
  

 

            SAMSUNG GALAXY S2 - Tekniset ohjeet   
 

                                    
Johdanto 
 
Puhelin on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Käsittele puhelinta huolellisesti ja säilytä 
sitä turvallisessa paikassa, kuitenkin niin, että kuulet hälytysääneen. Puhelimen akku on 
ladattu ja puhelimen asetukset on säädetty valmiiksi tutkimuskäyttöön. Tutkimusviikon 
aikana joudut kuitenkin lataamaan puhelimen akun n. 2-3 kertaa ja mahdollisesti 
käynnistämään puhelimen. Tässä ohjeessa on puhelimen kytkeminen päälle, akun 
lataaminen, kosketusnäytön käyttö sekä äänen voimakkuuden säätäminen. 
 
 
Laitteen osat 
 

               
Laitteen kytkeminen päälle  
 
Puhelin kannattaa pitää koko tutkimusviikon ajan päällä. Jos akku loppuu ja puhelin 
sammuu, laita puhelin lataukseen ja kytke puhelin päälle painamalla 
virta/lukituspainiketta jonkin aikaa (nuoli kuvassa), kun puhelin kysyy sim-kortin 
tunnusta, kirjoita tiedossasi oleva sim-kortin tunnus (ilmoitetaan erikseen). 
 
 



 
Akun lataaminen 
 
Akku kestää tutkimuskäytössä 2-3 päivää, jonka jälkeen se pitää ladata. Voit ladata 
akun vain Samsungin omalla laturilla, joka tulee puhelimen mukana käyttöösi. Muut 
laturit voivat saada akun räjähtämään ja vioittaa laitetta. 
 
Kun akun varaus laskee alhaiseksi, laitteesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun 
tyhjenemisilmoitus. Akkukuvake  näkyy lisäksi tyhjänä. Jos akun varaus laskee liian 
alas, laitteesta katkeaa virta automaattisesti. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on 
ladattu. Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi kytkeä päälle, vaikka laturi olisi liitetty 
siihen. Anna tyhjän akun latautua muutama minuutti, ennen kuin yrität kytkeä laitteen 
päälle. 
 

Akun lataaminen laturilla 

1. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen. 

 

2. Kytke laturin iso pää pistorasiaan. 
 Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun 

lataaminen voi tällöin kestää kauemmin. 
 Kun laitteen akkua ladataan, kosketusnäyttö ei 

välttämättä toimi epävakaan virtasyötön takia. Jos näin 
käy, irrota laturi laitteesta. 

 Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, 
eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen elinikään tai 
suorituskykyyn. 

 
3. Kun akku on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota 

laturi pistorasiasta rauhallisesti vetämällä. 
 
 
 
 
 
 
 



Kosketusnäytön käyttäminen 
 
Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita vaihtoehtoja ja 
suorittaa toimintoja. Tässä kuvataan kosketusnäytön 
käytössä huomioitavat seikat. 
 

 Älä käytä teräviä esineitä, jotta et naarmuta 
kosketusnäyttöä. 

 Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden 
sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset 
voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti. 

 Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin veden kanssa. 
 Kosketusnäytössä on kerros, joka havaitsee 

ihmiskehon lähettämät pienet sähkövaraukset. Näyttö 
toimii parhaiten, jos napautat sitä sormenpäällä. 
Kosketusnäyttö ei reagoi piirtotikun, kynän tai muiden 
terävien esineiden kosketuksiin. 

 Laite sammuttaa kosketusnäytön, kun laitetta ei käytetä 
tietyn ajan kuluessa. Voit käynnistää näytön painamalla 
virta/lukituspainiketta tai kotinäppäintä (ks kuvat 1. sivulla). 
 
 
Aänenvoimakkuuden säätäminen  
 
Voit säätää äänen voimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas. 
Painike on sivussa vasemmalla puolella puhelinta (ks. kuva 1.sivu)    
         
 
Tukihenkilöt: 
 
Jos puhelimen käytössä tutkimusviikolla ilmenee ongelmia, voit ottaa yhteyttä virka-aikaan 
Timo Hintikkaan p. 0400340370, email: timo.hintikka@jamk.fi , Anna Rönkään, 
p.0408295804, email: anna.ronka@jamk.fi  tai Ulla Teppoon 05037722779, email:  
ulla.teppo@jamk.fi 
 
 
Ohjeen laadinnassa on käytetty hyödyksi lähdettä: SAMSUNG GT-I9100 Käyttöopas 2011, 
jota voit myös tarvittaessa hyödyntää. Ohje löytyy Samsungin www-sivuilta, linkki alla. 
 
http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/mobilephones/GT-I9100LKANEE-
support 
 


