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Les dette før du fortsetter 

Forholdsregler 
 

Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen.  

Til tross for at denne enheten er robust, bør du unngå å slå, kaste, slippe, knuse, bøying 

eller punktere mobiltelefonen. 

Unngå å bruke mobiltelefonen i fuktige miljøer, som for eksempel på badet. Forhindre at 

mobiltelefonen blir bevisst dyppet eller vasket i væske. 

Ikke slå på mobiltelefonen der det er forbudt å bruke mobiltelefoner, eller når telefonen kan 

føre til forstyrrelser eller fare. 

Ikke bruk mobiltelefonen mens du kjører. 

Følg reglene og direktivene for sykehus og helseinstitusjoner. Slå av mobiltelefonen i 

nærheten av medisinske apparater. 

Slå av mobiltelefonen i fly. Telefonen kan forårsake forstyrrelser i kontrollsystemene til flyet. 

Slå av mobiltelefonen i nærheten av høypresisjons elektroniske apparater. Telefonen kan 

påvirke ytelsen til slike enheter. 

Ikke forsøk å demontere mobiltelefonen eller tilbehøret. Bare kvalifisert personell har lov til 

å utføre service eller reparere telefonen. 

Ikke legg mobiltelefonen eller tilbehøret i beholdere med sterke elektromagnetiske felt. 

Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av mobiltelefonen din. Stråling fra 

telefonen kan slette informasjon som er lagret på dem. 

Ikke legg mobiltelefonen på steder med høye temperaturer, og ikke bruk den på steder 

med brennbare gasser, så som bensinstasjoner. 

Oppbevar mobiltelefonen og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Ikke la barn bruke 

mobiltelefonen din uten tilsyn. 

Bruk bare godkjente batterier og ladere, for å unngå risikoen for eksplosjoner. Følg alle 

lover eller forskrifter om bruk av trådløse enheter. Respekter andres privatliv og rettigheter 

når du bruker den trådløse enheten. 

Ikke bruk mobiltelefonen i fly, sykehus, på bensinstasjoner, eller i profesjonelle verksteder. 

Hos pasienter med medisinske implantater (hjerte, insulin, osv), skal mobiltelefonen holdes 

minst 15 cm borte fra implantatet og, mens man ringer, skal den holdes på den motsatte 

siden av implantatet. 

De relevante instruksjonene i denne håndboken skal strengt overholdes når du bruker 

USB-kabelen. Ellers kan mobiltelefonen eller PC-en din påføres skader. 
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Juridisk informasjon  

www.cat.com / www.caterpillar.com  

© 2014 Caterpillar. Alle rettigheter reservert. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR 

IT, deres logoer og «Caterpillar Yellow», «Power Edge» trade dress samt firma 

og produktidentiteter brukt her, er varemerker tilhørende Caterpillar og kan ikke 

brukes uten tillatelse. 

 

 

 

Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form eller på noen 

måte uten skriftlig tillatelse fra Caterpillar Inc. 

Produktet som er beskrevet i denne håndboken, kan inneholde kopibeskyttet programvare og 

mulige lisensgivere. Kunden skal ikke på noen måte reprodusere, distribuere, endre, 

dekompilere, demontere, dekryptere, ekstrahere, reversere, lease, tildele eller viderelisensiere 

den nevnte programvaren eller maskinvaren, med mindre slike begrensninger er forbudt ved 

gjeldende lover eller slike handlinger godtas av de respektive rettighetshavere for lisensene. 

Varsel  

Enkelte funksjoner i produktet og dets tilbehør beskrevet her, avhenger av den installerte 

programvaren, kapasiteten og innstillingene i det lokale nettverket, og kan ikke aktiveres eller 

kan være begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører. Dermed 

vil beskrivelsene her ikke være helt identiske med produktet og tilbehøret som du kjøper. 

Produsenten forbeholder seg retten til å endre eller modifisere informasjon eller spesifikasjoner i 

denne håndboken uten varsel eller forpliktelser. 

Produsenten er ikke ansvarlig for legitimiteten og kvaliteten på produkter som du laster opp eller 

laster ned via denne mobiltelefonen, inkludert men ikke begrenset til tekst, bilder, musikk, filmer, 

og ikke-innebygd programvare med opphavsrettslig vern. Eventuelle konsekvenser som oppstår 

ved installasjon eller bruk av de ovennevnte produkter på denne mobiltelefonen skal bæres av 

deg selv. 

Advarsler 

Denne enheten er sertifisert til Ingress Protection-vurderingen for IP67 for støv og nedsenking 

i vann. Den oppfyller Military Standard MilSpec 810G for ekstreme temperaturer, salttåke, 

termisk sjokk, vibrasjon og fall opptil 1,8 m på betong. 

Deksler (USB-port og utgang til hodetelefoner) må være godt på plass, og det bakre dekselet 

må være på plass og låst for å sørge for at telefonen får denne beskyttelsen. 

Enheten er laget for å bli våt, men ikke for å legges i vann i lengre perioder. Vannskade som 

oppstår som et resultat av at disse dekslene ikke settes ordentlig på, blir ikke dekket av 

garantien. 

Denne enheten er holdbar i design, men kan allikevel ødelegges. Den er falltestet til 1,8 meter, 

slik at den beskyttes mot uheldige tap under normal bruk. Bevisst misbruk av enheten kan 

forårsake skade og gjøre garantien ugyldig. 

http://www.cat.com/
http://www.caterpillar.com/
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Informasjon om garanti  

Vilkår og betingelser for garanti kan du finne på www.catphones.com. 

Oppsummering av to-års begrenset garanti: Cat Phone garanterer at på tidspunktet for det 

opprinnelige kjøpet er maskinvareproduktet og tilbehør fri for design-, material- og 

produksjonsfeil. Garantien skal vare i tjuefire (24) måneder fra datoen for det opprinnelige kjøpet 

av mobilenheten og tolv (12) måneder for tilbehør (enten det inkluderes i salgspakken for 

mobilenheten eller selges separat). 

Innholdet i denne håndboken er levert «som det er». Unntatt som påkrevet etter gjeldende lover 

ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke 

begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, 

i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i denne håndboken. 

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal produsenten ikke i noe tilfelle være ansvarlig 

for eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte skader eller følgeskader eller tap av inntekt, 

forretningsmuligheter, omsetning, data, goodwill eller forventede besparelser. 

Import- og eksportreguleringer  

Kundene skal overholde alle gjeldende eksport- eller importlover og -forskrifter, og vil innhente 

alle nødvendige tillatelser fra myndighetene og lisenser for å eksportere, re-eksportere eller 

importere produktet nevnt i denne håndboken, inkludert programvare og tekniske data i slike. 

 

  

http://www.catphones.com/
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Velkommen til Cat B100 telefon 
B100 er vanntett, støvtett og er robust nok til å tåle et fall på 1,8 m ned på et hardt underlag. 

Den er utstyrt med en støyreduserende mikrofon og høyttaler av høy kvalitet. I tillegg til å være 

en robust mobiltelefon, kan du nyte nettsurfing, meldinger, musikk og mer med et høykapasitets 

batteri og minne som kan utvides til 32 GB. 

Funksjoner 

 MIL SPEC 810G: 1,8 m fall på sement; driftstemperatur: -25 C (-13 F) 

til 55°C (131 F) 

 IP 67: Vanntett opptil 1 m (3 fot) i 30 minutter; Støvsikker 

 Micro SD-kort støtter opptil 32 GB 

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

 FM-radio 

 3 MP kamera, har også videokamera 

 Doble støyreduserende mikrofoner 

 Logisk tekst 

 GPS 

 Nettleser 

 Lommelykt 

 HAC-sertifisert (kun AWS-model) 

 TTY-kompatibel 

 Høyttaler med høy lydkvalitet 

 Kan brukes med drop-in lader* 

 Administrasjon av minne via USB 

 

 

* Drop-in lader selges separat 

LarsK
Sticky Note
Typo:AWS-modellen
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Bli kjent med mobiltelefonen din 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Øreplugg 

Øreplugg 

15. Bakre kamera 

2. Inngang til øretelefoner 16. Blits 

3. Skjerm 17. Høyttaler 

4. Meldinger/Meny rull venstre 18. Bakdeksel 

5. Media Player/Meny rull opp 19. Lås for bakdeksel 

6. Brukerprofiler/Select 20. Volum ned 

7. Alarm/Meny rull ned 21. Lommelykt  

8. Kamera/Meny rull høyre 22. Volume opp 

9. Navn/høyre velg  

10. Avslutt samtale/av/på  

11. Talltastatur  

12. Sende/Svare  

13. Meny/høyre velg  

14. USB-port  
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Nøkkelfunksjoner 

Avslutt samtale/av/på-knapp  Trykk for å slå på mobiltelefonen din eller avslutte en 

samtale. 

Knappen sende/svare  Trykk for å utføre eller svare på et anrop. 

Meny/venstre velg-knapp  Trykk for å gå inn på menyalternativer. 

Navn/høyre velg-knapp  Trykk for å legge til eller søke i kontakter eller gå tilbake til 

forrige skjerm. 

Brukerprofiler/Select-knapp Trykk for å gå inn på innstillinger for volum på brukerprofiler 

eller for å velge applikasjoner og alternativer. 

Side lommelykt-knapp Trykk og hold inne til lommelykten er på eller av. 
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Komme i gang med mobiltelefonen 

Sette inn SIM-kort og batteri 

1. Skru løs festeskruene. 

2. Fjerne bakdekselet. 

3. Fjern batteriet. 

 

4. Sett inn SIM-kortet med kontakt nedover i den tilgjengelige porten. 

 

5. Sett i batteriet. 

6. Sette tilbake bakdekselet. Juster hakene på toppen av de firkantede hullene 

på innsiden av dekselet og trykk ned for å sikre, slik som bildet viser. 

7. Stram festeskruene. 
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Lade batteriet 

Før du bruker enheten første gang, eller når den ikke har blitt brukt i en lengre periode, 

må batteriet lades opp.  

