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1. Säkerhet
Nödsamtal
Du kan ringa 112 (eller andra nödnummer) för akut hjälp i alla länder.
Obs:


Beroende på typ av mobilt nätverk kan vi inte garantera att nödsamtalet går fram.

Säker användning
 Stäng av telefonen på sjukhus och i flygplan. Följ alla restriktioner. Trådlösa enheter kan påverka
medicinsk utrustning och orsaka störningar i flygplan.
 Viss medicinsk utrustning, som exempelvis hörapparater och pacemakers, kan vara känsliga för
externa radiofrekvensemissioner. Konsultera enhetens tillverkare eller din läkare innan du använder
telefonen i närheten av medicinsk utrustning.
 Var särskilt uppmärksam på ringsignalens volym- och vibrationsinställningar om du har problem
med hjärtat.
 Följ alla skyltar och anvisningar i områden där det råder explosionsrisk, som exempelvis
bensinstationer, överföring av bränsle eller kemikalier eller lagringsutrymmen.
 Telefonen skickar ut radiofrekvens även i standby-läge. Stäng av telefonen när du ombes att göra
det.
 Följ alltid lokala lagar och föreskrifter. Använd inte telefonen när du kör. Använd hands-free om det
finns, och ägna all din uppmärksamhet åt körningen och vägen. Kör av vägen och parkera innan du
ringer eller besvarar ett samtal.
 Meddela omedelbart din tjänsteleverantör om enheten försvinner eller blir stulen för att spärra
SIM-kortet för användning.
 Du behöver IMEI-numret när du kontaktar tjänsteleverantören. Det är tryckt på enhetens baksida
(du hittar det bakom batteriet), eller ring *#06# för att kolla upp IMEI-numret. Kopiera numret och
spara det för framtida behov.
 Lås SIM-kortet och byt lösenord vid behov för att undvika att telefonen används på ett felaktigt sätt.
 Ta inte bort batteriet utan att stänga av telefonen. Om du inte följer instruktionerna kan det leda till
att data försvinner.
 Ta telefonen med dig eller lägg den i handskfacket för att undvika stöld när du lämnar fordonet.
 Håll telefon, batteri eller laddare utom räckhåll för barn.
Meddelanden för telefonanvändning
 Förvara inte telefonen i närheten av mag-kort och andra magnetiska objekt. Telefonens magnetism
kan radera information som är lagrad på disketter, förbetalda telefonkort och kreditkort.
 Att använda telefonen nära en fast telefon, tv, radio och kontorsautomater kan orsaka störningar
och påverka mobiltelefonens funktion.
 Håll telefonen torr, vätska i enheten kan erodera den elektroniska kretsen.
 Håll telefonen borta från extrema temperaturer.
 Håll telefonen borta från varma platser där temperaturen kan överstiga 60C, som exempelvis
instrumentbräda, fönsterbleck, i närheten av eld eller en tänd cigarett.
 Måla inte telefonen.
 Tappa, krossa eller skaka inte telefonen våldsamt.
 Ta inte isär eller modifiera telefonen. Detta kan skada telefonen, orsaka läckage och bryta den inre
kretsen.
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 Använd bara fuktig trasa eller icke-statisk trasa när du rengör telefonen. Använd inte alkohol,
thinner, bensen eller andra kemikalier eller slipande rengöringsmedel när du rengör telefonen.
 Telefonen blir varm vid normal användning och under tiden som batteriet laddas.
 Lämna inte telefonen med oinstallerat batteri eller med tomt batteri under en längre tid. Detta kan
leda till dataförlust.
 Metalldelarna på telefonen kan irritera huden beroende på individens hälsotillstånd.
 Lägg inte telefonen i bakfickan. Du kan skada telefonen om du sitter på den. Lägg inte telefonen
längst ner i en väska. Detta kan skada enheten.
 Om vibrationsläget är på, lägg telefonen på en plats där den inte kan ramla ner eller förflyttas till en
värmekälla på grund av vibrationen.
Meddelande för batteriets användning
 Ta inte isär eller modifiera batteriet, eftersom det kan orsaka läckage, överhettning, brand eller
explosion.
 Att kasta ett batteri i en eld kan orsaka brand eller explosion. Gamla batterier ska lämnas tillbaka till
försäljaren eller kasseras enligt lokala föreskrifter. Kassera inte batteriet i hushållsavfallet.
 Kortslut inte batteriet med kablar, nålar eller andra metallobjekt. Lagra inte batteriet med
metallobjekt, eftersom det kan orsaka läckage, överhettning, brand eller explosion.
 Det finns risk för ögonskador om batterivätska tränger in i ögonen. Undvik att gnida dig i ögonen
om detta skulle hända. Skölj ögonen väl med rent vatten och åk omedelbart till sjukhuset.
 Om den läckta batterivätskan vidrör huden kan den bränna den. Tvätta huden med rent vatten och
åk omedelbart till sjukhuset.
 Stoppa aldrig batteriet i munnen. Batterivätskan kan vara giftig.
 Sluta använd batteriet om du tycker att det blir varmare, byter färg och form på ett onormalt sätt
under användning, laddning och förvaring.
 Håll batteriet torrt.
 Använd eller lagra inte batteriet i närheten av eld, värmare eller andra platser med hög temperatur,
eftersom det kan resultera i läckage, överhettning, brand eller explosion. Lagra batteriet på en sval
och ventilerad plats utan direkt solljus.
 Ladda inte batteriet längre än 24 timmar.
 Batteriet kan laddas eller laddas ur hundratals gånger, men så småningom kommer det att nötas ut.
Batteriets livslängd förkortas med varje användning.
 Använd bara batterier som är godkända av telefonens tillverkare när du byter ut dem. Skador som
orsakas av att du har använt batterier som inte godkända täcks inte av garantin.
Trafiksäkerhet
 Använd inte telefonen när du kör ett fordon. Ägna all din uppmärksamhet åt körningen och vägen.
I en nödsituation, stanna fordonet på en säker plats, stäng av motorn och använd sedan telefonen.
Följ alltid lokala trafiklagar och föreskrifter.
 Elsystemet i fordonet påverkas normalt inte av RF-signaler (radiofrekvensen) från din trådlösa
telefon. Kontakta din bilåterförsäljare om du ändå misstänker att någon prestanda är påverkad.
Sluta använda telefonen i bilen tills en kvalificerad tekniker har diagnostiserat problemet.
 Endast kvalificerade tekniker får installera telefonen permanent i fordonet.
 Placera inte telefonen ovanför air bagen eller i air bagens utlösningsområde om fordonet är utrustat
med en air bag.
 Stäng av telefonen när du är på en bensinstation eller annan plats där det är förbjudet att använda
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trådlös utrustning.
Flygplanssäkerhet
 Följ instruktionerna som flygbesättningen ger dig, stäng om möjligt av telefonen innan du går
ombord på flyget. Om du inte följer dessa instruktioner kan det leda till rättegång eller att
gärningsmannen nekas tillgång till GSM-nätverkstjänst.
 Kontakta besättningsmedlem vid missförstånd av instruktionerna.
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2. Komma igång
2.1.

