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Juridisk meddelelse 

© 2015 Caterpillar. Alle rettigheder forbeholdes. 

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deres respektive logoer, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" 

handelsmærket, samt virksomheder og produkter anvendt heri, er varemærker tilhørende Caterpillar og 

må ikke anvendes uden tilladelse. 

Bullitt Mobile Ltd er en licenshaver under Caterpillar Inc. 

Bullitt Mobile Ltd.'s og tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. 

Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form, eller på nogen måde, uden 

forudgående skriftligt samtykke fra Caterpillar Inc. 

Produktet, der er beskrevet i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software og 

mulige licensgivere. Kunder må på ingen måde gengive, distribuere, modificere, dekompilere, 

demontere, dekryptere, uddrage, dekompilere, udleje, overdrage, eller udstede underlicens til omtalte 

software eller hardware, medmindre sådanne restriktioner er forbudt ved gældende lov, eller disse 

handlinger er godkendt af de respektive copyrightindehavere under licenser. 

 

Bemærk 

Visse af dette produkts og dets tilbehørs funktioner, som er beskrevet heri, afhænger af den installerede 

software, kapaciteten, og det lokale netværks indstillinger, og kan ikke aktiveres, eller kan være 

begrænset af lokale netværksoperatører eller netværksudbydere. Derfor passer denne beskrivelse 

måske ikke helt til det købte produkt eller dets tilbehør. 

Producenten forbeholder sig ret til at ændre eller modificere alle oplysninger eller specifikationer i 

denne brugervejledning, uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser. 

Producenten er ikke ansvarlig for lovligheden eller kvaliteten af nogen produkter du uploader eller 

downloader gennem denne mobiltelefon, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, musik, film 

samt ikke-indbygget ophavsretligt beskyttet software. Brugeren hæfter selv for alle konsekvenser, der 

måtte opstå som følge af installation eller brug af de førnævnte produkter på denne mobiltelefon. 

 

INGEN GARANTI 

Indholdet i denne brugervejledning gives "som beset". Med undtagelse af hvor det påkræves af 

gældende love, gives der ingen garantier af nogen slags, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, 

men ikke begrænset til den underforståede garanti for salgbarhed og egnethed til et særligt formål, for 

så vidt angår præcision, pålidelighed eller indhold af brugervejledningen. 

I den maksimale udstrækning tilladt ifølge gældende lov hæfter producenten ikke for nogen specielle, 

tilfældige, indirekte, eller følgetab, eller tabt fortjeneste, forretning, omsætning, data, goodwill eller 

forventede besparelser. 

 

Import- og eksportregulativer 

Kunderne skal overholde alle gældende love og regulativer for eksport eller import, og skal indhente alle 

nødvendige officielle tilladelser og licenser, for at kunne eksportere, geneksportere eller importere det 

i brugervejledningen omtalte produkt, inklusive dertilhørende software og tekniske data. 
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1. Sikkerhed 

 

Nødopkald 

I alle lande kan brugeren ringe 112 (eller et andet alarmnummer) for akut hjælp. 

Bemærk: 

 Afhængigt af typen af mobilnetværk er det ikke muligt at garantere, at nødopkaldet kan 

gennemføres. 

 

Sikker brug 

 Sluk telefonen på hospitaler og fly. Overhold eventuelle begrænsninger. Trådløst udstyr kan påvirke 

den medicinske behandling og forårsage forstyrrelser i fly. 

 Visse typer medicinsk udstyr, såsom høreapparater og pacemakere, kan være følsomme over for 

eksterne radiofrekvenser. Konsultér udstyrsfabrikanten eller din læge, før du bruger telefonen i 

nærheden af medicinsk udstyr. 

 Vær særlig opmærksom på ringetonestyrken og vibrationsindstillinger, hvis du har et 

hjerteproblem. 

 Følg alle regler og anvisninger i områder med eksplosionsfarlig atmosfære, såsom tankstationer, 

brændstof eller kemikalier og depotfaciliteter. 

 Telefonen udsender også radiofrekvens i standbytilstand. Sluk telefonen, når du bliver instrueret 

om at gøre det. 

 Overhold altid alle lokale love og bestemmelser. Telefonen må ikke bruges under kørsel. Brug 

håndfri betjening, hvis det er tilgængeligt, og giv din fulde opmærksomhed til kørslen og vejen. 

Træk væk fra vejen og parkér, før du foretager eller besvarer et opkald.  

 Hvis enheden tabes eller bliver stjålet, skal du straks underrette din tjenesteoperatør, så det 

forhindres, at SIM-kortet bliver misbrugt.  

 Når du skal kontakte din udbyder, får de brug for IMEI-nummeret. Det er trykt på bagsiden af 

enheden (det kan findes under batteriet), eller ring på *#06# for at se IMEI-nummeret. Kopier 

dette nummer, og gem det til senere brug. 

 For at forhindre, at telefonen misbruges, skal du låse SIM-kortet eller telefon, og ændre 

adgangskoder, når det er nødvendigt. 

 Du må ikke fjerne batteriet uden at slukke telefonen først. Hvis du ikke følger denne instruktion, kan 

det resultere i mistede data. 

 Når du forlader et køretøj, skal du tage telefonen med dig eller lægge den i handskerummet, for at 

undgå tyveri. 

 Opbevar telefonen, batteriet eller laderen utilgængeligt for børn. 

 

Brug af telefonen 

 Telefonen må ikke opbevares i nærheden af magnetkort, eller andre magnetiske genstande. 

Telefonens magnetisme kan slette de lagrede oplysninger på disketter, forudbetalte telefonkort og 

kreditkort. 

 Brug af telefonen i nærheden af en almindelig telefon, fjernsyn, radio og automatiserede 

kontorenheder, kan forårsage interferens og påvirke mobiltelefonens funktion. 

 Hold telefonen tør, væske i enheden kan erodere det elektroniske kredsløb. 

 Hold telefonen væk fra ekstreme temperaturer. 

 Hold telefonen væk fra varme steder, hvor temperaturen kan overstige 60C, såsom 

instrumentbrættet, vindueskarmen, nær ild, eller en tændt cigaret. 
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 Mal ikke telefonen. 

 Undgå at tabe telefonen, eller klemme eller ryste telefonen voldsomt. 

 Telefonen må ikke skilles ad eller ændres. Dette kan beskadige telefonen, forårsage lækager, og 

afbryde det interne kredsløb. 

 Brug kun en fugtig klud eller ikke-statisk klud til rengøring af telefonen. Brug ikke alkohol, fortynder, 

benzen, eller andre kemikalier eller slibende rengøringsmiddel, til rengøring af telefonen. 

 Telefonen bliver varm under normal brug og under batteriopladning. 

 Efterlad ikke telefonen med batteri afinstalleret, eller med batteriet tomt i en længere periode. 

Dette kan medføre tab af data. 

