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Tavaramerkit 
Kaikki tuote- ja mallinimet ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai 
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Huomautus 
Tässä oppaassa annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
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Varotoimia ja huomautuksia 

 Älä käytä tuotteen säätimiä ajaessasi, sillä se voi vaarantaa 
liikenneturvallisuuden. 

 Käytä tuotetta harkitusti. Tuote on tarkoitettu pelkästään suunnistamisen 
apuvälineeksi. Se ei sovellu suuntien, etäisyyksien, sijaintien tai topografian 
tarkkaan mittaamiseen. 

 Laskettu reitti on vain ohjeellinen. Käyttäjäon vastuussa liikennemerkkien ja 
paikallisten tieliikennemääräysten seuraamisesta ja noudattamisesta. 

 Kun nouset autosta, älä jätä laitetta kojelaudalle suoraan auringonvaloon. 
Akun ylikuumeneminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vaaratilanteen. 

 GPS-järjestelmää ylläpitää Yhdysvaltain hallitus. Se on yksinään vastuussa 
järjestelmän toimivuudesta. Mikä tahansa GPS-järjestelmään tehty muutos 
voi vaikuttaa kaikkien GPS-laitteiden tarkkuuteen. 

 GPS-satelliittien signaalit eivät läpäise kiinteitä aineita (lasia lukuun 
ottamatta). Kun olet tunnelissa tai rakennuksen sisällä, GPS-paikanmääritys 
ei onnistu. 

 Sijainnin määrittämiseen tarvitaan vähintään neljän GPS-satelliitin signaalit. 
Esimerkiksi huono sää tai yläpuolella olevat esteet (esimerkiksi puut ja 
korkeat rakennukset) voivat haitata signaalien vastaanottoa. 

 Muut ajoneuvon langattomat laitteet saattavat häiritä satelliittien signaalien 
vastaanottoa ja muuttaa sen epävakaaksi. 
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 Autopidikettä tarvitaan silloin, kun laitetta käytetään autossa. Muista sijoittaa 
laite sopivaan paikkaan niin, että se ei peitä kuljettajan näkökenttää tai haittaa 
turvatyynyjen toimintaa. 

 Älä sijoita laitetta niin, että se 
peittää kuljettajan näkökentän. 

Älä jätä laitetta irralleen 
kojetaulun päälle. 

 
 Älä sijoita laitetta turvatyynyn 

peitelevyn eteen. 
Älä sijoita laitetta niin, että 
täyttynyt turvatyyny osuu siihen.

 

 

 

iv 



1 

1 Alkutoimet 

Tässä luvussa kuvataan alkukäynnistyksen suorittamista ja laitteen 
komponentteja. 

1.1 Alkukäynnistyksen suorittaminen 
1. Liu'uta ON/OFF-virtakytkin ON-tilaan (oikealle). 

VAROITUS: Virtakytkimen pitää olla aina ON-asennossa, jotta laite toimii normaalisti. 
 

 

2. Laite käynnistyy ja näyttöön tulee vaihda kieltä -ruutu. Napsauta haluttua 
kieltä.  

 



3. Pvm ja klonaika-näyttö tulee esiin. Valitse aikavyöhyke, päivämäärä ja aika 
koskettamalla sopivaa nuolipainiketta. Jatka sitten koskettamalla  
-painiketta. 

 

4. Seuraavan kuvan mukainen aloitusnäyttö tulee esiin. Nyt voit ryhtyä 
käyttämään laitetta. 

 

2 



1.2 Virtalähteen kytkeminen ja akun lataaminen 

HUOMAUTUS: 
 Kun akku otetaan käyttöön, sitä pitäisi ladata vähintään kahdeksan tuntia. 
 Jos akku on aivan tyhjä ja kytket verkkolaitteen akun lataamista varten, odota vähintään 

minuutin ajan, ennen kuin kytket laitteeseen virran. 
 Verkkopistokesovitin voi olla erinäköinen kuin kuvassa sen mukaan, mistä laite on ostettu. 
 Laite säilyttää tilansa käytämällä pienen määrän akun virtaa kun laite on sammutettuna. 

Jos et lataa sitä pitkään aikaan, menetät tämän tilan ja laite käynnistyy uudelleen. 
Asetuksesi kuitenkin säilyvät. On aika ladata laite, kun akun merkkivalo muuttuu 
oranssiksi. 

 
Lataa akku täyteen, ennen kuin otat laitteen käyttöön. 

1. Työnnä verkkopistokesovitin verkkolaitteeseen niin, että se naksahtaa 
paikalleen. 

2. Kytke verkkolaitteen kaapeli laitteen alaosaan. 

3. Kytke verkkolaite pistorasiaan. 

 

Sovitin 

Latauksen merkkivalo palaa punaruskeana latauksen aikana. Älä irrota laitetta 
pistorasiasta, ennen kuin akku on täysin latautunut eli latauksen merkkivalo on 
muuttunut vihreäksi. Lataus kestää pari tu. 
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1.3 Laitteen käyttäminen ajoneuvossa 

Autopidikkeen käyttäminen 
VAROITUS: 
 Valitse autopidikkeelle sopiva paikka. Älä koskaan sijoita pidikettä niin, että se peittää 

kuljettajan näkökentän. 
 Jos auton tuulilasi on sävytetty heijastavalla pinnoitteella, laitteeseen pitää ehkä liittää 

ulkoinen antenni (lisävaruste), jonka kaapeli johdetaan ikkunan kautta auton katolle. Kun 
suljet auton ikkunan, varo, ettei antennikaapeli jää väliin. (Joidenkin autojen ikkunat on 
suunniteltu niin, että kaapelille jää aina riittävästi tilaa.) 