Batterier

Batteriet ingår i förpackningen. Batteriet har en liten mängd laddning och kan användas direkt efter det
har packats upp. Det fungerar bäst efter tre fulla laddnings-/urladdningscykler. Vi rekommenderar att
du använder telefonen tills batteriet är urladdat och sedan laddar det i minst 12 timmar.
2.1.1.

Installera och avinstallera batteriet

Ta bort det bakstycket på telefonen för att installera batteriet:
A. Lossa skruven, och ta bort bakstycket utåt från telefonens underdel och skjut ned.
B. Ta bort batteriluckan utåt från telefonens undersida.
C. Batteriet finns i en separat påse i förpackningen.
D. Ta ut batteriet från förpackningen och installera det i telefonen genom att försäkra dig om att
telefonens och batteriets kontakter är i rät linje.
E. Sätt tillbaka batteriluckan genom att klicka det på plats.
F. Sätt tillbaka det bakstycket och skruva fast skruven.
För att avinstallera batteriet;
A. Lossa skruven, och ta bort bakstycket utåt från telefonens underdel och skjut ned.
B. Ta bort batteriluckan utåt från telefonens undersida.
C. Lyft upp batteriet uppifrån från telefonens hölje.
2.1.2.

Ladda batteriet

Stoppa laddaren i uttaget på sidan av telefonen. Anslut laddaren till ett AC-uttag i väggen.
Batteriindikatorn blinkar i laddningsläge. Om enheten stängs av under laddning visas en
laddningsindikator på skärmen som visar att batteriet håller på att laddas. Om batteriet är helt tomt
kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas. När batteriet är fulladdat visar displayen ett
fulladdat batteri och slutar rulla.
Om enheten stängs kommer en bild att dyka upp på skärmen som visar att batteriet är fulladdat.
Telefonen och laddaren blir varma under laddningen. Detta är normalt.
Dra ut AC-kontakten från laddaren och din telefon när laddningen är avslutad.
Varning:
Obs: Ladda telefonen på en ventilerad plats där temperaturen ligger på mellan 0 °C och +50 °C.
Använd enbart laddaren som medföljer. Att använda otillåten laddare kan leda till fara och bryta mot
garantin.
2.1.3.

Att använda batteriet

Standby-tidens och samtalstidens kapacitet, som tillverkaren anger, erhålls under idealisk driftmiljö.
Det faktiska värdet kommer att variera med nätverk, driftmiljö och användningssätt.
Beakta lokala bestämmelser för batteriets kassering (som exempelvis återvinning). Kassera det inte i
hushållsavfallet.
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2.1.4.

Batteriets nivåindikator

När telefonen är påslagen finns batteriets nivåindikator uppe i det högra hörnet på skärmen.

2.2.

Att ansluta till ett nätverk

2.2.1.

SIM-kort

Stoppa in SIM-kortet i telefonen innan du använder den. SIM-kortet tillhandahålls av nätoperatören.
All information som är relaterad till nätverksanslutningen registreras på SIM-kortet, även
kontaktinformation, telefonnummer och SMS som du lagrar på SIM-kortet. Du kan ta bort SIM-kortet
från telefonen och stoppa in det i en annan GSM-telefon.
Rör inte kontakterna på SIM-kortet och förvara det på ett säkert sätt när det inte används i enheten för
att undvika skada. Du kan inte använda telefonen om SIM-kortet är skadat.
2.2.2.

Installera och avinstallera SIM-kortet

Obs: Alla instruktioner och anvisningar, för minneskort och SIM-kort visas när enhetens skärm och
tangentbord ligger med framsidan nedåt på ett skrivbord eller i handflatan. Se till så att du inte märker
eller skadar enheten.
Det nya SIM-kortet sitter normalt fast på ett speciellt kort när det levereras. Metallkontakterna på
SIM-kortet kan lätt skadas av repor, så ta ut det försiktigt innan du monterar det i telefonen.
Se till så att du hanterar SIM-kortet med omsorg om du använder ett befintligt SIM-kort.
Stäng av telefonen, ta bort bakstycket, batteri och annan extern strömkälla.
Lås upp SIM-kortets säkerhetsmekanism genom att försiktigt skjuta metallspärren mot telefonens
undersida och lyft bort det från kontakterna. Passa in SIM-kortet i SIM-kortfacket. Anpassa det
vinklade hörnet på SIM-kortet till kortfacket. Sänk hållaren över SIM-kortet och skjut det försiktigt mot
toppen av telefonen, lås mekanismen, sätt i batteriet och sätt tillbaka bakstycket.
På samma sätt, för att ta bort SIM-kortet, stäng av telefonen, ta bort batteriet och ta sedan ut
SIM-kortet genom att skjuta låsmekanismen mot telefonens undersida och lyfta upp SIM-kortet.
2.2.3.

