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Esittely
MiniVision on erityisesti sokeille ja heikkonäköisille suunniteltu puhelin. Fyysinen näppäimistö ja puhuva
käyttöliittymä tekevät siitä helppokäyttöisen. Käyttöliittymä ja toiminnot on suunniteltu helpottamaan
jokapäiväistä elämää.
Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on ohjata sinua puhelimen käytössä askel askeleelta.

Pakkauksen sisältö
-

laturi, 220V, 5V USB

-

micro-USB -johto

-

kuulokkeet

-

kaulahihna

-

pikaohje

Lisälaitteet, määritykset ja tuoteversiot saattavat vaihdella maittain.
Puhelin tai lisälaitteet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Suosittelemme, että käytät vain KAPSYSin tarjoamia lisälaitteita. Muiden lisälaitteiden käyttö saattaa johtaa
ongelmiin ja takuun ulkopuolella oleviin häiriöihin.

Tuotteen kuvaus
Etupaneeli
Etupaneelissa on kaksi selvästi erottuvaa osaa.

Etuosan yläosassa on 2,4 tuuman näyttö. Näytön kirkkautta, tekstin kokoa ym. näyttöasetuksia pääset
muuttamaan asetusten kohdasta Näyttö.
Näytön yläpuolella on kuuloke, jota käytetään puheluihin.

Näytön alapuolella on fyysinen näppäimistö. Se on jaettu kahteen osaan.
Ylempi osa on ohjausosio, jonka avulla voit liikkua valikoissa, avata sovelluksia jne.
Tämän osan näppäimet ovat seuraavat:
Keskellä on pyöristetty, suorakaiteen muotoinen navigointinäppäin. Sen jokainen sivu on painettava ja
mahdollistaa toiminnon suorittamisen. Tässä ohjeessa näistä toiminnoista käytetään nimityksiä oikealle,
vasemmalle, ylös ja alas. OK tarkoittaa navigointinäppäimen painamista keskeltä suoraan alas. Sillä voidaan
vahvistaa nykyinen kohta.
Kuvaus navigointinäppäimen toiminnoista:
•

ylös: valitsee edellisen kohteen

•

alas: valitsee seuraavan kohteen

•

vasemmalle: vähentää äänenvoimakkuutta

•

oikealle: lisää äänenvoimakkuutta

•

OK: valitse nykyinen kohde

Hyvä tietää
OK-näppäimen pitkä painallus aktivoi tuotteen äänentunnistuksen. Tällöin voit sanella tekstikenttään (vaatii
Internet-yhteyden). Lisätietoja saat Sanelu-kohdasta.

Navigointinäppäimen vasemmalla puolella on kaksi painiketta, jotka ovat ylhäältä alas valikko- ja
soittopainike. Nämä on erotettu toisistaan vaakaviivalla.
•
neliöllä merkitty valikkonäppäin: näyttää nykyiseen näyttöön tai sovellukseen liittyvän
valikon. Tämä tarkoittaa tavallisesti lisäasetuksia kuten muokkaa, lähetä, peruuta jne.

•
kolmen vihreän pisteen pystyrivillä merkitty soittonäppäin: hyväksyy tulevan puhelun tai
avaa Puhelin-sovelluksen miltä tahansa näytöltä.

Navigointinäppäimen oikealla puolella on kaksi painiketta, jotka ovat ylhäältä alas Takaisin- ja
katkaisunäppäin. Nämä on erotettu toisistaan vaakaviivalla.
•
kolmiolla merkitty Takaisin-näppäin: palaa edelliseen näyttöön tai poistaa merkin
tekstikentässä
•
kolmen punaisen pisteen vaakarivillä merkitty katkaisunäppäin: lopettaa nykyisen puhelun,
hylkää tulevan puhelun, palaa aloitusnäytölle tai lukitsee tai avaa näytön. Pitkä painallus sammuttaa tai
käynnistää MiniVisionin.

Näppäimistön toinen osa on alfanumeerinen näppäimistö, jolla voit kirjoittaa tekstiä MiniVisioniin. Siinä on
kaksitoista näppäintä (neljä kolmen näppäimen riviä):
•

rivi 1: 1, 2, 3

•

rivi 2: 4, 5, 6

•

rivi 3: 7, 8, 9

•

rivi 4: tähti, 0, ruutu

Näppäimessä 5 on käyttöä helpottava piste.

Yläreuna
Yläreunassa on paikka kaulahihnalle. Voit asettaa sen irrottamalla takakuoren ja asettamalla hihnan pään
paikoilleen. Aseta tämän jälkeen takakuori paikalleen.

Oikea reuna
Oikeassa reunassa on 3,5 mm:n liitin kuulokkeiden yhdistämistä varten.

Alareuna
Alareunassa on ensimmäisenä vasemmalla mikrofoni ja sen vieressä MicroUSB-paikka MiniVisionin
lataamista varten. Tämän vieressä on paikka, josta takakuori voidaan irrottaa. Laitteen takakuori on
irrotettava ja sen alla ovat akku, SIM-korttipaikka sekä MicroSD-korttipaikka.

Takaosa
Takaosan yläosassa vasemmalla on kamera, jota käytetään värintunnistussovelluksessa. Kameran oikealla
puolella on kaiutin.

Aloitus
SIM-kortin asettaminen
MiniVision on yhteensopiva vain NanoSIM-korttien kanssa (4FF). Nosta puhelimen takakansi asettamalla
kynsi kannen alaosassa olevaan koloon ja nostamalla. Sekä SIM- että MicroSD-korttipaikat sijaitsevat akun
alapuolella siten, että SIM-lukija on vasemmalla ja microSD-lukija oikealla. Paina korttipaikan suojaa hieman
ja liu'uta sitä samalla ylöspäin. Aseta SIM-kortti niin, että siruosa on alaspäin ja pyöristetty kulma oikealla
alhaalla. Aseta suoja paikalleen.
Samalla tavalla voit asettaa puhelimeen MicroSD-muistikortin. Tällöin paikka on SIM-korttipaikan oikealla
puolella.

Akun lataaminen
Ensimmäisellä käyttökerralla on suositeltavaa, että lataat laitteen akkua vähintään neljä tuntia.
Mitä enemmän käytät laitetta, sitä useammin akku täytyy ladata. Voit optimoida akun käytön muuttamalla
tiettyjä asetuksia, kuten näytön kirkkautta.
Yhdistä USB-kaapeli sekä MiniVisioniin että virtasovittimeen. Yhdistä sitten sovitin seinäkoskettimeen.
Kun USB-kaapeli on kiinni laitteessa, takakuoren poistaminen ei ole mahdollista.

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
Voit käynnistää MiniVisionin pitämällä katkaisunäppäintä painettuna. Päästä painike laitteen värähtäessä.
Voit sammuttaa laitteen pitämällä katkaisunäppäintä painettuna. Päästä painike, kun vahvistusta kysytään.
Vahvista sammutus painamalla OK. Laite värähtää keyvesti ennen sammumistaan.

Lepotila
Kun aloitusnäyttö on aktiivisena, katkaisunäppäimen lyhyt painallus asettaa puhelimen lepotilaan. Lepotila
on sama kuin näytön sammuttaminen. MiniVision sanoo "Näyttö sammutettu".
Lepotilassa näppäimistö on pois käytöstä ja näyttö pois päältä. Puheluiden ja viestien vastaanotto on
kuitenkin edelleen mahdollista.
Voit palata normaalitilaan painamalla katkaisunäppäintä lyhyesti.
MiniVision menee oletuksena automaattisesti lepotilaan, kun sitä ei ole käytetty minuuttiin. Tässä
tapauksessa katkaisunäppäimen lyhyt painallus palauttaa MiniVisionin sinne, missä olit ennen lepotilaa.

SIM-kortin lukituksen avaaminen
SIM-korttisi on lukittu PIN-koodilla mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi.
Kun sammutat ja käynnistät MiniVisionin, SIM-kortin PIN-koodia kysellään. Voit avata kortin lukituksen
kirjoittamalla PIN-koodin numeronäppäimistöllä ja painamalla sitten OK.
Mikäli koodi on oikein, MiniVision avaa aloitusnäytön.

Hyvä tietää: mikäli PIN-koodi kirjoitetaan väärin kolme kertaa, laite kysyy 8-merkkistä pUK-koodia. Tämän
saat operaattorilta.
Hyvä tietää: Voit soittaa hätänumeroon PIN-koodinäytön valikosta.

Käyttöliittymästä
MiniVisionin käyttöliittymä on kehitetty helppokäyttöiseksi:
•

kaikki kohteet on järjestetty luetteloksi suoraviivaisen ja helpon navigoinnin varmistamiseksi

•

käyttöliittymässä on vain tekstiä

•

yksi tieto näytetään yhdellä rivillä

•

pitkät tekstit vieritetään vaakasuuntaan automaattisesti

•

oletuksena teksti on mustaa valkoisella

•

valittu kohde näytetään käänteisin värein

•

kaikki valitut kohteet puhutaan

•

näytön vaihtuessa ensimmäinen kohde valitaan automaattisesti

•

takaisin-näppäintä käytettäessä laite palautuu viimeksi valitun kohteen kohdalle

•

kun navigoit luettelon ensimmäiseen tai viimeiseen kohteeseen, laite piippaa

•
näppäintä.

joistakin toiminnoista tulee vahvistusviesti. Tämän voit kuitata painamalla mitä tahansa

Valikoissa liikkuminen
Seuraavilla näppäimillä voit liikkua valikoissa:
ylös: edellinen kohde
alas: seuraava kohde
OK: valitse nykyinen kohde
Kohteen valitseminen näyttää yleensä uuden näytön.
takaisin: palaa edelliseen näyttöön
valikko: näyttää nykyiseen kohteeseen tai näyttöön liittyvän valikon
katkaisunäppäin: aloitusnäyttö; jos aloitusnäytössä, lepotila

Ylös-näppäimen pitkä painallus siirtyy luettelon ensimmäiseen kohteeseen ja alas-näppäimen pitkä
painallus viimeiseen kohteeseen.