 
Autopidikkeeseen kuuluu teline ja joustava ikkunakiinnike. Autopidikkeen 
tarkoitus on kiinnittää laite ajoneuvoon. (Katso asennusohjeet autopidikkeen 
mukana toimitetusta oppaasta.) 

Autokaapelin kytkeminen 

Autokaapeli syöttää laitteeseen virtaa, kun laitetta käytetään ajoneuvossa. 
VAROITUS: Kytke autokaapeli vasta moottorin käynnistämisen jälkeen, jotta äkkinäiset 
virtapiikit eivät vahingoita laitetta. 

 
1. Kytke autokaapelin toinen pää 

laitteen virtaliitäntään. 

2. Kytke autokaapelin toinen pää auton 
savukkeensytyttimeen, jotta laite saa 
käyttö- ja latausvirtaa. Autokaapelin 
merkkivalo palaa vihreänä 
osoitukseksi siitä, että virransyöttö 
toimii. 

 

 
 

 

Savukkeensytyttimeen 
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1.4 Laitteiston ominaisuudet 
HUOMAUTUS: Laitteen väri vaihtelee mallin mukaan eikä ole välttämättä sama kuin tämän 
oppaan kuvissa. 

 

Etupaneelin osat 

 

Nro Osa Kuvaus 

 Latauksen 
merkkivalo 

Palaa punaruskeana akun latautuessa ja muuttuu vihreäksi, 
kun akku on täyteen ladattu. 

 Kosketusnäyttö Näyttää laitteen antamat tiedot. Kosketa näyttöä 
osoituskynällä, kun haluat valita valikkokomentoja tai antaa 
tietoja. 

5 



Takapaneelin osat 

 

Nro Osa Kuvaus 

 Osoituskynä Kosketa näyttöä, kun teet valintoja tai syötät tietoja. Ota kynä 
pidikkeestä, kun tarvitset sitä. Säilytä se muulloin pidikkeessä. 

 Ulkoisen 
antennin liitäntä

Tähän liitäntään (kumisen suojakannen alla) kytketään 
magneettikiinnitteinen ulkoinen antenni. Antenni voidaan 
sijoittaa auton katolle parantamaan vastaanottoa, jos signaali 
on heikko. 

 Kaiutin Soittaa musiikkia, merkkiääniä ja puhuttuja kehotuksia. 
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Vasemman paneelin osat 

 

Nro Osa Kuvaus 

 Kuulokeliitäntä Tähän kytketään stereokuulokkeet. 
 

Oikean paneelin osat 

 

Nro Osa Kuvaus 

 Virtapainike Kytkee tai katkaisee laitteen virran. 
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Yläpaneelin osat 

 

Nro Osa Kuvaus 

 GPS-antenni Antenni vastaanottaa GPS-satelliittien signaaleja, kun se on 
nostettu vaakasuoraan. 

 SD/MMC- 
korttipaikka 

Tähän asetetaan SD-kortti (Secure Digital) tai MMC-kortti 
(MultiMediaCard) karttatietojen tai MP3-musiikin lataamista 
varten. 

 

Alapaneelin osat 

 

Nro Osa Kuvaus 

 Nollauspainike Palauttaa laitteen alkutilaan. 

 USB-miniliitäntä Tähän kytketään verkkolaite tai USB-johdon. 

 Virtakytkin Verkko- tai akkuvirran katkaisukytkin. 
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2 Perustaidot 

Tässä luvussa kuvataan laitteen perustoimintoja, esimerkiksi aloitusnäytön 
käyttämistä, sekä laitteiston osia. 

2.1 Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen 
Käytä laitteen sivussa olevaa virtapainiketta, kun haluat kytkeä tai 
katkaista virran. 

Kun katkaiset virran painikkeella, laite siirtyy lepotilaan ja 
järjestelmä lakkaa toimimasta. Kun kytket virran takaisin, laite 
palaa normaalitilaan. 

 
Aloitusnäyttö 
Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, aloitusnäyttö tulee esiin. 
Aloitusnäytön kautta aloitetaan erilaisia tehtäviä. Käynnistä sovellus tai avaa 
toinen valikkonäyttö koskettamalla pai. 

Painike Kuvaus Katso myös 

 

Käynnistää navigointiohjelmiston. Navigointiohjelm
opas 
iston 
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Soittaa MP3-tiedostoja. Luku 4 

 

Photo-tila (Valokuva) mahdollistaa 
kuvien katselun. 

Luku 5 

Muuttaa järjestelmän asetuksia. Luku 3 

 
 
Aina kun lopetat sovelluksen, aloitusnäyttö palaa näkyviin.  