Installera och avinstallera ett minneskort

Stäng av enheten; ta bort batteriet; koppla bort laddare. Sätt i minneskortet i minneskortfacket enligt
diagrammet i batterifacket på enheten.
Lås upp SIM-kortets säkerhetsmekanism genom att försiktigt skjuta metallspärren mot telefonens
undersida och lyft bort det från kontakterna. Passa in minneskortet i minneskortfacket, sänk
låsmekanismen och skjut den försiktigt åt höger för att låsa fast minneskortet på plats.
Vänd på processen för att ta bort det.
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2.2.4.

Låsa upp SIM-kortet

PIN-kod
Den personliga PIN-koden skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. PIN-koden medföljer normalt
SIM-kortet. Om säkerhetsfunktionen är aktiverad måste användare knappa in PIN-koden varje gång
som enheten är påslagen. Användare kan inaktivera den här funktionen.
Tryck och håll ned strömbrytaren för att starta telefonen och låsa upp SIM-kortet. Knappa in
PIN-koden. Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd spärras koden och du behöver PUK-koden
för att låsa upp det.
PUK-kod
Koden behövs för att ändra den spärrade PIN-koden. Kontakta tjänsteleverantören om koden inte
medföljer SIM-kortet. Om du knappar in fel PUK-kod tio gånger i följd kan SIM-kortet inte längre
användas. Kontakta din tjänsteleverantör för att köpa ett nytt SIM-kort om detta har inträffat. Du kan
inte redigera PUK-koden. Kontakta tjänsteleverantören om du tappar bort den.
2.2.5.

Att ansluta till ett nätverk

När SIM-kortet är upplåst kommer telefonen automatiskt att söka efter det registrerade nätverket eller
andra lokala nätverk. När den är ansluten kommer nätverksnamnet att dyka upp längst upp på
skärmen.
Enheten är nu i standby-läge, redo att ringa och ta emot samtal.

2.3.

Standy-skärm och ikoner

Enheten har en standby-skärm. Du kan navigera till den driftinformation som krävs via instruktionerna
och de olika ikonerna på skärmen.
Standby-skärmen har många genvägar. Dessutom har den här standby-skärmen en pet-funktion för
synskadade användare. Den visar olika reaktioner när du tar emot samtal och meddelanden. Ha kul
med den!

3. Ringfunktion
När monteringen som beskrevs i föregående avsnitt är avslutad kan du ringa och ta emot samtal
genom att använda informationen som finns i det här avsnittet.
Obs:


När du använder headset, stoppa i/dra ur headsetet försiktigt för att undvika att skada headsetets
uttag.

3.1.

Stänga av/slå på telefonen

Tryck och håll ner avsluta-knappen för att slå på/stänga av telefonen. Enheten kommer automatiskt att
kontrollera om SIM-kortet är isatt efter uppstarten.
Om det inte finns något SIM-kort kommer enheten att uppmana dig om att "Stoppa in SIM-kortet".
Sedan kommer skärmen i tur och ordning att visa följande meddelanden: Knappa in lösenord – om
telefonens lösenord har ställts in. Knappa in PIN-kod – om SIM-kortets lösenord har ställts in.
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Sök – telefonen börjar söka tills den har hittat ett lämpligt nätverk och anslutit sig till det

3.2.

Ring

När nätoperatören visas på skärmen är din telefon i standby-läge och du kan ringa och ta emot samtal.
Om det finns två installerade SIM-kort kommer båda namnen på nätoperatörerna att visas på skärmen.
3.2.1.

Direktval

När telefonen är upplåst, tryck på den första siffran i numret som du vill ringa för att komma till
ringskärmen och det numret kommer att visas.
Det finns möjlighet att lägga till kontakter när du matar in ett nytt nummer som inte är lagrat i
kontaktlistan, för att acceptera och lagra, antingen på telefonen eller SIM-kortet, trycker du på den
mittersta navigeringsknappen.
Nationellt samtal
Mata in telefonnumret med knappsatsen och tryck sedan på den gröna ringknappen Skicka för att
ringa.
Skärmen visar namn och telefonnummer till personen som du ringer till. När samtalet har kopplats
fram visar skärmen en tidsmätare jämte telefonnummer och namn på personen eller organisationen
som du ringer till.
Internationella samtal

Tryck på symbolen "+" genom att trycka snabbt två gånger på *Tangent eller håll ner 0 tangenten,
följt av önskad landskod och telefonnummer. Till exempel, för att ringa till Frankrike trycker du två
gånger på *Tangent tills "+" visas och sedan matar du in "33" (Frankrikes landskod) och
telefonnumret.
3.2.2.

Ringa från telefonboken

Gå till telefonbokens kontakter från huvudmenyn. De är lagrade alfabetiskt, använd index för snabb
sökning av namnen.

3.3.

Besvara samtal

När telefonen ringer kommer telefonen att vibrera, ringa, vibrera och ringa. Namn och telefonnummer
på den som ringer visas på skärmen om nätverket stöder den här tjänsten. Du kan besvara eller avvisa
samtalet.
Om samtal väntar är på, (du måste ansöka om den här tjänsten hos din nätoperatör), kommer enheten
att med en kort ton meddela att det finns ett annat inkommande samtal när du redan pratar i
telefonen. Du kan besvara eller avvisa det andra samtalet. Om du väljer att besvara det andra samtalet
kommer nuvarande samtal att parkeras.

3.4.

