
 

1 
 

 

 

 

Cat® B100 mobiltelefon 
Användarmanual 



 

2 
 

Vänligen läs igenom innan du fortsätter 

Säkerhetsföreskrifter 
 

Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att säkerställa en korrekt användning av 

din mobiltelefon.  

Även om den här enheten är robust, undvik att stöta, kasta, tappa, klämma, böja och sticka 

hål på din mobiltelefon. 

Undvik att använda din mobiltelefon i en fuktig miljö, så som i badrummet. Se till att din 

mobiltelefon inte avsiktligt dränks eller sköljs i vätska. 

Sätt inte på din mobiltelefon när det är förbjudet att använda telefoner eller när telefonen 

kan orsaka störningar eller fara. 

Använd inte mobiltelefonen när du kör. 

Följ alla regler och föreskrifter på sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Ha din mobiltelefon 

avstängd i närheten av medicintekniska apparater. 

Stäng av din mobiltelefon i flygplan. Telefonen kan orsaka störningar på flygplanets 

styrenhet. 

Stäng av din mobiltelefon nära elektroniska högtrycksenheter. Telefonen kan påverka de 

här enheternas prestanda. 

Försök inte att montera ner din mobiltellefon eller dess tillbehör. Endast behörig personal 

får utföra service eller reparera telefonen. 

Placera inte din mobiltelefon eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt 

elektromagnetiskt fält. 

Placera inte magnetiska lagringsmedier nära din mobiltelefon. Strålning från telefonen kan 

radera informationen som lagras på dem. 

Placera inte din mobiltelefon på en varm plats eller använd den inte på en plats med 

brandfarligt bränsle, så som på en bensinstation. 

Håll din mobiltelefon och dess tillbehör på avstånd från barn. Se till att barn inte använder 

din mobiltelefon utan en vuxens sällskap. 

Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika explosionsrisk. Följ lagar 

eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter. Respektera övriga personers 

sekretess och juridiska rättigheter när du använder din trådlösa enhet. 

Använd inte mobiltelefonen i flygplan, på sjukhus, bensinstationer eller i verkstäder. 

För patienter med medicintekniska implantat (hjärta, insulin, o.s.v.), håll mobiltelefonen 

15 cm från implantatet och håll telefonen på motsatt sida från implantatet vid telefonsamtal. 

Följ noga relevanta instruktioner i den här handboken när du använder USB-kabeln. 

Din mobiltelefon eller dator kan i annat fall skadas. 
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Juridiskt meddelande  

www.cat.com / www.caterpillar.com  

© 2014 Caterpillar. Med ensamrätt. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deras 

respektive logotyper, de kännetecknande elementen i varumärket “Caterpillar 

Yellow,” “Power Edge” samt företagets och produktens identitet som används 

häri, är varumärken tillhörande Caterpillar och får inte användas utan tillåtelse. 

 

 

Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något 

sätt, utan en föregående skriftlig tillåtelse från Caterpillar Inc. 

Produkten som beskrivs i den här handboken kan omfatta upphovsrättsskyddade program och 

möjliga licensgivare. Kunder får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, 

ta isär, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, överlåta eller underlicensiera denna 

programvara eller maskinvara, förutom om sådana begränsningar är förbjudna av gällande lagar 

eller om sådana åtgärder godkänns av respektive upphovsrättsinnehavare under licenser. 

Meddelande  

Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på 

programvaran som installerats, kapaciteten och inställningarna hos det lokala nätverket och kan 

inte aktiveras eller begränsas av lokala nätverksoperatörer eller nätverksleverantörer. Således 

kanske beskrivningarna häri inte stämmer exakt överens med produkten eller de tillbehör som 

du köpt. 

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera vilken som helst information eller 

specifikationer som finns i den här handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse 

Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon som helst produkt som du 

överfört eller hämtat genom mobiltelefonen, inklusive, men inte begränsat till text, bilder, musik, 

filmer och icke inbyggda upphovsrättsskyddade programvaror. Du är själv ansvarig för 

konsekvenser som uppstår från en installation eller användning av de föregående produkterna 

på den här mobiltelefonen. 

Varningstext 

Denna enhet är IP67 certifierad mot damm- och vattengenomträngning. Den lever upp till den 

amerikanska standarden Military Standard MilSpec 810G, för extrema temperaturer, saltånga, 

termisk chock, vibrationer och klarar falltest mot betong på upp till 1,8 meter. 

För att enheten skall leva upp till säkerhetsnivån måste portskydden (för USB och högtalare) 

och bakstycket sitta på ordentligt. 

Enheten är designad för att tåla väta men klarar ej att vara nedsänkt i vatten under längre 

perioder. Vattenskador som uppstår som ett resultat av att skydden ej sitter på ordentligt, täcks 

ej av garantin. 

Denna enhet är robust men är ej oförstörbar. Den klarar falltest på upp till 1,8 meter och tål att 

tappas under normalt bruk. Medvetet missbruk av enheten kan orsaka skada och göra garantin 

ogiltig. 

http://www.cat.com/
http://www.caterpillar.com/
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Garantiinformation  

Garantins villkor finns tillgängliga på www.catphones.com. 

Två års begränsad garanti, summering: Cat Phone garanterar att produktens hårdvara och 

tillbehör är fria från defekter gällande design, material och utförande. Garantin gäller tjugofyra 

(24) månader från inköpsdatum för mobiler och tolv (12) månader för tillbehör (oavsett om de 

medföljer vid köp av mobil eller om de sålts separat). 

Innehållet i den här handboken tillhandahålls "i befintligt skick". Förutom om det krävs av 

gällande lagar, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, 

inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier som avser säljbarhet, lämplighet för 

visst ändamål, med hänsyn till precision, pålitlighet eller innehållet i den här handboken. 

I den fulla utsträckning som lagen tillåter, kan tillverkaren inte i något som helst fall anses vara 

ansvarig för några som helst särskilda, indirekta eller följdskador, eller utebliven vinst, 

verksamhet, inkomst, data, goodwill eller förväntade besparingar. 

Föreskrifter om import och export  

Kunder ska följa alla gällande export- och importlagar, samt föreskrifter och kommer att erhålla 

alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter för att kunna exportera, återexportera 

eller importera produkten som nämns i den här handboken, inklusive programvaran och 

tekniska data häri. 

 

  

http://www.catphones.com/
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Välkommen till Cat B100 mobiltelefon 
B100 är vatten- och dammtät och är tillräckligt robust för att motstå ett fall på 1,8 meter moten 

hård yta. Den är utrustad med bullerreducerande mikrofon och en högkvalitativ högtalare.. 

Förutom att den är en robust mobiltelefon kan du surfa på webben, skicka meddelanden, 

lyssna på musik och mycket annat med dess batteri med hög kapacitet och minnet som kan 

expanderas upp till 32GB. 

Funktioner 

 MIL SPEC 810G: 1,8 m (6 ft) Fall mot cement; Driftstemperatur: -25 C (-13 F) 

till 55 C (131 F) 

 IP 67: Vattentät upp till 1 m (3 ft) i 30 minuter; dammtålig 

 Micro SD-kort upp till 32GB 

 Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP) 

 FM-radio 

 3 MP kamera, med videokamerafunktion 

 Dubbla bullerreducerande mikrofoner. 

 Prediktiv textinmatning 

 GPS 

 Webbläsare 

 Ficklampa 

 HAC-certifierad (enbart AWS-modellen) 

 Klarar TTY 

 Högtalare med högkvalitativt ljud 

 Kan användas med drop-in laddare* 

 Minneshantering via USB 

 

 

* Drop-in laddare säljs separat 
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Lära känna din mobiltelefon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hörlur 

Hörlur 

15. Bakre kamera 

2. Headset-uttag 16. Blixt 

3. Bildskärm 17. Högtalare 

4. SMSa/Meny scrolla till 

vänster 

18. Batterilucka 

5. Media Player/Meny scrolla 

upp 

19. Batterilucka, spärr 

6. Användarprofil/Välj 20. Volym ned 

7. Alarm/Meny scrolla ner 21. Ficklampa  

8. Kamera/Meny scrolla höger 22. Volym upp 

9. Kontakter/Högerval  

10. Avsluta samtal/Strömknapp  

11. Sifferknappar  

12. Skicka/Svara  

13. Meny/Vänsterval  

14. USB-port  
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Nyckelfunktioner 

Avsluta samtal/Strömknapp  Håll nere för att starta din mobil eller tryck för att avsluta 

samtal. 

Skicka/Svaraknapp Tryck för att ringa eller svara. 

Meny/Vänster valknapp  Tryck för att nå meny. 

Kontakter/Höger valknapp  Tryck för att lägga till eller söka kontakt eller för att gå 

tillbaka till föregående visningsläge. 

Användarprofil/Valknapp Tryck för att komma till användarprofil, volyminställningar 

eller för att välja app eller inställningar. 

Sida Ficklampsknapp Tryck och håll inne tills ficklampan tänds eller släcks. 
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Komma igång med din mobiltelefon 

Sätta i SIM-kort och batteri 

1. Lossa på låsskruvarna. 

2. Ta bort batterilucka. 

3. Ta ur batteriet. 

 

4. Sätt i SIM-kortet med kontakten nedåt in i luckan. 

 

5. Sätt i batteriet. 

6. Sätt tillbaka batteriluckan. Måtta in spetsarna i de fyrkantiga hålen inne i höljet och 

tryck ned för att fästa som på bilden. 

7. Skruva åt låsskruvarna. 
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Ladda batteriet 

Batteriet måste laddas innan telefonen används första gången eller efter att den varit oanvänd 

en längre tid.  

OBS: Använd enbart godkända Cat® -laddare och sladdar. Icke godkänd utrustning kan skada 

enheten eller leda till att batterierna exploderar.  

Om batteriet är helt urladdat går det inte att starta mobilen när kraftförsörjningen först ansluts. 

Se till att ett urladdat batteri laddas under minst 5 minuter innan du försöker att starta mobilen. 