Äänenvoimakkuuden muuttaminen
Vasen- ja oikea-näppäimet avaavat äänenvoimakkuuden hallinnan. Voit muuttaa erilaisia
äänenvoimakkuuksia:
•

yleinen (15 tasoa): puheen ja FM Radion äänenvoimakkuus

•

hälytykset (7 tasoa): hälytysten äänenvoimakkuus

•

soittoäänet (7 tasoa): soittoäänten äänenvoimakkuus

Voit vaihtaa muutettavaa äänenvoimakkuutta ylös- ja alas-näppäimillä. Oletuksena valittuna on Yleinen.
Valinnan jälkeen voit käyttää vasen- ja oikea-näppäimiä voimakkuuden muuttamiseen.
Äänenvoimakkuuden muokkain sulkeutuu automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Voit sulkea sen itse
OK- tai takaisin-näppäimellä.
Puheluiden äänenvoimakkuutta säädetään puhelun aikana.
Jos asetat yleisen äänenvoimakkuuden tasoksi 0, on se sama kuin hiljainen tila.

Näppäimistöllä kirjoittaminen
Kun MiniVision sanoo "muokkauskenttä", voit kirjoittaa.
Tähän tarkoitukseen käytetään MiniVisionin alfanumeerista näppäimistöä.
Jokaisella näppäimellä on useita merkkejä. Näiden välillä liikutaan painamalla näppäntä useita kertoja.
•

1: erikois- ja välimerkit

•

2-9: alfanumeeriset merkit. Esimerkiksi näppäin 2 vastaa merkkejä a, b, c, 2, A, B, C

•

0: välilyönti tai +

•

tähti: vaihtaa tilaa välillä normaali, numeerinen ja isot kirjaimet

•

ruutu: avaa kerran painettaessa symbolivalikon, kaksi kertaa painettaessa hymiövalikon

Kun olet kirjoittanut tekstin, ylös- ja alas-näppäimet toistavat sen kokonaan. Vahvista teksti painamalla OK.
Numeroiden syöttäminen onnistuu myös painamalla kyseistä numeroa pitkään. Esimerkiksi numeron 2 voi
syöttää joko painamalla kakkosta neljä kertaa (a, b, c, 2) tai pitkään.

Sanelu
MiniVisionissa on puheentunnistustoiminto, joka mahdollistaa tekstin kirjoittamisen sanelusta. Tämä
toiminto tarvitsee Internet-yhteyden joko WiFin kautta tai 3G/4G-verkossa mobiilidatalla.
Jos verkkoa ei ole saatavilla tai sen nopeus on heikko, palvelu ei ole käytettävissä.
Aloita puheentunnistus pitämällä OK-näppäintä painettuna, kunnes kuulet piippauksen. Puhu tämän
jälkeen selkeästi tunnistettava teksti. Tunnistus loppuu kun lopetat puhumisen (tai pidät pitkän tauon).
Hetken kuluttua tunnistettu teksti lisätään tekstikenttään ja puhutaan. Jos huomaat virheitä, voit muokata
tekstiä myös aakkosnumeerisella näppäimistöllä.

Seuraavassa muutamia vinkkejä puheentunnistuksen käyttöön:
•

Odota piippauksen loppumista ennen sanelun aloittamista.

•

Hiljainen ympäristö parantaa tunnistustulosta.

•
Voit käyttää puheentunnistusta niin paljon kuin haluat yhdessä tekstikentässä; se liittää
tulostekstit yhteen.
•
Voit lisätä tekstiin välimerkkejä sanomalla ne, esim. "Haluatko syödä sunnuntaina kotona
kysymysmerkki".

Puhekomennot
MiniVisionin puhekomentojen avulla voi tesim. avata sovelluksen, lähettää tekstiviestin tai soittaa puhelun.
Puhekomennot avataan pitämällä OK-näppäintä painettuna sovellusluettelossa, kunnes puhelin sanoo
”puhu äänimerkin jälkeen”. Tämän jälkeen kuuluu lyhyt äänimerkki, jonka jälkeen voit hallita puhelinta
puhekomennoilla.

Käytettävissä olevat puhekomennot
- "Soita Matti". Tällöin puhelin pyytää vahvistusta sanomalla "Haluatko soittaa henkilölle Matti
Meikäläinen, matkapuhelin?". Puhelu aloitetaan painamalla OK-näppäintä lyhyesti. Jos on useita
yhteystietoja samalla etunimellä, kannattaa sanoa sekä etu- että sukunimi.
- "Lähetä viesti Matti". Taas puhelin pyytää vahvistusta. OK-näppäimen painalluksen jälkeen kohdistus on
tekstiviestin kirjoituskentässä. Tällöin voidaan kirjoittaa varsinainen tekstiviesti joko numeronäppäimillä tai
sanelemalla. Jos tekstiviesti halutaan sanella, painetaan taas OK-näppäintä pitkään ja sanellaan tekstiviesti
äänimerkin jälkeen. Huomioi, että sanelu ei osaa ottaa huomioon suomenkielisiä välimerkkejä. Tekstiviesti
lähetetään painamalla OK-näppäintä lyhyesti.
- "Uusi muistiinpano, Tämä on muistiinpano". Tällöin laite avaa Muistiinpanot-sovelluksen kohdasta, jossa
muistiinpanon tekstikentässä lukee ”Tämä on muistiinpano”. Voit vahvistaa uuden muistiinpanon OKnäppäimellä. Tällöin MiniVision avaa Muistiinpanot-sovelluksen päänäytön, jossa voit selata muistiinpanoja
ylä- ja alanuolella. Saat lisätietoa Muistiinpanot-sovellusta käsittelevästä luvusta.
- "Uusi hälytys". Laite luo uuden hälytyksen ja avaa ikkunan, josta pääsee muokkaamaan hälytyksen tietoja.
- "Uusi tapahtuma". Laite luo uuden kalenteritapahtuman ja avaa ikkunan, josta pääsee muokkaamaan
tapahtuman tietoja.
- "Uusi yhteystieto". Laite luo uuden yhteystiedon ja avaa ikkunan, josta pääsee muokkaamaan
yhteystiedon tietoja.
Puhekomennoilla voidaan myös avata jokin sovellus sanomalla esim. "Puhelin", "Hälytys" tai "Sää".

Tekstin poistaminen
Tekstikentässä oltaessa takaisin-näppäimen lyhyt painallus poistaa viimeksi kirjoitetun merkin ja pitkä
painallus poistaa kaiken tekstin.

Tekstin muokkaaminen
Tekstikentässä oltaessa voit käyttää vasen- ja oikea-näppäimiä liikkuaksesi kentässä, poistaaksesi kirjaimen,
sanan tai lauseen.
Äänenvoimakkuutta ei siis voi säätää tekstikentissä.

Tekstikenttien valikko
Jos painat valikkonäppäintä tekstikentässä, ovat käytettävissäsi seuraavat valinnat:
•

tallenna: tallentaa tekstikentässä tehdyt muutokset

•

peruuta: jättää muutokset tallentamatta

•

poista kaikki: tyhjentää tekstikentän

•

kopioi kaikki: kopioi kentän tekstin leikepöydälle

•

leikkaa kaikki: tyhjentää tekstikentän, mutta kopioi tekstin leikepöydälle

•

liitä kaikki: liittää leikepöydällä olevan tekstin nykyiseen kohtaan

Tekstikentän komennot
Tekstikentässä oltaessa voit käyttää komentoja kursorin liikuttamiseen, tekstin valitsemiseen, kopiointiin,
liittämiseen ja leikkaamiseen.
Tämä tapahtuu tähti-näppäimen ja numeronäppäimen samanaikaisella painamisella. Toiminnot ovat
seuraavat:
•
tähti+vasen: valitse edellinen merkki (voidaan käyttää useita kertoja esim. sanan
valitsemiseen)
•
tähti+oikea: valitse seuraava merkki (voidaan käyttää useita kertoja esim. sanan
valitsemiseen)
•

tähti+3: leikkaa

•

tähti+6: kopioi

•

tähti+9: liitä

Käyttöapukomennot
Näillä komennoilla voit muuttaa saavutettavuusasetuksia, kuten puhenopeutta.
MiniVision tukee komentoja, jotka toimivat kaikilla näytöillä.

Nämä komennot tehdään yhdessä ruutu-näppäimen kanssa. Käytettävissä ovat:
•

ruutu+0: asetukset

•

ruutu+1: tilatiedot, kuten akun taso, Wi-Fi ja Bluetooth, verkon tila ja aika

•

ruutu+2: lue sivun alusta

•

ruutu+4: vähennä puhenopeutta

•

ruutu+5: lisää puhenopeutta

•

ruutu+7: toistaa viimeksi puhutun

•

ruutu+8: tavaa viimeksi puhutun

Aloitusnäyttö ja sovellusluettelo
Aloitusnäyttö
Aloitusnäyttö on MiniVisionin päänäyttö, joka näyttää ajan, vastaamattomien puheluiden määrän sekä
lukemattomien tekstiviestien määrän.
Kun MiniVision on käynnissä, katkaisunäppäimen lyhyt painallus palauttaa sen aloitusnäytölle. Voit palata
tälle näytölle milloin ja mistä vain. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos olet eksynyt puhelimen valikoihin.
Kun aloitusnäyttö on aktiivisena, voit kirjoittaa puhelinnumeron tai käyttää pikavalintaa (numeron pitkä
painallus).
Voit avata sovellusluettelon painamalla joko ylös, alas tai OK.

Sovellusluettelo
kun suljet aloitusnäytön, avautuu sovellusluettelo. MiniVisionissa on 14 sovellusta:
•

puhelin

•

yhteystiedot

•

viestit

•

hälytykset

•

kalenteri

•

FM Radio

•

värintunnistin

•

setelintunnistin

•

laskin

•

muistiinpanot

•

taskulamppu

•

sää

•

SOS

•

asetukset

Seuraavissa luvuissa sovellukset käydään lävitse.
Voit avata sovelluksen siirtymällä sen kohdalle ja painamalla OK. Sovellus suljetaan takaisin-näppäimellä.
Saatat joutua painamaan sitä useita kertoja riippuen sovellukseen avaamiesi näyttöjen määrästä.
Voit sulkea sovelluksen myös tallentamatta tietoja. Tämä tapahtuu painamalla katkaisunäppäintä.