2.2 Osoituskynän käyttäminen 

 

Oso ta 
toiseen ja valita siitä vaihtoehtoja. Ota kynä pidikkeestä ja vedä se auki, jotta sitä 
on helpompi käyttää. Säilytä kynä pidikkeessä, kun et tarvitse sitä. Kynää voidaan 
käyttää kolmella tavalla: 

ituskynä toimii syöttölaitteena. Sen avulla voit siirtyä näytössä paikas
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 Koskettamin
Kosketa näyttöä kerran kynän kärjellä, kun avaat valikon tai valits
vaihtoehdon. 

en 
et 

vasten, kunnes tehtävä on 
suoritettu tai tulos tai valikko tulee näkyviin. 

 

Laitte
saatav

 Vetäminen 
Paina kynän kärki kevyesti näyttöä vasten ja siirrä sitä pysty- tai 
vaakasuunnassa tai vinosti. 

 Koskettaminen ja pitäminen 
Kosketa näyttöä ja paina kynän kärkeä näyttöä 

2.3 SD/MMC-kortin käyttäminen
essa on SD/MMC-korttipaikka, johon voidaan asettaa lisävarusteena 
a Secure Digital- tai MultiMediaCard-muistikortti. 
HUOMAUTUS: 
 Varmista, ettei korttipaikkaan pääse roskia. 
 Kun et käytä SD- tai MMC-korttia, säilytä se tiiviissä kotelossa, jotta pöly tai kosteus eivät 

vahingoita sitä. 
 
Kun käyt aikkaan liitinreuna edellä ja etiketti 
laitteen etupaneelia kohti. 

ät SD/MMC-korttia, aseta se korttip

 

Kun poistat kortin, varmista ensin, ettei mikään sovellus tarvitse sitä. Paina kortin 
yläreunaa kevyesti, jotta kortti vapautuu ja voit vetää sen ulos. 
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3 Järjestelmäasetukset 

Laitteessa on valmiiksi määritetyt järjestelmäasetukset. Voit muuttaa ne omien 
tarpeittesi mukaisiksi. Uudet asetukset pysyvät voimassa, kunnes niitä muutetaan 
uudelleen. 

-painiketta. 

3.1 Järjestelmäasetusten käyttäminen 
Avaa Asetukset (Asetus) -näyttö koskettamalla aloitusnäytön 
Asetukset

 

Asetukset-näytössä on seitsemän kuvassa esitettyä painiketta. Seuraavissa 
kohdissa kuvataan painikkeita ja niiden toimintoja. 
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ttö koskettamalla aloitusnäytön 

tön Taustavalo -painiketta. 

3.2 Taustavalo 
1. Avaa Asetukset-näy Asetukset-painiketta. 

2. Kosketa Asetukset-näy

 

nna tai vaalenna näyttöä koskettamalla vasenta tai oikeaa 3. Tumme
nuolipainiketta. 
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4. Tallenna m alla uutokset ja palaa Asetukset-näyttöön koskettam  
-painiketta. 

3.3 Äänenvoimakkuus 
1. Kosketa aloitusnäy

2. Kosketa Asetukset-näy

tön Asetukset-painiketta. 

tön Äänenvoim -painiketta. 

 

3. Pienennä tai suurenna äänenvoim lla vasenta tai oikeaa 
nuolipainiketta. 

akkuutta koskettama

 

4. Tallenna muutokset ja palaa Asetukset-näyttöön koskettamalla  
-painiketta. 
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3.4 Näyttö 
Voit kalibroida kosketusnäytön, jos se ei reagoi kunnolla osoituskynän 
kosketukseen. 

1. Kosketa aloitusnäytön Asetukset-painiketta. 

2. Kosketa Näyttö -painiketta. 

 

3. Aloita kalibrointi koskettamalla  -painiketta. 

 

4. Kosketa ja pidä suorakulmion keskipistettä. 
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5. Kun suorakulmio siirtyy toiseen paikkaan, kosketa ja pidä sen keskipistettä. 
Suorita kalibrointi loppuun toistamalla tätä vaihetta. 

6. Kun kalibrointi on tehty, palaa Asetukset-näyttöön koskettamalla  
-painiketta. 

3.5 Techo 
Voit tarkistaa akun varauksen tai ottaa käyttöön virransäästötoiminnon 
seuraavasti: 

1. Kosketa aloitusnäytön Asetukset-painiketta. 

2. Kosketa Techo -painiketta. 

 

3. Power-näyttö tulee esiin ja ilmaisee akun jäljellä olevan varauksen. 
HUOMAUTUS: Jos akku on melkein tyhjä, muista ladata se käyttämällä verkkolaitetta tai 
autokaapelia. 
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Voit määrittää ajastimen katkaisemaan laitteesta virran, kun se on ollut 
käyttämättä tietyn ajan. Vaihtoehdot ovat Ei koskaan, 30 minuuttia, 20 
minuuttia ja 10 minuuttia. 

 

4. Tallenna muutokset ja palaa Asetukset-näyttöön koskettamalla  
-painiketta. 

3.6 Pvm ja klonaika 
Päivämäärä ja aika asetetaan näin: 

1. Kosketa aloitusnäytön Asetukset-painiketta. 

2. Kosketa Pvm ja klonaika -painiketta. 

 

3. Jos haluat vaihtaa aikavyöhykkeen, kosketa Aikavyöhyke -ruudun vasenta 
tai oikeaa nuolipainiketta. 
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4. Jos haluat vaihtaa päivämäärän, kosketa Pvm -ruudun alanuolipainiketta. 
Kalenteri tulee esiin. Siirry aiempaan kuukauteen ja vuoteen koskettamalla 
kalenterin vasenta nuolipainiketta tai myöhempään kuukauteen ja vuoteen 
koskettamalla oikeaa nuolipainiketta. Voit myös koskettaa kalenterin 
yläpuolella olevaa kuukautta tai vuotta ja vaihtaa sen suoraan. 

