai ota

käyttöön Lentokonetila. Laite etsii jatkuvasti käytettävissä olevia
verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Katso kohta Lentotila, s.44.

• Käytä musiikin kuunteluun Doron alkuperäisiä handsfree-laitteita.
Handsfree-laitteet kuluttavat akkua vähemmän kuin laitteen omat
kaiuttimet.

• Lukitse näyttö, kun se ei ole käytössä, painamalla! virtapainiketta,
jolloin näyttö siirtyy lepotilaan. Katso kohta Näytön lukitus , s.5.

My Doro Manager

Huomaa! Useimpien My Doro Manager-ominaisuuksien käyttäminen
edellyttää internet-yhteyttä. Puhelimen käyttötavoistasi riippuen puhelin
voi käyttää runsaasti Internet-kaistanleveyttä todella nopeasti. Ennen
kuin käytät puhelintasi, suosittelemme ehdottomasti tiedonsiirron
hintojen selvittämistä mobiilioperaattoriltasi. Tiedonsiirtopalvelujen
käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tarkista verkkovierailujen
hinnat mobiilioperaattoriltasi ennen verkkovierailuja.

My Doro Manager on sovellus, jonka avulla voit pyytää apua avustajalta,
ts. ystävältä tai sukulaiselta (Android-laitteella). Apua voidaan antaa
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sijainnista riippumatta (etätuki). Voit myös katsella opetusvideoita ja tu-
tustua Doro Liberto® 820 -puhelimesi moniin mahdollisuuksiin.

Huomaa! Sekä Doro Liberto® 820 -käyttäjällä että avustajilla on oltava
Google™-tilit (Gmail-osoitteet), jotta he voivat käyttää My Doro Manager
-palvelua. Google-tiliä voidaan käyttää myös muiden Google-tuotteiden
kanssa (esim. YouTube, Google+, Google Play ja Google Drive).

Sovellusten lataaminen
Doro Liberto® 820 -puhelimen käyttäjä:
Jos sinulla on jo Google™-tili liitettynä Doro Liberto® 820 -puhelimeen:

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko My Doro Manager.
2. Valitse tili ja napauta kohtaa Etunimi, jolloin saat näyttöön näppäi-

mistön ja voit syöttää käyttäjän profiilin.

Huomaa! Sinun on käytettävä samaa etu- ja sukunimeä kuin
Google™-tilillä, sillä varmennus perustuu tähän.

Jos sinulla ei ole Google™-tiliä liitettynä Doro Liberto® 820 -puhelimeen:

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko My Doro Manager.
2. Valitse ensin Lisää Google-tili ja sitten Olemassa oleva tai Uusi, ja

seuraa näytön ohjeita. Katso myös Google™, s.25.

Avustaja (omalla laitteellaan):

1. Siirry kohtaan Play-kauppa.

2. Lataa avustajalle tarkoitettu My Doro Manager -sovellus
laitteellesi.

Yhteyden muodostaminen avustajan ja Doro Liberto® 820
-käyttäjän laitteiden välille
Avustaja (omalla laitteellaan):
1. Lisää/kutsu Doro Liberto® 820 -käyttäjä antamalla hänen Gmail-

osoitteensa.
2. Kun pyyntö on lähetetty avustajan laitteelta, siirry takaisin käyttäjän

laitteelle.
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Doro Liberto® 820 -puhelimessa:

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko My Doro Manager.

Vihje: Sovellukseen voidaan siirtyä myös ilmoituspaneelin kautta.
Avaa paneeli vetämällä ja valitse My Doro Manager -viesti.

2. Ponnahdusikkuna Suhteellinen pyyntö tulee näytölle.
3. Päätä, annetaanko avustajalle:

• Lukuoikeus, jolloin avustaja voi lukea Doro Liberto® 820 -puheli-
men sisältöä.

• Kirjoitusoikeus, jolloin avustaja voi kirjoittaa Doro Liberto® 820
-puhelimella ja tehdä sen sisältöön muutoksia.
Avustaja ei kuitenkaan näe käyttäjän puhelimen henkilökohtai-
sia tietoja, kuten viestejä, muistiinpanoja, jne., vaan hän näkee
ainoastaan My Doro Manager -sovelluksen ja sen asetukset.

4. Valitse Hyväksy, jos haluat käyttää etätukea, tai valitse Hylkää.

5. Kun olet valmis, valitse Tallenna .

Doro Selection
Helpoin tapa hakea sovelluksia on käyttää Doro Selection -toimintoa. Ha-
kua helpottavat erilaiset valitut sovelluskategoriat, kuten koti, digitaali-
nen maailma, uutiset, terveys ja hyvinvointi, talous jne. Sovelluksia on
myös kategorioissa Doron suosittelema ja Sukulaisten suositukset, joita
saat My Doro Manager -sovelluksen kautta.

Valitse aloitusnäytön vasemmasta yläkulmasta Valikko Lisää uu-
sia sovelluksia ja valitse sitten:
• Doron suosittelema, jos haluat selata joitain valittuja sovelluksia.
• Doro Selection Doron suosittelema. Valitse kategoria ja vahvista

painamalla -painiketta.
• Etsi kohteesta Google Play -kauppa, jos haluat siirtyä kohteeseen

Play-kauppa.
• Omat sovellukset, jos haluat tarkastella lataamiasi sovelluksia.
• Sukulaisten suositukset, jos haluat nähdä, onko sinulle lähetetty

suosituksia My Doro Manager -sovelluksen kautta, ks. kohta My Do-
ro Manager, s.22.
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Google™

Jotta saisit kaiken irti puhelimestasi, tarvitset Google™-tilin. Se on kätevä
tapa hallita puhelimesi sovelluksia, yhteystietoja, kalenterin tapahtumia,
muistutuksia ja paljon muuta. Voit myös tehdä tiedoistasi varmuuskopion
siltä varalta, että kadotat puhelimesi.

Google™ Play

TÄRKEÄÄ
Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä
on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa
tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi
tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Huomaa! Tarvitset Google™-tilin, jotta voit käyttää Play Store -kauppaa.
Gmail-tilisi on myös Google-tilisi, joten voit käyttää Gmailisi
käyttäjänimeä ja salasanaa myös muissa Google-tuotteissa (esim.
YouTube, Google+, Google Play ja Google Drive).

Voit selata käytettävissä olevia sovelluksia ja pelejä eri luokissa tai Top-
listojen avulla, joita ovat mm. maksullisten ja ilmaisten sovellusten Top-
listat. Voit myös etsiä tiettyä sovellusta tai peliä.

Jotkin sovellukset ovat maksullisia. Hinta näkyy sovelluksen kuvauksessa
samoin kuin maininta siitä, jos sovellus on ilmainen. Sovellukset makse-
taan Google™ Walletin avulla, jonka voit rekisteröidä Google™ -tiliä luodes-
sasi tai ensimmäisellä ostokerralla, tai muulla käytettävissä olevalla
maksutavalla.
Google™-tilin luominen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Play-kauppa.
2. Valitse Uusi ja noudata ohjeita. Jos sinulla on jo tili, valitse Ole-

massa oleva.
Sovelluksen lataaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Play-kauppa.
2. Etsi kohde, jonka haluat ladata, selaamalla luokkia tai käyttämällä

hakutoimintoa.
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3. Katso kohteen tietoja napauttamalla sitä, ja suorita asennus/ostos
ohjeiden mukaan.

Huomaa! Lue sovelluksen käyttöoikeudet huolellisesti, ennen kuin
vahvistat asennuksen.

Vihje: Voit käyttää myös pikavalintaa Lisää uusia sovelluksia.