1. Öppna USB-skyddet och sätt i USB-sladden. 

Obs: Observera uttagets utformning. Kontakten kan skadas om du försöker sätta i den på fel 

sätt och detta täcks inte av garantin. 

 

2. Sätt i den andra änden av sladden i laddaren. 

3. Sätt i laddarens elsladd i vägguttaget. 

Obs: Ta aldrig bort batteriet under laddningen eftersom det kan skada enheten. 

4. När batteriet är laddat, avlägsna kontakten från mobilen och ta sedan bort väggladdaren. 

Se till att USB-uttaget är ordentligt tillstängt, för att skydda mobilen mot fukt. 

Viktig information om batteriet  

Varning: Det finns en risk för explosion om batteriet ersätts av en felatkig typ. Kassera använda 

batterier i enlighet med instruktionerna. 

 Om batteriet inte använts under en längre tid kanske mobiltelefonen inte kan startas med 

en gång när batteriet börjar laddas. Låt batteriet laddas under några minuter medan 

telefonen är avstängd, innan du försöker att starta telefonen. Animeringen av laddningen 

på skärmen kanske inte visas under den här perioden. 

 Med tiden kommer batteritiden att vara under kortare tid i förhållande till när batteriet var 

nytt. När batteritiden blir markant kortare än vanligt efter att det laddats riktigt ska det 

bytas ut mot ett nytt av samma typ. 

 Användning av datatjänster ökar förbrukningen av batteriet och minskar tiden som det 

kan hålla en laddning. 

 Tiden som krävs för att ladda batteriet beror på omgivningstemperaturen och batteriets 

ålder. 

 När batteriets effektnivå är låg avger telefonen en ljudsignal och visar ett meddelande.  
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Starta eller stänga av din mobiltelefon 

 Håll in Avsluta samtal/Strömknappen  i 2-3 sekunder för att starta mobiltelefonen.  

 Håll in Avsluta samtal/Strömknappen för att stänga av mobiltelefonen. 

Obs: Om skyddet med personligt ID-nummer (PIN) har aktiverats på ditt SIM-kort, uppmanas 

du att ange din PIN-kod för att kunna använda mobiltelefonen. 

 När batterieffekten nästan är slut kommer din telefon automatiskt att stängas av. 

Skydda din mobiltelefon 

Aktivera ditt SIM-korts PIN-kod 

1. Tyck på Meny > Inställningar> Säkerhetsinställningar > SIM-säkerhet. 

2. Välj PIN-lås > Aktivera. 

3. Välj en PIN-kod till ditt SIM-kort. 

4. Du behöver denna PIN-kod för att komma åt ditt SIM-kort i framtiden. 

Obs: Du kan när som helst ringa larmnummer från din mobiltelefon. 

Låsa skärmen 

Din mobiltelefon kommer att ha ett automatiskt tangentlås, som aktiveras när telefonen varit 

inaktiv i 30 sekunder. Tryck på Lås upp > * för att låsa upp tangentlåset. 

Lås mobiltelefonen för att hålla informationen säker. När skärmen är låst kan du fortfarande ta 

emot meddelanden och samtal. 

1. Tryck på Meny >Inställningar> Säkerhetsinställningar > Telefonsäkerhet. 

2. Tryck på "On" och skriv in ditt lösenord  

Det fabriksinställda lösenordet är 1122. Detta lösenord kan ändras under 

Säkerhetsinställningar. Memorera det nya lösenordet om du ändrar ditt lösenord. 

3. Telefonlåset är nu aktiverat. När mobiltelefonen startas om kommer du bli ombedd att 

ange ditt lösenord innan du kommer åt telefonens funktioner.  

Använda flygplansläget 

På vissa platser krävs det att telefonens trådlösa anslutningar stängs av. Respektera 

varningsskyltar och instruktioner om att hålla mobilen avstängd i område där restriktioner gäller. 

Istället för att stänga av din mobil kan du välja att aktivera Flygplansläge. 

1. Tyck på Meny > Inställningar> Telefoninställningar > Flygplansläge. 

2. Välj Flygplansläge och tryck OK. 

3. Tryck på JA för att byta läge.  

4. Tryck på Tillbaka för att återgå till startskärmen. 
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Komma åt funktioner 

1. För att komma åt funktioner, tryck på Meny. 

2. Använd Meny scroll-knappar för att markera önskad funktion och tryck OK eller Välj. 

3. Välj egenskap för varje funktion. 

Ringa och ta emot samtal. 

1. Slå telefonnumret eller tryck på Kontakter från startskärmen för att ringa: 

 Ring: Slå in numret och tryck Skicka/Svara . 

 Kontakter: Tryck på Kontakter, scrolla för att välja en kontakt och tryck på 

Skicka/Svara. 

2. För att svara tryck på Skicka/Svara. 

Skicka meddelanden 

Tryck på Meny> Meddelanden för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimedia (MMS). 

Lära känna startskärmen 

Startskärmen öppnas efter att du loggat in eller när du sätter på mobilen. Startskärmen är din 

startpunkt för att komma åt alla funktioner på telefonen. Den visar datum, tid och låter dig 

komma åt funktioner, volyminställning och kontakter. Du kan anpassa startskärmen med olika 

bakgrunder och visa objekten som du önskar. 

Bildskärmens layout 

Meddelanden och statusinformation 

Startskärmen visar tid, batterinivå, påminnelser och analog eller digital klocka. Skärmen ger 

tillgång till Meny,Användarprofil och Kontakter. 

Statusikoner 

 
Ansluten till GPRS-mobilnätverk  Inget SIM-kort installerat 

 Ansluten till ett trådlöst 2G-nätverk  Batteriet är urladdat 

 Ansluten till ett trådlöst 3G-nätverk  Batteriet är fulladdat 

 
Roaming  Batteriet är delvis urladdat 

 
Mobilnätverkets signalstyrka  Batteriet laddas 

 Söker efter en nätverkssignal  Bluetooth är på 

 Ingen signal  Ansluten till en Bluetooth-

enhet 

 flygplansläget   
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Meddelandeikoner 

 Ny text eller multimediemeddelande  Inkommande andra samtal 

 Larm är inställt  Parkerat samtal 

 Inkommande samtal  Läge aktiverat 

 Missat samtal   

 Upptagen i samtal.   

 

Skrivbordsunderlägg 

Du kan välja bakgrunder som är användardefinierade eller från telefonen. När bakgrunden byts 

visas inte bilden på alla sidor utan enbart i viloläge. 

1. För att byta bakgrund tryck på Meny > Inställningar. 

2. Välj Telefoninställningar > Bildskärm > Bakgrund.  

3. Välj System eller Användardefinierad. 

 System: Scrolla bland bilder. Välj en bild som bakgrund och tryck OK. 

 Användardefinierad: Filhanteraren visar ledigt utrymme. Välj Öppna och scrolla 

igenom listan med objekt du kan använda som bakgrund, såsom foton som du 

laddat ner. Välj ett foto som bakgrund och tryck OK. 

4. Tryck Tillbaka tills startskärmen visas. 

Användning av USB masslagring 

Ställ in microSD-kort för USB-masslagring, för att överföra musik och bilder från din dator till din 

mobils microSD-kort. 

1. Koppla din mobiltelefon till din dator med en USB-sladd. 

2. Välj Masslagring på din lagringsenhet. 

3. Masslagringsfoldrar för mobiltelefon, microSD-kort kommer att visas på din datorskärm. 

Du kan nu överföra filer från din PC till din telefons microSD-kort. 

Obs: Medan USB masslagring-funktionen är aktiverad kan vissa funktioner vara otillgängliga. 

Det finns ett PC-program för mobil tillgängligt som kan laddas ner på www.catphones.com. 

Länken är tillgänglig under modellen B100s supportsida. Kan användas till att redigera 

kontakter, skicka meddelanden, hantera filer och kalenderhändelser. 

 

  

http://www.catphones.com/
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Telefon 
Du kan ringa ett samtal på flera olika sätt. Du kan skriva in ett nummer eller välja ett nummer 

från kontaktlistan eller via SMS. Under ett samtal kan du antingen svara på inkommande samtal 

eller sända dem till din röstbrevlåda. Du kan lägga upp ett konferenssamtal med ytterligare 

2 personer om ditt nätverk stödjer det. 

Ringa ett samtal 

Slå ett nummer eller välj bland Kontakter eller Senaste samtal för att ringa. 

Obs: Se till att du inte täpper för mikrofonen med fingrarna. Mikrofonen sitter mellan 0 och # 

knapparna på framsidan och vid kameralinsen på telefonens baksida. 

Ringa ett samtal med nummerväljaren 

1. Använd sifferknapparna ifrån startskärmen för att slå ett nummer. 

2. Tryck på Skicka/Svara. 

3. Tryck på Avsluta/Strömknappen för att lägga på när samtalet är över. 

Ringa ett samtal från kontakter 

1. Tryck på Kontakter från startskärmen. 

2. Välj kontakt att ringa och tryck på Skicka/Svara via Telefonboken. 

3. Tryck på Avsluta/Strömknappen för att lägga på när samtalet är över. 

Ringa ett samtal från senaste samtal 

1. Tryck på Skicka/Svara från startskärmen. Senaste samtal visas. 

2. Du kan scrolla till höger eller vänster för att se flikarna Alla samtal, Missade samtal, 

eller Mottagna samtal. 

3. Välj nummer under vald flik, för att ringa, tryck på Skicka/Svara. 

4. Tryck på Avsluta/Strömknappen för att lägga på när samtalet är över. 

Svara eller avfärda ett samtal 

För att svara tryck på Skicka/Svara Bildskärmen visar numret som ringer. 

För att avfärda ett samtal, tryck på Avfärda. 

Andra åtgärder under ett samtal 

Ringa ett konferenssamtal 

Om du tar emot ett nytt samtal under ett pågående samtal kan du ansluta det andra samtalet till 

det pågående. Den här funktionen kallas för ett konferenssamtal. Du kan även konfigurera 

konferenssamtal med flera deltagare. 