Kun kalenterissa näkyy kuluva kuukausi, valitse päivämäärä koskettamalla 
sitä. 

 

5. Jos haluat asettaa kellon aikaan, kosketa ensin Kellonaika -ruudun tunti-, 
minuutti- tai sekuntimerkintää. Suurenna tai pienennä arvoa koskettamalla 
ylä- tai alanuolta. 

6. Tallenna muutokset ja palaa Asetukset-näyttöön koskettamalla  
-painiketta. 
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3.7 Vaihda kieltä 
Järjestelmän ja puhetoimintojen kieli vaihdetaan näin: 

1. Kosketa aloitusnäytön Asetukset-painiketta. 

2. Kosketa Vaihda kieltä -painiketta. 

 

3. Napsauta haluttua kieltä. 

 

HUOMAUTUS: Kielivalikoima vaihtelee sen mukaan, mistä maasta laite on ostettu. 
 
4. Tallenna muutokset ja palaa Asetukset-näyttöön koskettamalla  

-painiketta. 



 

3.8 Takaisin 
Takaisin -painikkeella palataan aloitusnäyttöön. 
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4 MP3-soitin 

Tässä luvussa kerrotaan, miten laitteeseen tallennettuja MP3-tiedostoja soitetaan. 

4.1 MP3-soittimen käynnistäminen ja 
sammuttaminen 

MP3-soitinohjelma muuttaa laitteen MP3-soittimeksi. Siinä on seuraavia 
ominaisuuksia: 

 

 

 

 to, näytteiden 

Käynnistä MP3-soitinohjelma koskettamalla aloitusnäytön -painiketta. 

MP3 - tiedostojen soitto 

perustoiminnot, kuten soitto, tauko, pysäytys, seuraava ja edellinen 

graafinen taajuuskorjain, jossa on 11 valmista asetusta 

yhden valinnan soittaminen, toisto, yhden kappaleen tois
aali järjestys ja satunnainen järjestys. soittaminen, norm

 soittolistan tuki 

Musiikki 

 

Näyttöön tulee ohjauspaneeli, jonka painikkeita koskettamalla voit helposti ohjata 
MP3-soitinta. 
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Voit lopettaa ohjelman koskettamalla näytön oikean alakulman  -painiketta. 

4.2 MP3-tiedostojen valmistelu  
Ennen ohjelman käyttämistä pidä MP3-tiedostot jo valmiina joko laitteesi 
flash-muistissa (\My Flash Disk\MP3 -kansio) tai muistikortilla (\MP3-kansio). 

Voit kopioida laitteen mukana toimitetulla ActiveSync tiedostoja tietokoneelta 
oikeaan sijaintiin. 

4.3 MP3-tiedostojen soittaminen 
1. Jos tiedostot sijaitsevat tallennuskortilla, aseta kortti laitteeseen. 

2. Käynnistä MP3-soitinohjelma koskettamalla aloitusnäytön Musiikki- 
painiketta. 

3. Ohjelma etsii kaikki laitteen ja muistikortin MP3-tiedostot. Kun 
MP3-tiedostot on löydetty, ne lisätään soittoluetteloon. 

HUOMAUTUS: Voit luoda omia soittolistoja myöhempää käyttöä varten. (Lisätietoja on 
kohdassa 4.4.) 

 

4. Jos haluat aloittaa soittamisen, kosketa  -painiketta. Jos haluat ohjata 
soittamista, käytä seuraavilla sivuilla kuvattavia painikkeita. 
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5. Voit lopettaa ohjelman koskettamalla näytön oikean alakulman  
-painiketta. Aloitusnäyttö palaa näkyviin. 

MP3-toiston ohjaaminen 
Voit ohjata MP3-soitinta painikkeilla. Seuraavassa taulukossa on lisätietoja: 

Ohjauspainike Nimi Kuvaus 

 /  
Toisto/tauko Aloittaa tai keskeyttää soittamisen. 

 
Pysäytys Pysäyttää soittamisen. 

 /  
Edellinen/ 
seuraava 

Siirtyy edelliseen tai seuraavaan tiedostoon. 

 /  
Äänenvoimakkuus Suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta. 

Näytön oikean yläkulman ilmaisin osoittaa 
nykyisen voimakkuustason. 

 
Soittotapa * Valitsee vuorotellen seuraavat soittotavat: 

 Nykyisen tiedoston toisto 

 Kaikkien toisto (oletus) 

 Yhden tiedoston soitto 

 Näytteiden soitto 

 
Järjestys * 

 Normaali järjestys (oletus) 

 Satunnainen järjestys 
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Soittolista Avaa soittolistan. (Lisätietoja on kohdassa 4.4.) 

 
Taajuuskorjain Avaa tai sulkee taajuuskorjainpaneelin. 

(Lisätietoja on kohdassa 4.5.) 

 
Ohje Näyttää, miten kukin kuvake toimii ja miten sitä 

käytetään. Kosketa kuvaketta, jolloin sen 
kuvaus tulee näytön alareunaan. 

 
Sulje MP3-soitin Lopettaa ohjelman ja palaa aloitusnäyttöön. 