Vihje: Kaikki ladatut sovellukset ovat kansiossa Omat sovellukset. Kun
olet kohdassa Play-kauppa, napauta ja valitse Omat sovellukset.
Ladatun sovelluksen avaaminen

1. Kun olet kohdassa Play-kauppa, napauta ja valitse Omat
sovellukset.

2. Valitse ladattu sovellus. Valitse tarvittaessa Avaa.

Vihje: Voit käyttää ladattuja sovelluksia myös sovellusluettelon avulla.
Valitse aloitusnäytöstä Valikko Play-kauppa.
Asennetun sovelluksen päivittäminen

1. Kun olet kohdassa Play-kauppa, napauta ja valitse Omat
sovellukset.

2. Voit valita kaikkien päivitettävien sovellusten päivittämisen, valita
Päivitä kaikki tai valita tietyn sovelluksen Päivitä ja vahvistaa.

Asennetun sovelluksen poistaminen

1. Kun olet kohdassa Play-kauppa, napauta ja valitse Omat
sovellukset.

2. Valitse ladattu sovellus Poista ja vahvista.
Sovelluksen tilauksen peruminen

1. Kun olet kohdassa Play-kauppa, napauta ja valitse Omat
sovellukset.

2. Valitse sovellus Ohita ja vahvista.
Lisätietoja

1. Kun olet kohdassa Play-kauppa, napauta ja valitse Ohjeet.
2. Sinut ohjataan Google™-tukisivustolle.
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Puhelut

Soittaminen
1. Valitse aloitusnäytöstä Puhelin.
2. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero.

3. Valitse numero valitsemalla Soita.
4. Lopeta tai peruuta puhelu valitsemalla Lopeta puhelu.

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa +-etuliitettä ennen maakoodia.
Kosketa ja pidä 0-painiketta, kunnes + näkyy.

Soittaminen yhteystiedoista
1. Valitse aloitusnäytöstä Puhelin Henkilöt.

Voit myös avata yhteystiedon aloitusnäytöstä valitsemalla Valikko
Henkilöt.

2. Etsi yhteystieto selaamalla listaa. Valitse tarvittaessa numero.
3. Lopeta valitsemalla Lopeta puhelu.

Puheluun vastaaminen
1. Valitse Hyväksy, tai jos haluat hylätä puhelun, valitse Hylkää (va-

rattu-merkkiääni).
2. Lopeta valitsemalla Lopeta puhelu.

Puheluvalinnat
Äänenvoimakkuuden säätö
• Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana äänenvoimakkuus-

näppäimillä. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.
Mykistä

1. Valitse puhelun aikana .

2. Voit poistaa mykistyksen käytöstä valitsemalla .
Valitsin (äänilähetys)
1. Valitse puhelun aikana .
2. Syötä numero.
3. Sulje valitsemalla .
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Kaiutin
1. Valitse puhelun aikana .
2. Puhu selkeästi mikrofoniin korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä. Voit sää-

tää kaiuttimen äänenvoimakkuutta +- ja –-näppäimillä.
3. Voit poistaa mykistyksen käytöstä valitsemalla .
Pito

1. Paina puhelun aikana -näppäintä ja valitse . Pitoon näkyy
näytössä.

2. Voit palata puheluun painamalla -näppäintä ja valitsemalla .
Puhelun lisääminen

1. Paina puhelun aikana ja valitse . Ensimmäinen puhelu asete-
taan pitoon.

2. Syötä numero tai valitse tallennettu yhteystieto kohdasta Henkilöt.

3. Paina ja valitse:
• Vaihda palataksesi ensimmäiseen puheluun. Jos haluat vaihtaa

takaisin toiseen puheluun, toista vaiheesta 3 lähtien. Nykyinen
numero/yhteystieto näkyy näytöllä.

• Yhdistä puhelut aloittaaksesi Puhelinneuvottelu (ryhmäpuhe-
lun). Lisää yhteystietoja toistamalla vaiheesta 1 lähtien.

• Jaa (ryhmäpuhelun aikana) ryhmäpuhelun jakamiseksi. Voit
vaihtaa puheluiden välillä.

4. Lopeta kaikki aktiiviset puhelut painamalla Lopeta puhelu-
näppäintä.

Kuulokemikrofoni
• Kytke puhelimen mukana toimitettu kuuloke kuulokeliitäntään. Pu-

helimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä.

VARO
Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa
kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuus huolellisesti.

Puheluloki
1. Valitse aloitusnäytöstä Puhelin Puhelutiedot.
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2. Kaikki puhelut näkyvät luettelossa: Vastaamattomat, Soite-
tut tai Vastatut puhelut.

3. Valitse numero puhelutiedoista.

• Soita valitsemalla .
• Kirjoita viesti ja lähetä se valitsemalla

• Poista painamalla -näppäintä ja valitsemalla Poista.

• Näytä historiatiedot painamalla -painiketta ja valitse Katso
yhteyshenkilön historiatiedot

4. Valitse tuntematon numero:
• Soita valitsemalla .
• Kirjoita viesti ja lähetä se valitsemalla .

• Lisää uudeksi yhteystiedoksi valitsemalla .

• Poista painamalla -näppäintä ja valitsemalla Poista.
Numeroiden poistaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Puhelin Puhelutiedot.

2. Paina ja valitse Poista.

3. Valitse poistettavien kohteiden kohdalla, tai Valitse kaikki.

4. Valitse ja vahvista valitsemalla Poista.

Vastaaja
Jos käytössä on vastaajapalvelu, soittajat voivat jättää vastaajaviestin,
kun et vastaa puheluun. Vastaaja on verkkopalvelu, ja palvelun käyttö
saattaa edellyttää sen tilaamista. Lisätietoja vastaajasta ja sen numeros-
ta saat palveluntarjoajaltasi.

1. Valitse aloitusnäytöstä Puhelin.

2. Paina ja valitse Puheluasetukset Vastaaja.
3. Valitse/anna nimi ja numero palveluntarjoajan vastaajaan.

4. Kun olet valmis, tallenna valitsemalla .
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5. Soita vastaajaan napauttamalla näytön vasemmasta yläkulmasta
kohtaa Vastaaja. Kun soitat vastaajaan ensimmäisen kerran,
saat palveluntarjoajalta vastaajan käyttöönotto-ohjeet.

Vihje: Soita vastaajaan valitsemalla aloitusnäytöstä Puhelin
Vastaaja.

Hätäpuhelut
Kun puhelin on päällä, voit aina soittaa hätäpuhelun. Syötä paikallinen
hätänumero ja valitse Soita.

Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisä-
tietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Yhteystiedot

Uuden merkinnän lisääminen
1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko. Henkilöt.
2. Valitse Lisää henkilö.
3. Syötä nimi, numero(t) suuntanumeroineen ja muut tarvittavat tiedot.

Katso kohta Tekstin syöttäminen , s.13.
4. Voit lisätä kuvan valitsemalla Lisää kuva:

• Galleria olemassa olevan kuvan valitsemiseksi.
• Kamera kuvan ottamiseksi kameralla.

5. Valitse , kun olet valmis.
Yhteystietojen hakeminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko. Henkilöt.

2. Ala kirjoittaa yhteystiedon nimeä tai numeroa hakukenttään . Tu-
loksia näytetään ja suodatetaan sitä mukaa, kun kirjoitat.

3. Valitse oikea osuma napauttamalla sitä.
Yhteystiedon muokkaaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko. Henkilöt.
2. Avaa olemassa oleva yhteystieto.
3. Valitse Muokkaa.
4. Syötä päivitykset.
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5. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Lisää suosikki

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko. Henkilöt.
2. Avaa olemassa oleva yhteystieto.
3. Valitse Muokkaa.
4. Lisää yhteystieto suosikiksi napauttamalla kohtaa .

5. Valitse , kun olet valmis.

Vihje: Suosikkiyhteystiedot on helppo löytää -kuvakkeen perusteella.
Poista suosikki toistamalla vaiheet 1–3, valitse ja vahvista
valitsemalla .
Yhteystietojen lähettäminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko. Henkilöt.
2. Avaa olemassa oleva yhteystieto.

