Huomaa
Suositellaan tämän käyttöoppaan lukemista
kokonaan ennen MiniVisionin käyttöä.
Présentation

4. Ohjausnäppäimet ja nuolinäppäimet
Ylös: valitsee edellisen kohteen
Alas: valitsee seuraavan kohteen
Vasen: vähentää äänenvoimakkuutta
Oikea: lisää äänenvoimakkuutta
Keskellä oleva OK-näppäin: vahvistaa
valitun kohteen / Pitkä painallus aktivoi
puheentunnistuksen
Vastaa puheluun / Avaa
Puhelin-sovelluksen
Lopettaa puhelun / Siirtää aloitusnäyttöön
/ Pitkä painallus käynnistää tai sammuttaa
MiniVisionin

Laatikon sisältö
MiniVisionin lisäksi laatikosta löytyy:
- Akku
- 220/110 voltin laturi – 5 Voltin USB
- Micro USB -kaapeli
- Kuulokemikrofoni
- Kantohihna
- Käyttöopas
Aloitus
SIM-kortin ja akun asettaminen
1. Käännä puhelin ympäri, aseta kyntesi
vasemmassa alakulmassa olevaan loveen ja
nosta takakansi ylös.

ensimmäistä käyttökertaa. Sen jälkeen voit
ladata sitä tarvittaessa.
Yhdistä USB-kaapeli laturin ja MiniVisionin
välille. Aseta laturi seinäkoskettimeen. On
normaalia, että puhelin lämpenee latauksen tai
pitkällisen käytön aikana.

Huomaa: Voit asettaa SD-kortin samalla tavalla.
Korttipaikka sijaitsee SIM-korttipaikan oikealla
puolella.
3. Aseta akku niin, että yhdistysrei’ät tulevat oikealle
alas. Paina sitten akku paikalleen,
kunnes se naksahtaa.

Avaa nykyiseen näyttöön liittyvän valikon
Palaa edelliseen näyttöön / Poistaa
merkin tekstikentässä oltaessa

1. Kantohihnan rei’ät
2. Puhelimen luuri
3. Puhelimen näyttö

Pikaopas
www.kapsys.com

5. Numeronäppäimistö merkkien syöttämistä varten
6. Micro USB -portti laitteen lataamiseen
7. Mikrofoni puheluita ja äänentunnistusta varten
8. 3,5 mm:n liitäntä kuulokkeiden kytkemistä varten
9. Kamera
10. Kaiutin

2. Nosta SIM-korttipaikan yläpuolella oleva kansi.
Aseta SIM-kortti niin, että lovettu kulma on
oikealla alhaalla. Aseta kansi paikalleen.

4. Lopuksi aseta takakansi paikoilleen, kunnes se
naksahtaa.
Akun lataaminen
On suositeltavaa ladata akkua neljä tuntia ennen

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
Käynnistä MiniVision painamalla pitkään
puhelun katkaisupainiketta(
) , joka sijaitsee
numeron kolme yläpuolella. MiniVision värähtää,
kun
käynnistys onnistuu.
Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran,
noudata käyttöönoton ohjeita.
Laite on käyttövalmis, kun aloitusnäyttö on
aktiivinen.
Kun MiniVision on päällä, lyhyt
katkaisunäppäimen painallus siirtää sen
valmiustilaan ja takaisin toimintaan. Valmiustila
aktivoidaan pitkän käyttämättömyyden jälkeen
akun säästämiseksi.
Valmiustilassa MiniVisionin näyttö on pois
päältä, mutta sen toiminnot pysyvät käytössä.
Voit siis yhä vastaanottaa saapuvia puheluita ja
viestejä.
Voit sammuttaa laitteen painamalla
katkaisunäppäintä pitkään ja valitsemalla OK.
MiniVision värähtää, kun sammutus onnistuu.
Jos näyttö on musta tai puhelin ei reagoi, voit
pakottaa sammutuksen poistamalla akun ja
asettamalla sen takaisin paikoilleen.

Takuutiedot
1. 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.
2. Turvallisuus
Pidä tuote pikkulasten ulottumattomissa.
Kuuntele varoen.
Jos käytät sydämentahdistinta, varmista, että se
sopii yhteen langattomien laitteiden kanssa.
Tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä lääkinnällisille
laitteille.
3. 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.
4. ABOUT SPECIFIC ENERGY ABSORPTION
RATE
Your MiniVision is provided with a radio
transmitter/receiver. It has been designed and
manufactured to comply with the radiofrequency
(RF) exposure thresholds recommended by the
European Union.
This device meets the EU (1999/519/EC)
requirements on the limitation of exposure of the
General Public to electromagnetic fields by way
of health protection. The unit of measurement
for European council’s recommended limit for
mobile telephones is the “Specific Absorption
Rate” (SAR). This SAR limit is 2.0 W/kg averaged
over 10 g of body tissue. This device meets the
requirements of the International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and
EN 62209-1 / EN 62209-2 / NF EN 50566
European Standards for mobile radio devices.
For body-worm operation, this phone has been
tested with the use of accessories that contained
no metal and that positioned the handset at a
minimum of 1.5 cm from the body. Use of other
accessories may not ensure compliance with RF
exposure. If you do not use a body-worm
accessory and are not holding the phone at the

ear, position the handset at a minimum of 1.5 cm
from your body when phone is switched on.
During use, the actual SAR level is usually much
lower than the maximum value. In general, the
closer you are to the base station, the lower the
transmission output of your mobile telephone. To
reduce exposure to RF energy, use a
hands-free accessory or other similar option to
keep the device away from your head and your
body.
The highest SAR value of this device is listed
below:
- Head: 0.65 W/kg (averaged over 10 g of body
tissue)
- Body: 1,30 W/kg (averaged over 10 g of body
tissue)
5. Asiakaspalvelu
Jos sinulla herää kysyttävää tuotteesta, ota
yhteyttä maahantuojaan:
Näköpiste Polar Print Oy
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Sähköposti: info@polarprint.fi
puh.: 09 6150 0124
Internet: www.polarprint.fi
6. Tavaramerkit

Kaikki tässä ohjeessa ja muualla Kapsysin
materiaaleissa mainitut tavaramerkit ovat
rekisteröijensä omaisuutta.
7. Tästä ohjeesta
Ohjeen sisältö saattaa muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
RoHS COMPLIANCE:
This product is compliant with the 2011/65/EU
Directive of European Parliament and of the
Council of June 8, 2011, on the use restriction of
certain hazardous substances (RoHS) in
electrical and electronic equipment and its
amendments.
CE MARKING
This product complies with the CE
marking requirements for use in
residential, commercial or light industry
installations, and satisfies with the
provisions of the R&TTE (1999/5/EC)
Directive. For more information about
CE marking, you can also
visit our website at www.kapsys.com.

WEEE DIRECTIVE
This symbol on the product or on
its packaging indicates that this
product must not be disposed of
with your other household waste.
In accordance with the 2002/96/
EC European directive on waste
electric and electronic equipment
(WEEE), his electrical product must
not, under any circumstances, be
discarded as unsorted municipal
waste. Please dispose of this
product by returning it to its point
of sale or to your council’s local
designated collection points for
recycling.
Huomio: Kuulokkeiden käyttäminen
pitkiä aikoja voimakkaalla
äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa
kuulonalenemisen.