Advarsel: Bruk kun ladere og kabler som er godkjent for Cat®. Ikke godkjent utstyr 

kan forårsake skade på enheten eller føre til at batteriene eksploderer.  

Hvis batteriet er helt utladet, vil det ikke være mulig å slå på enheten når strømmen først 

tilkobles. La et utladet batteri lades i noen minutter før du prøver å slå på enheten. 

1. Åpne USB-dekselet og sett inn USB-kabelen. 

Merknad: Sørg for at kontakten sitter riktig vei. Det kan oppstå skader dersom man forsøker 

å skyve kontakten inn feil vei, og dette er ikke dekket av garantien. 

 

2. Sett den andre enden av kabelen inn i laderen. 

3. Sett den andre enden av kabelen inn i laderen, og plugg den inn i en stikkontakt. 

Merknad: Ta aldri ut batteriet under lading, da dette kan forårsake skade på enheten. 

4. Når ladingen er fullført, fjernes kontakten fra enheten og deretter fra veggladeren. 

Påse at USB-porten er riktig forseglet for å beskytte produktet mot fuktighet. 

Viktig informasjon om batteriet  

Forsiktig: Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type. Kast brukte batterier 

i henhold til instruksene. 

 Hvis batteriet ikke har vært brukt over en lengre periode, kan det hende at du ikke kan 

slå på mobiltelefonen din med en gang du starter ladingen. La batteriet lades i noen 

minutter med telefonen slått av før du prøver å slå på telefonen. Det kan hende at lade-

animasjonen ikke vises på skjermen under denne perioden. 

 Over tid vil batteriet ikke holde kapasiteten like lenge som det gjorde da det var nytt. Når 

batteritiden blir merkbart kortere enn vanlig etter å ha blitt ladet ordentlig, må batteriet 

byttes ut med et nytt av samme type. 

 Bruk av datatjenester øker belastningen på batteriet, og vil redusere tiden det kan holde 

på oppladingen. 

 Tiden det tar å lade batteriet avhenger av omgivelsestemperaturen og batteriets alder. 

 Når batterinivået er lavt, spiller telefonen av et varsel, og viser en melding.  
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Slå på eller av mobiltelefonen 

 For å slå på telefonen, trykk og hold inne Avslutt samtale/av/på-knappen  

i 2-3 sekunder.  

 For å slå av telefonen, trykk og hold inne Avslutt samtale/av/på-knappen. 

Merknad: Dersom det er aktivert beskyttelse med personlig identifikasjonsnummer (PIN) 

på SIM-kortet, vil du bli bedt om å taste inn PIN-koden før du kan bruke mobiltelefonen. 

 Når batteriet er nesten oppbrukt, vil telefonen slå seg av automatisk. 

Beskyttelse av mobiltelefonen 

Aktivere SIM-kortets PIN-kode 

1. Trykk på Meny > Innstillinger > Sikkerhetsinnstillinger > SIM-sikkerhet. 

2. Velg PIN-kode > Slå på. 

3. Angi en pin-kode til SIM-kortet ditt. 

4. Du trenger denne PIN-koden til å få tilgang til SIM-kortet ditt i fremtiden. 

Merknad: Du kan ringe nødnumre når som helst fra din mobiltelefon. 

Låse telefonen 

Telefonen har en automatisk tastelås som ved standard slås på når telefonen har vært inaktiv 

i 30 sekunder. For å låse opp tastaturet, trykk på Lås opp > *. 

Lås skjermen for å holde dine data sikre. Når skjermen er låst, kan du fortsatt motta meldinger 

og samtaler. 

1. Trykk på Meny > Innstillinger > Sikkerhetsinnstillinger > Telefonsikkerhet. 

2. Trykk på På og skriv inn telefonens passord.  

Standardpassordet fra fabrikken er 1122. Dette passordet kan endres i 

Sikkerhetsinnstillinger. Hvis du bytter passordet ditt bør du notere ned det nye. 

3. Telefonlås er nå aktiv. Når du starter telefonen på nytt blir du bedt om å skrive inn 

passordet ditt før du får tilgang på telefonens funksjoner.  

Bruke flymodus 

Noen steder kan kreve at du slår av telefonens trådløse tilkoblinger. Respekter advarsler 

og instrukser om å slå av mobilenheter i avgrensede områder. I stedet for å slå av telefonen, 

kan du sette den i Flymodus. 

1. Trykk på Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Flymodus. 

2. Velg Flymodus og trykk på OK. 

3. Trykk på Ja for bytte moduser.  

4. Trykk på Tilbake for å gå tilbake til hovedmenyen. 
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Gå inn på applikasjoner 

1. For å gå inn på applikasjonene, trykk på Meny. 

2. Bruk Meny rulleknapper for å markere den aktuelle applikasjonen og trykk på OK eller 

Select. 

3. Velg funksjonene som er oppført for hver applikasjon. 

Foreta og motta samtaler 

1. For å utføre et anrop, skriver du inn nummeret eller trykker på Navn på hovedmenyen: 

 Slå inn: Skriv inn nummeret og trykk på Sende/Svare . 

 Navn: Trykk på Navn, rull for å velge et kontaktnavn og trykk på Sende/Svare. 

2. For å motta en samtale, trykk på Sende/Svare. 

Sende meldinger 

For å sende meldinger via tekst (SMS) eller multimedia (MMS), trykk på Meny > Meldinger. 

Bli kjent med hovedmenyen 

Når du har logget inn, eller når du slår på telefonen, åpnes startskjermen. Startskjermbildet er 

startpunktet for å få tilgang til alle funksjonene på telefonen. Det viser dato og tid og gir deg 

tilgang til applikasjoner, brukerprofiler for volum og kontaktnavn. Du kan tilpasse startskjermen 

med annen bakgrunn og vise de elementene som du selv vil. 

Display-layout 

Varsler og statusinformasjon 

Hovedmenyen viser tid, batteristatus, varslinger og analog eller digital klokke. Skjermen gir 

tilgang til Meny, Brukerprofiler og Navn. 

Statusikoner 

 
Koblet til GPRS-mobilnett  Ikke noe SIM-kort er installert 

 Koblet til et 2G-nettverk  Batteriet er tømt 

 Koblet til et 3G-nettverk  Batteriet er fullt 

 
Roaming  Batterinivået er halvfullt 

 
Signalstyrke for mobilnett  Batteriet lades 

 Søker etter nettverkssignal  Bluetooth er aktivert 

 Ikke noe signal  Koblet til en Bluetooth-enhet 

 Flymodus   
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Varslingsikoner 

 Ny tekst- eller e-postmelding  Andre innkommende samtale 

 Alarm er innstilt  Samtale på vent 

 Innkommende samtale  Plassering aktivert 

 Tapt anrop   

 I samtale nå   

 

Bakgrunner 

Du kan velge systemets eller brukerdefinerte bakgrunnsbilder. Når du endrer bakgrunnsbilde, 

påvirker ikke bildet på skjermen alle sidene, kun skjermen når telefonen er inaktiv. 

1. For å endre bakgrunnsbilde, trykk på Meny > Innstillinger. 

2. Velg Telefoninnstillinger > Skjerm > Bakgrunnsbilde.  

3. Velg System eller Brukerdefinert. 

 System: Rull og vis bildene. Velg et bilde som du vil bruke som bakgrunnsbilde 

og trykk på OK. 

 Brukerdefinert: Filhåndtering viser tilgjengelig plass. Velg Åpne og rull gjennom 

listen over ting du kan bruke som bakgrunnsbilde, slik som bilder du har lastet 

ned. Velg et bilde som du vil bruke som bakgrunnsbilde og trykk på OK. 

4. Trykk på Tilbake til du kommer du hovedmenyen. 

Bruke USB masselagring 

For å overføre musikk og bilder fra PC-en til mobiltelefonens microSD-kort, stiller du inn 

microSD-kortet som USB masselagringsenhet. 

1. Koble mobiltelefonen til PC-en med USB-kabelen. 

2. Velg alternativet Masselagring på enhetens lagringsplass. 

3. Masselagringsmapper til telefon og MicroSD-kort dukker opp på PC-skjermen. 

Du kan nå overføre filer fra din PC til microSD-kortet. 

Merknad: Når funksjonen USB masselagring er aktivert, kan det hende noen funksjoner ikke 

er tilgjengelige. 

Applikasjonen Phone Suite til PC kan lastes ned via nettstedet www.catphones.com. Linken 

er tilgjengelig på supportsiden til B100-modellen. Den kan brukes til å redigere kontakter, 

meldinger, filhåndtering og kalenderinnlegg 

 

  

http://www.catphones.com/
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Telefon 
Det er flere måter å starte en telefonsamtale på. Du kan ringe et nummer, velge et nummer 

i kontaktlisten din eller fra en tekstmelding. Når du er i en samtale, kan du enten svare 

på innkommende anrop eller sende dem til talepostkassen. Du kan også sette opp 

konferansesamtaler med flere deltakere hvis dette alternativet støttes av nettverket ditt. 

Sette opp en telefonsamtale 

Hvis du vil ringe, kan du bruke telefonen, eller velge et nummer fra Navn eller Utgående 

samtaler. 

Merknad: Vær forsiktig så du ikke blokkerer mikrofonen med fingrene. Mikrofonen befinner seg 

mellom tastene 0 og # foran og ved kameralinsen bak på telefonen. 

Sette opp en samtale med tastene 

1. På hovedmenyen bruker du tastaturet til å taste inn nummeret. 

2. Trykk på Sende/Svare. 

3. Når samtalen er ferdig, trykker du på Avslutt samtale/av/på for å legge på. 

Ringe fra Navn 

1. På hovedmenyen, trykk på Navn. 

2. På Telefonboken velger du passende kontakt som du vil ringe og trykker 

på Sende/Svare. 

3. Når samtalen er ferdig, trykker du på Avslutt samtale/av/på for å legge på. 

Ringe fra utgående anrop 

1. På hovedmenyen, trykk på Sende/Svare. Kategorien Utgående anrop vises. 

2. Rull du til venstre eller høyre for å vise kategoriene Alle samtaler, Tapte anrop eller 

Mottatte anrop. 

