PIKAKÄYNNISTYSOPAS
Tervetuloa tutustumaan laitteeseen

Matkapuhelin henkilöille, jotka
ovat sokeita, näkövammaisia tai
kuulovammaisia sekä senioreille.

www.luciaphone.com
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LUCIA-MATKAPUHELIN
Lisätuki
Löydät sivustolta www.luciaphone.com/support lisätietoa, mukaan
lukien:
• Lucia-pikakäynnistysoppaan ladattavan PDF-version
• Lucia-käyttöoppaan ladattavan PDF-version
• Opasvideoita
• Useimmin kysytyt kysymykset
Asiakastuki
Jos sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa yhteyden asiakastukeen.
• Verkkokeskustelupalvelu: www.luciaphone.com/support
• Sähköposti: service@luciaphone.com
• Puhelinnumero: +41 41 51 00 800

LUCIA-puhelimen sisältö:
LUCIAmatkapuhelin
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Akku

C-tyypin
USB-kaapeli

Seinä- Pikakäynnistyslaturi
opas

FI

ENNEN KUIN ALOITAT
Aseta akku ja SIM-kortti paikoilleen. Seuraa sivun 8 ohjeita.
Sinun on ladattava laite täyteen ennen kuin käytät sitä ensimmäisen
kerran.
Kytke LUCIA-puhelin seinäpistorasiaan käyttämällä pistoketta ja
C-tyypin USB-kaapelia, joka toimitetaan puhelimen mukana.
Voit käyttää puhelinta latauksen aikana.
Käynnistä puhelin. Teet sen liu'uttamalla liukusäädintä ylös ja pitämällä
sen ylhäällä vähintään 3 sekunnin ajan. Puhelin värisee aloittaessaan
käynnistysprosessinsa. Värinän jälkeen voit vapauttaa liukusäätimen.
Muutama sekunti värinän jälkeen LUCIA alkaa puhua.

LUCIAN LATAAMINEN
Kytke kaapeli puhelimeen akun latausta varten.
Laturissa on kaksi osaa: seinälaturi ja C-tyypin USBkaapeli. Liitä suurempi kahdesta päästä seinälaturin
USB-porttiin. Nyt voit kytkeä laturin puhelimeen ja
ladata sen.

YLEINEN KUVAUS
Anna LUCIA-matkapuhelimen puhua sinulle sisäänrakennetulla
ääniopastuksellaan.
Näytön tiedot luetaan ääneen. Selaa Yhteydet-valikkoa ja kuuntele sen
sisältämät nimet tai avaa tekstiviesti ja LUCIA lukee sen sinulle ääneen.
Tekstiviestien kirjoittaminen on yhtä helppoa. Kun kirjoitat tekstiä,
kukin kirjain ja valmiit sanat luetaan ääneen. LUCIA-matkapuhelimessa
on helppo valikko ja värikoodatut kosketusnäppäimet. Pidät varmasti
myös näppäimistön suurista ja hyvin väljistä kosketusnäppäimistä,
joiden ansiosta osut oikeaan näppäimeen joka kerta.
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• Sanoo ääneen päivämäärän, ajan, langattomien verkkopalveluiden
tarjoajan, signaalin voimakkuuden ja jäljellä olevan akun määrän
• Valitsee saatavilla olevista kielistä ja äänistä
• Ilmoittaa Yhteydet-valikossa olevat nimet saapuville puheluille
• Säätää puhenopeuden 80 %:n ja 200 %:n välillä 10 %:n välein
• Auttaa sinua löytämään etsimäsi tiedot helppokäyttöisellä
valikkojärjestelmällä
• SOS-näppäin
• Äänitehostin
• Yhteensopiva kuulolaitteiden (HAC) kanssa
• Lukitsematon käyttö yhteensopivissa GSM-verkostoissa

SUUNTA - ETUOSA
Tässä osiossa oletetaan, että asetat puhelimen pöydälle
makuuasentoon siten, että näppäimet ovat lähimpänä sinua.