3. Paina -painiketta ja valitse Jaa:
• Viestit lähettää kohteen kuvaviestinä. Katso kohta Viestien kir-

joittaminen ja lähettäminen, s.33.
• Sähköposti lähettää kohteen sähköpostitse. Katso kohta Säh-

köpostiviestin luominen ja lähettäminen, s.35.
Yhteystiedon poistaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko. Henkilöt

2. Paina ja valitse Poista.

3. Valitse poistettavien kohteiden kohdalla, tai Valitse kaikki.

4. Vahvista valitsemalla .

Yhteystietojen tuominen
SIM-kortilta

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko. Henkilöt

2. Paina -näppäintä, valitse Tuo ja vahvista.
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Vihje: Voit käyttää myös My Doro Manager -hallintaohjelmaa
yhteystietojen hallitsemiseen millä tahansa verkkoselaimella osoitteessa
www.mydoromanager.com. Katso kohta My Doro Manager, s.22.

ICE (In Case of Emergency)

Hätätilanteessa ICE-tietojen saaminen mahdollisimman nopeasti on tär-
keää, sillä se voi parantaa selviämismahdollisuuksia. Lisäämällä ICE-yh-
teystiedon voit parantaa omaa turvallisuuttasi. Ensihoitajat saavat
hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä koskevat lisätiedot, ku-
ten lääkityksen ja henkilön lähiomaisen tiedot. Kaikki kentät ovat valin-
naisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä parempi.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko. Henkilöt
Hätäyhteystieto (ICE).

2. Valitse Luo hätäyhteystieto ja syötä terveystietosi.
• Nimi
• Syntynyt, syötä syntymäaikasi.
• Pituus
• Paino
• Kieli, syötä äidinkielesi.
• Vakuutus, syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.
• Nimi 1, valitse yhteystieto ja numero yhteystiedoista.

Jos mahdollista, lisää puolisosi/lähiomaisesi ICE-yhteyshenki-
löksesi puhelinmuistioon, esim. ”ICE vaimoni Marja Suomi.”

• Terveydentila, syötä tiedot mahdollisista sairauksista / sairau-
den hoitoon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko,
sydämentahdistin).

• Allergiat, syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, me-
hiläisen pistot).

• Veriryhmä
• Rokotus, syötä saamasi olennaiset rokotteet.
• Lääkitys, syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
• Muita tietoja, syötä muut tiedot (esim. elintenluovuttaja,

hoitosuostumus).

3. Valitse , kun olet valmis.
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Vihje: ICE-yhteyshenkilöt on helppo tunnistaa -kuvakkeesta.

Viestit
Teksti- ja kuvaviestien lähettäminen ja vastaanottaminen edellyttää tiet-
tyjen palveluntarjoajasi antamien asetusten määrittämistä.

Huomaa! Jos lisäät useamman vastaanottajan, sinua laskutetaan
kustakin vastaanottajasta (enintään 10).

Teksti- ja kuvaviestit
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Viestit.
2. Valitse yhteyshenkilö selaamalla, hae yhteyshenkilöä kirjoittamalla

nimi tai numero hakukenttään tai syötä uusi vastaanottaja napautta-
malla -kuvaketta.

3. Valitse Kirjoita viesti ja laadi viestisi.

4. Valitse tarvittaessa jokin seuraavista painamalla -painiketta:
• Liitä tiedosto, jos haluat lisätä liitetiedoston.
• Lisää aihe tai Poista aihe.
• Lisää vastaanottaja ja Vastaanottajien luettelo.

• Valitse Vastaanottajien luettelo-kohdassa , jos haluat pois-
taa vastaanottajan luettelosta.

5. Kun olet valmis, valitse Lähetä.

Tekstiviestiasetukset
Tekstiviestit edellyttävät viestikeskuksen numeroa, jonka puhelin määrit-
tää tavallisesti automaattisesti. Numeron saa verkko-operaattorilta.

1. Valitse aloitusnäytöstä Viestit.

2. Valitse .
3. Valitse Viestiasetukset SMS.
4. Napauta tarvittaessa tekstikenttää, jossa voit muokata viestikeskuk-

sen numeroa.
5. Ota käyttöön Lähetystiedot kytkemällä -painike päälle.
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6. Valitse , kun olet valmis.

Kuvaviestiasetukset
Kuvaviestit edellyttävät MMS-profiilia ja että sekä sinulla että vastaanot-
tajalla on liittymät, joissa on tuki kuvaviesteille. MMS-profiili on usein
asennettu valmiiksi, ellei näin ole, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

1. Valitse aloitusnäytöstä Viestit.

2. Valitse .
3. Valitse Viestiasetukset MMS.
4. Muokkaa tarvittaessa MMS-profiilia napauttamalla MMS-profiili.

5. Ota käyttöön Lähetystiedot kytkemällä -painike päälle.

6. Ota käyttöön Luetut raportit kytkemällä -painike päälle.

7. Valitse , kun olet valmis.

Huomaa! Internetin käyttö ja kuvaviestien lähettäminen ja
vastaanottaminen edellyttävät, että olet määrittänyt palveluntarjoajan
tiliasetukset oikein. Tiettyjen palveluntarjoajien kohdalla tilintarjoaja on
valittava manuaalisesti. Katso kohta Datayhteydet, s.42.

Sähköposti
TÄRKEÄÄ
Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä
on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa
tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi
tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

Vihje: Gmail on aina käytettävissä kohdassa Google apps.

Olemassa olevan sähköpostiosoitteen määrittäminen
Määritä olemassa oleva sähköpostiosoite, joka tukee imap/pop3-
protokollaa.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Sähköposti.
2. Valitse Lisää tili.

• Lisää nykyinen tili
• Luo Gmail-tili
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3. Vahvista valitsemalla .
4. Paina ja valitse:

• Hallitse tilejä, jos haluat valita tilin, tai Lisätäänkö toinen tili?.
Saat näkyviin lisävalintoja painamalla uudelleen -painiketta.

• Poista sähköposti
• Sähköpostin asetukset, jos haluat tehdä omia asetuksia.

Syötä tarvittavat asetukset manuaalisesti ja valitse , kun olet valmis.
Lisätietoja saat sähköpostipalvelun tarjoajaltasi.

Lisäsähköpostitilin määrittäminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Sähköposti.

2. Paina ja valitse Hallitse tilejä Lisätäänkö toinen tili?.
3. Kirjoita nykyinen sähköpostiosoitteesi ja salasanasi tai valitse tili

luettelosta.
4. Kun olet valmis, valitse Varmenna.
Syötä tarvittavat asetukset manuaalisesti ja valitse , kun olet valmis.
Lisätietoja saat sähköpostipalvelun tarjoajaltasi.
Tilien välillä siirtyminen
Jos luot useamman kuin yhden sähköpostitilin, voit siirtyä niiden välillä.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Sähköposti.

2. Paina -painiketta, valitse Hallitse tilejä ja valitse haluamasi tili.
Oletustilin määrittäminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Sähköposti.

2. Paina ja valitse Hallitse tilejä.

3. Paina uudelleen -painiketta ja valitse Oletustili. Valitse haluama-
si tili.

4. Kun olet valmis, valitse Varmenna.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Sähköposti.
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2. Valitse Kirjoita sähköposti ja valitse sitten yhteystieto luettelosta. Va-
litse Hae nimeä tai sähköpostia tai syötä sähköpostiosoite manuaa-
lisesti napauttamalla kohtaa . Vahvista valitsemalla . Paina

-painiketta ja lisää muita yhteystietoja valitsemalla Vastaanotta-
jien luettelo.

3. Kirjoita viesti.

4. Jos tarpeen, lisää liite valitsemalla . Vahvista napauttamalla koh-
taa Varmenna.

5. Kun olet valmis, valitse Seuraava Lähetä sähköposti.

Saapuneet/Lähetetyt/Luonnokset

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Sähköposti.
2. Valitse sähköpostikansio napauttamalla näytön yläpalkkia.
3. Päivitä tarvittaessa postilaatikko valitsemalla Tarkista uudet

sähköpostit.

Synkronointi
Valitse, milloin sallit sähköpostitilisi/-tiliesi synkronoinnin.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Sähköposti.

