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Kiitos ALCATEL ONETOUCH D820X:n hankkimisesta.  Toivomme sinun nauttivan laadukkaasta viestintäkokemuksesta.

Lisätietoja laitteen käyttämisestä on täydellisessä käyttöoppaassa, jonka voi ladata sivustosta www.alcatelonetouch.com. Sivustosta saat myös 
esimerkiksi vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin sekä ohjelmistopäivitykset. 

  ONETOUCH D820X on LTE-laite.  

Pikaopas

Suomi – CJB33W0ALANA
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www.sar-tick.com

Tämä laite on sovellettavan kansallisen SAR-raja-arvon 2,0 W/kg mukainen. SAR-arvot ovat tämän käyttöoppaan sivulla 
30. Kannettaessa laitetta tai käytettäessä sitä kehon päällä on syytä käyttää hyväksyttyä lisävarustetta, kuten koteloa, 
tai muulla tavoin pitää tuote vähintään 10 mm:n etäisyydellä kehosta, jotta radiotaajuusenergialle altistumista koskevat 
vaatimukset täytetään. Huomaa, että tuote voi lähettää radiotaajuuksia, vaikka sitä ei käytettäisi. 

Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu. Ole varovainen, kun pidät laitetta 
korvasi lähellä kaiuttimen ollessa käytössä.
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1 Laite �������������������������������������������������������������������������������

1�1 Ulkoasukuva

KuulokeliitäntäSIM-/microSD-korttipaikka

Etukamera Kamera

Kameran 
salamavalo / 
taskulamppu

Virtanäppäin
Äänenvoimakkuuden 
lisäys
Äänenvoimakkuuden 
vähennys

micro-USB-liitäntä

microSD-kortin asettaminen

1�2 Aloitusruutu
Laitteen alkunäytössä on useita sivuja, joten lisättäville sovelluksille, kansioille ja pienoisohjelmille on runsaasti tilaa. Voit siirtyä sivulta toiselle 
pyyhkäisemällä sormella vasemmalle tai oikealle.

1�2�1 Näytön lukitseminen / lukituksen avaaminen
Avaa laitteen lukitus painamalla virtanäppäintä ja pyyhkäisemällä sitten oikealle.

Voit myös mukauttaa lukitusasetuksia valitsemalla Asetukset/Lukitusasetukset.
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1�2�2 Näytön kuvakkeet

Google-haku

Kaikki sovellukset
Moni-ikkuna

Tila-/ilmoituspalkki

Puhetoiminnot

Koti

Valikko

Nimi Kuvaus
Google-haku Siirry Google-hakuohjelmaan koskettamalla.
Puhetoiminnot Puhetoiminnot-kuvakkeen avulla voit esimerkiksi katsella videota, lähettää sähköpostia, asettaa 

hälytyksen ja saada reittiohjeita.
Kaikki sovellukset Näytä kaikkien sovellusten luettelo koskettamalla.
Takaisin Palaa edelliseen valikkoon tai näyttöön.
Koti Palaa aloitusruutuun.

Koskettamalla tilapalkkia ja vetämällä sitä alaspäin voit avata pika-asetuspaneelin, jossa voit kuvakkeita koskettamalla ottaa käyttöön tai poistaa 
käytöstä toimintoja tai vaihtaa tilaa. 

Jos ilmoituksia on, avaa ilmoituspaneeli koskettamalla tilapalkkia ja vetämällä sitä alaspäin, niin voit lukea ilmoitusten tiedot.

   

Takaisin

IP5001_D820X_QG_FI_05_140917.indd   6-7 2014/9/17   14:59:59



8 9

1�3 Sovellukset ja pienoisohjelmat

1�3�1 Sovellukset
Sovellukset-luettelossa näkyvät kaikki esiasennetut ja käyttäjän asentamat sovellukset. Voit avata Kaikki sovellukset -luettelon koskettamalla 

-näppäintä aloitusruudussa.

1�3�2 Pienoisohjelmat
Siirry pienoisohjelmien käyttöliittymään koskettamalla jotain kohtaa aloitusruudussa.

1�3�3 Lisäsovellusten hankkiminen
Saat lisää sovelluksia koskettamalla Play-kauppa-kuvaketta .

1�3�4 Työpöydän pikakuvakkeiden luominen ja hallinta
Kun kosketat kuvaketta jonkin aikaa Kaikki sovellukset -luettelossa, se siirtyy automaattisesti aloitusruutuun, jolloin voit vetää sen haluamaasi 
paikkaan. Voit luoda kansion asettamalla kuvakkeet päällekkäin. Voit antaa kansiolle nimen koskettamalla kuvakkeiden alla olevaa kielekettä.

1�3�5 Sovelluskuvakkeen poistaminen työpöydältä
Kosketa jonkin aikaa kuvaketta, jonka haluat poistaa työpöydältä, ja vedä se näytön yläreunaan keskellä näkyvään kohtaan " ".

1�4 Peruskäyttö

1�4�1 Laitteen virran kytkeminen
Pidä painettuna virtapainiketta, kunnes laite käynnistyy. Näytön valaistus syttyy muutaman sekunnin kuluttua.

1�4�2 Laitteen virran katkaiseminen
•	Pidä painettuna virtapainiketta noin kolme sekuntia, kunnes vaihtoehdot tulevat näkyviin, ja valitse Virta pois päältä.

•	Pakota laite sammumaan pitämällä painettuna virtapainiketta noin kymmenen sekuntia.

1�4�3 Valmiustila
Sammuta näyttö painamalla virtapainiketta kerran, jolloin laite siirtyy valmiustilaan.

Huomautus: Jos laitetta ei käytetä, se siirtyy valmiustilaan automaattisesti. Käynnistä laite valmiustilasta painamalla virtapainiketta kerran.

1�4�4 Käynnistäminen uudelleen
•	Pidä virtapainiketta painettuna noin kolme sekuntia, kunnes vaihtoehdot tulevat näkyviin, ja valitse Käynnistä uudelleen.

•	 Jos laite ei toimi oikein, käynnistä se uudelleen pitämällä painettuna virtapainiketta noin kymmenen sekuntia.

1�4�5 Yhdistäminen tietokoneeseen USB-liitännän kautta
Kun yhdistät laitteen tietokoneeseen USB-liitännän kautta, voit siirtää tiedostoja laitteesta tietokoneeseen ja päinvastoin.

1�4�6 Taustakuvan vaihtaminen
Voit vaihtaa taustakuvaa kahdella eri tavalla: kosketa  aloitusruudussa, valitse taustakuva Taustakuva-luettelosta ja kosketa sitten Aseta 
taustakuva. Toinen tapa on valita Asetukset > Näyttö > Taustakuva.
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2 Moni-ikkuna ������������������������������������������������������������������
Ota moni-ikkunatoiminto käyttöön koskettamalla . Tämän toiminnon avulla voit näyttää aloitusruudussa useita ikkunoita.

Tuo sovellukset näkyviin koskettamalla . Käynnistä sovellus aloitusruudussa valitsemalla kuvake luettelosta.  Voit myös vetää sovelluksen 
ikkunan haluamaasi paikkaan.

Tuo sovellus edustalle 
koskettamalla sitä.

Sulje sovellus koskettamalla.
Pidä ikkuna edustalla koskettamalla.

Pienennä ikkuna koskettamalla.

Suurenna ikkuna koskettamalla.

Moni-ikkunatoiminnon voi ottaa käyttöön myös toisella tavalla, kun sovellus avataan.

                  

1�4�7 Wi-Fi
Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja yhdistäminen langattomaan verkkoon:

•	Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla Wi-Fi-kuvaketta pika-asetuspalkissa.

•	Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla Asetukset ja koskettamalla kytkintä  Wi-Fi-kohdan vieressä.