Puhelin
Sovelluksella voit soittaa puheluita, katsoa puheluhistoriasi sekä kuunnella vastaajaviestit. Voit avata
puhelimen koska tahansa painamalla soittonäppäintä.

Puheluun vastaaminen
Vastaa tulevaan puheluun painamalla soittonäppäintä.
Oletuksena voit vastata puheluun myös millä tahansa numeronäppäimellä. Tätä voit muuttaa asetusten
kohdassa näppäimistö.
Voit mykistää soittoäänen ja kuulla soittajatunnuksen painamalla vasen tai oikea. Voit toistaa
soittajatunnuksen painamalla ylös.

Puhelun lopettaminen
Voit lopettaa puhelun painamalla katkaisunäppäintä.

Puhelun hylkääminen
Voit hylätä tulevan puhelun katkaisunäppäimellä.

Puhelun soittaminen
Valitse sovelluksen päänäytöltä yksi seuraavista:
•

soita yhteystiedolle: voit valita soitettavan yhteystiedon

Voit käyttää alfanumeerista näppäimistöä yhteystiedon löytämiseen. Luetteloa suodatetaan kirjoittamasi
tekstin mukaan. Suodatus tehdään sekä etu- että sukunimelle. Voit poistaa kirjaimen suodattimesta
painamalla takaisin. Kun oikea yhteystieto löytyy, aloita puhelu painamalla OK.
•
valinta: tähän voit kirjoittaa soitettavan puhelinnumeron. Puhelu aloitetaan joko OK- tai
soittonäppäimellä.

Voit aloittaa numeron kirjoittamisen myös suoraan aloitusnäytöltä tai puhelinsovelluksen päänäytöltä.
•
puheluhistoria: täältä voit soittaa takaisin yhteystiedolle tai numeroon. Valitse numero ylöstai alas -näppäimellä ja paina OK avataksesi asetusvalikon. Valitse luettelosta "soita" ja paina OK.
•

vastaaja: tästä voit soittaa vastaajaasi.

Puhelunaikaiset asetukset
Jos painat puhelun aikana valikkonäppäintä, avautuvat näytölle seuraavat valinnat:
•
kaiutin: vaihtaa äänen lädhettä kaiuttimen ja puhelinkuulokkeen välillä. Kaiuttimen ja
kuulokkeen välillä voi vaihtaa myös painamalla puhelun aikana soittonäppäintä.
•

mykistä: mykistää mikrofonin

•

lisää puhelu: tästä voit soittaa uudelle vastaanottajalle

Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla valikosta "vaihda puhelut".
Jos käynnissä on kaksi puhelua, katkaisunäppäin lopettaa nykyisen puhelun.
Voit yhdistää puhelut ryhmäpuheluksi valitsemalla puheluvalikosta "ryhmäpuhelu".
Tässä tilassa katkaisunäppäin lopettaa molemmat puhelut.

Puheluhistoria
Täältä näet soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut. Vastaamattomien puhelujen määrä ilmoitetaan
aloitusnäytöllä ja Puhelin-kohdassa sovellusluettelossa.
Ilmoitukset vastaamattomista puheluista loppuvat, kun olet tarkistanut puheluhistorian.
Kun olet valinnut soitettavan numeron tai yhteystiedon historiasta, tulee seuraava valikko:
•

puhelu

•

lähetä tekstiviesti

•

tietoja: näyttää tietoja puhelusta. Näitä ovat:

o

nimi: kertoo soittajan nimen (vain jos numero on tallennettu puhelimeen)

o

päivä: näyttää päivän

o

kesto: puhelun kesto

o

tyyppi: vastattu, vastaamaton tai soitettu

o

puhelinnumero

•

poista: poistaa puhelun historiasta

•

uusi yhteystieto: luo tuntemattomasta numerosta uuden yhteystiedon

Voit poistaa kaikki historiatiedot valitsemalla puheluhistoriavalikosta "Poista kaikki". Vahvista valinta
vastaamalla kysymykseen kyllä.

Asetukset
Mene puhelinsovelluksen päänäytöllä valikkoon. Asetukset avautuvat. Seuraavat ovat käytettävissä:
•

värise: värinä puhelun tullessa, oletuksena pois käytöstä

•

soittoääni: voit valita puhelimen soittoäänen

•

vastaajan numero: voit asettaa vastaajan numeron. Voit soittaa vastaajaan pikavalinnalla 1.

•

soitonsiirto: tästä voit asettaa soitonsiirron. Oletuksena tämä ei ole käytössä.

Vaihtoehdot ovat: siirrä aina, kun varattu, kun vastaamatta. Kaikkiin ovat käytettävissä seuraavat asetukset:
tila: näyttää nykyisen tilan
siirrä numeroon: voit asettaa siirrettävän numeron
•
soittajatunnus: näytä tai piilota puhelinnumerosi soitettaessa. Vaihtoehtoina ovat:
operaattorin määrittämä, piilota ja näytä. Oletuksena valittuna on operaattorin määrittämä.
•
ilmoita saapuvasta puhelusta puhelun aikana: pitää äänimerkin kun olet toisessa puhelussa
ja joku soittaa. Oletuksena tämä on pois päältä.

Yhteystiedot
Sovellus toimii yhteystietojen muistikirjana. Päänäytöllä ovat kaikki MiniVisioniin tallennetut yhteystiedot
aakkosjärjestyksessä. Yhteysietojen tietojärjestys on: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, tyyppi.

Yhteystietojen tuonti
Oletuksena mitään yhteystietoja ei näytetä yhteensopivuusongelmien välttämiseksi. Voit tuoda
yhteystietoja SIM-kortilta tai VCF-tiedostosta.
Voit tehdä tämän avaamalla yhteystietojen päänäytön valikon ja valitsemalla "Tuo". Seuraavien asetusten
näyttö avautuu:
•
tuo SIM-kortilta: Tällä voit kopioida SIM-kortin yhteystiedot MiniVisioniin. Sinua pyydetään
vahvistamaan tuonti. Valitse "Kyllä", jos haluat tuoda SIM-kortin yhteystiedot.
•
tuo VCF-tiedostosta: voit kopioida kaikki VCF-tiedoston sisältämät yhteystiedot MiniVisioniin.
VCF (VCard) -tiedosto on standardi tapa tallentaa kontaktitietoja. Useimmissa yhteystietojen
hallintaohjelmissa on mahdollista viedä yhteystiedot VCF-muotoon. Sinun täytyy ensin kopioida VCFtiedosto MiniVisionin sisäiseen muistiin tai Micro-SD-kortille. Jos haluat kopioida VCF-tiedoston
MiniVisionin sisäiseen muistiin, yhdistä MiniVision USB-kaapelilla tietokoneeseen. MiniVision tunnistautuu
massamuistilaitteeksi. Avaa MiniVision-kansiosta Internal Storage Memory ja kopioi VCF-tiedosto tähän
kansioon. Kun tiedosto on kopioitu, paina MiniVisionilta OK aloittaaksesi tuonnin. Tiedostonvalintanäyttö
avautuu. Valitse oikea tiedosto ja paina OK. Sinua pyydetään vielä vahvistamaan tuonti. Valitse "Kyllä".

Tuonnin aikana infonäyttö kertoo prosenttimäärän. Tuonnin jälkeen MiniVision ilmoittaa tuotujen
yhteystietojen määrän.
MiniVision tukee vain yhtä puhelinnumeroa yhdelle yhteystiedolle. Monta puhelinnumeroa sisältävät
tuodut yhteystiedot monistetaan ja erotellaan puhelinnumeron tyypin mukaan (koti, työ, matkapuhelin,
muu).

Yhteystiedon luominen
Valitse päänäytön valikosta "Uusi yhteystieto".
Yhteystiedon luontinäyttö avautuu. Pääset tekstikenttiin painamalla OK niiden kohdalla. Kun haluat
tallentaa kirjoittamasi tekstin, paina OK uudelleen. Täytettävänä ovat seuraavat kentät:
•

etunimi

•

sukunimi

•

numero

Koska MiniVision tukee vain yhtä puhelinnumeroa yhdelle yhteystiedolle, on sinun luotava uusi yhteystieto
mikäli tarvitaan monta puhelinnumeroa.
•

tyyppi: neljä tyyppiä on valittavana: matkapuhelin, työ, koti ja muu

•

huomautus

•

soittoääni: voit valita yhteystiedolle oman soittoäänen

Voit lisätä MiniVisioniin omia soittoääniä. Yhdistä MiniVision USB-kaapelilla tietokoneeseen ja kopioi MP3muodossa olevat soittoäänet Internal Storage Memory -> Ringtones -kansioon.
Kun kentät on täytetty, avaa näytön valikko valikkonäppäimellä ja valitse "Tallenna".
Myös takaisin-näppäin tallentaa yhteystiedon.
Yhteystiedot tallennetaan aina MiniVisionin sisäiseen muistiin.

Yhteystiedon muokkaaminen
Valitse päänäytöltä muokattava yhteystieto.
Yhteystieto aukeaa muokkaustilaan, josta voit valita muokattavan tiedon seuraavista: etunimi, sukunimi,
puhelin, tyyppi, huomautus ja soittoääni.
Kun olet valmis, valitse näytön valikosta "Tallenna".
Takaisin-näppäin tallentaa muutokset vain, jos muokkauksia on tehty.
Voit peruuttaa yhteystiedon muokkauksen valitsemalla näytön valikosta "Peruuta".

Yhteystiedon poistaminen
Valitse päänäytöltä yhteystieto. Muokkausnäyttö avautuu. Valitse näytön valikosta "Poista". Jos haluat
poistaa yhteystiedon, valitse vahvistusnäytöltä "Kyllä", muuten "Ei".