 Telefonens metaldele kan irritere huden, afhængigt af den enkeltes helbredstilstand. 

 Anbring ikke telefonen i en baglomme. Telefonen kan tage skade, hvis du sætter dig på den. Du må 

ikke lægge telefonen i bunden af en taske. Dette kan beskadige enheden. 

 Når vibratortilstand er aktiveret, skal telefonen placeres omhyggeligt, for at undgå at den falder ned 

fra en højde, eller flyttes til en varmekilde på grund af vibrationen. 

 

Brug af batterier 

 Du må ikke adskille eller modificere dine batterier, da det kan medføre lækage, overophedning, 

brand eller eksplosion. 

 Bortskaffelse af batteriet i ild kan forårsage brand eller eksplosion. Gamle batterier skal returneres 

til forhandleren, eller bortskaffes i henhold til lokale regler. Bortskaf ikke batteriet som 

husholdningsaffald. 

 Batteriet må ikke kortsluttes med ledninger, nåle eller andre metalgenstande, og batterierne må 

ikke opbevares sammen med metalgenstande, da det kan medføre lækage, overophedning, brand 

eller eksplosion. 

 Der er risiko for øjenskader, hvis batterisyren kommer i øjnene. I sådanne tilfælde skal du undgå at 

gnide dig i øjnene. Skyl øjnene godt med ferskvand og søg straks lægehjælp. 

 Hvis den lækkede batterisyre berører huden, kan den ætse huden. Vask huden med ferskvand, og 

søg straks lægehjælp. 

 Put aldrig batteriet i munden. Batterisyren kan være giftig. 

 Stop med at bruge batteriet, hvis du føler, at det bliver varmere, og ændrer farve og form unormalt 

under brug, opladning eller opbevaring. 

 Hold batterierne tørre. 

 Du må ikke bruge eller opbevare batterier i nærheden af ild, varmelegemer og andre steder med 

høj temperatur, da det kan resultere i lækage, overophedning, brand eller eksplosion. Opbevar 

batteriet på et køligt og ventileret sted uden direkte sollys.  

 Oplad ikke batteriet i mere end 24 timer. 

 Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, før det slides op. Batteriets levetid forkortes 

ved hver opladning. 

 Når batteriet udskiftes, må der kun bruges batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Skader 

som følge af brug af uautoriserede batterier dækkes ikke af garantien. 

 

Trafiksikkerhed 

 Brug ikke telefonen, når du kører bil. Vær fuldt opmærksom på kørslen og vejen. I tilfælde af en 

nødsituation, skal du standse køretøjet på et sikkert sted, slukke motoren, og derefter bruge 

telefonen. Overhold altid alle lokale trafiklove og regler. 

 Normalt bliver de elektroniske systemer i køretøjet ikke påvirket af RF (radiofrekvens) signaler fra 
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din trådløse telefon. Men hvis du har mistanke om, at ydelsen er påvirket, skal du kontakte 

bilforhandleren. Stop med at bruge telefonen i bilen, indtil en kvalificeret tekniker diagnosticerer 

problemet. 

 Kun en kvalificeret tekniker kan installere telefonen permanent i et køretøj. 

 Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, må du ikke placere telefonen over airbaggen, eller i 

airbaggens udløsningsområde.  

 Sluk telefonen, når du befinder dig på en benzinstation eller ethvert andet sted, hvor brug af 

trådløst udstyr er forbudt.  

 

Flysikkerhed 

 Følg alle instruktionerne fra flybesætningen. Sluk om muligt telefonen, før du boarder flyvet. 

Overtrædelse af disse regler kan medføre retsforfølgelse eller nægtelse af GSM-mobilnetværkservice til 

gerningsmanden. 

 Såfremt der forekommer en misforståelse af anvisninger eller situationen, skal du kontakte 

besætningen. 
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2. Kom godt i gang 

 

2.1. Batterier 

Batteriet er inkluderet i pakken. Batteriet er opladet en anelse, og kan bruges straks efter udpakning. 

Det præsterer bedst efter tre fulde opladninger/afladninger. Det anbefales at bruge telefonen, indtil 

batteriopladningen er opbrugt. Oplad derefter batteriet i mindst 12 timer. 

 

2.1.1. Installation og afinstallation af batteriet 

For at indsætte batteriet, skal du fjerne bagcoveret fra telefonen: 

A. Løsn skruen, og tag bagcoveret udad fra bunden af telefonen, og skub nedad.  

B. Fjern batteridækslet udad fra bunden af telefonen. 

C. Batteriet er placeret i emballagen i en separat opbevaringspose. 

D. Fjern batteriet fra emballagen og indsæt det i telefonen, således at telefonkontakter og 

batteriets kontakter flugter med hinanden. 

E. Montér batteridækslet ved at klikke det på plads. 

F. Sæt bagdækslet på igen og stram skruen. 

Sådan afinstalleres batteriet: 

A. Løsn skruen, og tag bagcoveret udad fra bunden af telefonen, og skub nedad.  

B. Fjern batteridækslet udad fra bunden af telefonen. 

C. Løft batteriet ud af telefonhuset fra toppen. 

 

2.1.2. Opladning af batteriet 

Sæt opladeren i stikket på siden af telefonen. Tilslut opladeren til en stikkontakt.  

 

I opladningstilstand blinker batteriindikatoren. Hvis enheden er slukket under opladning, vises en 

opladningsindikator på skærmen, hvilket indikerer, at batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, 

tager det muligvis nogle minutter, før opladningsikonet vises. Når batteriet er fuldt opladet, viser 

indikatoren fuldt batteri og stopper.  

Hvis enheden er slukket, vises et billede på skærmen, der angiver, at batteriet er fuldt opladet. 

 

Under opladningen vil telefonen og opladeren føles varme ved berøring. Dette er normalt. 

 

Når opladningen er færdig, skal du afbryde AC-stikket fra opladeren og telefonen.  

 

Advarsel: 

Bemærk: Oplad din telefon på et ventileret sted med temperatur fra 0 °C til + 50 °C. Brug kun den 

medfølgende oplader. Brug af uautoriserede opladere kan forårsage fare og medfører bortfald af 

garantien. 

 

2.1.3. Brug af batteriet 

Batteritiden og opkaldstidskapacitet, der er angivet af telefonproducenten, opnås under det ideelle 

driftsmiljø. De aktuelle værdier vil variere afhængigt af netværkstilstand, driftsmiljø og driftsmetode. 

 

Overhold de lokale regler for bortskaffelse af batteriet (såsom genbrug). Bortskaf ikke batteriet som 

husholdningsaffald. 
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2.1.4. Batteriindikator 

Når telefonen er tændt, er indikatoren for batteriniveau placeret i øverste højre hjørne af skærmen. 

 

2.2. Tilslutning til netværket 

 

2.2.1. SIM-kort 

Indsæt det tilgængelige Subscriber Identity Module (SIM) kort i telefonen, før du bruger den. 

