
Artfone CS188 Senior Puhelin - Kaksois
SIM, SOS



1. Kaiutin
2. LCD
3. Vasen ohjelmanäppäin
- Päävalikkoon siirtyminen valmiustilassa
- Vahvistaa valinnan
- Aktivoi valitun toiminnon (OK)
4. Oikea valintanäppäin
- Valmiustilassa, määritetty "Yhteystiedot"-toiminnolla



- Poistu valikosta tai poistu nykyisestä toiminnosta
- Muut tehtävät kontekstista riippuen
5. Ylös/alas-painike
- Navigointi valikossa
- "Ylös" viesteihin, "alas" -pikakuvake Multimediaan
6. Vihreä painike: Vastaa/soita puhelu
7. Punainen painike: Lopeta puhelu, Virta päälle/pois
8. Numeronäppäimistö
9. Numeerinen 0-painike tai pitkä painallus vaihtaaksesi kokoustilaan
10. 3,5 mm audioliitin
11. Micro USB -liitäntä
12. Taskulamppu LED
13. Lukitse näppäimistö
14. Avaa näppäimistön lukitus
15. Sivupainike taskulampun kytkemiseksi päälle/pois

Ikonien tiedot
1. Näyttää todellisen GSM-signaalin
2. Lukematon viesti
3. Näyttää normaalin profiilin
4. Kuulokkeet kytkettynä
5. Hälytys on asetettu
6. Bluetooth käytössä
7. Akun tila



Kuinka laittaa virta päälle?
- Paina punaista painiketta 2,5 sekunnin ajan.

Kuinka sammuttaa virta?
- Make sure the keypad is unlocked, then press the red button for 2.5 seconds.

Kuinka käyttää taskulamppua?
- Just press the No.15 button on the side to turn on or turn off the flashlight.

Kuinka käyttää SOS toimintoa?

- Tila: Aseta toiminto päälle tai pois päältä tästä.
- SOS-numerot: Tämä on erittäin tärkeää, voit asettaa enintään 5 puhelinta
numerot tänne. Kun painat SOS-painiketta, puhelin valitsee numerot
yksitellen automaattisesti.
- SOS SMS: Voit muokata tekstiviestejä



- SOS SMS ON/OFF: Voit ottaa hätäviestin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Kuinka soittaa puhelu?
1. Syötä puhelinnumero ja paina vasenta vihreää painiketta
2. Etsi yhteystieto puhelinmuistiosta ja paina vasenta vihreää painiketta
3. SOS-erikoisvalinta: paina SOS-painiketta ja puhelin soittaa esiasetetun hätänumeron
numero automaattisesti
4. Pikavalinta: paina pitkään numeroita 1-9 tai */# (voit asettaa sen
asetuksissa/nopeudessa
soittaa)

Äänenvoimakkuuden säätö:
- Puhelun äänenvoimakkuus: Paina Ylös/Alas-painiketta säätääksesi
äänenvoimakkuutta puhelun aikana

Kuinka muuttaa soittoääntä/viestiääntä/äänenvoimakkuutta?
Siirry kohtaan Asetukset → Profiilit → Yleiset → Mukauta

Palauta tehdasasetukset:
Asetukset → Palauta tehdasasetukset → Salasana on 1234

UKK
1. SIM-kortti: tukee nano- ja mikro-SIM-korttia, mutta on parasta käyttää tavallista
SIM-korttia.



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

3. Onko puhelimen lukitus auki?
Kyllä, kaikki Artfone-puhelimet ovat lukitsemattomia ja toimivat hyvin 2G GSM:ssä
ympäri maailmaa.

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