Korvakuuloke

Selainnuoli (ylös)
CALL-näppäin
Selainnuoli (alas)

END/Peruuta
Takaisin-näppäin
OK-näppäin

Näppäimistö
Mikrofoni
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Puhelimen etuosan näytön alapuolella on viisi näppäintä. Vasemmalla
on neliömäinen CALL-näppäin (vihreä) ja oikealla on pyöreä END/
Peruuta-näppäin (punainen). Näiden näppäinten välissä on selainnuolet
ylös ja alas. Selainnuolten välissä on pieni suorakulmainen OK-näppäin
(sininen).
Suoraan näytön keskiosan yläpuolella on korvakuuloke. Näppäimistö
on puhelimen alaosassa. Se on järjestetty neljään kolmen näppäimen
perusriviin. Ensimmäisellä rivillä vasemmalta oikealle ovat numerot
yksi, kaksi ja kolme. Toiselta riviltä löytyvät numerot neljä, viisi ja kuusi.
Kolmas rivi sisältää numerot seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän.
Viimeisessä rivissä on tähti, nolla ja punta (puhelin käyttää punnan
merkistä nimeä "risuaita").

SUUNTA - REUNAT
Toista puhe /
Tilanäppäin

Äänitehostin-näppäin
Lukitse/Avaaliukusäädin
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Oikea reuna
Tä l l ä r e u n a l l a o n k o l m e
näppäintä. Näppäimet ovat
ylhäältä alaspäin: toista puhe
-näppäin, Äänitehostin-näppäin
ja Lukitse/Avaa-liukusäädin.
Toista puhe -näppäin toimii myös
puhelimen tilanäppäimenä sekä
ääniopastuksen PÄÄLLE/KIINNInäppäimenä.
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Vasen reuna
Puhelimen vasemman reunan yläosassa on
äänenvoimakkuuden säätönäppäin. Lisää
äänenvoimakkuutta painamalla näppäimen
yläosaa ja laske äänenvoimakkuutta
painamalla näppäimen alaosaa.
Äänenvoimakkuuden säätönäppäin
säätää puheen voimakkuuden, kun
puhelimella ei puhuta, ja korvakuulokkeen
äänenvoimakkuuden puhelun aikana.
Huomaa: jos käännät puheen
äänenvoimakkuuden minimiinsä,
puhetoiminnot ovat pois käytöstä eikä
LUCIA enää puhu.

+
-

Äänenvoimakkuuden
säätönäppäin

SUUNTA - YLÄOSA, ALAOSA JA TAKAOSA
Yläreuna
Yläreunassa puhelimen oikealla
puolella on pieni pyöreä aukko, joka
on kuulokeportti. Se on vakioportti
3,5 mm:n pistokkeelle.

Kuulokeportti

C-tyypin
USB-portti

Kaiutin

Alareuna
Vasemmassa alareunassa on
C-tyypin USB-latausportti. Oikealla
puolella on pienet kaiutinaukot.

Takaosa
Takaosassa on yksiosainen kiinteä kansi upotetulla SOS-näppäimellä
keskellä. Takaosa toimii myös akkukantena, ja se on kiinni sisäpuolella
olevalla klipsillä. Kansi voidaan avata alareunan oikealla puolella
olevan pienen ulokkeen kautta.
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NÄYTTÖ
Signaalin vahvuus