* Huomautus: Kun MP3-soitin käynnistetään uudelleen, sekä soittotapa että järjestys 
palaavat oletusasetusten mukaisiksi. 

 

4.4 Soittolistojen käyttäminen 
Järjestelmä lataa soittolistaan automaattisesti kaikki MP3-tiedostot. Voit luoda 
omia soittolistoja myöhempää käyttöä varten. 

Soittolistan luominen 
1. Kun olet käynnistänyt MP3-soittimen, avaa soittolistanäyttö koskettamalla 

oikeanpuoleisen työkalurivin  -painiketta. 

 

2. Jos haluat lisätä soittolistaan kappaleen, kosketa näytön alareunan 
lisäyspainiketta  . Näyttöön tulee kaikkien MP3-tiedostojen luettelo. 
Kosketa lisättävän kappaleen nimeä ja sitten Lisää kappale -painiketta. 
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3. Lisää muut kappaleet toistamalla edellistä vaihetta. 

4. Jos haluat tallentaa soittolistan, kosketa näytön alareunan tallennuspainiketta 
 ja sitten Kyllä -painiketta. 

5. Kun haluat palata ohjauspaneeliin, kosketa oikeanpuoleisen työkalurivin  
-painiketta. 

Soittolistan avaaminen 
Voit avata luomasi soittolistan seuraavasti: 

1. Kun olet käynnistänyt MP3-soittimen, kosketa oikeanpuoleisen työkalurivin 
 -painiketta. 

2. Kosketa näytön alareunassa olevaa latauspainiketta  . 

3. Kosketa avattavan soittolistan nimeä ja sitten Lataa -painiketta. 
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Soittolistojen hallinta 
Kun olet avannut soittolistan, voit muokata sitä tai poistaa sen. 

 Kappaleen poistaminen listasta: 
Kosketa kappaleen nimeä ja sitten näytön alareunassa olevaa poistopainiketta 

 . 

 Kaikkien kappaleiden poistaminen listasta: 
Kosketa oikeanpuoleisen työkalurivin  -painiketta. 

 Soittolistan poistaminen: 
Kosketa näytön alareunassa olevaa latauspainiketta  . Kosketa 
poistettavan soittolistan nimeä ja sitten Poista -painiketta. 

4.5 Taajuuskorjain 
MP3-soittimen taajuuskorjaimessa on 11 esimääritettyä asetusta erilaisia 
musiikkityylejä varten. Avaa taajuuskorjainpaneeli koskettamalla  -painiketta 
ja valitse valmis ääniprofiili koskettamalla vasenta nuolta  tai oikeaa nuolta 

 right button to access various preset audio profiles. Vaihtoehdot ovat 
Default, Rock, Pop, Jazz, Classic, Dance, Heavy, Disco, Soft, 3D, ja Hall. 

 

Kun haluat palata taajuuskorjainpaneelista ohjauspaneeliin, kosketa 
oikeanpuoleisen työkalurivin  -painiketta. Lopeta ohjelma koskettamalla 
työkalurivin alareunan  -painiketta. Aloitusnäyttö palaa näkyviin. 

 



 

5 Kuvankatselulaite 

Tässä kappaleessa kerrotaan kuinka kuvia tai valokuvia katsellaan laitteella. 

5.1 Kuvankatselulaitein käynnistys ja sulkeminen  
Kuvankatselulaitteen avulla voidaan katsella JPEG-, GIF- ja BMP-tiedostoja ja 
aloittaa kuvien diaesitys laitteella. 

Käynnistä ohjelma napauttamalla Koti-näytön Valokuva -painiketta. 

 

Poistu kuvankäsittelylaitteesta napauttamalla  -painiketta. 

5.2 Kuvien valmistelu laitteelle 
Kuvien katselua varten kuvien on oltava valmiina laitteen My Flash Disk\My 
Picture -kansiossa tai muistikortilla. 

Voit kopioida laitteen mukana toimitetulla ActiveSync tiedostoja tietokoneelta 
oikeaan sijaintiin.  
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5.3 Kuvien katselu esikatselunäkymässä 
1. Käynnistä ohjelma napauttamalla Koti-näytön Valokuva-painiketta. 

2. Ohjelma etsii vastaavat tiedostot määrätystä laitteen kansiosta ja muistikortin 
kaikista kansioista. Kuvat näkyvät tämän jälkeen esikatselunäkymässä. Voit 
siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle painamalla Ylös tai Alas –painiketta. 

         

Värikehys ilmaisee
valitun kuvan.

Poista valittu 
kuva.

Valittu tiedosto/
Tiedostojen

kokonaismäärä
 

Sivu alas 

Aloita diaesitys 

Sivu ylös

Poistu

 

 
 

5.4 Koko kuvan näyttö 
Kuva näkyy koko näytöllä kun napautat sitä kahdesti esikatselunäkymässä. 

 

Siirry takaisin esikatselunäkymään napauttamalla missä tahansa näytöllä, jolloin 
ohjainpainikkeet tulevat näkyviin ja napauta  -painiketta. 
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5.5 Näytöllä näkyvät ohjainpainikkeet 
Näytöllä näkyvillä ohjainpainikkeilla voit suorittaa useita toimintoja ja asetuksia. 
Tuo painikkeet esiin napauttamalla kuvaa kuten osoitettu alla. Piilota painikkeet 
napauttamalla kuvaa uudelleen. 