•	Kosketa Wi-Fi-verkkoa, johon yhdistetään. Jos valitsemasi verkko on suojattu, anna salasana tai muut tunnistetiedot (saat tiedot tarvittaessa 
verkon pääkäyttäjältä).  Kun olet valmis, kosketa Yhdistä.

Vihje: Voit pidentää akun käyttöaikaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, jos et tarvitse sitä.

1�4�8 Lähentäminen tai loitontaminen
Voit lähentää tai loitontaa näkymää siirtämällä sormia kauemmas toisistaan tai lähemmäs toisiaan näytössä (esimerkiksi Internet-selaimessa 
tai Galleriassa).

Lähennä tai loitonna sovellusta painamalla 
nuolta pitkään ja vetämällä sitten.

Käytä sovellusta 
moni-ikkunanäkymässä 

koskettamalla.
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3 Tekstinsyöttö ����������������������������������������������������������������

3�1 Näyttönäppäimistön käyttäminen

Näyttönäppäimistön asetukset
Valitse aloitusruudussa Asetukset\Kieli ja syöttötapa ja napauta Asetukset-kuvaketta  kohdassa Android-näppäimistö� Näkyvissä 
on useita vaihtoehtoja. 

Näyttönäppäimistön suunnan muuttaminen
Voit muuttaa näyttönäppäimistön suuntaa kääntämällä laitteen vaaka- tai pystyasentoon.  Voit tehdä säädön myös koskettamalla pika-
asetuspaneelissa KÄÄNNÄ AUTOMAATTISESTI.

3�1�1 Android-näppäimistö

Vaihda symbolinäppäimistöön ja 
numeronäppäimistöön koskettamalla. Näytä syöttöasetukset koskettamalla jonkin 

aikaa; kun Wi-Fi- tai datayhteys on käytössä, 
siirry puhesyöttöön koskettamalla.

Siirry "abc"-tilasta "Abc"-tilaan tai päinvastoin 
koskettamalla; siirry "abc"-tilasta "ABC"-

tilaan tai päinvastoin koskettamalla jonkin 
aikaa.

Valitse hymiöitä koskettamalla.

3�2 Tekstin muokkaaminen
Voit muokata syöttämääsi tekstiä.
•	Kosketa jonkin aikaa tekstiä, jota haluat muokata.
•	Voit muuttaa korostettua valintaa vetämällä kielekkeitä.
•	Näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: Valitse kaikki  , Leikkaa  , Kopioi   ja Liitä .
•	Vahvista koskettamalla kuvaketta .

4 Puhelu ����������������������������������������������������������������������
4�1 Puhelun soittaminen
Avaa Puhelin-sovellus koskettamalla .

Numeronvalintanäyttö

Avaa valintapaneeli koskettamalla.

Siirry vastaajaan 
koskettamalla jonkin aikaa.

Yhteystiedot

Puheluloki
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Anna numero suoraan numeronäppäimistöltä tai valitse yhteystieto Henkilöt- tai Puheluloki-kohdasta koskettamalla välilehtiä ja soita sitten 
puhelu koskettamalla . 

Voit tallentaa antamasi numeron Henkilöt-luetteloon koskettamalla Lisää yhteystietoihin�
Voit lopettaa puhelun koskettamalla .

4�2 Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, vastaa puheluun vetämällä -kuvaketta oikealle, hylkää puhelu vetämällä kuvaketta vasemmalle tai hylkää puhelu ja lähetä 
esimääritetty viesti vetämällä kuvaketta ylöspäin.

Voit mykistää saapuvat puhelut painamalla äänenvoimakkuuden lisäys/vähennysnäppäintä tai kääntämällä laitteen ylösalaisin, jos 
Mykistä käänt� toisin päin -asetus on käytössä.  Ota toiminto käyttöön koskettamalla Asetukset\Eleet\Mykistä käänt� toisin päin.

4�3 Puhelumuistin näyttäminen
Voit käyttää puhelumuistia koskettamalla numeronvalintanäytössä , jolloin näyttöön tulee puheluhistoria luokiteltuna vastaamattomiin, 
soitettuihin ja vastaanotettuihin puheluihin.

4�4 Pikavalinta-asetukset
Voit siirtyä tähän asetusnäyttöön koskettamalla numeronvalintanäytössä  valikkonäppäintä    ja Pikavalinta-vaihtoehtoa ja valita sitten 
yhteystiedot näyttönäppäimiin 2–9 pikavalintanumeroina käytettäviksi.

5 Henkilöt ��������������������������������������������������������������������
Voit katsella ja luoda yhteystietoja laitteessa ja synkronoida ne Gmail-yhteystietojen tai muiden sovellusten yhteystietojen kanssa Internetissä 
tai laitteessa.

5�1 Yhteystiedon lisääminen
Voit luoda uuden yhteystiedon valitsemalla aloitusruudussa Henkilöt -sovelluksen ja koskettamalla sitten kuvaketta  
yhteystietoluettelossa.

5�2 Yhteystietojen tuominen, vieminen ja jakaminen
Avaa asetusvalikko koskettamalla Yhteystiedot-näytössä , kosketa Tuo/vie ja valitse sitten yhteystietojen tuonnin tai viennin lähteeksi tai 
kohteeksi esimerkiksi SIM-kortti, laite, laitteen tallennustila tai tilit.

Voit jakaa yhteystiedon tai yhteystiedot muiden kanssa lähettämällä vastaanottajille yhteystiedon vCard-muodossa esimerkiksi Bluetoothin 
tai Gmailin kautta.

Kosketa yhteystietoa, jonka haluat jakaa, kosketa yhteystietonäytössä  ja Jaa ja valitse sitten sovellus, jonka haluat suorittavan toiminnon. 

5�3 Useilla eri tileillä olevien yhteystietojen synkronoiminen
Yhteystiedot tai muut tiedot voidaan synkronoida useiden tilien kesken sen mukaan, mitä sovelluksia laitteeseen on asennettu.
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6 Viestit �����������������������������������������������������������������������
Voit luoda, muokata ja vastaanottaa teksti- ja multimediaviestejä tässä laitteessa.

Voit siirtyä tähän toimintoon koskettamalla  aloitusruudussa.

Luo uusi viesti koskettamalla.

Etsi kaikista viesteistä koskettamalla.

•	Näytä koko viestiketju koskettamalla.

•	Poista viestiketju tai Lisää 
pikakuvake koskettamalla jonkin aikaa.

 Kaikki vastaanotetut tai lähetetyt viestit voidaan tallentaa laitteen muistiin tai SIM-korttiin.  Voit käsitellä SIM-korttiin tallennettuja 
tekstiviestejä koskettamalla Viestit-näytössä  ja koskettamalla sitten Asetukset\Tekstiviesti (SMS)\Hallinnoi SIM-kortin 
viestejä.

Tekstiviestin lähettäminen

Anna vastaanottajan matkapuhelinnumero tai lisää vastaanottajat koskettamalla , kosketa Kirjoita tekstiviesti -palkkia ja kirjoita viestin 
teksti.  Kun olet valmis, lähetä tekstiviesti koskettamalla . 

Yli 160 merkin pituiset tekstiviestit laskutetaan erillisinä tekstiviesteinä. Erikoismerkit (aksenttimerkit) kasvattavat tekstiviestin 
kokoa myös, mikä voi aiheuttaa sen, että vastaanottajalle lähetetään useita tekstiviestejä.

Multimediaviestin lähettäminen
Multimediaviestin avulla voit lähettää muihin yhteensopiviin puhelimiin ja sähköpostiosoitteisiin videoleikkeitä, kuvia, valokuvia, animaatioita, 
diakuvia ja äänitiedostoja. 

Tekstiviesti muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi, jos siihen liitetään mediatiedostoja (esimerkiksi kuvia, video- tai äänitiedostoja tai 
diakuvia) tai siihen lisätään Aihe-otsikko tai sähköpostiosoitteita.