Under ett samtal

Om du pratar i telefon kan du använda följande funktioner:
Obs: Funktionerna kan variera beroende på SIM-kort och nätoperatör.
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Mute: Mikrofonen stängs av och personen som du har ringt till kan inte höra rösten på den som ringer.
Parkera: Det pågående samtalet är parkerat och varken du eller personen som du har ringt till
kommer att höra varandra. När samtalet är parkerat kan du plocka upp det igen eller avsluta samtalet
via alternativmenyn.
Avsluta samtal: Avsluta nuvarande samtal.
Volym: Justera volymen på högtalaren och headsetet.
Telefonbok: Gå in i telefonboken och utför relaterade funktioner. Den här funktionen är bekväm när
det gäller att leta efter telefonnummer under ett samtal.
Meddelanden: Gå in i meddelandeskärmen och utför relaterade funktioner.
Du kan gå in i ring- eller telefonbokskärmarna för att ringa ett nytt samtal medan nuvarande
telefonsamtal pågår.
Obs:


I det dubbla kortläget, om ett kort används, är det andra kortet i ingen-service läge.

4. Huvudmeny
På standby-skärmen, lås upp telefonen och tryck sedan på Vänster funktionsknapp för att komma
till huvudmenyn. Du får sedan tillgång till olika funktioner.
Kontakter i telefonboken: Tryck på Vänster funktionsknapp för att få tillgång till kontakter, ny,
import/export, övriga.
Meddelande: Skriv meddelande, inkorg, utkorg, utkast, skickatmapp, mallar, sändningsmeddelande,
voice mail server, e-mail.
Samtalslogg: Missade samtal, uppringda nummer, mottagna samtal, avvisade samtal, radera alla,
samtalstimer, GPRS-räknare.
Inställningar: Samtalsinställningar, telefon, inställningar, display, säkerhet, profiler och anslutningar.
Kamera: Kamera, DV, bild, video, inspelare, FM-radio.
Extrafunktioner: Larm, miniräknare, timer, världsklocka, enhetsomvandlare, STK (standy interface)
Planerare: Kalender, anteckning, e-bok, Java
Min fil: Foldrar för larm, e-böcker, min musik, övrigt, foto, video, vCard.
Profiler: Normal, tyst, möte, utomhus, hörlur, Bluetooth.
Internet: Välj webbläsare; Dorado, Opera Mini, ställ in som default.
Genvägar: Kontakter

5. Kontakter Telefonbok
Det här kapitlet beskriver telefonbokens funktioner.
Varje post på SIM-kortet eller enhetens telefonbok innehåller telefonnummer och angivet namn eller
angiven referens.
Kontakten som har lagrats i telefonen kan innehålla namn, mobiltelefonnummer, hemnummer nummer
till kontoret, övriga, grupp, bild, ringsignal, företagsnamn, avdelningsnamn, adress, mailadress,
hemsida och anteckningsbok.
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5.1.

Kontaktlista

Kontaktlistan är anordnad i alfabetisk ordning. Du har följande alternativ: Ny, skriv meddelande, ring,
radera, radera flera, importera/exportera, skicka vCard, övrigt, söka.
Ny: Skapa en ny kontakt.
Skriv meddelande: Skicka SMS eller MMS till telefonnumret.
Ring: Ring aktuellt nummer
Ta bort: Ta bort vald post
Radera multipla: Välj och ta bort flera kontakter
Importera/Exportera: Kopiera vald post till SIM-kortet eller telefon. Importera och exportera
kontakt till telefonen eller minneskortet
Skicka vCard: Skicka vCard via SMS, MMS, e-mail, Bluetooth.
Övrigt: Snabbuppringning, eget nummer, tjänstenummer och minnesstatus

6. Meddelande:
Det här kapitlet introducerar meddelandetjänsten som GSM-nätverket tillhandahåller. En del tjänster
stöds kanske inte av nätoperatören.
6.1.

Skriv meddelande:

6.1.1. SMS
Gå till SMS via menyskärmen, välj meddelande och välj "Skriv meddelande" välj nytt SMS. Tryck på den
mittersta navigeringsknappen (gul knapp) och välj kontakten genom att använda
navigeringsknapparna "ner" och "upp". Bekräfta genom att trycka på den mittersta knappen, bock
visas i vald ruta, tryck alternativ och ok.
Du kan använda knappsatsen för att mata in meddelandets innehåll. När du har skrivit
textmeddelandet kan du välja något av följande alternativ:
Skicka: Skicka meddelandet.
Infoga mall: Ring mig!, Var är du nu?, Tack!, Vänta en stund!, Jag är upptagen i dag!
Lägg till kontaktinformation: Lägg till kontaktinformation i meddelandet
Lägg till fejs: Lägg till fejs i meddelandet
Spara som utkast: Spara till utkastmappen.
6.1.2. MMS
Med MMS-funktionen kan du skicka text och multimedia som exempelvis bilder, ljud och video till en
annan telefon. När du har skapat meddelandet kan du välja något av följande alternativ:
Skicka: Skicka meddelandet.
Lägg till ny mottagare: Lägg till ny kontakt
Lägg till: TEXT, lägg till fejs, infoga mall, nästa bild, föregående bild, bild, ta ett kort, ljud, spela in,
video, spela in video och bilaga
Spara som utkast: Spara till utkastmappen.
Ställ in bildtid: Ställ in bildtiden från 1 sekund till 600 sekunder
Textlayout: Positionera texten ovanför, text nedanför
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6.2.

Inbox

I inboxen finns en lista över mottagna SMS och MMS.
När du har valt ett meddelande kan du välja att göra något av följande: Svara, radera, radera alla, ring,
lås, flytta till telefon/SIM, kopiera till telefon/SIM, markera, sortera, lägg till avsändaren till, radera
upprepade nummer, lägg till i svarta listan.
Markeringsfunktionen gör så att du kan välja meddelanden för ytterligare funktioner, till exempel för
att bekvämt radera alla markerade meddelanden.

6.3.

Utkorg

Här listas utgående meddelanden. Alternativen omfattar: Skicka igen, nytt meddelande, radera, radera
alla, flytta till utkast, se detaljer.