Obs: Kontakta din nätoperatör för information om konferenssamtal stöds och hur många 

deltagare du kan lägga till. 
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1. För att börja ett konferenssamtal, ring upp numret till den första personen som ska delta i 

samtalet. 

2. Under samtalet, slå in numret till den du vill ansluta till konferenssamtalet eller välj 

numret från Alternativ > Telefonbok och tryck på skicka. Det första samtalet parkeras 

automatiskt. 

3. När du ringt till personen du lagt till tryck på Alternativ> Konferenssamtal. 

4. För att lägga till fler personer, upprepa steg 2 och 3. 

5. För att återgå till separata samtal tryck på Alternativ> Dela. 

6. För att avsluta konferenssamtalet och koppla från samtliga, tryck på Avsluta 

Växla mellan samtal 

Om du tar emot ett nytt samtal under ett pågående samtal kan du växla mellan de två 

1. Tryck på Skicka-knappen när du har två samtal igång. 

2. Det aktuella samtalet parkeras och du ansluts till det andra samtalet. 

3. För att byta tillbaka till det första samtalet, tryck på Alternativ > Byt. 

Spela in ett samtal 

Under ett samtal tryck på Alternativ> Ljudinspelning. Verktyget spelar automatiskt in ditt 

samtal. Tryck på Stop för att avsluta inspelningen. 

Sparade inspelningar hittas under Meny > Multimedia > Ljudinspelning 

Använda Call Center 

Samtalsloggen innehåller en lista över samtal som du ringt, tagit emot eller missat. Använd 

samtalsloggen för att snabbt hitta ett nummer som ringts upp eller lägg till ett inkommande 

nummer till din kontaktlista. 

Call Center innehåller också avancerade samtalsinställningar. 

Se samtalshistorik 

1. Tryck på Meny > Call center >Samtalshistorik. 

Senaste samtal visas. 

2. Scrolla från höger eller vänster för att se flikarna Alla samtal, Missade samtal, 

Mottagna samtal. 

3. Tryck på Alternativ> Avancerat. 

4. Avancerade inställningar låter dig se samtalstid, samtalskostnad, antal meddelande och 

GPRS räknare. 

Ändra samtalsinställningar 

1. Tryck på Meny > Call center > Samtalsinställningar > Avancerade inställningar. 

En lista på alla inställningar visas. 

Ändra önskade inställningar. Inställningar omfattar: svartlistning, automatisk återuppringning, 

snabbavsluta automatiskt, neka via SMS, anslutningsmeddelande och svarsläge. 
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Lägga till en kontakt från Call Center 

1. Tryck på Skicka/Svara från startskärmen. 

Detta är en genväg till fliken Senaste samtal. 

2. Scrolla från höger eller vänster för att se flikarna Alla samtal, Missade samtal eller 

Mottagna samtal. 

3. Välj nummer att lägga till kontakter ifrån vald flik och tryck på Alternativ> Spara i 

Telefonbok 

Radera samtalsloggen 

1. Tryck på Skicka/Svara från startskärmen. 

Senaste samtal visas. 

2. Scrolla från höger eller vänster för att se flikarna Alla samtal, Missade samtal eller 

Mottagna samtal. 

3. Tryck på Alternativ> Radera eller Radera alla och tryck på Ja för att bekräfta. 
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Telefonbok/Kontakter 
Kontaktprogrammet gör att du kan spara och hantera information så som telefonnummer och 

adresser till din kontakter. Efter att du sparat kontaktuppgifterna på din mobiltelefon kan du lätt 

komma åt de personer som du vill kommunicera med. 

Lägga till en kontakt 

1. Tryck på Meny > Telefonbok> Lägg till kontakt>hemknappen för att spara 

Alternativt, tryck på Kontakter > Lägg till ny kontakt > Hemknappen för att spara. 

2. Skriv in kontaktinformation. Tryck på knapparna för att få fram bokstäver. Exempelvis 

tryck på 2 en gång för a, två gånger för b, och tre gånger för c. 

3. Tryck på Alternativ> Spara.  

4. Tryck på Alternativ> Lägg till information för att lägga till mer information. 

5. All information, inklusive, hem-, mobil-, arbets- och faxnummer ; extra mejladresser; 

företagsnamn; arbetstitel; samtalsvideo; födelsedag; URL-adress och anteckningar. 

Visa och redigera en kontakt 

1. Tryck på Kontakt och välj önskad kontakt. 

2. Tryck på Alternativ > Visa. 

3. Tryck på Alternativ > Redigera för att redigera en kontakt. 

4. Gör ändringar Tryck på Välj > Spara och tryck på Ja för att bekräfta. 

Ta bort en kontakt 

1. Tryck på Kontakt och välj den kontakt du vill radera. 

2. Tryck på Alternativ > Radera tryck på Ja för att bekräfta. 

Telefonbokinställningar 

För att ändra telefonboksinställningar, gå tillMeny >Telefonbok > Alternativ> 

Telefonboksinställningar. 

Här kan du ändra dina lagringsinställningar och snabbuppringningsalternativ, samt se ditt 

telefonnummer och minnesstatus. Du kan även radera alla dina konakter från denna meny. 
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Skicka meddelande 
Meddelandefunktionen låter dig skicka och ta emot meddelanden (SMS) och multimedia-

meddelanden (MMS) med alla som använder en telefon med SMS eller MMS-funktion. Med 

E-postfunktionen kan du läsa och sända e-postmeddelanden. 

Skapa och skicka ett textmeddelande 

1. Från startskärmen tryck på Meny > Meddelande > Skriv meddelande. 

2. Skriv det meddelande du vill skicka. Tryck på knapparna för att få fram bokstäver. 

Exempelvis tryck på 2 en gång för a, två gånger för b, och tre gånger för c. 

3. När du skrivit klart, tryck på Alternativ > Skicka till och välj Ange mottagare för 

att fylla i din kontakts telefonnummer. Du kan även välja Lägg till från telefonbok 

för att välja en mottagare bland dina kontakter. Om du vill lägga till flera mottagare, 

scrolla ner till Ange mottagare eller Lägg till från telefonboken. 

4. När du valt mottagare, tryck på Hemknappen för att skicka. 

Alternativt, hitta mottagare via telefonboken, tryck på Alternativ > Skicka meddelande.  

Skapa och skicka ett multimediameddelande 

Multimediameddelanden kan innehålla bilder, film, ljud eller digitala visitkort med dina eller 

en kontakts uppgifter. 

1. När du skriver ett SMS tryck på Alternativ > Byt till MMS. 

2. Skriv in kontaktinformation. Tryck på knapparna för att få fram bokstäver. Exempelvis 

tryck på 2 en gång för a, två gånger för b, och tre gånger för c. 

3. Välj mottagare från telefonboken. 

Öppna och visa ett multimediameddelande 

När ett meddelande tagits emot, tryck på Meny > Meddelande > Inkorg på startskärmen 

och välj det meddelande du vill läsa. 

Svara på ett meddelande 

1. När du läser ett meddelande, tryck på Alternativ > Svara. 

2. Skriv in kontaktinformation. Tryck på knapparna för att få fram bokstäver. Exempelvis 

tryck på 2 en gång för a, två gånger för b, och tre gånger för c. 

3. När du skrivit klart, tryck på Hemknappen för att skicka meddelandet. 

Anpassa meddelandeinställningar 

1. Från startskärmen tryck på Meny > Meddelande > Meddelandeinställningar. 

2. I detta skärmläge kan du ändra inställningarna för text, multimedia och 

servicemeddelanden. 
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E-post  

Meny > Meddelande > E-post  

Din mobiltelefon stödjer POP3, IMAP som används av de flesta e-postleverantörer. 

Skapa ett e-postkonto 

När du använder e-postprogrammet för första gången måste du konfigurera ditt e-postkonto. 

Du måste veta vilken e-postadress du vill använda (emailuser@gmail.com) och känna till 

lösenordet som är kopplat till kontot. 

1. Meny > Meddelande > E-post.  

2. Välj en tjänst och följ instruktionerna. 

Visa ett e-postmeddelande 

1. Meny > Meddelande > E-post >Inkorg 

2. Tryck på Alternativ >Hämta e-post 

3. Välj det e-postmeddelande du vill läsa. 

Skapa och skicka ett e-postmeddelande 

1. Meny > Meddelande > E-post > Alternativ> Skriv E-postmeddelande. 

2. För att lägga till e-postadress välj Till > Redigera> Lägg till mottagare eller Lägg till 

från telefonbok. När mottagaren är funnen, tryck på Tillbaka för att återgå till utkastet. 

3. Lägg till ämne (Valfritt). 

4. Du måste använda knapparna för att få fram bokstäver. Exempelvis tryck på 2 en 

gång för a, två gånger för b, och tre gånger för c. 

5. När ditt meddelande är klart, tryck på Alternativ> Skicka. 

Svara på ett e-postmeddelande 

1. När du läser ett mejl, tryck på Alternativ > Svara. 

2. Skriv det meddelande du vill skicka. 

3. Tryck på Alternativ > Skicka. 

Ta bort ett e-postkonto 

1. Alternativ > E-postkonton. 

2. Välj det konto du vill ta bort och tryck på Alternativ > Radera > Ja.  

3. Ett meddelande om att kontot raderats visas. 

Ändra e-postkontots inställningar 

Du kan ändra ett antal inställningar för ett konto, inklusive hur ofta du kontrollerar e-posten, 

hur du meddelas om ett nytt e-postmeddelande och information om servrarna som kontot 

använder för att sända och ta emot e-postmeddelanden. 

mailto:emailuser@gmail.com
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Obs: Inställningarna för ditt kontos inkommande och utgående meddelanden beror på typen 

av e-posttjänst som ditt konto har: POP3, IMAP eller Exchange. Du kan ange nödvändig 

information manuellt, även om du i vanliga fall måste kontakta din e-posttjänsleverantör för 

att fastställa rätt inställningar för kontot. 