7  Sähköposti ����������������������������������������������������������������

Gmail-tilin lisäksi voit määrittää laitteeseen myös ulkoisia POP3- tai IMAP-sähköpostitilejä.

Kun haluat käyttää tätä toimintoa, kosketa Sähköposti.

Ohjattu sähköpostitoiminto opastaa sinua sähköpostitilin luomisessa vaiheittain.

•	Anna määritettävän tilin sähköpostiosoite ja salasana.

•	Kosketa Seuraava. Jos palveluntarjoaja ei ole lisännyt antamaasi tiliä laitteeseen, näyttöön tulee kehote siirtyä sähköpostitilin 
asetusnäyttöön, jossa voit antaa asetukset manuaalisesti.  Voit myös siirtyä määritettävän sähköpostitilin saapuvien ja lähtevien viestien 
asetuksiin suoraan koskettamalla Manuaalinen määritys.

•	Anna tilin nimi ja lähtevissä viesteissä näytettävä nimi.

•	Voit lisätä toisen sähköpostitilin koskettamalla valikkonäppäintä , valitsemalla Asetukset ja luomalla tilin koskettamalla  Lisää tili 
nimen oikealla puolella.

Sähköpostiviestien luominen ja lähettäminen

•	Kosketa  -kuvaketta Saapuneet-näytössä.

•	Anna vastaanottajien sähköpostiosoitteet Vastaanottaja-kenttään.

•	Kirjoita viestin aihe ja viestiteksti.

•	Voit lisätä liitteen koskettamalla  valikkonäppäintä  ja koskettamalla Liitä tiedosto.
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•	Lähetä viesti koskettamalla lopuksi  �

•	 Jos et haluat lähettää viestiä heti, voit tallentaa kopion koskettamalla  ja Tallenna luonnos tai koskettamalla Takaisin-näppäintä. 

8 Yhteyden muodostaminen ������������������������������������������
Voit luoda  Internet-yhteyden tällä laitteella joko GPRS-, EDGE-, WCDMA- tai LTE-verkon kautta tai Wi-Fi-verkon kautta.

8�1 Internet-yhteyden luominen
8�1�1 GPRS/EDGE/WCDMA/LTE
Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran ja laitteessa on SIM-kortti, laite määrittää verkkopalvelun automaattisesti: GPRS, EDGE, 
WCDMA tai LTE. Jos verkkoyhteyttä ei ole muodostettu, voit koskettaa pikavalintapaneelin -kuvaketta.

Voit tarkistaa käyttämäsi verkkoyhteyden koskettamalla Asetukset\Lisää���\Mobiiliverkot\Tukiasemien nimet tai Verkko-
operaattorit�

8�1�2 Wi-Fi
Wi-Fi-toiminnon avulla voit luoda Internet-yhteyden, kun laite on langattoman verkon käyttöalueella.  Wi-Fi-toimintoa voi käyttää laitteessa, 
vaikka siihen ei olisi asetettu SIM-korttia.

Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön ja yhdistaminen langattomaan verkkoon

•	 Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla Asetukset-valikkoon.

•	Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla kytkintä  Wi-Fi-kohdan vieressä.

•	Kosketa Wi-Fi, jolloin kaikkien havaittujen Wi-Fi-verkkojen yksityiskohtaiset tiedot tulevat näkyviin Wi-Fi-verkot-osaan.

•	 Luo yhteys Wi-Fi-verkkoon koskettamalla sitä. Jos valitsemasi verkko on suojattu, anna salasana tai muut valtuustiedot (pyydä lisätietoja verkko-
operaattorilta).  Kun olet valmis, kosketa Yhdistä.

8�2 Selain �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Voit selata Internet-sivuja Selain-sovelluksella.

Voit käyttää tätä toimintoa koskettamalla Selain-kuvaketta  aloitusruudussa.

Siirtyminen Internet-sivustoon
Kosketa selaimen näytön yläreunassa URL-ruutua, anna Internet-sivuston osoite ja vahvista koskettamalla sitten . 

8�3 Laitteen mobiilidatayhteyden jakaminen
Voit jakaa laitteen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin kautta (Internet-yhteyden jakaminen USB:n kautta) tai 
enintään kahdeksan laitteen kanssa yhtäaikaisesti muuttamalla laitteen kannettavaksi Wi-Fi-yhteyspisteeksi tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Yhteyden USB-jaon, Bluetooth-jaon tai kannettavan yhteyspisteen ottaminen käyttöön
•	Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

•	 Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla Asetukset-valikkoon.

•	Kosketa Lisää���\Jaettu yht� ja kann� yht�piste�
•	Ota toiminto käyttöön valitsemalla Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta-, Internetyhteyden jakaminen Bluetoothin 

kautta- tai Wifi-yhteyspiste-valintaruutu.

 Verkko-operaattorisi voi veloittaa lisämaksuja näiden verkkotoimintojen käyttämisestä. Myös verkkovierailualueilla voidaan veloittaa 
lisämaksuja. Voit tarkistaa datakäytön tiedot koskettamalla Asetukset\Tietojen käyttö.
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9  Oman sijainnin etsiminen GPS-satelliittien avulla ���

Laitteen GPS (Global Positioning System) -satelliittivastaanottimen ottaminen käyttöön:

•	 Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla Asetukset-valikkoon.

•	Valitse Sijainti. 
•	Ota Sijainti-toiminto käyttöön ja valitse Suuri tarkkuus-, Virransäästötila- tai  Vain laitteella -tila.

Etsi sijaintisi avaamalla Maps-sovellus:

Voit etsiä sijaintisi muutaman metrin tarkkuudella (”katutaso”) laitteen GPS-satelliittivastaanottimen, Wi-Fi-yhteyden tai datayhteyden avulla.  
Yhteyden luominen GPS-satelliittiin ja laitteen täsmällisen sijainnin määrittäminen ensimmäisen kerran kestää jopa noin viisi minuuttia.  Sinun 
on seistävä paikassa, josta on esteetön näkyvyys taivaalle, ja vältettävä liikkumista.  Tämän jälkeen GPS tarvitsee vain 20–40 sekuntia tarkan 
sijaintisi tunnistamiseen.  Sen jälkeen voit aloittaa navigoinnin kohdesijaintiin.

10 Tietojen varmuuskopioiminen �����������������������������

Voit varmuuskopioida laitteen asetukset ja muut sovellustiedot Googlen palvelimiin Google-tilisi avulla. 
Jos vaihdat laitetta, varmuuskopioimasi asetukset ja tiedot palautetaan uuteen laitteeseen, kun kirjaudut ensimmäisen kerran Google-tilillesi. 
Toiminnon ottaminen käyttöön:
•	 Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla Asetukset-valikkoon.
•	Valitse valintaruutu koskettamalla Varmuuskopioi ja palauta\Varmuuskopioi omat tiedot.

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, laaja valikoima asetuksia ja tietoja varmuuskopioidaan. Niitä ovat esimerkiksi Wi-Fi-salasanat, 
kirjanmerkit, asennettujen sovellusten luettelo, näyttönäppäimistön avulla sanakirjaan lisätyt sanat ja useimmat Asetukset-sovelluksella 
määritetyt asetukset. Jos poistat tämän toiminnon käytöstä, asetuksia ei enää varmuuskopioida ja olemassa olevat varmuuskopiot poistetaan 
Googlen palvelimista.

