
ARTFONE CF241A 
 
 
 

 



 
 

1. Vasen valintanäppäin: Vahvista valinta / siirry valikkoon 
2. Kameranäppäin: siirry kameraan 
3. Oikea toimintonäppäin: palaa / siirry puhelinluetteloon 
4. Vihreä näppäin: soita puhelu / vastaa puheluun / tarkistuslokeihin 
5. Selausnäppäin: siirry ylös tai alas 
6. Punainen näppäin: Kytke virta päälle tai pois päältä / lopeta puhelu / palaa 

valmiustilaan 
7. Pikavalinta (M1 ja M2): Paina pitkään, kun haluat lisätä yhteystiedot 

puhelinluettelosta, sitten soita suoraan 
8. SMS-näppäin: siirry postilaatikkoon yhdellä painalluksella 
9. * Painike: Paina pitkään siirtyäksesi FM-radioon 
10.# Painike: Paina pitkään siirtyäksesi kokoustilaan tai yleiseen tilaan. 
11.+ Näppäin: Äänenvoimakkuuden lisääminen 
12.  - Näppäin: Äänenvoimakkuuden pienentäminen 
13.  Taskulamppupainike 

  



Kuvakkeiden kuvaukset 
 

Näyttää todellisen GSM-signaalin 

 Lukematon viesti 

 Näyttää normaalin profiilin 

 Kuulokkeet kytketty 

 Hälytys on asetettu 

Bluetooth Käytössä 

Akun tila 
 
 
LED-merkkivalot 

  
LED-merkkivaloja on kaksi. Ensimmäinen osoittaa saapuvat puhelut, kun taas toinen 
näyttää tekstiviestit. Latauksen aikana nämä LED-valot vilkkuvat vuorotellen. 
  



Kuinka käynnistää? 
 

Paina punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan. 
 
Kuinka sammuttaa virta? 
 

Varmista, että näppäimistö on auki, ja paina sitten punaista painiketta 2,5 
sekunnin ajan. 
 
Kuinka käyttää taskulamppua? 
 
Kytke taskulamppu päälle tai pois päältä painamalla vain sivulla olevaa 
No.15-painiketta. 
 
Kuinka käyttää SOS-toimintoa? 
 

- Tila: Aseta toiminto päälle tai pois päältä täällä:  
- SOS-numerot: Tämä on erittäin tärkeää, tässä voit asettaa enintään viisi 

puhelinnumeroa. Kun painat SOS-painiketta, puhelin valitsee numerot 
yksitellen. 

- SOS SMS: Voit muokata tekstiviestejä 
- SOS SMS ON/OFF: Voit kytkeä SOS-viestin päälle tai pois päältä 

 
Kuinka soittaa? 
 

1. Pikavalinta: paina M1 / M2 tai paina pitkään numeroita 1-9 
2. Syötä puhelinnumero ja paina vasenta vihreää painiketta 
3. Etsi yhteyshenkilö puhelinluettelosta ja paina vasenta vihreää painiketta 
4. SOS-erikoisvalitsin: paina SOS-painiketta ja puhelin valitsee esiasetetun 

SOS-numeron automaattisesti 
 

Äänenvoimakkuuden säätö 
 

Säädä äänenvoimakkuus painamalla sivukytkintä + tai -. 



 
Kuinka muuttaa soittoääntä / viestin ääntä / äänenvoimakkuutta? 
 

Valitse Asetukset → Profiilit → Yleinen → Mukauta 
 
Palauta tehdasasetuksiin: 

 
Asetukset → Puhelinasetukset → Palauta tehdasasetukset → Salasana on 

1234 
 
 
UKK 

 
1. SIM-kortti: tukee nano- ja mikro-SIM-kortteja, mutta on parasta käyttää 

tavallista SIM-korttia.. 
 

 
 

2. Toimiiko tämä puhelin 3G-verkossa? 
Ei, se on 2G-GSM-puhelin, tukee nelikaistaisia: 850/900/1800/1900 
 

3. Onko puhelin avattu? 



Kyllä, kaikki Artfone-puhelimet ovat auki ja toimivat hyvin 
2G-GSM-verkoissa ympäri maailmaa. 
 

4. Sisältääkö puhelimen pakkaukset kuulokkeet? 
Ei, mutta siinä on 3,5 mm:n portti, joka on yhteensopiva useimpien 

markkinoilla olevien kuulokkeiden kanssa. 
 
 