3. I den aktuelle fanen velger du nummeret du vil ringe og trykker på Sende/Svare. 

4. Når samtalen er ferdig, trykker du på Avslutt samtale/av/på for å legge på. 

Besvare eller avvise et anrop 

Hvis du vil besvare et anrop, trykker du på knappen Sende/Svare. Skjermen viser anroperens ID. 

For å avvise en telefonsamtale, trykk på Avvis. 

Andre handlinger under en samtale 

Foreta en konferansesamtale 

Hvis du mottar et nytt anrop mens du allerede er i en samtale, kan du koble den andre samtalen 

til samtalen du er i. Denne funksjonen er kjent som konferansesamtale. Du kan også sette opp 

en konferansesamtale med flere som ringer. 
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Merknad: Kontakt nettoperatøren for å finne ut om de støtter konferansesamtaler, og hvor 

mange deltakere du kan legge til. 

1. For å starte en konferansesamtale, slå nummeret til den første personen som skal være 

med på samtalen. 

2. Mens du ringer kan du taste inn telefonnummeret til personen du ønsker skal delta 

i samtalen eller finne dem ved å bruke Valg > Telefonbok og trykk på send. Den første 

samtalen blir automatisk satt på venting. 

3. Når du har koblet til personen du har lagt til, trykker du på Valg > Konferanse. 

4. For å legge til flere folk, gjenta trinn 2 og 3. 

5. For å dele konferansen tilbake i separate samtaler, trykk på Valg > Del. 

6. Hvis du vil avslutte konferansesamtalen og frakoble alle, berør Avslutt samtale. 

Bytte mellom samtaler 

Hvis du mottar et nytt anrop mens du allerede er i en samtale, kan du bytte mellom 

de to samtalene. 

1. Mens du er i de to samtalene, trykk på knappen Send. 

2. Den aktuelle samtalen blir satt på vent, og du blir koblet til den andre samtalen. 

3. For å bytte tilbake til den opprinnelige samtalen, trykk på Valg > Bytte. 

Spille inn en telefonsamtale 

Mens du er i en samtale, trykk på Valg > Lydopptak. Verktøyet starter å spille inn samtalen 

din automatisk. Trykk på Stop for å avslutte opptaket. 

Lagrede klipp kan du finne under Meny > Multimedia > Lydopptak. 

Bruke samtalelogg 

Anropsloggen inneholder en liste over anrop du har foretatt, mottatt eller tapt. Du kan bruke 

anropsloggen til raskt å finne et nylig oppringt nummer, eller legge til et innkommende nummer 

i kontaktlisten. 

Samtalelisten inneholder også avanserte anropsinnstillinger. 

Vise samtalehistorikk 

1. Trykk på Meny > Samtaler > Samtalehistorikk. 

Kategorien Utgående anrop vises. 

2. Ved behov ruller du til venstre eller høyre for å vise kategoriene Alle samtaler, Tapte 

anrop eller Mottatte anrop. 

3. Trykk på Valg > Avansert. 

4. Avanserte alternativer lar deg vise samtaletellere, samtalekostnader, tekstmeldingsteller 

og GPRS-teller. 
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Endre innstillingene for samtaler 

1. Trykk på Meny > Samtaler > Samtaleinnstillinger > Avanserte innstillinger. 

En liste over innstillinger vises. 

Endre alle innstillinger etter behov. Innstillinger inkluderer: svarteliste, automatisk 

gjenoppringing, visning og varsel for anropstid, automatisk rask slutt, avvise via SMS, 

tilkoblingsvarsel og svarmodus. 

Legge til en kontakt fra samtalelogg 

1. På hovedmenyen, trykk på Sende/Svare. 

Dette er en snarvei for å gå inn på kategorien Utgående anrop. 

2. Ved behov ruller du til venstre eller høyre for å vise kategoriene Alle samtaler, Tapte 

anrop eller Mottatte anrop. 

3. I den aktuelle fanen velger du nummeret du vil legge til i kontakter og trykker på Valg > 

Lagre i telefonbok. 

Tømme anropsloggen  

1. På hovedmenyen, trykk på Sende/Svare. 

Kategorien Utgående anrop vises. 

2. Ved behov ruller du til venstre eller høyre for å vise kategoriene Alle samtaler, Tapte 

anrop eller Mottatte anrop. 

3. Trykk på Valg > Slette eller Slette alle og trykk på Ja for å bekrefte. 
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Telefonbok/navn 
Personer-applikasjonen gjør det mulig å lagre og håndtere informasjon som telefonnumre 

og adresser til kontaktene dine. Etter at du lagrer kontaktinformasjonen på mobiltelefonen, 

har du enkel tilgang til personer som du ønsker å kommunisere med. 

Legge til en ny kontakt 

1. Trykk på Meny > Telefonbok > Legg til ny kontakt >Midtre Select-knapp for å lagre. 

Du kan også trykke på Navn > Legg til ny kontakt > Midtre Velg-knapp for å lagre. 

2. Skriv inn relevante opplysninger. Du må trykke på knappene med bokstaver. Du kan 

f.eks. trykke 2-knappen én gang for a, to ganger for b og tre ganger for c. 

3. Trykk på Valg > Lagre.  

4. For å legge til flere opplysninger til kontakten, trykk på Valg > Legg til opplysninger. 

5. Legg til detaljer, inkludert mobil-, hus-, kontor- og faksnummer; ekstra e-postadresser; 

selskapsnavn og jobbtittel; anropervideo; bursdag; URL; adresse; og merknader. 

Vise og redigere en kontakt 

1. Trykk på Navn og velg den aktuelle kontakten. 

2. Trykk på Valg > Vise. 

3. For å endre kontaktdetaljer, trykk på Valg > Endre. 

4. Foreta eventuelle endringer. Trykk så på Select > Lagre og Ja for å bekrefte. 

Sletting av en kontakt 

1. Trykk på Navn og velg kontaktene som skal slettes. 

2. Trykk på Valg > Slette og trykk på Ja for å bekrefte. 

Innstillinger for telefonbok 

For å endre innstillingene for telefonbok, gå til Meny > Telefonbok > Valg > Innstillinger 

for telefonbok. 

Her kan du endre dine preferanser for lagring og hurtigvalg samt se telefonnummeret ditt, 

minnestatus. Du kan også slette alle kontakter på denne menyen. 
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Meldinger 
Meldinger-programmet lar deg utveksle tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger 

(MMS) med alle som bruker telefoner som har SMS- og MMS-funksjon. Med 

e-postapplikasjonen du kan lese og sende e-post. 

Opprette og sende en tekstmelding (SMS) 

1. På hovedmenyen trykker du på Meny > Meldinger > Skriv melding. 

2. Skriv inn meldingen du vil sende. Du må trykke på knappene med bokstaver. 

Du kan f.eks. trykke 2-knappen én gang for a, to ganger for b og tre ganger for c. 

3. Når du er ferdig med å skrive inn meldingen, trykk på Valg > Send til og velg Skriv 

inn mottaker for å skrive inn nummeret til kontakten din. Du kan også velge Legg til 

fra telefonbok og velge mottakeren fra kontaktlisten. Hvis du vil legge til flere 

mottakere, rull tilbake opp til Skriv inn mottaker eller Legg til fra telefonbok. 

4. Når mottakerne er skrevet inn, trykker du på den Midtre Select-knappen 

for å sende. 

Du kan også finne mottakeren i telefonboken, trykk på Valg > Send melding 

Opprette og sende en multimediemelding (MMS) 

Formatet for multimediemeldinger kan innebære bilder, video, lyd eller visittkort med dine 

egne eller andres kontaktopplysninger. 

1. Mens du skriver en SMS, trykk på Valg > Bytte til MMS. 

2. Skriv inn relevante opplysninger. Du må trykke på knappene med bokstaver. 

Du kan f.eks. trykke 2-knappen én gang for a, to ganger for b og tre ganger for c. 

3. I telefonboken velger du mottakeren som du vil sende meldingen til. 

Åpne og vise en multimediemelding 

Når du får en melding, kan du på hovedmenyen trykke på Meny > Meldinger > Innboks og 

velge meldingen du vil se. 

Svare på en melding 

1. Trykk på Valg > Svare når du har en melding oppe. 

2. Skriv inn relevante opplysninger. Du må trykke på knappene med bokstaver. 

Du kan f.eks. trykke 2-knappen én gang for a, to ganger for b og tre ganger for c. 

3. Når du er ferdig med å skrive meldingen, trykk på den midtre Select-knappen for 

å sende den. 

Tilpasse meldingsinnstillinger 

1. På hovedmenyen trykker du på Meny > Meldinger > Meldingsinnstillinger. 

2. På denne siden kan du endre innstillinger for tekst-, multimedia- og 

tjenestemeldinger. 
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E-post  

Meny > Meldinger > E-post  

Mobiltelefonen støtter POP3, IMAP som brukes av de fleste e-posttjenestene. 

Opprette en første e-postkonto 

Ved bruk av e-post appen for første gang, må du konfigurere e-postkontoen. Du må vite 

e-postadressen du vil at telefonen skal bruke (emailuser@gmail.com) og passordet som 

er knyttet til den kontoen. 

1. Meny > Meldinger > E-post.  

2. Velg en tjeneste og følg veiledningen. 

Vise en e-postmelding 

1. Meny > Meldinger > E-post > Innboks. 

2. Trykk på Valg > Hent e-post. 

3. Velg e-postmeldingen du vil vise. 

Opprette og sende en e-postmelding 

1. Meny > Meldinger > E-post > Valg > Skriv e-post. 

2. For å skrive inn mottakernes e-postadresser, velg Til > Endre > Skriv inn mottaker 

eller Legg til fra adressebok. Når du har funnet mottakeren, trykker du på Tilbake 

for å gå tilbake til e-postutkastet 

3. Skriv inn meldingsemne (valgfritt). 

4. For å skrive inn en melding, må du trykke på tastene for bokstaver. Du kan f.eks. 

trykke 2-knappen én gang for a, to ganger for b og tre ganger for c. 