Akun ilmaisin

12:08
Puhelu Valikko

Puhelu

Päivä ja aika
Valikko

• Koti-valikossa on useita kuvakkeita. Vasemmassa yläreunassa
on signaalin vahvuuden ilmaisin. Keskellä on Ääniopastus/Teksti
puheeksi -ilmaisin. Jos ilmaisin on yliviivattu, Ääniopastus ei toimi
eikä LUCIA puhu. Oikealla on akun ilmaisin. Kuvake esittää akkua.
Kun akku on täynnä, myös kuvake on täynnä. Kun akku tyhjenee,
akkukuvake on enää osittain täynnä.
• Oletusasetuksessa aika näkyy näytön keskellä.
• Jos näppäimistö on käytössä (katso Puhelimen käynnistys ja
sammutus), näytön alaosassa näkyy sanat "Valikko" ja "Puhelu"
sinisenä ja vihreänä. Siirry "Valikkoon" painamalla keskellä olevaa
OK-näppäintä. Käytä "Puhelu"-näppäintä painamalla vihreää CALLnäppäintä sen jälkeen, kun olet näppäillyt numeron tai valinnut
puhelinnumeron Yhteydet-valikosta.
• Kuulet puhelimen tilan, mukaan lukien päiväyksen ja ajan, akun
tason ja puhelinoperaattorin nimen, painamalla puhelimen oikeassa
reunassa olevaa toista puhe -näppäintä (kun olet Koti-valikossa).
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PUHELIMEN KÄYTTÖÖNOTTO
SIM-kortin ja akun asettaminen
Alla on ohjeet akun irrottamiseen sekä SIM-kortin asettamiseen
tai irrottamiseen. Huomaathan, että LUCIA on lukitsematon GSMmatkapuhelin, joka toimii missä tahansa GSM-verkostossa.
Akkukannen irrottaminen
Sammuta puhelin, ennen kuin irrotat akun. Käännä
puhelimen näyttö alaspäin siten, että näppäimet ovat
sinua lähimpänä sinua. LUCIA-puhelimen akkukansi
on yksiosainen. Se on puhelimen takaosassa.
Alaosan vasemmassa reunassa on pieni uloke.
Nosta kantta tästä ulokereunasta vapauttaaksesi
toisen klipsin.
Akun irrottaminen
Irrota akku nostamalla sitä varovasti alapuolelta.
SIM-kortin asettaminen/irrottaminen
Jos sinun tulee irrottaa tai asettaa SIM-kortti,
noudata näitä ohjeita: SIM-kortin paikka sijaitsee
akkulokeron vasemmassa alareunassa akun
alapuolella. SIM-kortti asetetaan metalliset liittimet
alaspäin ja katkaistu kulma vasempaan yläreunaan.
SIM-korttipaikka on peitetty metallisella pidikkeellä.
Irrota SIM-kortti sen tuesta ja aseta SIM-kortti
paikoilleen siten, että metalliliittimet ovat alaspäin
ja katkaistu kulma ylhäällä vasemmalla. Liu'uta SIMkortti SIM-paikkaan pidikkeen alapuolelle. LUCIApuhelin käyttää vakiomuotoisia SIM-kortteja.
SIM-korttipaikan oikealla puolella on paikka kortille.
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Jos puhelimeesi on asennettu kortti, se tallentaa puhelimesi lisääänet muistiinsa eikä sitä saa poistaa, sillä muuten puhelimesi lakkaa
toimimasta asianmukaisesti.
Akkujen asettaminen/vaihtaminen
Akun voi asettaa lokeroon vain yhdessä asennossa.
Älä työnnä akkua väkisin paikoilleen, sillä puhelimesi
voi vahingoittua. Akun yhdessä reunassa on
kullanväriset liittimet. Aseta ne akkulokeron oikeassa
yläosassa olevien liittimen kanssa samansuuntaisesti
vastakkain. Paina akku sitten ensin kiinni liittimien
kohdalta ja aseta akku sitten tasaisesti lokeroon.
Akkulokeron oikeassa yläkulmassa on musta kolmio
ja akussa on valkoinen kolmio, jotka ilmaisevat
oikean akun asettamissuunnan.
Akkukannen kiinnittäminen
Aseta akkukansi puhelimen takaosaan ja paina
reunoja puhelimen reunoja vasten, kunnes kuulet
napsahduksen. Nyt kansi on kunnolla kiinni.

PUHELIMEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS
K äy nnistä p u helin p a inamalla
liukusäädintä ylös ja pitämällä sitä
ylhäällä vähintään 3 sekunnin ajan.
Puhelin värisee, mikä tarkoittaa että
se aloittaa käynnistysprosessin. Kun
puhelin värisee, vapauta liukusäädin.
LUCIA alkaa puhua muutaman
sekunnin kuluessa.
FI
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Kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran, sinun on
valittava kieli ja ääni sekä asetettava päiväys ja aika. Valitse
haluamasi kieli nuolinäppäimillä. LUCIA toistaa valinnan.
Vahvista valintasi painamalla OK. Valitse vuosi nuolinäppäimillä.
LUCIA toistaa valinnan. Paina OK ja siirry kuukauteen. Valitse
kuukausi nuolinäppäimillä ja paina OK. Valitse sen jälkeen päivä
ja paina OK. LUCIA lukee tämän jälkeen koko päivämäärän,
ennen kuin se pyytää sinua asettamaan kellonajan. Aseta
kellonaika yllä olevalla tavalla. Voit asettaa päivämäärän ja
kellonajan milloin tahansa.

Kun puhelinta ei käytetä vähään
aikaan, näppäimistö menee
automaattisesti lukkoon. Voit
vapauttaa näppäimistön liu'uttamalla
Lukitse/Avaa-liukusäädintä, joka on
puhelimen oikeassa reunassa. Voit
myös lukita puhelimen liu'uttamalla
Lukitse/Avaa-liukusäädintä.
Sammuta puhelin varmistamalla,
ettei näppäimistö ole lukossa
ja että puhelimessa näkyy Kotivalikko. Työnnä liukusäädintä
ylös ja pidä sitä ylhäällä vähintään
3 sekunnin ajan, kunnes kuulet
äänen, joka kertoo että puhelin
sammuu.
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PUHELUN SOITTAMINEN JA PUHELUUN VASTAAMINEN
Kun olet Koti-valikossa, voit soittaa puhelun
syöttämällä numeron näppäimistöllä ja
painamalla vihreää nelikulmaista CALLnäppäintä ja sen jälkeen sinistä OKnäppäintä tai CALL-näppäintä uudelleen.
Paina pyöreää punaista END-näppäintä,
jos olet painanut väärää numeronäppäintä.
Sinun ei tarvitse odottaa, että LUCIA lukee
jokaisen numeron ääneen.

Paina OK

2

3
1

CALL
Valinta numero

Paina puhelimen oikeassa reunassa olevaa toista puhenäppäintä aina,
kun haluat kuulla syöttämäsi numerot. Syöttämäsi numero toistetaan
myös, kun painat CALL-näppäintä.
Voit soittaa numeroon joko painamalla alaspäin olevaa selausnuolta
Koti-valikossa tai painamalla OK-näppäintä siirtyäksesi päävalikkoon
ja selataksesi yhteystietoja luettelossa. Kun siirryt Yhteydet-valikkoon,
ensimmäinen yhteyshenkilö luetaan ääneen. Yhteyshenkilösi on
lueteltu aakkosjärjestyksessä. Valitse yhteyshenkilö, jolle haluat
soittaa, korostamalla se nuolinäppäimillä. Valitse sen jälkeen
yhteyshenkilön numero, johon haluat soittaa (töihin, kotiin tai mobiili)
ja paina OK-näppäintä. Tai paina OK-näppäintä, minkä jälkeen puhelin
pyytää sinua vahvistamaan, että haluat soittaa tälle henkilölle. Vahvista
painamalla OK tai palaa takaisin painamalla pyöreää END-näppäintä.
Lopeta puhelu painamalla pyöreää END-näppäintä.
Vastaa puheluun painamalla nelikulmaista CALL-näppäintä.