6.4.

Utkast

Utkast till meddelanden och meddelande som ska slutföras senare lagras här. Alternativen är öppna,
nytt meddelande, radera, kopiera till telefon/SIM, markera och se detaljer.
När du har valt att läsa ett meddelande kommer du in i meddelanderedigeraren.

6.5.

Skickat-mappen

Här sparas skickade meddelanden. Dina alternativ omfattar: Öppna, nytt meddelande, radera, radera
alla, vidarebefordra, flytta till telefon/SIM, kopiera till telefon/SIM, markera och sortera.
När du har valt att läsa ett meddelande kan du göra följande: Vidarebefordra, radera, ring mottagaren,
flytta och se detaljer.

6.6.

Mallar

Det finns ett litet urval av vanliga fraser, och dessa kan redigeras eller så kan du lägga till meningar
som du föredrar att använda när du skriver ett meddelande.

6.7.

Sändningsmeddelande

Du kan välja sändningsmeddelande på/av, välja språk och kanalinställningar

6.8.

Voice mail server

Du kan redigera linjenumret, faxnumret och datanumret

6.9.

E-post

Du kan välja Gmail, Hotmail eller ett anpassat konto – du måste ha kontouppgifter och lösenord innan
du påbörjar inställningsprocessen.

7. Samtalslogg:
Samtalshistoriken loggar alla senaste samtal inklusive missade samtal, uppringda samtal och
besvarade samtal. Alternativ är:
Missade samtal: Se detaljer för missade samtal och ring tillbaka, skriv ett SMS eller MMS, lägg till i
kontaktlistan, lägg till i svarta listan, radera information, radera alla nummer i listan och markera
information för ytterligare åtgärder.
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Uppringda samtal: Se uppringda samtal och ring tillbaka, skriv ett SMS eller MMS, lägg till i
kontaktlistan, lägg till i svarta listan, radera information, radera alla nummer i listan och markera
information för ytterligare åtgärder.
Mottagna samtal: Se mottagna samtal och ring tillbaka, skriv ett SMS eller MMS, lägg till i
kontaktlistan, lägg till i svarta listan, radera information, radera alla nummer i listan och markera
information för ytterligare åtgärder.
Avvisade samtal: Se avvisade samtal och ring tillbaka, skriv ett SMS eller MMS, lägg till i
kontaktlistan, lägg till i svarta listan, radera information, radera alla nummer i listan och markera
information för ytterligare åtgärder.
Radera allt: Radera alla poster, alla poster på SIM-kortet
Samtalstimer: Senaste samtal, mottagna samtal, uppringda samtal, återställning (lösenord till
telefonen krävs)
GPRS räknare: statistisk för senast skickad, senast mottagen, all skickad, all mottagen GPRS-trafik

8. Inställningar
8.1.

Samtalsinställningar

Dubbel-SIM: Standby-läge, svara från ursprungligt SIM, ställ in SIM-namn
Vidare koppling: Du kan ställa in SIM-kortet så att det vidarekopplar
Samtal väntar: Du kan aktivera samtal väntar, avbryta eller kontrollera statusen.
Samtalsspärr: Du kan ställa in en samtalsspärr, alla utgående samtal, alla inkommande samtal,
inkommande samtal vid roaming, ISD-samtal, ringa vid internationell roaming, avbryta alla
samtalsspärrar och tilldela eller byta lösenord.
Dolt ID: Du kan ställa in nummerpresentatör, dölja, visa din egen ID eller tillåta att nätverket visar
nummerpresentatören.
Övrigt: Påminnelse för samtalstid (av, 50 sekunder, 55 sekunder, 60 sekunder eller anpassad),
automatisk återuppringning, vibration om den är ansluten, automatiskt spela in röstsamtal.

8.2.

Telefoninställningar

Datum & tid: Du kan ställa in tid, datum, tidsformat, datumformat.
Språkinställningar: Du kan välja visningsspråk, skriftspråk.
Genvägsinställningar: Du har flera alternativ för att ställa in kortkommandon på mjukvaran
Automatisk påslagning/avstängning: Du kan ställa in påslagningstid, avstängningstid,
automatisk på/av.
Strömhantering: Visar aktuell batterinivå som en procentsats.
Val av webbläsare: Du kan välja från ASK varje gång, Dorado, Opera Mini
Återställ fabriksinställningar: Du återställer telefonen till fabriks- eller standardinställningar genom
det här alternativet. Du måste mata in telefonens lösenord (default är 1234) för den här åtgärden. Du
måste spara all personlig information från enheten eftersom den kommer att raderas när telefonen
återställs till fabriksinställningarna.

8.3.

Bildskärm

Animeringseffekt: Du kan ställa in starta bildskärm, stänga av bildskärm, alternativ är interface
effekter (default), huvudmenyeffekter (normal), listeffekter, starta bildskärm (default), stäng av
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bildskärmen (default).
Bakgrundsinställningar: Du kan välja att ställa in en statisk bakgrund, flera bilder, skrivbord med
film
Inställning för viloläge: Du kan ställa in tid & datum, val mellan SIM 1&2, dagens schema, timer,
ljudspelare, FM-radio, STK till standby-interface
Inställningar för skärmsläckaren: Du har välja mellan Sea world, Star, Snake, Game of life,
anpassad bild
Kontrast: Du kan ställa in skärmens bakgrundsbelysning, totalt sju nivåer
Tid för knappsatsens bakgrundsbelysning: Du kan ställa in tiden för knappsatsens
bakgrundsbelysning. Du kan välja mellan 20 sekunder, 10 sekunder, 5 sekunder, nattläge eller av
Automatiskt knapplås: Du kan låsa enheten manuellt, eller välja att telefonen låser skärmen
och knappsatsen automatiskt efter en viss vilotid i standby-läge. Du kan välja av, 15 sekunder,
30 sekunder, 1 minut eller 5 minuter.