Kaikkien yhteystietojen poistaminen
Valitse päänäytön valikosta "Poista kaikki". Sinua pyydetään vahvistamaan yhteystietojen poisto. Valitse
"Kyllä" tai "Ei".

Etsi yhteystietoa
Voit aloittaa nimen kirjoittamisen päänäytöltä. Luettelo suodatetaan siten, että kirjoitettua merkkijonoa
etsitään etu- ja sukunimen alusta. Voit liikkua luettelossa milloin tahansa. Poista merkki painamalla
Takaisin. Voit avata yhteystiedon tiedot painamalla OK.

Yhteystiedolle soittaminen
Suosittelemme, että soitat Puhelin-sovelluksella. Voit kuitenkin soittaa myös yhteystiedoista.
Valitse yhteystieto, jolle haluat soittaa ja avaa tiedot painamalla OK. Valitse näytön valikosta "Soita". Voit
lopettaa puhelun normaalisti katkaisunäppäimellä.

Viestin lähettäminen yhteystiedolle
Suosittelemme lähettämään viestit Viestit-sovelluksella. Voit kuitenkin lähettää viestin myös
yhteystiedoista.
Valitse yhteystieto, jolle haluat lähettää viestin ja paina OK. Yhteystieto avautuu muokkaustilaan. Valitse
näytön valikosta "Lähetä tekstiviesti". Sinut uudelleenohjataan Viestit-sovellukseen, jossa lähetysnäytöllä
on vastaanottaja valmiina. Kirjoita viesti ja paina OK.

Jaa yhteystieto tekstiviestillä
Valitse päänäytöltä jaettava yhteystieto. Muokkaustila avautuu. Valitse näytön valikosta "Jaa yhteystieto
tekstiviestillä". Valitse henkilö, jolle haluat jakaa yhteystiedon ja paina OK. Viestit-sovellus avautuu. Voit
lähettää viestin painamalla OK.

Vie yhteystiedot
Valitse päänäytön valikosta "Vie VCF-tiedostoon". Yhteystiedot tallennetaan VCF-tiedostona MiniVisionin
muistin juureen. Tämä tiedosto, nimeltään 00X.VCF (jossa X on tiedostojen yhteismäärä), voidaan kopioida
edelleen tietokoneelle.

Viestit
Viestit-sovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä.
MiniVision ei tue MMS-viestejä. Viestit-sovelluksen päänäytöllä ovat vastaanotetut ja lähetetyt viestit.
Käytettävissä on kaksi näyttötapaa:

•
keskustelutila: ryhmittelee viestit kansioihin keskusteluiksi, eli kaikki saman kontaktin viestit
(lähetetyt ja vastaanotetut) ovat yhdessä kansiossa.
•
luonnokset.

kronologinen: järjestä viestit kansioihin: saapuneet, lähetetyt, lähettämättömät ja

Oletuksena valittuna on keskustelutila. Voit vaihtaa tilaa valitsemalla päänäytön valikosta "Asetukset" ja
sieltä "Viestin näyttö". Tässä ohjeessa käydään asiat ensin keskustelutilan näkökulmasta ja sitten
kronologisen tilan näkökulmasta.

Viestien hallinta - Keskustelutila
Kun lähetät viestin ensimmäisen kerran, MiniVision luo keskustelun kyseiselle yhteystiedolle. Näin myös
ensimmäisen viestin saapuessa yhteystiedolta. Oletuksena keskustelun nimenä on yhteystiedon nimi. Jos
numeroa ei ole tallennettu puhelimeesi, on nimenä puhelinnumero. Keskustelut järjestetään
aikajärjestykseen.

Uusi viesti
Valitse päänäytön valikosta "Uusi viesti". Yhteystiedon valintanäyttö avautuu. Valittavissa on kaksi
vaihtoehtoa:
•

yhteystieto: voit valita tallennetun yhteystiedon

Voit etsiä yhteystietoa samalla tavalla kuin Yhteystiedot-sovelluksessa.
•

puhelinnumero: voit kirjoittaa vastaanottajan numeron. Paina lopuksi OK.

Viestinäyttö avautuu. Kirjoita tai sanele viestisi ja paina lopuksi OK.
MiniVision palaa keskustelunäyttöön.

Viestin lähetys useille vastaanottajille
Voit lisätä viestiin vastaanottajia kirjoituskentässä. Avaa näytön valikko ja valitse "Lisää vastaanottaja". Voit
joko valita yhteystiedon tai kirjoittaa puhelinnumeron. Toista tämä niin monta kertaa kuin on tarpeen.
Lopuksi paina kirjoitusnäytöllä OK.

Viestin lähettäminen edelleen
Valitse keskustelu, jossa viesti sijaitsee. Valitse sitten viesti. Valitse "Lähetä edelleen". Voit nyt valita
yhteystiedon tai kirjoittaa puhelinnumeron. Lopuksi paina OK. Lähetettävä viesti avautuu muokkaustilaan,
jossa voit muokata sitä. Kn olet tyytyväinen, paina OK.

Lue uudet viestit
Uusien viestien lukumäärä kerrotaan Viestit-sovelluksen kohdalla sekä aloitusnäytöllä.
Jos keskustelussa on uusia viestejä, MiniVision kertoo niiden määrän keskustelun kohdalle siirryttäessä.

Viesteillä on seuraavat tiedot: Tila (lähetetty, luettu tai lukematon), päivä, aika ja sisältö
Ilmoitus uudesta viestistä katoaa, kun olet valinnut viestin.

Viestiin vastaaminen
Valitse keskustelu, johon haluat vastata.
MiniVision valitsee viimeisimmän viestin. Paina OK ja valitse "Vastaa".
Kirjoita tai sanele viestisi ja paina OK. MiniVision palaa keskustelunäyttöön.

Viestin poistaminen keskustelusta
Valitse keskustelu, josta haluat poistaa viestin. Mene sitten poistettavan viestin kohdalle ja valitse näytön
valikosta "Poista". Sinua pyydetään vielä vahvistamaan viestin poistaminen.

Keskustelun poistaminen
Valitse poistettava keskustelu ja paina OK. Valitse sitten näyttövalikosta "Poista keskustelu". Sinua
pyydetään vielä vahvistaman poisto.

Kaikkien keskusteluiden poistaminen
Valitse päänäytön valikosta "Poista kaikki". Sinua pyydetään vahvistamaan poisto.

Yhteystiedon luominen tuntemattomasta numerosta
Jos saat viestin numerosta, joka ei ole laitteen muistissa, voit luoda sille yhteystiedon Viestit-sovelluksella.
Valitse keskustelu, jossa tuntematon numero esiintyy.
Avaa lisävalinnat painamalla OK ja valitse "Lisää yhteystietoihin". Uuden yhteystiedon luontinäyttö avautuu
puhelinnumero-kohdan ollessa jo täytettynä. Lisää muut tiedot ja tallenna yhteystieto, kuten kappaleessa
Yhteystiedot neuvotaan.

Yhteystiedolle soittaminen
Valitse keskustelu, jossa soitettava numero on. Valitse sitten viesti ja paina OK. Valitse valikosta "Soita".

Asetukset
Valitse päänäytön valikosta "Asetukset". Seuraavat ovat käytettävissä:
•

viestin rakenne: voit vaihtaa keskustelutilan ja kronologisen tilan välillä.

•

pyydä toimitusvahvistus: voit valita, antaako puhelin ilmoituksen viestien toimituksesta

•

ilmoitus: vaihtaa ilmoitustapaa. Käytettävissä ovat:

o
tila: vaihtaa ilmoituksen tyypin. Vaihtoehtoina ovat ei mitään, äänimerkki, värinä, sekä
äänimerkki ja värinä. Oletuksena valittuna on äänimerkki.
o

äänimerkki: voit vaihtaa saapuvien tekstiviestien merkkiäänen. Oletuksena on Adara.

Voit lisätä omia ilmoitusääniäsi samalla tavalla kuin soittoääniä (katso yllä). Tällöin kansio on
"Notifications".




SMS-palvelukeskus: voit vaihtaa tekstiviestien palvelukeskuksen numeron. Tämä numero
asetetaan automaattisesti operaattorin toimesta SIM-kortin mukaan. Voit muuttaa tätä
numeroa OK-näppäimellä.
alusta APN: alustaa yhteyspisteen, jota käytetään Internet-yhteyden muodostamiseen ja
MMS-viestien lähettämiseen.

Viestien hallinta - Kronologinen tila
Viestit on järjestetty neljään kansioon:
•

saapuneet

•

lähetetyt

•

lähtevät

•

luonnokset

Oletuksena vain saapuneet viestit näytetään.
Voit vaihtaa kategoriaa valitsemalla sen päänäytön valikosta.
Viestit järjestetään aikajärjestykseen. Viesteillä on seuraavat tiedot: tila (lähetetty, luettu, lukematon,
lähtevä tai luonnos), nimi (tai puhelinnumero jos tuntematon), aika, päivä ja viestin sisältö.

Viestin lähettäminen
Uuden viestin lähettäminen tapahtuu muutoin samoin kuin edellä on jo kuvattu, paitsi että valikkoon
pääsee mistä tahansa kategoriasta.

Viestin lähetys useille vastaanottajille
Voit lisätä viestiin vastaanottajia kirjoituskentässä. Avaa näytön valikko ja valitse "Lisää vastaanottaja". Voit
joko valita yhteystiedon tai kirjoittaa puhelinnumeron. Toista tämä niin monta kertaa kuin on tarpeen.
Lopuksi paina kirjoitusnäytöllä OK.

Viestin lähettäminen edelleen
Valitse viesti. Valitse "Lähetä edelleen". Voit nyt valita yhteystiedon tai kirjoittaa puhelinnumeron. Lopuksi
paina OK. Lähetettävä viesti avautuu muokkaustilaan, jossa voit muokata sitä. Kun olet tyytyväinen, paina
OK.