SIM-kortet leveres af netværksoperatøren.  

 

Alle oplysninger, der er relateret til netværksforbindelsen, registreres på SIM-kortet, og det samme 

gælder for de kontaktoplysninger, telefonnumre og sms'er, som brugeren gemmer på SIM-kortet. 

Brugeren kan fjerne SIM-kortet fra telefonen, og sætte det i en anden GSM-telefon.  

 

Rør ikke ved kontakterne på SIM-kortet og opbevar det på et sikkert sted, når det ikke er enheden, for 

at undgå skader. Brugeren vil ikke være i stand til at bruge telefonen, hvis SIM-kortet er beskadiget. 

 

2.2.2. Installation og afinstallation af SIM-kortet 

 

Bemærk: Alle instruktioner og anvisninger for hukommelseskort og SIM-kort gives på enhedens 

skærm og tastatur, med forsiden nedad på en bordplade eller i håndfladen. Pas på du ikke mærker 

eller beskadiger enheden. 

 

Det nye SIM-kort leveres normalt fastgjort til et særligt kort. Metalkontakterne på SIM-kortet bliver let 

beskadiget af ridser, så tag det forsigtigt ud, før det sættes i telefonen. 

Hvis du bruger et eksisterende SIM-kort, skal du sørge for at håndtere SIM-kortet med omhu. 

 

Sluk telefonen, fjern bagcover, batteri samt andre eksterne strømkilde.  

 

Lås SIM-sikringsmekanismen, ved forsigtigt at skubbe metallåsen mod bunden af telefonen, og løft den 

væk fra kontakterne. Montér SIM-kortet i SIM-kortåbningen. Justér det vinklede hjørne på SIM-kortet 

med åbningen. Sænk låsen over SIM-kortet og skub forsigtigt mod toppen af telefonen, lås 

mekanismen på plads, indsæt batteriet og sæt bagsiden på. 

 

For at fjerne SIM-kortet, skal du også slukke telefonen, fjerne batteriet og derefter tage SIM-kortet ud 

ved at skubbe låsemekanismen mod bunden af telefonen, og løfte det væk fra SIM-kortet. 

 

2.2.3. Installation og afinstallation af et hukommelseskort 

Sluk enheden, fjern batteriet og afbryd opladeren. Sæt hukommelseskortet i åbningen til 

hukommelseskortet som vist på diagrammet i batterirummet på enheden. 

Lås hukommelseskortets sikringsmekanisme, ved forsigtigt at skubbe metallåsen mod bunden af 

telefonen, og løfte væk fra kontakterne. Sæt hukommelseskortet i hukommelseskortåbningen, sænk 

låsemekanismen og skub forsigtigt til højre for at låse hukommelseskortet på plads. 

 

Udfør processen i omvendt rækkefølge for at fjerne kortet. 
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2.2.4. Oplåsning af SIM-kortet 

PIN-kode 

Det personlige identifikationsnummer (PIN) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden 

leveres normalt med SIM-kortet. Hvis sikkerhedsfunktionen er slået til, skal brugeren indtaste 

PIN-koden, hver gang enheden tændes. Brugeren kan også deaktivere denne funktion. 

 

For at låse SIM-kortet skal du trykke på og holde tænd-knappen nede for at tænde telefonen. Indtast 

PIN-koden. Efter indtastning af tre på hinanden følgende forkerte PIN-koder, spærres koden, og 

brugeren skal bruge PUK-koden til at fjerne spærringen.  

 

PUK-kode  

Denne kode er nødvendig for at ændre en låst PIN-kode. Hvis koden ikke følger med SIM-kortet, skal 

du kontakte tjenesteudbyderen. Efter ti på hinanden følgende forkerte indtastninger af PUK-koden, kan 

SIM-kortet ikke længere bruges. Hvis dette er sket, skal du kontakte din udbyder for at købe et nyt 

SIM-kort. Du kan ikke redigere PUK-kode. Hvis den er gået tabt, skal du kontakte tjenesteudbyderen. 

 

2.2.5. Tilslutning til netværket 

Når SIM-kortet er låst op, vil din telefon automatisk søge efter det registrerede netværk, eller andre 

lokale tilgængelige netværk. Når tilsluttet, vises navnet på netværksoperatøren øverst på skærmen. 

 

Enheden er nu i standby og klar til at foretage og modtage opkald. 

 

  

3. Opkaldsfunktion 

Når opsætningen, der er beskrevet i de foregående afsnit er fuldført, er brugeren klar til at foretage og 

modtage opkald ved hjælp af oplysningerne i dette afsnit. 

Bemærk: 

 Når du bruger headsettet, skal du tilslutte/frakoble headsettet forsigtigt for at undgå at beskadige 

headsettets stik. 

 

3.1. Tænding/slukning af telefonen 

Tryk og hold på End-tasten for at tænde/slukke for enheden. Enheden vil automatisk teste, om 

SIM-kortet er sat i efter opstart.  

Hvis der ikke er et SIM-kort, vil enheden bede brugeren om at "Indsætte SIM-kortet". Derefter vil 

skærmen vise følgende meddelelser: Indtast adgangskode - hvis telefonens adgangskode er blevet 

indstillet. Indtast PIN - hvis SIM-kortets adgangskode er blevet indstillet.  

Søg - telefonen begynder at søge, indtil et passende netværk er fundet og tilsluttet 

 

3.2. Opkald 

Når netværksoperatøren vises på skærmen, er din telefon gået i standby-tilstand, og brugeren kan 

foretage eller modtage opkald. Hvis der er installeret to SIM-kort, vises navnene på begge 

netværksoperatørerne på skærmen. 

 

3.2.1. Direkte opkald 

Når telefonen er ulåst skal du trykke på den første taltast i det nummer, der skal ringes op for at åbne 
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opkaldsskærmen, hvor dette nummer vil blive vist. 

Muligheden for at tilføje til kontakter er tilgængelig, når der indtastes et nyt nummer, der i øjeblikket 

ikke er gemt på listen over kontakter. For at acceptere og gemme til enten telefonen eller et af 

SIM-kortene skal du trykke på den midterste navigationstast. 

 

Indenlandske opkald 

Indtast telefonnummeret via tastaturet, og tryk derefter på den grønne tast Send, for at foretage 

telefonopkald. 

 

Skærmen viser navnet og telefonnummeret på den person, der skal ringes op. Når opkaldet går 

igennem, vil skærmen vise en tidsmåler i tillæg til telefonnummeret og/eller navnet på den person eller 

organisation, der ringes til. 

 

Internationalt opkald 

Indtast symbolet "+" ved at trykke to gange på *-tasten hurtigt eller ét langt tryk på 0-tasten, 

efterfulgt af den ønskede landekode og telefonnummeret. Hvis du for eksempel vil foretage et opkald 

til Frankrig, skal du trykke to gange på *-tasten indtil "+" vises. Indtast derefter "33" (landekoden for 

Frankrig) og telefonnummeret. 