11 Tehdasasetusten palautus ������������������������������������
Tehdasasetusten palauttaminen:
•	 Siirry pika-asetuspalkin -kuvaketta koskettamalla Asetukset-valikkoon.
•	Kosketa Varmuuskopioi ja palauta\Tehdasasetusten palautus
•	Kosketa Palauta tehdasas�\Poista kaikki

Laitteen asetusten palauttaminen poistaa kaikki henkilökohtaiset tietosi laitteen sisäisestä tallennustilasta, mukaan lukien tiedot Google-tilistäsi 
ja kaikista muista tileistä, järjestelmän ja sovellusten asetukset ja kaikki ladatut sovellukset. Jos haluat säilyttää sisällön laitteen tallennustilassa, 
valitse Varaa puhelimen tallennustilan sisältö.

Jos et voi kytkeä laitteeseen virtaa, voit palauttaa tehdasasetukset painamalla äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä ja virtanäppäintä 
samanaikaisesti, kunnes näyttöön tulee valo.
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12  Sovellukset ja sisäinen tallennustila ���������������������

12�1 Sovellukset
Tässä laitteessa on joitakin sisäisiä Google-sovelluksia ja muita kolmannen osapuolen sovelluksia.

Sisäisillä sovelluksilla voit

•	puhua ystäviesi kanssa

•	 vaihtaa viestejä tai sähköpostiviestejä ystäviesi kanssa

•	 selvittää sijaintisi, näyttää liikennetilanteet, etsiä paikkoja ja saada navigointitiedot matkakohdetta varten

•	 ladata lisää sovelluksia Play-kaupasta.

Lisätietoja näistä sovelluksista on verkkokäyttöoppaassa, joka on sivustossa www.alcatelonetouch.com.

12�2 Sisäinen tallennustila
Koskettamalla Asetukset\Tallennustila saat näkyviin tiedot siitä, miten paljon laitteen sisäistä tallennustilaa käyttöjärjestelmä, sen osat, 
sovellukset (myös itse ladatut) sekä pysyväis- ja tilapäistiedostot vievät. 

Kaikki henkilökohtaiset musiikkitiedostot, kuvat, sovellukset ja muut tiedostot tallennetaan laitteen sisäiseen tallennustilaan.

Jos näyttöön tulee ilmoitus siitä, että laitteen muisti on vähissä, vapauta tilaa poistamalla esimerkiksi joitakin tarpeettomia 
sovelluksia tai ladattuja tiedostoja.

13 Laitteen täysi hyödyntäminen �����������������������������
Voit ladata ohjelmistopäivitykset maksutta sivustosta (www.alcatelonetouch.com). 

13�1 Smart Suite
Smart Suite sisältää seuraavat sovellukset:

•	Yhteystiedot
Voit varmuuskopioida yhteystiedot, jolloin sinun ei tarvitse olla huolissasi laitteen katoamisesta, rikkoutumisesta tai vaihtamisesta tai 
palveluntarjoajan vaihtamisesta.

•	Viestit
Voit vapautua tekstin syöttämisestä näppäimistöjen avulla.  Kaikki viestisi ovat helposti saatavilla ja hyvin järjestettyinä.

•	Kalenteri
Voit synkronoida tapahtumat vapaasti laitteen ja Outlookin välillä ja luoda ja muokata uusia tapahtumia tietokoneesta.

•	Valokuvat

Voit tuoda helposti valokuvia tietokoneesta tai puhelimesta ja järjestää ne kätevästi eri albumeihin

•	Videot

Voit lisätä videotiedostoja tietokoneesta toistoa varten ja ladata ne sitten puhelimen kansioon.

•	Musiikki

Voit etsiä nopeasti suosikkisi tietokoneesta, hallita kirjastoa ja käyttää vaivattomasti digitaalista levyautomaattia matkapuhelimessasi. 

•	Sovellus 

Voit tuoda ladattuja mobiilisovelluksia ja asentaa ne laitteeseen synkronoinnin yhteydessä.
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•	Varmuuskopiointi 

Voit varmuuskopioida yhteystiedot, viestit, kalenterin, valokuvat ja sovellukset ja tuoda sitten varmuuskopiotiedostot laitteeseen.

Tuetut käyttöjärjestelmät

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8.

13�2 Päivittäminen
Voit päivittää laitteen ohjelmiston Mobile Upgrade -työkalun tai FOTA Upgrade -työkalun avulla.

13�2�1 Mobile Upgrade
Lataa Mobile Upgrade -työkalu ALCATEL ONETOUCH -sivustosta (www.alcatelonetouch.com) ja asenna se tietokoneeseen. Käynnistä 
työkalu ja päivitä laite noudattamalla vaiheittaisia ohjeita (katso lisätietoja työkalun mukana toimitetusta käyttöoppaasta).  Laitteessasi on 
sen jälkeen uusin ohjelmisto.

 Päivittäminen poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot pysyvästi. Varmuuskopioi henkilökohtaiset tietosi Smart Suite -ohjelmistolla 
ennen päivittämistä.

13�2�2 FOTA Upgrade
Siirry Järjestelmäpäivitykset-näyttöön valitsemalla Asetukset\Tietoja laitteesta\Järjestelmäpäivitykset.  Kosketa Etsi päivityksiä, 
jolloin laite etsii uusimman ohjelmiston. Jos haluat päivittää järjestelmän, kosketa Lataa-painiketta. Kun lataus on valmis, suorita päivitys 
koskettamalla Asenna. Laitteessasi on sen jälkeen uusin ohjelmistoversio.

Ota datayhteys käyttöön tai muodosta Wi-Fi-yhteys ennen päivitysten etsimistä. Automaattisen tarkistuksen aikavälin ja muistutusten 
asetukset ovat myös käytettävissä, kun käynnistät laitteen uudelleen.

Jos olet valinnut automaattisen tarkistuksen ja järjestelmä löytää uuden version, tilapalkissa näkyy -kuvake.  Siirry suoraan Järjestelmäp
äivitykset-valikkoon koskettamalla ilmoitusta.

14 Asetukset ���������������������������������������������������������������

14�1 Laite

14�1�1 Ääni
Voit määrittää Äänenvoimakkuudet-, Kosketusäänet- ja Ruudun lukitus -ääni -asetukset äänenvoimakkuuden lisäys-/
vähennyspainikkeella tai koskettamalla Asetukset > Ääni.

14�1�2 Näyttö
Koskettamalla Asetukset > Näyttö saat näkyviin seuraavat asetukset:

•	Taustakuva Määritä taustakuva.

•	Kirkkaus Säädä näytön kirkkaus sopivaksi.

•	Kirjasimen koko Valitse laitteelle sopiva fonttikoko.

•	Virransäästö Aseta näytönsäästäjän aika.

•	Näytönsäästäjä Valitse valmiustilassa näkyvä animaatiotehoste.

•	ClearMotion Voit parantaa videon sujuvuutta valitsemalla tämän.

•	Langaton näyttö Voit näyttää laitteen näyttökuva TV:ssä ottamalla tämän käyttöön.

14�1�3 Tallennustila
Koskettamalla Asetukset > Tallennustila saat näkyviin muistin käyttötilan.

14�1�4 Akku
Koskettamalla Asetukset > Akun hallinta saat näkyviin akun varauksen ja tilan.
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14�1�5 Sovellukset
Koskettamalla Asetukset > Sovellukset voit tarkistaa sovelluksen tilan.

14�2 Omat 
14�2�1 Kieli ja syöttötapa
Koskettamalla Asetukset > Kieli ja syöttötapa saat näkyviin tai voit määrittää järjestelmän kielen ja syöttötavat.

•	Kieli Määritä järjestelmän kieli.

•	NÄPPÄIMISTÖ JA 
SYÖTTÖTAVAT

Valitse haluamasi syöttötapa laitteeseen asennettujen syöttötapojen luettelosta.

14�2�2 Varmuuskopioi ja palauta
Voit varmuuskopioida asetukset ja muut tiedot, jotka liittyvät Google-tileihisi. Jos haluat hankkia uuden laitteen tai palauttaa tehdasasetukset, 
voit palauttaa mihin tahansa tiliin liittyvät aiemmin varmuuskopioidut tiedot.