5. Når du har meldingen du vil sende ferdig, trykk på Valg > Sende. 

Svare på en e-postmelding 

1. Trykk på Valg > Svare når du har en e-post oppe. 

2. Skriv inn meldingen du vil sende. 

3. Trykk på Valg > Sende. 

Slette en e-postkonto 

1. Valg > E-postkontoer. 

2. Velg kontoen du vil fjerne og trykk på Valg > Slette > Ja.  

3. Et varsel vises som sier at kontoen har blitt slettet. 

mailto:emailuser@gmail.com


 

22 
 

Endre innstillingene for e-postkonto 

Du kan endre en rekke innstillinger for en konto, inkludert hvor ofte du sjekker etter ny 

e-post, hvordan du blir varslet om ny e-post, og detaljer om serverne som kontoen bruker 

til å sende og motta post. 

Merknad: Kontoens innstillinger for innkommende og utgående meldinger kan variere, 

avhengig av typen e-posttjeneste for kontoen: POP3, IMAP eller Exchange. Du kan legge 

inn de nødvendige opplysningene manuelt, selv om du vanligvis trenger å kontakte 

e-postleverandøren for å finne ut av de riktige innstillingene for kontoen. 

Koble til 

GPRS/3G 

Mobiltelefonen din konfigureres automatisk slik at den bruker din trådløstjenesteleverandør 

sin GPRS/3G-tjeneste (hvis tilgjengelig) når du slår på telefonen første gang. 

Kontrollere nettverkstilkoblingen 

Mobiltelefonen leser av tilgangspunktet til SIM-kortet automatisk. Av denne grunn bør du 

ikke endre parameterne til tilgangspunktet; ellers kan det hende du ikke kan gå inn på 

nettverkskildene. 

Nettleser 
Mobiltelefonen kommer med en nettleser, slik at du kan gå inn på internett. Det er to ulike 

typer nettlesere tilgjengelig, standardnettleseren eller nettleseren Obigo. Trinn for navigering 

av hver type er oppført under. 

Opera nettleser 

Åpne en nettside 

1. Trykk på Meny > Nettleser. 

En melding som sier «Bruk av data kan føre til ekstra kostnader». Trykk på Ja for å 

fortsette eller Nei for å avbryte. 

Priser avhenger av din internettleverandør. 

2. For å åpne en nettside, trykker du på Endre, skriver inn nettadressen i URL-feltet og 

trykker på Gå til. 

Mens du skriver inn adressen, vises en matchede nettadresse på skjermen. Hvis du 

ser adressen du ønsker, velg den og gå direkte til den nettsiden. 

Angi en hjemmeside 

1. Velg Meny når du er i nettleseren. 

2. Under nedtrekksmenyen som dukker opp, velger du Innstillinger > Avansert > 

Hjemmeside. 

3. Skriv inn domenet du vil angi som hjemmeside. 

4. Trykk på Ferdig > Lagre.  
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Administrere bokmerker 

Du kan lagre så mange bokmerker på mobiltelefonen din som du trenger. 

Legge til et bokmerke 

1. Velg Meny når du er i nettleseren. 

2. Under nedtrekksmenyen som dukker opp, velger du Bokmerker > Legg til. 

3. Skriv inn en tittel du vil bruke for å kjenne igjen den lagrede siden med. 

4. Skriv inn adressen og trykk på Legg til. 

Åpne et bokmerke 

1. Velg Meny når du er i nettleseren. 

2. Under nedtrekksmenyen som dukker opp, velger du Bokmerker. 

3. Finn bokmerket du vil vise og trykk på Åpne. 

Tilpasse nettleserinnstillingene 

1. Velg Meny når du er i nettleseren. 

2. Under nedtrekksmenyen, velger du Innstillinger. 

3. Her kan du utføre ulike endringer, slik som hva slags zoom-innstillinger du vil benytte 

deg av. 

4. Flere alternativer kan du finne under Avansert.  

Administrere en nettside 

For å navigere å en nettside bruker du retningspilene for å flytte markøren. Når du holder 

musepekeren over området du vil zoome inn på eller linken du vil klikke på, trykk på den 

midtre Select-knappen. Bruk tastaturet til å skrive inn nettadresser eller søkeord. Knappen 

Meny gir deg tilgang til adresselinje, bokmerker, innstillinger og andre navigeringsverktøy. 

Obigo nettleser 

Internettjenester 

Mobilen kommer med en nettleseren som du kan bruke for å gå inn på internett. 

Merknad: For å bruke nettleseren må du ha datatjenester aktivert. Priser avhenger av din 

tjenesteleverandør. 

1. Trykk på Meny > Internetttjenester 

På denne menyen har du flere alternativer, aktivere tilgang til internett via forhåndsdefinerte 

bokmerker eller ved å skrive inn en nettadresse, lagre bokmerker samt lagre sider som kan 

vises offline. 
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Hjemmeside 

1. Trykk på Meny > Internettjenester > Hjemmeside 

Hjemmesiden har en Standard og Brukerdefinert innstilling, som kan endres etter dine 

behov. 

2. Mens du er i Internettjenester, velg Innstillinger > Hjemmeside> Brukerdefinert > 

(Skriv inn nettadressen) > Valg > Ferdig 

Administrere en nettside 

For å navigere å en nettside bruker du retningspilene for å flytte markøren. Når du holder 

musepekeren over området du vil klikke på eller velge, trykk på den midtre Select-

knappen. Bruk tastaturet til å skrive inn nettadresser eller søkeord. Alternativmenyen gir 

deg en rekke navigeringsverktøy samt at du kan lagre nettsiden for fremtidig bruk. 

Administrere bokmerker 

Du kan lagre bokmerker på mobiltelefonen din 

Legge til et bokmerke 

1. Mens du er i Internettjenester, velg Bokmerker > Valg > Legg til bokmerke 

2. Skriv inn en tittel du vil bruke for å kjenne igjen den lagrede siden med > Valg > 

Ferdig 

3. Skriv inn nettadressen > Valg > Ferdig 

4. Trykk på Ferdig > Velg «Ja» for å «Lagre bokmerke»  

Søk etter eller skriv inn URL 

Søk etter nettinnhold ved å skrive inn enten en URL eller søkeord 

Siste nettadresse 

Gå til URL som sist ble besøkt 

Nylige sider 

For å se sider i URL-historikken på nytt 

Lagrede sider 

Nettsider som har blitt lagret for å kunne vises offline 

Lagre en nettside som kan vises offline 

1. Vise ønsket URL 

2. Når siden er ferdig med å laste, velg Valg 

3. Velg Avanserte alternativer 

4. Velg Lagre offline 

5. Skriv inn en tittel du vil bruke for å kjenne igjen den lagrede siden med 

6. Trykk på Valg > Ferdig > Velg «Ja» for å «Lagre » 
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Innstillinger 

På Innstillinger-menyen kan du utføre ulike endringer, slik som å definere dine preferanser 

eller valg for nettleseren. Og ved å gjenopprette innstillingene for nettleseren, tilbakestilles 

innstillingene til standard. 

Bluetooth 

Mobiltelefonen din har Bluetooth-forbindelse, som lar deg opprette en trådløs forbindelse 

med andre Bluetooth-enheter, slik at du kan dele filer med andre, snakke håndfri med et 

Bluetooth-headset eller til og med overføre bilder fra telefonen til datamaskinen din. 

Hvis du bruker Bluetooth, må du huske på å holde seg innenfor 10 meter (33 fot) fra andre 

Bluetooth-enheter. Vær oppmerksom på at hindringer som vegger eller annet elektronisk 

utstyr kan forstyrre Bluetooth-tilkoblingen. 

Slå på Bluetooth  

1. Gå til Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth. 

2. Trykk på Select for å sette Bluetooth til På. 

Bluetooth-ikonet vises øverst på skjermen. 

3. For å sette synligheten til På og gjøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter, 

trykk på Select. 

Alternativene for Bluetooth lar deg søke etter andre Bluetooth-enheter, endre telefonens 

Bluetooth-navn og bruke avanserte funksjoner.  

Pare og koble til en Bluetooth-enhet 

Din mobile Bluetooth lar deg gjøre følgende: 

 Hands Free Profile (HFP): gjør det mulig å bruke håndfrie Bluetooth-enheter. 

 Headset Profile (HSP): gjør det mulig å bruke et mono Bluetooth headset. 

 Object Push Profile (OPP): lar deg overføre filer via Bluetooth. 

 Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): lar deg bruke et stereo Bluetooth 

headset. 

 A/V Remote Control Profile (AVRCP): lar deg styre hva som spilles av via Bluetooth 

headsettet eksternt. 

Før du bruker Bluetooth, må du pare mobiltelefonen med en annen Bluetooth-enhet som følger: 

1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen er aktivert. 

2. Gå til Meny > Innstillinger > Tilkobling > Søk etter lydenhet. Mobiltelefonen vil 

da søke etter Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. 

3. Trykk på enheten du vil koble sammen med mobiltelefonen. 

4. Skriv inn passordet for å fullføre tilkoblingen. 

Merknad: Når en sammenkobling er opprettet, vil du ikke bli spurt om et passord hvis du 

kobler til den Bluetooth-enheten igjen senere. 
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Sende filer via Bluetooth 

Med Bluetooth kan du dele bilder, videoer eller musikkfiler med familie og venner. 

For å sende filer via Bluetooth: 

1. Trykk på Meny > Filhåndtering > Valg > Åpne. 

2. Velg en mappe (f.eks. bilder) og trykk på Valg > Åpne. 

3. Velg et bilde som du vil sende og trykk på Valg > Sende > Via Bluetooth. 

4. Velg en sammenkoblet enhet. 

Frakobling fra eller oppheving av paring med en Bluetooth-

enhet 

1. Trykk på Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth > Min enhet. 

2. Rull til aktiv tilkobling. 

3. Trykk på Valg > Koble fra. 

Multimedia 
I tillegg til å være en kommunikasjonsenhet og personlig assistent, gir mobiltelefonen deg 

også en mengde underholdningsmuligheter. Du kan ta bilder, lage videoer og lydklipp, og 

laste ned og lytte til musikk. 