 

 
Ohjainpain

ike Nimi Kuvaus 

 

Siirto Siirtää kuvia laitteen ja muistikortin välillä. (Katso 
lisätietoja osasta 5.7.) 

 
Diaesitys Avaa diaesityksen. (Katso lisätietoja osasta 5.6.) 

 
Aikaväli Määrittää kauanko kuvia näytetään ennen kuin 

seuraavaan kuvaan siirrytään. Napauta painiketta 
siirtyäksesi seuraavaan käytettävissä olevaan 
vaihtoehtoon. 

   1 sekunti 

   2 sekuntia 

   5 sekuntia 
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Tiedot Voidaan valita näytetäänkö tiedoston nimi ja päivämäärä 

koko kuvan näytössä tai diaesityksessä. 

 

 
Poista Poistaa nykyisen kuvan. 

 
Zoomaus Avaa zoomauspalkin. 

Napauta painiketta zoomaustason mukaisesti 1.2x, 1.5x, 
1.8x, tai 2.0x. Kun olet zoomannut kuvaa, voit vetää 
kuvaa näyttääksesi kuvan muita osia. 

 

Sulje zoomauspalkki napauttamalla  -painiketta. 

 
Takaisin Siirtyy takaisin esikatselunäyttöön. 
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5.6 Diaesityksen katselu 
Voit katsoa kaikkia kuviasi diaesityksessä jollain seuraavista tavoista: 

 Aloita diaesitys napauttamalla 

esikatselunäkymän  -painiketta. 

 

 

 Tuo näytöllä näkyvä ohjauspaneeli 
esiin napauttamalla missä tahansa 
kohtaa koko kuvan näkymässä. Aloita 
toisto napauttamalla . 

 

 

Näytön vasemmassa alakulmassa oleva kolmio ilmoittaa diaesityksen olevan 
käynnissä. Keskeytä diaesitys napauttamalla missä tahansa kohtaa kuvanäytössä. 
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5.7 Kuvien siirtäminen 
Kuvankatselulaiteella voidaan siirtää kuvia laitteen ja muistikortin välillä. 

1. Napauta missä tahansa kohtaa kuvanäytössä kunnes ohjauspaneeli ilmestyy. 

2. Napauta . 

3. Voit valita yhden tai useamman tavan siirtää kuvia joko laitteelta 
muistikortille tai muistikortilta laitteelle. 

 

Siirtää kuvia laitteen 
kiintolevyltä 
muistikortille. 

4. Esikatselunäyttö ilmestyy. Kuvia voidaan valita napauttamalla. Napauta 
Valitse kaikki -painiketta valitaksesi kuvakansion kaikki kuvat.  

 
 

5. Aloita tiedoston siirto kuvien valinnan jälkeen napauttamalla  
-painiketta. 

Siirtää kuvia 
muistikortilta laitteen 
kiintolevylle. 

Takaisin 

Siirrä Valitse kaikki

Värikehys ilmaisee 
valitun kuvan. 
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6. Kun siirto on suoritettu siirry takaisin kuvien esikatselunäyttöön 
napauttamalla . 
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6 ActiveSync 

Tämä kappale kertoo kuinka asennat ActiveSync-ohjelmiston, jolla voit siirtää 
tietoja laitteen ja tietokoneen välillä.  

6.1 Tietoja ActiveSyncistä 
ActiveSync mahdollistaa yhteyden luomisen laitteesi ja tietokoneesi välille. 

VAROITUS: Älä kytke laitettasi tietokoneeseen ennen kuin ActiceSync on asennettu. 
 

ActiveSyncin asentaminen 
1. Kytke tietokoneesi ja laitteesi päälle. 

2. tietokoneen DVD-levyasemaan. Automaattikäynnistysnäyttö 

4. eita. Tilaikkuna osoittaa 

käynnistämään tietokone uudelleen asennusprosessin aikana. 

Aseta DVD 
tulee esiin. 

3. Napsauta ActiveSync-osan Asenna -painiketta. Ohjattu asennus käynnistyy 
automaattisesti. 

Suorita asennus loppuun seuraamalla kuvaruudun ohj
asennuksen edistymisen. 

5. Tietokoneen käyttöjärjestelmän version mukaisesti sinua saatetaan pyytää 

6. Kun yhdistämistä pyydetään, kytke USB-kaapelin mini-USB-pää laitteesi 
pohjaan ja toinen pää tietokoneesi USB-porttiin. 
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7. Kun Ohjattu synkronoinnin määritys-näyttö avautuu, valitse Cancel, joka 
tarkoittaa yhteyden muodostamista vieraana laitteena. 

HUOMAUTUS: Tämä laite ei tue tietokoneen kanssa synkronointia. Sen vuoksi ei ole 
tarvetta luoda Standard Partnership -yhteyttä (Tavallinen yhteys). 

 

ActiveSyncin käyttö 
Kun ActiveSync on asennettu tietokoneellesi, voit käyttää sitä tiedostojen (esim. 
MP3-tiedostojen) siirtämiseen tietokoneesi ja laitteesi välillä. 

HUOMAUTUS: Ole varovainen kun poistat tiedostoja laitteestasi. Tuntemattoman tiedoston 
poistaminen voi aiheuttaa ohjelmien tai ominaisuuksien virhetoimintaa.  