Kosketa Asetukset > Varmuuskopioi ja palauta�
Vihjeitä: Varmista ennen tehdasasetusten palauttamista, että kaikki tärkeät tiedot on varmuuskopioitu, sillä toiminto poistaa kaikki käyttäjän 
asentamat sovellukset ja tiedot.

14�3 Järjestelmä
14�3�1 Päivämäärä ja aika
Koskettamalla Asetukset > Päivämäärä ja aika voit asettaa päivämäärän, kellonajan ja niiden muodon.

14�3�2 Tietoja laitteesta
Koskettamalla Asetukset > Tietoja laitteesta saat näkyviin esimerkiksi oikeudelliset tiedot ja tiedot laitteen tilasta ja ohjelmistoversiosta.

Turvallisuus ja käyttö ����������������������������������������������������������
Lue tämä luku huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.  Valmistaja ei ole missään vastuussa vahingoista, jotka voivat aiheutua sopimattomasta tai näiden 
ohjeiden vastaisesta käytöstä.

•	LIIKENNETURVALLISUUS:
Tutkimuksissa on todettu, että laitteen käyttäminen ajoneuvon ajamisen aikana aiheuttaa todellisen riskin, vaikka käytettäisiin handsfree-laitetta 
(esimerkiksi autosarjaa tai kuulokemikrofonia). Siksi kuljettajia kehotetaan pidättäytymään laitteen käytöstä, ellei ajoneuvo ole pysäköitynä.
Älä käytä laitetta ja kuulokkeita musiikin tai radion kuunteluun ajon aikana. Kuulokkeiden käyttäminen voi olla vaarallista ja kiellettyä joillakin alueilla.
Kun laitteeseen on kytketty virta, se säteilee sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat häiritä ajoneuvon elektronisia järjestelmiä, kuten lukkiutumattomia 
ABS-jarruja tai turvatyynyjä. Voit välttyä ongelmilta toimimalla seuraavasti:
-  Älä sijoita laitetta kojelaudan päälle tai turvatyynyn laajenemisalueelle.
-  Varmista auton myyjältä tai valmistajalta, että kojelauta on riittävästi suojattu laitteen säteilemältä radiotaajuiselta energialta.

•	KÄYTTÖEHDOT:
Käyttäjää kehotetaan katkaisemaan laitteesta virta aika ajoin, jotta laitteen suorituskyky on mahdollisimman hyvä.
Katkaise laitteesta virta, ennen kuin astut lentokoneeseen.
Katkaise laitteesta virta terveydenhoitolaitoksissa erikseen osoitettuja alueita lukuun ottamatta.  Monien nykyisin yleisesti käytettävien laitteiden 
tapaan mobiililaitteet voivat häiritä muita sähkö- tai elektroniikkalaitteita tai radiotaajuuksia käyttäviä laitteita.
Katkaise laitteesta virta, kun olet kaasujen tai syttyvien nesteiden läheisyydessä. Noudata tarkasti kaikkia polttoainevarastoissa, huoltoasemilla, 
kemiantehtaissa tai muissa räjähdysalttiissa ympäristöissä olevia varoituksia ja ohjeita.
Kun laitteeseen on kytketty virta, se on pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisistä laitteista, kuten sydämentahdistimista, kuulokojeista 
ja insuliinipumpuista. Erityisesti laitetta käytettäessä sitä on pidettävä mahdolliseen lääkinnälliseen laitteeseen nähden vartalon vastakkaisella puolella. 
Estä lapsilta laitteen käyttö ja/tai pelien pelaaminen laitteella ilman valvontaa.
Huomaa, että laitteesi on yksiosainen laite, eikä sen akkua voi irrottaa. Älä yritä purkaa laitetta. Jos purat laitteen, takuu raukeaa.  Lisäksi laitteen 
purkaminen saattaa vaurioittaa akkua, josta mahdollisesti vuotavat nesteet voivat aiheuttaa allergisen reaktion.
Käsittele laitetta aina huolellisesti ja säilytä sitä puhtaassa ja pölyttämässä paikassa.
Älä jätä laitetta alttiiksi epäedulliselle säälle tai ympäristöoloille (esimerkiksi kosteus, sade, valuvat nesteet tai meri-ilma). Valmistajan suosittelema 
käyttölämpötila on -10 °C–+55 °C. 
Yli 55°C:n lämpötilassa laitteen näytön luettavuus voi heikentyä, mutta tämä on ohimenevää eikä vakavaa. 

IP5001_D820X_QG_FI_05_140917.indd   26-27 2014/9/17   15:00:07



28 29

Hätäpuhelunumerot eivät ehkä ole tavoitettavissa kaikissa matkapuhelinverkoissa. Älä tukeudu pelkästään tähän laitteeseen hätäpuheluissa.
Älä avaa laitetta, pura sitä osiin tai yritä korjata sitä itse.
Älä pudota, heitä tai taivuta laitetta.
Älä käytä laitetta, jos lasista valmistettu näyttö on vahingoittunut, murtunut tai rikkoutunut, jotta vältät vammat. 
Älä maalaa laitetta.
Käytä vain akkuja, akkulatureita ja lisävarusteita, joita TCT Mobile Limited ja sen tytäryhtiöt suosittelevat ja jotka ovat yhteensopivia laitemallin 
kanssa. TCT Mobile Limited tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka aiheutuvat muiden latureiden tai akkujen aiheuttamista 
vahingoista.
Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseen tallennetuista tärkeistä tiedoista tai ylläpidä kirjallisia muistiinpanoja niistä.
Jotkut henkilöt voivat saada epilepsiakohtauksia tai menettää tajuntansa altistuessaan vilkkuville valoille tai pelatessaan videopelejä. Näitä kohtauksia 
tai tajunnan menetyksiä voi ilmetä, vaikka henkilöllä ei olisi ollut niitä aiemmin. Jos sinulla on ollut kohtauksia tai tajunnan menetyksiä tai suvussasi on 
esiintynyt niitä, pyydä lääkäriltä neuvoa ennen videopelien pelaamista laitteella tai vilkkuvien valojen ottamista käyttöön laitteessa. 
Vanhempien tulee valvoa lasten videopelien pelaamista tai muiden sellaisten toimintojen käyttöä, joihin liittyy laitteessa vilkkuvia valoja. Kaikkien 
henkilöiden tulee lopettaa käyttö ja hakeutua lääkärin vastaanotolle, jos heillä ilmenee seuraavia oireita: kouristukset, silmien tai lihasten nykiminen, 
tajunnan menetys, tahattomat liikkeet tai sekavuus. Voit vähentää tällaisten oireiden todennäköisyyttä noudattamalla seuraavia turvatoimia:
-  Älä pelaa pelejä tai käytä vilkkuvalotoimintoa, jos olet väsynyt tai tarvitset unta.
-  Pidä vähintään 15 minuutin tauko kerran tunnissa.
-  Pelaa huoneessa, johon on sytytetty valot.
-  Pidä näyttöä mahdollisimman kaukana pelaamisen aikana.
-  Jos kätesi, ranteesi tai käsivartesi väsyvät tai kipeytyvät pelaamisen aikana, lopeta pelaaminen ja lepää useita tunteja ennen pelaamisen jatkamista.
-  Jos kipu käsissä, ranteissa tai käsivarsissa jatkuu pelaamisen aikana tai sen jälkeen, lopeta pelaaminen ja hakeudu lääkärin vastaanotolle.
Kun pelaat pelejä laitteella, käsissäsi, käsivarsissasi, hartioissasi, niskassasi tai muissa vartalosi osissa voi esiintyä ajoittaista epämukavaa tunnetta. 
Noudata ohjeita, jotta vältät ongelmat, kuten jännetulehduksen, rannekanavaoireyhtymän ja muut tuki- ja liikuntaelimistön vaivat.