Ta bilder og ta opp videoklipp 

Kameraet er en kombinasjon av kamera og videokamera som du kan bruke til å ta, og dele 

bilder og videoer. 

Ta et bilde 

1. Trykk på Meny > Kamera. 

2. Komponer bildet i fotoskjermen. 

3. Trykk på den midterste Velg-knappen for å ta bilde. 

4. Trykk på tilbake pil høyre funksjonsknapp for å lukke kameraet. 

5. Avslutt/av/på nedknapp avslutter kameraprogrammet. 

Se på bildene dine 

1. Trykk på Meny > Multimedia > Bildevisning. 

Bildene dine vises som miniatyrbilder. 

2. Velg et bilde og trykk på Valg for å velge ulike oppgaver, inkludert å vise, sende og 

slette bilder. 

Spille inn en video 

1. Trykk på Meny > Kamera. 

2. Trykk ned på navigasjonsknappen for å bytte til videoopptak.  



 

27 
 

3. Gjør klar videoen i opptaksskjermen. 

4. Trykk på den midterste Select-knappen for å begynne opptak. 

5. For å avslutte innspillingen, trykker du på stopp-knappen. 

6. Videoen blir automatisk lagret i dine mediefiler. 

Se på videoene dine 

1. For å se videoen direkte etter opptaket, velger du menyknappen på venstre side av 

skjermen.  

2. Rull ned for å velge spill av. 

3. Du kan også gå til Meny > Filhåndtering > Videoer. 

Lytte til musikk 

Du kan overføre musikkfiler fra din PC til microSD-kortet, slik at du kan lytte til musikk på 

mobiltelefonen. 

Kopiere musikk til Micro SD-kortet 

1. Sett inn microSD-kortet ditt. 

2. Koble telefonen til datamaskinen med en USB-kabel. 

3. På PC-en navigerer du til USB-drevet, og åpner det. 

4. Opprett en mappe i rotkatalogen til microSD-kortet (f.eks. Musikk). 

5. Kopier musikken fra datamaskinen din til mappen du opprettet. 

6. Etter at du har kopiert musikk, løser du ut stasjonen slik operativsystemet ditt krever 

for å trygt fjerne mobiltelefonen. 

7. Koble mobiltelefonen fra datamaskinen. 

Spille av musikk 

1. Gå til Meny > Multimedia > Mediespiller > Mine spillelister. 

2. Velg sangen du vil spille av og trykk på den midtre Select-knappen. 

Tips: Når du lytter til musikk, kan du trykke på Back for å bruke andre programmer. 

Musikken din fortsetter å spille av. For å gå tilbake til musikkontrollene,  

Legge musikk til en spilleliste 

1. Gå til Meny > Multimedia > Mediespiller > Mine spillelister. 

2. Trykk på Alternativer, velg Ny. 

3. Skriv inn navnet på den nye spillelisten, trykk på Alternativer > Ferdig. 

4. Trykk på Legg til, velg lagringsenheten og følg beliggenheten for å finne lydfilene dine. 

5. Trykk på OK for å legge musikk til spillelisten. 
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Lytte til FM-radio 

FM-radio lar deg lytte til FM-radiostasjoner på mobilen din. Siden FM-radio bruker de 

medfølgende hodetelefonene som antenne, må du først koble hodetelefonene til 

lydutgangen på telefonen din før du åpner programmet. 

Spille av FM-radio 

1. Påse at hodetelefonene er koblet til lydutgangen. 

2. Trykk på Meny > Multimedia > FM-radio. 

3. FM-radioen skanner automatisk etter tilgjengelige FM-kanaler, lagrer dem som 

forhåndsinnstilte og spiller av den første FM-kanalen som blir funnet. 

4. For å kontrollere volumet, trykk på knappene Volum opp og Volum ned på siden 

av telefonen. 

5. For å tune radioen, trykk på rulleknappene Venstre og Høyre. 

6. For å slå radio av og på, trykk på rulleknappene Opp og Ned. 

Spille inn lyd fra FM-radio 

1. For å spille inn lyd fra radioen, trykk på Alternativer > Spill inn. 

Radioen begynner å spille inn. 

2. Trykk på Pause, Fortsett, eller Stopp. 

3. Når innspillingen er stoppet blir du bedt om å lagre den ved å trykke på den midtre 

Select-knappen. 

4. Innspilte klipp kan du finne under Meny > Multimedia > Lydopptak. 

Moro og spill 
Alternativer: 

 Java 

 Google Maps 

 Java-innstillinger 

Bruke kart 
Kart lar deg finne din nåværende plassering, se trafikkforhold i sanntid (avhengig av 

tilgjengelighet på stedet ditt) og få detaljerte veibeskrivelser til ulike destinasjoner på et 

satellittkart, trafikkart eller annen type kart. 

Aktivere plassering 

Før du åpner Kart for å finne din plassering eller søke etter interessante steder, må du 

aktivere mottakeren «plasseringskilde».  

Gå til Meny > Innstillinger > GPS-innstillinger > Slå på mottaker > Ja for å bekrefte. 
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Åpne kart 

Kart må lastes ned fra nettleseren før du kan bruke programmet. 

1. Gå til Moro og spill > Google Maps. 

2. Du blir omdirigert til nettleseren og bedt om å laste ned programmet. 

3. Bekreft med Ja. 

4. Etter at kart har blitt lastet ned, kan du gå inn på det i Moro og spill. 

Søke etter interessante steder 

1. Mens du ser på et kart, trykker du på Meny >  Søk på  kar t . 

2. Skriv inn stedet du vil søke etter og trykk på den midtre Select-knappen og bekreft 

valget ditt.  

Merknad:  Du kan også velge et alternativ fra listen med forslag. 

3. Søkeresultatene dine blir så vist. Trykk på den midtre Select-knappen for å vise 

informasjon om resultatene dine. 

Få veibeskrivelse 

1. Mens du ser på et kart uten å ha valgt en destinasjon, trykker du på Meny > Få 

veibeskrivelse. 

2. Skriv inn startstedet i den først tekstboksen og destinasjonen i den andre 

tekstboksen.  

3. Velg fanen for veibeskrivelse med bil, offentlig transport eller til fots. 

4. Velg Vis veibeskrivelse. 

5. Du får opp en liste med instrukser for hvordan du når destinasjonen din. 

Merknad: For å vise et trinn på kartet, kan du markere det ønskede trinnet og velge det med 

den midtre Select-knappen. 

6. Når du er ferdig med å vise eller følge veibeskrivelsen, trykker du på Tilbake for å gå 

tilbake til kartet. 

7. Tilbakestill kart for å tilbakestille kartet. 
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Bruke andre programmer 

Bruke kalenderen 

Bruk kalenderen til å opprette og håndtere arrangementer, møter og avtaler. 

Opprette en kalenderhendelse 

1. Trykk på Meny > Organisere > Kalender. 

2. Bruk rulleknappen for å velge en dato. 

3. Trykk på Alternativer > Legg til hendelse. 

4. Skriv inn opplysninger for hendelsen, slik som type hendelse (påminnelse eller møte), 

slutt- og starttid, emne, hyppighet, sted og andre detaljer. 

5. Trykk på OK og Ja for å bekrefte. 

Stille inn alarmen 

Du kan stille inn en ny alarm eller endre en eksisterende alarm. 

1. Trykk på Meny > Organisere > Alarm. 

2. Bruk rulleknappene til å velge en tid og trykk på Endre. 

3. Bruk venstre/høyre rulleknapper til å slå alarmen På. 

4. Skriv inn alarmtiden i 4-sifferformat. For å bytte mellom AM og PM, kan du trykke 

på Select-knappen mens tiden er markert. 

5. Bruk rulleknappene til å stille inn alarmdetaljer, slik som hyppighet, alarmtone, 

slumreminutter og alarmtype. 

6. Trykk på Ferdig og så på Ja for å lagre. Tiden vises i listen over alarmtider. Alarmikonet 

vises på toppen av skjermen. 

Bruke kalkulator 

Bruk kalkulatoren for å løse enkle regneproblemer eller bruk de avanserte funksjonene 

for å løse mer komplekse ligninger. 

1. Trykk på Meny > Organisere > Kalkulator. 

2. Bruk rulleknappene for å legge til, trekke fra, multiplisere eller dele. For eksempel: 

 Bruk tastaturet til å skrive inn «100». 

 Rull for å velge multiplikasjonstegnet (X). 

 Skriv inn «5». 

 Trykk på OK. 

Svaret «=500» vises. 
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Bruk av Filhåndtering 

Filhåndtering lar deg organisere, endre og slette filer og mapper. 

Opprette en mappe 

1. Trykk på Meny > Filhåndtering. 

Telefonen viser total plass og ledig plass. 

2. Trykk på Alternativer > Åpne. 

Telefonen viser en liste over mapper, slik som Min musikk og Bilder. 

3. Trykk på Alternativer > Ny mappe. 

4. Bruk tastaturet til å skrive inn navnet på den nye mappen og trykk på Select. 

Den nye mappen vises i mappelisten. 

Flytte eller kopiere filer 

1. Trykk på Meny > Filhåndtering. 

2. Trykk på Alternativer > Åpne. 

3. På mappelisten åpner du kilemappen som inneholder en fil du vil kopiere. 

4. Trykk på Alternativer > Kopiere > Select.  

«Kopier til» vises på toppen av skjermen. 

5. Trykk på Alternativer > Åpne > [målmappe] > Select. 

Filen kopieres til målmappen. 

6. Åpne målmappen for å forsikre deg om at filen er kopiert. 

Slette filer 

1. Trykk på Meny > Filhåndtering. 

2. Trykk på Alternativer > Åpne. 

Telefonen viser en liste over mapper, slik som Min musikk og Bilder. 

3. Åpne kildemappen som inneholder den filen du vil slette. 

4. Trykk på Alternativer > Slette. 

5. Trykk på Ja for å bekrefte. 

Filen slettes fra mappen. 
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Administrasjon av mobiltelefonen din 
Bruk Meny > Innstillinger for å konfigurere telefonen din. Innstillinger inneholder blant annet 

telefon, GPS, sikkerhet, tilkobling, lydeffekter og gjenoppretting av fabrikkinnstillinger. 