Lue uudet viestit
Uusien viestien lukumäärä kerrotaan Viestit-sovelluksen kohdalla sekä aloitusnäytöllä.
Viesteillä on seuraavat tiedot: Tila (lähetetty, luettu tai lukematon), päivä, aika ja sisältö
Ilmoitus uudesta viestistä katoaa, kun olet valinnut viestin.

Viestiin vastaaminen
Valitse viesti, johon haluat vastata. Paina OK ja valitse "Vastaa".
Kirjoita tai sanele viestisi ja paina OK.

Viestin poistaminen
Valitse poistettava viesti ja valitse näytön valikosta "Poista". Sinua pyydetään vielä vahvistamaan viestin
poistaminen.

Kaikkien viestien poistaminen
Valitse päänäytön valikosta "Poista kaikki". Sinua pyydetään vahvistamaan poisto.

Yhteystiedon luominen tuntemattomasta numerosta
Jos saat viestin numerosta, joka ei ole laitteen muistissa, voit luoda sille yhteystiedon Viestit-sovelluksella.
Valitse oikea viesti.
Avaa lisävalinnat painamalla OK ja valitse "Lisää yhteystietoihin". Uuden yhteystiedon luontinäyttö avautuu
puhelinnumero-kohdan ollessa jo täytettynä. Lisää muut tiedot ja tallenna yhteystieto, kuten kappaleessa
Yhteystiedot neuvotaan.

Yhteystiedolle soittaminen
Valitse haluamasi viesti ja paina OK. Valitse valikosta "Soita".

Hälytykset
Hälytykset näkyvät päänäytöllä aikajärjestyksessä. Tiedot ovat seuraavat: aika, tila (käytössä/pois käytöstä),
toisto jos käytössä. Kaksi herätystä on valmiiksi asetettu:
8:30 – pois käytöstä – maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai
9:30 – pois käytöstä – lauantai, sunnuntai
Voit poistaa nämä hälytykset tai lisätä uusia.

Hälytyksen lisääminen
Valitse päänäytön valikosta "Lisää hälytys".
Lisäysnäyttö avautuu. Täytä seuraavat kohdat:
•

tila: oletuksena käytössä

•
aika: aseta hälytyksen aika. Oletuksena on nykyinen aika viiden minuutin pyöristyksellä. Ensin
valitaan tunnit, sitten minuutit.
•

soittoääni: voit valita hälytyksen äänen. Oletuksena Cesium on valittu.

Voit lisätä omia hälytysääniäsi MiniVisioniin. Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin soittoäänten lisäys, mutta
kansiona on Alarms.
•
kerran.

toista: voit asettaa hälytyksen toistumaan tiettyinä päivinä. Oletuksena hälytys toistuu vain

Voit asettaa toistuvuuden haluamillesi päiville. Valitse kohta "Toista", jolloin viikonpäivien luettelo tulee
näkyviin. Kun olet valinnut haluamasi viikonpäivät, paina takaisin-näppäintä, jolloin pääset hälytyksen
luontinäytölle.
Kun kaikki tiedot on annettu, valitse näytön valikosta "Tallenna". MiniVision kertoo, kuinka paljon aikaa on
seuraavaan hälytykseen.
Myös takaisin-näppäimen painaminen tallentaa hälytyksen. Tämä edellyttää kuitenkin, että edes johonkin
kentistä on annettu tietoja.

Hälytyksen pysäyttäminen
Kun hälytys aktivoituu, seuraavat valinnat ovat käytettävissä:
•

aika

•

pysäytä

•

torkku: pysäyttää hälytyksen ja soittaa sen uudelleen kymmenen minuutin kuluttua

Valitse joko "Pysäytä" tai "Torkku". Myös takaisin-näppäimen painaminen pysäyttää hälytyksen.
Hälytys ei toimi, jos MiniVision on pois päältä.

Hälytyksen muokkaaminen
Valitse muokattava hälytys luettelosta. Hälytys aukeaa muokkaustilaan. Muokkaus tapahtuu samalla tavalla
kuin kohdassa "Hälytyksen lisääminen".
Voit peruuttaa hälytyksen muokkauksen avaamalla näytön valikon ja valitsemalla "Peruuta".

Hälytyksen tilan vaihtaminen
Valitse hälytys, jonka tilaa haluat muuttaa. Kun painat sen kohdalla OK, muokkausnäyttö avautuu. Valitse
kohta "Tila" ja paina OK muuttaaksesi sitä. Tallenna muutokset takaisin-näppäimellä.

Hälytyksen poistaminen
Valitse poistettava hälytys ja paina OK. Muokkausnäyttö avautuu. Valitse näytön valikosta "Poista". Sinua
pyydetään vahvistamaan toimenpide.

Kaikkien hälytysten poistaminen
Valitse päänäytön valikosta "Poista kaikki". Sinua pyydetään vahvistamaan toimenpide.

Kalenteri
Kalenterilla voit hallita tapahtumia.
Päänäytöllä ovat kaikki tapahtumat aikajärjestyksessä. Tapahtumissa on seuraavat tiedot: nimi, päivä ja
aika. Oletuksena kalenteri on tyhjä.

Tapahtuman lisääminen
Valitse päänäytön valikosta "Uusi tapahtuma".
Tapahtuman luontinäyttö avautuu. Täytä seuraavat kohdat:
•

nimi

•
päivä: oletuksena kuluva päivä. Pääset kenttiin painamalla OK. Ensin on vuosi, sitten
kuukausi ja viimeisenä päivä.
•
aika: oletuksena nykyinen aika viiden minuutin pyöristyksellä. Pääset kenttiin painamalla OK.
Ensin on tunnit, sitten minuutit.
•
toistuvuus: oletuksena on valittuna "kerran". Vaihtoehdot ovat: kerran, joka tunti, joka päivä,
joka viikko, joka kuukausi, joka vuosi.
•
muistutus: vaihtoehdot ovat: ajallaan, 5 minuuttia ennen, 10 minuuttia ennen, 30 minuuttia
ennen, tunti ennen, päivä ennen ja kaksi päivää ennen. Oletus on ajallaan.
•

hälytysääni

Voit lisätä omia hälytysääniä kalenteriin. Tämä tapahtuu täsmälleen samalla tavalla kuin soittoäänten
lisääminen.
Kun tiedot on annettu, valitse näytön valikosta "Tallenna". Voit myös tallentaa takaisin-näppäimellä, mikäli
joitakin tietoja on annettu.

Hälytyksen pysäyttäminen
Kun tapahtuman hälytys soi, seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
•

nimi: tapahtuman nimi

•

pysäytä

•

torkku: soi uudestaan kymmenen minuutin kuluttua

Valitse joko "Pysäytä" tai "Torkku". Takaisin-näppäin valitsee kohdan "Pysäytä".
Hälytys ei toimi, jos MiniVision on pois päältä.

Tapahtuman muokkaaminen
Valitse päänäytöltä muokattava tapahtuma. Tapahtuma aukeaa muokkaustilassa. Kun olet tehnyt
muutokset, valitse näytön valikosta "Tallenna". Voit tallentaa myös takaisin-näppäimellä, jos joitakin kenttiä
on muokattu. Peruuta muokkaaminen valitsemalla näytön valikosta "Peruuta".

Tapahtuman poistaminen
Valitse poistettava tapahtuma ja paina OK. Tapahtuma avautuu muokkaustilaan. Valitse näytön valikosta
"Poista tapahtuma". Sinua pyydetään vielä vahvistamaan toimenpide.

Kaikkien tapahtumien poistaminen
Voit poistaa kaikki tapahtumat valitsemalla päänäytön valikosta "Poista kaikki tapahtumat". Sinua
pyydetään vahvistamaan toimenpide.

Tapahtuman etsintä
Voit kirjoittaa tapahtuman nimen osan päänäytölle, jolloin MiniVision suodattaa luettelon löydetyistä
tapahtumista. Poista merkki painamalla Takaisin. Kun olet löytänyt mieleisesi tapahtuman, avaa sen tiedot
painamalla OK.

FM Radio
Voit kuunnella FM-kanavia.

Radion kuuntelu
Kytke MiniVisioniin kuulokkeet, sillä ne toimivat antennina.
•

OK-painike pysäyttää ja jatkaa toistoa

•

Ylös-painike nostaa taajuutta 0,1 Mhz:lla, pitkän painettuna seuraava asema

•

Alas-painike laskee taajuutta 0,1 Mhz:lla, pitkään painettuna edellinen asema

Aseman lisääminen suosikkeihin
Numeronäppäimen (1-9) pitkä painallus lisää näppäimeen suosikin. Lyhyt painallus taas siirtyy näppäimen
suosikkiin.
Valikkonäppäimellä pääset tallennettujen asemien luetteloon. Kun painat OK jonkin kohdalla, sen kuuntelu
alkaa.

Värintunnistin
Sovelluksen päänäytöllä on kolme vaihtoehtoa.

Ilmoita värit
MiniVision kertoo kameran edessä olevan kohteen värin sekunnin välein, tai kun väri muuttuu.
Puhelinta suositellaan pidettävän kohdetta vasten. Laitteen mukana tulevaa kuorta suositellaan
käytettäväksi värin tunnistamiseksi.
MiniVision tunnistaa seuraavat värit: punainen, burgundi, ruskea, oranssi, keltainen, keltavihreä, vihreä,
emeraldi, turkoosinsininen, sininen, ultramariini, purppura, fuksia, pinkki, valkoinen, musta ja harmaa.
Tulos riippuu taustan kirkkaudesta. Väri saatetaan tunnistaa väärin, jos ympäristö on liian valoisa tai liian
pimeä. Joskus väriin lisätään sävy: vaalea, tumma, hyvin tumma jne.
Joidenkin värien analysointi on vaikeaa. Tällaisia ovat esimerkiksi:
•
valkoinen: Jos puhelin osoittaa todella kirkasta esinettä, annetaan sen väriksi valkoinen.
Joskus valkoinen asia tunnistetaan vaaleanharmaaksi, harmahtavaksi tai vaaleankeltaiseksi riippuen taustan
kirkkaudesta.
•
musta: jos kamera koskettaa kohdetta tai valoisuus on heikko, kertoo MiniVision kohteen
olevan mustan. Taustan valoisuudesta riippuen mustat kohteet voidaan ilmoittaa tummansinisiksi tai
tummanharmaiksi.
•
ruskea: Väri on kolmen päävärin yhdistelmä (punainen, sininen ja keltainen), joten se
havaitaan usein tummanpunaiseksi tai oranssiksi.