2. Paina ja valitse Sähköpostin asetukset Synkronointi. Valitse
luettelosta Sähköpostin päivityksen aikaväli:
• Manuaal.
• 5 minuuttia
• 30 minuuttia
• 1 tunti
• 3 tuntia
• Niiden saapuessa

3. Valitse , kun olet valmis.

Vihje: Tiedonsiirtokustannusten pienentämiseksi ja akun säästämiseksi
kannattaa valita Manuaal..

Liitteiden lataaminen
Lataa liitteet automaattisesti valitsemalla.
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1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Sähköposti.

2. Paina ja valitse Sähköpostin asetukset Lataa liitetiedostoja.

3. Ota käyttöön asettamalla .

4. Valitse , kun olet valmis.

Allekirjoitus
Kun lähetät sähköpostia Doro Liberto® 820 -tililtäsi, voit valita allekirjoi-
tuksen automaattisen lisäämisen.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Sähköposti.

2. Paina ja valitse Sähköpostin asetukset Allekirjoitus.
3. Napauta alla olevaa kohtaa Allekirjoituksen tyyppi ja valitse

vaihtoehdoista.

Vihje: Lisää oma allekirjoituksesi valitsemalla ensin Mukautettu
allekirjoitus ja sitten . Napauta alla olevaa valkoista ruutua
(oletusasetus: Lähetetty Doro -laitteesta), jolloin saat näyttöön
näppäimistön, ja kirjoita sitten haluamasi teksti. Vahvista
napauttamalla Seuraava.

4. Valitse , kun olet valmis.

Kamera
Käytä kameraa valokuvien ottamiseen tai videoiden kuvaamiseen.

Vihje: Aktivoi kamera pitämällä painettuna Kamera-painiketta. Tämä
toimii missä tahansa näytössä tai tilassa Katkaise virta -tilaa lukuun
ottamatta. Kamera-painike sijaitsee puhelimen oikeassa alakulmassa.

Vihje: Jotta saisit teräviä kuvia, pyyhi linssi puhtaaksi kuivalla liinalla.

Kuvien ottaminen
1. Valitse aloitusnäytöstä Kamera.
2. Napauta tarvittaessa kameratilan kuvaketta ( ).

3. Ota kuva valitsemalla . Kuva tallennetaan automaattisesti.

37



Suomi

Videon kuvaaminen
1. Valitse aloitusnäytöstä Kamera.
2. Napauta tarvittaessa kameratilan kuvaketta ( ).

3. Aloita tallentaminen valitsemalla .

4. Lopeta tallentaminen valitsemalla .

Asetukset
1. Valitse aloitusnäytöstä Kamera.

2. Paina ja valitse:
3. Valitse Normaalitila ja Kameran asetukset.

• Salamatila ja valitse vaihtoehto.

• Kameran suuntaus ja valitse etukamera tai takakamera.
• Kuvausohjelma ja saat käyttöösi lisää vaihtoehtoja.

4. Paina uudelleen -painiketta ja piilota näyttönäppäimet ja Kame-
ran asetukset valitsemalla Helppotila.

Galleria
Kaikki kameralla otetut kuvat, vastaanotetut kuvat ja tallennetut videot
tallentuvat kansioon Oma galleria.

Huomaa! Kaikki kuvat on tallennettava Pictures-nimiseen kansioon, ja
kaikki videotiedostot on tallennettava muistikortin Movies-nimiseen
kansioon. Luo tarpeen mukaan kansio tietokonetta käyttäen. Katso
kohta Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen, s.45. Jos
oletustallennussijainniksi on määritetty muistikortti, kaikki puhelimella
otetut kuvat ja videot tallentuvat muistikortin DCIM-kansioon.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Galleria.
2. Valitse näytettävä/toistettava kuva/video.

Vihje: Oma galleria:n käyttö onnistuu myös kameratilassa, valitse
pikkukuvake vasemmasta alakulmasta.
Kuvan tai videon jakaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Galleria.
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2. Valitse näytettävä/toistettava kuva/video.

3. Paina Jaa-painiketta ja valitse:

Vihje: Jos et näe näyttönäppäimiä, napauta näyttöä kerran.
• Viestit, jos haluat lähettää kohteen kuvaviestinä. Katso kohta

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen, s.33.
• Sähköposti lähettää kohteen sähköpostitse. Katso kohta Säh-

köpostiviestin luominen ja lähettäminen, s.35.
• Bluetooth lähettää kohteen Bluetooth-tekniikan avulla. Salli tar-

vittaessa Bluetooth-toiminnon käyttöönotto. Katso kohta Blue-
tooth®, s.44.

tai valitse jokin muu vaihtoehto luettelosta.

4. Valitse , kun olet valmis.
Asettaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Galleria.
2. Valitse kuva.
3. Paina -näppäintä ja valitse Aseta:

• Henkilöt, jos haluat valita luetteloon tallennetun yhteystiedon
tai lisätä uuden. Katso kohta Uuden merkinnän lisääminen,
s.30.

• Valitse Taustakuva asettaaksesi kohteen taustakuvaksi
aloitusnäyttöön.

• Lukitusnäyttö, jos haluat asettaa kohteen lukitusnäytön
taustakuvaksi.

Kuvan tai videon poistaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Galleria.

2. Paina ja valitse Poista.

3. Valitse poistettavien kohteiden kohdalla, tai Valitse kaikki.

4. Valitse ja vahvista.
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Turvapainike

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

Puhelimessa on turvapainike , jotta päivittäinen arki sujuisi turvalli-
semmin. Turvapainikkeen avulla on helppoa soittaa turvanumeroluette-
loon tallennettuihin numeroihin. Ennen kuin turvapainiketta voidaan
käyttää, turvatoiminto on aktivoitava, puhelinnumerot lisättävä numero-
luetteloon ja tekstiviestiä muokattava niin, että se sisältää tiedot, jotka
haluat lähettää.

• Pidä puhelimen turvapainiketta painettuna kolmen sekunnin
ajan tai paina sitä kaksi kertaa sekunnin sisällä. Turvapuhelu alkaa
5 sekunnin viiveen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen
väärän hälytyksen painamalla Peruuta.

• Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
• Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
• Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei

vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan nume-
roon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vasta-
taan, tai kunnes painetaan Peruuta.

Turvapainikkeen määritykset
Valitse turvapainikkeen avulla, kuinka turvatoiminto aktivoidaan.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.

2. Valitse Turvapainike.
3. Valitse Turvapainikkeen määritykset:

• Pois, jos haluat poistaa turvatoiminnon käytöstä.
• Päällä, jos haluat aktivoida turvatoiminnon pitämällä turvapai-

niketta painettuna noin kolmen sekunnin ajan tai painamalla si-
tä kaksi kertaa sekunnin sisällä.

• Päällä (3), jos haluat aktivoida turvatoiminnon painamalla tur-
vapainiketta kolmesti yhden sekunnin sisällä.

4. Kun olet valmis, valitse .
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Turvanumeroiden luettelo
Valitse numerot, joihin soitetaan, kun turvapainiketta painetaan.

TÄRKEÄÄ
Ilmoita aina vastaanottajille, että he ovat apuyhteystiedoissasi.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.

2. Valitse Turvapainike.
3. Valitse Turvanumeroiden luettelo.
4. Valitse Lisää henkilö.
5. Valitse yhteyshenkilö selaamalla, hae yhteyshenkilöä kirjoittamalla

nimi tai numero hakukenttään tai syötä uusi vastaanottaja napautta-
malla -kuvaketta.

6. Kun olet valmis, valitse .
Poista yhteyshenkilö painamalla numeron perässä olevaa miinusmerkkiä.

Huomaa! Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset
puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteys turvallisuusyritykseen ennen sen
numeron ohjelmoimista.
Mukautettu teksti
Luettelon yhteyshenkilöille voidaan lähettää tekstiviesti, kun turvapaini-
ketta painetaan.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Turvapainike.
3. Valitse Mukautettu teksti.
4. Muokkaa tarvittaessa viestiä napauttamalla tekstikenttää.