 
Aina kun kytket laitteen tietokoneeseen ActiveSync-kaapelilla, ohjatun 
toiminnon Ohjattu synkronoinnin määritys-näyttö tulee esiin. Valitse aina 
Cancel, kun muodostat yhteyden vieraana laitteena. Sen jälkeen voit selata 
mobiililaitteen toimintoja ja siirtää tietoja Selaa-toiminnolla. (Tiedostojen 
kopiointiohjeet ovat ActiveSyncin käytönaikaisessa ohjeessa.) 
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7 Vianmääritys ja ylläpito 

Tässä luvussa esitetään ratkaisuja laitteen tavanomaisiin ongelmiin. Siinä 
kuvataan myös laitteen ylläpitoa. 

HUOMAUTUS: Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, kysy neuvoa valtuutetusta huoltoliikkeestä. 
 

7.1 Järjestelmän palauttaminen alkutilaan 
 Laite pitää toisinaan palauttaa alkutilaan. Tämä on tarpeen esimerkiksi 
kun laite lakkaa reagoimasta tai näyttää olevan ”jumissa” tai ”lukossa” 

silloin, 

sanotaan ”alustukseksi”. Sen jälkeen aloitusnäytön pitäisi tulla esiin. 
Paina laitteen sivussa olevaa nollauspainiketta osoituskynällä. Tätä 

 

Jos laite ei reagoi alustuksen jälkeen, suorita ”perusalustus” seuraavien ohjeiden 
mukaisesti 

HUOMAUTUS: Perusalustus palauttaa päivämäärän, ajan, kielen ja äänenvoimakkuuden 
oletusasetuksiinsa. 

 
1. Irrota verkkolaitteen kaapeli ja kaikki muutkin kaapelit laitteesta. 

2. Siirrä virtakytkin osoituskynällä OFF-asentoon (vasemmalle). 

3. Odota minuutti ja siirrä virtakytkin takaisin ON-asentoon (oikealle). 
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4. Laitteen virta kytkeytyy, ja aloitusnäyttö tulee esiin. Määritä kohdassa 1.1 
kuvatut asetukset. 

7.2 Vianmääritys 
Virtaongelmat 
Virta ei kytkeydy akkua käytettäessä 
 Akun varaus on ehkä niin vähäinen, että se ei riitä laitteen käynnistämiseen. 

Kytke verkkolaite laitteeseen ja pistorasiaan. Kytke sitten laitteen virta. 

Näyttöongelmat 
Näyttö on tyhjä 
Jos näyttöön ei tule mitään painettuasi virtapainiketta, kokeile seuraavia 
ratkaisuja: 

 Kytke verkkolaite laitteeseen ja pistorasiaan. 

 Palauta järjestelmä alkutilaan. 
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Näyttö reagoi hitaasti 
 Varmista, että akku ei ole tyhjä. Jos ongelma toistuu, palauta järjestelmä 

alkutilaan. 

Näyttö jumiutuu 
 Palauta järjestelmä alkutilaan. 

Näyttöä on vaikea lukea 
 Varmista, että näytön taustavalo on kytketty, ja säädä kirkkaus tarvittaessa. 

Laite reagoi ohjauskynän kosketuksiin epätäsmällisesti 
 Kalibroi kosketusnäyttö uudelleen. (Ohjeet ovat kohdassa 3.4.) 

Kytkentäongelmat 
Kaapelin kytkentäongelmat 
 Varmista, että sekä laitteeseen että tietokoneeseen on kytketty virta, ennen 

kuin yrität muodostaa yhteyden. 

 Varmista, että kaapeli on huolellisesti kytketty laitteeseen ja tietokoneen 
USB-porttiin. Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen suoraan eikä 
USB-keskittimen kautta. 

 Palauta laite alkutilaan ennen kaapelin kytkemistä. Irrota laite tietokoneesta 
aina, ennen kuin käynnistät tietokoneen uudelleen. 

GPS-ongelmat 
Jos laite ei saa kelvollista signaalia, kokeile seuraavia ratkaisuja: 

 Varmista, että GPS-antennista on esteetön näkymä taivaalle. 

 Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa GPS-vastaanottoon: 
 huono sää 
 tiheät esteet yläpuolella (esim. puut ja korkeat rakennukset) 
 auton toinen langaton laite 
 auton ikkunan heijastava pinnoite tai lämmitysvastus. 
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7.3 Laitteen ylläpito 

Kun pidät hyvää huolta laitteesta, se toimii luotettavasti ja vaurioiden vaara 
pienenee. 

 Älä säilytä laitetta hyvin kosteassa, kuumassa tai kylmässä tilassa. 

 Älä jätä laitetta pitkäksi ajaksi suoraan auringonvaloon tai voimakkaaseen 
ultraviolettivaloon. 

 Älä aseta tai pudota mitään esinettä laitteen päälle. 

 Älä pudota tai kolhi laitetta. 

 Suojaa laite äkillisiltä ja suurilta lämpötilan muutoksilta. Muuten laitteen 
sisään voi tiivistyä kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta. Jos laitteeseen 
on tiivistynyt kosteutta, anna sen kuivua rauhassa ennen käyttöä. 

 Varo istumasta laitteen päälle. Tämän vuoksi suosittelemme, ettet kuljeta 
laitetta housujen takataskussa. 