Uppkoppling 

GPRS/3G 

Din mobiltelefon är konfigurerad att automatiskt att använda din leverantörs trådlösa 

GPRS/3G nät (om tillgängligt) när du startar telefonen första gången. 

Kontrollera nätverksuppkoppling 

Din mobiltelefon läser automatiskt av SIM-kortets åtkomstpunkt. Ändra därför inte 

åtkomstpunktsparametrarna, eftersom det kan leda till att du inte kommer åt nätverket. 

Webbläsare 
Din mobiltelefon har en webbläsare för att komma åt internet. Den kan vara av två typer, 

standard eller Obigo-webbläsare. För surfing se lista nedan. 

Opera webbläsare 

Öppna en hemsida 

1. Tryck på Meny > webbläsare. 

Meddelande visas “Användning av data kan ge tillkommande avgifter.” Välj Ja för att 

fortsätta eller Nej för att avbryta. 

Avgifter bestäms av din internetleverantör. 

2. För att öppna en hemsida tryck på Redigera, skriv in hemsideadressen i URL fältet 

och tryck på OK. 

Matchande hemsideadresser visas när du börjar skriva in en adress. Om du ser en 

adress du vill gå till välj och du kommer direkt till sidan. 

Ställ in en startsida 

1. Välj Meny i webbläsaren. 

2. Välj Inställningar > Avancerat > Hemsida i rullistan. 

3. Ange den domän du vill ha som startsida. 

4. Tryck på Klar > Spara.  

Hantera bokmärken 

Du kan spara så många bokmärken du vill på din telefon. 
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Lägga till ett bokmärke 

1. Välj Meny i webbläsaren. 

2. Välj Bokmärken > Lägg till i rullistan. 

3. Lägg till ett namn för bokmärket. 

4. Skriv in adressen och tryck på Lägg till. 

Öppna ett bokmärke 

1. Välj Meny i webbläsaren. 

2. Välj Bokmärken i rullistan. 

3. Hitta bokmärket och välj Öppna 

Anpassa webbläsarinställningar 

1. Välj Meny i webbläsaren. 

2. Välj Inställningar i rullistan. 

3. Härifrån kan flera ändringar göras, såsom zoom-inställningar. 

4. Fler alternativ finns under Avancerat.  

Hantera hemsidor 

Använd piltangenterna för att flytta pekaren och för att navigera på en hemsida. Ställ 

pekaren på det område du vill zooma in på eller på den länk du vill klicka på och tryck på 

Hemknappen. Använd knapparna för att skriva in en hemsideadress eller göra en sökning. 

Meny-knappen ger dig tillgång till adressfältet, bokmärken inställningar och andra 

navigeringsverktyg. 

Obigo-webbläsare 

Internetuppkoppling 

Din mobiltelefon har en webbläsare för att komma åt internet. 

Obs: För att använda webbläsaren måste du ha internetuppkoppling. Avgifter bestäms av 

din internetleverantör. 

1. Tryck på Meny > Internettjänst 

Från menyn har du flera alternativ, komma åt internet via sparade bokmärken, skriva in en 

hemsideadress, spara bokmärken och hemsidor för att komma åt dem när du inte är 

uppkopplad mot nätet. 
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Startsida 

1. Tryck på Inställningar > Nätverk> Hemsida 

Startsidan har en Standard- och en Användardefinierad inställning, som kan ställas in som 

du önskar. 

2. Under Nätverk, välj Inställningar > Startsida> Användardefinierad > (Skriv in 

adress) > Alternativ > Klar 

Hantera hemsidor 

Använd piltangenterna för att flytta pekaren och för att navigera på en hemsida. Ställ 

pekaren på det område du vill välja eller klicka på, och tryck på Hemknappen. Använd 

knapparna för att skriva in en hemsideadress eller göra en sökning. I menyn har du en rad 

verktyg för navigering och du kan spara hemsidor för framtida bruk. 

Hantera bokmärken 

Du kan spara bokmärken på din mobiltelefon. 

Lägga till ett bokmärke 

1. Medan du är i Internettjänst, välj Bokmärken > Alternativ> Lägg till.> 

2. Välj namn för hemsidan > Alternativ > Klar 

3. Skriv in hemsideadressen > Alternativ > Klar 

4. Tryck på Klar > välj “Ja” för att “spara bokmärke”  

Sök eller skriv in URL 

Sök webbinnehåll genom att skriva in en URL eller sökord. 

Senaste hemsidan 

Gå tillbakatill senast besökta URL 

Webbhistorik 

För att se URL historik 

Sparade sidor 

Hemsidor som sparats för att ses offline 

Spara för att se hemsida offline 

1. Visa önskad URL 

2. Välj Alternativ när hemsidan laddats ned 

3. Välj Avancerade inställningar 

4. Välj spara offline 

5. Välj namn på hemsidan 

6. Välj > Alternativ > Klar välj “Ja” för att “spara  
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Inställningar 

Från Inställningar kan flera val göras, definiera preferenser, webbläsarinställningar, genom 

att återställa webbläsarinställningar återgår de till grundinställningar. 

Bluetooth 

Din mobil har Bluetooth, vilken ger dig möjlighet att koppla upp dig trådlöst mot andra 

enheter som använder Bluetooth, för att dela filer, använda handsfree headset eller föra 

över bilder till din telefon eller dator.. 

Om du använder Bluetooth, kom ihåg att du ska hålla dig inom 10 meter (33 feet) från andra 

Bluetooth enheter. Uppmärksamma att hinder så som väggar eller andra elektroniska 

utrustningar kan störa Bluetooth uppkopplingen. 

Sätta på Bluetooth  

1. Tryck på Meny > Inställningar> Uppkoppling> Bluetooth. 

2. Tryck på Välj för att starta Bluetooth.. 

Bluetooth-ikonen visas överst på skärmen. 

3. Tryck på Välj för att starta och göra din telefon synlig för andra Bluetooth-enheter. 

Bluetooth-alternativen låter dig söka efter andra Bluetooth enheter, välja namn på din 

Bluetooth och använda avancerade funktioner.  

Koppla och ansluta en Bluetooth-enhet 

Du kan göra följande med din mobils Bluetooth-funktion: 

 Hands Free Profile (HFP): gör att du kan använda en handsfree Bluetooth-enhet. 

 Headset Profile (HSP): gör att du kan använda ett Bluetooth-headset. 

 Object Push Profile (OPP): gör att du kan överföra filer genom Bluetooth. 

 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): gör att du kan använda ett stereo 

Bluetooth-headset. 

 A/V Remote Control Profile (AVRCP): gör att du kan fjärrkontrollera vad som spelas 

genom Bluetooth-headset. 

Innan du använder Bluetooth måste du koppla din mobiltelefon till en annan Bluetooth-enhet 

på följande sätt: 

1. Se till att Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon är aktiverad. 

2. Tryck på Meny > Inställningar > Uppkoppling > Sök ljudenhet. Din mobiltelefon 

söker efter Bluetooth-enheter inom området 

3. Välj enheten som du vill koppla ihop med din mobiltelefon. 

4. Ange lösenordet för kopplingen för att avsluta anslutningen. 

Obs: När parkopplingen en gång är klar behöver du inte skriva in lösenord för att koppla 

upp dig igen. 

Sända filer via Bluetooth 

Med Bluetooth kan du dela bilder, video- eller musikfiler med din familj och vänner. Sända 

filer via Bluetooth 
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1. Tryck på Meny > Filhanterare > Alternativ > Öppna. 

2. Välj en mapp (t.ex. Foton), tryck på Alternativ > Öppna. 

3. Välj ett foto att skicka och tryck på Alternativ> Skicka> Via Bluetooth. 

4. Välj en parkopplad enhet. 

Koppla från eller ta bort länk till en Bluetooth-enhet 

1. Tryck på Meny > Inställningar > Uppkoppling > Bluetooth > Min enhet 

2. Scrolla för att aktivera uppkoppling 

3. Välj Alternativ > Koppla ifrån. 

Multimedia 
Utöver att vara en kommunikationsenhet och assistent kan din mobiltelefon förse dig med 

en mängd alternativ för underhållning. Du kan ta foton, skapa video- och ljudklipp och ladda 

ner och lyssna på musik. 

Fotografera och spela in videor 

Kameran är en kombination av kamera och videokamera som du kan använda för att ta och 

dela bilder och filmklipp. 

Fotografera 

1. Tryck på Meny > Kamera. 

2. Komponera ditt foto på kamerafunktionens skärm. 

3. Tryck på Hemknappen för att ta ditt foto. 

4. Tryck på Höger tillbaka-pil för att stänga kameran. 

5. Avsluta/Strömknappen avslutar kamerafunktionen. 

Visa dina foton 

1. Tryck på Meny > Multimedia > Bilder. 

Dina foton visas som miniatyrer. 

2. Välj ett foto och tryck på Alternativ för att välja olika kommandon, däribland visa, 

skicka och radera foton. 

Spela in en video 

1. Tryck på Meny > Kamera. 

2. Håll in riktningsknappen för att byta till videoinspelning.  

3. Gör inställningar på skärmen för din film. 

4. Tryck på Hemknappen för att påbörja inspelningen. 

5. Tryck på stopp-knappen för att avsluta inspelningen. 

6. Filmen sparas automatiskt bland dina mediafiler. 
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Visa dina videor 

1. För att se dina filmer direkt efter inspelning, välj menyknappen på skärmens 

vänstra sida.  

2. Scrolla ner för att välja spela. 

3. Alternativt, gå till Meny > Filhanterare > Video. 

Njuta av musik 

Du kan överföra musikfiler från din PC till ditt microSD-kort så att du kan lyssna på musik 

på din mobiltelefon. 

Kopiera musik till microSD-kortet 

1. Sätt i ditt micro SD-kort 

2. Anslut telefonen till din dator med en USB-kabel. 

3. Navigera till USB-enheten och öppna den på din dator. 

4. Skapa en mapp i rotkatalogen på microSD-kortet (t.ex., musik). 

5. Kopiera musiken från din dator till mappen som du skapat. 

6. Efter att musiken kopierats, mata ut drivenheten på det sätt som datorns 

operativsystem kräver för en säker borttagning av mobiltelefonen. 