Stille inn dato og tid 

Når du starter telefonen første gang, blir du bedt om du vil at tid og dato oppdateres automatisk 

ved å bruke tiden som blir oppgitt av nettverket. 

Merknad: Når tiden som blir oppgitt av nettverk brukes automatisk, kan du ikke stille inn dato, 

tid og tidssone. 

1. Trykk på Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Tid og dato > Still inn 

tid/dato. 

2. Still inn tiden i formatet TT:MM (timer:minutter). Trykk på Select for å bytte mellom AM 

og PM. 

3. Skriv inn dato i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ (dag.måned.år). 

4. Bruk rulleknappene til å veksle mellom sommertid og vintertid. 

5. Trykk på OK. 

I menyen for Tid og dato kan du også skrive inn hjembyen din, endre format for tid og dato og 

oppdatere den til tidssonen du befinner deg i. 

Hvis du vil at telefonen skal automatisk oppdatere tiden, trykker du på Telefoninnstillinger > 

Automatisk oppdatering av tid og bruker rulleknappene til å slå dette av og på. 

Stille inn skjermen 

Justere lysstyrke og visningstid 

1. Trykk på Meny > Innstillinger > Telefoninnstillinger > Diverse innstillinger > 

LCD-baklys. 

2. Bruk rulleknappene til å stille lysstyrken lysere eller mørkere. 

3. Bruk rulleknappene til å justere tiden i sekunder før skjermen slår seg av når den er 

inaktiv. 

4. Trykk på OK. 

Stille inn telefonens ringetone 

For å justere telefonens volum og ringetone, trykk på Meny > Brukerprofiler. 

Du kan også trykke på Select-knappen på hovedmenyen. 

Menyen for brukerprofiler lar deg justere eller tilpasse generelle telefoninnstillinger, lage og 

aktivere din egen type innstillingsstil og justere volumet for stille, møte eller utendørsbruk. 
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Slå på stillemodus 

1. Trykk på Select når du er på hovedmenyen. 

2. Under Brukerprofiler, trykker du på Stille > Alternativer > Aktiver.  

Telefonen forblir i stillemodus til du velger og aktiverer en annen innstilling. 

Tilpasse ringetonetyper og volum 

Under Brukerprofiler kan du tilpasse innstillinger, slik som varseltype (ringe/vibrere), 

ringetype, ringetone for innkommende samtaler, volum på ringetone, melding eller tastetoner, 

og toner for når telefonen slås på og av. Når du ruller nedover innstillingene, kan du bruke 

venstre/høyre rulleknapp for å redusere/øke volumet for hver innstilling. 

Du kan f.eks. under Brukerprofiler > Generelt > Alternativer > Tilpasse velge Volum på 

ringetone og trykke på venstre/høyre rulleknapp for å redusere/øke volumet. Trykk på 

Alternativer for å Endre eller Lagre. 

Stille inn telefontjenester 

1. Trykk på Meny > Tjenester. 

Stille inn standardnettverk 

1. På skjermen Innstillinger velger du Nettverksinnstillinger. 

2. Her kan du endre ditt Nettverksvalg og Tjenestevalg, vise din Nettverksinformasjon 

og endre innstillinger for GPRS-forbindelse. 

Merknad: Sjekk med din nettverkstjenestetilbyder for tilgjengelighet på tjenesten og satser for 

dataforbindelser. 

Måter å frigjøre mobiltelefonens minne på 

 Flytte filer og e-postvedlegg til microSD-kortet. 

 I nettleseren kan du slette alle midlertidige internettfiler og nettleserens historikk. 

 Avinstallere nedlastede programmer som du ikke bruker lenger (f.eks. Google Maps). 

 Starte mobiltelefonen på nytt. 

Nullstille mobiltelefonen din 

Gjenopprette fabrikkinnstillinger 

Hvis du tilbakestiller telefonen din til de innstillingene som ble konfigurert på fabrikken, slettes 

alle dine personlige data fra telefonens interne lagringsplass, inkludert informasjon om din 

Google-konto, alle andre kontoer, dine system- og programinnstillinger og alle nedlastede 

programmer. Tilbakestilling av telefonen sletter ingen oppdateringer for systemprogramvare 

som du har lastet ned eller noen filer på ditt microSD-kort, slik som musikk eller bilder. 

1. Trykk på Meny > Innstillinger > Gjenopprett fabrikkinnstillinger. 

2. Du blir bedt om å «Skrive inn telefonpassord». Standardpassordet fra fabrikken er 1122. 

Hvis du har endret standardpassordet, skriver du inn det passordet du har valgt. 

3. Trykk på OK. En melding vises: «Gjenopprette innstillinger og starte telefonen på nytt?» 

Trykk på Ja for å fortsette eller Nei for å avbryte. 
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Spesifikasjoner  
 

Element Spesifikasjoner* 

Operativsystem Proprietær 

Prosessor MTK 6276W 

Minne 
128 MB/64 MB 

Støtte for Micro SD-kort opptil 32 GB 

Nettverk 
2G GSM/GPRS/EDGE 

3G WCDMA (Maks. datahastighet: 384 kbps) 

Band *** 

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

EU-versjon: 

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

Amerikansk versjon;\: 

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

Canada, Latin-Amerika) 

Sjekk med din forhandler for å verifisere hvilken versjon du 

har kjøpt. 

Skjerm 2,2 ” QVGA 240 X 320 TFT 

Kamera 
3 MP 

Videoavspilling og opptak 

Tilkobling 

Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP 

3,5 mm plugg til øretelefoner 

Micro USB2.0 

Batteri 

1150mAh (kan fjernes) 

Samtaletid opptil 10 timer 

Standby opptil 23 dager 

Annet Bluetooth, GPS 
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* Design og spesifikasjoner er underlagt endringer uten forvarsel. 

Ekstrautstyr 
FM-radio 

Høy håndfri høyttaler 

Dimensjoner 123 x 56 x 17,5 mm 

Vekt 136 g 

MIL SPEC 810G 

og IP67-

sertifisert 

Støtsikker opptil 1,8 M 

Vanntett opptil 1 m i 30 minutter (batteridekselet må sitte 

ordentlig på og alle portene må være ordentlig forseglet) 

Fungerer mellom -25°C (-13 F) til 55°C (131 F) 

Støvtett 
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Vedlegg 

Advarsler og forholdsregler 

Denne delen inneholder viktig informasjon som gjelder driftsinstrukser til enheten din. Den 

inneholder også informasjon om hvordan du bruker enheten på en trygg måte. Les denne 

informasjonen nøye før du bruker enheten din. 

Vanntett deksel 

Deksler til USB-port og utgang til hodetelefoner må være godt på plass, og det bakre dekselet 

må være på plass og låst for å sørge for at telefonen får denne beskyttelsen. 

Elektroniske apparater 

Slå av enheten din hvis det er forbudt å bruke enheten. Ikke bruk enheten når bruk av enheten 

forårsaker fare eller forstyrrer annet elektronisk utstyr. 

Medisinske apparater 

Følg reglene og bestemmelsene til sykehus og helsefasiliteter. Ikke bruk enheten din når det 

er forbudt å bruke den. 

Produsenter av pacemakere anbefaler at man holder en minsteavstand på 15 cm mellom 

enheten og pacemakeren for å forebygge potensiell forstyrrelse med pacemakeren. Hvis du 

bruker en pacemaker, må du bruke enheten på motsatt side av pacemakeren og ikke bære 

enheten i lommen foran. 

 

Potensielt eksplosiv atmosfære 

Slå av enheten din i områder med potensielt eksplosiv atmosfære, og følg alle skilt og 

instruksjoner. Områder som har potensielt eksplosiv atmosfære innebærer områdene der du 

vanligvis blir bedt om å slå av motoren på kjøretøyet ditt. Dannelse av gnister i slike områder 

kan føre til en eksplosjon eller brann og videre føre til fysiske skader eller død. Ikke slå på 

enheten din på steder der man fyller bensin, f.eks. på bensinstasjoner. Overhold restriksjonene 

for bruk av radioutstyr ved drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder og kjemiske anlegg. 

Du må også følge restriksjonene i områder der det foregår sprengning. Før du bruker enheten, 

går du ut av områder som har potensielt eksplosiv atmosfære som ofte, men ikke alltid, er 

tydelig merket. Slike steder inkluderer områder under dekk på båter, fasiliteter for overføring 

eller lagring av kjemikalier og områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, 

støv eller metallpulver. Spør produsentene av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (slik 

som propan eller butan) om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av dem. 

Trafikksikkerhet 

Følg lokale lover og bestemmelser når du bruker enheten. Hvis du i tillegg bruker enheten mens 

du kjører, bør du overholde følgende retningslinjer: 

Konsentrer deg om kjøringen. Øverste ansvar er å kjøre trygt. 

Ikke snakk på enheten når du kjører. Bruk hands-free-tilbehøret. 
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Når du må ringe eller svare på telefonen, må du parkere kjøretøyet på veikanten før du bruker 

enheten. 

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøy med motor. Rådfør deg med 

produsenten av kjøretøyet for mer informasjon. 

I et kjøretøy med motor bør du ikke plassere enheten over airbag eller området der airbagen 

blåses ut. 

Ellers kan enheten skade deg, ettersom den får stor kraft når airbagen blåses opp. 

Ikke bruk enheten når du flyr. Slå av enheten før du trer inn på flyet. Bruk av trådløse enheter i 

et fly kan forårsake fare for drift av flyet og forstyrre det trådløse telefonnettverket. Det kan også 

være ulovlig. 

Bruksomgivelser 

Ikke bruk eller lade enheten i støvete, fuktige og skitne plasser med magnetiske felt. 

Ellers kan dette føre til feilfunksjon på kretsen. 

Enheten overholder RF-spesifikasjonene når den brukes i nærheten av øret ditt eller på 

enavstand på 1,5 fra kroppen din. Påse at enhetens tilbehør, slik som enhetsdeksel og 

enhetens hylster ikke består av metallkomponenter. Hold enheten din 1,5 cm bort fra kroppen 

din for å oppfylle kravene som tidligere ble nevnt. 