8.4.

Säkerhet

Här kan du ställa in telefonlås, SIM-kortslås och automatisk låsning av knappsats.
PIN: Du kan skapa och modifiera lösenordet till SIM 1
Ändra PIN2: Du kan skapa och modifiera lösenordet till PIN2. Du måste ha nätoperatörens
PIN-koder.
Telefonen är låst: Du kan skapa och modifiera telefonens lösenord. Default är 1234
Modifiera mobiltelefonens lösenord: Du kan skapa och modifiera telefonens lösenord på fyra upp
till åtta siffor. Default är 1234
Sekretess: Sekretess är öppen eller stängd. Default är 1234
Lås skärmen med avsluta-knappen: Öppna eller stäng den låsta skärmen med avsluta-knappen
Fast uppringning: Ställ in fast uppringning på SIM-kortet:
Svarta listan: Du kan se eller ställa in mobiltelefonens svarta lista, du kan blockera röstsamtal och
SMS-meddelanden.

8.5.

Profiler

Det finns sex profiler: Normalläge, tystläge, mötesläge, utomhusläge, hörlursläge och Bluetooth-läge.
Du kan välja någon av dessa profiler eller anpassa din egen profil genom att justera parametrarna för
profilen. Återställ till standardinställningar genom att välja återställningsalternativet.

8.6.

Anslutningar

Bluetooth: Tillgängliga alternativ är Bluetooth, Bluetooth synlighet, parad enhet,
överföringsalternativ, inställningar för delad mapp, enhetsnamn, Bluetooth lagring, Bluetooth hjälp.
Nätverkskonto: Välj kontot för SIM-kortet på internet
GPRS-tjänst: Du kan välja På eller Av
Dataroaming: Öppna eller stäng dataroaming
Inställningar för dataanslutning: Du kan välja anslut vid behov, anslut alltid, energisparläge
Val av nätverk: Du kan välja Välj automatiskt eller manuellt

16

9. Multimedia
Kamera, DV, bild, video, inspelare, FM-radio

9.1.

Kamera

Se till så att du har stoppat in ett minneskort innan du använder kameran. Bilderna kommer att sparas
i JPG-format på minneskortet eller telefonminnet om det är valt.
Obs:


Att ta kort i dunkel belysning kan resultera i dålig bildkvalitet.

När du har gått till kameran kommer kamerans förhandsgranskningsskärm att visas med statusikoner.
Tryck ned den mitterstanavigeringsknappen för att ta bilden.
9.1.1.

Kamerainställningar inkluderar:

Bildvisare：Du kan se bilderna som har sparats
Alternativ för bildvisare: Du kan ställa in som bakgrund, starta bildskärm, stänga av bildskärm,
ställa in som kontaktikon, radera, dela, markera, döpa om, spela upp bildspel och detaljer.
Inställningar：
Kvalitet: Du kan ställa in låg, normal och avancerad
Bandning: Du kan välja mellan 50Hz och 60Hz
Slutarljud: Du kan välja aktivera eller av
Spara automatiskt: Du kan välja aktivera eller av
Föredragen lagring: Du kan välja mellan telefon eller minneskort
Visningsparametrar: Du kan välja aktivera eller av
Hjälp:
Hjälpinformation om kameran.
Upp och ner knappar för att justera bländarens längd, efter behov.

9.2.

DV

Se till så att du har stoppat in ett minneskort innan du använder kameran. Videofilmerna kommer att
sparas i AVI-format på minneskortet eller telefonminnet.
Obs:


Att spela in video i dunkel belysning kan resultera i dålig bildkvalitet.

När du har gått till kameran kommer kamerans förhandsgranskningsskärm att visas med statusikoner.
Tryck ned den mittersta navigeringsknappen för att ta bilden.
9.2.1.

Kamerainställningar omfattar:

Visa videokatalog: Du kan välja att visa videoklipp som har sparats.
Alternativ i videokatalogen: Ny mapp, ställ in som, skicka, radera, detaljer, döp om, kopiera sökning,
sortera och markera.
Inställningar：
Bandning: Du kan välja mellan 50 Hz och 60 Hz
Ljud: Du kan välja Aktivera eller av
Videoformat: Du kan välja mellan Avi och 3gp.
Föredragen lagring: Du kan välja mellan telefon och minneskort.
Visningsparametrar: Du kan välja aktivera eller av.
Hjälp:
Hjälpinformation om kameran.
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Upp och ner knappar för att justera bländarens längd, efter behov.

9.3.

Bild

Du kan se bilder som har sparats i kameran och även gå till inställningar där du kan förbättra innehållet
ytterligare.
Inställningar, inställningar bildspel: Effektordningens effekt: Ordningens effekt, utöka fält, utöka
rutnät, utöka åt vänster, utöka åt höger, utöka uppåt, utöka nedåt och ingen.
Fördröjningstid: Du kan välja 2 sekunder, 3 sekunder, 6 sekunder, 10 sekunder, 16 sekunder och 20
sekunder.

9.4.

Ljud

När du har gått in i musikspelaren kommer spellistan att visas när du trycker på Vänster
navigeringsknapp. Du kan titta på alla musikfiler som har lagrats i min musik. Andra alternativ är:
Musiklista, lägg till, ställ in en ringsignal, blanda, upprepa, inställningar, öppna granskning
När du har valt musik från spellistan kommer du till musikspelarens skärm och kan kolla upp album,
låtens namn, artist, speltid, objektsnummer.
Du kan trycka på mellersta knappen för att pausa och spela, tryck på vänster knapp för tidigare,
tryck på höger knapp för nästa, tryck upp för att höja volymen, tryck ner för att sänka volymen.
Följande åtgärder kan även uppnås om du väljer motsvarande objekt på menyn: Spela/pausa, stoppa,
upprepa, blanda, equalizer, basförstärkning, bakgrundsspel, sång, sånginfo och se detaljer.