5. Kun olet valmis, valitse .

Vihje: Poista käytöstä vaihtamalla .
Äänimerkin tyyppi
Valitse turvatoiminnon signaalityyppi.

Huomaa! Tämä asettaa 820-laitteen signaalin, EI vastaanottajan
signaalia.
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1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Turvapainike.
3. Valitse Äänimerkin tyyppi:

• Korkea
• Matala
• Äänetön

Kodin sijainti

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Turvapainike.
3. Valitse Kodin sijainti.
4. Napauta kohtaa Etsi.

Kun olet valmis, valitse .

Yhteydet

Verkkopalvelut ja kustannukset
Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/
1900 MHz -verkoissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta
palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen omi-
naisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Jotkin toiminnot tai ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista ja/tai ver-
kosta tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista.
Joistain palveluista peritään erillinen maksu.

Datayhteydet
Voit valita datayhteyden (jota kutsutaan myös mobiilidataksi) käytön lait-
teellasi tarvitessasi Internet-yhteyttä. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen
tarkat kustannukset ennen sen aktivointia. Varmista, että tilin palvelun-
tarjoaja on sama kuin verkko-operaattori datayhteyttä käyttäessäsi.

Vihje: Katso lisätiedot Wi-Fi-verkkoon yhdistämisestä kohdasta
Langattomat verkot (Wi-Fi), s.20.
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Datan käyttöönotto

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Mobiilidata.
3. Ota käyttöön vaihtamalla .

4. Kun olet valmis, valitse .

Tilin palveluntarjoaja
Internetin käyttö ja kuvaviestien lähettäminen ja vastaanottaminen edel-
lyttävät, että olet määrittänyt palveluntarjoajan tiliasetukset oikein. Tiet-
tyjen palveluntarjoajien kohdalla tilintarjoaja on valittava manuaalisesti.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Mobiilidata Lisää....
3. Napauta kohtaa Tukiasemien nimet.
4. Valitse palveluntarjoaja.
5. Palaa painamalla .

Huomaa! Jos tilisi palveluntarjoajaa ei ole luettelossa, paina
-näppäintä ja valitse Uusi APN. Anna sitten tarvittavat tiedot. Kun olet
valmis, paina -painiketta ja valitse Tallenna. Pyydä tilisi
palveluntarjoajalta oikeat asetukset.
Datan käyttö

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Mobiilidata Tietojen käyttö.

Vihje: Voit nollata tiedonsiirron käytön joka kuukausi
tiedonsiirtokustannustesi seurantaa varten.

Verkkovierailut
Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla kalliiksi. Tie-
dustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen verkkovierai-
lun käyttöä.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Mobiilidata Lisää....
3. Kytke päälle tai pois päältä napauttamalla ja valitsemalla Verkkoyh-

teys roaming-tilassa.
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4. Palaa painamalla .

Bluetooth®

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

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset Bluetooth.
2. Ota käyttöön ja tuo näyttöön lisää vaihtoehtoja vaihtamalla .

Huomaa! Saat näkyviin mahdolliset valinnat painamalla .

Vihje: Voit ottaa Bluetoothin käyttöön myös valitsemalla ja sitten
avautuvasta valikosta Bluetooth. Saat lisää vaihtoehtoja napauttamalla
kohtaa Bluetooth.

Verkon asetus
Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se
on kantaman sisällä. Jos ei, voit käyttää toista verkkoa, jos verkko-ope-
raattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen. Tätä kutsu-
taan verkkovierailuksi (roaming). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Huomaa! Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla
kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen
verkkovierailun käyttöä. Katso kohta Verkkovierailut, s.43.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.
2. Valitse Mobiilidata.
3. Valitse Lisää... Verkko-operaattorit:

• Valitse manuaalisesti, jolloin näyttöön tulee (hetken kuluttua)
luettelo käytettävissä olevista verkko-operaattoreista.

• Valitse automaattisesti.
4. Palaa painamalla .

Lentotila
Aktivoi lentotila poistaaksesi verkko- ja radiolähettimet ja -vastaanotti-
met käytöstä herkkiin laitteisiin kohdistuvien häiriöiden välttämiseksi.
Voit silti pelata pelejä, kuunnella musiikkia, katsoa videoita ja muuta si-
sältöä, kunhan kaikki tämä sisältö on tallennettu muistikortillesi tai sisäi-
seen muistiin.
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1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset.

2. Valitse Lentokonetila ja ota käyttöön vaihtamalla .

3. Kun olet valmis, valitse .

Vihje: Voit kirjautua myös pitämällä! virtapainiketta painettuna ja valita
sitten avautuvasta valikosta Lentokonetila. Voit ottaa myös lentotilan
käyttöön ilmoituspaneelista.
Ota virran säästämiseksi käyttöön Lentokonetila alueilla, joilla
verkkoyhteyttä ei ole, koska puhelin etsii jatkuvasti käytettävissä olevia
verkkoja, mikä kuluttaa virtaa. Voit saada ilmoituksia hälytyksinä, jos
hälytyksiä on käytössä.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

Kytke puhelin tietokoneeseen ja aloita kuvien, musiikin ja muiden tiedos-
tojen siirtäminen. Tarvitset vain USB-johdon puhelimen ja tietokoneen vä-
liin. Tietokoneesi tiedostoselaimella voit vetää ja pudottaa sisältöä
puhelimen ja tietokoneen välillä.

Huomaa! Kaikkien tekijänoikeussuojattujen materiaalien siirtäminen ei
välttämättä onnistu.

Vihje: Jos oletustallennussijainniksi on määritetty muistikortti, kaikki
puhelimella otetut kuvat ja videot tallentuvat muistikortin DCIM-kansioon.
Sisällön siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä
1. Kytke puhelimesi tietokoneeseen USB-johdolla.
2. Napauta USB yhdistetty -näytössä kohtaa Ota USB-tallennustila

käyttöön , jotta pääset tallennustilaan.
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3. Odota kunnes puhelin/muistikortti ilmestyy ulkoisena levyasemana
tiedostoselaimeen.

4. Vedä ja pudota valittuja tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä.
5. Poista tallennustila käytöstä valitsemalla Poista USB-tallennustila

käytöstä. Käytä tarpeen mukaan myös tietokoneesi Poista laite tur-
vallisesti -toimintoa.

6. Kun olet valmis, irrota USB-johto.

Huomaa! Kun puhelin/muistikortti on yhdistetty tietokoneeseen, puhelin
ei voi käyttää muistikorttia. Tietyt puhelimen toiminnot ja sovellukset,
kuten kamera, eivät välttämättä ole käytettävissä. Voit siirtää tiedostoja
USB-johdon avulla useimpien USB-massamuistirajapintaa tukevien
laitteiden ja käyttöjärjestelmien välillä.

Internet (verkkoselain)

TÄRKEÄÄ
Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä
on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa
tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi
tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Internet.
2. Valitse Hakusana/osoite. Anna verkko-osoite tai hakusana ja valitse

Etsi.

Verkkoselaimen käyttäminen
Kun avaat verkkoselaimen, näytölle tulee oletusarvoisesti hakusivu.

Napauta kohtaa

• , jos haluat siirtyä kohtaan Omat kirjanmerkit. Siirry suosikkeihin
Etsi-komennolla.

• , jos haluat siirtyä kohtaan Omat sivut ja tarkastella viimeisimpiä
hakuja.

Kun hakutulokset näkyvät näytöllä, voit napauttaa kohtaa

• vasemmasta yläkulmasta, jos haluat tehdä uuden haun.

• , jos haluat tallentaa hakutuloksen suosikkeihin.
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Vihje: Saat näkyviin mahdolliset valinnat painamalla .
Päivitys
• Jos haluat päivittää nykyisen verkkosivun, valitse hakupalkin oikeas-

ta yläkulmasta .
Jakaminen

1. Paina verkkoselaimessa verkkosivulla ollessasi .
2. Valitse Jaa:

• Viestit, jos haluat lähettää kohteen kuvaviestinä. Katso kohta
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen, s.33.