7. Koppla bort mobiltelefonen från datorn. 

Spela musik 

1. Gå till Meny > Multimedia > Mediaspelare > Min spellista. 

2. Välj den låt du vill spela och tryck på Hemknappen. 

Tips: När du lyssnar på musik, tryck på Tillbaka för att använda ett annat program. 

Din musik fortsätter att spela. För att återgå till musikkontrollerna,  

Lägga till musik till en spellista 

1. Gå till Meny > Multimedia > Mediaspelare > Min spellista. 

2. Tryck på Alternativ, välj Ny. 

3. Ange önskat namn för den nya spellistan, tryck på Alternativ > Klar. 

4. Tryck på Lägg till, välj din lagringsenhet och följ katalogens sökväg för att hitta dina 

ljudfiler. 

5. Tryck OK för att lägga till musik i spellistan. 

 

Lyssna på FM-radio 

Med FM-radion kan du lyssna på FM-radiostationer på din mobiltelefon. Då FM-radion 

använder det medföljande sladdanslutna stereohörlurarna som antenn, anslut hörlurarna 

först till ljuduttaget på telefonen innan du öppnar applikationen. 
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Spela FM-radio 

1. Se till att hörlurarna är anslutna till ljuduttaget. 

2. Tryck Meny > Multimedia > FM-radio. 

3. FM-radion avsöker automatiskt tillgängliga FM-kanaler, sparar dem som förinställda 

och spelar den första FM-kanalen som hittas. 

4. För att kontrollera volymen, tryck på knapparna Volym upp och Volym ned på sidan 

av telefonen. 

5. För att ställa in radion, tryck på bläddringsknapparna Vänster och Höger. 

6. För att slå på och av radion, tryck på bläddringsknapparna Upp och Ned. 

Spela in FM-radio 

1. För att spela in radion, tryck Alternativ > Spela in. 

Radion börjar inspelningen. 

2. Tryck på Paus, Fortsätt, eller Stopp. 

3. När inspelningen stoppas uppmanas du att spara genom att trycka på 

Väljarknappen i mitten. 

4. Inspelade sessioner finns under Meny > Multimedia > Ljudinspelning. 

Fun & Games 
Alternativ: 

 Java 

 Google kartor 

 Java-inställningar 

Använda kartor 
Med kartor kan du hitta din aktuella plats, visa trafikinformation i realtid (beroende på 

tillgänglighet i ditt lokalområde), samt få detaljerad vägbeskrivning till olika destinationer 

på en satellit-, trafik-, eller annan typ av karta. 

Aktivera plats 
Innan du öppnar kartorna för att hitta din plats eller söka efter platser av intresse måste du 

aktivera mottagaren för "platskälla".  

Gå till Meny > Inställningar > GPS inställningar > Slå på mottagaren > Ja för bekräftelse. 

Öppna kartor 
Kartor måste laddas ner från webbläsaren innan du kan komma åt programmet. 

1. Gå till Fun & Games > Google kartor. 

2. Du kommer att omdirigeras till webbläsaren och uppmanas att ladda ner programmet. 

3. Bekräfta med Ja. 

4. Efter att kartor har hämtats hem, kan de fås på Fun & Games. 
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Söka efter intressepunkter 

1. Medan en karta visas trycker du på Meny >  Sök  ka r ta . 

2. Ange den plats du söker, tryck sedan på Hemknappen och bekräfta ditt val.  

Obs:  Du kan även välja ett alternativ ifrån listan med förslag. 

3. Dina sökresultat kommer att visas. Tryck på Hemknappen vill visa information om 

dina resultat. 

Erhålla vägbeskrivningar 

1. Medan en karta visas utan att en destination valts, tryck på Meny > Hämta 

vägbeskrivningar. 

2. Ange startpunkten i den första textrutan och ange sedan din destination i den andra 

textrutan.  

3. Tryck på fliken vägbeskrivningar för bil, kollektivtrafik eller till fots. 

4. Välj Visa vägbeskrivningar. 

5. En lista visas med instruktioner för hur du når din destination. 

Obs: Om du vill visa ett mål på kartan, markera det önskade målet och välj den med 

Hemknappen. 

6. När du är färdig med visningen eller följer vägbeskrivningar, tryck på Tillbaka för att 

återgå till kartan. 

7. Rensa karta för att återställa kartan. 
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Använda andra program 

Använda kalendern 

Använd kalendern för att skapa och hantera händelser, möten och avtalade tider. 

Skapa en kalenderhändelse 

1. Tryck på Meny > Organizer > Kalender. 

2. Använd bläddringsknapparna för att välja ett datum. 

3. Tryck på Alternativ > Lägg till händelse. 

4. Ange händelseuppgifter, såsom typ av händelse (t.ex. en påminnelse eller ett möte), 

start- och sluttider, ämne, frekvens, plats, och alla uppgifter. 

5. Tryck på OK och sedan Ja för att bekräfta. 

Inställning av alarm 

Du kan ställa in en ny väckarklocka eller ändra ett befintligt larm. 

1. Tryck på Meny > Organizer > Alarm. 

2. Använd bläddringsknapparna för att välja en tid och tryck på Redigera. 

3. Använd vänster/höger bläddringsknapp för att ställa in alarmet till på. 

4. Ange alarmtiden i 4-siffrigt format. För att växla mellan AM och PM, tryck på knappen 

Välj medan tiden är visas. 

5. Använd bläddringsknapparna för att ställa in alarminformation, såsom frekvens, 

alarmton, repetitionsväckning i minuter och typ av alarm. 

6. Tryck på Klar och sedan Ja för att spara. Tiden visas i listan över alarmtider. 

En alarmikon visas längst upp på skärmen. 

Användning av kalkylator 

Använd kalkylatorn för att lösa enkla aritmetiska problem eller använd dess avancerade 

operatörer för att lösa mer komplexa ekvationer. 

1. Tryck på Meny > Organizer > Kalkylator. 

2. Använd bläddringsknapparna för att lägga till, subtrahera, multiplicera eller dividera. 

Till exempel: 

 Använd knappsatsen för att ange “100”. 

 Bläddra för att välja symbolen för multiplikation (X). 

 Ange “5”. 

 Tryck på OK. 

Svaret “= 500” visas. 
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Använda filhanteraren 

Med filhanteraren kan du ordna, redigera och radera filer och mappar. 

Skapa en mapp 

1. Tryck på Meny > Filhanterare. 

Telefonen visar det totala utrymmet och det lediga utrymmet. 

2. Tryck på Alternativ > Öppna. 

Telefonen visar en lista med mappar, såsom Min musik och Foton. 

3. Tryck på Alternativ > Ny mapp. 

4. Använd knappsatsen för att ange namnet på den nya mappen och tryck på Välj. 

Den nya mappen visas i mapplistan. 

Flytta eller kopiera filer 

1. Tryck på Meny > Filhanterare. 

2. Tryck på Alternativ > Öppna. 

3. Från mapplistan öppnar du mappen källa som innehåller en fil som du vill kopiera. 

4. Tryck på Alternativ > Kopiera > Välj.  

“Kopiera till” visas överst på skärmen. 

5. Tryck på Alternativ > Öppna > [målmapp] >Välj. 

Filen kopieras till målmappen. 

6. Öppna målmappen för att säkerställa att filen kopieras. 

Radering av filer 

1. Tryck på Meny > Filhanterare. 

2. Tryck på Alternativ > Öppna. 

Telefonen visar en lista med mappar, såsom Min musik och Foton. 

3. Öppna mappen med källan som innehåller filen du vill radera. 

4. Tryck Alternativ > Radera. 

5. Tryck på Ja för att bekräfta. 

Filen raderas från mappen. 
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Hantera din mobiltelefon 
Använd Menyn > Inställningar för att konfigurera telefonen. Inställningarna inkluderar 

alternativ för telefon, GPS, säkerhet, uppkopplingsmöjlighet, ljudeffekter, och återställning av 

fabriksinställningarna. 

Ställa in datum och tid 

När du först startar telefonen tillfrågas du om du vill att tid och datum ska uppdateras 

automatiskt med tiden som tillhandahålls av nätverket. 

Obs: När tiden som ges av nätverket används automatiskt kan du inte ställa in datum, tid och 

tidszon. 

1. Tryck på Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Tid och datum > Ställ in 

tid/datum. 

2. Ange tid i TT: MM (timme: minuter) format. Tryck Välj för att växla mellan AM och PM. 

3. Ange datumet i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ (dag/månad/år). 

4. Använd bläddringsknapparna för att växla mellan sommartid och vintertid. 

5. Tryck på OK. 

Med menyn Tid och datum kan du också ange din hemort, ändra tid och datumformat, och 

uppdatera din tidszon. 

Om du vill att telefonen ska automatiskt uppdatera tiden trycker du på Telefoninställningar > 

Automatisk uppdatering av tid och använd bläddringsknapparna för att växla av och på. 

Ställa in bildskärmen 

Justering av skärmens ljusstyrka och Visa tid 

1. Tryck på Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Övriga inställningar > LCD-

bakgrundsbelysning. 

2. Använd bläddringsknapparna för att justera ljusstyrkan till ljusare eller mörkare. 

3. Använd bläddringsknapparna för att justera tiden i sekunder innan skärmen stängs av 

när den är inaktiv. 

4. Tryck på OK. 

Ställa in telefonens ringsignal 

För att justera telefonens volym och ringsignal, tryck på Meny > Användarprofiler. 

Eller, tryck på knappen Välj från huvudskärmen. 

Menyn med användarprofiler kan du justera eller anpassa allmänna telefoninställningar, skapa 

och aktivera din egen stil av inställningar och justera volymen för tyst, möte, eller utomhusbruk. 
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Starta tystläget 

1. På huvudskärmen, tryck Välj. 

2. Under Användarprofiler, tryck på Tyst > Alternativ > Aktivera.  

Telefonen förblir i tyst läge tills du väljer och aktivera en annan inställning. 