Etsi väri
Tällä voit valita, mitä väriä etsitään. Valitse etsittävä väri ja paina OK. MiniVision antaa äänimerkin, kun
etsittävä väri löytyy. Voit muuttaa värin löytymisen ilmoitusta valitsemalla seuraavan asetuksetn.

Hälytyksen tyyppi
Vaihda värin löytyessä tulevan ilmoituksen tyyppiä. Valittavina ovat seuraavat:
•

ääni

•

värinä

•

ääni ja värinä

Laskin
Laskimella voit tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia.

Laske
Käytä numeronäppäimistöä numeroiden ja matemaattisten merkkien syöttämiseen.
•

0-9, numerot

•

tähti: matemaattinen merkki seuraavista: plus, miinus, jako, kerto, pilkku, piste.

•

ruutu tai OK: suorita lasku

•

takaisin: poista viimeinen merkki

•

valikko: sisältää kohdan "Poista", jolla voit tyhjentää laskimen.

Kun laskutoimitus on suoritettu, voit käyttää ylös- ja alas-näppäimiä kuullaksesi tuloksen uudelleen.

Muistiinpanot
Muistiinpanot-sovelluksella voit kirjoittaa ja lukea tekstimuoitoisia muistiinpanoja.

Muistiinpanon luominen
Valitse päänäytöltä ”Muistiinpanot” ja sovelluksen valikosta ”Uusi muistiinpano”. Muistiinpanon
muokkauskenttä avautuu. Voit joko kirjoittaa muistiinpanon aakkosnumeerisella näppäimistöllä tai
sanelutoimintoa käyttäen. Kun olet valmis, avaa valikko ja valitse ”Tallenna”.

Muistiinpanon poistaminen
Paina OK-näppäintä haluamasi muistiinpanon kohdalla ja valiste ”Poista”. MiniVision kysyy, oletko varma.
Valitse ”Kyllä”.

Kaikkien muistiinpanojen poistaminen
Valitse Muistiinpanot-sovelluksen valikosta ”Poista kaikki”. MiniVision kysyy, oletko varma. Vastaa ”Kyllä”.

Muistiinpanon muokkaaminen
Selaa haluamasi muistiinpanon kohdalle ja paina OK-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta ”Muokkaa”.
Tee halutut muutokset, avaa valikko ja valitse ”Tallenna”.

Muistiinpanon tekstin kopioiminen
Selaa haluamasi muistiinpanon kohdalle ja paina OK-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta ”Kopioi”.
Muistiinpanon teksti kopioidaan leikepöydälle.

Muistiinpanon vieminen
Selaa haluamasi muistiinpanon kohdalle ja paina OK-näppäintä. Valitse avautuvasta valikosta ”Vie”.
Muistiinpanon teksti viedään MiniVisionin muistiin.

Taskulamppu
Avaa päänäytön sovellusluettelosta ”Taskulamppu”. Taskulamppu otetaan käyttöön. Voit poistaa sen
käytöstä ja ottaa uudelleen käyttöön OK-näppäimellä.

Sää
Sää-sovelluksella näet kuluvan päivän lisäksi viiden vuorokauden sääennusteen. Jos valitset jonkin päivistä,
avautuu sääennuste, josta näet erikseen aamun, iltapäivän, illan ja yön ennusteen.
HUOM: Sää tarvitsee Internet-yhteyden toimiakseen.

SOS
SOS-toiminnolla voit soittaa tai lähettää hätäviestin enintään kymmeneen ennalta määriteltyyn
puhelinnumeroon.

KAPSYSiä ei voida pitää minkäänlaisessa vastuussa suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu SOStoiminnon toimimattomuudesta verkon ongelmien tai tuotteessa ilmenneiden vikojen vuoksi.

Vaihda SOSin tilaa
SOS-sovelluksella voit ottaa käyttöön hätäviestin tai -puhelun enintään kymmenelle vastaanottajalle.
Voit aloittaa painamalla soittonäppäintä viisi sekuntia. Samalla tavalla voit myös lopettaa toiminnon.
Toiminnon alkaessa tulee varoitusnäyttö.

Määritys
Ennen kuin voit käyttää SOS-toimintoa, sinun tulee määrittää seuraavat asetukset:
•
SOS-painike: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä SOS-toiminnon aktivoinnin
soittonäppäimellä. Oletuksena tämä on pois käytöstä.
•
viive: Asettaa viiveen, jonka jälkeen SOS käynnistyy soittonäppäimen painalluksen jälkeen.
Oletuksena on 5 sekuntia.
•
hälytä: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kovaäänisen hälytyksen toimintoa käytettäessä.
Oletuksena tämä on pois käytöstä.
•
aseta puhelinnumerot: Tällä voit asettaa enintään kymmenen SOS-numeroa. Kun toiminto
aktivoidaan, puhelin soittaa (tai lähettää tekstiviestin) numeroihin numerojärjestyksessä. Kun valitset
luettelosta numeron (1-10), seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:
o

yhteystiedoista

o

aseta puhelinnumero: voit näppäillä numeron

•
puhelu: asettaa toiminnon tyypiksi puhelun, jossa vastaanottajille soitetaan
numerojärjestyksessä, kunnes joku vastaa tai lopetat toiminnon. Tämän aktivointi tuo näkyviin seuraavan
asetuksetn.
•
vastausviive: voit valita viiveen, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan numeroon. Oletuksena
on 30 sekuntia.
•
lähetä viesti: asettaa toiminnon tyypiksi viestin. Kaikki numeroluettelossa olevat saavat
saman tekstiviestin. Kun tämä aktivoidaan, seuraava asetus tulee näkyviin.
o
MESSAGE".

viestin teksti: tähän voit kirjoittaa hätäviestin tekstin. Oletuksena on "EMERGENCY

Setelintunnistin
Setelintunnistimen avulla voit tunnistaa seteleitä MiniVisionin kameraa käyttäen.

Tietokannan päivittäminen
KAPSYS päivittää setelitietokantaa säännöllisesti. Kun sovellus käynnistetään, päivityksestä kertova ikkuna
saattaa tulla näkyviin. Jos haluat päivittää, valitse OK nuolinäppäimillä ja vahvista päivitys
valintanäppäimellä. Tietokannan päivittäminen parantaa tunnistuksen tulosta.

Setelin tunnistaminen
Parhaan tunnistustuloksen mahdollistamiseksi on suositeltavaa, että sileä, taittumaton seteli asetetaan
sileälle pinnalle ja MiniVisionin kamera on noin 20-30 senttimetrin päässä siitä. Lisäksi ympäristön tulisi olla
riittävän valoisa.

Kun puhelimen kamera havaitsee setelin, sen arvo kerrotaan automaattisesti. Arvo näkyy myös
MiniVisionin näytöllä. Useita seteleitä on mahdollista tunnistaa peräkkäin.

Asetukset
Täältä voit muuttaa puhelimen asetuksia.
Asetukset on ryhmitelty.

Näyttö
Tässä ryhmässä on näyttöön liittyviä asetuksia.
•
kirkkaus: säätää näytön kirkkautta. Vaihtoehdot ovat: todella vähäinen, vähäinen, keskitaso,
korkea, korkein.
Mitä korkeampi kirkkaus, sitä suurempi akun kulutus.
•
siirtyminen virransäästöön: voit asettaa ajan, jonka jälkeen MiniVision siirtyy lepotilaan.
Vaihtoehdot ovat: 5 sekuntia, 10 sekuntia, 30 sekuntia, 1 minuutti, 2minuuttia, 10 minuuttia ja 30
minuuttia. Oletuksena on 1 minuutti.
Mitä pidempi viive, sen suurempi akun kulutus.
•
Luciole

fontti: voit valita käytettävän fontin. Käytettävissä olevat fontit ovat: lyhennetty, Times,

•
fonttikoko: muuttaa tekstin koon. Vaihtoehtoja on neljä: pieni (5 riviä), keskikokoinen (4
riviä), suuri (3 riviä), todella suuri (2 riviä). Oletuksena on keskikokoinen.
•

lihavointi: voit ottaa lihavoinnin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

•

teksti- ja taustavärit: valitse kuudesta vaihtoehdosta

•
tekstin vieritysnopeus: muuttaa liian pitkien, näytölle sopimattomien tekstien
vieritysnopeutta. Vaihtoehdot ovat: hyvin hidas, hidas, normaali, nopea, hyvin nopea. Oletuksena on
normaali.
•

tekstin vierityksen viive: muuttaa aikaa, jonka jälkeen tekstinv vieritys aloitetaan

•
musta näyttö: tämä erityisesti sokeille suunniteltu toiminto himmentää näytön, mikä
parantaa akkukestoa.
Tämä on käytettävissä vain, jos puhesynteesi on aktiivisena.

Puhe
Täältä voit muuttaa puheasetuksia.
•

ruudunlukija: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä puheominaisuudet.