• Sähköposti lähettää kohteen sähköpostitse. Katso kohta Säh-
köpostiviestin luominen ja lähettäminen, s.35.

• Vaihtoehtoisesti valitse jokin muu vaihtoehto luettelosta.

Lisäsovellukset
Sovellus voi olla ohjelma tai peli, jota voit käyttää Doro Liberto® 820 -pu-
helimessasi. Esiasennetut sovellukset voivat vaihdella markkina-aluees-
ta ja palveluntarjoajasta riippuen. Jotkin sovellukset vaativat Internet-
yhteyden. Kysy palveluntarjoajaltasi tilauksen tarkat kustannukset ennen
sen aktivointia. Jotkin sovellukset ovat maksullisia. Hinta näkyy sovelluk-
sen kuvauksessa samoin kuin maininta siitä, jos sovellus on ilmainen.
Ladattujen ja asennettujen sovellusten käyttö ei maksa mitään, paitsi jos
siihen tarvitaan Internet-yhteyttä.

Lataa ja asenna kaikki tarvitsemasi sovellukset Doro Selection -valikoi-
man tai Google™ Play -kaupan avulla.

Vihje: Voit käyttää pikavalintaa Lisää uusia sovelluksia.

Google Apps
TÄRKEÄÄ
Palvelun käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos Wi-Fi-yhteyksiä
on käytettävissä, niiden käyttö on suositeltavaa
tietoliikennekustannusten pienentämiseksi. Kysy palveluntarjoajaltasi
tilauksen tarkat kustannukset ennen sen aktivointia.
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Kaikki esiasennetut Google™-sovellukset löytyvät Google Appsista. Esi-
asennetut sovellukset saattavat vaihdella markkina-alueesta riippuen.
• Valitse aloitusnäytöstä Google apps, jos haluat avata Google™-

sovelluksia.

Musiikki
Musiikkisoittimen avulla voit kuunnella musiikkia tai muita äänitiedostoja.
Musiikin toistaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Musiikki.
2. Valitse raita luettelosta. Seuraava raita toistetaan automaattisesti.

• Keskeytä raidan toistaminen valitsemalla .
• Voit valita lajitteluperusteeksi Esittäjä, Kappaleen nimi: tai Tyy-

lilaji käyttämällä pudotusvalikkoa.
• Palaa aloitusnäyttöön painamalla -näppäintä. Musiikki soi

edelleen.

Huomaa! Kaikki äänitiedostot on tallennettava muistikortille tai
sisäiseen muistiin Music-nimiseen kansioon. Luo tarpeen mukaan
kansio tietokonetta käyttäen. Katso kohta Puhelimen kytkeminen
tietokoneeseen, s.45.

FM Radio
FM-radion taajuusalue on 87,5–108,0 MHz.

Vihje: Parhaan äänenlaadun takaamiseksi puhelin kannattaa asettaa
lepotilaan painamalla lyhyesti virtapainiketta!.
Radion avaaminen
1. Kytke puhelimen mukana toimitettu kuuloke kuulokeliitäntään.

2. Valitse aloitusnäytöstä Valikko FM Radio.
Radio aukeaa. Virittimen taajuus näkyy näytöllä.

3. Etsi kanavia valitsemalla tai ja aloita lähetyksen toistaminen

painamalla -näppäintä.
Asteikolla liikkumalla voit asettaa taajuuden manuaalisesti.
Voit säätää äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/–.
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Vihje: Tallenna valittu kanava suosikkeihin valitsemalla .
Palaa aloitusnäyttöön painamalla -näppäintä. Radio jää soimaan.

4. Sammuta radio irrottamalla kuuloke.
Asetukset

1. Paina radiota käyttäessäsi -näppäintä:
• Kaiutin: päälle kuunnellaksesi radiota kaiuttimista.

Säädä äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä +/–.
• Poistu sammuttaaksesi radion.

Hälytys
Puhelimen on oltava päällä, jotta herätys toimii asianmukaisesti.

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Hälytys.
2. Valitse Hälytys.

3. Syötä herätyskellonaika (HH:MM) ja valitse .

4. Jos haluat, valitse herätysääni ja vahvista valitsemalla .

5. Jos haluat, valitse Vahvista ja valitse tarvittavat päivät. Valitse ,
kun olet valmis.

6. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Vihje: Voit säästää akkua ja estää saapuvat puhelut ja viestit kytkemällä
Lentokonetilan päälle, hälytystoiminto pysyy kuitenkin käytössä, katso
Lentotila, s.44.
Herätysajan asettaminen ja poistaminen

1. Aseta/poista herätys vaihtamalla .
Herätyksen muokkaaminen tai poistaminen
1. Herätyksen valitseminen:

• Syötä päivitykset ja valitse Tallenna.

• Paina -painiketta ja valitse Poista .

Kalenteri
Tapahtuman lisääminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Kalenteri.
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2. Valitse Lisää tapahtuma.
3. Syötä tarvittavat tiedot ja aseta hälytys.

4. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Vihje: Muokkaa tapahtumaa valitsemalla tapahtuma Muokkaa.
Katselutila
• Aseta katselutila kalenteritilassa valitsemalla Kuukausinäkymä, Päi-

vänäkymä tai Tapahtumat.
Navigointi

• Muuta kuukausi tai päivä kalenteritilassa valitsemalla tai .

Muistiinpanot
Muistiinpanon lisääminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Muistiinpanot.
2. Valitse Lisää muistiinpano ja kirjoita teksti.

3. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Vihje: Muokkaa valitsemalla muistiinpano ja päivittämällä se.
Muistiinpanon jakaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Muistiinpanot.
2. Valitse ja avaa muistiinpano.

3. Paina ja valitse Lähetä.
4. Kirjoita viesti ja lisää vastaanottaja. Katso kohta Sähköpostiviestin

luominen ja lähettäminen, s.35.
5. Kun olet valmis, valitse Lähetä sähköposti.
Muistiinpanon poistaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Muistiinpanot.

2. Paina ja valitse Poista.

3. Valitse poistettavien kohteiden kohdalla, tai Valitse kaikki.

4. Valitse ja vahvista.
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Taskulamppu

• Valitse aloitusnäytöstä Valikko Taskulamppu.
Sammuta vaihtamalla .

Ajastin

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Ajastin.

2. Aseta minuutit ja sekunnitv- jaV-näppäimillä. Vahvista
-näppäimellä.

3. Kun olet valmis, valitse Aloita.

Vihje: Voit käyttää puhelinta tavalliseen tapaan ajastinsovelluksen
ollessa käynnissä, kunhan puhelin on päällä.

Laskin
1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Laskin.
2. Näppäile ensimmäinen luku, valitse toiminto (+, -, x, ÷) ja näppäile

seuraava luku. Toista tarpeen mukaan.
3. Voit laskea tuloksen valitsemalla =.

Ääninauhuri
Ääninauhurin avulla voit tallentaa muistiinpanoja ja viestejä.
Tallennus

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Äänitys.

2. Aloita tallentaminen valitsemalla .

3. Lopeta tallentaminen valitsemalla .

4. Kun tallennusaika vilkkuu, tallenna nauhoite valitsemalla .
Tallenteen kuunteleminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Äänitys.
2. Valitse Tallennusten luettelo.
3. Valitse tallenne, jonka haluat kuunnella.

Vihje: Voit myös valita -painikkeen heti nauhoituksen jälkeen.
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Tallenteen jakaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Äänitys.

2. Valitse Tallennusten luettelo. Paina -painiketta ja valitse Lähetä.

3. Valitse osa tallenteista tai Valitse kaikki. Vahvista valitsemalla .
• Viestit lähettää kohteen kuvaviestinä. Katso kohta Viestien kir-

joittaminen ja lähettäminen, s.33.
• Sähköposti lähettää kohteen sähköpostitse. Katso kohta Säh-

köpostiviestin luominen ja lähettäminen, s.35.
tai valitse jokin muu vaihtoehto luettelosta.
Tallenteen poistaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Äänitys.
2. Valitse Tallennusten luettelo.
3. Paina ja valitse Poista.