SUOJAA KUULOASI
 Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja, jotta kuulosi ei vahingoitu. Ole varovainen, kun pidät laitetta korvasi 
lähellä kaiuttimen ollessa käytössä.

•	YKSITYISYYS:
Huomaa, että käyttäessäsi laitetta omalla lainkäyttöalueellasi tai muilla lainkäyttöalueilla sinun on noudatettava sovellettavia lakeja ja säännöksiä, jotka 
koskevat valokuvaamista ja äänten tallentamista laitteella. Näiden lakien ja määräysten mukaan valokuvien ottaminen muista henkilöistä tai heidän 
henkilökohtaisista ominaisuuksistaan tai heidän äänensä äänittäminen ja näiden tallenteiden kopioiminen tai levittäminen voi olla ankarasti kiellettyä, 
sillä näitä toimia pidetään yksityisyyden loukkauksina. Käyttäjän yksinomaisella vastuulla on tarvittaessa varmistaa, että yksityisten tai luottamuksellisten 
keskustelujen tallentamiseen tai toisen henkilön valokuvaamiseen on saatu lupa etukäteen. Laitteen myyjä (operaattori mukaan lukien) ei ole missään 
vastuussa laitteen sopimattomasta käytöstä.

•	AKKU:
Huomaa, että laitteesi on yksiosainen laite, eikä sen akkua voi irrottaa. Noudata seuraavia ohjeita: 
- Älä yritä avata takakantta.
- Älä yritä irrottaa, vaihtaa tai avata akkua.
- Älä puhkaise laitteen takakantta.
-  Älä polta käytettyä akkua, hävitä sitä kotitalousjätteen mukana äläkä säilytä sitä yli 60°C:n lämpötilassa.
Yksiosainen laite ja akku tulee tuhota paikallisesti sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.

Tämä laitteessa, akussa ja lisävarusteissa oleva merkki tarkoittaa, että kyseiset tuotteet on niiden käyttöiän lopussa vietävä 
jätteenkeräyspisteeseen:
- kunnalliset jätteenkäsittelykeskukset, joissa on erilliset astiat tällaisia laitteita varten
- myymälöissä olevat keräysastiat. 
Sen jälkeen tuotteet kierrätetään niin, että ympäristöön ei pääse haitallisia aineita, ja osat voidaan käyttää uudelleen.

Euroopan unionin maissa:
Nämä keräyspisteet ovat maksuttomia.
Kaikki tuotteet, joissa on tämä merkki, on toimitettava näihin keräyspisteisiin.
Muualla kuin Euroopan unionin lainkäyttöalueilla:
Laitteita, joissa on tämä merkki, ei saa sijoittaa tavallisiin jäteastioihin, jos lainkäyttöalueella tai maantieteellisellä alueella on sopivia kierrätys- ja 
keräyslaitoksia. Sen sijaan ne on toimitettava keräyspisteisiin kierrätettäviksi.
VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU KORVATAAN VÄÄRÄNTYYPPISELLÄ AKULLA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

IP5001_D820X_QG_FI_05_140917.indd   28-29 2014/9/17   15:00:08



30 31

•	LATURIT
Verkkovirtakäyttöisten laturien käyttölämpötila on 0 °C–40 °C.
Laitetta varten suunnitellut laturit ovat tietotekniikka- ja toimistolaitteita koskevien turvallisuusstandardien mukaisia.  Ne ovat myös ekologiselle 
suunnittelulle asetettavia vaatimuksia koskevan direktiivin 2009/125/EY mukaisia. Erilaisten sähköisten ominaisuuksien takia tietyllä lainkäyttöalueella 
ostettu laturi ei välttämättä toimi jollakin toisella lainkäyttöalueella.  Latureita tulee käyttää vain niille tarkoitetuilla alueilla.

•	RADIOAALLOT:
Todistus kansainvälisten standardien (ICNIRP) tai eurooppalaisen direktiivin 1999/5/EY (R&TTE-direktiivi) vaatimustenmukaisuudesta vaaditaan 
kaikilta mobiililaitemalleilta, ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille.  Käyttäjän ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojaaminen on 
näiden standardien tai tämän direktiivin oleellinen vaatimus.
TÄMÄ LAITE ON KANSAINVÄLISTEN RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVIEN OHJEIDEN MUKAINEN
Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se ei ylitä kansainvälisen ohjeiston suosittelemia radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille 
kentille) asetettuja altistumisen enimmäisarvoja.  Ohjeiston on laatinut ICNIRP, joka on itsenäinen tieteellinen organisaatio. Ohjeiston huomattava 
turvamarginaali varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden iästä ja terveydentilasta riippumatta.
Radioaalloille altistumista koskevissa ohjeissa käytetään mittayksikkönä SAR (Specific Absorption Rate) -arvoa.  Mobiililaitteiden SAR-raja-arvo on 
2 W/kg. 
SAR-testit suoritetaan laitteen tavallisissa käyttöasennoissa laitteen lähettäessä suurimmalla sertifioidulla teholla kaikilla testattavilla taajuusalueilla.  
Suurimmat tämän laitemallin ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:

Tämän mallin SAR-enimmäisarvot ja olosuhteet, joissa ne on mitattu

SAR-arvo kehon lähellä LTE-alue 7 + Wi-Fi 1,296 W/kg  

Käytön aikana tämän laitteen todelliset SAR-arvot ovat tavallisesti paljon yllä mainittuja arvoja pienemmät.  Tämä johtuu siitä, että mobiililaitteesi 
toimintatehoa pienennetään automaattisesti, jos puhelu ei vaadi täyttä tehoa. Näin järjestelmän tehokkuus saadaan mahdollisimman suureksi ja 
vähennetään verkkoon aiheutuvia häiriöitä.  SAR-arvo on sitä pienempi, mitä pienempi laitteen teho on.
Kehonläheisen käytön SAR-testi on suoritettu 10 mm:n etäisyydeltä. Kehonläheisen käytön aikaista radiotaajuuksille altistumista koskevien ohjeiden 
mukaisuuden varmistamiseksi laitetta on pidettävä vähintään tämän etäisyyden päässä kehosta.  

Muuta kuin hyväksyttyä lisävarustetta käyttäessäsi varmista, ettei kyseinen tuote sisällä metalleja ja että se pitää laitteen ilmoitetun etäisyyden päässä 
vartalosta. 
Jotkin organisaatiot, kuten WHO (Maailman terveysjärjestö) ja FDA (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto), ovat ilmoittaneet, että jos käyttäjät 
haluavat vähentää altistumistaan, he voivat puhelujen aikana pitää laitteen etäällä päästä ja muista kehon osista handsfree-laitteen avulla tai vähentää 
laitteen käyttöä.
Saat lisätietoja osoitteesta www.alcatelonetouch.com
Lisätietoja sähkömagneettisista kentistä ja terveydestä on seuraavassa sivustossa: http://www.who.int/peh-emf.
Laitteessasi on sisäinen antenni. Vältä antennin koskettamista ja vahingoittamista, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Koska mobiililaitteissa on paljon toimintoja, laitteita voidaan käyttää muissakin asennoissa kuin korvaa vasten. Laite toimii tällöin ohjeiden vaatimusten 
mukaisesti, kun sitä käytetään kuulokemikrofonin tai USB-kaapelin kanssa. Jos käytät muuta lisävarustetta, varmista, ettei kyseinen tuote sisällä mitään 
metallia ja että laite voidaan sen avulla pitää vähintään 10 mm:n päässä kehosta.
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•	Määräyksiin liittyvät tiedot
Seuraavat hyväksynnät ja huomautukset koskevat mainittuja alueita.

•	LISENSSIT 

 Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja TCT Mobile Limited ja sen tytäryhtiöt käyttävät näitä 
merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat vastaaville omistajilleen. 