SOITTOHISTORIASSA
Soittohistoriass voit nähdä soitetut puhelut, vastaanotetut puhelut
ja vastaamattomat puhelut. Selaa soittohistoriaa Koti-valikossa
painamalla OK-näppäintä. Valitse soittohistoria selainnuolinäppäimillä
ja vahvista painamalla OK-näppäintä.
FI
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Soittohistoriassa on kolme alavalikkoa. Nämä ovat Soitetut puhelut,
Vastaanotetut puhelut ja Vastaamattomat puhelut. Näet kunkin
alavalikon korostamalla selainnuolinäppäimillä sen alivalikon,
jonka haluat avata. Vahvista painamalla OK-näppäintä. Jokaisessa
alavalikossa on luettelo puheluista nimellä, jos nimet ovat Yhteydetvalikossa tai numeroilla, jos soittajat ovat tuntemattomia. Alavalikko
näyttää myös puheluiden määrän nimen tai puhelinnumeron jälkeen.
Siirry luettelossa eteenpäin
selainnuolinäppäimillä. Paina
nelikulmaista CALL-näppäintä
soittaaksesi yhteyshenkilölle tai
paina OK-näppäintä kuullaksesi
lisätietoja puhelusta. Puhelin lukee
puhelinnumeron, puhelun päiväyksen
ajan jälkeen. Paina nelikulmaista
CALL-näppäintä valitaksesi
puhelun tai pyöreää END-näppäintä
palataksesi takaisin puheluluetteloon.

Puhelu

Lisätiedot

Selaa

Palaa
takaisin

YHTEYSHENKILÖN LISÄÄMINEN
Lisää uusia yhteyshenkilöitä Yhteydet-alavalikkoon valitsemalla Lisää
yhteystieto ja painamalla sinistä OK-näppäintä. Puhelin pyytää nyt
sinua syöttämään yhteyshenkilön nimen. Syötä nimi näppäimistöllä.
Numeronäppäimistö käyttää vakiomuotoista tekstinsyöttötapaa
numeronäppäimistöille. Paina sopivaa näppäintä tarpeeksi monta kertaa
ilman taukoa syöttääksesi oikean kirjaimen. Paina punnan näppäintä
vaihtaaksesi isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot.
Kun olet syöttänyt nimen, paina sinistä OK-näppäintä ja jatka yhteyshenkilön
tietojen antamista. Puhelin pyytää sinua syöttämään yhteyshenkilön
numeron. Paina OK uudelleen tallentaaksesi yhteyshenkilön. Valitse sitten
yhteyshenkilön pääasiallinen puhelinnumero – töihin, kotiin tai mobiili.
Paina sinistä OK-näppäintä vahvistaaksesi tai punaista END/Peruutanäppäintä palataksesi takaisin ja muuttaaksesi lisätietoja käyttämällä
punaista END/Peruuta-näppäintä
12
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poistaaksesi kaikki virheelliset syötöt. LUCIA vahvistaa sen jälkeen, että
yhteyshenkilön numeron tallennus onnistui. Uusille yhteyshenkilöille
määritetään automaattisesti oletussoittoääni.
Voit myös lisätä numeron Yhteydet-valikkoon Soittohistoriasta tai
Viesteistä. Kun olet soittohistorialuettelossa, korosta numero, jonka
haluat tallentaa Yhteydet-valikkoon, ja paina sitten ZERO-näppäintä
(NOLLA). LUCIA pyytää sinua nyt syöttämään nimen. Tee tämä vaihe
samalla tavalla kuin yhteyshenkilön lisääminen manuaalisesti.
Lisää numero viesteistäsi siirtymällä Viestit-alivalikon Saapuneetlaatikkoon ja paina OK. Korosta numero, jonka haluat tallentaa Yhteydetvalikkoon ja paina OK. Valitse sen jälkeen "Tallenna numero". Jäljellä
olevat vaiheet numeron lisäämiseksi Yhteydet-valikkoon ovat samat
kuin Soittohistoriassa.