Anpassning av typer av ringtoner och ljudvolym 

Under Användarprofiler, kan du anpassa inställningar som alarmtypen (ring/vibrera), typ av 

ringningar, inkommande ringsignal vid samtal, ringsignalens ljudvolym, ljudvolym för meddelanden, 

knappljudets volym och på och av toner. När du bläddra ner genom inställningarna, använd 

vänster/höger bläddringsknapparna för att öka/minska ljudvolymen för varje inställning. 

Exempelvis under Användarprofiler > Allmänt > Alternativ > Anpassa, välj Ljudvolym för 

ringsignal och tryck på vänster/höger bläddringsknappar för att minska/öka ljudvolymen. 

Tryck på Alternativ till Ändra eller Spara. 

Ställa in telefontjänster 

1. Tryck på Meny > Tjänster. 

Konfigurering av standardnätverk 

1. Markera Nätverksinställningar på skärrmen för Inställningar. 

2. Här kan du ändra ditt Val av nätverk och Val av tjänst, visa Nätverksinformation, och 

ändra inställningarna för GPRS-anslutning. 

Obs: Kontrollera tjänstens tillgänglighet och planera dataanslutningarnas hastighet med din 

nätverkstjänsts leverantör. 

Hur du frigör minnet i mobiltelefonen 

 Flytta filer och e-postbilagor till microSD-kortet. 

 Rensa alla tillfälliga Internet-filer och all historik i webbläsaren. 

 Avinstallera hämtade program som du inte längre använder (d.v.s. Google kartor). 

 Återställ din mobiltelefon. 

Återställa din mobiltelefon 

Återställa fabriksdata 

Om du återställer din telefon till fabrikskonfigurerade inställningar, kommer alla dina 

personuppgifter från intern telefonlagring, inklusive information om ditt Google-konto, andra 

konton, ditt system- och programinställningar samt hämtade program att tas bort. Återställning 

av telefonen raderar inte några systemets uppdateringar som du hämtat eller några filer på ditt 

microSD-kort, som musik eller fotografier. 

1. Tryck på Meny > Inställningar > Återställ fabriksinställningar. 

2. Du kommer uppmanas att "Mata in telefonens lösenord". Det fabriksinställda lösenordet 

är 1122. Om du har ändrat standardlösenordet, ange ditt valda lösenord. 

3. Tryck på OK. Ett meddelande visas, “Återställ inställningarna och starta om telefonen?” 

Tryck Ja för att fortsätta eller Nej för att avbryta. 
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Specifikationer  
 

Artikel Specifikationer* 

Operativsystem Märke 

Processor MTK 6276W 

Minne 
128 MB/64 MB 

Micro SD-kort stöd upp till 32 G 

Nätverk 
2G GSM/GPRS/EDGE 

3G WCDMA (Max datahastighet: 384 kbps) 

Band *** 

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz 

EU-version: 

WCDMA Dual-Band 900/2100MHz (Europa/Afrika) 

US-version: 

WCDMA Tri-Band 850/AWS (1700/2100)/1900 (USA, 

Kanada, Latinamerika) 

Kontrollera med din återförsäljare för att kontrollera vilken 

version du har köpt. 

Bildskärm 2.2” QVGA 240 X 320 TFT 

Kamera 
3 MP 

Videospelare och inspelning 

Uppkopplingsmöjl

ighet 

Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP 

3,5mm hörlursuttag 

Micro USB2.0 

Batteri 

1150mAh (avtagbar) 

Taltid upp till 10 timmar 

Standby upp till 23 dagar 

Övrigt Bluetooth, GPS 
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* Design och specifikationer kan ändras utan föregående underrättelse. 

Extra 
FM-radio 

Hög handsfree-högtalartelefon 

Dimensioner 123 x 56 x 17,5mm 

Vikt 136 g 

MIL SPEC 810G 

och IP67 

Certifierad 

Slagtålig upp till 1,8M 

Vattentät upp till 1m i 30 minuter (batteriluckan måste 

monteras in korrekt och alla portar måste tätas ordentligt) 

Operativ mellan -25°C (-13 F) till 55°C (131 F) 

Tål damm 
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Bilaga 

Varningar och försiktighetsåtgärder 

Det här avsnittet innehåller viktig information angående användarinstruktionerna för din mobil. 

Det innehåller även information om hur du använder mobilen på ett säkert sätt. Läs noggrant 

igenom den här informationen innan du använder mobilen. 

Vattentätt fodral 

Skydd för USB- och hörlursanslutningen måste sättas på plats och bakskyddet ska sättas på 

plats riktigt och fästas för att säkerställa att mobilen uppfyller den här skyddsnivån. 

Elektronisk enhet 

Stäng av din mobil om du befinner dig på en plats där det är förbjudet att använda den. Använd 

inte mobilen när användning kan orsaka fara eller störa elektroniska enheter. 

Medicintekniska produkter 

Följ regler och föreskrifter som anges av sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Använd inte mobilen 

när detta är förbjudet. 

Pacemakerillverkare rekommenderar att ett minimalt avstånd på 15 cm hålls mellan en mobil 

och en pacemaker för att förhindra en möjlig störning med pacemakern. Om du använder en 

pacemaker, använd mobilen på motsatt sida från pacemakern och bär inte mobilen i din 

framficka. 

 

Explosionsfarliga omgivningar 

Stäng av mobilen i explosionsfarliga omgivningar och följ samtliga skyltar och instruktioner. 

Områden som kan ha explosionsfarliga omgivningar omfattar områden där du i normala fall 

rekommenderas att stänga av din bilmotor. En utlösning av gnistor i sådana områden kan 

orsaka explosion eller brand vilket leder till kroppsskador eller döden. Sätt inte på din mobil 

på tankningsplatser såsom bensinstationer. Följ restriktioner angående användning av 

radioutrustning i bränsleupplag, förvarings- och distributionsområden och kemiska fabriker. 

Utöver det ska du följa restriktioner i områden där sprängningar pågår. Innan du använder 

mobilen, ha koll på områden som har explosionsfarliga omgivningar som ofta, men inte alltid, 

är tydligt utmarkerade. Sådana platser omfattar områden under däck på båtar, transport av 

kemikalier eller lageranläggningar och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar 

som korn, damm eller metallstoft. Fråga biltillverkare som använder LPG (som propan eller 

butan) om den här mobilen säkert kan användas i närheten av sådana bilar. 

Trafiksäkerhet 

Följ lokala lagar och föreskrifter när du använder mobilen. Utöver det, om du använder mobilen 

när du kör bil, följ de här riktlinjerna: 

Koncentrera dig på körningen. Ditt första ansvar är att köra säkert. 

Tala inte i mobilen när du kör. Använd handsfree-tillbehör. 
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När du måste ringa eller svara på ett samtal, parkera bilen på sidan av vägen innan du 

använder mobilen. 

RF-signaler kan påverka motorfordons elektroniska system. Kontakta fordonstillverkaren för 

ytterligare information. 

I ett motorfordon, placera inte mobilen över krockkudden eller i krockkuddens 

utvecklingsområde. 

I annat fall kan mobilen skada dig på grund av den starka kraft som skapas när krockkudden 

blåses upp. 

Använd inte mobilen när du flyger i ett flygplan. Stäng av mobilen innan du stiger på flygplanet. 

Användning av trådlösa enheter i ett flygplan kan orsaka fara för flygplanets funktion och störa 

det trådlösa telefonnätet. Det kan även anses som olagligt. 

Driftsmiljö 

Använd inte eller ladda mobilen på dammiga, fuktiga eller smutsiga platser eller platser med 

magnetiska fält. 

Det kan leda till ett funktionsfel på kretsen. 

Enheten överensstämmer med RF-specifikationerna när den används nära ditt öra eller på 

1,5 cm avstånd från din kropp. Se till att mobilens tillbehör, som fodral och hölster, inte består av 

delar i metall. Håll mobilen 1,5 cm från din kropp för att uppfylla kraven som tidigare nämnts. 

Under storm med åska ska du inte använda mobilen när den laddas för att förhindra fara på 

grund av blixtnedslag. 

Vidrör inte antennen under ett samtal. Om du vidrör antennen kan det påverka kvaliteten på 

samtalet och leda till högre effektförbrukning. Detta leder till att samtalstiden och standby-tiden 

minskas. 

Under tiden som mobilen används ska lokala lagar och föreskrifter iakttas och respektera andra 

personers privatliv och juridiska rättigheter. 

Se till att omgivningstemperatur mellan 0°C och 40°C hålls under tiden som mobilen laddas. Se 

till att omgivningstemperatur mellan –10°C och 55°C hålls vid användning av den batteridrivna 

mobilen. 

Barnsäkerhet 

Följ samtliga försiktighetsåtgärder gällande barnens säkerhet. Att låta barn leka med din mobil 

eller dess tillbehör, med delar som kanske kan tas loss, kan vara farligt eftersom det kan leda till 

fara för kvävning. Se till att små barn inte kan komma åt mobilen och tillbehören. 

Tillbehör 

Välj endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av mobiltillverkaren för användning 

med den här modellen. Användning av en annan typ av batteri, laddare eller tillbehör kan leda 

till att mobilens garanti upphör att gälla, kan strida mot lokala regler eller lagar och kan vara 

farligt. Kontakta din återförsäljare för information om tillgängligheten av godkända batterier, 

laddare och tillbehör i ditt område. 

Batteri och laddare 

Koppla från laddaren från eluttaget och mobilen när den inte används. 
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Batteriet kan laddas eller laddas ur hundratals gånger innan det till slut slits ut. När standby-

tiden och samtalstiden blir kortare än den normala tiden ska batteriet bytas ut. 

Använd växelströmsförsörjningen som anges i laddarens specifikationer. En felaktig 

kraftförsörjningsspänning kan orsaka brand eller funktionsfel på laddaren. 