•

Premium-äänet: voit ladata parempilaatuisia ääniä. Tähän tarvitset Internet-yhteyden.

o
Lataa Premium-ääni: tästä voit ladata parempilaatuisen äänen. Valittavaksi tulee kieliluettelo
ja ääniluettelo. Valitse ensin kieli, sitten ääni. Latauksen jälkeen ääni asennetaan painamalla OK. Huomaa,
että puhe pysähtyy asennuksen ajaksi. Puhelinta voi käyttää, kun puhe palautuu.
Oletuksena MiniVision lataa Premium-äänen nykyiselle kielelle. Äänen tyypit voivat vaihdella kielittäin.
o
poista Premium-ääni: tästä voit poistaa nykyisen premium-äänen. Sinua pyydetään
vahvistamaan toimenpide. Huomaa, että puhe pysähty poiston ajaksi. Voit jatkaa puhelimen käyttöä, kun
puhe palautuu.
•
puhenopeus: voit valita puheen nopeuden viidestä vaihtoehdosta: hyvin hidas, hidas,
normaali, nopea, hyvin nopea. Oletuksena on normaali.
Voit muuttaa nopeutta myös komennoilla ruutu+4 (vähemmän) ja ruutu+5 (enemmän).
•
puhe herättäessä: tästä voit valita, mitä tietoja MiniVision kertoo valmiustilasta herätessään.
Vaihtoehdot ovat: aika, päivä, akun viikonpäivä, tiedot, verkon tila, vastaamattomat puhelut ja
lukemattomat viestit. Oletuksena valittuina ovat aika ja akun tiedot. Valitse haluamasi ja paina sitten
Takaisin tallentaaksesi.
•
tekstikentän toisto: voit määrittää, mitä tekstikenttiin kirjoitettaessa puhutaan. Vaihtoehdot
ovat: ei mitään, merkit, sanat, merkit ja sanat. Oletuksena on merkit.
•
lue rivi-indeksi: kertoo monennessako kohteessa ollaan, esim. "2 / 5". Oletuksena tämä on
pois käytöstä.

Bluetooth
Tästä voit hallinnoida Bluetooth-laitteita ja Bluetoothin tilaa. Oletuksena Bluetooth on pois päältä, joten
vain ensimmäinen kohta on näkyvissä. Kun otat Bluetoothin käyttöön, muut asetukset tulevat näkyviin.
•
yhdistetyt laitteet: tästä voit tarkastella yhdistettyjä laitteita. Jos valitset jonkin niistä, tulevat
näkyviin seuraavat asetukset:
o

yhdistetty / yhteys katkaistu: näet laitteen tilan

o

pura pariliitos: MiniVision "unohtaa" laitteen

•
etsi laitteita: tästä voit etsiä ympärillä olevia Bluetooth-laitteita. Valitse haluamasi ja paina
OK. Jos sinulta kysytään koodia, kokeile 0000 tai 1234 (yleisimmät). Mikäli tämä ei toimi, katso laitteen
ohjeesta oikea koodi.
Jos etsimääsi laitetta ei löydy, aloita uusi haku painamalla Takaisin ja valitsemalla etsi laitteita. Jos vieläkään
ei ole tuloksia, varmista, että laite on kantoalueella ja että sen Bluetooth on päällä.
•

nimeä uudelleen: tähän voit antaa MiniVisionille Bluetooth-nimen.

Ota Bluetooth pois päältä, kun sitä ei käytetä parantaaksesi akunkestoa.

Langaton verkko
Tästä voit hallinnoida Wi-Fi-verkkoja. Oletuksena Wi-Fi on pois käytöstä. Wi-Fiä käytetään
ohjelmistopäivitysten ja Premium-äänten lataamiseen sekä puheentunnistukseen. Kun valitset kohdan WiFi, vaihtoehdot ovat seuraavat.
•

tila: näyttää nykyisen yhteyden tilan

•
tunnetut verkot: täältä voit selata verkkoja, joihin olet jo yhdistänyt. Kun valitset yhden
niistä, vaihteohdot ovat seuraavat.
o

yhdistä / katkaise yhteys

o

unohda: poistaa verkon tiedot muistista

•
etsi verkoja: tästä voit etsiä Wi-Fi-verkkoja ympärilläsi. Kun löydä thaluamasi, valitse se
painamalla OK. Jos salasanaa kysytään, kirjoita se ja paina OK.
Jos yhteys epäonnistuu, tarkista ensin salasana. Jos siinä on virheitä, unohda Wi-Fi-verkko ja yritä
yhdistämistä uudelleen.
Voit pidentää akun kestoa ottamalla Wi-Fin poista käytöstä, kun sitä ei käytetä.

Verkko
Tässä ryhmässä ovat verkkoasetukset.
•

lentotila: otaa Wi-Fin, Bluetoothin ja mobiilidatan pois käytöstä. Oletuksena pois käytöstä.

•
mobiilidata: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä mobiilidatan. Oletuksena tämä on käytössä.
Jos se poistetaan käytöstä, kaikki verkkoliikenne tapahtuu WiFin kautta.
•

Data roaming: datan käyttö ulkomailla

Suojaus
Vaihtoehdot ovat seuraavat.
•
ota SIM-kortin lukitus käyttöön: tämä on käytettävissä vain, kun MiniVisioniin on asetettu
SIM-kortti. Täältä voit poistaa käytöstä PIN-koodin tai muokata sitä seuraavasti:
o

lukitse SIM-kortti: jos poissa käytöstä, laite ei enää kysy PIN-koodia käynnistettäessä.

o
kertaan.

vaihda PIN: voit vaihtaa SIM-kortin PIN-koodin. Anna vanha PIN-koodi ja uusi kahteen

•

puhelimen lukitus: lisää lukitusnäytön valmiustilasta poistuttaessa. Vaihtoehdot ovat:

o

ei mitään (oletus)

o
avaa lukitus koodilla: voit asettaa nelinumeroisen lukituskoodin. Anna se kahteen kertaan
vahvistaaksesi. Tämän jälkeen sinun täytyy antaa koodi joka kerta avatessasi näytön.
o
avaa lukitus näppäimistöllä: kun tämä on aktiivinen, sinun tulee pitää tähti-näppäintä
painettuna avataksesi puhelimen, kun näyttö on sammutettu.

•
näytä salasana: määrittää, näyttääkö MiniVision suojattujen salasanakenttien tekstin. Tämä
vaikuttaa myös suojatun kentän tekstin puhumiseen.

Kieli
Tästä voit valita MiniVisionin kielen.

Näppäimistö
Tästä voit muuttaa näppäimistöasetuksia.
•
värinäpalaute: voit asettaa puhelimen värisemään jokaisen näppäinpainalluksen myötä.
Oletuksena tämä on pois käytöstä.
•
käytössä.

äänipalaute: jokaisen näppäimen painalluksesta kuuluu äänimerkki. Oletuksena tämä on

•

värähdä merkin syöttämisen jälkeen, oletuksena pois käytöstä

•

äänimerkki merkin kirjoituksen jälkeen, oletuksena käytössä

•
kirjoitettujen merkkien hyväksymisviive: aika, jonka jälkeen kirjoitettu merkki oikeasti
kirjoitetaan. Oletuksena on 1 sekunti.
•

vastaa näppäimillä 0-9, oletuksena käytössä

•

pikavalinta: täällä voit asettaa näppäimille 1-9 joko sovelluksen tai numeron.

Pikavalinta
Täällä voit asettaa numeronäppäinten pitkille painalluksille joko soitettavan yhteystiedon tai
käynnistettävän sovelluksen. Kun valitset numeron (1 on varattu vastaajalle), puhelin kysyy, mitä haluat
tehdä. Valitse joko ”soita yhteystiedolle” tai ”käynnistä sovellus”. Valitse sitten yhteystietoluettelosta
yhteystieto tai sovellusluettelosta käynnistettävä sovellus. Voit poistaa jo määritetyn pikavalinnan
menemällä numeron kohdalle ja valitsemalla OK-näppäimen takaa avautuvasta valikosta ”Poista”.

Päivämäärä & aika
Täältä voit asettaa ajan ja päivämäärän, jos ne eivät päivity automaattisesti.
•
automaattinen päivä ja aika: käytä verkon aikaa. Oletuksena tämä on käytössä. Jos poistat
sen käytöstä, seuraavien asetusten muokkaus mahdollistuu.
•

aseta päivä: voit asettaa päivämäärän. Kentät ovat järjestyksessä: vuosi, kuukausi, päivä.

•

aseta aika: kentät ovat tunti ja minuutti

•
käytä 24-tunnin kelloa: voit asettaa kellon joko 24- tai 12-tuntiseksi. Oletuksena tämä
määräytyy kielen mukaan.
•
aikavyöhyke automaattinen: oletuksena tämä on valittu ja käytetään verkon aikaa. Poista
valinta painamalla OK-näppäintä, jos haluat muuttaa aikavyöhykettä manuaalisesti. Tällöin alanuoli aktivoi

”Valitse aikavyöhyke” -kohdan. Pääset valitsemaan haluamasi aikavyöhykkeen painamalla OK-näppäintä ja
selaamalla vyöhykkeitä ylä- ja alanuolilla. Lopuksi paina OK-näppäintä.

Tietoja puhelimesta
Täältä voit nähdä tietoja puhelimesta ja päivittää ohjelmistoversion.
•
järjestelmäpäivitykset: täältä voit tarkistaa laitteen päivitykset. KAPSYS tarjoaa ilmaiset
ohjelmistopäivitykset. Kun päivitys on saatavilla, latausnäyttö aukeaa. Valitse "Lataa". Latauksen tila
kerrotaan ja näytetään näytöllä. Kun lataus on valmis, valitse "Asenna". MiniVision käynnistyy uudelleen
muutaman minuutin kuluttua. Älä yritä käyttää sitä, ennen kuin puhe palautuu. HUOM! Ohjelmistopäivitys
ei toimi langattoman verkkoyhteyden yli.
•

tila: näyttää tilatietoja

o

akun tila

o

sarjanumero

o

IMEI

o

Bluetooth-osoite

o

Wi-Fi MAC -osoite

o

SIM
verkko
signaalin voimakkuus
datatyyppi
Roaming
puhelinnumero

•

malli

•

koontiversio

Tekniset tiedot
•

mitat: 124 x 51 x 13 mm

•

paino: 100 g

•

näyttö: 2.4" / QVGA (240 x 320)

Komponentit
•

prosessori: Dual Core Cortex-A7, 1.0GHz

•

piirisarja: Qualcomm Snapdragon 250

•

sisäinen muisti: RAM 512MB, Flash 4GB

•

ulkoinen muisti: SD-kortti, 32GB

•

mobiilidata: 4G / 3G / 2G

•

langattomat yhteydet: Wi-Fi ja Bluetooth 4.1

•

SIM: Nano-SIM

•

liitännät: 3.5 mm, Micro USB

•

virankulutus:

o

akku: 1400mAh Li-ion

o

valmiusaika: 300h

o

puheaika: 7h

•

SAR: 1.21 W/Kg normaali käyttö / 1.30 W/Kg intensivinen käyttö

•

kamera: 2 Mp

•

soittoäänet ja värinä

Ongelmatilanteissa
Lue seuraavat.
•

Puhelinta suosietllaan sammutettavaksi ajoittain.