ASETUKSET
Siirry "Asetukset"-valikkoon Koti-valikosta painamalla OK-näppäintä ja
korosta "Asetukset" selainnuolinäppäimillä. Paina OK. Korosta haluamasi
asetuskohta selainnuolinäppäimillä ja paina OK.
Päiväys ja aika (PVM): Päiväyksen ja ajan asetusvaihtoehto löytyy
kohdasta "Päiväys ja aika (PVM)" "Asetukset"-valikon "Yleinen"-kohdassa.
Syötä vuosi, kuukausi ja päivä vierittämällä selainnuolinäppäimiä ylös ja
alas, kunnes löydät haluamasi vuoden, kuukauden ja päivän. Kun olet
tarkistanut valintasi, paina OK-näppäintä. Voit valita ajan samalla tavalla.
Kieli: "Kieli"-asetusvaihtoehto löytyy "Asetukset"-valikon "Yleinen"kohdasta. Valittavana on useita kieli- ja äänivaihtoehtoja. Korosta kieli
selainnuolinäppäimillä ja valitse se painamalla OK-näppäintä. Tämä
muuttaa valikon ja ääniopastuksen valitsemaasi kieleen.
Sen jälkeen sinun on valittava selainnuolinäppäimillä saatavilla olevista
äänien nimistä ääni, jota haluat käyttää. Tallenna valintasi painamalla
OK-näppäintä. LUCIA vahvistaa valintasi noin viiden sekunnin kuluttua
valinnastasi.
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Ääniopastus: ”Ääniopastus”-asetusvaihtoehto löytyy Asetukset-valikon
kohdasta "Ääni". Korosta Ääni ylä- ja alaselainnuolinäppäimillä ja paina OK.
Korosta Ääniopastus, korosta halutun äänen nimi. Vahvista painamalla OK.
LUCIA vahvistaa valintasi noin viiden sekunnin kuluttua valinnastasi.
Äänen nopeus: "Äänen nopeus" -vaihtoehto löytyy "Asetukset"valikon kohdasta "Ääni". Nosta tai laske puheen nopeutta ylä- ja
alaselainnuolinäppäimillä ja vahvista painamalla OK. Säädä puhenopeus
80 ja 200 %:n välillä 10 %:n välein.
Väriskeema: "Väriskeema" -asetusvaihtoehto löytyy Asetukset-valikon
kohdasta "Näyttö". Korosta "Väriskeema" ja vahvista painamalla OK. Muuta
valikoiden näkymää näytöllä. Valikot voidaan nähdä eri väriyhdistelmissä.
Valitse haluamasi väriyhdistelmä selainnuolinäppäimillä ja tallenna
painamalla OK-näppäintä.
Kirkkaus: "Kirkkaus"-asetusvaihtoehto löytyy "Asetukset"-valikon kohdasta
"Näyttö". Näytön kirkkautta voi säätää 0 ja 100 välillä. Säädä kirkkautta
5 %:n välein selainnuolinäppäimillä ja tallenna painamalla OK-näppäintä.
Soittoäänet: "Soittoäänet"-asetusvaihtoehto löytyy "Asetukset"-valikon
kohdasta "Ääni". Puhelin tarjoaa useita eri soittoääniä. Aina kun lisäät
uuden yhteyshenkilön, puhelin käyttää automaattisesti oletussoittoääntä.
SOS: Oman mielenrauhasi takaamiseksi voit valita Yhteydet-valikosta
hätänumeroita, joihin puhelin soittaa automaattisesti, kun painat
puhelimen takaosassa olevaa SOS-näppäintä vähintään kolmen sekunnin
ajan. Voit tallentaa SOS-toimintoon enintään viisi numeroa. Puhelin yrittää
soittaa jokaiseen numeroon aloittamalla SOS 1 -numerosta, kunnes yksi
numeroista vastaa. LUCIA alkaa väristä, SOS-näppäin ja näppäimistö
vilkkuvat ja LUCIA ilmoittaa ääneen ja puhelimen näytössä, että SOSpuhelu on käynnissä. Henkilö, jolle soitat kuulee viestin, jossa sanotaan
että tämä on hätäpuhelu. Häntä kehotetaan painamaan mitä tahansa
puhelimen näppäintä puhelun hyväksymiseksi. Tämä toimenpide auttaa
ohittamaan puhelut, joihin ihminen ei vastaa, kuten vastaajiin menevät
puhelut.
Kun hätäpuhelu on hyväksytty, LUCIA-kaiutin käynnistyy ja mahdollistaa
LUCIAN käyttäjän käyttää puhelinta handsfree-tilassa (ilman käsiä
kaiuttimella). Peruuta SOS-puhelu painamalla END-näppäintä
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