9.5.

Video

Gå in i videospelaren och listan över videofiler visas. Välj video och du kan göra följande:
Enhetens användare kan trycka på den mellersta knappen för att pausa och spela, tryck på vänster
knapp för tidigare, tryck på höger knapp för nästa, tryck upp för att höja volymen, tryck ner för att
sänka volymen.
Flera funktioner finns tillgängliga i alternativmenyn: Öppna, spela på helskärm (2), justera ljusstyrka
(5), visa, upprepa, blanda, ställ in som, inställningar, detaljer.

9.6.

Inspelare

Det finns flera alternativ för att spela in ljud: Påbörja inspelning, lista över inspelade filer, lagring och
filformat.
Påbörja inspelning: Spela in, paus och stopp. När du väljer stopp sparas inspelningen automatiskt.
När den är sparad har du flera alternativ, starta inspelningen, uppspelning, spela in igen, radera,
skicka, lista över inspelade filer, lagring (telefonminne eller minneskort), filformat (AMR, MP3 eller
WAV).
Lista över inspelade filer: Innehåller listan över inspelade ljudfiler. Du har flera alternativ, ny mapp,
ställ in som ringsignal, skicka, radera, detaljer, döp om, kopiera sökning, sortera och markera.
Lagring: Du kan välja att lagra på telefonminnet eller minneskortet.
Filformat: Du kan välja inspelningskvaliteten: AMR (låg kvalitet), MP3 (hög kvalitet) eller WAV (bäst
kvalitet).
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9.7.

FM-radio

Du kan ta emot och lyssna på FM-radio, hörlurarna som medföljer telefonen måste stoppas in i
ljuduttaget längst ner på enheten.
Funktioner finns även tillgängliga via alternativmenyn:
Sök och spara automatiskt: detta aktiverar den automatiska sökningen och sparar kanalen
Kanallista: Det finns 40 tillgängliga kanaler genom att använda alternativet för automatisk sökning
och lagring.
Spara: Spara till kanallista
Manuell sökning: Manuell sökning av önskad kanal.
Öppna högtalare: Hörlurarna är till för att lyssna på FM-radio, men du kan lyssna på ljudet extern i
förhållande till enheten eller hörlurarna genom att välja "Öppna högtalare". Notera att när du har valt
"Öppna högtalare" ändras valet till "Stäng högtalare", och genom att välja detta kommer du att återgå
till att bara lyssna på FM-radion i hörlurarna.
Bakgrundsspelning: Ändrar skärmen till normal bakgrundsskärm genom att tillåta FMM-radio att
spela medan du använder enheten för andra aktiviteter.
Inspelare: Du kan spela in den för tillfället valda kanalen.
Tidtagning av inspelning: Du kan ställa in en timer för hur länge FM-radion och vald kanal ska
spela.
Lista över inspelade filer: Inspelade filer är lagrade på den här platsen.
Hjälp: Hjälpinformation om FM-radions funktionalitet.

10. Extra applikation
10.1. Alarm
Du kan ställa in upp till 3 olika larmtider.
Inställningarna för larmklockan omfattar: Titel, tid, status, frekvens och ringsignal.
Frekvensinställningarna är: En gång, dagligen, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och
söndag. Larmklockans funktion är på även om telefonen är avstängd.
En larmdialog kommer att visas när larmet startar. Du kan välja att stoppa larmet eller snooza det i 5
minuter.

10.2. Kalkylator
En baskalkylator finns tillgänglig. Navigeringsknapparna är framhävda på skärmen för att använda
matematiska symboler för att avsluta begärd formel, gul knapp för att få tillgång till ekvationens
resultat.

10.3. Timer
Den gör så att du kan ställa in en nedräkning till en händelse eller aktivitet, matlagning till exempel,
timern finns med timmar, minuter eller sekunder. Från 1 sekund upp till 23:59:59.

10.4. Världsklocka
Lägg till en ta bort en tidszon för staden, ställ in sommartidssystem
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10.5. Enhetsomvandlare
Vikt, längd och omvandlare av kg - pund kg - uns

11. Planerare
11.1. Kalender
Du kan välja datum- och programaktiviteter (ämne) och påminnelser, ställa in larm (ringsignal) för
datum och tid. Kalenderalternativ: lägg till ny händelse, se händelser, alla händelser, rensa dagens
uppgifter, rensa allt, gå till datum, veckovis och dagligen.

11.2. Anteckning
Du kan skapa personliga PM eller anteckningar.

11.3. E-bok
E-boksfunktionen listar de E-böcker i TXT-format som finns lagrade på minneskortet. Längst ner på
skärmen visas E-bokens storlek och hur många rader den har. Tryck på Upp eller Ner för att scrolla
upp eller ner i listan och tryck på den mittersta knappen för att öppna vald bok.

12. Mina filer
Filhanteraren listar alla filer som är lagrade på enheten eller minneskortet och ger snabb åtkomst.
Telefonalternativ: Larm, samtalsregister, E-bok, filsamling, min musik, övrigt, bilder, video och vCard.
Minneskort: Visar formatet och innehållet som du har valt från minneskortet.

13. Profiler
Till en början kan du välja mellan sex profiler, du kan bygga på dessa genom att använda
alternativfunktionsknappen. De sex profilerna är: Normal, tyst, möte, utomhus, hörlur och Bluetooth.
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Lägg till alternativ:
Byt namn: Du kan byta namn på de sparade profilerna.
Ringinställningar: du kan välja olika ringsignaler för Sim 1 och Sim 2 (SIM 1 ringsignal samtal, SIM1
ringsignal meddelande, SIM2 ringsignal samtal, SIM 2 ringsignal meddelande).
Justera volym: Du kan välja ringsignal och volym för flera olika alternativ.
Ringsignalsyp: Du kan välja ringsignaltyp och volym för ett antal alternativ.
Andra larm: du kan välja att aktivera ett antal extra larmsignaler, tangentljud, larm för lågt batteri,
ringsignal för ström och kopplingston.