 

3.2.2. Opkald fra telefonbogen 

Åbn telefonbogens kontakter fra hovedmenuen. Disse er lagret alfabetisk. Brug indekset til hurtig 

søgning efter navnene. 

 

 

3.3. Sådan besvares et opkald 

Når der er et indgående opkald, vil telefonen underrette dig gennem vibrationer og ringetoner, eller 

vibration plus ringetone. Navnet og telefonnummeret på den, der ringer, vises på skærmen, hvis 

netværket understøtter tjenesten. Brugeren kan besvare eller afvise opkaldet. 

 

Hvis venteposition er aktiveret (brugeren skal ansøge om denne tjeneste hos netværksoperatøren), vil 

enheden, når brugeren taler i telefon, og der er et indgående opkald, indikere dette med en kort tone. 

Brugeren kan besvare eller afvise opkaldet. Hvis brugeren vælger at besvare det andet opkald, vil det 

aktuelle opkald blive sat i venteposition. 

 

 

3.4. Under et telefonopkald 

Når du taler i telefonen, kan følgende funktioner anvendes: 

Bemærk: Funktionerne kan variere med SIM-kortet og netværksudbyderen. 

Lydløs (mute): Mikrofonen er slået fra, og den person, der ringes til, vil ikke høre stemmen fra den, 

der ringer. 

Sæt i venteposition: Det aktuelle opkald er i venteposition, og hverken brugeren eller den person, 

der bliver ringet op, vil kunne høre hinanden. Når opkaldet er i venteposition, kan brugeren genoptage 

det eller afslutte opkaldet via menuen Indstillinger. 

Afslut opkald: Afslut det aktuelle opkald. 

Lydstyrke: Juster lydstyrken på højttaleren eller headsettet. 
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Telefonbog: Åbn telefonbogen og udfør de forbundne handlinger. Denne funktion er praktisk til at 

søge efter telefonnumre under et telefonopkald. 

Beskeder: Åbn beskedskærmen og udfør de tilhørende handlinger. 

Brugeren kan åbne skærmen Opkald eller Telefonbog, for at lave et nyt telefonopkald, mens det 

aktuelle opkald stadig er i gang. 

Bemærk: 

 Hvis et kort er i brug iden dobbelte kortfunktion, er det andet kort i tilstanden Ikke i tjeneste. 

 

 

4. Hovedmenu 

På skærmen Standby, skal du åbne telefonen og trykke på Venstre funktionstast, for at komme ind 

i hovedmenuen. Brugeren kan derefter få adgang til de forskellige funktioner og handlinger.  

 

Kontaktpersoner i telefonbog: Tryk på Venstre funktionstast for at få adgang til Kontakter, Ny, 

Importer/eksporter, Andet. 

Meddelelser: Skriv meddelelse, Indbakke, Udbakke, Kladder, Sendte meddelelser, Skabeloner, Send 

besked, Telefonsvarer server, E-mail. 

Opkaldslog: Ubesvarede opkald, Udgående opkald, Indgående opkald, Afviste opkald, Slet alle, 

Opkaldstimere, GPRS-tæller. 

Indstillinger: Opkaldsindstillinger, Telefon, indstillinger, Display, Sikkerhed, Profiler og Forbindelser. 

Kamera: Kamera, DV, Billede, Video, Optager, FM-radio 

Tilbehør: Alarm, Lommeregner, Timer, Verdensur, Enhedskonvertering, STK (standby interface) 

Kalender: Kalender, Notat, E-bog, Java 

Min mappe: Alarmmappe, E-bogmappe, Min musikmappe, Andre mapper, Fotomappe, Videomappe, 

vCard-mappe. 

Profiler: Normal, Lydløs, Møde, Udendørs, Øretelefon, Bluetooth. 

Internet: Vælg Browser: Dorado, Opera Mini, angiv som standard. 

Genveje: Kontakter 

 

 

5. Kontakter Telefonbog 

Dette kapitel beskriver funktionerne i telefonbogen.  

Hver post på SIM-kortet eller enhedens telefonbog består af et telefonnummer og et udpeget navn 

eller reference.  

Kontakten, der er er gemt i telefonen, kan omfatte navne, mobilnummer, hjemme- og arbejdsnumre, 

andre, gruppe, billede, ringetone, firmanavn, afdelingsnavn, adresse, e-mail-adresse, hjemmeside og 

notesbog.  

5.1. Kontaktliste 

Kontaktlisten er arrangeret i alfabetisk rækkefølge. Brugeren har følgende muligheder: Ny, Skriv 

besked, Opkald, Slet, Slet flere, Importér/Exportér, Send vCard, Andet, Søg. 

 

Ny: Opret ny kontakt 

Skriv besked: Send SMS eller MMS til nummeret. 

Opkald: Ring tildet aktuelle nummer 
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Slet: Slet valgte indtastning 
Slet flere: Vælg og slet flere kontakter 

Importér/eksportér: Kopiér valgte post til SIM-kort eller telefon. Importér og eksportér kontakt til 
telefonen eller hukommelseskortet 

Send vCard: Send vCard via SMS, MMS, e-mail, Bluetooth. 

Andre: Hurtigopkald, Eget nummer, Servicenummer og Hukommelsesstatus 
 
 

6. Meddelelse 

Dette kapitel introducerer de meddelelsestjenester, der leveres af GSM-netværket. Nogle tjenester 

understøttes muligvis ikke af netværksudbyderen. 

 

6.1. Skriv meddelelse 

6.1.1. SMS 

Åbn SMS-editor-skærmen via menuen, vælg meddelelse og vælg "Skriv meddelelse" - vælg ny SMS. 

Tilføj en kontakt ved at trykke på den midterste navigationsknap (den gule knap), og vælg kontakten 

ved hjælp af navigationstasterne "ned" og "op". Dette bekræftes ved at trykke på den midterste 

knap. Der vises et kryds i det valgte felt, tryk på Indstillinger og Ok.  

Brugeren kan bruge tastaturet til at skrive meddelelsens indhold. Når du har skrevet sms'en, har du 

følgende muligheder: 

Send: Send meddelelsen. 

Indsæt skabelon: Ring til mig!, Hvor er du nu?, Tak!, Vent et øjeblik!, Jeg har travlt i dag! 

Tilføj kontaktinfo: Tilføj kontaktinfo til meddelelsen 

Tilføj emoji: Føj emoji til meddelelsen 

Gem som kladde: Gem til Kladde. 