På en stormete dag med lyn må du ikke bruke telefonen din mens den lades. Dette er for å 

unngå fare som forårsakes av lyn. 

Ikke ta på antenner når du er i en samtale. Det kan påvirke kvaliteten på samtalen og føre til økt 

strømforbruk hvis du tar på antennen. Dette fører til at samtaletid og standbytid reduseres. 

Ved bruk av telefonen bør du overholde lokale lover og reguleringer og respektere andres 

personvern og juridiske rettigheter. 

Påse at omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C og 40 °C når enheten lades opp. Påse at 

omgivelsestemperaturen er mellom –10 °C til 55 °C når du bruker enheten på batteri. 

Barns sikkerhet 

Overhold alle forholdsregler med hensyn til barnas sikkerhet. Det kan være farlig å la barnet 

leke med enheten eller tilbehøret, som kan inkludere deler som kan løsne fra enheten, da slike 

kan utgjøre en kvelningsfare. Pass på at små barn holdes borte fra enheten og tilbehøret. 

Tilbehør 

Velg bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som produsenten har godkjent for bruk 

sammen med denne enhetsmodellen. Bruk av en annen type batteri, lader, eller tilbehør kan 

oppheve en eventuell garanti for enheten, kan være i strid med lokale regler eller lover, og kan 

være farlig. Ta kontakt med din forhandler for informasjon om tilgjengeligheten av godkjente 

batterier, ladere og tilbehør i ditt område. 

Batteri og lader 

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. 

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger før det til slutt slites ut. Når standbytiden og 

taletiden er kortere enn normalt, bør du bytte ut batteriet. 

LarsK
Sticky Note
Missing space:"en avstand"
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Bruk strømforsyningen som definert i spesifikasjonene til laderen. Feil spenning kan føre til 

brann eller funksjonsfeil på laderen. 

Ikke koble sammen de to polene på batteriet med ledere, som for eksempel metall, nøkler eller 

smykker. I så tilfelle kan batteriet kortsluttes, og kan forårsake skader og brannsår på kroppen 

din. 

Hvis elektrolytten i batteriet lekker ut, sørg for å ikke komme i kontakt med slik med hud eller 

øyne. Hvis elektrolytt kommer i kontakt med hud eller øynene, skal øynene umiddelbart skylles 

med rent vann, og lege kontaktes. 

Hvis batteriet deformeres, endrer farge, eller blir unormalt varmt mens du lader eller oppbevarer 

batteriet, ta ut batteriet umiddelbart og slutt å bruke det. Ellers kan det føre til batterilekkasje, 

overoppheting, eksplosjon eller brann. 

Hvis strømledningen er skadet (for eksempel, hvis ledningen er eksponert eller ødelagt), eller 

hvis kontakten løsner, skal man slutte å bruke kabelen med en gang. Ellers kan det føre til 

elektrisk støt, kortslutning av laderen, eller brann. 

Ikke kast batteriene på åpen ild, da det kan føre til eksplosjon. Batterier kan også eksplodere 

hvis de er skadet. 

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet, 

nedsenke eller utsette det for vann eller andre væsker, utsette det for brann, eksplosjon eller 

andre farer. 

Unngå å miste enheten eller batteriet. Hvis enheten eller batteriet faller, spesielt ned på en hard 

overflate, og du mistenker at det har tatt skade, ta det med til et kvalifisert servicested for 

kontroll. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. 

Kast brukte batterier i samsvar med lokale forskrifter. 

Enheten skal bare kobles til produkter som bærer USB-IF logoen eller som oppfyller USB-IF 

samsvarsprogrammet. 

FORSIKTIG – FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET ERSTATTES MED FEIL TYPE. 

KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSENE. 

 

Rengjøring og vedlikehold 

Batteriet og laderen er ikke vanntette. Hold dem tørre. Beskytt enheten, batteriet og laderen mot 

vann eller damp. Enheten må ikke brukes med våte hender. Det kan føre til en kortslutning, feil 

på enheten, og elektrisk støt til brukeren. 

Ikke plasser enheten, batteriet, eller laderen på steder hvor de kan bli ødelagt på grunn av 

kollisjoner. Ellers kan det føre til batterilekkasje, feil på enheten, overoppheting, brann eller 

eksplosjon. 

Ikke plasser magnetiske lagringsmedier som magnetkort og disketter i nærheten av enheten. 

Stråling fra enheten kan slette informasjon som er lagret på dem. 

Ikke la enheten, batteriet, eller lader ligge på et sted med en ekstremt høy eller lav temperatur. 

Ellers kan det hende at de ikke fungerer korrekt, og det kan føre til brann eller eksplosjon. Når 

temperaturen er lavere enn 0 °C, vil batteriets ytelse påvirkes. 

Ikke plasser skarpe metallgjenstander som nåler i nærheten av øretelefonen. Øretelefonen kan 

tiltrekke seg disse gjenstandene og skade deg når du bruker enheten. 
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Før du rengjør eller vedlikeholder enheten, slå den av og koble den fra laderen. 

Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler, pulver eller andre kjemiske midler (for eksempel alkohol 

og benzen) til å rengjøre enheten eller laderen. Ellers kan deler av enheten bli skadet, noe som 

kan forårsake brann. Du kan rengjøre enheten og laderen med en fuktig og myk antistatisk klut. 

Du må ikke demontere enheten eller tilbehøret. Hvis så gjøres kan garanti på enheten og 

tilbehøret bli ugyldig, og produsenten er ikke pliktig til å betale for skader. 

Hvis skjermen på enheten knuses ved kollisjon med harde gjenstander, skal man ikke røre eller 

prøve å fjerne den ødelagte delen. I dette tilfellet, må du slutte å bruke enheten umiddelbart, og 

deretter ta kontakt med et autorisert servicesenter så snart som mulig. 

Nødanrop 

Du kan bruke enheten til nødanrop innenfor tjenesteområdet. Forbindelsen kan imidlertid ikke 

garanteres under alle forhold. Du bør ikke stole kun på denne enheten for essensiell 

kommunikasjon. 

 

FCC-erklæring 

Dette apparatet er i samsvar med del 15 i FCCs regelverk. "Driften skal forholde seg til følgende 

to vilkår: (1) Dette apparatet skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette apparatet må 

godta enhver forstyrrelse som mottas, deriblant forstyrrelser som kan resultere i uønsket bruk. 

Dette utstyret har blitt kontrollert og er funnet å være i samsvar med begrensningen som 

påhviler digitale apparater i Klasse B, i samsvar med del 15 i FCCs regelverk. Disse 

begrensningene er utformet med henblikk på å tilby rimelig grad av beskyttelse mot skadelige 

forstyrrelser når utstyret benyttes i et boligområde. Dette utstyret genererer, benytter og kan 

utstråle energi basert på radiofrekvenser, og dersom det ikke blir installert og brukt i samsvar 

med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjonen. Men, 

det gis ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i en enkelt installasjon. Dersom dette 

utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse på radio- eller fjernsynsmottagelse, noe som kan 

påvises ved å skru utstyret av og på, er brukeren oppfordret til å forsøke å korrigere 

forstyrrelsen ved en eller flere av de følgende tiltak: 

 Reorienter eller flytt mottakerantennen. 

 Minsk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 

 Koble til utstyret til en veggkontakt eller en krets forskjellig fra den som mottakeren er 

koblet til. 

 Konsulter med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjelp. 

FCC-varsomhet: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den part 

som er ansvarlig for samsvarstilstanden, kan gjøre brukerens godkjennelse til å bruke utstyret 

ugyldig. 

Antenne(r) som brukes av denne senderen må ikke plasseres sammen med eller benyttes i 

forbindelse med noen som helst annen antenne eller sender. 
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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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RF Exposure Information (SAR) 

Denne enheten oppfyller myndighetenes krav for eksponering for radiobølger. 

Denne enheten er konstruert og produsert for å ikke overskride strålingsgrensene for 

eksponering for radiofrekvensenergi (RF) nedsatt av Federal Communications Commission i 

den amerikanske regjeringen. 

Eksponeringsstandardene for trådløse enheter bruker en måleenhet kjent som Specific 

Absorption Rate eller SAR. SAR-grensen som er angitt av FCC er 1,6 W/kg. *Tester for SAR 

utføres ved å bruke standard driftsposisjoner som aksepteres av FCC der enheten overfører på 

dens høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR bestemmes på 

det høyeste sertifiserte effektnivået, kan det faktiske SAR-nivået til enheten under bruk være 

godt under maksverdien. Dette er fordi enheten er laget til å fungere på ulike effektnivåer for å 

bruke kun strømmen som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett er utgangseffekten 

lavere jo nærmere du er til en trådløs basestasjonsantenne. 

Den høyeste SAR-verdien for modellenheten som det er blitt rapportert på FCC under brukstest 

på øret er 1,13 W/kg og når den bæres på kroppen, som beskrevet i brukerhåndboken, er det 

0,87 W/kg (målinger på kroppen varierer blant enhetsmodeller, avhengig av tilgjengelig tilbehør 

og FCC-krav). 

For bruk på kroppen, har denne enheten blitt testet og oppfyller retningslinjene for FCC RF-

stråling for bruk med tilbehør som ikke inneholder metall, og plassering av håndsettet minst 

1,5 cm fra kroppen. Bruk av annet tilbehør sikrer kanskje ikke overholdelse av FCCs krav til 

radiostråling. Hvis du ikke bruker tilbehør som brukes på kroppen og ikke holder enheten ved 

øret, plasserer du håndsettet minst 1,5 cm fra kroppen din når enheten er slått på. 

Den høyeste rapporterte SAR-verdien under FCCs reguleringer for telefonen er listet nedenfor: 

Hode SAR: 1,13 W/kg 

Kropp SAR: 0,87 W/kg 

Mens det kan være forskjeller mellom SAR-nivået på ulike enheter og på ulike posisjoner, 

overholder de alle kravene fra myndighetene. 