14. Internet
Du kan surfa på nätet. Se till att enheten har aktiverat nätverksalternativ för GPRS eller EDGE.
Du kan välja Dorado eller Opera mini och även välja någon av dessa som default.
Alternativ:
Bokmärken: Se, lägg till, radera bokmärken
Historik: Bläddra i webbhistoriken:
Offline-sidor: Sparad webbsida
Hemsida: redigerare, se webbläsarens hemsida
Inställningar: Inställningsalternativ för webbläsaren

15. USB-läge
När telefonen är ansluten via USB kan du använda telefonen som lagringsenhet, modem och
webbkamera. Förutom modem är funktionerna plug-and-play.
För modem, anslut enheten till datorn och välj telefonen som modem. Använd bifogad guide på
datorns operativsystem för att leda dig genom installationen. Du hittar modeminstallationen på datorns
enhetshanterare och kontrollera att drivrutinen installerades korrekt.
Obs:

 När du använder ovanstående funktioner kommer telefonprogrammet att vara inaktiverat.
 När din telefon är ansluten via USB, utan att det finns någon ytterligare inställning, kommer
telefonen att byta till laddningsläge.

15.1. Skötsel och underhåll
Tack för att du har valt vår telefon. Ta kontakt med vår försäljare eller kvalificerad tjänsteleverantör om
du skulle stöta på problem med telefonen.
Telefonen är en fint utformad och tillverkad produkt. Använd den med omsorg. Följande instruktioner
kommer att hjälpa dig att uppfylla villkoren för garantin och njuta av den här produkten under många
år:
 Håll telefonen och alla delar och tillbehör utom räckhåll för barn.
 Håll telefonen torr, vätska i enheten kommer att erodera den elektroniska kretsen.
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 Använd och lagra inte telefonen på en dammig plats för att undvika skador på avtagbara delar.
 Håll telefonen borta från varma platser, hög temperatur kan förkorta livslängden för elektroniska
apparater, förvränga eller smälta viss plast och skada batteriet.
 Försök inte att öppna eller demontera telefonen, all service måste utföras av auktoriserad personal.
 Tappa, krossa eller skaka inte telefonen för att undvika att skada det interna kretskortet.
 Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel när du rengör telefonen.
 Måla inte telefonen eftersom färg kan täppa till avtagbara delar och påverka funktionen.
 Använd bara bifogad eller godkänd ersättningsantenn. Otillåtna antenner, modifieringar eller
anordningar kan skada telefonen. Håll inte i den externa antennen när telefonen används. Att hålla
i den externa antennen påverkar samtalskvaliteten och kan orsaka att telefonen använder en högre
strömnivå än nödvändigt. Dessutom kan användning av otillåtna antenner resultera i överträdelser
av lokala myndighetskrav i ditt land.
Instruktionerna ovan gäller telefon, batteri, laddare och andra tillbehör. Om någon av dem inte
fungerar korrekt, skicka dem till kvalificerad tjänsteleverantör.
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CE SAR Compliance
This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.
Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. SAR
limits is 2.0 W/kg (averaged over 10 grams of tissue) in countries that follow the Council of
the European Union limit. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with
the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
The highest reported SAR values under the CE regulatory for the phone are listed below:
Head SAR: 1.148 W/kg
Body SAR: 1.629 W/kg
To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep
this device away from your head and body. Carry this device at least 5 mm away from your
body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. Choose the belt clips,
holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components
to support operation in this manner. Cases with metal parts may change the RF performance
of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not
been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Frequency Bands and RF Power
Spectrum
GSM 900
GSM 1800
WCDMA B1
WCDMA B8
BT

Conducted power
(dBm)
33.32
30.42
23.87
23.32
3.96

Försäkran om överensstämmelse
Vi deklarerar härmed att de väsentliga kraven i RED-direktivet 2014/53/EU, helt uppfylls av produkten
med beteckning enligt nedan:
Produktnamn

Mobiltelefon

Varumärke/modell

CAT/B30

Följande standarder har tillämpats för undersökning av överensstämmelse:

Säkerhet
Säkerhet (nätadapter)

SS-EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
SS-EN50332-1:2013, EN50332-2:2013
SS-EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
SS-EN 50360:2001+A1:2012, SS-EN 62209-1: 2006. IEC 62209-1: 2005;

Hälsa

IEC 62209-2:2010, SS-EN 62209-2:2010, SS-EN 50566:2013, SS-EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
EN 301 489-52 V1.1.0 (utkast)

EMC

SS-EN 55032:2012/AC:2013, SS-EN 61000-3-2:2014
SS-EN 61000-3-3:2013, SS-EN 55024:2010
EN 301 511 V12.1.10 (utkast)
SS-EN 300 328 V2.1.1
SS-EN 301 908-1 V7.1.1, SS-EN 301 908-2 V7.1.1

Radio

Nätadapter
Varumärke

EAST SUN

Modell

UK: DCS35-0500700E, EU: DCS02-0500500

Tillverkarens namn

Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Det anmälda organets identifikationsnummer 0700 PHOENIX TESTLAB GmbH
Dessutom har ISO-kravet för kvalitetskontrollförfarandet i processen samt tillverkningsprocessen
uppfyllts. Det tekniska dokumenten samt testrapporterna lagras under en period på minst 10 år efter att
den sista produkten har tillverkats till förfogande för inspektion av de berörda nationella myndigheterna
i varje medlemsstat.
Detaljerad kontaktinformation för denna försäkran finns nedan för alla frågor som är relevanta för denna
försäkran.
Tillverkarinformation
Företag

Bullitt Group Limited

Adress

One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Storbritannien

Namn

Wayne Huang

Underskrift/stämpel datum: 2017-3-22
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