4. Valitse poistettavien kohteiden kohdalla, tai Valitse kaikki.

5. Valitse ja vahvista.

Turvakoodi
1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Koodisäilö.

2. Aloita syöttämällä 3-numeroinen koodi. Valitse , kun olet valmis.
3. Näppäile sama 3-numeroinen koodi ja käännä kahva alaspäin.
4. Valitse Lisää.
5. Kirjoita muistiinpanosi ja valitse Tallenna, kun olet valmis.

• Muokkaa muistiinpanoa valitsemalla se ja napauttamalla val-
koista kirjoitusaluetta, jolloin näppäimistö tulee näyttöön.
Muokkaa muistiinpanoa ja kun olet valmis, valitse Tallenna.

Turvamuistiinpanon poistaminen

1. Paina ja valitse Poista.

2. Valitse poistettavien kohteiden kohdalla, tai Valitse kaikki.

3. Valitse ja vahvista.

Huomaa! Kaikki turvamuistiinpanot poistetaan, jos väärä 3-numeroinen
koodi annetaan kolme (3) kertaa.
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Huomaa! Kirjoita kaikki turvakoodilla suojatut turvamuistiinpanot
paperille ennen puhelimen asetusten nollaamista tai tietojen
tyhjentämistä muistikortilta.

Puhelimen asetusten nollaaminen
TÄRKEÄÄ
Kun puhelimen asetukset nollataan, menetetään kaikki tiedot. Näitä
ovat esimerkiksi ladatut ja asennetut sovellukset, tilit, järjestelmä- ja
sovellusdata ja asetukset. Varmista, että sinulla on varmuuskopiot
kaikista tiedoista ja tiedostoista, jotka haluat säilyttää, ennen kuin
nollaat puhelimen asetukset. Lue huolellisesti alla oleva teksti ennen
kuin aloitat.

Syynä puhelimen asetusten nollaamiseen voi olla jatkuva ongelma, jota
ei pystytä ratkaisemaan. Syynä voi olla myös se, että haluat antaa puheli-
men jonkun toisen henkilön käyttöön.

Huomaa, että kaikki puhelimeen sen hankkimisen jälkeen tallennetut tie-
dot menetetään.
Poikkeukset
• Kaikki kohteeseen SD-kortti-kortille tallennetut tiedot, jos sellainen

on asennettuna (ks. kohdat Aseta muistikortti paikalleen, s.2 ja Tal-
lennussijainnin vaihtaminen, s.19).

• Google™-sovellukset ja -data, jos valintaruutu Varmuuskopioi tiedot
on valittuna (ks. Lisäasetukset kohdasta Puhelimen asetukset,
s.15.

• Tiedot, jotka olet tallentanut pilvipalveluun (tai tietokoneelle, ks.
kohta Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen, s.45).

Puhelimen asetusten nollaaminen

1. Valitse aloitusnäytöstä Valikko Asetukset
Lisäasetukset.

2. Siirry kohtaan Varmuuskopioi ja palauta ja valitse se.
3. Valitse Tehdasasetuksien palauttaminen. Lue huolellisesti näytöllä

olevat tiedot, tämä on tärkeää!
4. Valitse Palauta puhelimen asetukset.
5. Valitse viimeiseksi Poista kaikki.

Huomaa! Lisäkysymyksiä ei esitetä, tämä on viimeinen vaihe.
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6. Kun puhelimesi asetukset on nollattu, siinä käytetään jälleen tehda-
sasetuksia ja se on juuri sellainen kuin puhelimen hankittuasi.

Tilakuvakkeet
Signaalin voimakkuus 2,5 G GPRS-data

Ei signaalia EDGE-data
Verkkovierailu (muissa
verkoissa) 3G-data

Värinätila HSPA-data

Äänetön tila
Tiedonsiirto:
datan tulo , datan lähtö .

Google Play Store -ohjelmis-
topäivityksiä saatavana Wi-Fi AP kytketty

Google Play Store, päivitys
valmis Bluetooth käytössä

Lukematon sähköposti Liitetty tietokoneeseen
Uusi tekstiviesti tai
multimediaviesti Hälytys aktiivinen

Lentotila aktiivinen Laturi kytketty
Tapahtui virhe tai vaaditaan
varovaisuutta Akun lataustaso

GPS käytössä Kuuloke liitetty (ilman
mikrofonia)

Vastaamaton puhelu Kuuloke liitetty (sis.
mikrofonin)

Puhelu käynnissä SIM-korttia ei ole asetettu

Soitonsiirto käytössä Muisti on täynnä

Esimerkkejä näyttönäppäimistä

Todenna Lisää kuva

Hylkää Lisää nykyinen sijainti

Lisäasetukset Lisää malliteksti

Soita yhteyshenkilölle Lisää video
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Esimerkkejä näyttönäppäimistä (jatkoa)

Kirjoita teksti- tai multi-
mediaviesti (SMS/
MMS)

Lisää äänitallenne

Kirjoita sähköposti Tuo valintanäppäimistö
näkyviin

Liitetiedostojen
käsittely

Turvaohjeet

VARO
Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten
lasten ulottuvilta.
Verkkovirtasovitin on irtikytkentälaite tuotteen ja verkkovirran välillä.
Sähköpistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja siihen on oltava helppo pääsy.

Verkkopalvelut ja kustannukset
Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz -ver-
koissa. Laitteen käyttö edellyttää matkapuhelin liittymää (SIM-korttia)
palveluntarjoajalta.
Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaati-
vat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö
Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on
kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaa-
lissa käyttöasennossa.
Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa asennossa kor-
vaa vasten tai vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Jos laitetta kannetaan kehon lähellä
kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja pu-
helinta on pidettävä aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edel-
lä mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta toiseen
paikkaan.
Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pi-
dä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut
tiedot voivat kadota.

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

Sydämentahdistimet
Suositus on, että langattoman puhelimen ja sydämentahdistimen välillä pidetään vähin-
tään 15 cm:n etäisyyttä, jotta vältetään sydämentahdistimen mahdolliset häiriöt. Henki-
löiden, joilla on sydämentahdistin:
• Tulisi aina pitää puhelin vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta,

kun puhelin on päällä.
• Ei pitäisi säilyttää puhelinta rintataskussa.
• Tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häi-

riöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta
laitteesta.

Räjähdysvaara
Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia
ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton
moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.
Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja
ja autokorjaamoissa.
Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähel-
lä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.
Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät
myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai va-
rastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin ajoneu-
voihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai
metallipölyä.

Li-ion akun
Tämä tuote sisältää Li-ion akun. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjäh-
dyksen tai muun vaaratilanteen.

VAROITUS
Älä yritä muokata tai työstää akkua – vahingoittunut akku voi räjähtää. Väärän akun
käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Vähentääksesi tulipalon ja tapaturmien
riskiä, älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akkua auki. Äläkä upota
akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua yli 60 ° C lämpötilalle.
Kierretä tai hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.
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Kuulon suojaaminen
Tuote on testattu ja se täyttää äänenpainetasovaatimuksen, joka on määrätty standar-
deissa EN 50332-1 ja/tai EN 50332-2.

VAROITUS
Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurion.
Altistuminen koville äänille ajettaessa voi häiritä keskittymistä ja aiheuttaa
onnettomuuden. Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella
äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

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

Ajoneuvot
Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineen-
ruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjär-
jestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.
Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puheli-
men tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy il-
malla hyvin voimakkaasti.
Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita,
turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asen-
nettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.
Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen len-
tokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaa-
rantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Huolto ja kunnossapito
Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole
voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.
• Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät

elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua ko-
konaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liik-
kuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
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• Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektro-
nisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat väänty-
mään tai sulamaan.