Anslut inte batteriets två poler med ledare, som metallmaterial, nycklar eller smycken. Annars 

kan batteriet i detta fall kortslutas och orsaka skador eller brännsår på kroppen. 

Om batteriets elektrolyt rinner ut, se till att elektrolyten inte kommer i kontakt med din hud eller 

dina ögon. När elektrolyten kommer i kontakt med din hud eller stänker i ögonen, tvätta ögonen 

omedelbart med rent vatten och kontakta en läkare. 

Om batteriet deformeras, ändrar färg eller onormalt värms upp under en laddning eller förvaring 

av batteriet, ta omedelbart bort det och använd det inte längre. Detta kan i annat fall leda till 

batteriläcka, överhettning, explosion eller brand. 

Om elkabeln är skadad (t.ex. tråden är oskyddad eller trasig) eller om kontakten sitter lös ska du 

omedelbart sluta att använda kabeln. Det kan i annat fall leda till en elchock, en kortslutning av 

laddaren eller brand. 

Släng inte batterier i eld eftersom de kan explodera. Batterier kan även explodera om de 

skadas. 

Ändra inte på eller fabricera om batteriet, försök inte att föra in främmande föremål, lägga det i 

eller utsätta det för vatten eller andra vätskor, utsätta det för eld, explosion eller andra faror. 

Undvik att tappa mobilen eller batteriet. Om mobilen eller batteriet tappas, speciellt på hårda 

ytor, och du tror att en skada uppstått, överlämna den till ett servicecenter för kontroll. Felaktig 

användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. 

Kassera omedelbart gamla batterier i enlighet med lokala föreskrifter. 

Mobilen ska endast anslutas till produkter som bär logon USB-IF eller har genomgått USB-IF 

överensstämmelseprogram. 

VARNING - RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS MED ETT AV FEL TYP. 

KASSERA GAMLA BATTERIER I ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA. 

 

Rengöring och underhåll 

Batteriet och laddaren är inte vattentäta. Håll dem torra. Skydda mobilen, batteriet och laddaren 

mot vatten eller ånga. Vidrör inte laddaren med våta händer. Det kan i annat fall leda till en 

kortslutning, ett funktionsfel av mobilen och en elchock för användaren. 

Placera inte mobilen, batteriet och laddaren på platser där de kan skadas på grund av kollision. 

Annars kan detta fall leda till batteriläcka, funktionsfel, överhettning, brand eller explosion. 

Placera inte magnetiska lagringsmedier som magnetiska kort och disketter nära mobilen. 

Strålning från mobilen kan radera informationen som lagras på dem. 

Lämna inte mobilen, batteriet och laddaren på en plats med en extremt hög eller låg temperatur. 

Annars kan de sluta fungera som de ska och kan leda till brand eller explosion. När 

temperaturen är lägre än 0°C påverkas batteriets prestanda. 

Placera inte vassa metallföremål som nålar i närheten av hörluren. Hörluren kan dra till sig de 

här föremålen och skada dig när du använder mobilen. 
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Stäng av mobilen och koppla från laddaren innan du gör rent eller utför underhåll på den. 

Använd inte några kemiska rengöringsmedel, pulver eller andra kemiska agenser (som alkohol 

och bensen) för att göra rent mobilen och laddaren. Delar på mobilen kan i annat fall skadas 

eller så kan det leda till brand. Du kan göra rent mobilen och laddaren med en fuktig och mjuk 

antistatisk trasa. 

Montera inte ner mobilen eller dess tillbehör. I annat fall kan garantin för mobilen och tillbehören 

upphöra att gälla och tillverkaren är inte ansvarig för ersättning av några skador. 

Om mobilens skärm går sönder pga stötar med hårda föremål, försök inte att vidröra den eller ta 

bort trasiga delar. I det här fallet ska du omedelbart sluta att använda mobilen och kontakta ett 

auktoriserat servicecenter. 

Nödsamtal 

Du kan använda den här mobilen för att ringa nödsamtal i serviceområdet. Anslutningen kan 

emellertid inte garanteras i samtliga förhållanden. Du ska inte bara lita på mobilen för viktiga 

kommunikationer. 

 

FCC-deklaration 

Den här mobilen överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användning sker på följande två 

villkor: (1) Den här mobilen får inte skapa skadliga störningar och (2) den här mobilen måste 

acceptera störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka en oönskad funktion. 

Den här utrustningen har testats och ligger inom gränserna för en digital apparat i klass B i 

enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge ett tillräckligt 

skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder 

och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt 

instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock ingen 

garanti för att störningar inte uppstår för en viss installation. Om denna utrustning orsakar 

skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och 

slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom att utföra 

en eller flera av följande åtgärder: 

 Orientera om eller omplacera mottagarantennen. 

 Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 

 Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är 

ansluten till. 

 Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/TV-tekniker för hjälp. 

FCC-varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den intressent 

som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens behörighet att använda den 

här utrustningen. 

Den/de antenn(er) som används för den här sändaren får inte samlokaliseras eller fungera i 

samverkan med någon annan antenn eller sändare. 
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NCC 

電信管制射頻器材: 

第十二條： 

 

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大

功率或變更原設計之特性及功能。 

第十四條： 

 

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，

並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射

頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 

 

在5.25 ~ 5.35秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

電信終端設備: 

 

電磁波警語標示: 

1. 警語內容：「減少電磁波影響，請妥適使用」。 

標示方式：必須標示於設備本體適當位置及設備外包裝及使用說明書上。 

2. SAR標準值 2.0W/kg；送測產品實測值為0.951W/kg 
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電信終端設備 + 電信管制射頻器材: 

電磁波警語標示: 

1. 警語內容：「減少電磁波影響，請妥適使用」。 

標示方式：必須標示於設備本體適當位置及設備外包裝及使用說明書上。 

2. SAR標準值 2.0W/kg；送測產品實測值為0.951W/kg 

 

第十二條： 

 

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大

功率或變更原設計之特性及功能。 

第十四條： 

 

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，

並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射

頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 

 

在5.25 ~ 5.35秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

模組警語: 

1. 本模組於取得認證後將依規定於模組本體標示審驗合格標籤  

2. 系統廠商應於平台上標示「本產品內含射頻模組:  XXXyyyLPDzzzz-x (NCC ID) 」字樣  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

專業安裝警語(固定式點對點操作) 

此器材須經專業安裝並限用於固定式點對點操作。 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

定位追蹤產品 

具備定位追蹤功能，應於設備本體適當位置、外包裝及使用說明書上標示警語：「為維護隱私權

，請妥適使用」 
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Information om RF-exponering (SAR) 

Den här utrustningen uppfyller myndighetens krav ifråga om exponering för radiovågor. 

Den här utrustningen har konstruerats och tillverkats för att inte överstiga utsläppsgränsvärdena 

för exponering för radiofrekvensenergi (RF) som upprättats av Federal Communications 

Commission i USA. 

Exponeringsstandarden för trådlösa enheter använder sig av en måttenhet som kallas Särskild 

absorptionshastighet, eller SAR. SAR-gränsvärdet som fastställts av FCC är 1,6W/kg. *SAR-

tester utförs under normala användningslägen som godtagits av FCC med enheten som sänder 

med högsta godkända effekt på alla testade frekvensband. Även om SAR bestäms vid den högsta 

certifierade effekten, kan den verkliga nivån för SAR-enheten vid användande ligga långt under 

det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer 

för att endast använda den effekt som krävs för att nå nätet. Generellt gäller att ju närmare du 

befinner dig en trådlösa basstationens antenn, desto lägre blir den utgående effekten. 

Det högsta SAR- värdet för enhetsmodellen som rapporterats till FCC när den testades mot örat 

är 1, 13 W/kg och när den bärs på kroppen, som beskrivs i den här användarmanualen är den 

0.87 W/kg (Mätningar buren på kroppen skiljer sig åt mellan olika enhetsmodeller, beroende på 

tillgängliga tillbehör och FCC-kraven.) 

För användning när den bärs på kroppen har utrustningen testats och uppfyller FCC-riktlinjerna 

om RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte innehåller metall och placerad 

minst 1,5 cm från kroppen. Användning av andra tillbehör kanske inte garanterar 

överensstämmelse med FCC-riktlinjerna för RF-exponering. Om du inte använder ett 

kroppsburet tillbehör och inte håller enheten mot örat, placera handenheten minst 1,5 cm från 

kroppen när enheten är påslagen. 

De högsta rapporterade SAR-värdena under FCC-förordningen för telefonen visas i listan 

nedan: Huvud SAR: 1,13 W/kg 

Kropp SAR: 0,87 W/kg 

Medan det kan finnas skillnader mellan SAR-värden för olika enheter och i olika positioner 

uppfyller de dock alla krav fastställda av myndigheten. 

FCC har beviljat ett godkännande av utrustningen för den här enhetsmodellen med samtliga 
rapporterade SAR-nivåer som utvärderats i överensstämmelse med FCC RF riktlinjer för 
exponering. SAR-information om den här enhetsmodellen finns på fil hos FCC och kan hittas 
under avsnittet Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: ZL5B100 

För att minska exponeringsnivån för strålning, gör så här: (i) använd mobiltelefonen i 

förhållanden med bra täckning, 

(ii) använd en handsfree-sats, 

(iii) för gravida kvinnor, håll mobiltelefonen långt från magen, (iv) använd en mobiltelefon långt 

från genitala delar. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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Användarguiden för kompatibilitet av hörapparat för Cat 

telefon (HAC) 

Cat® B100 (US version) är en kompatibel hörapparat enligt FCC:s krav för hörapparatens 

kompatibilitet (HAC). B100 HAC klassificering: M3/ T3 

Kompatibilitetsreglerna för FCC hörapparat kräver att vissa telefoner testas och klassas enligt 

American National Standard Institute (ANSI) C63.19 kompatibilitetsstandard för hörapparat. 

ANSI-standarden för kompatibilitet av hörapparat innehåller två typer av klassificeringar: 

 M: Vid minskad störning av radiofrekvens för att möjliggöra akustisk koppling till 

hörapparater som inte är operativa i telespoleläge. 