 

6.1.2. MMS 

MMS-funktionen giver brugeren mulighed for at sende SMS og MMS, såsom billeder, lyd og video, til 

den anden telefon. Når meddelelsen er oprettet, har brugeren følgende muligheder: 

Send: Send meddelelsen. 
Tilføj ny modtager: Tilføj en ny kontakt 

Tilføj: TEKST, Tilføj emoji, Indsæt skabelon, Næste side, Forrige side, Billede, Tag et foto, Lyd, Optag, 
Video, Optage video og Vedhæft 

Gem som kladde: Gem til kladde 

Indstil sidetid: Indstil sidetid fra 1 sekund til 600 sekunder 

Tekstlayout: Anbring ovenstående tekst, Tekst ned 

 

6.2. Indbakke 

Indbakke viser den modtagne SMS og MMS.  

Når brugeren har valgt en meddelelse, vises følgende muligheder: Svar, Slet, Slet alle, Ring op, Lås, 

Flyt til telefon/SIM, Kopiér til telefon/SIM, Markér, Sorter, Tilføj afsender, Slet gentagne numre, Føj til 

sortliste. 

Markeringsfunktionen giver brugeren mulighed for at vælge meddelelser til videre drift, for eksempel 

nemt at slette alle markerede meddelelser. 
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6.3. Udbakke 

De udgående meddelelser er vist her. Mulighederne omfatter: Send igen, Ny besked, Slet, Slet alle, Flyt 

til kladde, Vis detaljer. 

 

6.4. Kladder 

Kladdemeddelelser og meddelelser, der skal færdiggøres, gemmes her. Mulighederne er Åbn, Ny 

besked, Slet, Kopier til telefon/SIM, Markér og Vis Detalje. 

Når brugeren har valgt at læse en meddelelse, vil brugeren åbne meddelelseseditoren. 

 

6.5. Udbakke 

Sendte meddelelser gemmes her. Brugerindstillinger omfatter: Åbn, Ny meddelelse, Slet, Slet alle, 

Videresend, Flyt til telefon/SIM, Kopiér til telefon/SIM, Markér og Sortér. 

Når brugeren har valgt at læse en meddelelse, vil brugeren have følgende muligheder: Videresend, 

Slet, Ring til modtager, Flyt og Vis detaljer. 

 

6.6. Skabeloner 

Der er et lille udvalg af almindeligt anvendte fraser, og derudover kan disse redigeres, eller der kan 

tilføjes individuelt foretrukne sætninger, du kan anvende, når du skriver en meddelelse. 

 

6.7. Udsend meddelelse 

Brugeren kan vælge at aktivere/deaktivere meddelelsesudsendelse, ved at vælge sprog og 

kanalindstillinger 

 

6.8. Voicemailserver 

Brugeren kan redigere linjenummer, faxnummer og datanummer  

 

6.9. E-mail 

Brugeren har mulighed for at vælge Gmail, Hotmail eller en tilpasset konto - for at oprette skal 

brugeren have oplysninger om kontotype og påkrævede adgangskoder, før processen startes. 

 

 

7. Opkaldslog 

Opkaldshistorikfunktionen registrerer alle de seneste opkald, herunder ubesvarede opkald, udgående 

opkald og besvarede opkald. Mulighederne er: 

Ubesvarede opkald: Viser oplysninger om det ubesvarede opkald, og giver brugeren mulighed for at 

ringe tilbage, skrive en SMS eller MMS, Tilføj til listen over kontakter, Tilføj til sortlisten, Slet 

oplysninger, Slet alle numrene på listen, og Markér oplysningerne til yderligere handling. 

Udgående opkald: Viser de udgående opkald og giver brugeren mulighed for at ringe tilbage, skrive 

en SMS eller MMS, Tilføj til listen over kontakter, Tilføj til sortlisten, Slet oplysninger, Slet alle numrene 

på listen, og Markér oplysningerne til yderligere handling. 

Indgående opkald: Viser de indgående opkald og giver brugeren mulighed for at ringe tilbage, skrive 

en SMS eller MMS, Tilføj til listen over kontakter, Tilføj til sortlisten, Slet oplysninger, Slet alle numrene 

på listen, og Markér oplysningerne til yderligere handling. 

Afviste opkald: Viser de afviste opkald og giver brugeren mulighed for at ringe tilbage, skrive en SMS 
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eller MMS, Tilføj til listen over kontakter, Tilføj til sortlisten, Slet oplysninger, Slet alle numrene på 

listen, og Markér oplysningerne til yderligere handling. 

Slet alle: Slet alle poster, alle poster på SIM-kort 

Opkaldstællere: Sidste opkald, Indgående opkald, Udgående opkald, Nulstil (telefonens 

adgangskode er påkrævet)  

GPRS-tæller: Statistik for senest sendte, senest modtagne, alle sendte, al modtaget GPRS-trafik 

 

 

8. Indstillinger 
8.1. Opkaldsindstillinger 

Dual-SIM: Standby, Svar på oprindelig SIM, Indstil SIM-navn 

Opkald Viderestil: Brugeren kan indstille SIM-kortet til Omstilling 

Banke-på: Brugeren kan aktivere Banke-på, annullere eller kontrollere status. 

Opkaldsspærring: Brugeren kan indstille opkaldsspærring, Alle udgående opkald, Alle indgående 

opkald, indgående opkald ved roaming, ISD-opkald, Opkald ved international roaming, annullér alle 

spærringer og tildeling eller ændring af adgangskode. 

Skjul ID: Brugeren kan indstille Opkalds-ID, Skjul,e Vise eget ID, eller tillade Nummervisning på 

netværket. 

Andet: Opkaldstid med minutpåmindelse (Fra, 50 sekunder, 55 sekunder, 60 sekunder eller 

brugertilpasning), Automatisk genopkald, Vibration ved tilslutning, Automatisk registrering af 

taleopkald. 

 

8.2. Telefonindstillinger 

Dato og tidspunkt: Brugeren kan indstille tidspunkt, dato, tid, datoformat. 

Sprogindstillinger: Brugeren kan vælge displaysprog, tastesprog. 

Genvejsindstillinger: Brugeren har en række muligheder for at indstille softwaretastaturgenveje 

Automatisk tænding/slukning: Brugeren kan indstille Tændingstid, Sluktid, Autotænd/-sluk. 

Strømstyring: Viser det aktuelle batteriniveau i procent. 

Browservalg: Brugeren kan vælge mellem SPØRG hver gang, Dorado, Opera Mini 

Gendan fabriksindstillinger: Nulstil telefonen til fabriksindstillingerne eller standardindstillingerne 

via denne indstilling. Brugeren skal indtaste telefonens kode (standarden er 1234) til denne funktion. 

Alle personlige data skal gemmes på et andet sted end på enheden, da data vil blive slettet, når 

telefonen er gendannet til fabriksindstillingerne. 

 

8.3. Display 

Animationseffekt: Brugeren kan indstille Startskærm og Slukskærm, mulighederne er 

Interface-effekter (standard), Hovedmenueffekt (Normal), Listeeffekt, Startdisplay (standard), 

Slukdisplay (standard). 