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

• Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
• Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piiri-

levyn ja hienomekaniikan.
• Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos pu-
helin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain al-
kuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu
Tällä laitteella on 12 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuaikana mahdollisesti
esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuaika-
na tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta ta-
pahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden
vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheutta-
mista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihte-
luiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi. Akut ovat
kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu
raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkko: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900
MHz

Käyttöjärjestelmä: Android 4.4.2
Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0
Mitat: 137 mm x 71 mm x 11 mm
Paino: 132 g (akku mukaan lukien)
Paristo: 3.7 V / 1900 mAh Li-ion -akku
Kuvaformaatti: BMP/GIF/JPG/PNG
Videomuoto: AVI/MP4/3GPP

Äänimuoto: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
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Kameran
resoluutio:

8MP

Kameran digitaali-
nen zoomaus:

4x

Näytön tarkkuus: 940 x 560
Muisti: 8 GB
Käyttöympäristön
lämpötila:

Min: 0° C (32° F)
Max: 40° C (104° F)

Latausympäristön
lämpötila:

Min: 0° C (32° F)
Max: 40° C (104° F)

Säilytyslämpötila: Min:–20° C (–4° F)
Max: 60° C (140° F)

Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia
Copyright © 2013 Doro AB. Kaikki oikeudet pidätetään.
Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.
vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.
Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.
Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tava-
ramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTu-
be, the YouTube logo,Picasa ja Android ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröi-
tyjä tavaramerkkejä.
Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensseillä henkilökoh-
taiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 vi-
sual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii)
kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG- 4- tai
AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videontarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota
MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyt-
tää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. promotionaalisesta, sisäisestä ja kau-
pallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:lta. Katso http://
www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thom-
sonin lisensoima.
Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta.
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Sisällön tekijänoikeus
Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja
muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuk-
silla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus se-
kä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä,
kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä
lainopilliseen neuvojaasi.

Kuulolaitteet
Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulolaitteiden kanssa.
Täyttä yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

Specific Absorption Rate (SAR)
Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset.
Doro Liberto® 820 mitattu arvo on 0,178 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.
WHO:n raja-arvo on 2,0 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

Vastaavuustodistus
Doro vakuuttaa, että Doro Liberto® 820 täyttää 1999/5/EY (R&TTE) ja 2011/65/EY
(ROHS) -direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja asiaankuuluvat säädökset. Vastaavuus-
todistus on nähtävissä osoitteessa www.doro.com/dofc.

FCC

FCC:n huomautus
Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen (Part 15) vaatimukset. Käyttö on sallittua seuraavilla
kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän lait-
teen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua
toimintaa.
Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC-sääntöjen osan 15 raja-arvojen mu-
kainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vas-
taan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja
jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliiken-
teelle. Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny tietyssä kokoonpa-
nossa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio-tai televisiolähetysten vastaanottoon,
mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi yrittää
korjata häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
• Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
• Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-asentajalta.
FCC voi vaatia lopettamaan laitteen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan.
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Doro ei ole hyväksynyt mitään käyttäjän tähän laitteeseen tekemiä muutoksia tai muun-
noksia. Muutokset tai muunnokset voivat poistaa käyttäjältä oikeuden laitteen käyttöön.

Tiedot radiotaajuiselle säteilylle (RF) altistumisesta (SAR)
Tämä puhelinmalli täyttää hallituksen radioaalloille altistumista koskevat vaatimukset.
Tämä puhelin on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Yhdysvaltain hallituksen
FCC-viraston (Federal Communications Commission) radiotaajuiselle (RF) energialle al-
tistumiselle asetettuja päästörajoja.
Langattomia matkapuhelimia koskevassa altistusstandardissa käytetään mittayksikköä,
joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus tai SAR-arvo. FCC:n asettama SAR-raja
on 1,6 W/kg. *SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään FCC:n määrittämiä nor-
maaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testat-
tavilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR on määritelmän mukaan suurin hyväksytty
lähetysteho, puhelimen todellinen SAR-taso käytön aikana voi jäädä huomattavasti alle
maksimiarvon. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan useilla tehota-
soilla ainoastaan verkon saavuttamiseen tarvittavan tehon käyttämiseksi. Yleensä läh-
töteho on sitä pienempi, mitä lähempänä langattoman tukiaseman antennia olet.
Puhelinmallin korkein FCC:lle korvalla käytön testauksen yhteydessä ilmoitettu SAR-arvo
on 0.25 W/kg ja tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla keholla käytettynä 0.45 W/kg
(mitta-arvot keholla käytettynä vaihtelevat puhelinmallista, käytettävistä parannuksista
ja FCC:n vaatimuksista riippuen.)
Vaikka eri puhelinten ja eri asentojen SAR-arvot voivat olla erilaisia, ne kaikki täyttävät
hallituksen asettamat vaatimukset. FCC on myöntänyt tälle puhelinmallille laitehyväk-
synnän kaikilla arvioiduilla SAR-tasoilla FCC:n radiotaajuiselle säteilylle altistumista kos-
kevien ohjeiden mukaan. FCC on arkistoinut tämän puhelinmallin SAR-tiedot, ja ne voi
tarkistaa osoitteesta http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid otsikon "Display Grant" alta etsi-
mällä termillä FCC ID: WS5DORO820
Keholla käytön osalta tämä puhelin on testattu ja täyttää FCC:n radiotaajuiselle säteilyl-
le altistumista koskevien ohjeiden vaatimukset käytettäessä lisävarusteen kanssa, joka
ei sisällä metallia, ja luurin ollessa vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Muiden paran-
nusten käyttö ei välttämättä takaa FCC:n radiotaajuiselle säteilylle altistumista koske-
vien vaatimusten täyttymistä. Jos et käytä keholle asetettavaa lisävarustetta etkä pidä
puhelinta korvalla, aseta luuri vähintään 1,5 cm:n päähän kehostasi, kun puhelin on
päällä.
*Yhdysvalloissa yleisesti käytettäville matkapuhelimille asetettu SAR-raja on 1,6 wat-
tia/kilogramma (W/kg) keskiarvona yhtä kudosgrammaa kohden. Standardi sisältää
huomattavan turvamarginaalin lisäsuojan antamiseksi yleisölle ja mittausten vaihtelui-
den huomioimiseksi. SAR-arvot voivat vaihdella kansallisista raportointivaatimuksista ja
verkon taajuuskaistasta riippuen.

Huolto ja kunnossapito
Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole
voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.
• Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät

elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua ko-
konaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
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• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liik-
kuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.

• Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektro-
nisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat väänty-
mään tai sulamaan.

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

• Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
• Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piiri-

levyn ja hienomekaniikan.
• Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
• Säilytä akkua ja puhelinta käytön aikana 0 °C–40 °C:n lämpötilassa. Jos puhelin ja

akku kuumenevat tai kylmenevät liikaa, niihin voi tulla väliaikaisia toimintahäiriöitä,
vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Puhelimen ja akun altistaminen äärimmäisille
lämpötiloille voi muodostaa turvallisuusriskin, joka voi johtaa tulipaloon, räjähdyk-
seen tai muuhun tapaturmaan.

• Älä pura tai avaa, murskaa, taivuta tai väännä, lävistä tai silppua.
• Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upo-

ta sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjäh-
dykselle tai muulle vaaralle.

• Käytä akkua vain sille tarkoitetussa järjestelmässä.
• Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-

Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa
tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.

• Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kos-
ketuksiin akkunapojen kanssa.

• Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjes-
telmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksyttyjen
akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.

• Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
• Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
• Vältä puhelimen tai akun pudottamista. Jos puhelin tai akku putoaa, erityisesti ko-

valle pinnalle, ja käyttäjä epäilee sen mahdollisesti vaurioituneen, vie puhelin huol-
toon tarkistettavaksi.

• Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun
vaaratilanteeseen.

Jos isäntälaite käyttää USB-porttia latauslähteenä, isäntälaitteen käyttöohjeessa on ol-
tava ilmoitus, että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logol-
la varustettuun tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-
vaatimustenmukaisuusohjelman.
Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos laite
ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkupe-
räistä kuittia tai laskukopiota vastaan.
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