 T: För induktiv koppling med hörapparater som verkar i telespoleläge. 

Dessa klassificeringar ges på en skala från ett till fyra, där fyra är den mest kompatibla. En 

telefon anses vara kompatibel med hörapparat enligt FCC kraven om den har fått 

klassificeringen M3 eller M4 för akustisk koppling och T3 eller T4 för induktiv koppling. 

Kompatibla hörapparaters klassificering är ingen garanti att en särskild hörapparat fungerar bra 

med ihop med en viss telefon. Vissa hörapparater kan fungera bra med telefoner som inte 

uppfyller FCC:s krav på kompatibel hörapparat. För att säkerställa att en viss hörapparat 

fungerar bra med en viss telefon, pröva dem tillsammans innan du köper. 

Förebygga hörselskador 

Varning redovisning av kraven i SS-EN 60950-1:A12. 

För att förhindra möjliga hörselskador ska du inte lyssna på hög volym under längre perioder. 

Användning av mobilen på hög volym kan skada hörseln. För att minska risk för 

hörselskada, sänk hörlurarnas volym till en säker och bekväm nivå. 

 

 

 

Obs: För Frankrike uppfyller hörtelefoner/hörlurar för den här utrustningen med kraven om 

ljudtrycksnivå som fastställs i standarden EN 50332-1: 2000 och/eller standarden SS-EN50332-

2: 2003 standard enligt den franska artikeln L.5232-1. 

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé 

pendant une longue durée. 

L’écoute d’un baladeur musical à forte puissance peut endommager l’oreille de l’utilisateur et 

entraîner des troubles auditifs (surdité temporaire ou definitive, bourdonnements d’oreille, 

acouphénes, hyperacousie). Il est donc vivement recommandé de ne pas utilizer le baladeur à 

plein volume ni plus d’une heure par jour à volume moyen. 

 

Bakgrundsljud, samt fortsatt exponering för höga ljudnivåer, kan få ljud att verka tystare än de 

egentligen är. Slå på ljudet och kontrollera volymen innan du sätter något i örat. 

För utrustning som testats i enlighet med SS-EN60950-1:2006, är det obligatoriskt att utföra 

ljudtester för SS-EN50332. 
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Utrustningen har testats för att uppfylla kravet om ljudtrycksnivån som fastställs av standarderna 

SS-EN 50332-1 och/eller SS-EN 50332-2. Permanent hörselskada kan inträffa om hörtelefoner 

eller hörlurar används på hög volym under en längre tid. 

Försäkran om överensstämmelse 

Uppfyller de väsentliga kraven i artikel 3 i direktivet 1999/5/EG om radioutrustning och 

teleterminalutrustning, om den används på avsett sätt och att följande standarder tillämpas: 

1. Hälsa (artikel 3.1(a) i direktivet om radioutrustning och 

teleterminalutrustning) 

Tillämpad(e) standard(er): 

 EN 50566: 2013 

 EN 50360: 2001 / A1: 2012 

 SS-EN 62209-1: 2006 / -2: 2010 

 EN 62479:2010 

2. Säkerhet (artikel 3.1(a) i direktivet om radioutrustning och 

teleterminalutrustning) 

Tillämpad(e) standard(er): 

 EN 60950-1:2006 / A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 EN 50332-1:2000 / -2: 2003 

3. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3.1 (b) i direktivet om 

radioutrustning och teleterminalutrustning) 

Tillämpad(e) standard(er): 

 EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51. 

4. Radiospektrumfrågor (artikel 3.2 i direktivet om radioutrustning och 

teleterminalutrustning) 

Tillämpad(e) standard(er): 

 EN 301 511 V9.0.2 

 EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1 

 EN 300 328 V1.7.1 

 EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1 
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CE-märke & NB identifieringsnummer 

CETECOM 

 

Lista på länder lista där enheten kommer att säljas 

Österrike AT Malta MT 

Belgien BE Nederländerna NL 

Cypern CY Polen PL 

Tjeckien CZ Portugal PT 

Danmark DK Slovakien SK 

Estland EE Slovenien SI 

Finland FI Spanien ES 

Frankrike FR Sverige SE 

Tyskland DE Storbritannien GB 

Grekland GR Island IS 

Ungern HU Lichtenstein LI 

Irland IE Norge NO 

Italien IT Schweiz CH 

Lettland LV Bulgarien BG 

Litauen LT Rumänien RO 

Luxemburg LU Turkiet TR 
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Överensstämmelse CE SAR 

Den här utrustningen uppfyller EU-kraven (1999/519/EG) om begränsning av allmänhetens 

exponering för elektromagnetiska fält med hjälp av hälsoskydd. 

Gränserna är en del av omfattande rekommendationer för skydd av allmänheten. De här 

rekommendationerna har utvecklats och kontrollerats av fristående vetenskapliga organisationer 

genom regelbundna och noggranna bedömningar av vetenskapliga studier. Måttenheten för 

Europarådets rekommenderade gränsvärde för bärbara utrustningar är den specifika “Specific 

Absorption Rate” (SAR) och SAR-gränsvärdet är 2,0 W/ kg som i genomsnitt uppgår till 10 gram 

vävnad. Den uppfyller kraven för International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

(ICNIRP). 

För användning när den bärs på kroppen har utrustningen testats och uppfyller ICNIRP-riktlinjer 

för exponering och den europeiska standarden SS-EN 62311 och SS-EN 62209-2, för 

användning av avsedda tillbehör. Användning av andra tillbehör som innehåller metall kan leda 

till att ICNIRP-riktlinjer för exponering inte uppfylls. 

SAR mäts med utrustningen på 1,5 cm avstånd från kroppen, då den sänder på högsta 

certifierade uteffektnivån i alla frekvensband på den bärbara utrustningen. 

Avståndet på 1,5 cm ska hållas mellan kroppen och enheten. 

De högsta rapporterade SAR-värdena under CE-direktiven för telefonen visas i listan nedan: 

Huvud SAR: 0,951 W/kg 

Kropp SAR: 0,562 W/kg 

Medan det kan finnas skillnader mellan SAR-värden för olika enheter och i olika positioner 

uppfyller de dock alla krav fastställda av myndigheten. 

Information om deponering och återvinning 

Den här symbolen på utrustningen (och alla inkluderade batterier) anger att de inte ska 

kasseras som normalt hushållsavfall. Kassera inte utrustningen eller batterier som osorterat 

kommunalt avfall. Utrustningen (och batterier) ska överlämnas till en certifierad insamlingspunkt 

för återvinning eller korrekt deponering av uttjänade produkter. 

För ytterligare information om återvinning av utrustning eller batterier, kontakta din lokala myndighet, 

avdelningen för deponering av hushållsavfall eller återförsäljaren där du köpt den här utrustningen. 

Deponeringen av utrustningen ingår i avfall i enlighet med EU-direktivet om elektrisk och 

elektronisk utrustning (WEEE). Orsaken till att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och 

batterier ska separeras från annat avfall är för att minska potentiella miljöeffekter på människors 

hälsa p.g.a. farliga ämnen som kan finnas. 

Minskning av farliga ämnen 

Den här utrustningen är i överensstämmelse med EU registrering, utvärdering, godkännande 

och begränsning av kemikalier (REACH) förordning (Europaparlamentets och rådets förordning 

nr 1907/2006/EG) och begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och 

elektroniska produkter (RoHS) direktiv 

(direktiv 2002/95/EG av Europaparlamentet och rådet). För ytterligare information om 

utrustningens uppfyllande av REACH-förordningen, besök hemsidan 

www.catphones.com/certification. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker hemsidan för 

aktuell information. 

http://www.catphones.com/certification
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Överensstämmelse med EU-reglering 

Tillverkaren försäkrar att den här utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och 

andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. 

För en försäkran om överensstämmelse, besök hemsidan www.catphones.com0682 

Obs: Iaktta nationella lokala föreskrifter på den plats där utrustningen ska användas. Den här 

utrustningen kan begränsas för användning i vissa eller flera medlemsstater inom den 

Europeiska unionen (EU). 

Obs: Den här utrustningen kan användas i alla medlemsstater inom EU. 

Frankrike: Utomhusanvändning begränsas till 10 mW ekvivalent isotropt utstrålad effekt inom 

bandet 2454-2483.5 MHz. Italien: För privat användning krävs ett allmänt godkännande om 

WAS/RLAN används utanför bostaden. 

För allmän användning krävs ett allmänt godkännande. Luxemburg: Allmänt godkännande krävs 

för utförande av nätverks- och servicetjänster. 

Norge: Det här underavsnittet gäller inte för det geografiska området inom 20 km radie från 

centrumet i Ny-Ålesund. 

V100R001B03_01 

Industry Canada-deklaration 

Den här utrustningen uppfyller Industry Canada licensundantagna RSS-standard(er). 

Användning sker på följande två villkor: 

1. Den här utrustningen får inte orsaka störningar. 

2. Den här utrustningen måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka 

oönskad användning av enheten. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 

1. L’appariel ne doit pas prduire de brouillage. 

2. L’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le 

brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

Denna Klass B digitala apparat uppfyller kraven i Kanadas direktiv ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Deklaration om strålningsexponering: 

Produkten uppfyller gränsvärdena för RF-exponering i Kanada som fastställs för en 

okontrollerad miljö och är säker för den avsedda användningen enligt beskrivningen i den här 

handboken. En ytterligare minskning av RF-exponeringen kan uppnås om produkten kan hållas 

så långt borta som möjligt från användarens kropp eller ställs in den på en lägre uteffekt om en 

sådan funktion finns. 

http://www.catphones.com/
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Déclaration d’exposition aux radiations: 

Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-

Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. 

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La reduction aux 

expositions RF peut étre augmentée si l’appareil peut être conserve aussi loin que possible du 

corps de l’utilisateur ou que le dispositive est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si 

une telle function est disponible.  
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Certifieringslogotyper 
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