Baggrundsindstillinger: Brugeren kan vælge at indstille Statisk baggrund, Flere billeder, 

Film-desktop 

Indstillinger for inaktivtdisplay Brugeren kan indstille Tid og dato, SIM 1 & 2 valg, Dagens 

tidsplan, Timer, Lydafspiller, FM-radio, STK til standby grænseflade 

Indstillinger for pauseskærm Brugeren kan vælge mellem Sea World, Star, Snake, Game of life, 

Brugerdefineret billede 
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Kontrast: Brugeren kan indstille skærmens baggrundslysstyrke til et af i alt syv niveauer 

Tastaturbaggrundslystid:Brugeren kan indstille Tastaturbaggrundslystid. Mulighederne er  

20 sekunder, 10 sekunder, 5 sekunder, Nattetilstand eller slukket 

Automatisk tastaturlås:Brugeren kan låse enheden manuelt, eller vælge automatisk lås til 

telefonen, for at låse dens skærm og tastatur automatisk efter en inaktiv periode i standby-tilstand. 

Indstillinger er Fra, 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minut eller 5 minutter.  

 

8.4. Sikkerhed 

Brugeren kan indstille Telefonlås, SIM-lås, og Automatisk tastaturlås her. 

PIN: Brugeren kan oprette og redigere SIM 1-pinkoden 

Rediger PIN2: Brugeren kan oprette og ændre PIN2 adgangskoder. Brugeren skal have standard 

PIN-numre fra netværksoperatøren. 

Telefon er låst: Brugeren kan oprette og ændre telefonens adgangskode. Den fabriksindstillede 

adgangskode er 1234. 

Rediger mobiltelefonens adgangskode: Brugeren kan oprette og redigere den fire- til ottecifrede 

adgangskode. Den fabriksindstillede adgangskode er 1234. 

Databeskyttelse: Databeskyttelse åbnes eller lukkes. Den fabriksindstillede adgangskode er 1234. 

Lås skærmen med end-tasten: Åbn eller luk Lås skærm med end-tasten 

Faste numre: Indstil SIM-kortets faste numre: 

Sortliste: Brugeren kan få vist og indstille mobiltelefonens sortliste, som giver mulighed for at blokere 

lydopkald og SMS-beskeder.  

 

8.5. Profiler 

Der er seks tilgængelige profiler: Normal, Lydløs, Møde, Udendørs, Øretelefon, Bluetooth. Brugeren 

kan vælge en af disse profiler, eller tilpasse sin egen profil ved at justere parametrene for Profil. 

Gendan til standardindstillinger ved at bruge indstillingen Gendan. 

 

8.6. Forbindelser 

Bluetooth: De tilgængelige indstillinger er Bluetooth, Bluetooth-synlighed, Parret enhed, 

Overførselsindstillinger, Delte mappeindstillinger, Enhedsnavn, Bluetooth-lagring, Bluetooth-hjælp. 

Netværkskonto: Vælg SIM-kortkonto på internettet 

GPRS-service: Brugeren kan vælge Til eller Fra 

Dataroaming: Åbn eller luk dataroaming 

Dataforbindelsesindstillinger: Brugeren kan vælge Opret forbindelse, når det er nødvendigt, 

Forbind altid, Strømbesparende tilstand 

Valg af netværk: Brugeren kan vælge Vælg automatisk, eller Vælg manuelt 

 

 

9. Multimedier 
Kamera, DV, Billede, Lyd, Video, Optager, FM-radio. 

 

9.1. Kamera 

Før du bruger kameraet, skal du sørge for, at du har indsat et hukommelseskort. Billederne gemmes i 

JPG-format på hukommelseskortet, eller hvis det vælges, i telefonens hukommelse. 

Bemærk:  
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 Hvis der tages billeder i svag belysning, kan det resultere i dårlig billedkvalitet. 

 

Når du har åbnet Kamera-sektionen, vises kameraets skærmbillede med statusikoner. Tryk på den 

Midterste navigationstast for at tage billedet. 

 

9.1.1. Kameraindstillinger inkluderer: 

Billedfremviser: Brugeren kan se de billeder, der er gemt 

Indstillinger i Billedfremviser: Tillader brugeren at indstille baggrund, Tænde skærm, Slukke skærm, 

Indstil som kontaktikon, Slette, Dele, Markere, Omdøbe, Diasafspilning og Detaljer. 

Indstillinger： 

Kvalitet: Kvalitet: Tillader brugeren at indstille Lav, Normal og Avanceret 
Banding: Tillader brugeren at vælge mellem 50 Hz og 60 Hz 

Lukkerlyd: Gør det muligt for brugeren at vælge Aktivér eller Slukket 
Autolagring: Gør det muligt for brugeren at vælge Aktivér eller Slukket 

Foretrukket lagringssted: Tillader brugeren at vælge mellem telefonen eller hukommelseskortet 

Visningsparametre: Gør det muligt for brugeren at vælge Aktiver eller Slukket 
Hjælp: 

Hjælpeoplysninger om kameraet. 
 

Op- og ned tasterne til at justere brændvidde efter behov. 

 

9.2. DV 

Før du bruger kameraet, skal du sørge for, at du har indsat et hukommelseskort. Videoerne vil blive 

gemt i AVI-format til hukommelseskortet, eller i telefonens hukommelse. 

Bemærk:  

 Optagelse af video i svag belysning kan resultere i dårlig billedkvalitet. 

Når du har åbnet Kamera-sektionen, vises kameraets skærmbillede med statusikoner. Tryk på den 

Midterste navigationstast for at tage billedet. 

 

9.2.1. Kameraindstillinger inkluderer: 

Se video bibliotek: Brugeren har mulighed for at vælge at se videoer, der er blevet gemt. 

Muligheder i Videomappen: Ny mappe, Indstil som, Send, Slet, Detaljer, Omdøb, Kopiér Søg, Sortér og 

Markér. 

Indstillinger： 

Banding: Tillader brugeren at vælge mellem 50 Hz og 60 Hz 
Lyd: Gør det muligt for brugeren at vælge Aktivér eller Slukket 
Videoformat: Gør det muligt for brugeren at vælge mellem Avi og 3gp. 

Foretrukket lagring: Tillader brugeren at vælge mellem telefonen eller hukommelseskortet. 
Visningsparametre: Tillader brugeren at vælge Aktivér eller Slukket. 

Hjælp: 

Hjælpeoplysninger om kameraet. 
 

Op- og ned tasterne til at justere brændvidde efter behov. 
 

9.3. Billede  

Brugeren kan se de gemte billeder i kameraet ved at vælge Kameraindstillinger. Derefter kan der 

foretages yderligere ændringer på indholdet. 