FCC har oppgitt en utstyrsautorisasjon for denne modellenheten med alle rapporterte 
SAR-nivåer evaluert som at de overholder retningslinjene til FCC om RF-stråling. SAR-
informasjon om denne modellenheten er registrert hos FCC og kan bli funnet under Display 
Grant-delen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid etter du søker på FCC-ID: ZL5B100 

For å redusere eksponeringsnivået for stråling, bør følgende gjøres: (i) bruk mobiltelefonen i 

gode mottaksforhold, 

(ii) bruk et håndfri-sett, 

(iii) gravide kvinner bør holde mobiltelefonen langt fra magen, (iv) bruk mobiltelefonen langt fra 

kjønnsorganer. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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Cat-telefon brukerhåndbok for Hearing Aid Compatibility 

(HAC) 

Cat® B100 (Amerikansk versjon) er kompatibelt med høreapparat i henhold til FCC-kravene for 

kompatibilitet med høreapparat (HAC). B100 HAC-rangering: M3/ T3 

FCC sine regler for kompatibilitet med høreapparat krever at enkelte telefoner testes og 

rangeres i henhold til American National Standard Institute (ANSI) C63.19 standarder for 

kompatibilitet med høreapparat. ANSI-standarden for kompatibilitet med høreapparat inneholder 

to typer rangeringer: 

 M: For redusert forstyrrelse på radiofrekvens for å gi mulighet for akustisk kopling med 

høreapparater som ikke fungerer i teleslyngemodus. 

 T: For inaktiv kopling med høreapparat som fungerer i teleslyngemodus. 

Disse rangeringene settes opp på en skala fra én til fire, der fire er mest kompatibelt. En telefon 

regnes som kompatibelt med høreapparat under FCC-kravene hvis den rangeres som M3 eller 

M4 for akustisk kopling og T3 eller T4 for induktiv kopling. 

Rangering for kompatibilitet med høreapparat er ikke en garanti for at et bestemt høreapparat 

fungerer godt med en bestemt telefon. Noen høreapparat kan fungere godt med telefoner som 

ikke oppfyller FCC-kravene for kompatibilitet med høreapparat. For å være sikker på at et 

bestemt høreapparat fungerer godt med en bestemt telefon, bør du bruke dem sammen før du 

kjøper produktet. 

Forebygging av hørselstap 

Krav om advarsel i henhold til EN 60950-1:A12. 

For å hindre mulig hørselsskade, ikke hør på høyt lydnivå i lange perioder. 

Bruk av et headset med høyt volum kan skade hørselen din. For å redusere risikoen for 

hørselsskader, må volumet på headsettet senkes til et trygt og behagelig nivå. 

 

 

 

Merknad: For Frankrike, er hodetelefoner/øreplugger til denne enheten i samsvar med krav om 

lydtrykknivå fastsatt i gjeldende EN 50332-1: 2000 og/eller EN50332-2: 2003-standarden som 

kreves av French Artikkel 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. 

 

Bakgrunnslyd samt fortsatt eksponering av høye volumnivåer kan gjøre at lyder virker lavere 

enn de faktisk er. Slå på lyden og kontroller volumet før du setter inn noe i øret ditt. 
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For enhetstester i henhold til EN60950-1:2006, er det obligatorisk å gjennomføre lydtester for 

EN50332. 

Denne enheten har blitt testet for overholdelse av lydtrykknivået som er angitt i gjeldende 

EN 50332-1 og/eller EN 50332-2 standarder. Permanent hørselsskade kan oppstå hvis 

øreplugger eller hodetelefoner brukes ved høyt volum over lengre perioder. 

Konformitetserklæring 

Samsvarer med de grunnleggende kravene i artikkel 3 i R&TTE 1999/5/EC direktivet, hvis det 

brukes til det beregnede formålet, og at følgende standarder er fulgt: 

1. Helse (Artikkel 3.1 (a) i R&TTE-direktivet) 

Fulgte standard(er): 

 EN 50566: 2013 

 EN 50360: 2001 / A1: 2012 

 EN 62209-1: 2006 / -2: 2010 

 EN 62479:2010 

2. Sikkerhet (Artikkel 3.1 (a) i R&TTE-direktivet) 

Fulgte standard(er): 

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

 EN 50332-1:2000 / -2: 2003 

3. Elektromagnetisk kompatibilitet (Artikkel 3.1 (b) i R&TTE-direktivet) 

Fulgte 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. Bruk av radiofrekvensspektrum (Artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet) 

Fulgte 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-merke og NB identifikasjonsnummer 

CETECOM 

 

Liste over land der enheten blir solgt 

Østerrike AT Malta MT 

Belgia BE Nederland NL 

Kypros CY Polen PL 

Tsjekkia CZ Portugal PT 

Danmark DK Slovakia SK 

Estland EE Slovenia SI 

Finland FI Spania ES 

Frankrike FR Sverige SE 

Tyskland DE Storbritannia GB 

Hellas GR Island IS 

Ungarn HU Liechtenstein LI 

Irland IE Norge NO 

Italia IT Sveits CH 

Latvia LV Bulgaria BG 

Litauen LT Romania RO 

Luxembourg LU Tyrkia TR 
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Samsvar med CE SAR 

Denne enheten tilfredsstiller EU-krav (1999/519/EC) om begrensning av allmennhetens 

eksponering for elektromagnetiske felt i form av helsevern. 

Grensene er del av omfattende anbefalinger for beskyttelse av allmennheten. Disse 

anbefalingene har blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner 

gjennom regelmessige og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Måleenheten for 

Europarådets anbefalte grense for mobile enheter er "Specific Absorption Rate" (SAR), og 

SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev. Den oppfyller kravene fra den 

internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). 

For bruk nært kroppen, har denne enheten blitt testet og oppfyller ICNIRP-retningslinjene for 

eksponering og den europeiske standarden EN 62311 og EN 62209-2, for bruk med dedikert 

tilbehør. Bruk av annet tilbehør som inneholder metaller kan ikke sikre samsvar med ICNIRP-

retningslinjene for eksponering. 

SAR måles med enheten på en separasjon på 1,5 cm til kroppen, mens den sender på høyeste 

sertifiserte utgangseffektnivå i alle frekvensbåndene til den mobile enheten. 

En avstand på 1,5 cm som skal holdes mellom kroppen og enheten. 

Den høyeste rapporterte SAR-verdien under CEs reguleringer for telefonen er listet nedenfor: 

Hode SAR: 0.951 W/kg 

Kropp SAR: 0.562 W/kg 

Mens det kan være forskjeller mellom SAR-nivået på ulike enheter og på ulike posisjoner, 

overholder de alle kravene fra myndighetene. 

Avhending og resirkulering 

Dette symbolet på enheten (og eventuelt inkluderte batterier) indikerer at de ikke skal kastes i 

det vanlige husholdningsavfallet. Ikke kast enheten eller batteriene som usortert restavfall. 

Enheten (og eventuelle batterier) skal overleveres til et sertifisert returpunkt for gjenvinning eller 

forsvarlig avhending ved slutten av levetiden sin. 

For mer detaljert informasjon om gjenvinning av enheten eller batteriene, ta kontakt med 

kommunen din, renholdsverket der du bor eller butikken der du kjøpte enheten. 

Avhending av denne enheten er underlagt Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) 

direktivet fra EU. Bakgrunnen for å skille WEEE og batterier fra annet avfall er å minimalisere de 

potensielle skadevirkninger på miljø og helse fra alle farlige stoffer som kan være til stede. 

Reduksjon av farlige stoffer 

Denne enheten er kompatibel med EUs direktiv om registrering, vurdering, godkjenning og 

begrensning av kjemikalier (REACH) (regulativ nr. 1907/2006/EC fra europaparlamentet og -

rådet) og EUs Restriction of Hazardous Substances (RoHS) (direktiv 

2002/95/EC fra europaparlamentet og -rådet). For mer informasjon om REACH-samsvaret til 

enheten, gå til nettstedet www.catphones.com/certification.  Du anbefales å besøke nettstedet 

regelmessig for å få oppdatert informasjon. 

http://www.catphones.com/certification
http://www.catphones.com/certification
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Samsvar med EUs regelverk 

Herved erklærer produsenten at denne enheten er i samsvar med nødvendige krav og andre 

relevante reguleringer i direktivet 1999/5/EC. 

For samsvarserklæring, kan du gå til webområdet www.catphones.com0682 

Merknad: Følg nasjonale og lokale forskrifter på stedet der apparatet skal brukes. Denne enheten 

kan være begrenset for bruk i noen eller alle medlemslandene i Den europeiske union (EU). 

Merknad: Denne enheten kan brukes i alle medlemslandene i EU. 

Frankrike: Utendørs bruk er begrenset til 10 mW e.i.r.p. innenfor båndet 2454-2483,5 MHz. Italia: 

For privat bruk kreves det en generell godkjennelse hvis WAS/RLAN brukes utenfor egne lokaler. 

For offentlig bruk kreves en generell godkjennelse. Luxembourg: Generell godkjenning kreves 

for nettverk- og tjenestelevering. 

Norge: Dette leddet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra 

sentrum i Ny-Ålesund. 

V100R001B03_01 

Industry Canada-erklæring 

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas RSS-standard(er) med lisensunntak. 

"Driften skal forholde seg til følgende to vilkår: 

1. Denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser. 

2. Denne enheten må godta enhver forstyrrelse som mottas, deriblant forstyrrelser som kan 

resultere i uønsket bruk. 

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 produire 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. 

Dette apparatet av klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003. 

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

Strålings-erklæring: 

Produktet er i samsvar med Canadas eksponeringsgrenser for bærbar RF satt for et ukontrollert 

miljø, og er trygt for tiltenkt bruk som beskrevet i denne håndboken. Ytterligere reduksjon i RF-

stråling kan oppnås hvis produktet kan holdes så langt som mulig fra brukerens kropp, eller hvis 

apparatet innstilles til lavere utgangseffekt, dersom en slik funksjon er tilgjengelig. 

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.  

http://www.catphones.com/
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