 Näytön pinta naarmuuntuu helposti. Kosketa näyttöä vain osoituskynällä. Älä 
paina näyttöä sormella, kuulakynällä, lyijykynällä tai muulla terävällä 
esineellä. Voit suojata näytön pieniltä naarmuilta kiinnittämällä sen eteen 
suojalevyn, joka on tarkoitettu kannettavan laitteen nestekidenäytölle. 

 Älä puhdista laitetta, jos virta on kytketty. Pyyhi näyttö ja laitteen ulkopinnat 
pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu vedellä. 

 Älä puhdista näyttöä paperipyyhkeellä. 

 Älä yritä purkaa tai korjata laitetta tai muuttaa sen rakennetta. Purku-, 
korjaus- tai muuntamisyritys voi vahingoittaa laitetta ja johtaa jopa henkilö- 
tai omaisuusvahinkoihin. Se aiheuttaa myös takuun raukeamisen. 

 Älä säilytä tulenarkoja nesteitä tai kaasuja tai räjähtäviä aineita samassa 
tilassa laitteen ja sen osien ja tarvikkeiden kanssa. 

 

 

42 



 

8 Tietoja säännöksistä 

HUOMAUTUS: Laitteen ulkopuoliset merkinnät ilmaisevat laitteen noudattamat säännökset. 
Tarkista laitteen merkinnät ja katso lisätietoja tämän kappaleen vastaavista lausunnoista. 
Jotkin ilmoitukset ovat tarkoitettu vain tietyille malleille. 

 

8.1 Säännöslausunnot 
Eurooppalainen huomautus 
CE-merkintäiset tuotteet täyttävät seuraavat Euroopan yhteisön komission 
direktiivit: Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive 
(R&TTE) (1999/5/EEC), the Electromagnetic Compatibility Directive 
(89/336/EEC) ja the Low Voltage Directive (73/23/EEC) – kuten muutettu 
direktiivissä Directive 93/68/ECC. 

Näiden direktiivien täyttäminen osoittaa yhteensopivuuden seuraaviin 
eurooppalaisiin standardeihin. 

EN301489-1: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) -standardi radiolaitteille ja -palveluille, 
Osa 1: Yleiset tekniset vaatimukset 
EN301489-3: Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; 
Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on 
frequencies between 9 kHz and 40 GHz 
EN55022: Radiohäiriöominaisuudet 
EN55024: Immuniteettiominaisuudet 
EN6100-3-2: Rajoitukset harmonisille virtapäästöille 
EN6100-3-3: Rajoitukset jännitteen heilahtelulle ja vaihtelulle 
matalavirtajärjestelmässä 
EN60950 / IEC 60950: Tuoteturvallisuus 
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Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena
aiheutuviin seurauksiin, jotka voivat muuttaa CE-m

 käyttäjän tekemiin muutoksiin ja niistä 
erkintäisen tuotteen 

Tietoa latauksesta 

taa toimintahäiriöön ja/tai 

aa virtalähde, jossa on merkintä “LPS”, 
/ 1.0 A”. 

Tie
 

itä sovitinta paperilla tai muilla esineillä, jotka 
kotelon sisällä. 

nta jos sen johto on vaurioitunut. 

 sovitinta. Sovittimen sisällä ei ole huollettavia osia. Korvaa 
nut liialliselle kosteudelle. 

Tiet
 Käytä valmistajan hyväksymää laturia. 

HUOMIO: Laitteessa on sisäinen litium-ion akku, jota ei voida vaihtaa. Akku voi haljeta tai 

yhteensopivuutta. 

8.2 Turvatoimenpiteet 

 Käytä vain laitteen mukana toimitettua verkkovirtasovitinta (PSC05R-050 
PH). Toisentyyppisen sovittimen käyttö voi joh
vaaratilanteeseen.  

 Tuotteen mukana on tarkoitus toimitt
“Limited Power Source” ja + 5 V dc 

 Käytä vain määrättyä akkua. 

toa verkkovirtasovittimesta 
Älä käytä sovitinta kosteassa tilassa. Älä ikinä koske sovitinta jos kätesi tai 
jalkasi ovat märät. 

 Järjestä riittävä tuuletus sovittimen ympärille kun sovitinta käytetään laitetta 
tai akun latausta varten. Älä pe
vähentävät viilenemistä. Älä käytä sovitinta kanto

 Kytke sovitin oikeaan virtalähteeseen. Jännitevaatimukset löytyvät tuotteen 
kotelosta ja/tai pakkauksesta. 

 Älä käytä soviti

 Älä yritä huoltaa
yksikkö jos se on vaurioitunut tai altistu

oja akusta 

räjähtää päästäen vaarallisia kemikaaleja. Tulipalon ja palovammojen vaaran 
vähentämiseksi akkua ei pidä purkaa, murskata, puhkoa tai hävittää tuleen tai veteen. 
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 T
 ra jos akku korvataan vääräntyyppisellä akulla. 

isellä tai vastaavalla valmistajan 
hyväksymällä akulla. 

 Akku on kierrätettävä ja hävitettävä oikein. 
 Käytä vain määrättyä akkua. 

 
 

ärkeitä ohjeita (vain huoltohenkilökunnalle) 
Huomio: Räjähdysvaa
Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti. 

 Korvaa akku vain samantyypp
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