Indstillinger, diasindstillinger: Effektrækkefølge: Rækkefølgeeffekt, Boksvisning, Gittervisning, 

Venstrevendt, Højrevendt, Udvid opad, Udvid nedad og Ingen. 
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Forsinkelse: Brugeren har mulighed for at vælge 2 sekunder, 3 sekunder, 6 sekunder, 10 sekunder, 

16 sekunder og 20 sekunder. 

 

9.4. Lyd 

Afspilningslisten vises ved at åbne Musikafspiller og trykke på venstre navigationstast. Gennem Min 

musik kan brugeren søge på alle de lagrede musikfiler. Andre indstillinger er: Musikliste, Tilføj, Indstil 

som ringetone, Shuffle, Gentag, Indstillinger, Åbn gennemgang.  

Når brugeren har valgt musik fra afspilningslisten, åbnes skærmen, Musikafspiller, hvor man kan søge 

på album, navnet på sangen, kunstneren, spilletid, varenummer.  

 

Brugeren kan trykke på midtertasten for at sætte afspilningen på Pause og fortsætte, trykke på 

Venstre for forrige, trykke på Højre for næste, trykke på Op for at øge lydstyrken, trykke på Ned for 

at sænke lydstyrken. 

 

Følgende handlinger kan også opnås ved at vælge det tilsvarende menupunkt: Afspil/Pause, Stop, 

Gentagelse, Shuffle, Equalizer, Basforbedring, Baggrundafspilning, Lyrik, Sanginfo, og Vis detaljer. 

 

9.5. Video  

Åbn Videoafspiller for at se Videofillisten. Vælg videoen, hvorefter du kan gøre følgende: 

Brugeren kan trykke på midtertasten for at sætte afspilningen på Pause og fortsætte, trykke på 

Venstre for forrige, trykke på Højre for næste, trykke på Op for at øge lydstyrken, trykke på Ned for 

at sænke lydstyrken. 

 

Der er adskillige tilgængelige funktioner i menuen Indstillinger: Åbn, Afspil i fuldskærm (2), Justér 

lysstyrke (5), Vis, Gentag, Shuffle, Indstil som, Indstillinger, Detaljer. 

 

9.6. Optager 

Brugeren har en række muligheder i forbindelse med lydoptagelse: Start optagelse, Filliste over 

optagelser, Lagring og Filformat. 

Start optagelse: Optag, Pause og Stop. Når der trykkes på Stop, gemmes optagelsen automatisk. 

Når optagelsen er gemt, har brugeren en række muligheder: Start optagelse, Audition, Optag igen, 

Slet, Send, Filliste med optagelse, Lagring (telefonhukommelse eller hukommelseskort), Filformat 

(AMR, MP3 eller WAV). 

Filliste over optagelser: Indeholder listen over optagede lydfiler. Brugeren har en række 

muligheder: Ny mappe, Indstil som ringetone, Send, Slet, Detaljer, Omdøb, Kopiér, Søg, Sortér og 

Markér 

Lagring: Brugeren kan vælge mellem telefonens hukommelse og hukommelseskort 

Filformat: Brugeren kan vælge optagelseskvaliteten AMR (lav kvalitet), MP3 (høj kvalitet) eller WAV 

(bedste kvalitet). 

 

9.7. FM-radio 

Brugeren kan modtage og lytte til FM-radio. Hovedtelefonerne, der leveres med telefonen, skal 

forbindes til lydstikket i bunden af enheden. 

Funktioner er også tilgængelige via menuen Indstillinger: 

Autosøg og gem: Dette aktiverer den automatiske søgning og gemmer kanalen 



 19 

Kanalliste: Der er 40 kanaler til rådighed. Brugeren kan udfylde disse ved hjælp af Autosøgning og 

gem. 

Gem: Gem til kanallisten 

Manuel søgning: Manuel søgning efter den ønskede kanal. 

Åben højttaler: Hovedtelefoner bruges til at lytte til FM-radio, men ved at vælge "Åbn højttaler" kan 

lyden blive hørt uden for enheden, og uden brug af headsettet. Bemærk: Når "Åbn højttaleren" er 

valgt, skifter funktionen navn til "Luk højttaler". Hvis der trykkes på denne, skifter FM-radioen tilbage til 

kun at blive hørt gennem headsettet. 

Baggrundsafspilning: Ændrer skærmbilledet til den normale baggrundsskærm, hvilket gør det 

muligt at afspille FM-radio, mens brugeren anvender enheden til andre aktiviteter. 

Optager: Giver brugeren mulighed for at afspille den aktuelt valgte kanal. 

Tidsoptagelse: Tillader brugeren at indstille en tid, hvor FM-radioen og den valgte kanal skal 

afspilles. 

Filliste med optagelser: De optagede filer gemmes på denne placering. 

Hjælp: Hjælpeoplysninger om FM-radiofunktionalitet. 

 

 

10. Ekstrafunktioner 

 

10.1. Alarm 

Brugeren kan indstille op til tre forskellige alarmtidspunkter.  

Alarmindstillingerne omfatter: Titel, Tid, Status, Hyppighed og Ringetone. Hyppighedsindstillingerne 

er: Én gang, Dagligt, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Alarmfunktionen er 

aktiv, selv når telefonen er slukket.  

Alarmdialogen vises, når alarmen aktiveres. Alarmen kan stoppes eller udsættes i 5 minutter. 

 

10.2. Lommeregner 

Basislommeregner med fremhævede navigationstaster på skærmen, for at bruge de matematiske 

symboler til at fuldføre den nødvendige formel, og gul tast for at tilgå ligningens resultat. 

 

10.3. Timer 

Dette giver brugeren mulighed for at indstille en nedtælling til en begivenhed eller aktivitet, for 

eksempel madlavning. Timeren kan være med timer, minutter eller sekunder. Fra 1 sekund op til 

23:59:59. 

 

10.4. Verdensur 

Tilføj eller fjern tidszone for en by, og indstil sommertidssystemet 

 

10.5. Enhedskonvertering 

Vægt, længde og kg - pund kg - ounce-konvertering 
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11. Organisator 

11.1. Kalender 

Brugeren kan vælge datoer og programaktiviteter (emne) og påmindelser, dato og tid, samt vælge en 

alarm (ringetone). Kalenderindstillinger: Tilføj ny begivenhed, Vis begivenheder, Alle begivenheder, 

Ryd dagens opgaver, Ryd alt, Gå til dato, Ugentlige og Daglige. 

11.2. Memo 

Tillader brugeren at oprette et personlig notat eller noter. 

 

11.3. E-bog  

E-bogfunktionen viser de e-bøger i TXT-format, der er lagret på hukommelseskortet. Nederst på 

skærmen vises størrelsen og antallet af rækker i den valgte e-bog. Tryk på Op eller Ned for at rulle op 

eller ned på listen, og tryk på Center for at åbne den valgte e-bog. 

 

 

12. Mine filer 

Filhåndtering viser alle de filer, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet, og giver mulighed 

for hurtig adgang. 