 ALCATEL ONETOUCH D820X Bluetooth-ilmoitustunnus D023492

 

Wi-Fi-logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki. 5 GHz:n Wi-Fi-toiminto on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

Google, Google-logo, Android, Android-logo, Google Search TM, Google MapsTM, Gmail TM, YouTube, Google Play Store, Google 
Latitude TM ja Hangouts TM ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä.

Android-robotti toisinnetaan tai sitä muutetaan Googlen luoman ja jakaman työn pohjalta, ja sitä käytetään Creative Commons 3.0 Attribution License 
-sopimuksen ehtojen mukaisesti (teksti tulee näkyviin, kun kosketat jonkin aikaa Googlen lakiasiat kohdassa Asetukset\Tietoja laitteesta\
Oikeudelliset tiedot) (1). 
Olet ostanut tuotteen, joka käyttää avoimen lähdekoodin (http://opensource.org/) ohjelmia mtd, msdosfs, netfilter/iptables ja initrd objektikoodissa ja 
muita avoimen lähdekoodin GNU General Public License- ja Apache License -lisenssien alaisia ohjelmia. 
Toimitamme sinulle pyynnöstä täydellisen kopion vastaavista lähdekoodeista kolmen vuoden aikana siitä, kun TCT on jakanut tuotetta. 
Voit ladata lähdekoodit osoitteesta http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. Lähdekoodien toimitus Internetistä on maksutonta. 

(1) Se ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.
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Yleisiä tietoja �����������������������������������������������������������������������
•	 Internet-osoite: www.alcatelonetouch.com

•	Puhelinnumero: katso ”TCT Mobile Services” -lehtistä tai mene sivustoomme.

•	Osoite: Room 1910-12A,  Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

•	Elektronisten tunnisteiden (E-label) polku: Saat lisätietoja koskettamalla Asetukset\Säädösilm. ja turvallisuus tai syöttämällä 
merkkijonon *#07#(1).

Sivustossamme on vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.  Voit myös pyytää meiltä vastaukset mahdollisiin kysymyksiisi sähköpostitse. 
Tämä käyttöopas on saatavuuden mukaan ladattavissa erikielisinä elektronisina versioina palvelimestamme osoitteessa 
www�alcatelonetouch�com
Tämä laite on lähetin-vastaanotin, joka toimii GSM-verkoissa neljällä taajuusalueella 850, 900, 1 800 ja 1 900 MHz, UMTS-verkoissa neljällä 
taajuusalueella 850, 900, 1 900 ja 2 100 MHz ja LTE-verkoissa viidellä taajuusalueella B1, B3, B7, B8 ja B20.

 

Tämä laite on direktiivin 1999/5/EY keskeisten vaatimusten ja muiden oleellisten ehtojen mukainen. Laitteeseen liittyvän vastuuvapausilmoituksen 
täydellinen kopio on saatavissa Internet-sivustossamme osoitteessa www.alcatelonetouch.com.

Suojaaminen varkaudelta (2)

Laite tunnistetaan IMEI-numerosta (sarjanumerosta), joka näkyy pakkaustarrassa ja laitteen muistissa. On suositeltavaa kirjoittaa numero muistiin 
(paina * # 0 6 #), kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, ja säilyttää numeroa turvallisessa paikassa. Poliisi tai operaattorisi voi kysyä numeroa, jos 
laite varastetaan. Tämän numeron avulla muita henkilöitä voidaan estää käyttämästä laitettasi. 

(1) Määräytyy maan tai alueen mukaan.
(2) Varmista palvelun saatavuus verkko-operaattoriltasi.

Ilmoitus
Käyttöoppaassa olevien kuvausten ja laitteen toiminnan välillä voi olla tiettyjä eroja, jotka johtuvat laitteen ohjelmiston versiosta tai tietyn operaattorin 
palveluista.
TCT Mobile ei ole laillisesti vastuussa tällaisista mahdollisista eroista eikä niiden mahdollisista seurauksista, vaan vastuu niistä on yksinomaan 
operaattorilla. Tässä puhelimessa voi olla aineistoja, kuten suoritettavassa muodossa tai lähdekoodimuodossa olevia sovelluksia ja ohjelmistoja, 
jotka jokin kolmas osapuoli on toimittanut tähän puhelimeen sisällytettäviksi  (”Kolmansien osapuolten aineistot”).  Kaikki tässä puhelimessa 
olevat Kolmansien osapuolten aineistot toimitetaan sellaisinaan ilman minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta, mukaan lukien epäsuorat takuut 
soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai käyttöön tai kolmannen osapuolen sovellukseen, 
yhteiskäyttöön ostajan muiden aineistojen tai sovellusten kanssa tai tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta. Ostaja hyväksyy, että TCT Mobile on 
täyttänyt mobiililaitteiden ja puhelimien valmistajana kaikki laatuvelvoitteensa immateriaalioikeuksien mukaisesti. TCT Mobile ei missään vaiheessa 
ole vastuussa Kolmansien osapuolten aineistojen toimintakyvyttömyydestä tai toiminnan epäonnistumisesta tässä puhelimessa tai yhdessä ostajan 
minkä tahansa muun laitteen kanssa.  Lain sallimassa laajuudessa TCT Mobile ei ole vastuussa mistään korvausvaatimuksista, haasteista, kanteista tai 
oikeudenkäynneistä ja erityisesti rajoituksetta mihin tahansa vastuuteorioihin pohjautuvista, vahingonkorvauslakeihin liittyvistä oikeudenkäynneistä, 
jotka seuraavat tällaisten Kolmansien osapuolten aineistojen mistä tahansa käytöstä tai käyttöyrityksistä. Lisäksi laitteissa oleviin Kolmansien 
osapuolten aineistoihin, jotka TCT Mobile toimittaa maksutta, voi tulevaisuudessa liittyä maksullisia päivityksiä; TCT Mobile torjuu kaikki tällaisia 
lisäkustannuksia koskevat vastuut, jotka ostaja kantaa yksinomaisesti. Sovellusten käyttömahdollisuus voi vaihdella maittain tai operaattoreittain sen 
mukaan, missä puhelinta käytetään. Puhelinten mukana toimitettua luetteloa mahdollisista sovelluksista ja ohjelmistoista ei missään tapauksessa tule 
pitää TCT Mobilea koskevana sitoumuksena, vaan se toimitetaan asiakkaalle vain tiedoksi. Tämän vuoksi TCT Mobile ei ole missään vastuussa minkään 
ostajan toivoman sovelluksen puuttumisesta, koska sovellusten saatavuus määräytyy käyttömaan ja ostajan käyttämän operaattorin mukaan.  TCT 
Mobile pidättää oikeuden milloin tahansa lisätä tai poistaa laitteissa olevia Kolmansien osapuolten aineistoja ilman ennakkoilmoitusta; TCT Mobile ei 
ole missään tapauksessa vastuussa ostajalle mistään seurauksista, jotka voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin käyttää tai yrittää käyttää tällaisia sovelluksia 
ja Kolmansien osapuolten aineistoja.
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Takuu ������������������������������������������������������������������������������������
Laitteen takuu kattaa viat, jotka ilmenevät normaalissa käytössä kahdentoista (12) kuukauden(1) takuuaikana alkaen alkuperäisen ostotositteen 
päivämäärästä.

Laitteen mukana myytyjen akkujen(2) ja varusteiden takuu kattaa viat, jotka ilmenevät kuuden (6) ensimmäisen kuukauden (1) aikana alkaen alkuperäisen 
ostotositteen päivämäärästä.

Jos laitteen vika estää sen normaalin käytön, asiakkaan on heti ilmoitettava myyjälle ja esitettävä laite yhdessä ostotodistuksen kanssa.