•

Akku kannattaa ladata ja tehdä muutamia tarkistuksia.

Puhelin ei käynnisty / näyttö on musta
•

Paina katkaisunäppäintä, kunnes näyttö käynnistyy.

•

Tarkista akun lataus.

•

Aseta akku uudelleen.

Näyttö ei ole luettava
•

Puhdista näyttö.

•

Säädä näytön kirkkautta.

Puhelin sammuu itsestään
•

Paina katkaisunäppäintä herättääksesi puhelimen.

•

Tarkista akun lataus.

Puhelimessa on vähäinen akun varaus
•

Lataa akkua vähintään neljä tuntia.

•

Ota WiFi ja Bluetooth pois käytöstä ja säädä näytön kirkkautta.

Puhelin ei lataa kunnolla
•

Varmista, ettei akun varaus ole täysin purkautunut.

•

Tarkista, että latauslämpötila on 0-40 astetta.

•

Varmista, että akku on asetettu oikein.

•

Varmista, että käytät oikea akkua ja laturia.

•

Jos olet ulkomailla, tarkista seinäkosketinten yhteensopivuus.

Puhelin ei ole Internet-yhteydessä
•

Yritä jossain muualla.

•

Tarkista verkon kuuluvuus.

•

Varmista, että lentotila ei ole kytkettynä.

•

Varmista SIM-kortin toimivuus.

•

Yritä myöhemmin; verkko saattaa olla ruuhkautunut.

•

Aseta SIM-kortti uudelleen

SIM-korttivirhe
•

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

•

Varmista, ettei SIM-kortin siru ole vahingoittunut.

En voi soittaa
•

Tarkista numero.

•

Jos soitat ulkomaile, tarkista maa- ja aluekoodi.

•

Varmista, että puhelin on verkkoyhteydessä.

•

Jos olet ulkomailla, varmista, että voit soittaa sieltä.

•

Varmista, että lentotila on pois käytöstä.

En voi vastaanottaa puheluita
•

Varmista, että puhelin on päällä ja yhteydessä verkkoon.

•

Varmista, ettei lentotila ole käytössä.

Puhelujen äänenlaatu on huono
•

Voit muuttaa puhelun äänenvoimakkuutta vasen- ja oikea-painikkeilla.

•

Hallinnoi vastaanottotasoa komennolla ruutu+1.

Numeroa ei valita, vaikka valitsen yhteystiedon
•

Varmista, että olet kirjoittanut numeron oikein.

•

Jos soitat ulkomaille, varmista oikea maa- ja aluekoodi.

Minulle ei voi jättää puhepostia
•

Varmista tämän palvelun saatavuus.

En pääse vastaajaani
•

Varmista, että olet kirjoittanut oikean numeron.

•

Yritä myöhemmin uudelleen.

Lukitsin SIM-korttini
•

Olet antanut väärän PIN-koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.

Ohjeesta
Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. KAPSYS ei ole millään lailla vastuussa tässä ohjeessa
mahdollisesti esiintyvistä teknisistä virheistä, eikä tämän ohjeen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista. KAPSYS pyrkii parantamaan tuotteitaan jatkuvasti.
kuuntele varoen.

Takuutiedot
Käyttösuosituksia ja -varoituksia
- Käsittele puhelinta ja sen lisälaitteita varovasti, älä esimerkiksi pudottele niitä.

- Älä avaa laitetta, sillä tämä johtaa takuun häviämiseen.
- Puhdista laite käyttäen vain kosteahkoja liinoja. Älä käytä kemikaaleja tai pesuaineita.
- Tuote ei ole vedenkestävä. Suojaa sitä kosteudelta ja roiskeilta.
- Älä käytä laitetta lämmönlähteen lähellä. Vältä laitteen käyttöä kosteissa tai kuumissa tiloissa.
- Älä käytä laitetta magneettikenttien lähellä.
- Älä käytä laitetta, jos näyttö on hajonnut, sillä se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä käytä laitetta alueilla, joilla räjähdyksiä saattaa esiintyä.
- Älä lataa laitetta alle 0°C:n tai yli 45°C:n lämpötiloissa.
- Älä käytä laitetta sairaaloissa.
- Käyttölämpötila: -10°C - +55°C
- Lyhyen ajan säilytyslämpötila: -20°C - +60°C
- Pitkän ajan säilytyslämpötila: -10°C - +25°C
- Lataa akku aina täyteen.
- Pitkittynyt käyttö saattaa aiheuttaa lämpenemistä.
- Laitteen toimintakykyisyyden varmistamiseksi suosittelemme, että poistat siitä akun hetkeksi aika-ajoin.

Turvallisuus
Pidä tuote pikkulasten ulottumattomissa.
Kuuntele varoen.
Jos käytät sydämentahdistinta, varmista, että se sopii yhteen langattomien laitteiden kanssa.
Tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä lääkinnällisille laitteille.

Takuu
Rikon sattuessa ota yhteyttä maahantuojaan.
Takuuta ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:
Normaalista käytöstä johtuva akun kapasiteetin heikkeneminen
Sopimaton käyttö
Rikkoutunut laite
Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen
Akun purku tai oikosulku
Sellaisten lisälaitteiden käyttö, jotka eivät tule puhelimen mukana
Valtuuttamattomasta huollosta seurannut vahinko

Suosittelemme varmuuskopioiden ottamista säännöllisesti. Maahantuojaa ei voida pitää vastuullisena
tietojen katoamisesta.

Puhelinverkon toimivuutta kaikissa tilanteissa ei voida taata.

Specific Absorption Rate Information
Your MiniVision is a transceiver. It has been designed to comply with the limits set by the European Union's
recommendations for exposure to radio frequencies.
The exposure guidelines for mobile devices are based on a unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate (SAR).
The highest value for using this device is:
· Ear: 0.65 W / Kg (on a 10 gram cell tissue)
· Body: 1.30 W / Kg (on a 10 gram cell tissue)
The SAR limit defined in the ICNIRP guidelines is 2.0 watts / kilogram (W / kg) averaged over 10 grams of
tissue.
In tests to determine SAR, the device is used in standard operating positions and operates at its highest
certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of a device in use may be less than
the maximum value because the device is designed to use only the power needed to reach the network.
This value changes depending on a number of factors such as the distance to a base station of the network.
In the case of use of the product held by hand and not worn by the ear, or carried close to the body, it is
recommended to maintain a separation distance between the body and the back of the product greater
than 1.5 cm.
The use of accessories may change the SAR values. The SAR values may vary according to the testing and
reporting standards in force in different countries and according to the network band

Asiakaspalvelu
Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä maahantuojaan.
Voit myös ottaa yhteyttä KAPSYSiin:
Customer Service - 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie – Lot 8, 06250
MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France
www.kapsys.com

Tavaramerkeistä
Kaikki tässä ohjeessa mainitut tavaramerkit ovat rekisteröijiensä omaisuutta.

Liite A: Ohjausnäppäinten toiminnot
näppäin: toiminto
vastausnäppäin, lyhyt: vastaa tulevaan puheluun tai avaa puhelinsovelluksen
vastausnäppäin, pitkä: SOS
katkaisunäppäin, lyhyt: aloitusnäyttö, valmiustila, katkaise nykyinen puhelu, hylkää tuleva puhelu
katkaisunäppäin, pitkä: käynnistää / sammuttaa MiniVisionin
ylös, lyhyt: edellinen kohde
alas, lyhyt: seuraava kohde
ylös, pitkä: ensimmäinen kohde
alas, pitkä: viimeinen kohde
vasen, lyhyt: vähennä äänenvoimakkuutta, kohdistin vasemmalle tekstikentissä
oikea, lyhyt: lisää äänenvoimakkuutta, kohdistin oikealle tekstikentissä
OK, lyhyt: valitse nykyinen kohde
OK, pitkä: tekstikentässä sanelu, sovellusluettelossa puhekomennot
takaisin, lyhyt: edellinen näyttö, poista merkki tekstikentässä
takaisin, pitkä: tyhjennä tekstikenttä
valikko, lyhyt: avaa nykyisen näytön valikko

Liite B: Numeronäppäinten toiminnot
näppäin: toiminto
1: 1 . ? ! @ - _ , ' \ " ( ) / : ; + & % * = < > € £ $ ¥ ¤ \ [ ] { } \ ~ ^ ¿ ¡ §
2: a b c 2 A B C
3. d e f 3 D E F
4: g h I 4 G H I
5: j k l 5 J K L
6: m n o 6 M N O ô œ ö ñ ò

7: p q r s 7 P Q R S
8: t u v 8 T U V
9: w x y z 9 W X Y Z
0: väli, 0, uusi rivi
tähti: tilanvaihto
risu (1 kerta): . , ; : ! ? @ & | > < = - + * / \ # ( ) { } [ ] % " ‘ ~ ² $ € £ § _
risu (2 kertaa): emojit

Liite C: Esteettömyyspikanäppäimet
näppäin: toiminto
risu+1: tila
risu+2: lue kaikki
risu+4: vähennä puhenopeutta
risu+5: lisää puhenopeutta
risu+7: toista viimeisin lausuma
risu+8: tavaa viimeisin lausuma
risu+0: asetukset

liite D: Tekstikentän pikanäppäimet
tähti+3: leikkaa
tähti+6: kopioi
tähti+9: liitä
tähti+vasen: valitse kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki; voidaan käyttää monta kertaa
tähti+oikea: valitse kohdistimen oikealla puolella oleva merkki; voidaan käyttää monta kertaa