 

Telefonindstillinger: Alarm, Opkaldsoversigt, Ebog, Filsamling, Min musik, Andre, Fotos, Video og 

vCard. 

Hukommelseskort: Viser formatet og indholdet, som brugeren har valgt til hukommelseskortet. 

 

 

13.  Profiler 

Brugeren kan vælge mellem seks basisprofiler, som kan tilføjes til indstillingerne med funktionstasten. 

De seks profiler er: Normal, Lydløs, Møde, Udendørs, Øretelefon og Bluetooth. 

 

 Tilføj indstillinger:  

Omdøb: Giver brugeren mulighed for at ændre navnet på de gemte profiler. 

Ringetoneindstillinger: giver brugeren mulighed for at vælge forskellige ringetoner til Sim 1 og Sim 

2 (SIM 1 Opkaldstone, SIM1 Meddelelsestone, SIM2 Opkaldstone, SIM 2 Meddelelsestone). 

Justér lydstyrke: Giver brugeren mulighed for at vælge ringetone og lydstyrke til en række 

indstillinger. 

Ringetype: Giver brugeren mulighed for at vælge ringetype og lydstyrke til en række indstillinger. 

Andre alarmer: Giver brugeren mulighed for at vælge at aktivere en række ekstra alarmtoner, 

tastetone, alarm for lavt batteri, ringetone ved opstart og opkaldstone. 
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14. Internet 

Brugeren kan søge på internettet. Sørg for, at enheden har aktiverede GPRS- eller 

EDGE-netværksindstillinger. 

Brugeren kan vælge Dorado eller Opera Mini, eller vælge en af dem som standard. 

Muligheder: 

Bogmærker: Vis, tilføj, slet bogmærker 

Oversigt: Gennnemse søgehistorikken: 

Offline-sider: En gemt webside 

Startside editor, se browserens startside 

Indstillinger: Browserindstillinger 

 

 

15. USB-funktion 

Mens telefonen er tilsluttet via USB kan brugeren bruge telefonen som en lagerenhed, modem og 

webcam. Ud over modemmet, er funktionerne plug-and-play.  

 

Hvis der er tale om modem, skal enheden sluttes til pc'en, og telefonen vælges som modem. Brug 

guiden på PC'ens operativsystem til at guide dig igennem installationen. Du finder modeminstallationen 

på PC'ens Enhedsstyring, og kan kontrollere om driveren er installeret. 

Bemærk:  

 Mens du bruger de ovennævnte funktioner, vil telefon være deaktiveret. 

 Når telefonen er forbundet via USB, men der ikke er nogen yderligere indstilling, vil telefonen skifte 

til opladning. 

 

15.1. Pleje og vedligeholdelse  

Tak, fordi du har valgt vores telefon. Hvis du støder på problemer med telefonen, skal du kontakte 

vores forhandler eller en kvalificeret tekniker. 

 

Telefonen er et fint designet og udformet produkt. Brug den venligst med omhu. De følgende 

instruktioner vil hjælpe dig til at overholde betingelserne i garantien, og få glæde af produktet i mange 

år: 

 

 Opbevar telefonen, og alle dens dele og tilbehør, utilgængeligt for børn. 

 Hold telefonen tør - væske i enheden kan erodere det elektroniske kredsløb. 
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 Undlad at bruge eller opbevare telefonen i støvede omgivelser, for at undgå at beskadige de

aftagelige dele.

 Hold telefonen væk fra varme steder, høj temperatur kan forkorte levetiden for elektronisk udstyr,

misdanne eller smelte visse plastdele, og beskadige batterierne.

 Forsøg ikke at åbne eller skille telefonen ad. Alle serviceaktiviteter skal udføres af autoriseret

personale.

 Undgå at tabe, knuse eller ryste telefonen, for at undgå at beskadige det interne kredsløb.

 Brug ikke stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler, til at rengøre

telefonen.

 Mal ikke telefonen, da malingen kan blokere de aftagelige dele og påvirke driften.

 Brug kun den medfølgende, eller en anden godkendt, antenne. Uautoriserede antenner, ændringer

eller tilbehør kan beskadige telefonen. Hold ikke i den udvendige antenne, mens telefonen er i brug.

Hvis du holder i den eksterne antenne, forringes opkaldskvaliteten, hvilken kan få telefonen til at

forbruger mere strøm end nødvendigt. Endvidere kan brug af uautoriserede antenner resultere i

manglende overholdelse af de lokale lovgivningsmæssige krav i dit land.

Ovenstående instruktioner gælder for telefonen, batteri, oplader og andet tilbehør. Hvis nogen af 

delene ikke fungerer korrekt, bedes du sende dem til en autoriseret serviceudbyder.  



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	 Conducted	 power	
(dBm)	

GSM	900	 33.32	
GSM	1800	 30.42	
WCDMA	B1	 23.87	
WCDMA	B8	 23.32	
BT	 3.96	



EU-konformitetserklæring 
Vi erklærer hermed, at de væsentlige krav, der er fastsat i RED direktiv 2014/53/EU, er blevet fuldt ud 
opfyldt på vores produkt med angivelse som nedenfor: 

Produktnavn Mobiltelefon 

Mærke / Model CAT / B30 

Følgende standarder er anvendt til undersøgelse af overensstemmelse: 

Sikkerhed EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN50332-1:2013; EN50332-2:2013 

Sikkerhed (adapter) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

Sundhed EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1: 2006; IEC 62209-1: 2005; 
IEC 62209-2:2010; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010 

EMC 

EN 301 489-1 V2.1.1  
EN 301 489-17 V3.1.1  
EN 301 489-52 V1.1.0 (udkast) 
EN 55032:2012/AC:2013; EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 

Radio 
EN 301 511 V12.1.10 (udkast) 
EN 300 328 V2.1.1 
EN 301 908-1 V7.1.1; EN 301 908-2 V7.1.1 

Adapter 
Mærke EAST SUN     

Model UK: DCS35-0500700E; EU: DCS02-0500500  

Producentens navn Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd     

Bemyndiget organ nummer 0700 PHOENIX TESTLAB GmbH 
Desuden er ISO kravet til den igangværende kvalitetskontrolprocedure samt fremstillingsprocessen 
indfriet. Det tekniske dokument samt testrapporterne opbevares i en periode på mindst 10 år efter 
fremstillingen af det sidste produkt, så de er til rådighed for de relevante nationale myndigheders 
inspektion i alle medlemslande.  
Detaljerede kontaktoplysninger vedrørende denne erklæring er anført nedenfor som vindue til alle 
spørgsmål med relevans for denne erklæring. 

Producent-oplysninger: 

Firma	 Bullitt	Group	Limited	

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

Navn	 Wayne	Huang	 Titel	 Director	of	ODM	Management	

Signatur / stempeldato: 2017-3-22 