Jos vika vahvistetaan, laite tai sen osa harkinnan mukaan vaihdetaan tai korjataan. Korjatulle laitteelle ja lisävarusteille myönnetään yhden (1) kuukauden 
takuu saman vian varalta. Korjaus tai vaihto voidaan toteuttaa käyttämällä korjattuja osia, jotka toimivat uudenveroisesti.

Tämä takuu kattaa osien ja työn hinnan, mutta ei muita kustannuksia.

Tätä takuuta ei sovelleta laitteeseen ja/tai lisävarusteisiin, jos vian syy on (rajoituksetta) jokin seuraavista:

(1) Takuun voimassaoloaika voi vaihdella maittain.
(2) Laitteen ladattavan akun kestoaika puheaikana, valmiusaikana ja kokonaiskäyttöaikana määräytyy käyttöolosuhteiden ja verkon kokoonpanon mukaan. 

Akkuja pidetään kuluvina osina, ja teknisten määritysten mukaan laittteen suorituskyvyn tulisi olla optimaalinen kuuden ensimmäisen ostoa seuraavan 
kuukauden aikana ja sen jälkeen noin 200 uudelleenlatauksen ajan.

1)  Käyttö- tai asennusohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen maantieteellisellä käyttöalueella sovellettavien teknisten standardien tai 
turvallisuusstandardien noudattamatta jättäminen.

2)  Kytkeminen johonkin muuhun laitteeseen, jota TCT Mobile Limited ei ole toimittanut tai jota se ei suosittele.

3)  Sellaisten henkilöiden tekemät muutokset tai korjaukset, joita TCT Mobile Limited, sen tytäryhtiöt tai myyjä eivät ole valtuuttaneet.

4)  Sellaisten henkilöiden ohjelmistoon tai laitteistoon tekemät muutokset, säädöt tai muunnokset, joita TCT Mobile Limited ei ole valtuuttanut.

5)  Esimerkiksi ankarat sääolot, ukonilma, tulipalo, kosteus, nesteiden tai ruokien imeytyminen, kemialliset tuotteet, tiedostojen lataaminen, kaatuminen, 
suuri jännite, korroosio tai hapettuminen.

Laitetta ei korjata, jos tarrat tai sarjanumerot (IMEI) on poistettu tai niitä on muutettu.

Tämän painetun rajoitetun takuun tai maan tai lainkäyttöalueen pakollisten takuiden lisäksi ei ole olemassa muita kirjallisia, suullisia tai epäsuoria 
nimenomaisia takuita.

Lain sallimassa määrin TCT Mobile Limited tai mikään sen tytäryhtiöistä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai 
välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta kaupalliset tai taloudelliset menetykset, tietojen menetykset tai imagon menetykset.

Jotkin valtiot eivät salli epäsuorien, satunnaisten tai välillisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun 
voimassaoloajan rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia asiakkaita.
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Vianmääritys ������������������������������������������������������������������������
Noudata alla olevia ohjeita ennen yhteyden ottamista huoltoon.
•	Lataa akku täyteen (  ) parhaan toiminnan varmistamiseksi.
•	Vältä suurien tietomäärien tallentamista laitteeseen, sillä se voi vaikuttaa suorituskykyyn.

•	Alusta laite tai päivitä ohjelmisto Tehdasasetuksien palauttaminen -toiminnolla tai päivitystyökalulla (voit palauttaa tehdasasetukset 
painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja painamalla sitten samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä). KAIKKI laitteen 
tiedot, kuten yhteystiedot, valokuvat, viestit, tiedostot ja ladatut sovellukset, poistetaan pysyvästi. Varmuuskopioi kaikki laitteen tiedot ja 
profiilit Smart Suite -ohjelmiston avulla ennen alustamista ja päivittämistä. 

Tarkista seuraavat asiat:

Laitteeseen ei voi kytkeä virtaa, tai se on lukkiutunut 
•	 Jos laite ei käynnisty, varmista akun vähimmäisvaraus lataamalla sitä vähintään 20 minuuttia ja yritä sitten käynnistystä uudelleen.
•	 Jos laite jumiutuu käynnistyksen tai sammutuksen aikana niin, ettei pääsyä käyttöliittymään ole, siirrä laite vikasietotilaan painamalla 

äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä jonkin aikaa.  Tämä poistaa kolmannen osapuolen APK-tiedostojen aiheuttamat epänormaalit 
käyttöjärjestelmäongelmat.

•	 Jos nämä menetelmät eivät tehoa, nollaa laite painamalla virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä samanaikaisesti jonkin aikaa.

Laite ei ole reagoinut useaan minuuttiin
•	Käynnistä laite uudelleen painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa.

Laitteen virta katkeaa itsestään
•	Varmista, että näyttö on lukittu, kun et käytä laitetta. Varmista myös, ettei virtanäppäintä paineta vahingossa näytön ollessa 

lukitsemattomana. 
•	Tarkista akun varaus.

Laitetta ei voi ladata oikein
•	Varmista, ettei akku ole täysin tyhjä. Jos akkua pidetään tyhjänä pitkään, akkulaturin ilmaisimen tulo näyttöön voi kestää noin 20 minuuttia.

•	Lataa akku normaalissa lämpötilassa (0 °C–+40 °C).
•	 Jos olet ulkomailla, varmista, että tulojännite on yhteensopiva.

Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen
•	Asenna ALCATEL Smart Suite -ohjelmisto.
•	Varmista, että USB-ohjain on asennettu oikein.
•	Avaa ilmoituspaneeli ja varmista, että Smart Suite Agent on käynnissä.
•	Varmista, että USB-vianetsintä-valintaruutu on valittu.

Kun haluat käyttää tätä toimintoa, kosketa Asetukset\Tietoja laitteesta ja kosketa sitten Ohjelmistoversionnumero seitsemän 
kertaa.  Kosketa sitten Asetukset\Kehittäjävaihtoehdot\USB-vianetsintä.

•	Varmista, että tietokone on ALCATEL Smart Suite -ohjelmiston asennusvaatimusten mukainen.
•	Varmista, että käytät oikeaa pakkauksessa toimitettua kaapelia.

Muut laitteet eivät löydä laitetta Bluetooth-yhteydellä
•	Varmista, että Bluetooth on käytössä ja laite näkyy muille käyttäjille.
•	Varmista, että kaksi laitetta ovat Bluetooth-toiminta-alueen sisäpuolella.

Akun kestoajan pidentäminen
•	Varmista, että lataat akun täyteen (vähintään kaksi ja puoli tuntia).
•	Kun akku on osaksi ladattu, akun varauksen näyttö ei ehkä ole täsmällinen.  Näyttö on täsmällinen vasta vähintään 20 minuutin kuluttua 

laturin irrottamisesta.
•	 Säädä näytön kirkkaus haluamaksesi.
•	Määritä uusien sähköpostiviestien automaattisen tarkistuksen aikaväli mahdollisimman pitkäksi.
•	Päivitä uutis- ja säätiedot manuaalisesti tai pidennä niiden automaattisen päivityksen aikaväliä.
•	Lopeta taustalla suoritettavat sovellukset, jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan.

•	Poista Bluetooth, Wi-Fi ja GPS käytöstä, kun niitä ei tarvita.
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ALCATEL on Alcatel-Lucentin tavaramerkki, jota 
TCT Mobile Limited käyttää lisenssillä.

© Copyright 2014 TCT Mobile Limited 
Kaikki oikeudet pidätetään

TCT Mobile Limited pidättää oikeuden muuttaa 
materiaaleja tai teknisiä ominaisuuksia ilman 

ennakkoilmoitusta.

Kaikki tässä puhelimessa olevat "Allekirjoitus"-soittoäänet on säveltänyt, sovittanut ja miksannut NU TROPIC (Amar Kabouche).
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